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Lukijalle

Amsterdamin sopimus tuli voimaan 1. toukokuuta 1999. Sopimuksessa maÈaÈraÈ taÈaÈn, ettaÈ sekaÈ Euroopan
unionista tehdyn sopimuksen ettaÈ Euroopan yhteisoÈ n perustamissopimuksen artiklat numeroidaan
uudelleen. Vaikka taÈssaÈ kertomuksessa kaÈsitellaÈaÈn paÈaÈasiassa vuotta 1998, siinaÈ kaÈytetaÈaÈn uutta
numerointia. Vanhaa numerointia kaÈytetaÈaÈn kuitenkin lainattaessa ennen numeroinnin muuttamista
annettua lainsaÈaÈdaÈntoÈ aÈ tai ennen toukokuun 1. paÈivaÈaÈ 1999 laadittuja asiakirjoja. Numerointimuu-
tosten havainnollistamiseksi kertomuksessa on kursivoitu kaikki lainaukset, joissa kaÈytetaÈaÈn vanhaa
numerointia.

Jotta XXVIII kertomuksen lukeminen olisi vaivattomampaa, toisiaan vastaavat vanhat ja uudet
artiklanumerot on esitetty seuraavassa taulukossa:

Vanha numero Uusi numero
Artikla 37 Artikla 31
Artikla 85 Artikla 81
Artikla 86 Artikla 82
Artikla 89 Artikla 85
Artikla 90 Artikla 86
Artikla 92 Artikla 87
Artikla 93 Artikla 88
Artikla 94 Artikla 89
Artikla 100A Artikla 95
Artikla 173 Artikla 230
Artikla 175 Artikla 232
Artikla 177 Artikla 234
Artikla 190 Artikla 253
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KAREL VAN MIERTIN ESIPUHE,
Kilpailupolitiikasta vastaava komission jaÈ sen

Viime vuoden kilpailupolitiikkaa koskevan kertomuksen esipuhe poikkesi aiemmista tarjoamalla
minulle tilaisuuden kaÈsitellaÈ myoÈ s vaÈ littoÈ maÈn nykyhetken yli ulottuvia aiheita ja tarkastella
kilpailupolitiikkaa laajemmasta naÈkoÈ kulmasta. TiedaÈn kyseisen uudistuksen saaneen hyvaÈn vastaan-
oton, joten paÈaÈ tin noudattaa edelleen samaa kaavaa. Euroopan parlamentin ja talous- ja sosiaa-
likomitean toistuvasti esittaÈmien toiveiden mukaisesti haluan taÈnaÈ vuonna asettaa paÈaÈpainon
kansainvaÈ liseen toimintaan, sillaÈ komission taÈytaÈntoÈ oÈ n panemien kilpailusaÈaÈntoÈ jen kansainvaÈlisen
ulottuvuuden merkitys kasvaa jatkuvasti.

Haluan korostaa erityisesti kilpailulainsaÈaÈdaÈnnoÈ n taÈytaÈntoÈ oÈ npanosta vastaavien viranomaisten
nykyistaÈ laajemman kansainvaÈ lisen yhteistyoÈ n taÈrkeyttaÈ . KyseistaÈ yhteistyoÈ taÈ on taÈhaÈn mennessaÈ
harjoitettu paÈaÈasiassa kahdenvaÈ lisin jaÈ rjestelyin, joista suuri osa onkin osoittautunut erittaÈ in
tehokkaiksi. Uskon kuitenkin, ettaÈ ajan mittaan tullaan yleisesti huomaamaan tiettyjen kilpailuun
liittyvien perusperiaatteiden noudattamisen varmistamisen monenvaÈlisin jaÈrjestelyin olevan tavoitel-
tavaa tai jopa vaÈlttaÈmaÈtoÈ ntaÈ . NaÈin voitaisiin taata, ettaÈ viime vuosikymmenien aikana saavutettua
huomattavaa edistymistaÈ kaupan vapauttamisessa ei heikennetaÈ siksi, ettaÈ maailmanlaajuisesti
kilpailevien yritysten kilpailua rajoittavaa kaÈyttaÈytymistaÈ ei onnistuta estaÈmaÈaÈn riittaÈvaÈn tehokkain
toimenpitein.

Globaalistuminen ja kilpailua rajoittavien kaÈytaÈntoÈ jen aiheuttama uhka

Maailmantalouden yhaÈ lisaÈaÈntyvaÈ yhdentyminen luo maiden vaÈ lille ennennaÈkemaÈtoÈ ntaÈ keskinaÈ istaÈ
riippuvuutta. Onnistuneesti paÈaÈ toÈ kseen saatu Uruguayn kierros nopeutti kaupan esteiden asteittaista
poistamista kuluneen vuosikymmenen aikana. Liike-elaÈmaÈ hyoÈ tyy taÈstaÈ avoimuudesta, mikaÈ naÈkyy
kaupan huimana kasvuna. Monilla aloilla yritykset kilpailevat nyt maailmanlaajuisilla markkinoilla,
minkaÈ ansiosta ne laajenevat ja monikansallistuvat. Viime vuonna toteutettiin joitakin erittaÈ in suuria
yrityssulautumia eri puolille maailmaa sijoittautuneiden yhtioÈ iden vaÈ lillaÈ , ja tuloksena syntyi
maailmanlaajuisia yhtioÈ itaÈ sanan varsinaisessa merkityksessaÈ . YhtioÈ t, joilla ei ole jo ennestaÈaÈn
toimintaa monissa eri maissa, muodostavat usein strategisia liittoutumia paÈaÈstaÈkseen ulkomaan
markkinoille kansainvaÈlisten yhteistyoÈ kumppaneidensa vaÈ lityksellaÈ . NaÈ in on erityisesti huipputek-
niikkaan liittyvillaÈ aloilla, esimerkiksi televiestinnaÈn, tietotekniikan, viihteen, lentoliikenteen ja
laÈaÈketeollisuuden aloilla. Komission on taÈytynyt pysytellaÈ markkinoiden kasvavan globaalistumisen
tahdissa, ja se ottaakin kilpailuongelmista laatimissaan analyyseissa kasvavassa maÈaÈrin huomioon
myoÈ s Euroopan unionin ulkopuolisia markkinoita koskevat tiedot.

Ei ole yllaÈttaÈvaÈaÈ havaita, ettaÈ taÈssaÈ tilanteessa myoÈ s kilpailuongelmat globaalistuvat. Kilpailua
rajoittava kaÈyttaÈytyminen, esimerkiksi yritysten vaÈ liset kilpailua rajoittavat jaÈrjestelyt ja maÈaÈraÈaÈvaÈn
aseman vaÈaÈrinkaÈyttoÈ , eivaÈ t noudata valtioiden vaÈ lisiaÈ rajoja. Luotaessa yhaÈ suurempia monikansallisia
yhtioÈ itaÈ , joilla on kaÈytoÈ ssaÈaÈn maailmanlaajuisen liiketoiminnan harjoittamisen edellyttaÈmaÈt tekniset
vaÈ lineet ja resurssit, syntyy vaara, ettaÈ yrityksillaÈ on houkutus toteuttaa Ð joko yksipuolisesti tai
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tekemaÈllaÈ salaista yhteistyoÈ taÈ muiden yritysten kanssa Ð toimenpiteitaÈ , jotka rajoittavat kilpailua tai
aiheuttavat sen, ettaÈ yritykset kaÈyttaÈvaÈ t vaÈaÈrin markkinavoimaansa maailmanlaajuisilla markkinoilla.
Jos kilpailua rajoittavan kaÈyttaÈytymisen annetaan jatkua esteettoÈ maÈsti, ei ole lainkaan liioiteltua
sanoa, ettaÈ monet eri puolilla maailmaa sijaitsevien markkinoiden avaamisen ansiosta saaduista
eduista kumoutuvat. Kilpailua rajoittava kaÈyttaÈytyminen voi hyvinkin heikentaÈaÈ kaupan vapauttami-
sen myoÈ taÈ saatuja parempia mahdollisuuksia paÈaÈstaÈ ympaÈri maailmaa sijaitseville markkinoille.
Yritykset, jotka pyrkivaÈt suojaamaan perinteiset Ð usein kotimaan Ð markkinansa ulkomaiselta
kilpailulta, saattavat sortua taÈ llaisiin kaÈytaÈntoÈ ihin.

YhteistyoÈ n tarpeellisuus kilpailuoikeuden taÈytaÈntoÈ oÈ npanossa

Kilpailua rajoittavista liiketoimintatavoista aiheutuvien esteiden poistaminen markkinoiden yhdenty-
misen tieltaÈ ei ole uusi tavoite. YhteisoÈ n kilpailusaÈaÈnnoÈ t ovat toimineet vuodesta 1958 korvaamatto-
mana vaÈ lineenaÈ Euroopan yhteismarkkinoiden luomisessa ja kyseisten markkinoiden toteutumisen ja
jatkuvuuden takaamisessa. Jos yhtioÈ iden harjoittamaa kilpailun rajoittamista ja maÈaÈraÈaÈvaÈn aseman
vaÈaÈrinkaÈyttoÈ aÈ tai sulautumia ei valvottaisi, yhteisoÈ staÈ ja sen ulkopuolelta tulevien yhtioÈ iden olisi paljon
hankalampaa paÈaÈstaÈ markkinoille. Jos taÈ llaisia haitallisia kaÈytaÈntoÈ jaÈ harjoitetaan kuitenkin yhteisoÈ n
ulkopuolella, niiden torjuminen on sitaÈkin vaikeampaa.

Kansalliset tai alueelliset kilpailuviranomaiset ovat varustautuneet huonosti kohtaamaan kotimaansa
rajojen ulkopuolella sovellettavista liiketoimintatavoista aiheutuvat ongelmat. Tiedonsaanti voi olla
vaikeaa ja tehtyjen paÈaÈtoÈ sten taÈytaÈntoÈ oÈ npano mahdotonta. Vaikka monissa maissa on viime vuosina
otettu kaÈyttoÈ oÈ n uutta kilpailulainsaÈaÈdaÈntoÈ aÈ , jotkin kilpailunvastaiset toimintatavat eivaÈt ehkaÈ ole
lainvastaisia maassa, jossa niitaÈ sovelletaan, tai kyseisen maan viranomaiset saattavat olla haluttomia
kieltaÈmaÈaÈn ne. PaÈaÈtoÈ sten taÈytaÈntoÈ oÈ npanosta vastaavat viranomaiset voivat lisaÈksi tehdaÈ epaÈ johdon-
mukaisia tai jopa ristiriitaisia paÈaÈ telmiaÈ tietystaÈ aiheesta, jota koskevan lainkaÈyttoÈ vallan eri
viranomaiset saattavat vaÈ ittaÈaÈ kuuluvan itselleen. Sen lisaÈksi, ettaÈ toimintatapojen vaÈlisiin ristiriitoihin
sisaÈ ltyy maiden tai kaupparyhmittymien vaÈ listen kiistojen vaikeutumisen riski, josta esimerkkinaÈ
voidaan mainita Yhdysvaltain ja EU:n viimevuotinen kiista suunnitellusta Boeing/MDD-sulautumasta,
ristiriidat aiheuttavat myoÈ s huomattavaa epaÈvarmuutta maailmanlaajuista liiketoimintaa harjoittavissa
yrityksissaÈ ja kasvattavat yritysten kustannuksia.

Onkin selvaÈaÈ , ettaÈ valtioiden rajat ylittaÈvien kilpailuongelmien ratkaisemiseksi tehokkaasti on
toimittava yhteistyoÈ ssaÈ . Viranomaiset tekevaÈt jo nyt jonkin verran kahdenvaÈ listaÈ yhteistyoÈ taÈ , ja on
perusteltua toivoa, ettaÈ yhteistyoÈ vilkastuu entisestaÈaÈn. Olen kuitenkin vakuuttunut siitaÈ , ettaÈ
yhteistyoÈ n tehostaminen edellyttaÈaÈ paitsi tarvittavien jaÈrjestelyiden kaÈyttoÈ oÈ nottoa, myoÈ s yhteistaÈ
kansainvaÈ listaÈ sopimusta kilpailuoikeuden olennaisten paÈaÈperiaatteiden sisaÈ lloÈ staÈ .

MielestaÈni yhteistyoÈ ei hyoÈ dytaÈ pelkaÈstaÈaÈn maailman teollisuusmaita, vaan myoÈ s kehitysmaat voivat
saada merkittaÈvaÈaÈ hyoÈ tyaÈ kilpailua koskevan yhteistyoÈ n tehostamisesta. Vuosi 1998 on ollut erityisesti
monille Aasian kehittyville talouksille kuohunnan ja epaÈvarmuuden aikaa. Vallitseva naÈkemys on, ettaÈ
kyseisten talouksien ongelmien paÈaÈasiallisena syynaÈ on todellisen avoimuuden puuttuminen
markkinoilta. NaÈiden maiden harjoittama ystaÈviaÈ suosiva kapitalismi merkitsi sitaÈ , ettaÈ yritysten
vaÈ liseen kilpailuun pyrittiin vaikuttamaan sellaisilla salaisilla jaÈrjestelyillaÈ , jotka eivaÈt juurikaan liity
markkinavoimiin. On varmaa, ettaÈ tiukan kilpailupolitiikan noudattaminen sekaÈ kansallisella ettaÈ
kansainvaÈ lisellaÈ tasolla olisi tehokas vastatoimi kyseisille suuntauksille parantamalla teollisuuden
kilpailukykyaÈ , hajauttamalla kaupallista paÈaÈ toÈ ksentekoa, suosimalla innovaatioita ja maksimoimalla
kuluttajien hyvinvoinnin.
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Aihetta kaÈsitteli vuonna 1994 kolmen riippumattoman asiantuntijan ryhmaÈ , joka esitti pyynnoÈ staÈni
joitakin suosituksia Euroopan unionin kilpailupolitiikan tavoitteiksi Uruguayn kierroksen jaÈ lkeisellaÈ
kaudella. Asiantuntijat laativat selonteon, jossa suositeltiin keskittymistaÈ tulevaisuudessa kahteen
rinnakkaiseen tavoitteeseen: komission ja yhteisoÈ n ulkopuolisten maiden kahdenvaÈ lisen yhteistyoÈ n
laajentamiseen ja sellaisen monenvaÈlisen kehyksen luomiseen, jossa kaikki mukana olevat maat
noudattavat maÈaÈraÈ ttyjaÈ perustason kilpailusaÈaÈntoÈ jaÈ .

KahdenvaÈ linen yhteistyoÈ Yhdysvaltain ja Kanadan kanssa

Euroopan unioni on viime vuosina tukenut aktiivisesti kahdenvaÈ listaÈ yhteistyoÈ taÈ taÈ rkeimpien
kauppakumppaniensa kanssa kilpailun alalla. Paras esimerkki taÈstaÈ yhteistyoÈ staÈ ovat Yhdysvaltain
kanssa tehdyt sopimukset, joista ensimmaÈinen tehtiin vuonna 1991 ja tuli voimaan vuonna 1995.
EnsimmaÈisen sopimuksen seurauksena EU:n ja Yhdysvaltojen vaÈ linen transatlanttinen liiketoiminta
kasvoi ja laajeni nopeasti samalla kun osapuolet tulivat tietoisiksi rajojen yli ulottuvan kilpailua
rajoittavan kaÈyttaÈytymisen aiheuttamista vaaroista. TaÈstaÈ seurasi, ettaÈ osapuolet tunnustivat yhdessaÈ
ristiriitaisten paÈaÈtoÈ sten vaÈlttaÈmisen taÈrkeyden ja sen, ettaÈ paÈaÈ toÈ sten taÈytaÈntoÈ oÈ npano olisi yhteenso-
vitettava keskinaÈ isten etujen mukaisessa laajuudessa.

Sopimuksen paÈaÈ tarkoituksena oli helpottaa komission ja Yhdysvaltain oikeusministerioÈ n tai
kilpailuviraston vaÈlistaÈ logistista yhteistyoÈ taÈ . Sopimuksessa maÈaÈraÈ taÈaÈn viranomaisten parhaillaan
tutkimien tapausten vastavuoroisesta ilmoittamisesta, kun tapaukset vaikuttavat toisen osapuolen
taÈrkeisiin etuihin, julkisten tietojen vaihtamisesta viranomaisten vaÈlillaÈ , viranomaisten mahdollisuu-
desta yhteensovittaa taÈytaÈntoÈ oÈ npanotoimintaansa ja avustaa toisiaan sekaÈ viranomaisten oikeudesta
pyytaÈaÈ toista sopimuspuolta panemaan taÈytaÈntoÈ oÈ n aiheelliset toimenpiteet (ns. ºpositive comityº -
periaate) ja ottaa huomioon toisen sopimuspuolen taÈrkeaÈt edut pannessaan toimenpiteet taÈytaÈntoÈ oÈ n
(ns. ºtraditional comityº -periaate).

EU ja Yhdysvallat ovat lisaÈksi sitoutuneet tekemaÈaÈn yhteistyoÈ taÈ kilpailunrajoituksia koskevan
lainsaÈaÈdaÈnnoÈ n taÈytaÈntoÈ oÈ npanossa ja turvautumaan yksipuoliseen toimintaan oman alueensa ulkopuo-
lella vain siinaÈ tapauksessa, ettaÈ kaikki edellaÈ mainittuihin periaatteisiin perustuvat keinot on kaÈytetty.
TaÈtaÈ sitoumusta lujitettiin Yhdysvaltain kanssa vuonna 1998 tehdyllaÈ naÈkoÈ kantojen huomioon-
ottamista koskevalla sopimuksella, jolla vahvistettiin vuonna 1991 tehdyn sopimuksen maÈaÈraÈykset.
Uudessa sopimuksessa maÈaÈraÈ taÈaÈn, ettaÈ kunkin sopimuspuolen viranomaisten on yleensaÈ lykaÈttaÈvaÈ
omia taÈytaÈntoÈ oÈ npanotoimenpiteitaÈaÈn tai keskeytettaÈvaÈ ne sellaisten kilpailua rajoittavien kaÈytaÈntoÈ jen
osalta, joita sovelletaan paÈaÈasiassa toisen sopimuspuolen alueella tai jotka on paÈaÈasiassa suunnattu
toisen sopimuspuolen alueelle, jos toinen sopimuspuoli on valmis ottamaan asian vastuulleen.

Komission kokemukset Yhdysvaltain kanssa tekemaÈnsaÈ sopimuksen soveltamisesta vuodesta 1991
ovat osoittaneet, ettaÈ taÈ llainen yhteistyoÈ voi olla erittaÈ in tehokasta ja vaÈhentaÈaÈ huomattavasti eriaÈvien
tai epaÈ johdonmukaisten paÈaÈ toÈ sten vaaraa. TaÈhaÈn mennessaÈ tehty yhteistyoÈ on auttanut komissiota ja
Yhdysvaltain kilpailuviranomaisia luomaan vaÈ lilleen luottamuksen ilmapiirin ja on lisaÈksi laÈhentaÈnyt
osapuolten tapoja analysoida markkinoita ja asianmukaisia korjaustoimenpiteitaÈ . TaÈtaÈ transatlanttista
yhteistyoÈ taÈ tiivistettiin vuonna 1998 esimerkiksi yhteensovittamalla WorldCom/MCI- ja Dresser/
Haliburton -sulautumien rinnakkaistutkimukset.

Komissio on tehnyt Kanadan hallituksen kanssa kahdenvaÈlisen sopimuksen, joka vastaa suurelta osin
EU:n ja Yhdysvaltain vuonna 1991 tekemaÈaÈ sopimusta. Sopimus on tarkoitus vahvistaa vuoden 1999
aikana. Vastaavia yhteistyoÈ jaÈrjestelyitaÈ on kaÈytoÈ ssaÈ myoÈ s joidenkin muiden maiden vaÈ lillaÈ , esimerkiksi
Yhdysvaltain ja Kanadan sekaÈ Australian ja Uuden-Seelannin vaÈ lillaÈ .
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Laajentumiseen liittyvaÈ kahdenvaÈlinen yhteistyoÈ

EU:n Keski- ja ItaÈ -Euroopan maiden kanssa tekemaÈt kahdenvaÈliset kilpailua koskevat sopimukset
poikkeavat hieman muiden maiden kanssa harjoitettavasta yhteistyoÈ staÈ . Entisen itaÈblokin hajoaminen
on tarjonnut meille odottamattoman tilaisuuden parantaa mannertamme vaivanneet haavat ja tukea
KIE-maiden siirtymistaÈ suunnitelmataloudesta markkinatalouteen, jonka olennainen osa on toimivan
kilpailupolitiikan kaÈyttoÈ oÈ notto. YhteisoÈ on siitaÈ laÈhtien pyrkinyt luomaan tiiviit suhteet Keski- ja ItaÈ -
Euroopan maihin, Baltian maat mukaan luettuina, ja naÈ iden maiden kanssa tehtyjen Eurooppa-
sopimusten tarkoituksena on valmistella maiden tulevaa liittymistaÈ EU:hun. Sama koskee myoÈ s EU:n
jaÈsenyyttaÈ hakeneita Kyprosta ja Maltaa, joiden kanssa yhteisoÈ on tehnyt assosiaatiosopimuksia. Muun
muassa valtiontukia koskevien kilpailusaÈaÈntoÈ jen yhdenmukaistaminen on naÈ iden sopimusten ja
yhteisoÈ n kyseisiin maihin soveltaman liittymistaÈ valmistelevan strategian taÈrkeaÈ osa-alue. Tarkoituk-
sena on perustaa myoÈ s taÈytaÈntoÈ oÈ npanoelimiaÈ . YhteisoÈ ssaÈ noudatettavan paÈaÈ ttelytavan mukaan
kilpailusaÈaÈntoÈ jaÈ tarvitaan, jotta kaupan esteiden poistamista ei voitaisi kiertaÈaÈ kilpailua rajoittavilla
liiketoimintatavoilla ja vaikutuksiltaan vastaavilla valtion toimenpiteillaÈ .

KilpailusaÈaÈntoÈ jen laatiminen ja niiden taÈytaÈntoÈ oÈ npanosta vastaavien viranomaisten perustaminen on
edistynyt mielestaÈni erittaÈ in lupaavasti. VielaÈ on kuitenkin paljon tehtaÈvaÈaÈ ennen kuin valtiontukien
valvonnalle voidaan luoda asianmukaiset puitteet. Komission ja taÈytaÈntoÈ oÈ npanoviranomaisten vaÈ listaÈ
yhteistyoÈ taÈ varten on otettu kaÈyttoÈ oÈ n yksityiskohtaisia jaÈrjestelyitaÈ . Puolan, Unkarin, TsÏekin, Viron,
Slovenian ja Kyproksen kanssa on aloitettu viralliset liittymisneuvottelut.

KahdenvaÈlinen yhteistyoÈ muiden maiden kanssa

Yksi parhaista esimerkeistaÈ viime vuosina tehdyistaÈ kahdenvaÈ lisistaÈ sopimuksista, joihin sisaÈ ltyy
kilpailua ja valtiontukia koskevia yksityiskohtaisia maÈaÈraÈyksiaÈ , on Turkin kanssa vuonna 1995 tehty
tulliliittosopimus. MyoÈ s yhteisoÈ n ja yhteisoÈ n ulkopuolisten maiden tekemissaÈ vapaakauppasopimuk-
sissa, esimerkiksi useiden VaÈlimeren alueen maiden kanssa viime vuosina tehdyissaÈ assosiaa-
tiosopimuksissa, on yleensaÈ vastaavia maÈaÈraÈyksiaÈ . YhteisoÈ teki aÈskettaÈ in VenaÈ jaÈn, Ukrainan ja
monien muiden entisen Neuvostoliiton valtioiden kanssa kumppanuus- ja yhteistyoÈ sopimuksia. NaÈiden
sopimusten tavoitteet eivaÈt ole yhtaÈ korkealla kuin Eurooppa-sopimusten, mutta sopimusvaltiot
sitoutuvat kuitenkin laÈhentaÈmaÈaÈn kilpailu- ja valtiontukilainsaÈaÈdaÈntoÈ aÈaÈn asteittain yhteisoÈ n lainsaÈaÈ -
daÈnnoÈ n kanssa. YhteisoÈ n ja sen taÈrkeimpien kauppakumppaneiden, erityisesti Japanin, kilpailun alalla
tekemaÈlle yhteistyoÈ lle ei ole vielaÈ luotu virallisia kahdenvaÈlisiaÈ puitteita. Komissio ja Japanin
kilpailuvirasto ovat kuitenkin saÈaÈnnoÈ llisesti yhteydessaÈ toisiinsa erityisesti kahdenvaÈ lisissaÈ huippuko-
kouksissa ja ilmoittamalle toisilleen tapauksista, jotka vaikuttavat molempien taÈrkeisiin etuihin.

MonenvaÈ linen yhteistyoÈ Ð tarve luoda uudet maailmanlaajuiset puitteet

KahdenvaÈ lisellaÈ tasolla saavutetusta menestyksestaÈ huolimatta on myoÈ nnettaÈvaÈ , ettaÈ pelkaÈstaÈaÈn
kahdenvaÈ lisiin yhteyksiin perustuvaa kansainvaÈ listaÈ kilpailupoliittista yhteistyoÈ taÈ koskevissa jaÈrjeste-
lyissaÈ on huomattavia puutteita. On selvaÈaÈ , ettaÈ kahdenvaÈlisessaÈ yhteistyoÈ ssaÈ otetaan huomioon vain
yhteistyoÈ hoÈ n osallistuvien maiden edut, ja kolmansien maiden edut jaÈaÈvaÈt siten kokonaan huomiotta.
Monissa maissa ei lisaÈksi ole vielaÈkaÈaÈn kilpailulainsaÈaÈdaÈntoÈ aÈ . Vaikka viime vuosikymmenen aikana on
osoitettu suurta mielenkiintoa kilpailusaÈaÈntoÈ jen kaÈyttoÈ oÈ nottoon, Maailman kauppajaÈrjestoÈ n (WTO)
jaÈsenmaista vasta noin puolessa on voimassa kilpailulainsaÈaÈdaÈntoÈ aÈ . Maiden vaÈ lillaÈ on suuria eroja
myoÈ s kilpailusaÈaÈntoÈ jen sisaÈ lloÈ ssaÈ ja innostuksessa niiden taÈytaÈntoÈ oÈ npanoon.
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OECD:n vuonna 1995 antama suositus kilpailualan yhteistyoÈ staÈ ja sen aiemmin taÈnaÈ vuonna antama
suositus erityisen merkittaÈvistaÈ kartelleista tarjoavat taÈrkeaÈt suuntaviivat kahdenvaÈ lisen yhteistyoÈ n
suunnittelulle, varsinkin kun monet jaÈsenvaltiot yrittaÈvaÈ t torjua kansainvaÈ lisen kartellin uhkaa.
Suositukset on kuitenkin osoitettu vain OECD:n jaÈsenmaille eivaÈtkaÈ ole niidenkaÈaÈn osaltaan sitovia.
MyoÈ skaÈaÈn WTO:n nykyiset saÈaÈnnoÈ t eivaÈ t tarjoa ratkaisua kilpailuongelmiin. WTO:n riitojenratkai-
suelimen huhtikuussa 1998 tekemaÈ paÈaÈtoÈ s Yhdysvaltain ja Japanin vaÈ lisessaÈ kiistassa, jossa Fujia
syytettiin kilpailua rajoittavasta kaÈyttaÈytymisestaÈ , jonka tarkoituksena oli estaÈaÈ yhdysvaltalaisen
kilpailijan Kodakin paÈaÈsy Japanin valokuvausfilmin ja valokuvapaperin markkinoille, oli selvaÈ osoitus
WTO:n kaÈytettaÈvissaÈ olevien keinojen riittaÈmaÈttoÈ myydestaÈ .

Olen naÈin ollen vakuuttunut siitaÈ , ettaÈ kaupan vapauttamista on taÈydennettaÈvaÈ luomalla yhteisten
kilpailusaÈaÈntoÈ jen soveltamista koskevat kattavat, maailmanlaajuiset ja monenvaÈ liset puitteet. Koska
kauppa ja kilpailupolitiikka taÈydentaÈvaÈt toisiaan, kyseisten puitteiden luomiseen parhaiten soveltuva
monenvaÈ linen organisaatio on oletettavasti WTO. Ajatusta taÈ llaisen ylikansallisen jaÈ rjestelyn
luomisesta kaÈsiteltiin neuvostolle vuonna 1996 annetussa komission tiedonannossa, jossa ehdotettiin,
ettaÈ WTO:n olisi perustettava tyoÈ ryhmaÈ , jonka tehtaÈvaÈnaÈ olisi tutkia kyseisen toimintalinjan
mielekkyyttaÈ . TaÈmaÈ neuvoston tukema ehdotus tarjosi paÈaÈperustan Singaporessa joulukuussa 1996
tehdylle ministeritason paÈaÈ toÈ kselle kaupan ja kilpailupolitiikan vuorovaikutusta tutkivan tyoÈ ryhmaÈn
perustamisesta WTO:n yhteyteen. Kyseinen tyoÈ ryhmaÈ on kokoontunut jo useita kertoja ja jatkaa
aiheen kaÈsittelemistaÈ vuoden 1999 aikana. Vaikka onkin rohkaisevaa, ettaÈ sekaÈ teollisuus- ettaÈ
kehitysmaat (mukaan luettuina joitakin sellaisia maita, joissa ei ole kansallisia kilpailusaÈaÈntoÈ jaÈ) ovat
osoittaneet mielenkiintoa tyoÈ ryhmaÈn keskusteluihin, on vielaÈ liian aikaista sanoa, johtavatko
keskustelut lopulta virallisten neuvotteluiden aloittamiseen WTO:n jaÈsenmaiden vaÈ lillaÈ . Toivon
hartaasti, ettaÈ taÈmaÈ toteutuu seuraavien monenvaÈ listen neuvottelukierrosten yhteydessaÈ .

Neuvotteluissa voitaisiin keskittyaÈ neljaÈaÈn sopimusehdotukseen. WTO:n jaÈsenmaat voisivat ensinnaÈ-
kin sopia kansallisten kilpailusaÈaÈntoÈ jen antamisesta ja asianmukaisten taÈytaÈntoÈ oÈ npanoelinten perus-
tamisesta. TaÈmaÈ merkitsisi rajoittavia liiketoimintatapoja, markkina-aseman vaÈaÈ rinkaÈyttoÈ aÈ ja
sulautumia koskevien perussaÈaÈntoÈ jen ja tarvittavien taÈytaÈntoÈ oÈ npanomaÈaÈraÈysten laatimista sekaÈ antaisi
yrityksille oikeuden viedaÈ ongelmansa taÈytaÈntoÈ oÈ npanoviranomaisten ja tuomioistuinten kaÈsiteltaÈviksi.
JaÈsenmaat voisivat lisaÈksi sopia samalla myoÈ s yhteisistaÈ paÈaÈperiaatteista kilpailua rajoittavien
kaÈytaÈntoÈ jen kaÈsittelemiseksi kansainvaÈ lisellaÈ tasolla. Aluksi naÈyttaÈ isi olevan jaÈrkevaÈaÈ keskittyaÈ
yleisesti haitallisiksi tunnustettuihin kaÈytaÈntoÈ ihin, joita ovat erityisesti horisontaaliset rajoitukset,
kuten hinta- tai tuotantokartellit, markkinoiden jakaminen, tarjouskeinottelu ja vientikartellit.
Sopiminen muista kaÈytaÈnnoÈ istaÈ , esimerkiksi markkina-aseman vaÈaÈrinkaÈytoÈ staÈ ja vertikaalisista
rajoituksista, voi osoittautua vaikeammaksi tehtaÈvaÈksi, joka on kuitenkin mahdollista saavuttaa
pidemmaÈllaÈ aikavaÈ lillaÈ . Kolmanneksi voitaisiin kehittaÈaÈ monenvaÈ lisen yhteistyoÈ n menetelmiaÈ , joilla
pyritaÈaÈn helpottamaan taÈytaÈntoÈ oÈ npanoviranomaisten vaÈ listaÈ yhteistyoÈ taÈ . YhteistyoÈ voisi koskea muun
muassa konsulttiavun antamista, ristiriitojen vaÈlttaÈmistaÈ , julkisten tietojen vaihtoa, keskinaÈisten
ilmoitusten antamista ja naÈkoÈ kantojen huomioonottamisen periaatteen (ºpositive comityº- ja
ºtraditional comityº -periaatteet) noudattamista. LisaÈksi olisi jaÈrkevaÈaÈ luoda mekanismi kiistojen
ratkaisemiseksi tarkoin maÈaÈritetyissaÈ olosuhteissa. TaÈmaÈ voitaisiin toteuttaa mukauttamalla WTO:n
nykyiset riitojenratkaisukeinot taÈhaÈn tarkoitukseen esimerkiksi siten, ettaÈ varmistutaan aiheellisten
toimenpiteiden kohdistamisesta jaÈsenvaltioiden vaÈ liseen kauppaan vaikuttaviin kilpailulainsaÈaÈdaÈnnoÈ n
taÈytaÈntoÈ oÈ npanon laiminlyoÈ nteihin. TaÈ llaisen mekanismin soveltaminen myoÈ s yksittaÈ isten riita-asioiden
ratkaisemisessa ei ole kuitenkaan jaÈrkevaÈaÈ .

EdellaÈ esitettyjaÈ ehdotuksia ei pitaÈ isi tulkita kehotuksena sellaisen uuden kansainvaÈlisen organisaation
perustamiseen, jolla olisi omat tutkinta- ja taÈytaÈntoÈ oÈ npanovaltuudet. Tarkoituksena on ennemminkin
luoda perusta sellaisille uusille monenvaÈ lisille puitteille, joilla pyritaÈaÈn lujittamaan maailman
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kauppajaÈrjestelmaÈaÈ varmistumalla siitaÈ , ettaÈ kaupan vapauttamista ja markkinoille paÈaÈsyaÈ ei estetaÈ
kilpailua rajoittavilla liiketoimintatavoilla. Uskon, ettaÈ kyse on tavoitteeseen naÈhden vaatimattomista
ehdotuksista, jotka ovat kuitenkin jaÈrkeviaÈ ja johdonmukaisia ja osoittautuvat todennaÈkoÈ isesti
tehokkaiksi keinoiksi vastata maailman talouksien uuden vuosituhannen kynnyksellaÈ kohtaamiin
suuriin haasteisiin.
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JOHDANTO

1. Vuosi 1998 oli ratkaisevan taÈrkeaÈ EU:n yhteisen rahan kaÈyttoÈ oÈ nottoa edeltaÈvaÈssaÈ vaiheessa, ja
komissio pyrki tuolloin kaikin tavoin varmistumaan siitaÈ , ettaÈ euro syntyy terveeseen ja elinvoimaiseen
talousympaÈristoÈ oÈ n. TaÈtaÈ pyrkimystaÈ on edistetty kilpailupolitiikalla siihen sisaÈ ltyvaÈn toimivallan ja
kaÈytettaÈvissaÈ olevien keinojen sallimissa rajoissa. Komissio on valinnut taÈmaÈn mukaisesti itselleen
kaksi ensisijaista tehtaÈvaÈaÈ . Se on tukenut ja vahvistanut yhtenaÈismarkkinoiden toimintaa vaikuttamalla
markkinoiden rakenteeseen ja kohdistamalla kilpailua rajoittaviin kaÈytaÈntoÈ ihin ankaria vastatoimen-
piteitaÈ , jotta talous- ja rahaliitto rakentuisi vakaalle ja terveelle perustalle. LisaÈksi komissio on
sitoutunut paÈaÈttaÈvaÈ isesti yhteisoÈ n kilpailulainsaÈaÈdaÈnnoÈ n uudistamiseen. Komissio antoikin syyskuun
lopulla tiedonannon vertikaalisia kilpailunrajoituksia koskevan politiikkansa tarkistamisesta, joka
muodostaa kaÈaÈnnekohdan kilpailua rajoittavien kaÈytaÈntoÈ jen arvioinnissa. Valtiontukien osalta on
korostettava neuvostossa marraskuussa tehtyaÈ poliittista sopimusta uudesta menettelyasetuksesta,
joka on tarkoitus vahvistaa virallisesti vuoden 1999 aikana. Komissio on lisaÈksi jatkanut viime
kuukausina yhteyksien tiivistaÈmistaÈ yhteisoÈ n ulkopuolisten maiden kilpailuviranomaisiin, mitaÈ voidaan
pitaÈaÈ osoituksena siitaÈ , ettaÈ kansainvaÈ lisestaÈ ympaÈristoÈ staÈ on tullut sen jokapaÈivaÈ inen pelikenttaÈ . 1

1. Kilpailupolitiikka, keino puolustaa ja edistaÈaÈ yhtenaÈ ismarkkinoita

2. Komission vuonna 1998 kilpailun alalla harjoittama toiminta oli erittaÈ in menestyksekaÈstaÈ . TaÈmaÈ
on osoitus komission halusta tehdaÈ kilpailupolitiikasta keino puolustaa ja edistaÈaÈ yhtenaÈismarkkinoita
talous- ja rahaliiton toteuttamista silmaÈ llaÈ pitaÈen. Komissio on maÈaÈraÈnnyt ankaria seuraamuksia
joissakin esimerkkitapauksiksi luokiteltavissa tapauksissa. Se on lisaÈksi alkanut keskittaÈaÈ yksikoÈ idensaÈ
valvontatoimintaa vain sellaisiin tapauksiin, jotka ovat selkeaÈsti yhteisoÈ n edun mukaisia.

1.1. SisaÈmarkkinoiden elinvoimaisuuden lisaÈaÈminen

3. Komissio pyrki paÈaÈ ttaÈvaÈ isesti lujittamaan yhtenaÈ ismarkkinoita tekemaÈllaÈ tyhjiksi talouden
toimijoiden yritykset maÈaÈrittaÈaÈ keinotekoisesti kyseisten markkinoiden kehittymisolosuhteet.

Komissio seurasi erityisen tarkkaavaisesti markkinoiden eriyttaÈmiseen johtavia kaÈytaÈntoÈ jaÈ . Se
maÈaÈraÈsikin autoteollisuuden alalla toimivalle Volkswagen-yhtioÈ lle 102 miljoonan ecun sakon yhteisoÈ n
sisaÈ isen kaupan estaÈmisestaÈ kieltaÈmaÈ llaÈ italialaisia sopimusjakelijoitaan myymaÈstaÈ Volkswagen- ja
Audi-merkkisiaÈ autoja ulkomaalaisille asiakkaille.

Komissio rankaisi myoÈ s Amministrazione Autonoma dei Monopoli dello Statoa maÈaÈraÈaÈvaÈn aseman
vaÈaÈrinkaÈytoÈ staÈ sen suosittua omaa tupakantuotantoaan ulkomaisten tupakantuottajien kustannuksella.

Komissio on taÈmaÈn mukaisesti pyrkinyt ehkaÈ isemaÈaÈn hintakartellien luomisen niiden inflaatiovaiku-
tusten torjumiseksi ja tehokkaan kilpailun varmistamiseksi. Komissio on siten kieltaÈnyt useita
kartelleja ja maÈaÈraÈnnyt niiden osapuolina olleille yrityksille ankaria sakkoja. NaÈ in tapahtui
ruostumattoman teraÈksen, sokerin, kaukolaÈmpoÈ putkien ja meriliikenteen aloilla.

1 Johdannossa ei kaÈsitellaÈ kansainvaÈ listaÈ yhteistyoÈ taÈ , sillaÈ komission jaÈsen Karel Van Miert tarkastelee aihetta
taÈmaÈn kertomuksen esipuheessa.
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MaÈaÈraÈaÈvaÈn aseman syrjivaÈssaÈ vaÈaÈrinkaÈytoÈ ssaÈ on kyse kaÈytaÈnnoÈ staÈ , joka heikentaÈaÈ yhtenaÈ ismarkki-
noiden rakenteita estaÈmaÈ llaÈ maÈaÈraÈaÈvaÈssaÈ asemassa olevasta yrityksestaÈ riippuvaisten tai tietyille
markkinoille pyrkivien yritysten kehittymisen erityisesti energia-, liikenne- ja televiestintaÈalan
markkinoiden vapauttamisen yhteydessaÈ . Komissio on tuominnut taÈ llaisen vaÈaÈrinkaÈytoÈ n useita
kertoja, erityisesti lento- ja meriliikenteen aloilla.

YhtenaÈismarkkinoiden toteuttamista tuetaan myoÈ s valvomalla, ettaÈ markkinoiden rakenteet pysyvaÈt
joustavina ja avoimina kilpailun tehostamiseksi huippuunsa. Komissio kielsi taÈmaÈn mukaisesti
Bertelsmannin, Kirchin ja PremieÁren sekaÈ Deutsche Telekomin ja BetaResearchin sulautumiset, sillaÈ
kyseiset keskittymaÈt olisivat luoneet Saksaan digitaalitelevisiojaÈ rjestelmaÈ t, joissa keskittymaÈn
osapuolet olisivat paÈaÈsseet monilla markkinoilla maÈaÈraÈaÈvaÈaÈn tai jopa monopoliasemaan. Komissio
on toisaalta myoÈ s hyvaÈksynyt useita keskittymiaÈ sillaÈ ehdolla, ettaÈ yritykset pitaÈvaÈ t kiinni
sitoumuksistaan saÈ ilyttaÈaÈ merkityksellisillaÈ markkinoilla riittaÈvaÈsti kilpailua.

Valtiontukien valvonta edistaÈaÈ merkittaÈvaÈsti sisaÈmarkkinoiden syventaÈmistaÈ tukevia pyrkimyksiaÈ .
Komission naÈkemyksen mukaan perusteeton valtiontuki johtaa markkinoiden vaÈaÈristymiseen ja
resurssien tehottomaan kaÈyttoÈ oÈ n. Valtiontuki lisaÈaÈ kaupan esteitaÈ ja vaarantaa siten yhtenaÈ ismarkki-
noiden saavutukset. Jatkuvat erot jaÈsenvaltioiden myoÈ ntaÈmien tukien maÈaÈraÈssaÈ haittaavat lisaÈksi
taloudellisen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden toteutumista. Komissio jatkoi taÈmaÈn takia valtiontu-
kien tiukkaa valvontaa. Sen paÈaÈ tettaÈvaÈksi tuotujen asioiden maÈaÈraÈ laski, mutta pysyi valitettavasti
edelleen korkeana. Useimmiten (noin 20 prosentissa asioista) oli kyse tilanteista, joissa jaÈsenvaltiot
olivat laiminlyoÈ neet uusien tukitoimenpiteiden ilmoittamisen komissiolle. TaÈmaÈ vahvisti komission
naÈkemyksen, jonka mukaan sen on johdonmukaisesti vaadittava perustamissopimuksen vastaiset
ilmoittamatta jaÈ tetyt tuet maksettaviksi takaisin. Ilman taÈtaÈ kaÈytaÈntoÈ aÈ jaÈsenvaltioilla ei olisi riittaÈvaÈaÈ
kannustinta noudattaa menettelyihin perustuvia velvoitteitaan. Ratkaisematta olevat asiat koskivat
CreÂdit Lyonnais'lle maksettua lisaÈtukea, jonka maÈaÈraÈ oli ennaÈtykselliset 15 miljardia ecua, tai Channel
Tunnel Rail Linkin rakentamiseen myoÈ nnettyaÈ tukipakettia. JaÈ lkimmaÈinen tapaus on hyvaÈ esimerkki
siitaÈ , millaisia seurauksia yksityisten sijoittajien rakentamilla ja yllaÈpitaÈmillaÈ liikenneinfrastruktuu-
reilla on.

Komission naÈ issaÈ asioissa tekemillaÈ paÈaÈ toÈ ksillaÈ on yhteinen tavoite: talous- ja rahaliiton paÈaÈperustan
muodostavien yhtenaÈismarkkinoiden lujittamisen edistaÈminen. Vaikka valvontaa voidaan kaiken
kaikkiaan pitaÈaÈ tiukkana, on muistettava, ettaÈ suurimmasta osasta komissiolle vuonna 1998
ilmoitetuista sopimuksista, liiketoimista tai tuista tehtiin hyvaÈksyvaÈ paÈaÈ toÈ s.

1.2. Valvontatoiminnan keskittaÈminen uusiin kohteisiin

4. Yksi kilpailulainsaÈaÈdaÈnnoÈ n ja komission kilpailun alalla noudattamien kaÈytaÈntoÈ jen uudistami-
sen taÈrkeimmistaÈ tavoitteista on valvontatoiminnan keskittaÈminen asioihin, jotka ovat selkeaÈsti
yhteisoÈ n edun mukaisia. TaÈmaÈ aikomus ilmaistiin selvaÈsanaisesti vuonna 1997, ensimmaÈisten
asiakirjakokonaisuuksien (vaÈhaÈmerkityksisistaÈ sopimuksista annettu tiedonanto ja kansallisten
kilpailuviranomaisten kanssa tehtaÈvaÈaÈ yhteistyoÈ taÈ koskeva tiedonanto) yhteydessaÈ . Vuoden 1998
loppuun mennessaÈ saavutetut tulokset ovat kannustavia, mutta edelleen riittaÈmaÈttoÈ miaÈ .

5. TiivistaÈ valvontaa jatkettiin edelleen vuonna 1998 kaikilla komission toimivaltaan kuuluvilla
aloilla. Vuoden aikana kirjattiin yhteensaÈ 1 198 uutta asiaa, joista 509 liittyi perustamissopimuksen 81,
82 ja 86 artiklan soveltamiseen, 245 2 yrityskeskittymiin ja 444 valtiontukiin. KaÈsiteltaÈviaÈ asioita oli

2 Lukuun sisaÈ ltyy 10 EHTYn perustamissopimuksen mukaista paÈaÈtoÈ staÈ .
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siten 134 vaÈhemmaÈn kuin vuonna 1997, mikaÈ johtuu paÈaÈasiassa valtiontukien maÈaÈraÈn vaÈhenemisestaÈ .
Perinteisten kilpailun vastaiseen toimintaan liittyvien asioiden osalta komissio panee merkille, ettaÈ
ilmoitusten maÈaÈraÈ on vakiintumassa, ja taÈmaÈ rohkaiseva kehitys johtuu epaÈ ilemaÈttaÈ ainakin osittain
uudesta de minimis -saÈaÈntoÈ aÈ koskevasta tiedonannosta. Komission kaÈsiteltaÈvaÈksi tuodaan kuitenkin
edelleen erittaÈ in paljon kanteluja. Vaikka yrityskeskittymien osalta asetuksen N:o 4064/89
muuttaminen ja erityisesti maÈaÈraÈ ttyihin valtioiden rajat ylittaÈviin liiketoimiin ulotettu komission uusi
toimivalta ei vastoin komission odotuksia aiheuttanut ilmoitustulvaa, on todettava, ettaÈ asetuksen
nojalla ilmoitettujen liiketointen kokonaismaÈaÈraÈ kasvoi jaÈ lleen 36 prosenttia kasvuprosentin ollen
siten 5 prosenttiyksikkoÈ aÈ korkeampi kuin vuonna 1997, jolloin kasvuprosentti oli 31 prosenttia. Kasvu
johtuu kansainvaÈ lisestaÈ suhdanteesta, joka suosii yrityskeskittymiaÈ , sekaÈ markkinoiden valmistautu-
misesta talous- ja rahaliittoa varten. Vuonna 1998 kirjattujen uusien valtiontukitapausten kokonais-
maÈaÈraÈ laski ilmioÈ maÈisesti vuodesta 1997 (±32%) ja myoÈ s yleisemmin, kolmeen viime vuoteen
verrattuna. KyseisenaÈ vuonna saatiin paÈaÈ toÈ kseen 1 279 asiaa, joista 581 liittyi 81 ja 82 artiklan
soveltamiseen, 238 yrityskeskittymiin ja 460 valtiontukiin, ja paÈaÈtoÈ kseen saatujen asioiden maÈaÈraÈ
kasvoi siten 119 asialla edeltaÈvaÈstaÈ vuodesta. NaÈmaÈ luvut ovat osoitus komission halusta nopeuttaa
asioiden kaÈsittelyaÈ mahdollisuuksien mukaan.

2. KilpailulainsaÈaÈdaÈnnoÈ n uudistamisen jatkaminen

6. Komissio siirtyi vuonna 1998 uuteen vaiheeseen kilpailulainsaÈaÈdaÈnnoÈ n uudistamisessa
julkaisemalla tiedonannon vertikaalisista kilpailunrajoituksista. Valtiontukien valvonnassa vuonna
1998 on merkillepantavaa myoÈ s se, ettaÈ hyvaÈksyttiin asetus, jolla komissio saa oikeuden antaa tiettyjaÈ
tukimuotoja koskevia ryhmaÈpoikkeusasetuksia, ja lisaÈksi teollisuusasioita kaÈsittelevaÈssaÈ neuvostossa
tehtiin 16. marraskuuta 1998 menettelyasetusta koskeva poliittinen sopimus.

2.1. Kilpailunrajoituksia koskeva politiikka

7. KilpailusaÈaÈntoÈ jen soveltamisesta vertikaalisiin rajoituksiin 30. syyskuuta 1998 annettu
tiedonanto on monessa suhteessa taÈrkeaÈ uudistus komission laÈhestymistavassa kilpailunrajoituksia
koskevan politiikan alalla. Tiedonanto merkitsee irtiottoa erittaÈ in monimutkaisesta ala- ja
ryhmaÈkohtaisten poikkeusten menetelmaÈstaÈ . Perustaksi on otettu laÈhestymistapa, jossa asetetaan
paÈaÈpaino vertikaalisten rajoitusten vaikutusten taloudelliseen analysointiin ja paÈaÈtetaÈaÈn poikkeusten
myoÈ ntaÈmisestaÈ yritysten markkinavoiman perusteella. Menettelyiden yksinkertaistaminen, totuuden-
mukaiset analyysit sekaÈ kansallisten tuomioistuinten ja kilpailuviranomaisten ottaminen kasvavassa
maÈaÈrin mukaan toimintaan ovat komission uuden laÈhestymistavan paÈaÈperiaatteita, jotka ohjaavat
komission yksikoÈ itaÈ tulevina kuukausinakin.

8. Perusajatuksena on panna taÈytaÈntoÈ oÈ n yksi ainoa erittaÈ in kattava ryhmaÈpoikkeusasetus, jonka
soveltamisalaan kuuluisivat kaikkia vaÈli- ja lopputuotteita sekaÈ palveluita koskevat vertikaaliset
kilpailunrajoitukset. Asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle jaÈ isi pieni maÈaÈraÈ rajoituksia, esimerkiksi
hintojen vahvistamisesta tehdyt sopimukset. Kyse on siten jaÈ rjestelmaÈstaÈ , jossa maÈaÈritellaÈaÈn
ryhmaÈpoikkeusasetuksen soveltamisalan ulkopuolelle jaÈaÈvaÈt ºkielletyt sopimusehdotº. Toisin kuin
nykyisin voimassa olevissa ryhmaÈpoikkeusasetuksissa, taÈssaÈ asetuksessa ei maÈaÈritellaÈ sallittuja ehtoja,
joille myoÈ nnetaÈaÈn asetuksessa poikkeuslupa. TaÈmaÈ kumoaa sallittujen ehtojen luettelon kahlitsevan
vaikutuksen, joka saa yritykset tekemaÈaÈn poikkeusasetuksen mukaisia sopimuksia.

9. Laajan ja joustavan ryhmaÈpoikkeusasetuksen paÈaÈtavoitteena on tarjota toimintavapautta ja
oikeusvarmuutta niille monille yrityksille, joilla ei ole markkinavoimaa. Asetuksessa maÈaÈritellyissaÈ
rajoissa yritykset eivaÈt enaÈaÈ joutuisi arvioimaan sopimustensa lainvoimaisuutta yhteisoÈ n oikeuteen
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naÈhden. Kilpailun saÈ ilyttaÈmiseksi markkinoilla ja poikkeuksesta saatavan hyoÈ dyn rajoittamiseksi
yrityksiin, joiden markkinavoima on vaÈhaÈ inen, asetuksessa olisi saÈaÈdettaÈvaÈ markkinaosuuksille
asetettavista raja-arvoista, joiden ylittyessaÈ ryhmaÈpoikkeusta ei voida soveltaa. TaÈmaÈ ei kuitenkaan
merkitse sitaÈ , ettaÈ raja-arvot ylittaÈviaÈ sopimuksia pidettaÈ isiin lainvastaisina, vaan sitaÈ , ettaÈ on tutkittava
tapauskohtaisesti, soveltuvatko ne yhteismarkkinoille.

10. Antaakseen yrityksille tarkempia tietoja siitaÈ , millaisen analyysin sopimustensa yhteensopi-
vuudesta perustamissopimuksen 81 artiklan 1 ja 3 kohdan kanssa niiden edellytetaÈaÈn laativan,
komissio aikoo taÈydentaÈaÈ tulevassa ryhmaÈpoikkeusasetuksessa saÈaÈdettyaÈ oikeudellista kehystaÈ
suuntaviivoilla.

11. Uuden politiikan taÈytaÈntoÈ oÈ npano edellyttaÈaÈ , ettaÈ neuvosto laajentaa komission lainsaÈaÈdaÈntoÈ -
valtaa. Neuvostolle on toimitettu ehdotus 2 paÈivaÈnaÈ maaliskuuta 1965 annetun neuvoston asetuksen
N:o 19/65/ETY muuttamiseksi siten, ettaÈ komissio saa oikeuden antaa uudentyyppisiaÈ ryhmaÈpoikkeu-
sasetuksia. Komissio on samanaikaisesti tehnyt ehdotuksen 6 paÈ ivaÈnaÈ helmikuuta 1962 annetun
neuvoston asetuksen N:o 17 muuttamiseksi laajentamalla kyseisen asetuksen 4 artiklan 2 kohdassa
saÈaÈdettyaÈ vapautusta ilmoitusvelvollisuudesta.

2.2. Valtiontuet

12. Komissio jatkoi syksyllaÈ 1996 aloittamaansa hanketta valtiontukien valvonnan uudistamiseksi ja
suuntaamiseksi uusiin kohteisiin. Hankkeen tavoitteena on lisaÈ taÈ valvonnan avoimuutta ja oikeus-
varmuutta yksinkertaistamalla ja selventaÈmaÈ llaÈ menettelysaÈaÈntoÈ jaÈ sekaÈ tehostaa merkitykseltaÈaÈn
vaÈhaÈ isempien tukien valvontajaÈrjestelmaÈaÈ . Koska komission kaÈsiteltaÈvaÈksi tuodaan erittaÈ in paljon
tukitoimenpiteitaÈ , sen on keskityttaÈvaÈ taÈrkeimpiin tapauksiin, joissa on kyse suurista tukimaÈaÈristaÈ tai
uusista oikeudellisista kysymyksistaÈ . TaÈtaÈ tarvetta lisaÈaÈ etenkin yksittaÈ isten tapauskohtaisten tukien
maÈaÈraÈn kasvu ja se, ettaÈ kyseisten tukien intensiteetti on usein poikkeuksellisen korkea.

13. TaÈrkeaÈ merkkipaalu valtiontukien valvonnan uudistamispyrkimyksissaÈ on neuvoston tekemaÈ
poliittinen sopimus komission menettelyasetusehdotuksesta. Euroopan parlamentin on kuitenkin
annettava sopimuksesta vielaÈ lausunto. KyseisessaÈ asetuksessa maÈaÈritellaÈaÈn tarkoin sen menettelyn
vaiheet, jota komission ja jaÈsenvaltioiden on noudatettava soveltaessaan perustamissopimuksen 88
artiklaa, erityisesti aikarajojen, kieltojen ja yhteismarkkinoille soveltumattoman tuen takaisinperinnaÈn
osalta. Neuvosto vahvisti lisaÈksi virallisesti asetusehdotuksen, jolla komissio saa oikeuden vapauttaa
maÈaÈraÈtyt horisontaalisen valtiontuen muodot ilmoitusvelvollisuudesta. Tulevien poikkeusasetusten
olisi yksinkertaistettava menettelyitaÈ vapauttamalla komissio niiden lukuisten tukitapausten kaÈsit-
telystaÈ , joissa kilpailun vaÈaÈristymisen vaara on vaÈhaÈ inen.

14. Komissio pyrki selkiyttaÈmaÈaÈn tukien arviointia myoÈ s muilla toimenpiteillaÈ . Monialaiset
suuntaviivat alueellisesta tuesta suurille investointihankkeille tulivat voimaan 1. syyskuuta 1998.
Komissio antoi myoÈ s koulutustukea koskevat suuntaviivat. Laivanrakennusteollisuudelle myoÈ nnettaÈ -
vaÈstaÈ tuesta annettiin uusi asetus laivanrakennuksen seitsemaÈnnen tukidirektiivin korvaamiseksi, kun
Yhdysvallat ei ollut edelleenkaÈaÈn ratifioinut laivanrakennusta koskevaa OECD:n sopimusta. Komissio
antoi lisaÈksi tiedonannon, jossa kuvattiin sen uutta tapaa arvioida, sisaÈ ltyykoÈ jaÈ senvaltioiden
vaÈ littoÈ maÈn yhtioÈ verotuksen alalla noudattamiin kaÈytaÈntoÈ ihin tukiosia. TaÈmaÈ toimenpide tukee
jaÈsenvaltioiden pyrkimyksiaÈ lopettaa haitallinen verokilpailu yritysverotukseen sovellettavia kaÈytaÈn-
nesaÈaÈntoÈ jaÈ kaÈsittelevaÈn tyoÈ ryhmaÈn avulla.
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3. Kilpailun vapauttaminen

15. Valtion monopoleina toimineiden verkkopalveluiden vapauttamisen jatkaminen on osa
yhtenaÈismarkkinoiden lujittamiseen taÈhtaÈaÈvaÈaÈ politiikkaa. Tietoyhteiskuntaan tai energian tuotantoon
ja jakeluun liittyvien alojen avaaminen kilpailulle on avaintekijaÈ EU:n teollisuuden kilpailukyvyn ja
sen kautta myoÈ s yhtenaÈ ismarkkinoiden elinvoimaisuuden parantamisessa. Vapauttamisen ansiosta
voidaan erityisesti kehittaÈaÈ teknisiaÈ innovaatioita ja luoda vakaita ja pitkaÈaikaisia tyoÈ paikkoja.

3.1. TeleviestintaÈ

16. SiitaÈ laÈhtien kun televiestintaÈmarkkinoiden taÈydellinen vapauttaminen kilpailulle saatiin
vihdoin 1. tammikuuta 1998 paÈaÈ toÈ kseen, komissio on toiminut erittaÈ in aktiivisesti kyseisellaÈ alalla.

17. Komissio taÈydensi vuoden alkupuoliskolla lainsaÈaÈdaÈnnoÈ n tulkinnan apuvaÈ lineitaÈ antamalla
tiedonannot puheensiirrosta InternetissaÈ ja kilpailusaÈaÈntoÈ jen soveltamisesta telealan liittymaÈsopimuk-
siin. JaÈ lkimmaÈisessaÈ tiedonannossa komissio vakuutti erityisesti toivovansa, ettaÈ jaÈsenvaltioiden
saÈaÈntelyviranomaiset ja tarvittaessa myoÈ s niiden kilpailuviranomaiset kaÈsittelisivaÈt suurimman osan
tapauksista ja komissio puuttuisi niihin vain silloin kun se on vaÈlttaÈmaÈtoÈ ntaÈ .

18. Komissio on perustanut yhteisen seurantaryhmaÈn, johon kuuluu kilpailusta ja televiestinnaÈstaÈ
vastaavien paÈaÈosastojen edustajia. RyhmaÈ julkaisi vuoden aikana kaksi kertomusta, joiden aiheena oli
kilpailun vapauttamisesta ja toiminnan yhdenmukaistamisesta televiestintaÈalalla annettujen direktii-
vien taÈytaÈntoÈ oÈ npanon edistyminen. Kertomuksista ilmenee, ettaÈ direktiivien taÈytaÈntoÈ oÈ npanon
edistyminen EU:ssa on ollut yleisesti ottaen erittaÈ in rohkaisevaa. Kaikissa jaÈsenvaltioissa, lukuun
ottamatta Portugalia ja Kreikkaa, joille on myoÈ nnetty vuoteen 2000 voimassa olevat poikkeukset, on
hyvaÈksytty uusia teleoperaattoreita, jotka tarjoavat puhelinpalveluita taikka rakentavat ja yllaÈpitaÈvaÈt
yleisiaÈ televerkkoja ja kilpailevat siten nykyisten operaattoreiden kanssa. Komissio havaitsi kuitenkin
joitakin puutteita, jotka olivat edelleen korjaamatta. Vuoden 1998 alussa oli meneillaÈaÈn 35
rikkomisesta johtuvaa menettelyaÈ . Komissio paÈaÈ tti kuitenkin monet niistaÈ kyseisten jaÈsenvaltioiden
ilmoitettua sille toteuttaneensa aiheelliset toimenpiteet rikkomisen lopettamiseksi.

19. Komissio valvoo edelleen tarkkaan, ettaÈ yhteenliittaÈmiseen, yleispalvelun kaÈsitteeseen ja sen
kustannusten ja rahoituksen laskentasaÈaÈntoÈ ihin sekaÈ lupien myoÈ ntaÈmisedellytyksiin liittyvaÈt kansalli-
set toimenpiteet noudattavat kilpailusaÈaÈntoÈ jaÈ , jotta kyseiset toimenpiteet eivaÈt loisi esteitaÈ uusien
operaattoreiden paÈaÈsylle markkinoille.

20. EdellaÈ kuvattujen toimenpiteiden tarkoituksena on varmistaa onnistunut kilpailun vapautta-
minen, joka on kannustanut yritysten perustamiseen. Helmikuun lopulla EU:ssa oli myoÈ nnetty yli 500
paikallisliittymaÈn kaÈyttoÈ lupaa. Vapaan kilpailun suosimien matkapuhelimien ilmioÈ maÈ iselle kehityk-
selle ei naÈy loppua. Komissio katsoo velvollisuudekseen tukea taÈ taÈ kehitystaÈ , varsinkin kun
matkapuhelinverkon, satelliittiyhteyksien ja Internetin yhteiset kehitysnaÈkymaÈt ovat taloudellisen
kasvun kannalta erittaÈ in lupaavat.

3.2. Energia

21. JaÈsenvaltiot hyvaÈksyivaÈt teollisuusasiain neuvoston kokouksessa 11. toukokuuta 1998 direktii-
vin yhteisoÈ n maakaasumarkkinoiden avaamisesta taÈydentaÈen siten saÈhkoÈ n sisaÈmarkkinoita koskevan
direktiivin myoÈ taÈ aloitettua energia-alan kilpailun vapauttamista. DirektiivissaÈ saÈaÈdetaÈaÈn maakaasun
kuljetusta, jakelua, toimittamista ja varastointia koskevista yhteisistaÈ saÈaÈnnoÈ istaÈ ; direktiiviin sisaÈ ltyy
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markkinoille paÈaÈsyaÈ ja verkkojen kaÈyttoÈ aÈ koskevia saÈaÈnnoÈ ksiaÈ sekaÈ tarkennetaan maakaasulaitosten
rakentamista ja kaÈyttoÈ aÈ koskevien lupien myoÈ ntaÈmisessaÈ sovellettavat perusteet ja menettelyt.

22. Kun direktiivi on saatettu osaksi kansallista lainsaÈaÈdaÈntoÈ aÈ (viimeistaÈaÈn vuonna 2000),
kansallisista markkinoista avataan kilpailulle keskimaÈaÈrin vaÈhintaÈaÈn noin 20 prosenttia kunkin
jaÈsenvaltion vuotuisesta kaasun kokonaiskulutuksesta; taÈmaÈ prosenttiosuus nostetaan viiden vuoden
kuluttua 28 prosenttiin ja kymmenen vuoden kuluttua 33 prosenttiin. Niiden maakaasun kuluttajien
ryhmaÈaÈ , jotka voivat neuvotella itsenaÈ isesti toimitussopimuksensa valitsemiensa maakaasuntoimitta-
jien kanssa, laajennetaan samanaikaisesti asteittain.

JaÈsenvaltiot voivat jaÈrjestaÈaÈ verkkoon paÈaÈsyn vaihtoehtoisesti joko neuvottelujen perusteella tai
saÈaÈntelemaÈ llaÈ . Molemmat vaihtoehdot on pantava taÈytaÈntoÈ oÈ n yleispaÈtevin, avoimin ja syrjimaÈttoÈ min
perustein. Periaatteessa on avattava paÈaÈsy myoÈ s tuotantovaiheen putkistoihin, mutta jaÈsenvaltiot
voivat maÈaÈraÈ taÈ itse sitaÈ koskevat yksityiskohtaiset saÈaÈnnoÈ t.

23. Komissio voi myoÈ ntaÈ aÈ poikkeuksia, jos vapauttaminen aiheuttaa vaikeuksia joillekin
pitkaÈaikaisia hankintasopimuksia (ns. take or pay -sopimuksia) tehneille toimijoille. DirektiivissaÈ
saÈaÈdetaÈaÈn myoÈ s niille jaÈsenvaltioille myoÈ nnettaÈvaÈstaÈ poikkeuksesta, jotka eivaÈt ole suoraan liittyneet
toisen jaÈ senvaltion kaasuputkiverkkoon ja joilla on yksi ainoa ulkopuolinen toimittaja, sekaÈ
poikkeuksista, jotka koskevat Kreikan ja Portugalin uusia markkinoita ja alueita sekaÈ sellaisia
maantieteellisiaÈ alueita, joiden kaasuputkiverkkoa ollaan vasta luomassa.

LisaÈ lehti 1: Euro ja kilpailu

Euron kaÈyttoÈ oÈ noton valmistelut saatiin vuonna 1998 onnistuneesti paÈaÈ toÈ kseen. Euron kaÈyttoÈ oÈ n-
otolla tulee olemaan huomattava vaikutus kilpailuun Euroopassa. Talous- ja rahaliitto EMU lisaÈaÈ
kilpailua kolmesta syystaÈ :

Se vahvistaa ensinnaÈkin yhtenaÈismarkkinaohjelman myoÈ nteisiaÈ vaikutuksia. YhtenaÈ ismarkkinat
ovat edistaÈneet kilpailua tehostamalla markkinoiden yhdentymistaÈ ja laajentamalla merkityksellisiaÈ
markkinoita. Euron odotetaan korostavan taÈtaÈ vaikutusta, sillaÈ se poistaa euroalueeseen kuuluvien
maiden vaÈ lisestaÈ kaupasta valuuttakurssiriskin ja valuutanvaihtokulut. TaÈmaÈn odotetaan puoles-
taan lisaÈaÈvaÈn kauppaa. YhtenaÈ ismarkkinaohjelman vaikutukset kohdistuivat paÈaÈasiassa tietyille
tehdasteollisuusaloille, joita oli aiemmin suojattu tehokkaasti muilla kuin tariffiesteillaÈ , kun taas
euro vaikuttaa todennaÈkoÈ isesti moniin aloihin, erityisesti rahoituspalveluihin ja jakeluun. Monien
sellaisten rahoituspalveluiden markkinat, jotka ovat taÈ llaÈ hetkellaÈ kansalliset erilaisten valuuttojen
vuoksi, laajenevat vaÈhitellen koko euroalueelle.

Maantieteellisten markkinoiden laajeneminen tarjoaa uusia mahdollisuuksia mittakaavaetujen
hyoÈ dyntaÈmiseen sekaÈ lisaÈaÈ sulautumien ja yrityskauppojen maÈaÈraÈaÈ . TaÈmaÈ koskee erityisesti sellaisia
teollisuudenaloja, joilla myyntiverkostot rajoittuivat aiemmin suurelta osin valtioiden rajojen
sisaÈpuolelle ja joilla yritykset katsovat voivansa saada kustannussaÈaÈstoÈ jaÈ laajentamalla myynti-
verkostonsa koko Euroopan alueelle. Kilpailu paljastaa toisaalta tehottomampien yritysten
heikkoudet, ja ne ovat siten alttiina ostotarjouksille. EMUn aiheuttamat rakenneuudistukset eivaÈt
yleensaÈ aiheuta kilpailuongelmia vaan parantavat yhteisoÈ n talouden yleistaÈ tehokkuutta. Jos
markkinoille paÈaÈsy on ongelmatonta, yritysten kokonaismaÈaÈraÈn vaÈhenemisen ei pitaÈ isi aiheuttaa
suurempia kilpailuongelmia, sillaÈ se merkitsee tehottomien yritysten poistumista markkinoilta ja
tehokkaampien yritysten toiminnan laajenemista. Vaikka kotimaisten tavarantoimittajien maÈaÈraÈ
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paikallisilla markkinoilla pienenee, todellisten tai potentiaalisten kilpailijoiden maÈaÈraÈn kyseisillaÈ
markkinoilla odotetaan kasvavan, kun markkinoista tulee osa laajempia maantieteellisiaÈ
markkinoita.

EMU lisaÈaÈ myoÈ s hintojen avoimuutta. Hintavertailun helpottuminen maiden vaÈ lillaÈ euron
kaÈyttoÈ oÈ noton myoÈ taÈ vaikuttaa erityisesti sellaisiin aloihin, joilla jaÈsenvaltioiden vaÈliset hintaerot
ovat suuria eivaÈtkaÈ johdu kuluttajien erilaisten makutottumusten ja suoran verotuksen kaltaisista
rakenteellisista syistaÈ , vaan ennemminkin strategioista, joita yritykset noudattavat markkinoiden
jakamisessa. Hintojen lisaÈaÈntynyt avoimuus vaikuttaa todennaÈkoÈ isesti erityisen voimakkaasti
moniin kestokulutushyoÈ dykkeitaÈ valmistaviin aloihin, esimerkiksi autoteollisuuteen, sillaÈ kyseisillaÈ
aloilla kunkin hankinnan osuus kuluttajien kokonaiskulutuksesta on suuri. KestokulutushyoÈ dyk-
keiden osalta saÈaÈstoÈ , jonka kuluttaja mahdollisesti saa hankkimalla tuotteen toisesta jaÈsenvaltiosta,
on huomattavasti suurempi kuin haÈnelle aiheutuvat lisaÈkustannukset.

Kolmantena syynaÈ kilpailun lisaÈaÈntymiseen on se, ettaÈ euron vaikutukset yritysten paÈaÈomamarkki-
noihin heijastuvat kilpailuun tuote- ja palvelumarkkinoilla. EMU alentaa paÈaÈomakustannuksia,
mikaÈ voi lisaÈ taÈ sulautumien maÈaÈraÈaÈ . EU:n uusi yrittaÈ jaÈsukupolvi voi hyoÈ dyntaÈaÈ uusia rahoitus-
tekniikoita ja -markkinoita, jotka helpottavat kyseisten yrittaÈ jien paÈaÈsyaÈ markkinoille. PaÈaÈ -
omamarkkinoilla tapahtuvien muutosten odotetaan naÈin ollen periaatteessa lisaÈaÈvaÈn EMU:n
myoÈ nteisiaÈ vaikutuksia kilpailuun.

Kilpailupolitiikka edistaÈaÈ EMU:n yleisesti myoÈ nteistaÈ vaikutusta kilpailuun, sillaÈ sen avulla
pyritaÈaÈn saÈ ilyttaÈmaÈaÈn tuote- ja palvelumarkkinoiden joustavuus tai jopa lisaÈaÈmaÈaÈn sitaÈ . Yritykset,
jotka kykenevaÈt suojautumaan kilpailupaineilta kilpailua rajoittavalla kaÈyttaÈytymisellaÈ , ovat
todennaÈkoÈ isesti tehottomampia ja vaÈhemmaÈn innovatiivisia eivaÈtkaÈ siten yhtaÈ hyviaÈ sopeutumaan
kansantaloutta rasittaviin ongelmiin.

Jotkin yritykset kohtaavat vaÈ istaÈmaÈttaÈ ongelmia kilpailun koventuessa. JaÈsenvaltioilla on siten
paineita suojella kyseisiaÈ yrityksiaÈ valtiontuilla, erityisesti vaikeuksissa olevien yritysten pelasta-
miseen ja rakenneuudistukseen myoÈ nnettaÈvillaÈ tuilla. Tuet voivat kuitenkin aiheuttaa huomattavia
kilpailun vaÈaÈristymiaÈ tehokkaampien yritysten kustannuksella.

Kilpailun tiukentumisen uhka voi vaikuttaa yrityksiin siten, ettaÈ ne pyrkivaÈt loÈ ytaÈmaÈaÈn keinoja
vaÈhentaÈaÈ nykyistaÈ kilpailua. Hintojen avoimuuden lisaÈaÈntyminen esimerkiksi kannustaa yrityksiaÈ
kaÈymaÈaÈn entistaÈ enemmaÈn rinnakkaiskauppaa ja houkuttelee niitaÈ luomaan uusia esteitaÈ
arbitraasille. EMUn myoÈ taÈ ilmaantuvat uudet kilpailuun liittyvaÈt uhat saattavat lisaÈksi kannustaa
vakiintuneita toimijoita tekemaÈaÈn vertikaalisia tai horisontaalisia sopimuksia sulkeakseen
kilpailijat markkinoilta tai pyytaÈmaÈaÈn vaihtoehtoisesti valtiontukea. PidemmaÈ llaÈ aikavaÈ lillaÈ
sulautumien ja yrityskauppojen lisaÈaÈntyminen voi luoda joillekin aloille oligopoleja. Kyseisten
alojen yrityksillaÈ voi olla suuri houkutus vaÈhentaÈaÈ kilpailupainetta joko tekemaÈllaÈ salaista
yhteistyoÈ taÈ tai luomalla kartelleja. TaÈtaÈ helpottaa se, ettaÈ avoimemmat hinnat yksinkertaistavat
kilpailijoiden hintojen seuraamista. Sovituista hinnoista poikkeaminen ja poikkeamisen kaÈtkemi-
nen valuuttakurssivaihteluiden taakse on lisaÈksi entistaÈ vaikeampaa.

Onkin noudatettava myoÈ s jatkossa valpasta kilpailupolitiikkaa, jotta eurosta saataisiin suurin
mahdollinen hyoÈ ty. SekaÈ yhteisoÈ n ettaÈ jaÈsenvaltioiden kilpailupolitiikan taÈrkeaÈnaÈ tavoitteena on
varmistaa, ettaÈ eurooppalaiset kuluttajat saavat yhteisestaÈ rahasta todellista hyoÈ tyaÈ tuote- ja
palvelumarkkinoiden joustavuuden myoÈ taÈ .
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I Ð KILPAILUOIKEUS Ð PERUSTAMISSOPIMUKSEN 81 JA
82 ARTIKLA
Valtion monopolit ja yksinoikeudet Ð perustamissopimuksen 31 ja
86 artikla

A Ð LainsaÈ aÈ daÈ nnoÈ n ja sen tulkinnan nykyaikaistaminen

24. Komissio on jo kaksi vuotta pyrkinyt nykyaikaistamaan kilpailupolitiikkaansa sen mukautta-
miseksi maailmantalouden realiteetteihin ja sen valmistelemiseksi talous- ja rahaliiton tai yhteisoÈ n
laajenemisen asettamiin haasteisiin 3. SaÈaÈntoÈ jen ja kaÈytaÈntoÈ jen uudistamisen tavoitteena on keventaÈaÈ
erityisesti sellaisia yrityksiaÈ kohtuuttomasti rasittavia hallinnollisia velvoitteita, joilla ei ole lainkaan
markkinavoimaa, ja keskittaÈaÈ komission yksikoÈ iden toiminta asioihin, jotka ovat Euroopan yhteisoÈ n
kilpailupolitiikan kannalta tarkasteltuna selkeaÈsti yhteisoÈ n edun mukaisia. Vuonna 1997 neuvoston
antoi tarkistetun asetuksen yrityskeskittymien valvonnasta ja komissio antoi useita tiedonantoja,
joiden tarkoituksena oli selkiyttaÈaÈ ja nykyaikaistaa sen kilpailulainsaÈaÈdaÈnnoÈ n soveltamisessa
noudattamaa toimintatapaa. Vuonna 1998 komissio siirtyi nykyaikaistamisessa uuteen vaiheeseen
julkaisemalla vertikaalisia rajoituksia koskevan tiedonannon.

1. Alkuvaiheen keskittaÈmistoimenpiteiden tulokset

25. Komissio antoi vuonna 1997 kaksi tiedonantoa, joiden tarkoituksena oli antaa sen
valvontayksikoÈ ille mahdollisuus keskittaÈaÈ toimintansa vain sellaisiin asioihin, joilla on huomattava
vaikutus kilpailuun Euroopan unionissa. Toinen tiedonannoista oli tarkistettu tiedonanto vaÈhaÈmerki-
tyksisistaÈ sopimuksista, joille on ominaista se, ettei niillaÈ ole olennaista vaikutusta yhteismarkkinoiden
toimintaan, ja toisessa tiedonannossa, joka on jatkoa komission ja kansallisten tuomioistuinten
yhteistyoÈ taÈ kaÈsittelevaÈ lle tiedonannolle, kaÈsiteltiin puolestaan komission ja jaÈsenvaltioiden kilpailu-
viranomaisten vaÈ listaÈ yhteistyoÈ taÈ . YhteisoÈ n valvontayksikoÈ iden odotetaan voivan keskittaÈaÈ toimin-
tansa naÈ iden uusien saÈaÈntoÈ jen avulla sellaisiin asioihin, jotka vaikuttavat selkeaÈsti sisaÈmarkkinoilla
kaÈytaÈvaÈn kilpailun toimivuuteen. Tiedonantoja on nyt sovellettu vuoden ajan, ja on mielenkiintoista
tarkastella niiden ensimmaÈisen soveltamisvuoden tuloksia.

26. Perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklan soveltamista koskevien asioiden kaÈsittelyssaÈ vuoden
1998 tilanne vastaa suurin piirtein vuoden 1997 tilannetta. Vuonna 1998 uusia asioita kirjattiin 509
verrattuna 499 asiaan vuonna 1997 (447 vuonna 1996). KaÈsiteltaÈvien asioiden maÈaÈraÈ naÈyttaÈ isi siten
olevan vakiintumassa. Ilmoitusten maÈaÈraÈ on kaÈaÈntynyt laskuun, vaikka onkin edelleen suuri. Tilanne
on paÈaÈosin sama kanteluiden ja komission aloitteesta kaÈynnistettyjen menettelyiden osalta.

27. Ilmoitusten maÈaÈraÈn tasaantuminen vuonna 1997 tehdyistaÈ 221:staÈ ilmoituksesta 216:een vuonna
1998 johtuu epaÈ ilemaÈttaÈ osittain komission viime vuonna antamista saÈaÈnnoÈ ksistaÈ ja erityisesti
vaÈhaÈmerkityksisiaÈ sopimuksia koskevasta tiedonannosta. Komission yksikoÈ t tukeutuivat kyseiseen
tiedonantoon vain noin kymmenen kertaa vuoden aikana. Tiedonanto on varmasti antanut joillekin
yrityksille syyn olla ilmoittamatta vaÈhaÈmerkityksisiaÈ sopimuksia, ja ilmoitusten maÈaÈraÈ olisi epaÈ ilemaÈttaÈ
ollut suurempi, jos tiedonantoa ei olisi annettu. EnsimmaÈisen soveltamisvuoden tulokset (0,2 prosentin
vaÈhennys) ovat kuitenkin riittaÈmaÈttoÈ maÈt.

3 XXVII kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus, kohdat 36±50.
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28. Kanteluiden maÈaÈraÈ oli vuonna 1998 huomattavasti edellistaÈ vuotta suurempi (192 verrattuna
177:aÈaÈn vuonna 1997), ja komissio toteaakin, ettaÈ vaikka osa kanteluista oli selkeaÈsti yhteisoÈ n edun
mukaisia ja johti taÈrkeiden paÈaÈ toÈ sten tekemiseen (esimerkiksi Kreikan lauttaliikennettaÈ koskeva
paÈaÈ toÈ s), kaikkiin komission kaÈsiteltaÈviksi tuotuihin asioihin ei liity yhteisoÈ n etua. Komissio hylkaÈsi
erittaÈ in monta kantelua yhteisoÈ n edun puuttumisen takia. YhteisoÈ jen tuomioistuimen asiassa Automec
soveltama oikeuskaÈytaÈntoÈ , joka antaa komissiolle mahdollisuuden hylaÈtaÈ taÈ llaiset kantelut, on
asianmukainen mutta riittaÈmaÈ toÈ n oikeuskeino. KaÈytettaÈvissaÈ olisikin oltava oikeuskeino, joka
helpottaa kanteluiden hylkaÈaÈmistaÈ .

29. Komission aloitteesta otettiin taÈnaÈ vuonna kaÈsiteltaÈviksi sama maÈaÈraÈ asioita kuin edellisenaÈ
vuonna (101). Suuri osa asioista liittyi tiettyyn erityisalaan, televiestintaÈaÈn, joka vapautettiin
taÈydellisesti 1. tammikuuta 1998, ja komission yksikoÈ t ovatkin suhtautuneet erityisen tarkkaavaisesti
ja tinkimaÈttoÈ maÈsti alan tapahtumiin.

30. Komission ja jaÈsenvaltioiden kilpailuviranomaisten yhteistyoÈ staÈ 81 ja 82 artiklan soveltamis-
alaan kuuluvien asioiden kaÈ sittelyssaÈ annettua tiedonantoa sovellettiin vuoden 1998 aikana
ensimmaÈisiin tapauksiin. Komissio hylkaÈsi 15 kantelua sillaÈ perusteella, ettaÈ asiat eivaÈt olleet riittaÈvaÈn
taÈrkeitaÈ yhteisoÈ n edun kannalta, ja kyseiset asiat ovatkin parhaillaan sen jaÈsenvaltion viranomaisen
kaÈsiteltaÈvinaÈ , jossa kantelun kohteena olevan kaÈytaÈnnoÈ n vaikutukset paÈaÈasiassa tuntuvat. Kansallisten
viranomaisten ja komission vaÈlillaÈ vaihdettiin lisaÈksi 89 tietopyyntoÈ aÈ yhteistyoÈ ssaÈ tutkittavista asioista.
Komissiota pyydettiin ottamaan kantaa 10 asiaan, joita tutkivat vain kilpailuviranomaiset, ja sille
toimitettiin kolme kyseisessaÈ tiedonannossa tarkoitettua lykkaÈaÈvaÈaÈ ilmoitusta. Tiedonannon sovelta-
misen alkuvaiheet osoittavat, ettaÈ yhteisoÈ ja jaÈsenvaltiot ovat tiivistaÈneet yhteistyoÈ taÈaÈn ja pitaÈvaÈt
taÈ rkeaÈnaÈ sitaÈ , ettaÈ kartelleja ja maÈaÈraÈaÈvaÈn aseman vaÈaÈrinkaÈyttoÈ aÈ koskevaa yhteisoÈ n oikeutta
sovelletaan hajautetusti. On kuitenkin huomattava, ettaÈ tiedonannon maÈaÈraÈysten soveltamista
voitaisiin tehostaa vielaÈ nykyisestaÈaÈnkin.

31. Komission ja jaÈsenvaltioiden kilpailuviranomaisten vaÈlistaÈ yhteistyoÈ taÈ koskevan tiedonannon
soveltamisen tehostaminen edellyttaÈaÈ kuitenkin, ettaÈ yhteisoÈ n kilpailuoikeutta sovelletaan hajaute-
tusti. Vuonna 1998 EU:n 15 jaÈsenvaltiosta vain kahdeksassa viranomaisilla oli oikeus soveltaa suoraan
perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohtaa ja 82 artiklaa kyseisten valtioiden lainsaÈaÈ taÈ jaÈn saÈaÈdettyaÈ
asiasta erityisillaÈ laeilla. NaÈmaÈ kahdeksan valtiota ovat Belgia, Ranska, Saksa, Kreikka, Italia,
Alankomaat, Portugali ja Espanja. Komissio toivoo, ettaÈ jaÈsenvaltiot, jotka eivaÈt ole vielaÈ antaneet
taÈ llaisia saÈaÈnnoÈ ksiaÈ , saÈaÈ taÈvaÈt pikaisesti 81 artiklan 1 kohdan ja 82 artiklan soveltamisen edellyttaÈmistaÈ
oikeuskeinoista. On kuitenkin huomattava, ettaÈ jaÈsenvaltiot ottavat usein mallia yhteisoÈ n lainsaÈaÈ -
daÈnnoÈ staÈ tarkistaessaan tai antaessaan kansallista kilpailulainsaÈaÈdaÈntoÈ aÈ ja yhdenmukaistavat siten
vapaaehtoisesti lainsaÈaÈdaÈntoÈ jaÈaÈn, millaÈ on vaÈlttaÈmaÈttaÈ myoÈ nteinen vaikutus yhteisen lainsaÈaÈdaÈntoÈ -
kulttuurin luomiseen Euroopan yhteisoÈ ssaÈ . Alankomaat ja Yhdistynyt kuningaskunta muuttivat
aÈskettaÈ in kansallista kilpailulainsaÈaÈdaÈntoÈ aÈaÈn. Alankomaiden lainsaÈaÈdaÈntoÈ on paljolti yhdenmukainen
81 ja 82 artiklan kanssa, ja tilanne on vastaava myoÈ s yrityskeskittymien valvontaa koskevien saÈaÈntoÈ jen
alalla. 4 Yhdistyneen kuningaskunnan uusi kilpailulaki perustuu paÈaÈosin 81 ja 82 artiklaan. 5 Kyseisen
lain pykaÈ laÈssaÈ 60 saÈaÈdetaÈaÈn, ettaÈ soveltaessaan kansallista lainsaÈaÈdaÈntoÈ aÈaÈn Yhdistyneen kuningas-
kunnan viranomaiset ottavat huomioon komission paÈaÈ toÈ ksissaÈ ja yhteisoÈ jen tuomioistuimen antamissa
tuomioissa vahvistetut periaatteet ja arviot.

4 Toukokuun 22. paÈ ivaÈnaÈ 1997 annettu laki, joka tuli voimaan 1. tammikuuta 1998 (Mededingingswet).
5 Marraskuun 9. paÈ ivaÈnaÈ 1998 annettu laki, joka tulee voimaan 1. maaliskuuta 2000 (Competition Act).
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32. Vuonna 1998 paÈaÈ tettiin 581, vuonna 1997 vastaavasti 517 ja vuonna 1996 388 asiaa. Virallisten
paÈaÈ toÈ sten maÈaÈraÈ kasvoi huomattavasti, sillaÈ vuonna 1997 paÈaÈ toÈ ksiaÈ tehtiin 27 ja vuonna 1998
puolestaan 42. Kanteluiden hylkaÈaÈmistaÈ ja liikennealaan liittyvien vastustamatta jaÈ ttaÈmistaÈ koskevien
paÈaÈ toÈ sten lisaÈksi tehtiin 11 perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohdan ja 82 artiklan mukaista
paÈaÈ toÈ staÈ , joissa maÈaÈraÈttiin useimmissa tapauksissa sakkoja. PaÈaÈ toÈ sten maÈaÈraÈn kasvu on osoitus
komission pyrkimyksestaÈ nopeuttaa kilpailulainsaÈaÈdaÈnnoÈ n rikkomista koskevien asioiden ratkaise-
mista. Aikaansaadut parannukset eivaÈt kuitenkaan kumoa sitaÈ tosiasiaa, ettaÈ joidenkin asioiden
kaÈsittelyssaÈ ilmenee edelleen viivaÈstyksiaÈ ja tietynasteista epaÈtasa-arvoa yritysten vaÈ lillaÈ . Menettelyi-
den keskimaÈaÈraÈ iseksi kestoksi voidaan edellaÈ mainittujen 11 virallisen paÈaÈ toÈ ksen perusteella arvioida 4
vuotta 10 kuukautta aÈaÈripaÈ iden ollessa seuraavat: lyhin kaÈsittely 2 vuotta ja 1 kuukausi ja pisin 8
vuotta. ErittaÈ in pitkaÈt kaÈsittelyajat johtuvat suurelta osin raskaista ja viivaÈstymistaÈ aiheuttavista
menettelyistaÈ . Komissio aloittikin vuonna 1998 joidenkin menettelyasetusten, muun muassa
kuulemismenettelyitaÈ koskevan asetuksen N:o 99/63, muuttamisen sen ratkaistaviksi tuotujen asioiden
kaÈsittelyn keventaÈmiseksi ja nopeuttamiseksi. Menettelyiden keventaÈmiseen taÈhtaÈaÈvaÈaÈ toimintaa on
edelleen jatkettava.

33. Ilmoitusten maÈaÈraÈn vakiintumisesta ja jaÈsenvaltioiden kilpailuviranomaisten kanssa tehtaÈvaÈn
yhteistyoÈ n tiivistymisestaÈ voidaan paÈaÈ tellaÈ , ettaÈ asioiden kaÈsittelyn keskittaÈminen on edistynyt erittaÈ in
hyvin, vaikka tulokset ovat vielaÈ taÈhaÈn mennessaÈ melko vaÈhaÈ iset. Vertikaalisia rajoituksia koskevan
politiikan tarkistamisen odotetaan tukevan keskittaÈmistaÈ . Komissio aikoo kuitenkin jatkaa asian
tutkimista ja tekee vuoden 1999 aikana lisaÈaÈ uudistusehdotuksia.

2. Tiedonanto yhteisoÈ n kilpailusaÈaÈntoÈ jen soveltamisesta vertikaalisiin rajoituksiin

34. Euroopan komissio antoi 30. syyskuuta 1998 tiedonannon yhteisoÈ n kilpailusaÈaÈntoÈ jen
soveltamisesta vertikaalisiin rajoituksiin 6, jossa se esitteli taÈ taÈ aihetta koskevat uudistusehdotuksensa.
Se teki samassa yhteydessaÈ kaksi ehdotusta neuvoston asetukseksi 2 paÈ ivaÈnaÈ maaliskuuta 1965 annetun
neuvoston asetuksen N:o 19/65/ETY muuttamiseksi siten, ettaÈ komissiolle annetaan ehdotetun uuden
politiikan taÈytaÈntoÈ oÈ npanon edellyttaÈmaÈ lainsaÈaÈdaÈntoÈ valta, ja 6 paÈivaÈnaÈ helmikuuta 1962 annetun
neuvoston asetuksen N:o 17 muuttamiseksi laajentamalla kyseisen asetuksen 4 artiklan 2 kohdassa
saÈaÈdetystaÈ ilmoitusvelvollisuudesta vapauttaminen koskemaan kaikkia vertikaalisia sopimuksia.

35. Kyseinen tiedonanto ja siihen liittyvaÈt ehdotukset perustuvat tammikuussa 1997 julkaistuun
komission vihreaÈaÈn kirjaan Euroopan yhteisoÈ n kilpailupolitiikan vertikaalisista rajoituksista 7 ja sitaÈ
seuranneisiin laajoihin keskusteluihin. Jos naÈmaÈ kaksi ehdotusta neuvoston asetukseksi hyvaÈksytaÈaÈn,
komissio aikoo antaa uudenlaisen vertikaalisia rajoituksia koskevan ryhmaÈpoikkeusasetuksen, jota
taÈydennetaÈaÈn suuntaviivoilla. Tarkoituksena on panna vuonna 2000 taÈytaÈntoÈ oÈ n uudet tavaroiden
jakelua ja palveluiden tarjoamista koskevat kilpailusaÈaÈnnoÈ t.

6 KOM(98) 544 lopullinen.
7 KOM(98) 721 lopullinen.
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2.1. Toimintalinjaehdotuksen paÈaÈpiirteet

Taloudellisempi laÈhestymistapa

36. Komissio suosittelee tiedonannossaan siirtymistaÈ nykyisestaÈ muotoperusteisiin vaatimuksiin ja
alakohtaisiin saÈaÈntoÈ ihin perustuvasta toimintalinjasta kaÈytaÈnnoÈ llisesti katsoen kaikki jakelualat
kattavaan jaÈrjestelmaÈaÈn, joka perustuu taloudellisiin vaikutuksiin 8. TaÈmaÈ ehdotetaan toteutettavaksi
siten, ettaÈ annetaan yksi erittaÈ in kattava ryhmaÈpoikkeusasetus, joka kattaisi kaikki vaÈ li- ja
lopputuotteita ja palveluita koskevat vertikaaliset rajoitukset, lukuun ottamatta joitakin harvoja
erityisen taÈrkeitaÈ rajoituksia. JaÈrjestely perustuisi paÈaÈosin kielletyt lausekkeet -laÈhestymistapaan
(ºblack clausesº), joka merkitsee sitaÈ , ettaÈ ryhmaÈpoikkeusten soveltamisalaan kuuluvien seikkojen
sijaan maÈaÈritellaÈaÈn seikat, joita poikkeukset eivaÈt koske. TaÈmaÈ poistaa nykyisen jaÈrjestelmaÈn
kahlitsevan vaikutuksen, joka on kaikkiin sellaisiin jaÈrjestelmiin liittyvaÈ rakenteellinen puute, joissa
pyritaÈaÈn maÈaÈrittaÈmaÈaÈn poikkeusten soveltamisalaan kuuluvat lausekkeet.

37. Laajan ja joustavan ryhmaÈpoikkeusasetuksen paÈaÈtavoitteena on luoda yrityksille, joilla ei ole
riittaÈvaÈsti markkinavoimaa (suurimmalla osalla yrityksistaÈ ei ole riittaÈvaÈsti markkinavoimaa),
turvallinen toimintaympaÈristoÈ , jossa niiden ei tarvitse arvioida sopimustensa laillisuutta yhteisoÈ n
kilpailusaÈaÈntoÈ jen perusteella. Kilpailun saÈ ilyttaÈmiseksi ja ryhmaÈpoikkeuksen soveltamiseksi vain
yrityksiin, joilla ei ole merkittaÈvaÈaÈ markkinavoimaa, asetuksessa on tarkoitus maÈaÈrittaÈaÈ markkina-
osuuksia koskevat raja-arvot poikkeuksen myoÈ ntaÈmisen kytkemiseksi markkinavoimaan.

38. RyhmaÈpoikkeuksen markkinaosuuksia koskevat raja-arvot ylittaÈvaÈt yritykset eivaÈt voi hyoÈ tyaÈ
taÈstaÈ turvallisesta toimintaympaÈristoÈ staÈ . On kuitenkin korostettava, ettaÈ niiden tekemiaÈ vertikaalisia
sopimuksia ei siinaÈkaÈaÈn tilanteessa pidetaÈ lainvastaisina. Markkinaosuuksia koskevien raja-arvojen
avulla on ainoastaan tarkoitus erottaa toisistaan sopimukset, joiden oletetaan olevan laillisia, ja
sopimukset, jotka saattavat edellyttaÈaÈ erillisiaÈ tutkimuksia. Auttaakseen yrityksiaÈ taÈ llaisten tutkimus-
ten tekemisessaÈ komissio aikoo laatia suuntaviivat paÈaÈasiassa kahdesta aiheesta: 81 artiklan 1 ja 3
kohdan soveltamisesta markkinaosuuksia koskevien raja-arvojen ylittyessaÈ ja toimintalinjasta, jota
komissio noudattaa ryhmaÈpoikkeuksen epaÈaÈmisessaÈ ja erityisesti yhteisvaikutustapauksissa. Suunta-
viivojen tarkoituksena on antaa yrityksille mahdollisuus arvioida useimmat tapaukset itsenaÈ isesti 81
artiklan 1 ja 3 kohdan nojalla. Tavoitteena on alentaa yrityksiaÈ rasittavia kuluja ja poistaa
mahdollisimman laajasti sellaisia sopimuksia koskeva ilmoitusvelvollisuus, joista ei ole olennaista
haittaa kilpailulle.

Markkinaosuuksia koskeva(t) raja-arvo(t)

39. Vaihtoehtona on yhteen tai kahteen raja-arvoon perustuva jaÈrjestelmaÈ . Aiheesta on kuitenkin
kaÈytaÈvaÈ vielaÈ lisaÈkeskusteluja. Kahden raja-arvon jaÈrjestelmaÈssaÈ ensimmaÈinen ja taÈrkein markkina-
osuuden raja-arvo olisi 20 prosenttia. TaÈmaÈn raja-arvon alittavilla vertikaalisilla rajoituksilla ei
otaksuta olevan huomattavia kielteisiaÈ nettovaikutuksia ja kaikki vertikaaliset rajoitukset ja niiden
yhdistelmaÈt, taÈrkeimpiaÈ rajoituksia lukuun ottamatta, kuuluvat siten poikkeuksen soveltamisalaan.
TaÈmaÈn 20 prosentin raja-arvon ylaÈpuolella poikkeusta voidaan joidenkin vertikaalisten rajoitusten
osalta soveltaa korkeampaan 40 prosentin raja-arvoon asti. TaÈtaÈ toista raja-arvoa sovellettaisiin
sellaisiin vertikaalisiin rajoituksiin, jotka taloustieteellisten periaatteiden tai aiempien kokemusten
perusteella eivaÈt rajoita kilpailua olennaisesti (esimerkiksi yksinmyynti ja yksinostojaÈrjestelyt, muut

8 Moottoriajoneuvojen jakelua koskeva ryhmaÈpoikkeusasetus, jonka voimassaolo paÈaÈ ttyy vuonna 2002, ei kuulu
kyseisen ehdotuksen soveltamisalaan.

KILPAILURAPORTTI 1998

30 XXVIII KILPAILUPOLITIIKKAA KOSKEVA KERTOMUS Ð SEC(99) 743 LOPULLINEN



kuin yksinoikeuksiin perustuvat jaÈrjestelyt, kuten ostajille tai tavarantoimittajille asetettavat maÈaÈraÈaÈ
koskevat pakotteet, pk-yritysten vaÈliset sopimukset jne.). Kahden raja-arvon jaÈrjestelmaÈn etuna on,
ettaÈ sen avulla vertikaalisia rajoituksia voidaan kaÈsitellaÈ taloudellisesti perustellun asteittaisen
jakauman mukaisesti. Kyseisen jaÈrjestelmaÈn suurin haitta on sen monimutkaisuus ja vaara, ettaÈ
korkeamman raja-arvon soveltamisalaan kuuluvien yksittaÈ isten vertikaalisten rajoitusten yksiloÈ inti ja
maÈaÈrittely toteutetaan jaÈ lleen kaavamaisesti.

40. Yhden raja-arvon jaÈ rjestelmaÈssaÈ kaikki vertikaaliset rajoitukset ja niiden yhdistelmaÈ t,
taÈrkeimpiaÈ rajoituksia lukuun ottamatta, kuuluvat yhtenaÈismarkkinoita varten kaÈyttoÈ oÈ n otettuun
markkinaosuuksien raja-arvoon asti automaattisesti poikkeuksen soveltamisalaan. Kyseisen raja-arvon
tasosta ei ole vielaÈ tehty ehdotuksia, mutta sen on oltava alle 40 prosenttia, joka on yhtenaÈ ismarkki-
noille asetettu maÈaÈraÈaÈvaÈn aseman raja-arvo. Raja-arvo tullaan todennaÈkoÈ isesti asettamaan 25±35
prosenttiin. Yhden raja-arvon jaÈrjestelmaÈn etuna on sen yksinkertaisuus, sillaÈ se edellyttaÈaÈ vain
taÈrkeimpien vertikaalisten rajoitusten maÈaÈrittelemistaÈ .

TaÈ rkeimmaÈ t rajoitukset

41. NaÈmaÈ rajoitukset kuuluvat aina ryhmaÈpoikkeusasetusten soveltamisalan ulkopuolelle, ja niihin
sisaÈ ltyy sopimuksia vaÈhimmaÈishinnan ja kiinteaÈn jaÈ lleenmyyntihinnan saÈ ilyttaÈmisestaÈ sekaÈ sopimuksia,
jotka johtavat ehdottomaan aluesuojaan. Komissio ehdottaa lisaÈksi, ettaÈ sekaÈ vaÈ littaÈ jaÈorganisaatioiden
ettaÈ kuluttajien mahdollisuutta arbitraasiin suojataan laajemmin ja laaditaan sitaÈ varten jaÈ lleenmyyntiaÈ
koskevista rajoituksista yleisemmin musta lista, jos rajoitukset johtuvat osapuolten valvonnassa
olevista seikoista. TaÈrkeimpien rajoitusten luettelon taÈsmaÈ llisestaÈ sisaÈ lloÈ staÈ on kuitenkin vielaÈ
keskusteltava. EnimmaÈ is- ja suositusjaÈ lleenmyyntihintojen, joita ei voida pitaÈaÈ vahvistettuina
jaÈ lleenmyyntihintoina, katsotaan yleensaÈ jaÈaÈvaÈn 81 artiklan 1 kohdan soveltamisalan ulkopuolelle.

Ei alakohtaisia saÈaÈ ntoÈ jaÈ

42. On paÈaÈ tetty ehdottaa yhtaÈ kattavaa ryhmaÈpoikkeusasetusta sen sijaan, ettaÈ annettaisiin useita
asetuksia erilaisista vertikaalisista rajoituksista tai aloista. Ehdotuksessa kaÈsitellaÈaÈn siten yhdenmukai-
sesti vaikutuksiltaan vastaavia vertikaalisten rajoitusten muotoja; tarkoituksena on estaÈaÈ se, ettaÈ eri
aloja kohdellaan perusteettomasti eri tavoin. TaÈmaÈ tarjoaa parhaat mahdollisuudet sen vaÈ lttaÈmiseen,
ettaÈ yritykset valitsevat jakelukanavansa vaÈaÈrin perustein. Yritysten olisi tehtaÈvaÈ valintansa kustakin
jakelukanavasta saatavan kaupallisen hyoÈ dyn perusteella eikaÈ , kuten nykyisessaÈ jaÈrjestelmaÈssaÈ ,
ottamalla laÈhtoÈ kohdaksi perusteettomat erot poikkeuksen soveltamiselle asetetuissa edellytyksissaÈ .

43. Valikoiva jakelu, maÈaÈraÈ llisesti valikoiva jakelu mukaan luettuna, kuuluisi ehdotetun ryhmaÈ-
poikkeusasetuksen soveltamisalaan tietyin edellytyksin. Kahden raja-arvon jaÈrjestelmaÈssaÈ sovellettai-
siin ensimmaÈistaÈ 20 prosentin raja-arvoa. Ehdotuksen mukaan suuntaviivoissa olisi ilmoitettava, ettaÈ
laadullisesti valikoiva jakelu ja sopimukset, joissa maÈaÈraÈ taÈaÈn palveluvaatimuksista, jaÈ isivaÈ t yleensaÈ 81
artiklan 1 kohdan soveltamisalan ulkopuolelle.

44. Franchising-toiminta kuuluisi asetuksen soveltamisalaan, mutta siihen ei kohdistettaisi
etuuskohtelua, koska siihen sisaÈ ltyy useita vertikaalisia rajoituksia. Franchising-toimintaan sisaÈ ltyy
yleensaÈ franchising-sopimuksen kohteena olevia tavaroita koskevaa valikoivaa jakelua ja kilpailu-
kieltoja. KyseistaÈ toimintaa taÈydennetaÈaÈn toisinaan lisaÈksi myoÈ s yksinmyyntiaÈ koskevilla velvoitteilla,
esimerkiksi sijaintia koskevalla lausekkeella tai yksinmyyntialueella. NaÈ itaÈ toimintatapoja kohdellaan
ryhmaÈpoikkeusasetuksessa saÈaÈdettyjen yleisperusteiden mukaan, ja ehdoton aluesuoja sisaÈ ltyisi joka
tapauksessa taÈrkeimpien rajoitusten luetteloon.
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45. RyhmaÈpoikkeusasetus ehdotetaan ulotettavaksi myoÈ s sellaisten itsenaÈisten vaÈhittaÈ ismyyjien
yhteenliittymiin, jotka yhdistyvaÈt ostaakseen tavaroita myytaÈvaÈksi kuluttajille yhteisen mallin mukaan.
HyoÈ tyaÈkseen ryhmaÈpoikkeuksesta yhteenliittymien osapuolten on oltava pk-yrityksiaÈ . Yhteenliitty-
miin tiedetaÈaÈn liittyvaÈn horisontaalisia naÈkoÈ kohtia, ja ryhmaÈpoikkeuksesta hyoÈ tyminen edellyttaÈaÈ naÈ in
ollen myoÈ s sitaÈ , ettaÈ kyseiset naÈkoÈ kohdat eivaÈt riko 81 artiklaa. Horisontaaliset naÈkoÈ kohdat tutkitaan
vertikaalisiin rajoituksiin sovellettavan yleisen laÈhestymistavan mukaisesti tarkistettaessa kilpailupo-
litiikkaa horisontaalisten sopimusten osalta (ks. jaÈ ljempaÈnaÈ).

46. Kilpailukieltosopimusten voimassaololle ehdotetaan rajoituksia, sillaÈ ne saattavat estaÈaÈ
kilpailijoiden paÈaÈsyn markkinoille. MyoÈ s yksinostosopimuksille harkitaan asetettavaksi voimassao-
lorajoituksia silloin, kun sopimuksiin sisaÈ ltyy maÈaÈraÈ llisiaÈ ostovelvoitteita. LisaÈksi harkitaan tavaran-
toimittajien asettamien kilpailukieltojen vapauttamista voimassaolorajoituksista siinaÈ tapauksessa, ettaÈ
tavarantoimittaja omistaa tilat, joissa ostaja toimii. Suuntaviivoissa otetaan huomioon tarve pidentaÈaÈ
voimassaolorajoitusten kestoa silloin kun se on perusteltua pitkaÈn aikavaÈ lin investointien takia.

47. Toimintalinjan johdonmukaisuuden ja yhtenaÈ isyyden nimissaÈ ehdotetaan, ettaÈ olutta ja
bensiiniaÈ koskevien alakohtaisten saÈaÈntoÈ jen voimassaoloa ei jatketa. KyseisiaÈ tuotteita koskevien
erityisjaÈ rjestelyiden jatkamiselle ei ole riittaÈviaÈ taloudellisia eikaÈ oikeudellisia perusteita. Jos
alakohtainen kaÈsittely on perusteltua, sen on tapahduttava suuntaviivojen yhteydessaÈ . On muistettava,
ettaÈ kyseinen ehdotus ei koske moottoriajoneuvojen jakelua koskevaa ryhmaÈpoikkeusasetusta, jonka
voimassaolo paÈaÈttyy vuonna 2002.

RyhmaÈpoikkeuksen epaÈaÈminen

48. Komissio aikoo saÈ ilyttaÈaÈ mahdollisuuden ryhmaÈpoikkeuksen epaÈaÈmiseen sellaisissa harvinai-
sissa tapauksissa, joissa ilmenee vakavia kilpailuongelmia markkinaosuuden raja-arvon tai -arvojen
alapuolella. RyhmaÈpoikkeus evaÈttaÈ isiin erityisesti yhteisvaikutustapauksissa. Markkinoiden valvonnan
tehostamiseksi ja yhteisoÈ n kilpailusaÈaÈntoÈ jen soveltamiseksi hajautetummin ehdotetaan, ettaÈ komission
lisaÈksi myoÈ s kansallisilla viranomaisilla olisi vastedes valtuudet evaÈtaÈ ryhmaÈpoikkeus.

2.2. Ehdotetut neuvoston asetukset

Ehdotetuissa asetuksissa saÈaÈdetaÈaÈn kahdesta paÈaÈasiallisesta muutoksesta:

(a) Komission toimivallan laajentaminen neuvoston valtuusasetuksen N:o 19/65 nojalla

49. Komissiolla on neuvoston asetuksen N:o 19/65 mukaan toimivaltuudet saÈaÈ taÈaÈ asetuksella, ettaÈ
perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohtaa ei sovelleta sellaisiin yksinoikeudella tapahtuvaa
jaÈ lleenmyyntiaÈ koskevien kahdenvaÈ listen sopimusten ryhmiin, joiden tarkoituksena on joko
tavaroiden yksinmyynti ja/tai yksinosto tai joihin sisaÈ ltyy rajoituksia teollis- ja tekijaÈnoikeuksien
hankinnan tai kaÈytoÈ n osalta. Komissiolle kyseisellaÈ asetuksella annettuihin toimivaltuuksiin ei
kuitenkaan sisaÈ lly oikeutta noudattaa uutta toimintalinjasuunnitelmaa vertikaalisten rajoitusten alalla.

50. Ehdotetulla neuvoston asetuksella laajennetaan neuvoston asetuksen N:o 19/65 1 artiklan 1
kohdan a alakohdan ja 1 artiklan 2 kohdan b alakohdan soveltamisalaa siten, ettaÈ komissio voi kattaa
ryhmaÈpoikkeusasetuksilla kaikki talouden eri tasoilla toimivien kahden tai useamman yrityksen vaÈ liset
sopimukset, jotka koskevat jaÈ lleenmyytaÈvien tai jalostettavien tavaroiden toimittamista ja/tai
hankkimista tai palvelujen myyntiaÈ (vertikaaliset sopimukset).
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51. YhteisoÈ n kilpailusaÈaÈntoÈ jen hajautetumman soveltamisen varmistamiseksi asetuksen N:o 19/65 7
artiklaa ehdotetaan taÈydennettaÈvaÈksi saÈaÈnnoÈ ksellaÈ , jossa saÈaÈdetaÈaÈn, ettaÈ jos vertikaaliset sopimukset
vaikuttavat paÈaÈasiassa yhden jaÈsenvaltion alueella, jolla on kaikki erillisten markkinoiden ominaisuu-
det, taÈmaÈn jaÈsenvaltion toimivaltainen viranomainen voi evaÈtaÈ ryhmaÈpoikkeuksen alueellaan ja tehdaÈ
paÈaÈ toÈ ksen, jonka tarkoituksena on kyseisten vaikutusten poistaminen.

52. Samankaltaisten sopimusten rinnakkaisverkkojen tietyillaÈ markkinoilla aiheuttamien vaikutus-
ten valvontaa ehdotetaan tehostettavaksi taÈydentaÈmaÈllaÈ asetuksen N:o 19/65 7 artiklaa siten, ettaÈ
ryhmaÈpoikkeusasetuksella voidaan saÈaÈtaÈaÈ edellytyksistaÈ , joiden taÈyttyessaÈ kyseiset sopimusverkot
jaÈ tetaÈaÈn ryhmaÈpoikkeusasetuksen soveltamisalan ulkopuolelle.

(b) Asetuksessa N:o 17 tarkoitetun ilmoitusmenettelyn joustavuuden parantaminen

53. Ehdotuksen tarkoituksena on laajentaa asetuksen N:o 17 4 artiklan 2 kohdan soveltamisalaa
kaikkien vertikaalisten sopimusten vapauttamiseksi ilmoitusvelvollisuudesta. Ehdotetusta tarkistuk-
sesta saataisiin se kaÈytaÈnnoÈ n hyoÈ ty, ettaÈ komissio voisi tutkia jopa jaÈ lkikaÈteen tehdyn ilmoituksen
osalta, ovatko ilmoitetut sopimukset 81 artiklan 3 kohdassa maÈaÈraÈ ttyjen edellytysten mukaiset, ja jos
naÈ in on, komissio voi tehdaÈ poikkeuslupapaÈaÈtoÈ ksen, joka tulee voimaan sopimuksen allekirjoitus-
paÈ ivaÈnaÈ . TaÈ llaÈ tavoin voitaisiin parantaa yritysten oikeusvarmuutta vaarantamatta kuitenkaan 81
artiklan 1 kohdan soveltamista kilpailunvastaisiin sopimuksiin.

3. Horisontaalisia sopimuksia koskevan kilpailupolitiikan tarkistaminen

54. Komission yksikoÈ t paÈaÈ ttivaÈ t vuonna 1997 9 aloittaa horisontaalisia sopimuksia koskevan
politiikan arvioimisen. Vuonna 1997 keraÈtyistaÈ tiedoista ilmeni, ettaÈ horisontaalisia sopimuksia
koskevia tiedonantoja ja ryhmaÈpoikkeusasetuksia 10 sovellettiin harvoin ja ettaÈ ne olivat osittain
vanhentuneita ja aiheuttivat ilmoitustulvan. TaÈstaÈ syystaÈ paÈaÈtettiin, ettaÈ nykyisiaÈ ilmoituksia ja
ryhmaÈpoikkeuksia on tarkistettava. Komission yksikoÈ iden mielestaÈ taÈmaÈ tarkistaminen taÈydentaÈaÈ
merkittaÈvaÈsti vertikaalisia rajoituksia koskevaa hanketta.

55. Komission yksikoÈ t analysoivat vuonna 1998 yksityiskohtaisemmin horisontaalisia sopimuksia
koskevaan politiikkaan tehtaÈviaÈ tarkistuksia. Aiheesta laadittiin alustavat suuntaviivat. NykyisiaÈ
saÈaÈntoÈ jaÈ tarkistettaessa olisi otettava huomioon se, ettaÈ lainsaÈaÈdaÈntoÈ aÈ on sekaÈ ajantasaistettava ettaÈ
parannettava sen luettavuuden ja yhtenaÈisyyden lisaÈaÈmiseksi. Horisontaalisia sopimuksia koskevat
saÈaÈdoÈ kset ja muut saÈaÈnnoÈ t ovat usein vaillinaisia. Alan lainsaÈaÈdaÈntoÈ aÈ onkin tehostettava ja muutettava
helppotajuisemmaksi niiden epaÈjohdonmukaisuuksien ja vanhentuneisuuksien korjaamiseksi, joita
yritykset korostivat tutkimuksen yhteydessaÈ . Muuttaessaan kyseistaÈ lainsaÈaÈdaÈntoÈ aÈ komission
yksikoÈ iden on tarkoitus korostaa jaÈrjestelmaÈ llisesti talousanalyyseissa kaÈytettaÈviaÈ perusteita vertikaa-
lisia sopimuksia koskevan lainsaÈaÈdaÈnnoÈ n tarkistamisessa noudatetun toimintalinjan mukaisesti.
Komission yksikoÈ iden odotetaan taÈstaÈ syystaÈ paÈaÈ ttaÈvaÈn laatia aiheesta suuntaviivat, joita voitaisiin
tarvittaessa taÈydentaÈaÈ tiettyjaÈ sopimustyyppejaÈ koskevilla tarkistetuilla ryhmaÈpoikkeusasetuksilla.

Vuonna 1999 aiotaan julkaista keskusteluasiakirja kaÈsiteltaÈvaÈksi jaÈsenvaltioiden ja muiden eturyhmien
kanssa kaÈytaÈvissaÈ keskusteluissa.

9 XXVII kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus Ð 1997, kohdat 46 ja 47.
10 Erikoistumissopimuksia ja tutkimus- ja kehityssopimuksia koskevat ryhmaÈpoikkeusasetukset sekaÈ yritysten

vaÈlistaÈ yhteistyoÈ taÈ (1968) ja yhteistoiminnallisia yhteisyrityksiaÈ (1993) koskevat tiedonannot.
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4. Menettelyasetusten tarkistaminen

56. Komission yleistavoitteena on nykyaikaistaa, yksinkertaistaa ja muuttaa helppokaÈyttoÈ isemmiksi
menettelyitaÈ , joiden mukaisesti se tutkii kilpailuasioita. Se antoikin taÈmaÈn tavoitteen mukaisesti 22.
joulukuuta 1998 kaksi asetusta kilpailuasioiden tutkimisessa sovellettavan lainsaÈaÈdaÈnnoÈ n yksin-
kertaistamisesta. EnsimmaÈisessaÈ asetuksessa (N:o 2842/98) maÈaÈritellaÈaÈn tapa, jolla komissio takaa
kilpailuasioissa, liikennealan kilpailua koskevat asiat mukaan luettuina, osapuolten oikeuden tulla
kuulluiksi. Kyseinen asetus korvaa kuulemista koskevan asetuksen N:o 99/63, joka on taÈyttaÈnyt
tehtaÈvaÈnsaÈ hyvin, mutta joka on ajantasaistettava vuoden 1963 jaÈ lkeen kaÈyttoÈ oÈ n otettujen oikeus-
kaÈytaÈntoÈ jen, komission toimintatapojen ja uusien kaÈsitteiden ottamiseksi huomioon. Toisessa
asetuksessa saÈaÈdetaÈaÈn hakemusten ja ilmoitusten tekemisestaÈ liikennealaan liittyvissaÈ kilpailuasoissa.
Molemmat asetukset tulivat voimaan 1. helmikuuta 1999 ja korvasivat viisi siihen asti voimassa ollutta
komission asetusta.

4.1. Kuulemisesta tietyissaÈ EY:n perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklan mukaisissa menettelyissaÈ 22
paÈivaÈnaÈ joulukuuta 1998 annettu komission asetus (EY) N:o 2842/98 11

57. Uudella asetuksella maÈaÈritellaÈaÈn tapa, jolla komissio varmistaa kilpailuasioissa osallisina
olevien oikeuden tulla kuulluiksi. Osapuolet, joilla on oikeus esittaÈaÈ huomautuksia, voivat myoÈ s
jatkossa esittaÈaÈ vastineensa kirjallisesti, taÈmaÈn kuitenkaan rajoittamatta mahdollisuutta suulliseen
kuulemiseen. Asetus on jaettu osapuolten aseman perusteella lukuihin saÈaÈnnoÈ sten selkiyttaÈmiseksi ja
niiden kaÈytoÈ n helpottamiseksi. 12

58. YksittaÈ isten asioiden kaÈsittelyn helpottamiseksi komission yksikoÈ issaÈ ja tarpeettomien
viivaÈstysten vaÈ lttaÈmiseksi komissio ei ole velvollinen ottamaan huomioon kirjallisia huomautuksia,
jotka vaÈ itetiedoksiannon kohteena olevat osapuolet ovat toimittaneet komissiolle huomautusten
esittaÈmiselle asetetun maÈaÈraÈpaÈ ivaÈn jaÈ lkeen. Osapuolten, joita vastaan komissio on esittaÈnyt vaÈ itteitaÈ ,
on ilmoitettava komission asettamaan maÈaÈraÈpaÈ ivaÈaÈn mennessaÈ vaÈ itteiden osista, jotka osapuolten
mukaan sisaÈ ltaÈvaÈ t liikesalaisuuksia tai muita luottamuksellisia tietoja. Asetuksessa kaÈsitellaÈaÈn myoÈ s
kuulemismenettelystaÈ vastaavan neuvonantajan tehtaÈviaÈ ja asiakirjojen asettamista saataville
rajoittamatta kuitenkaan komission tulevia toimenpiteitaÈ taÈ llaÈ alalla.

59. Asetukseen sisaÈ ltyy saÈaÈnnoÈ s, jonka mukaan hakijalle 13 tai valituksen tekijaÈ lle 14 on toimitettava
jaÈ ljennoÈ s vaÈ itteiden julkisesta toisinnosta ja ilmoitettava maÈaÈraÈaika, johon mennessaÈ hakija tai
valituksen tekijaÈ voi esittaÈaÈ kirjalliset huomautuksensa. NaÈ in on toimittava, kun komissio esittaÈaÈ
vaÈ itteitaÈ jotakin osapuolta vastaan.

60. Osapuolten huomautusten saapumiselle komissioon asetetun maÈaÈraÈajan laskemisen yksin-
kertaistamiseksi kaikki asetuksen mukaiset huomautukset on toimitettava komissiolle taÈmaÈn kyseiselle
osapuolelle kirjallisesti ilmoittamaan paÈ ivaÈaÈn mennessaÈ . MaÈaÈraÈajan pituus on vaÈhintaÈaÈn kaksi viikkoa.
Vaatimus huomautusten toimittamisesta komissiolle tiettyyn paÈivaÈaÈn mennessaÈ on oikeusvarmuuden
kannalta parempi ratkaisu kuin jaÈrjestely, jonka mukaan osapuolet laskisivat aikarajan itse.

11 EYVL L 354, 30.12.1998, s. 18.
12 II luku: Niiden osapuolten kuuleminen, joita vastaan komissio on esittaÈnyt vaÈ itteitaÈ ; III luku: Hakijoiden ja

valituksen tekijoÈ iden kuuleminen; IV luku: Muiden kolmansien kuuleminen.
13 Asetuksen N:o17 3 artiklan 2 kohdan nojalla tehdyt hakemukset.
14 Neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1017/68 10 artiklan, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 4056/86 10 artiklan ja

neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3975/87 3 artiklan 1 kohdan nojalla tehdyt valitukset.
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KuulemismenettelyaÈ pyritaÈaÈn yksinkertaistamaan ja nopeuttamaan tallentamalla komission yrityskes-
kittymien alalla noudattaman kaÈytaÈnnoÈ n mukaisesti jokaisen kuullun henkiloÈ n lausunto nauhalle, joka
korvaa kirjallisen poÈ ytaÈkirjan.

4.2. KilpailusaÈaÈntoÈ jen soveltamisesta liikenteen alalla annetuissa neuvoston asetuksissa (ETY) N:o
1017/68, (ETY) N:o 4056/86 ja (ETY) N:o 3975/87 saÈaÈdettyjen hakemusten ja ilmoitusten
muodosta, sisaÈ lloÈ staÈ ja muista yksityiskohdista 22 paÈ ivaÈnaÈ joulukuuta 1998 annettu komission
asetus (EY) N:o 2843/98 15

61. Komissio uudisti vuonna 1994 muiden kuin liikenteen alan sopimusten ilmoittamista koskevat
saÈaÈnnoÈ t antamalla asetuksen (EY) N:o 3385/94 ja lomakkeen A/B. 16 Komission asetuksella (EY) N:o
2843/98 ja uudella TR-lomakkeella (joka on asetuksen liitteessaÈ I) annettiin vastaavia saÈaÈntoÈ jaÈ
yrityksille, jotka haluavat ilmoittaa kilpailua rajoittavista sopimuksista liikenteen alalla. TR-
lomakkeessa maÈaÈritetaÈaÈn tiedot, jotka yritysten on toimitettava hakiessaan naÈ iden liikenteen alaa
koskevien kolmen asetuksen mukaista poikkeusta ja asetuksen (ETY) N:o 3975/87 mukaista
puuttumattomuustodistusta. TR-lomakkeella korvattiin II-lomake (rautatie-, maantie- ja sisaÈvesilii-
kenne), MAR-lomake (meriliikenne) ja AER-lomake (lentoliikenne). TR(B)-lomakkeella (joka on
asetuksen liitteessaÈ II) korvattiin III-lomake, joka koskee asetuksen (ETY) N:o 1017/68 14 artiklan 1
kohdan mukaisesti ilmoitettuja kriisitilanteissa muodostettuja kartelleja.

62. Asetus N:o 2843/98 poikkeaa kuitenkin asetuksesta (ETY) N:o 3385/94 siten, ettaÈ siinaÈ viitataan
asetuksen N:o 17 sijaan kolmeen liikenteen alan asetukseen, jotka ovat asetus (ETY) N:o 1917/68,
asetus (ETY) N:o 4056/86 ja asetus (ETY) N:o 3975/87. Asetuksessa N:o 2843/98 saÈaÈdetaÈaÈn, ettaÈ jos
hakemus tehdaÈaÈn virheellisesti sellaisen liikenteen alan asetuksen nojalla, jonka soveltamisalaan se ei
kuulu, hakemus voidaan tutkia muun soveltamiskelpoisen asetuksen nojalla. LisaÈksi saÈaÈdetaÈaÈn
vaÈ litystuomioita ja sovittelijoiden antamia suosituksia koskevista ilmoituksista ja siitaÈ , ettaÈ ETA-
sopimuksen kilpailusaÈaÈntoÈ jen nojalla tehdyt hakemukset ja ilmoitukset voidaan laatia myoÈ s jollakin
EFTA-valtioiden virallisista kielistaÈ .

B Ð SisaÈ markkinoiden lujittaminen

63. SisaÈmarkkinoiden lujittaminen on ensiarvoisen taÈrkeaÈ tekijaÈ talous- ja rahaliiton onnistumisen
kannalta. Kilpailupolitiikka on yksi taÈrkeimmistaÈ sisaÈmarkkinoiden syventaÈmistaÈ edistaÈvistaÈ yhteisoÈ n
politiikoista, sillaÈ sen lisaÈksi, ettaÈ sillaÈ vaikutetaan talouden rakenteisiin torjumalla sellaisia yksityisiaÈ
tai julkisia toimenpiteitaÈ , joilla pyritaÈaÈn estaÈmaÈaÈn tai viivyttaÈmaÈaÈn markkinoiden avaamista kilpailulle,
sillaÈ voidaan tehostaa sisaÈmarkkinoiden toimintaa hyvaÈksymaÈllaÈ sellaiset yritysten vaÈ lisen yhteistyoÈ n
muodot, joilla on myoÈ nteisiaÈ vaikutuksia esimerkiksi tutkimus- ja kehitystyoÈ hoÈ n tai ympaÈristoÈ nsuo-
jeluun 17, ja pyrkimaÈ llaÈ torjumaan kaÈytaÈnnoÈ t, joiden tarkoituksena on rajoittaa kilpailua. Komissio on
vakuuttunut siitaÈ , ettaÈ naÈ illaÈ sisaÈmarkkinoita tukevilla toimenpiteillaÈ on vaÈ litoÈ n vaikutus talous- ja
rahaliiton luomiseen.

15 EYVL L 354, 30.12.1998, s. 22.
16 Neuvoston asetuksen N:o 17 mukaisesti esitettyjen hakemusten ja ilmoitusten muodosta, sisaÈ lloÈ staÈ ja muista

yksityiskohdista 21 paÈivaÈnaÈ joulukuuta 1994 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 3385/94, julkaistu EYVL:ssaÈ L
377, 31.12.1994, s. 28.

17 Suurinta osaa niistaÈ tapauksista, jotka komissio on hyvaÈksynyt, kaÈsitellaÈaÈn seuraavassa jaksossa (C Ð
Alakohtaiset politiikat).
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1. Kartellit

64. Kilpailunrajoituksista haitallisimpia ovat epaÈ ilemaÈttaÈ yritysten vaÈ liset kartellit, jotka on
toteutettu tekemaÈllaÈ salaisia sopimuksia. TaÈ llaisiin yhdenmukaistettuihin menettelytapoihin osallistuu
usein erittaÈ in monia tietyn toimialan yrityksiaÈ , ja niillaÈ on siten hyvin suuri vaikutus kyseisiin
markkinoihin. Sopimukset koskevat lisaÈksi laÈhes aina hintoja ja jaÈaÈdyttaÈvaÈt siten kilpailun erittaÈ in
tehokkaasti. Komissio katsoo, ettaÈ sen on osoitettava suhtautuvansa kartelleihin erityisen ankarasti
varsinkin talous- ja rahaliiton luomista edeltaÈvien ja seuraavien kuukausien aikana. Euron kaÈyttoÈ oÈ n-
oton myoÈ nteisiaÈ vaikutuksia, esimerkiksi hintojen vertailukelpoisuuden paranemista ja kuluttajia
hyoÈ dyttaÈvaÈaÈ kilpailun tiukentumista, ei saa vaarantaa yritysten vaÈ lisillaÈ yhdenmukaistetuilla
menettelytavoilla, joilla yritykset pyrkivaÈt vaÈ lttaÈmaÈaÈn kilpailun maÈaÈrittaÈmaÈllaÈ hintatason keinotekoi-
sesti tai soveltamalla muita sellaisia kaupallisia ehtoja, jotka voivat ajan mittaan kiihdyttaÈaÈ inflaatiota
ja heikentaÈaÈ talous- ja rahaliiton perustaa.

65. Komissio pyrki vuoden aikana 1998 maÈaÈraÈ tietoisesti paljastamaan ja tuomitsemaan ankarasti
yritysten vaÈ liset salaiset sopimukset. NeljaÈstaÈ asiasta tehtiin lopullinen paÈaÈ toÈ s ja lisaÈksi aloitettiin uusia
menettelyitaÈ .

Komissio kielsi EHTY:n perustamissopimuksen 65 artiklan nojalla ruostumattoman teraÈksen alalla
luodun hintakartellin. Kuusi ruostumattomasta teraÈksestaÈ valmistettujen levytuotteiden valmistajaa,
joiden osuus ruostumattomasta teraÈksestaÈ valmistettujen lopputuotteiden tuotannosta on yli 80
prosenttia, olivat sopineet yhteisesti ruostumattoman teraÈksen hinnan yhtaÈ suuresta ja samanaikaisesta
korotuksesta seostelisaÈn laskentaperusteiden muutoksen mukaisesti. Komissio paÈaÈ tti maÈaÈraÈtaÈ kartellin
osapuolille yhteensaÈ 27,3 miljoonan ecun sakon. 18

Komissio lopetti myoÈ s neljaÈn sokerintuottajan vaÈ lisen kartellin. British Sugar, Tate & Lyle, Napier
Brown ja James Budgett, joiden osuus valkoisen kidesokerin markkinoista YhdistyneessaÈ kuningas-
kunnassa oli yhteensaÈ 90 prosenttia, noudattivat yhdenmukaista hintastrategiaa sekaÈ teollisuuden
kaÈyttoÈ oÈ n ettaÈ vaÈhittaÈ ismyyntiin tarkoitetun kidesokerin hinnan korottamiseksi. Kartelliin osallistu-
neille yrityksille maÈaÈraÈttiin yhteensaÈ 50,2 miljoonan ecun sakko, josta British Sugarin osuus oli 39,6
miljoonaa ecua. 19

Komissio lopetti lisaÈksi kaukolaÈmpoÈ putkien valmistajien vaÈ lisen yhteistoimintajaÈrjestelyn, johon
sisaÈ ltyi monenlaisia kilpailua rajoittavia kaÈytaÈntoÈ jaÈ , kuten hinnoista sopimista sekaÈ markkinoiden ja
tarjousten jakamista. Kyseinen kartelli laÈhti liikkeelle Tanskasta, josta se laajeni erittaÈ in nopeasti koko
EU:n alueelle ja jaÈaÈdytti siten Euroopan markkinat kokonaisuudessaan. Komissio maÈaÈraÈsi kartellin
osapuolina olleille 10 yritykselle 92,21 miljoonan ecun sakon, josta 70 miljoonaa ecua ABB-yhtioÈ lle,
ottaen sakkoja maÈaÈraÈtessaÈaÈn huomioon erityisesti sen, ettaÈ kartellin toimintaa jatkettiin vielaÈ useita
kuukausia sen jaÈ lkeen kun komission yksikoÈ t olivat saaneet selville sen olemassaolon. 20

Komissio maÈaÈraÈsi hintayhteistyoÈ staÈ sakkoja seitsemaÈlle lauttayhtioÈ lle, jotka liikennoÈ ivaÈ t Kreikan ja
Italian vaÈlisillaÈ merireiteillaÈ . Komissio osoitti viiden kreikkalaisen ja yhden italialaisen yrityksen
tiloissa tekemissaÈaÈn tarkastuksissa loÈ ydetyn raskauttavan todistusaineiston perusteella, ettaÈ kyseiset
lauttayhtioÈ t olivat harjoittaneet hintayhteistyoÈ taÈ jaÈrjestaÈmaÈ llaÈ saÈaÈnnoÈ llisesti kokouksia ja kaÈymaÈllaÈ
kirjeenvaihtoa voidakseen korottaa yhteisesti matkustaja- ja ajoneuvokuljetuksista veloitettavia

18 EYVL L 100, 1.4.1998, s. 55.
19 EYVL L 284, 19.10.1998.
20 EYVL L 24, 30.1.1999.
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hintoja. KyseisestaÈ rikkomisesta maÈaÈraÈ tty 9,12 miljoonan ecun sakko on melko pieni, sillaÈ komissio otti
sakkoa maÈaÈraÈtessaÈaÈn huomioon rikkomisen vaÈhaÈ isen vaikutuksen merkityksellisiin markkinoihin.

Komissio maÈaÈraÈsi naÈ istaÈ neljaÈstaÈ rikkomisesta yhteensaÈ 178,83 miljoonan ecun sakot. Sakkojen maÈaÈraÈ
on osoitus komission pyrkimyksistaÈ torjua maÈaÈraÈtietoisesti taÈ llaiset kilpailua rajoittavat kaÈytaÈnnoÈ t.

66. Komissio havaitsi edellaÈ mainittujen menettelyiden aikana, ettaÈ sen 10. heinaÈkuuta 1996 antama
tiedonanto yritysten suopeasta kaÈsittelystaÈ sakkoja maÈaÈraÈ ttaÈessaÈ alkaa tuottaa tuloksia 21. TaÈtaÈ
tiedonantoa, jonka mukaan komissiolle kartelleista ilmoittavan kartellin osapuolena olevan yrityksen
sakkoja voidaan alentaa tai ne voidaan jaÈ ttaÈaÈ maÈaÈraÈaÈmaÈttaÈ , sovellettiin sokerintuottajia koskeneessa
asiassa.

67. Tehostaakseen kartellien paljastamiseen ja estaÈmiseen taÈhtaÈaÈvaÈaÈ toimintaansa komissio on
paÈaÈ ttaÈnyt uudistaa osittain kilpailusta vastaavaa paÈaÈosastoaan ja perustaa sen yhteyteen kartelleihin
erikoistuneen yksikoÈ n, mikaÈ on konkreettinen osoitus siitaÈ , ettaÈ komissio pitaÈaÈ taÈ llaisten kaÈytaÈntoÈ jen
torjumista yhtenaÈ ensisijaisista tavoitteistaan.

TaÈmaÈnhetkisen henkiloÈ stoÈ resurssipulan takia kilpailusta vastaava paÈaÈosasto on nimittaÈnyt taÈhaÈn
uuteen yksikkoÈ oÈ n 15 esittelijaÈaÈ , mutta tarkoitus on nostaa maÈaÈraÈ myoÈ hemmaÈssaÈ vaiheessa noin 20
virkamieheen, joilla odotetaan olevan runsaasti kokemusta vastaavista tutkimuksista.

PaÈaÈosaston uudelleenorganisointi heijastaa komission pyrkimystaÈ antaa jaÈ lleen taÈrkeaÈ poliittinen
signaali yrityksille, jotka soveltavat naÈ itaÈ kuluttajien ja EU:n talouden kannalta erityisen haitallisia
kaÈytaÈntoÈ jaÈ .

2. Markkinoiden avaaminen

68. Komissio on aina kiinnittaÈnyt erityistaÈ huomiota yhteisoÈ n jaÈsenvaltioiden vaÈ listaÈ kauppaa
haittaviin myyntisopimuksiin ja niiden rajoittaviin vaikutuksiin. Tietyt yksinmyyntisopimukset johtavat
tiiviiden kansallisten myyntiverkkojen luomiseen. Sopimuksiin sisaÈ ltyy lausekkeita, joilla jakelijoita
kielletaÈaÈn myymaÈstaÈ toiselle sopimusalueelle sijoittautuneille asiakkaille. TaÈmaÈ eristaÈaÈ kansalliset
markkinat keinotekoisesti toisistaan. Komissio katsoo, ettaÈ ongelmaan on loÈ ydettaÈvaÈ ratkaisu paitsi
tehokkaan kilpailun palauttamiseksi yritysten vaÈ lille, myoÈ s markkinoiden yhdentymisen tukemiseksi.
Kansallisten markkinoiden eristaÈminen estaÈaÈ hintojen laÈhentymisen EU:ssa ja rajoittaa kuluttajien
paÈaÈsyaÈ edullisimmilla hinnoilla myyville markkinoille. Yhteisen rahan kaÈyttoÈ oÈ notto paljastaa hintaerot
nykyistaÈ paremmin, kun hinnat ilmoitetaan euromaÈaÈraÈ isinaÈ . Hintaeroja on lopulta yhaÈ vaikeampi
perustella jaÈsenvaltioiden kansalaisille, jotka aikovat hyoÈ tyaÈ talous- ja rahaliiton eduista taÈysimaÈaÈraÈ i-
sesti.

69. Vuotta 1998, jolloin kaÈsiteltiin muun muassa asia Volkswagen, voidaan pitaÈaÈ oivallisena
osoituksena komission pyrkimyksistaÈ edistaÈaÈ markkinoiden avaamista. Komissio on saanut vuodesta
1995 alkaen monia kanteluita jaÈsenvaltioiden kansalaisilta ja erityisesti saksalaisilta ja itaÈvaltalaisilta
kuluttajilta, joilla oli ollut vaikeuksia Volkswagen- ja Audi-merkkisten uusien autojen ostossa Italiasta.
Kyseiset kuluttajat halusivat hyoÈ tyaÈ kotijaÈsenvaltionsa ja Italian vaÈ lisistaÈ hintaeroista, sillaÈ autojen
hinnat Italiassa ovat erityisen houkuttelevat. TehtyaÈaÈn useita tarkastuskaÈyntejaÈ Volkswagen AG:n,
Audi AG:n, Volkswagenin tytaÈryhtioÈ n Autogerma SpA:n ja monien italialaisten sopimusjakelijoiden

21 EYVL C 207, 18.7.1996, s.4 ja XXVI kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus, kohdat 34 ja 35.
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tiloihin komissio loÈ ysi todisteet EU:n markkinoiden jakamiseen taÈhtaÈaÈvaÈstaÈ politiikasta, jota
Euroopan suurin autoalan konserni oli noudattanut jo noin kymmenen vuotta. Volkswagen AG
pakotti italialaiset sopimusjakelijansa kieltaÈytymaÈaÈn jaÈrjestelmaÈ llisesti myymaÈstaÈ Volkswagen- tai
Audi-merkkisiaÈ autoja ulkomaalaisille, erityisesti saksalaisille tai itaÈvaltalaisille asiakkaille. Komissio
maÈaÈraÈsi lopulta Volkswagen AG:lle 102 miljoonan ecun sakon, mikaÈ on toistaiseksi suurin yksittaÈ iselle
yritykselle maÈaÈraÈ tty sakko.

70. Komissio osoitti myoÈ s Amministrazione Autonoma dei Monopoli dello Stato -yhtioÈ taÈ
(jaÈ ljempaÈnaÈ 'AAMS') koskevassa asiassa tekemaÈssaÈaÈn paÈaÈ toÈ ksessaÈ , jossa sovellettiin perustamissopi-
muksen 82 artiklaa, pyrkivaÈnsaÈ avaamaan kansalliset markkinat kilpailulle. AAMS, joka on
italialainen savukkeiden tuotantoa ja myyntiaÈ harjoittava yhtioÈ ja jolla on maÈaÈraÈaÈvaÈ asema
savukkeiden tukkumyyntimarkkinoilla Italiassa, vaati ulkomaisia savukkeiden tuottajia noudattamaan
tukkumyyntisopimuksia, jotka sisaÈ lsivaÈ t monia ulkomailla tuotettujen savukkeiden paÈaÈsyaÈ Italian
markkinoille rajoittavia lausekkeita ja edistivaÈt sen omaa tuotantoa. Komissio maÈaÈraÈsi AAMS:lle 6
miljoonan ecun sakon ja maÈaÈraÈsi sen lopettamaan rikkomiset.

LisaÈ lehti 2: Kuluttajia suosivan politiikan noudattaminen moottoriajoneuvojen jakelussa

EU:n kilpailulainsaÈaÈdaÈnnoÈ ssaÈ on moottoriajoneuvojen jakelua koskevia erityissaÈaÈnnoÈ ksiaÈ . Kyseiset
saÈaÈnnoÈ kset, jotka sisaÈ ltyvaÈt asetukseen (EY) N:o 1475/95, tulivat voimaan 1. lokakuuta 1995. Yksi
taÈmaÈn ryhmaÈpoikkeuksen tavoitteista on vahvistaa kuluttajien oikeutta ostaa uusi auto joko
suoraan tai valtuutetun vaÈ littaÈ jaÈn kautta mistaÈ tahansa Euroopan yhteisoÈ n jaÈsenvaltiosta.

Asetuksessa kielletaÈaÈn kaikki suorat tai epaÈsuorat rinnakkaiskaupan esteet, joita ovat muun
muassa seuraavat:

Ð jaÈlleenmyyjaÈ kieltaÈytyy myymaÈstaÈ kuluttajalle pelkaÈstaÈaÈn sillaÈ perusteella, ettaÈ taÈmaÈ asuu
toisessa jaÈsenvaltiossa

Ð ulkomaalaisille kuluttajille asetetaan korkeammat hinnat tai pidemmaÈt toimitusajat kuin
kyseisen jaÈsenvaltion kansalaisille

Ð kieltaÈydytaÈaÈn myoÈ ntaÈmaÈstaÈ takuupalveluita tai muita maksuttomia palveluita muusta jaÈsenval-
tiosta tuoduille autoille

Ð estetaÈaÈn kuluttajien valtuuttamien vaÈ littaÈ jien toiminta soveltamalla niiden toimeksiantosopi-
mukseen kohtuuttomia vaatimuksia

Ð rajoitetaan autonvalmistajien toimituksia sellaisille jaÈ lleenmyyjille, jotka myyvaÈt autoja muussa
jaÈsenvaltiossa asuville kuluttajille

Ð autonvalmistajat uhkaavat irtisanoa sellaisten jaÈ lleenmyyjien sopimukset, jotka myyvaÈt autoja
muussa jaÈsenvaltiossa asuville kuluttajille

Ð valmistajat puuttuvat tavalla tai toisella kuluttajien vapauteen jaÈ lleenmyydaÈ uusia autoja, jos
myynti ei tapahdu kaupallisissa tarkoituksissa.
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TaÈhaÈn mustaan listaan sisaÈ ltyvien toimenpiteiden soveltaminen voi johtaa automaattisesti
ryhmaÈpoikkeuksen epaÈaÈmiseen.

Asetuksessa saÈaÈdetaÈaÈn, ettaÈ autonvalmistajien on toimitettava jaÈ lleenmyyjilleen autoja, jotka on
varustettu muiden jaÈsenvaltioiden kuluttajien tarvitsemilla teknisillaÈ ominaisuuksilla, esimerkiksi
oikeanpuoleisilla ohjauslaitteilla, jos jaÈ lleenmyyjaÈ ilmoittaa olevansa valmis myymaÈaÈn kyseisiaÈ
malleja. EU:n kilpailulainsaÈaÈdaÈntoÈ ei kuitenkaan velvoita itsenaÈisiaÈ autokauppiaita myymaÈaÈn
autoja.

MaÈaÈraÈ tessaÈaÈn Volkswagen/Audi -yhtioÈ lle sakkoja sen pakotettua italialaiset sopimusjakelijansa
kieltaÈytymaÈaÈn myymaÈstaÈ Volkswagen- ja Audi-merkkisiaÈ autoja ulkomaalaisille asiakkaille
komissio osoitti torjuvansa kuluttajien etujen kanssa ristiriidassa olevat kaÈytaÈnnoÈ t. Komissio tutkii
parhaillaan muihin autonvalmistajiin liittyviaÈ samankaltaisia tapauksia. Jos yhteisoÈ n kilpailus-
aÈaÈntoÈ jen rikkomisesta naÈyttaÈaÈ olevan todisteita, komissio tutkii kyseiset yhteensovitettuun
myyntikieltoon liittyvaÈ t tapaukset, ja tekee niistaÈ Volkswagen-asiassa tekemaÈaÈnsaÈ paÈaÈ toÈ staÈ
vastaavat paÈaÈ toÈ kset. Komissio toteaa jaÈ lleen, ettei se epaÈroÈ i aloittaa menettelyitaÈ sellaisia
autonvalmistajia vastaan, jotka eivaÈt noudata yhteisoÈ n lainsaÈaÈdaÈntoÈ aÈ .

Komissio puuttuu kilpailusaÈaÈntoÈ jen rikkomiseen suoraan, mutta lisaÈksi se jatkaa hintojen
vertailtavuutta parantavaa toimintaa julkaisemalla puolivuosittain kertomuksen autojen hinnoista
EU:ssa. Kuluttajat ovat osoittaneet kyseistaÈ kertomusta kohtaan yhaÈ kasvavaa kiinnostusta
(kertomuksesta jaetaan vuosittain noin 8 000 kopiota), mikaÈ vahvistaa heidaÈn tiedostavan yhaÈ
paremmin yhtenaÈ ismarkkinoista saatavat edut. Euron kaÈyttoÈ oÈ notto lisaÈaÈ hintojen avoimuutta ja
helpottaa hintavertailua, ja sen odotetaan edelleen kasvattavan yhteisoÈ n kuluttajien kertomusta
kohtaan osoittamaa kiinnostusta.

Tietoisuuden lisaÈaÈntyminen on johtanut vastaavasti siihen, ettaÈ yksityishenkiloÈ t pyytaÈvaÈt yhaÈ
useammin apua ostaakseen auton ulkomailta. TaÈmaÈ koskee erityisesti Yhdistyneen kuningaskun-
nan kansalaisia, jotka kohtaavat usein vaikeuksia yrittaÈessaÈaÈn ostaa oikeanpuoleisella ohjauslait-
teella varustetun auton kotimaansa ulkopuolelta. Komissio kykeni auttamaan suurta osaa naÈ istaÈ
henkiloÈ istaÈ . Joidenkin autonvalmistajien toimittamista myyntiluvuista ilmenee, ettaÈ oikeanpuolei-
sella ohjauslaitteella varustettujen autojen tuonti Yhdistyneeseen kuningaskuntaan on kasvanut.
Useimmat autonvalmistajat, toisin sanoen BMW, Fiat, Ford, Mercedes Benz, Opel/Vauxhall, PSA
(Peugeot/CitroeÈn), Volvo ja VW/Audi, Honda, Nissan sekaÈ Renault paÈaÈttivaÈt ratkaista kyseisen
ongelman komission ehdottamalla tavalla: perustamalla tiedotuskeskuksia eurooppalaisille
kuluttajille, jotka aikovat ostaa auton ulkomailta.

3. MaÈaÈraÈaÈvaÈssaÈ asemassa olevat yritykset

71. EY:n perustamissopimuksen 82 artiklassa kielletaÈaÈn tietyillaÈ markkinoilla maÈaÈ raÈaÈvaÈssaÈ
asemassa olevia yrityksiaÈ kaÈyttaÈmaÈstaÈ asemaansa vaÈaÈ rin kolmansien kustannuksella. TaÈ llaista
vaÈaÈrinkaÈyttoÈ aÈ voi olla erityisesti tuotannon rajoittaminen, kohtuuttomien tai syrjivien hintojen
maÈaÈraÈaÈminen, saalistushinnoittelu, kytkykaupat tai muut liiketoimintatavat, joiden perusperiaatteena
ei ole taloudellinen tehokkuus. Komissio katsoo, ettaÈ naÈmaÈ kilpailua rajoittavat kaÈytaÈnnoÈ t on
kiellettaÈvaÈ erityisesti silloin, kun niitaÈ soveltavat yritykset, joiden markkinavoima on niin suuri, ettaÈ ne
voivat olla vaÈ littaÈmaÈ ttaÈ kilpailun asettamista vaatimuksista, haÈaÈ taÈaÈ kilpailijansa markkinoilta
aiheuttamatta suurta vahinkoa itselleen ja haitata merkittaÈvaÈsti uusien tulijoiden paÈaÈsyaÈ markkinoille.
NaÈmaÈ kaÈytaÈnnoÈ t ovat erityisen vahingollisia sisaÈmarkkinoiden syventaÈmisen yhteydessaÈ , sillaÈ ne
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aiheuttavat markkinoiden jakautumista ja hidastavat yhteisoÈ n talouden yhdentymistaÈ . AÈ skettaÈ in
vapautetuille markkinoille paÈaÈsyn estaÈminen vaarantaa lisaÈksi vapauttamisesta rakenneuudistusten,
innovaatioiden tai uusien tyoÈ paikkojen luomisen kautta saadut edut. Komissio kiinnittaÈaÈ naÈ in ollen
erityistaÈ huomiota vaikutuksiin, joita maÈaÈraÈaÈvaÈn aseman vaÈaÈrinkaÈytoÈ llaÈ on taÈhaÈn kehitykseen.
Perustamissopimuksen 82 artiklaan perustuvien virallisten paÈaÈtoÈ sten maÈaÈraÈ on jo kaksi vuotta
kasvanut jatkuvasti. Komission yksikoÈ t tekivaÈt vuonna 1998 paÈaÈtoÈ ksen kuudesta 22 82 artiklan
maÈaÈraÈysten soveltamisalaan kuuluvasta asiasta.

72. NaÈ istaÈ kuudesta asiasta kaksi koski Frankfurt am Mainin (Frankfurtin) ja Pariisin lentoasemia,
joiden pitaÈ jaÈ t ovat maÈ aÈ raÈaÈvaÈ ssaÈ asemassa. Komission tutkimissa vaÈaÈ rinkaÈ ytoÈ ksissaÈ oli kyse
maahuolinta- tai omahuolintapalveluista, joita koskevan kilpailun vapauttamisesta saÈaÈdettiin vuonna
1996 direktiivillaÈ . Komissio on osoittanut, ettaÈ kyseisillaÈ lentoasemilla toimiviin palveluiden tarjoajiin
suoraan vaikuttavien kilpailunrajoitusten lisaÈksi rajoitusten vaikutukset heijastuivat myoÈ s ulkomaisten
lentoyhtioÈ iden toimintaan ja edistivaÈ t siten markkinoiden eriyttaÈmistaÈ . Kyseiset kaÈytaÈnnoÈ t viivaÈstyttaÈ -
vaÈ t lisaÈksi maahuolintapalvelumarkkinoiden vapauttamista.

Frankfurtin lentoasemaa koskevassa asiassa oli kyse asematasopalveluista. Monet lentoyhtioÈ t olivat
tehneet komissiolle kantelun asiasta, ja komissio totesi, ettaÈ Flughafen Frankfurt AG (FAG) oli
kaÈyttaÈnyt vaÈaÈrin maÈaÈraÈaÈvaÈaÈ asemaansa lentokentaÈn pitaÈ jaÈnaÈ kieltaÈessaÈaÈn (lentoyhtioÈ iden harjoitta-
man) omahuolinnan ja huolintapalveluiden tarjoamisen kolmansille paÈaÈ staÈkseen kaÈytaÈnnoÈ ssaÈ
monopoliasemaan erillisillaÈ asematasopalveluiden laÈhimarkkinoilla. Komissio maÈaÈraÈsi FAG:n luopu-
maan monopuoliasemastaan. 23 Komissio totesi lisaÈksi, ettaÈ myoÈ s pitkaÈaikaisilla sopimuksilla (3±10
vuotta), joita Frankfurtin lentoaseman pitaÈ jaÈ oli tehnyt parhaiden asiakkaidensa kanssa, rikottiin
yhteisoÈ n oikeutta sulkemalla maahuolintapalvelumarkkinat uusilta tulokkailta tai vaÈhentaÈmaÈ llaÈ
tulokkaiden mielenkiintoa kyseisiaÈ markkinoita kohtaan. Sopimukset vahvistivat siten FAG:n
monopoliasemaa. FAG suostui muuttamaan kyseisiaÈ sopimuksia antamalla sopimuspuolille vuotuisen
irtisanomisoikeuden.

Komissio katsoi asiassa Alpha Flight Services / AeÂroport de Paris (ADP), ettaÈ naÈ iden kahden
pariisilaisen lentoaseman pitaÈ jaÈ oli kaÈyttaÈnyt vaÈaÈrin maÈaÈraÈaÈvaÈaÈ asemaansa veloittaessaan lento-
asemilla toimivilta catering-palvelujen sekaÈ lentokoneiden siivous- ja rahtihuolintapalvelujen tarjo-
amiseen liittyvaÈaÈ maa- tai omahuolintapalvelutoimintaa harjoittavilta palveluiden tarjoajilta tai
lentoyhtioÈ iltaÈ syrjiviaÈ liikevaihtoon perustuvia maksuja. ADP veloitti erilaista maksua kahdelta
kolmansille palveluita tarjoavalta yritykseltaÈ , AFS:ltaÈ , joka oli asiassa kantelijana, ja Air Francen
tytaÈryhtioÈ ltaÈ AOT:ltaÈ . Matkustajille tarjottavat catering-palvelut erikoistuneiden tytaÈryhtioÈ idensaÈ
kautta hoitavilta lentoyhtioÈ ltaÈ ei veloitettu joko lainkaan maksua tai niiden maksut olivat pienemmaÈt
kuin kolmansille vastaavia catering-palveluita tarjoavien lentoyhtioÈ iden maksut. Erilaisten maksujen
veloittaminen perusteettomasti vaÈaÈ risti palveluiden tarjoajien vaÈ listaÈ kilpailua, kun joidenkin
tarjoajien kaÈyttoÈ kustannukset alenivat aiheettomasti. Komissio maÈaÈraÈsi naÈ in ollen AeÂroports de Paris
-lentoasemien pitaÈ jaÈn poistamaan maksujaÈrjestelmaÈnsaÈ kaÈytoÈ staÈ .

73. Komissio sovelsi 82 artiklan maÈaÈraÈyksiaÈ myoÈ s toisessa liikenteen alaan liittyvaÈssaÈ asiassa. Kyse
oli asiasta TACA (Trans-Atlantic Conference Agreement), jossa komissio maÈaÈraÈsi merilinjakonferenssin
jaÈsenille 273 miljoonan ecun sakon. 24

22 Lukuun sisaÈ ltyy myoÈ s edellaÈ kohdassa 2 kaÈsitelty asia AMMS.
23 PaÈaÈtoÈ s 98/190/EY, tehty 14.1.1998, EYVL L 72, 11.3.1998, s. 30.
24 Koska asiassa TACA sovellettiin myoÈ s 81 artiklaa, asiaa kaÈsitellaÈaÈn myoÈ s alakohtaisten politiikkojen tarkastelun

yhteydessaÈ (ks. I-C-4).
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74. Komissio kiinnitti hyvin erilaisiin markkinoihin liittyvissaÈ IRE/Nordion- ja Van den Bergh
Foods -asioissa erityistaÈ huomiota maÈaÈraÈaÈvaÈssaÈ asemassa olevien yritysten tekemiin sopimuksiin
sisaÈ ltyvien yksinoikeuslausekkeiden vaikutuksiin. TaÈ llaiset lausekkeet voivat johtaa toisen sopimus-
puolen riippuvaisuuteen maÈaÈraÈaÈvaÈssaÈ asemassa olevasta yrityksestaÈ ja rajoittaa kilpailijoiden kykyaÈ
kohdistaa painetta kyseisen yrityksen markkinavoimaan.

Nordion on kanadalainen yritys, joka toimii isotooppilaÈaÈketieteessaÈ kaÈytettaÈvaÈn radioaktiivisen
laÈaÈkevalmisteen, molybdeeni-99:n tuotannon ja myynnin maailmanlaajuisilla markkinoilla. Yritys teki
asiakkaidensa kanssa yksinoikeudellisia ja pitkaÈaikaisia hankintasopimuksia, jotka estivaÈ t sen
taÈrkeintaÈ kilpailijaa, belgialaista IRE-yritystaÈ , joka teki asiasta kantelun, kehittymaÈstaÈ ja uhkasivat
poistaa sen pitkaÈ llaÈ aikavaÈlillaÈ kokonaan markkinoilta. Sopimuksilla estettiin lisaÈksi mahdollisten
uusien kilpailijoiden tulo markkinoille. Saatuaan maÈaÈraÈaÈvaÈn aseman vaÈaÈ rinkaÈyttoÈ aÈ koskevan
vaÈ itetiedoksiannon Nordion sitoutui luopumaan sopimuksiinsa sisaÈ ltyvistaÈ yksinoikeuslausekkeista.
Komissio paÈaÈ tti naÈ in ollen paÈaÈ ttaÈaÈ Nordionia vastaan aloittamansa menettelyn. 25

Unileverin tytaÈryhtioÈ n Van den Bergh Foodsin osuus Irlannin jaÈaÈ teloÈ markkinoista on yli 85 prosenttia.
Yritys omistaa suuren maÈaÈraÈn kaappipakastimia, joita vaÈhittaÈ iskauppiaat saavat kaÈyttoÈ oÈ nsaÈ maksutta
edellyttaÈen, ettaÈ niihin sijoitetaan vain Unileverin tuotteita. Komission tutkimuksissa ilmeni, ettaÈ
kaappipakastimien toimittamista koskeva yksinoikeusehto esti kaÈytaÈnnoÈ ssaÈ Unileverin kilpailijoiden
paÈaÈsyn Irlannin jaÈaÈ teloÈ markkinoille. Koska irlantilaiset vaÈhittaÈ iskauppiaat eivaÈt olleet halukkaita
vaihtamaan Unileverin toimittamia kaappipakastimia tai hankkimaan muilta yrityksiltaÈ uusia
pakastimia, 40 prosenttia Irlannin vaÈhittaÈ ismyyntiliikkeistaÈ tarjosi kuluttajille vain Unileverin
tuotteita. Koska Unilever oli maÈaÈraÈaÈvaÈssaÈ asemassa kyseisillaÈ markkinoilla, se kykeni kannustamaan
vaÈhittaÈ ismyyjiaÈ tekemaÈaÈn kanssaan yksinoikeussopimuksia. Komissio katsoi asiassa tekemaÈssaÈaÈn
paÈaÈ toÈ ksessaÈ , ettaÈ Unileverin toimintatavassa oli kyse maÈaÈraÈaÈvaÈn aseman vaÈaÈrinkaÈytoÈ staÈ . 26

LisaÈ lehti 3: Sakkojen maÈaÈraÈaÈmistaÈ koskeva komission politiikka

Vuonna 1998 maÈaÈraÈ ttiin sakkoja yhteensaÈ 560 miljoonaa ecua, ja kyseinen vuosi jaÈaÈkin
todennaÈkoÈ isesti historiaan 90-luvun ankarimpana sakotusvuotena ennen vuotta 1994 (jolloin
sakkoja maÈaÈraÈttiin yhteensaÈ 535 miljoonaa ecua, erityisesti teraÈstankoja, kartonkia ja sementtiaÈ
koskevissa asioissa). Merkille pantavaa on myoÈ s se, ettaÈ sakkoja maÈaÈraÈ ttiin erilaisten kilpailua
rajoittavien kaÈytaÈntoÈ jen takia, sillaÈ tapauksista neljaÈ koski kartelleja ja kolme maÈaÈraÈaÈvaÈn aseman
vaÈaÈrinkaÈyttoÈ aÈ . Seuraamusten ankaruus sekaÈ kyseisten liiketoimintatapojen ja talouden alojen
moninaisuus ovat osoituksia komission pyrkimyksestaÈ lujittaa sisaÈmarkkinoita talous- ja rahaliiton
toteuttamiseksi.

Komissio antoi vuoden 1997 lopulla suuntaviivat sakkojen laskennasta. Vuoden 1998 aikana
paÈaÈ tettyjaÈ asioita analysoimalla voidaan havaita, kuinka naÈmaÈ suuntaviivat, joiden tavoitteena oli
ºedistaÈaÈ sakkojen laskentaa koskevan komission politiikan johdonmukaisuutta ja taloudellisten
seuraamusten kaÈyttaÈmistaÈ pelotteenaº, on pantu taÈytaÈntoÈ oÈ n.

25 Asiaa IRE/Nordion tutkittiin myoÈ s Japanissa, jonka kilpailuviranomaisten (JFTC) kanssa komissio toimikin
yhteistyoÈ ssaÈ . Ks. taÈmaÈn asian osalta kappale IV-KansainvaÈ linen yhteistyoÈ .

26 Komissio katsoi lisaÈksi, ettaÈ yksinoikeusehto muodosti 81 artiklaa rikkovan kilpailunrajoituksen.
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Yksi uusien suuntaviivojen taÈrkeimmistaÈ uudistuksista oli sakkojen perusmaÈaÈraÈn mukauttaminen
rikkomisen vakavuuteen ja kestoon. PerusmaÈaÈraÈaÈ voidaan korottaa tai laskea lieventaÈvien tai
raskauttavien olosuhteiden perusteella.

Raskauttavia olosuhteita ovat rikkomisen uusiminen, kieltaÈytyminen yhteistyoÈ staÈ tai toiminta
rikkomisen johtajana. Komissio otti Volkswagenia koskevassa asiassa sakkoja laskiessaan
huomioon sen, ettaÈ yritys ei reagoinut asianmukaisesti komission kehotuksiin paÈaÈ ttaÈaÈ vakava
rikkominen. KaukolaÈmpoÈ putkien valmistajien muodostamaa kartellia koskevassa asiassa otettiin
huomioon samanlainen kaÈyttaÈytyminen, sillaÈ kartelli jatkoi toimintaansa vielaÈ yhdeksaÈn kuukautta
komission valvontayksikoÈ iden tutkimuskaÈyntien jaÈ lkeen. Ison-Britannian sokerialan kartellia
koskevassa asiassa otettiin British Sugarin kannalta raskauttavana seikkana huomioon se, ettaÈ
kyseinen yritys toimi aloitteentekijaÈnaÈ rikkomisessa ja oli tarkastelujakson ajan kartellin kantava
voima.

Suuntaviivoissa mainitaan lieventaÈvinaÈ olosuhteina erityisesti yrityksen passiivisuus rikkomisen
toteuttamisessa tai se, ettaÈ yritys on lopettanut rikkomisen heti komission ensimmaÈ isen
toimenpiteen jaÈ lkeen. Sakkojen maÈaÈraÈn alentaminen on perusteltua myoÈ s siinaÈ tapauksessa, ettaÈ
yritys tekee komission kanssa todellista yhteistyoÈ taÈ menettelyissaÈ . Ruostumattoman teraÈksen alan
hintakartellia koskevassa asiassa kaksi hintasopimukseen osallistunutta yritystaÈ teki komission
kanssa todellista yhteistyoÈ taÈ , toinen lopettamalla rikkomisen komission ensimmaÈisten tutkimusten
jaÈ lkeen ja toinen toimittamalla komissiolle taÈrkeitaÈ tietoja tutkimusten aikana. NaÈ ille kahdelle
yritykselle maÈaÈraÈ ttiin naÈ in ollen niiden yhteistyoÈ kumppaneita pienemmaÈt sakot. Kreikan ja Italian
vaÈlistaÈ lauttaliikennettaÈ koskevassa asiassa oli merkille pantavaa se, ettaÈ komissio otti sakkoja
maÈaÈraÈ tessaÈaÈn lieventaÈvaÈnaÈ seikkana huomioon rikkomisen suhteellisen vaÈhaÈ isen vaikutuksen
merkityksellisiin markkinoihin.

TaÈssaÈ yhteydessaÈ voidaan viitata sakkojen lieventaÈmisestaÈ tai maÈaÈraÈaÈmaÈttaÈ jaÈ ttaÈmisestaÈ 10.
heinaÈkuuta 1996 annettuun tiedonantoon, jossa maÈaÈraÈ taÈaÈn, ettaÈ komission on sakkoja laskiessaan
otettava huomioon kartellien osapuolina olleiden yritysten toimiminen yhteistyoÈ ssaÈ komission
kanssa. Komissio alensikin Ison-Britannian sokerialan kartellia koskevassa asiassa huomattavasti
Tate & Lylen sakkojen maÈaÈraÈaÈ kyseisen yrityksen toimitettua komissiolle omalta kannaltaan
raskauttavia kirjeitaÈ , jotka edistivaÈ t myoÈ s koko kartellin saattamista paÈ ivaÈnvaloon. Tiedonannon
tavoitteena olikin tehostaa kartellien paljastamista, jonka tehtaÈvaÈn se on taÈyttaÈnyt moninkertaisesti
julkaisemisestaan laÈhtien.

Komissio on suhteellisen tyytyvaÈ inen taÈhaÈn sakkojen maÈaÈraÈn arvioimiseksi kaÈyttoÈ oÈ n otettuun
apuvaÈ lineeseen, mutta sen mielestaÈ olisi vuonna 1998 saatujen runsaiden ja hyoÈ dyllisten
kokemusten kannalta kuitenkin aiheellista tarkastella joitakin tiedonannon osa-alueita uudelleen
jaÈsenvaltioiden kilpailuviranomaisten kanssa kaÈytaÈvien keskusteluiden perusteella. NaÈ in voidaan
viimeistellaÈ taÈmaÈ yhteisoÈ n kilpailupolitiikan korvaamaton apuvaÈ line.
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C Ð Alakohtaiset politiikat

1. TeleviestintaÈ 27

1.1. Hallittu vapauttaminen

75. TaÈydellisen kilpailun toteuttamisesta televiestintaÈmarkkinoilla 13 paÈivaÈnaÈ maaliskuuta 1998
annetussa direktiivissaÈ 28 vahvistetaan, ettaÈ puhelintoimintapalvelujen ja infrastruktuurin tarjoamiseen
liittyvaÈt monopolit on poistettava yhteisoÈ ssaÈ 1. tammikuuta 1998 mennessaÈ . Poikkeuksen muodostavat
kuitenkin tietyt jaÈsenvaltiot (Irlanti, Portugali, Espanja, Luxemburg ja Kreikka), joille komissio
myoÈ nsi vuosina 1996 ja 1997 lisaÈaikaa direktiivin taÈytaÈntoÈ oÈ npanoa varten. Luxemburgille myoÈ nnettiin
lisaÈaikaa 1. heinaÈkuuta ja Espanjalle 1. joulukuuta asti. LisaÈksi Irlanti, jolle oli myoÈ nnetty lisaÈaikaa 1.
tammikuuta 2000 asti, paÈaÈ tti kesaÈkuussa toteuttaa televiestintaÈmarkkinoidensa taÈydellisen vapautta-
misen 1. joulukuuta mennessaÈ voidakseen hyoÈ tyaÈ jo aiemmin eduista, jotka saadaan kyseisten
markkinoiden avaamisesta kilpailulle.

Koska televiestintaÈalan taloudellinen merkitys on erittaÈ in suuri, arviolta 150 miljardia ecua, ja se
vaikuttaa uusien tyoÈ paikkojen luomiseen, komissio seurasi laÈpi vuoden vapauttamisen edistymistaÈ
jaÈsenvaltioissa ja alaa koskevan saÈaÈntelykehyksen ottamista kaÈyttoÈ oÈ n niissaÈ kahdessa jaÈsenvaltiossa,
joille myoÈ nnetty lisaÈaika paÈaÈ ttyi vuoden 1998 aikana.

1.1.1. Direktiivien taÈ ytaÈntoÈoÈnpanon valvonta

76. ºYhteistyoÈ ryhmaÈ 1998º (yhteinen ryhmaÈ , joka vastaa yhteisoÈ n lainsaÈaÈdaÈnnoÈ n soveltamisesta
televiestinnaÈn alalla), johon kuuluu kilpailusta ja televiestinnaÈstaÈ vastaavien paÈaÈosastojen virkamiehiaÈ
ja jonka toimintaan osallistuu myoÈ s oikeudellinen yksikkoÈ , jatkoi vuonna 1997 aloittamaansa
toimintaa 29. TyoÈ ryhmaÈ on laatinut direktiivien taÈytaÈntoÈ oÈ npanon edistymisestaÈ kaksi kertomusta,
jotka komissio hyvaÈksyi 18. helmikuuta 1998 30 ja 25. marraskuuta 1998 31. Kertomuksista ensimmaÈinen
perustui jaÈsenvaltioiden kanssa pidettyihin kahdenvaÈlisiin kokouksiin ja toisessa esitettiin yhteenveto
komission jaÈ senvaltioissa toteuttaman tutkimuksen (kyselylomake ja yhteydet jaÈ senvaltioiden
toimivaltaisiin viranomaisiin) tuloksista sekaÈ riippumattomien konsulttien toteuttamista tarkastuksis-
ta, jotka koskivat uuden saÈaÈntelykehyksen soveltamista kaÈytaÈntoÈ oÈ n jaÈsenvaltioissa.

77. EnsimmaÈisessaÈ , 18. helmikuuta 1998 annetussa kertomuksessa todettiin, ettaÈ direktiivien
saattamisessa osaksi lainsaÈaÈdaÈntoÈ aÈ on tapahtunut huomattavaa edistymistaÈ osassa niitaÈ jaÈsenvaltioita,
joissa taÈytaÈntoÈ oÈ npano oli 8. lokakuuta 1997 annetun kertomuksen mukaan pahasti aikataulusta jaÈ ljessaÈ
ja suuri osa toimenpiteistaÈ toteuttamatta. Komissio totesi helmikuussa antamassaan kertomuksessa,
ettaÈ yhteisoÈ n lainsaÈaÈdaÈntoÈ oli useimmissa jaÈsenvaltioissa jo suurelta osin saatettu osaksi kansallista
lainsaÈaÈdaÈntoÈ aÈ .

27 Ks. myoÈ s kappaleessa II (YrityskeskittymaÈt) oleva lisaÈ lehti 7, jossa kaÈsitellaÈaÈn useita televiestintaÈalaa koskevia
paÈaÈtoÈ ksiaÈ .

28 Direktiivi 96/19/EY, EYVL L 74, 22.3.1996, s. 13.
29 XXVII kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus (1997), kohta 102.
30 KOM(1998) 80.
31 KOM(1998) 594.
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78. Komissio aloitti kuitenkin rikkomisesta johtuvat menettelyt niitaÈ jaÈsenvaltioita vastaan, jotka
eivaÈt olleet saattaneet direktiivejaÈ kokonaan osaksi kansallista lainsaÈaÈdaÈntoÈ aÈaÈn, ja lisaÈksi vuoden
alussa oli meneillaÈaÈn 35 aiemmin aloitettua rikkomisesta johtuvaa menettelyaÈ , joista suuri osa on
kuitenkin voitu paÈaÈttaÈaÈ kyseisten jaÈsenvaltioiden ilmoitettua aÈskettaÈ in komissiolle toteutettamistaan
toimenpiteistaÈ . Lakien ja asetusten antamisen viivaÈstymisestaÈ johtuvien puutteiden lisaÈksi suurimmat
vaikeudet koskevat joissakin jaÈsenvaltioissa kaÈytoÈ ssaÈ oleviin toimilupiin liittyvien erityisvaatimusten
vaÈ lisiaÈ eroja (velvollisuus kohdistaa tietty maÈaÈraÈ investoinneista tai liikevaihdosta tutkimus- ja
kehitystyoÈ hoÈ n, velvollisuus esittaÈaÈ pankkitakuu yrityksen toimintasuunnitelman varalle jne.). Osa
jaÈsenvaltioista ei myoÈ skaÈaÈn ollut varmistunut siitaÈ , ettaÈ niiden operaattorit julkistavat yhteenliittaÈmistaÈ
koskevat vakioehtonsa ja -edellytyksensaÈ . Joissakin jaÈsenvaltioissa (ItaÈvalta ja Italia) saÈaÈntelyvirano-
mainen hyvaÈksyi operaattoreiden tarjoamat hinnat vasta aivan vuoden lopulla. Noin puolet
julkistetuista hinnoista sijoittui kuitenkin komission suosittelemaan puhelujen vaÈ litysmaksujen
vaihteluvaÈliin 32.

1.1.2. Hintatutkimukset

79. Komissio toteutti vuoden 1998 alussa tutkimuksen yhteisoÈ n kiinteaÈ n ja langattoman
televiestintaÈverkon operaattoreiden soveltamista yhteenliittymaÈhinnoista, koska se oli huolissaan
matkaviestinnaÈn ja erityisesti kiinteaÈstaÈ puhelimesta matkapuhelimeen soitettavien puheluiden
hintojen pysymisestaÈ korkeina. Komission yksikoÈ iden tavoitteena oli tarkistaa erityisesti se, ettaÈ
tietyntyyppisen verkon operaattorit soveltavat muihin operaattoreihin samanlaisia ja syrjimaÈttoÈ miaÈ
ehtoja, erityisesti yhteenliittaÈmishinnoittelun osalta. LisaÈksi pyrittiin tutkimaan yhteenliittaÈmismaksu-
jen vaikutusta kiinteiden verkkojen kaÈyttaÈ jien matkapuhelimiin soittamien puheluiden hintoihin.
Operaattoreiden keskenaÈaÈn sopimat puheluiden vaÈ littaÈmisestaÈ perittaÈvaÈ t yhteenliittaÈmismaksut
vaikuttavat kaÈytaÈnnoÈ ssaÈ huomattavasti kiinteiden ja langattomien puhelimien vaÈ listen puheluiden
hintoihin.

80. Komissio havaitsi 15 jaÈsenvaltiossa toteutetun tutkimuksen paÈaÈtteeksi, ettaÈ oli alustavia viitteitaÈ
siitaÈ , ettaÈ jotkin operaattorit sovelsivat todellakin kohtuuttomia tai syrjiviaÈ hintoja, ja oli naÈ in ollen
tarpeen aloittaa perusteellisemmat tutkimukset. Komissio keskeytti aloittamansa menettelyn naÈ istaÈ
tapauksista viidessaÈ jaÈ ttaÈaÈkseen tutkimukset kansallisten valvontaviranomaisten vastuulle. Kymme-
nessaÈ muussa tapauksessa, joista kaksi liittyi Italian ja Saksan matkapuhelinoperaattoreiden
veloittamiin puhelunvaÈ litysmaksuihin ja kahdeksan asiaa puolestaan yleisen puhelinverkon (PSTN)
operaattoreiden (Belgacom, Telecom Eireann, British Telecom, P&T Austria, TelefoÂ nica, KNP
Telecom, Telecom Italia ja Deutsche Telecom) pyrkimyksiin pitaÈaÈ puheluiden vaÈ littaÈmisestaÈ kiinteistaÈ
puhelimista matkapuhelimiin saamansa tulot ennallaan, komissio aloitti tutkimukset saatuaan viitteitaÈ
siitaÈ , ettaÈ kyseiset operaattorit olivat soveltaneet kohtuuttomia ja/tai syrjiviaÈ hintoja. Komissio
havaitsi, ettaÈ neljaÈ yleisen puhelinverkon operaattoria veloitti matkapuhelinverkon operaattoreilta
puheluiden vaÈ littaÈmisestaÈ korkeamman hinnan kuin kiinteaÈn verkon operaattoreilta. Se loÈ ysi lisaÈksi
viitteitaÈ poikkeavuuksista erityisesti italialaisten ja saksalaisten matkapuhelinoperaattoreiden puhe-
luiden vaÈlittaÈmiseen soveltamissa hintajaÈrjestelmissaÈ ja osoitti, ettaÈ kaksilla markkinoilla toimivien
yleisen puhelinverkon operaattoreiden saamat tulot matkapuhelimesta kiinteaÈaÈn puhelimeen
soitetuista puheluista ovat mitaÈ ilmeisimmin huomattavasti korkeammat kuin tulot, jotka komissio
maÈaÈritteli ulkopuolisen kirjanpitoasiantuntijan avulla laatimassaan esikuva-analyysissa.

81. Komissio havaitsi naÈ iden perusteellisempien tutkimusten jaÈ lkeen operaattoreiden tehneen
jaÈrjestelmiin monia muutoksia tilanteen korjaamiseksi ja lopetti monet aloittamistaan menettelyistaÈ .

32 Suositus 98/195/EY (EYVL L 73, 12.3.1998, s. 42).

KILPAILURAPORTTI 1998

44 XXVIII KILPAILUPOLITIIKKAA KOSKEVA KERTOMUS Ð SEC(99) 743 LOPULLINEN



Osa operaattoreista paÈaÈtti poistaa tutkimusten kohteena olleet syrjivaÈ t jaÈrjestelmaÈt kaÈytoÈ staÈ tai
maÈaÈraÈtaÈ uudet alhaisemmat hinnat. EsimerkkinaÈ voidaan mainita Telecom Italia, joka alkoi veloittaa
puheluiden vaÈ littaÈmisestaÈ verkkonsa kautta samoja hintoja matkapuhelinverkon ja kiinteaÈn
puhelinverkon operaattoreilta, ja matkapuhelinoperaattoreiden kulut pienenivaÈt taÈmaÈn ansiosta noin
40 prosenttia. LisaÈksi kansalliset saÈaÈntelyviranomaiset toteuttivat toimenpiteitaÈ , jotka olivat tarpeen
komission paljastamien kaÈytaÈntoÈ jen tutkimiseksi. Esimerkiksi Espanjassa kansallinen saÈaÈntelyvirano-
mainen maÈaÈraÈsi TelefoÂ nican muuttamaan tariffiehtojaan.

82. Komissio aloitti vuonna 1997 menettelyt maÈaÈraÈaÈvaÈssaÈ asemassa olevien puhelinoperaattoreiden
ulkomaanpuheluiden vaÈlittaÈmisestaÈ veloittamista tilitysmaksuista (siirtohinnoista). 33 Komissio paÈaÈ tti
tutkimusten ensimmaÈisen vaiheen perusteella keskittaÈaÈ tutkimukset tilitysmaksuista mahdollisesti liian
suuret katteet saavien seitsemaÈn operaattorin hinnoittelukaÈytaÈntoÈ ihin. NaÈmaÈ operaattorit olivat OTE
GreÁce, Post & Telekom Austria, Postes et TeÂ leÂcommunications Luxembourg, SONERA (entinen
Telecom Finland), Telecom EIREANN, Telecom Italia ja Telecom Portugal. Komissio kehotti
kyseisten jaÈsenvaltioiden saÈaÈntelyviranomaisia tutkimaan naÈmaÈ hinnoittelukaÈytaÈnnoÈ t.

1.2. Oikeudellisen kehyksen selkiyttaÈminen

1.2.1. LiittymaÈ sopimuksia koskeva tiedonanto

83. Komissio antoi 31. maaliskuuta 1998 laajan lausuntokierroksen perusteella tiedonannon
kilpailusaÈaÈntoÈ jen soveltamisesta telealan liittymaÈsopimuksiin 34. Tiedonanto on osoitettu paÈaÈasiassa
telealan yrityksille sekaÈ alakohtaisesta saÈaÈntelystaÈ tai kilpailusta vastaaville kansallisille viranomaisille,
ja sen tarkoituksena on selkiyttaÈaÈ komission paÈaÈ toÈ ksentekokaÈytaÈntoÈ oÈ n ja tuomioistuimen oikeus-
kaÈytaÈntoÈ oÈ n perustuvien kilpailuoikeuden periaatteiden soveltamista televiestintaÈ infrastruktuuriin
liittymistaÈ saÈaÈnteleviin sopimuksiin. Komissio pitaÈaÈ taÈrkeaÈnaÈ , ettaÈ vapautetuille televiestintaÈmarkki-
noille tulevat uudet yritykset voivat liittyaÈ helposti ja syrjimaÈttoÈ maÈsti kyseisiin infrastruktuureihin,
jotta yritykset voivat hyoÈ tyaÈ markkinoiden avaamisen tuomista eduista ja siirtaÈaÈ ne edelleen
kuluttajille.

84. Tiedonannolle on asetettu kolme tavoitetta. Tavoitteena on ensinnaÈkin maÈaÈritellaÈ yhteisoÈ n
kilpailuoikeuteen perustuvat liittymaÈsopimuksiin sovellettavat periaatteet luottamuksen lisaÈaÈmiseksi
markkinoilla sekaÈ televiestintaÈ - ja multimedia-alalla tehtaÈvien investointien ja kaupallisten aloitteiden
tukemiseksi. LisaÈksi pyritaÈaÈn maÈaÈrittelemaÈaÈn perustamissopimuksen 95 artiklan mukaisesti kilpailu-
oikeuden ja yhdenmukaistamista varten annettujen alakohtaisten saÈ aÈdoÈ sten vaÈ liset suhteet.
Kolmantena tavoitteena on antaa selvitys siitaÈ , miten kilpailusaÈaÈntoÈ jaÈ sovelletaan kaÈytaÈnnoÈ ssaÈ uusia
palveluita tarjoavilla aloilla.

1.2.2. Tiedonanto Internet-puhelinpalveluista

85. Komissio antoi 7. tammikuuta 1998 tiedonannon puheensiirrosta InternetissaÈ direktiivin 90/388/
ETY mukaan 35. Ennen kuin tiedonanto hyvaÈksyttiin lopullisesti siitaÈ julkaistiin 2. toukokuuta 1997
ensimmaÈinen luonnos lausuntokierrosta varten, ja lisaÈksi luonnoksesta pyydettiin lausuntoja julkisessa
kuulemistilaisuudessa 36.

33 XXVII kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus, kohta 78.
34 EYVL C 265, 22.8.1998.
35 Tiedote 1/2 ±1998, kohta 1.3.55 Ð EYVL C 95, 30.3.1998.
36 XXVII kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus (1997), kohta 105.
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Komission kanta on, ettaÈ Internetin kautta tapahtuvaa puheensiirtoa ei voida vielaÈkaÈaÈn luokitella
yhteisoÈ n direktiivien mukaiseksi puhelinliikenteeksi; edellytykset, jotka on asetettu kyseisen
toiminnan maÈaÈrittelemiselle puhelinliikenteeksi, eivaÈ t vielaÈkaÈaÈn taÈyty riittaÈvaÈssaÈ maÈaÈrin (harjoittami-
nen kaupallisena toimintana, tarjoaminen kuluttajille julkisen puhelinverkon yleisesti kytkennaÈisten
liittymien vaÈ lillaÈ). JaÈsenvaltiot eivaÈt siten voi soveltaa taÈhaÈn palvelumuotoon yksittaÈ isten toimilupien
myoÈ ntaÈmismenettelyaÈ vaan korkeintaan ilmoitusmenettelyitaÈ .

Puheensiirtopalveluiden tarjoajia kahden sellaisen puhelimen vaÈlillaÈ , jotka on kytketty yleiseen
puhelinverkkoon Internetin kautta, voidaan pitaÈaÈ puhelinliikennepalveluiden tarjoajina, ja kyseisiin
operaattoreihin sovelletaan siten puhelinliikenteen palveluntarjoajia koskevaa lainsaÈaÈdaÈntoÈ aÈ , jos ne
tarjoavat perinteisiaÈ puhelinpalveluita vastaavia palveluita.

1.2.3. Perustamissopimuksen 90 artiklan 3 kohdan mukainen luonnos direktiiviksi
kaapelitelevisiotoiminnan ja televiestintaÈalan toiminnan oikeudellisesta erottamisesta

86. HyvaÈksyttyaÈaÈn 16. joulukuuta 1997 ensimmaÈisessaÈ kaÈsittelyssaÈ perustamissopimuksen 86
artiklan 3 kohdan mukaisen luonnoksen direktiiviksi, jolla entisiaÈ televiestinnaÈn monopoleja pyritaÈaÈn
estaÈmaÈaÈn laajentamasta maÈaÈraÈaÈvaÈaÈ asemaansa kaapeliverkkoon 37, komissio jaÈrjesti laajan lausunto-
kierroksen selvittaÈaÈkseen eturyhmien naÈkemykset asiasta. Lausuntokierros jatkui maaliskuusta
kesaÈkuuhun. Lausuntoja saatiin 17 jaÈrjestoÈ ltaÈ ja yritykseltaÈ sekaÈ viideltaÈ kansalliselta viranomaiselta.
Saadakseen aiheesta yksityiskohtaisempia lausuntoja komissio jaÈrjesti lisaÈksi lokakuussa suullisen
kuulemistilaisuuden, johon osallistui 43 yritysten ja kansallisten viranomaisten edustajaa, ja se kuuli
myoÈ s neuvostoa, parlamenttia, talous- ja sosiaalikomiteaa sekaÈ alueiden komiteaa.

87. Jotkin jaÈsenvaltiot ja maÈaÈraÈaÈvaÈssaÈ asemassa olevat yritykset ovat ennakoineet direktiivin
lopullisen hyvaÈksymisen aloittamalla jo nyt siinaÈ saÈaÈdettyjen periaatteiden taÈytaÈntoÈ oÈ npanon.
Esimerkiksi Deutsche Telekom ilmoitti toukokuussa aikovansa erottaa puhelin- ja kaapeliverkko-
jaÈrjestelmaÈnsaÈ toisistaan.

1.3. YksittaÈ iset asiat

SNCF/CeÂgeÂtel 38

88. SocieÂ teÂ nationale des chemins de ferin (SNCF) ja CeÂgeÂtelin allekirjoittaman sopimuksen
tarkoituksena oli luoda TeÂ leÂcom DeÂveloppement -yhtioÈ n (TD) avulla kiinteaÈ puhelinverkko
kaÈyttaÈmaÈ llaÈ rautatielinjainfrastruktuureita, jotka yhdessaÈ saÈhkoÈ -, kaasu- ja tieverkon kanssa
mahdollistavat kansallisen televiestintaÈverkon nopean luomisen. Sopimuksessa maÈaÈraÈ taÈaÈn, ettaÈ SNCF
myoÈ ntaÈaÈ TD:lle etuoikeuden vetaÈaÈ televiestintaÈverkkonsa rautatielinjoja pitkin, mikaÈ taataan kolme ja
puoli vuotta voimassa olevalla sakkolausekkeella.

89. Komissio katsoo, ettaÈ avattaessa markkinat kilpailulle paÈaÈ tavoitteena on estaÈaÈ se, ettaÈ
infrastruktuureiden kaÈyttoÈ aÈ rajoitetaan yksinoikeussopimuksilla tai muilla vaikutuksiltaan vastaavilla
sopimuksilla. Komissio otti myoÈ nteisen kannan tarkasteltavana olleeseen sopimukseen. Koska TD oli
laatinut erittaÈ in laajan toimintasuunnitelman, SNCF:n asennuskapasiteetti on joitakin vuosia kaÈytoÈ ssaÈ
laÈhes sataprosenttisesti. Etuoikeuden antaminen TD:lle on siten perusteltua edellyttaÈen, ettaÈ se ei estaÈ
SNCF:aÈaÈ tarjoamasta TD:ltaÈ kaÈyttaÈmaÈttaÈ jaÈaÈviaÈ asennusmahdollisuuksia muille operaattoreille.

37 XXVII kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus (1997), kohta 109.
38 Asetuksen N:o 17 19 artiklan 3 kohdan mukainen komission tiedonanto, EYVL C 293, 22.9.1998.
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Inmarsatin rakenneuudistus

90. Inmarsat on yli 80 maan vuonna 1979 tekemaÈllaÈ sopimuksella perustettu hallitustenvaÈlinen
organisaatio, jossa kutakin maata edustaa tavallisesti sen entinen kansallinen teleoperaattori. Inmarsat
on taÈ llaÈ hetkellaÈ suurin kansainvaÈ linen liikkuvia satelliitteja kaÈyttaÈvaÈ operaattori. Inmarsatin
esittelemaÈn rakenneuudistussuunnitelman mukaan siitaÈ tehdaÈaÈn osakeyhtioÈ , jonka osakkaina ovat
organisaation entiset jaÈsenet. Inmarsat aikoo myydaÈ kahden vuoden kuluttua osakkeita julkisesti
pienentaÈaÈkseen entisten jaÈsentensaÈ osuutta yhtioÈ n paÈaÈomasta. Kun Inmarsat on muutettu osake-
yhtioÈ ksi, sillaÈ ei todennaÈkoÈ isesti ole enaÈaÈ etuoikeutettua asemaa markkinoilla.

91. Komissio hyvaÈksyi Inmarsatin rakenneuudistussuunnitelman erityisesti sen olettamuksen
perusteella, ettaÈ yrityksen paÈaÈomaa korotetaan laÈhiaikoina. Komissio katsoo, ettaÈ Inmarsatin
suunnitelmaa voidaan kaÈyttaÈaÈ esikuvana tutkittaessa satelliittialan muiden hallitustenvaÈ listen
organisaatioiden parhaillaan toteuttamia rakenneuudistuksia.

2. Postipalvelut

92. Annettuaan vuoden 1997 lopulla postidirektiivin 39 ja postipalveluja koskevan tiedonannon 40

komissio aloitti alan vapauttamisen seuraavan vaiheen valmistelemisen. Postidirektiivin mukaan
komission on tehtaÈvaÈ ennen vuoden 1998 paÈaÈ ttymistaÈ ehdotus postialan vapauttamisen jatkamisesta
alalla vallitsevan tilanteen tarkistamisen perusteella. Parlamentin ja neuvoston on paÈaÈ tettaÈvaÈ 1.
tammikuuta 2000 mennessaÈ postimarkkinoiden asteittaisen ja saÈaÈnnellyn vapauttamisen jatkamisesta.

Komissio on aloittanut vapauttamisen eri osa-alueita koskevat tutkimukset laatiakseen perinpohjaisen
selvityksen alalla vallitsevasta tilanteesta. Ulkopuoliset konsultit ovat toteuttaneet seuraavat
tutkimukset: 1) postin keraÈ ilyn, lajittelun ja kuljetuksen vapauttaminen, 2) yleispalveluvelvoitteiden
kustannukset ja rahoitus, 3) suoramainontapostin vapauttaminen, 4) ulkomaanpostin vapauttamisen
vaikutukset ja 5) varattujen palveluiden paino- ja hintarajoitukset. LisaÈksi on tilattu kuudes tutkimus
vapauttamista koskevien skenaarioiden suunnittelemisesta ja arvioimisesta naÈ iden viiden ensimmaÈisen
tutkimuksen perusteella.

93. Komissio jatkoi lisaÈ ksi paÈ aÈ temaksuja koskevan REIMS II -sopimuksen 41 tutkimista.
PaÈaÈ temaksuissa on kyse maksuista, joita kansainvaÈlistaÈ postia laÈhettaÈneen postitoiminnan harjoittajan
on maksettava vastaanottavan maan postitoiminnan harjoittajalle postin jakelusta vastaanottajille.
Komissio kertoi ilmoituksen tehneille osapuolille laÈ hettaÈ maÈssaÈ aÈ n muistiossa pitaÈvaÈ nsaÈ osaa
sopimuksen maÈaÈraÈyksistaÈ ongelmallisina. Keskusteltuaan asiasta komission kanssa sopimuspuolista
12 allekirjoitti alkuperaÈ istaÈ sopimusta muuttavan ja selventaÈvaÈn lisaÈsopimuksen. Muutettu REIMS II -
sopimus julkaistiin marraskuussa 1998 Euroopan yhteisoÈ jen virallisessa lehdessaÈ 42. Komissio ilmoitti
sopimuksen julkistamisen yhteydessaÈ aikovansa ottaa siihen myoÈ nteisen kannan kuluttajien hyvaÈksi
tehtyjen parannusten ansiosta ja kehotti niitaÈ , joiden etua asia koskee, esittaÈmaÈaÈn asiasta
huomautuksensa ennen kuin komissio hyvaÈksyy sopimuksen.

39 YhteisoÈ n postipalvelujen sisaÈmarkkinoiden kehittaÈmistaÈ ja palvelun laadun parantamista koskevista yhteisistaÈ
saÈaÈnnoÈ istaÈ annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 97/67/EY, EYVL L 15, 21.1.1998, s. 14.

40 Komission tiedonanto kilpailusaÈaÈntoÈ jen soveltamisesta postialalla, EYVL C 39, 6.2.1998, s. 2.
41 Lokakuun 31. paÈ ivaÈnaÈ 1997 annettu Remuneration of Mandatory Deliveries of Cross-Border Mails -sopimusta

koskeva ilmoitus (asia nro IV/36.748±REIMS II). Sopimuksen on allekirjoittanut 16 eurooppalaista julkista
postitoiminnan harjoittajaa.

42 EYVL C 371, 1.12.1998, s. 7.
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94. Alankomaiden ja Ruotsin julkisen postitoiminnan harjoittajat ilmoittivat komissiolle paÈaÈ te-
maksuja koskevasta kahdenvaÈ lisestaÈ sopimuksesta. Komission tutkimuksissa ei ilmennyt perusteita
perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohdan mukaisille toimenpiteille. Komissio paÈaÈtti siitaÈ syystaÈ
asian kaÈsittelyn laÈhettaÈmaÈllaÈ sopimuspuolille hallinnollisen kirjeen.

3. TiedotusvaÈ lineet

95. Digitaalitekniikka ja globalisaatio aiheuttavat muutoksia audiovisuaalialalla. Digitaali- ja
interaktiivisen television kaÈyttoÈ on voimakkaassa myoÈ taÈ tuulessa ja vaikuttaa nykyisiin markkina-
jaÈrjestelyihin, esimerkiksi laÈhetysoikeuksiin. Koska taÈmaÈn kehityksen odotetaan jatkuvan myoÈ s ensi
vuosisadalla, se on otettava huomioon kilpailupolitiikassa. Komissio aikoo linjata kilpailupolitiikkansa
taÈrkeimpiaÈ kysymyksiaÈ koskevilla paÈaÈ toÈ ksillaÈ . Suurin osa paÈaÈ toÈ ksistaÈ julkaistaan todennaÈkoÈ isesti
vuoden 1999 aikana ja liittyy digitaalisiin jaÈrjestelmaÈperustoihin ja urheilutapahtumien laÈhetysoi-
keuksiin.

3.1. Digitaaliset jaÈrjestelmaÈperustat

96. Monissa jaÈsenvaltioissa on otettu kaÈyttoÈ oÈ n digitaalisia jaÈrjestelmaÈperustoja televisiota ja
interaktiivisia palveluita varten, ja komissio tutkii niitaÈ parhaillaan. Alalla tehtiin vuonna 1998 kaksi
taÈrkeaÈaÈ paÈaÈtoÈ staÈ Saksassa muodostettujen keskittymien kieltaÈmisestaÈ . PaÈaÈtoÈ kset koskivat asiaa
Bertelsmann/Kirch/Premiere ja asiaa Deutsche Telekom/Betaresearch. 43 LisaÈksi kahdesta muusta
asiasta, YhdistyneessaÈ kuningaskunnassa toimivaa British Interactive Broadcasting -yritystaÈ (BIB) ja
ranskalaista TeÂleÂvision Par Satellite -yritystaÈ (TPS) koskevista asioista, tehdaÈaÈn todennaÈkoÈ isesti
lopulliset paÈaÈ toÈ kset vuoden 1999 alkupuolella. PaÈaÈ toÈ sten on tarkoitus antaa selkeaÈt viitteet siitaÈ ,
kuinka komissio aikoo edistaÈaÈ innovaatiota ja uusien palveluiden kehittaÈmistaÈ alan huipputeknologian
hyoÈ dyntaÈmiseksi varmistamalla samanaikaisesti, ettaÈ myoÈ s kilpaileville vaihtoehdoille annetaan
kehittymismahdollisuudet. Molemmista asioista julkaistut asetuksen N:o 17 19 artiklan 3 kohdan
mukaiset tiedonannot antavat esimakua komission tulevasta laÈhestymistavasta.

TeÂleÂvision par satellite (TPS) 44

97. Komissio totesi asiassa TPS aikovansa ottaa myoÈ nteisen kannan uuden operaattorin perus-
tamiseen, sillaÈ se edistaÈaÈ kilpailua Ranskan nykyisillaÈ maksu-tv-markkinoilla. TaÈssaÈ satelliittivaÈ littei-
sessaÈ digitaalisessa jaÈ rjestelmaÈperustassa, jolla tarjotaan maksu-tv-palveluita satelliittiverkkoon
kuuluville osapuolille ja kaapelilaÈhetystoiminnan harjoittajille, on kyse neljaÈn ranskalaisen televisio-
kanavan, media-alan konsernin CLT-UFA:n, France Telecomin ja Suez Lyonnaise des Eaux'n
yhteisyrityksestaÈ .

Komissio ilmoitti asetuksen N:o 17 19 artiklan 3 kohdan mukaisessa tiedonannossaan aikovansa ottaa
myoÈ nteisen kannan moniin asiassa TPS ilmenneihin kilpailunrajoituksiin, esimerkiksi jaÈrjestelyyn,
jolla TPS:n osakkaita estetaÈaÈn hankkimasta osakkuuksia yhtioÈ istaÈ , joilla on samankaltainen toiminta-
ajatus kuin TPS:llaÈ , TPS:n etuosto-oikeuteen osapuolten tuottamiin ohjelmiin ja oikeuteen kieltaÈytyaÈ
ohjelmien ottamisesta ohjelmistoonsa, jos niitaÈ tarjotaan myoÈ s kolmansille. Komissio aikoo myoÈ ntaÈaÈ
kolmen vuoden poikkeusluvan kyseisiaÈ neljaÈaÈ televisiotoiminnan harjoittajaa koskevalle velvollisuu-
delle myoÈ ntaÈaÈ TPS:lle yksinoikeudet niiden ohjelmien jakeluun yleisen palvelun kanaville.

43 KyseisiaÈ asioita kaÈsitellaÈaÈn yksityiskohtaisemmin kappaleessa II (YrityskeskittymaÈt).
44 Neuvoston asetuksen N:o 17 19 artiklan 3 kohdan mukainen komission tiedonanto, EYVL C 65, 28.2.1998.
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British Interactive Broadcasting (BIB) 45

98. YhdistyneessaÈ kuningaskunnassa on taÈ llaÈ hetkellaÈ kaÈytoÈ ssaÈ satelliitti- ja kaapelitelevisiojaÈrjes-
telmaÈ sekaÈ maanpaÈaÈ llinen digitaalitelevisiojaÈrjestelmaÈ, josta komissio on tehnyt osassa II yksityis-
kohtaisemmin kaÈ siteltaÈ vaÈ n paÈ aÈ toÈ ksen (British Digital Broadcasting, BDB). BIB on
satelliittilaÈhetystoimintaa harjoittavan BSkyB:n, BT:n, Midland Bankin ja Matsushitan vaÈ linen
yhteisyritys, joka tarjoaa vuorovaikutteisia ostos- ja tietopalveluja, pelejaÈ sekaÈ televisio-ohjelmia
satellittien ja kotipaÈaÈ tteisiin liitettyjen puhelinlinjojen vaÈlityksellaÈ . KotipaÈaÈ te asennetaan kuluttajille
subventoidusti, sillaÈ ohjelmien tuottajat vastaavat paÈaÈ tteistaÈ aiheutuvista kustannuksista. BIB:n
jaÈrjestelmaÈn kaÈyttoÈ aÈ valvotaan ehdollisen paÈaÈsyn jaÈrjestelmillaÈ , jotka BIB:n tytaÈryhtioÈ BSkyB
toimittaa sille. Katsojat ohjaavat laitetta BSkyB:n saÈhkoÈ isen ohjelmaoppaan (electronic programme
guide, EPG) avulla.

99. PyydettyaÈaÈn kolmansilta lausuntoja asiasta komissio neuvotteli yhteisyrityksen jaÈsenten kanssa
sitoumuksista, joiden tavoitteena oli asettaa vuorovaikutteisiin palveluihin liittyvien innovaatioiden
edut saataville ja varmistua samalla siitaÈ , ettaÈ yhteisyritys ei estaÈ kilpailevien palveluiden kehittaÈmistaÈ .
TaÈmaÈn tavoitteen saavuttaminen on mahdollista rakenteellisilla toimenpiteillaÈ , esimerkiksi erottamalla
BIB:n palvelutoiminta ja subventioiden takaisinperintaÈ juridisesti toisistaan ja lopettamalla EPG:n
yksinoikeusjaÈrjestely, eikaÈ jatkuva seuranta ole vaÈlttaÈmaÈtoÈ ntaÈ . LisaÈksi tarvittiin toimintaan liittyviaÈ
sitoumuksia, joita olivat esimerkiksi kotipaÈ aÈ tteen antaminen myoÈ s kolmansien kaÈyttoÈ oÈ n ja
subventioiden takaisinperintaÈ jaÈrjestelmaÈaÈ koskevien tietojen asettaminen saataville.

3.2. Urheilutapahtumien laÈhetysoikeudet

100. Digitaalisten maksu-tv-palveluiden alalla viime vuosina tapahtunut kehitys lisaÈaÈ laÈhetysoi-
keuksiin liittyvien oikeudellisten ja taloudellisten seikkojen merkitystaÈ . Urheilutapahtumien laÈhety-
soikeuksien osalta perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklan soveltamiseen liittyviaÈ kaÈytaÈntoÈ jaÈ
kehitetaÈaÈn parhaillaan tapauskohtaisesti. Komissio tutkii taÈ llaÈkin hetkellaÈ useita taÈhaÈn aiheeseen
liittyviaÈ tapauksia selkiyttaÈaÈkseen kantaansa vuoden 1999 aikana paÈaÈ toÈ ksillaÈ , jotka koskevat muun
muassa Euroopan yleisradioliiton EBU:n suunnitelmia ostaa tapahtumiin yhteiset laÈhetysoikeudet ja
UEFA:n asemaa jalkapallo-otteluiden laÈhetysoikeuksista vastaavana elimenaÈ .

4. Liikenne

4.1. Lentoliikenne

Transatlanttiset lentoyhtioÈ iden liittoutumat

101. Komissio antoi 30. kesaÈkuuta 1998 46 tiedonannot British Airwaysin ja American Airlinesin
sekaÈ Lufthansan, SAS:n ja United Airlinesin muodostamista liittoutumista. Tiedonannoissa esitellaÈaÈn
toimenpiteet, joita komissio voisi perustellusti ehdottaa kyseisille yhtioÈ ille perustamissopimuksen 85
artiklan 1 kohdan mukaisessa ehdotusluonnoksessa. Ehdotetut toimenpiteet oli tarkoitus kohdistaa
komission havaitsemaan EY:n kilpailusaÈaÈntoÈ jaÈ rikkovaan toimintaan. KyseisiaÈ yhtioÈ itaÈ ja muita, joiden
etua asia koskee, kehotettiin esittaÈmaÈaÈn huomautuksensa ehdotetuista toimenpiteistaÈ .

45 Neuvoston asetuksen N:o 17 19 artiklan 3 kohdan mukainen komission tiedonanto, EYVL C 322, 21.10.1998.
46 EYVL C 239, 30.7.1998
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102. Lufthansan, SAS:n ja United Airlinesin muodostamaan liittoutumaan kuuluvat lehtoyhtioÈ t
pyysivaÈt komissiota jaÈrjestaÈmaÈaÈn suullisen kuulemistilaisuuden, joka pidettiinkin 14. ja 15. joulukuuta
1998. Kuten British Airways ja American Airlines niille helmikuussa 1998 pidetyssaÈ kuulemistilai-
suudessa, myoÈ s naÈmaÈ kolme yhtioÈ taÈ kaÈyttivaÈ t tilaisuutta hyvaÈkseen esittaÈaÈkseen yksityiskohtaiset
naÈkemyksensaÈ komission laatimasta oikeudellisesta arviosta ja komission ehdottamista toimenpiteistaÈ .
MyoÈ s monet muut, joiden etua asia koskee, ottivat kantaa suunniteltuihin toimenpiteisiin.

Menettelyn seuraava vaihe on jaÈsenvaltioiden kilpailuasiantuntijoiden kokous, jonka jaÈ lkeen komissio
tekee asiasta perustamissopimuksen 85 artiklan 1 kohdan mukaisen ehdotuksen.

103. British Airways ja American Airlines eivaÈt pyytaÈneet komissiolta suullista kuulemistilaisuutta
ehdotetuista toimenpiteistaÈ . Komissiolle ilmoitettiin, ettaÈ kyseisten lentoyhtioÈ iden vaÈ lisen liittoutuman
perustamista koskevat suunnitelmat keskeytettiin vuoden 1998 lopulla Yhdysvaltain ja Yhdistyneen
kuningaskunnan kaÈymien open skies -sopimusneuvotteluiden kariuduttua ilman selkeitaÈ suunnitelmia
niiden jatkamisesta.

104. Komissio jatkoi myoÈ s Sabenan, Austrian Airlinesin, Swissairin ja Delta Air Linesin sekaÈ KLM:n
ja Northwestin vaÈ listen liittoutumien tutkimista.

LisaÈ lehti 4: EU:n kilpailupolitiikan vaikutus lentoasemiin

Lentoliikenteen vapauttaminen aloitettiin jo useita vuosia sitten, ja sen seurauksena monien
lentoreittien ja erityisesti turistilentojen hinnat ovat laskeneet, alan kysyntaÈ ja tarjonta ovat
kasvaneet ja lisaÈksi monet kansalliset lentoyhtioÈ t, jotka ovat paÈaÈ ttaÈneet muodostaa liittoutumia
sopeutuakseen uusiin markkinaolosuhteisiin ja alentaakseen kaÈyttoÈ kustannuksiaan, ovat aloitta-
neet rakenneuudistuksen. Lentoasemat ovat naÈissaÈ kiristyvaÈn kilpailun olosuhteissa lentoyhtioÈ iden
kannalta ratkaisevan taÈrkeaÈssaÈ asemassa.

Markkinoiden laajeneminen on asettanut uusia haasteita lentoasemien palveluille ja on lisaÈksi
johtanut suurten lentoasemien ruuhkautumiseen. Lentoasemien kaÈyttoÈ oikeus on siten taÈrkeaÈ tekijaÈ
jokaisen lentoyhtioÈ n kehittaÈmisessaÈ . Jatkolentojen keskuslentoasemien (hubs) kehittaÈminen lisaÈaÈ
laÈhtoÈ - ja saapumisaikojen tarvetta, mikaÈ pahentaa kilpailuun liittyviaÈ ongelmia jo ennestaÈaÈn
ruuhkautuneilla lentoasemilla. Ruuhkautuneilla lentoasemilla jo pitkaÈaÈn toimineet lentoyhtioÈ t ovat
taÈssaÈ tilanteessa etulyoÈ ntiasemassa, sillaÈ niillaÈ on kaÈytaÈnnesaÈaÈntoÈ jen mukaan erityisiaÈ oikeuksia.
Lentoasemapalveluista veloitettavat maksut ovat avaintekijoÈ itaÈ lentoyhtioÈ iden pyrkiessaÈ jatkuvasti
karsimaan kustannuksiaan. Onkin taÈrkeaÈaÈ , ettaÈ kilpailun vaikutukset heijastuvat myoÈ s naÈ iden
palveluiden hintaan ja ettaÈ kaikkiin lentoyhtioÈ ihin sovelletaan syrjimaÈttoÈ miaÈ ehtoja.

Komissio toimi aloitteentekijaÈnaÈ lentoliikenteen vapauttamiskehityksessaÈ , ja sen olikin oltava
erityisen tarkkaavainen sen varmistamiseksi, ettaÈ lentoasemilla on kilpailua myoÈ s jatkossa. TaÈmaÈ
voidaan varmistaa helpottamalla paÈaÈsyaÈ suurille, ruuhkaisille lentoasemille, takaamalla lento-
yhtioÈ ille tasapuolinen kohtelu ja kohdistamalla lentoasemapalvelujen hintoihin ja laatuun todellista
kilpailupainetta. Komission viime kuukausina tekemaÈt paÈaÈ toÈ kset ovat osoitus sen sitoutumisesta
avaamaan EU:n lentoasemat kilpailulle.

Lentoasemille paÈaÈsyn osalta suurin ongelma on puute laÈhtoÈ - ja saapumisajoista, mitaÈ kilpailun
vapauttaminen on entisestaÈaÈn pahentanut. Kun uusia laÈhtoÈ - ja saapumisaikoja ei ole saatavilla,
lentoyhtioÈ iden vaÈlille ei synny kilpailua. Komissio hyvaÈksyi taÈstaÈ syystaÈ esimerkiksi Lufthansan ja
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SAS:n vaÈlisen liittoutuman sillaÈ ehdolla, ettaÈ osapuolet myyvaÈt suuren osan kaÈytoÈ ssaÈaÈn olevista
laÈhtoÈ - ja saapumisajoista helpottaakseen uusien kilpailevien lentoyhtioÈ iden paÈaÈsyaÈ tietyille Saksan
ja Skandinavian vaÈ lisille lentoreiteille.

Lentoasemien pitaÈ jaÈ t ovat usein yhteyksissaÈ kansallisiin viranomaisiin. Esimerkiksi Brysselin,
Frankfurtin ja Pariisin lentoasemia koskevissa asioissa havaittiin, ettaÈ lentoasemien pitaÈ jaÈ t eivaÈt
toimineet puolueettomasti vaan pyrkivaÈt suosimaan maÈaÈraÈaÈvaÈssaÈ asemassa olevaa kansallista
lentoyhtioÈ taÈ veloittamalla uusilta tulokkailta syrjiviaÈ maksuja. Kansallinen lentoyhtioÈ saikin
tilanteesta kilpailuetuja. Komissio maÈaÈraÈ si naÈ in ollen naÈ iden kolmen lentoasemien pitaÈ jaÈ t
luopumaan kyseisistaÈ kaÈytaÈnnoÈ istaÈ .

PaÈaÈsystaÈ maahuolinnan markkinoille yhteisoÈ n lentoasemilla 15 paÈ ivaÈnaÈ lokakuuta 1996 annetussa
neuvoston direktiivissaÈ 96/67/EY saÈaÈdetaÈaÈn maahuolintamarkkinoiden vapauttamisesta maÈaÈraÈaÈ -
maÈllaÈ lentoasemien pitaÈ jaÈ t luopumaan syrjivistaÈ maksuista. Komissio on ilmoittanut pyrkivaÈnsaÈ
panemaan direktiivissaÈ saÈaÈdetyt tavoitteet taÈytaÈntoÈ oÈ n mahdollisimman kattavasti, erityisesti
analysoimalla huolellisesti sellaiset poikkeuksen myoÈ ntaÈmistaÈ koskevat pyynnoÈ t, joiden tarkoi-
tuksena on saÈ ilyttaÈaÈ vaÈ liaikaisesti monopolitilanne huolintamarkkinoilla silloin, kun lentoasemalla
ei ole riittaÈvaÈsti tilaa kilpaileville yrityksille. Komissio teki kaksi taÈmaÈn periaatteen mukaista
paÈaÈ toÈ staÈ , jotka koskivat Frankfurtin lentoasemaa. Komissio pyysi ensimmaÈisessaÈ paÈaÈtoÈ ksessaÈaÈn
Saksan hallitusta rajoittamaan poikkeuksen soveltamisalaa ja katsoi toisessa, lentoaseman pitaÈ jaÈ lle
osoitetussa paÈaÈ toÈ ksessaÈ , ettaÈ lentoaseman pitaÈ jaÈn monopoliasemassa maahuolintamarkkinoilla oli
kyse maÈaÈraÈaÈvaÈn aseman vaÈaÈrinkaÈytoÈ staÈ , koska monopoliasema lentoaseman infrastruktuurien
asettamisessa kaÈyttoÈ oÈ n laajennettiin perusteettomasti koskemaan myoÈ s maahuolintapalveluiden
tarjoamista.

Komissio paÈaÈ tti 1 lisaÈksi rajoittaa Saksan hallituksen Stuttgartin ja Hampurin lentoasemille
myoÈ ntaÈmien poikkeusten soveltamisalaa ja kumosi KoÈ lnin/Bonnin lentoasemalle myoÈ nnetyn
poikkeuksen. Komissio hyvaÈksyi sitaÈ vastoin DuÈ sseldorfin lentoasemalle myoÈ nnetyn poikkeuslu-
van 2.

1 Lokakuun 30. paÈ ivaÈnaÈ 1998 tehdyt paÈaÈtoÈ kset, joita ei ole vielaÈ julkaistu.
2 Tammikuun 14. paÈ ivaÈnaÈ 1998 tehty paÈaÈtoÈ s, EYVL L 173, 18.6.1998.

4.2. Laivaliikenne

105. Yksi taÈrkeimmistaÈ laivaliikenteen alalla vuonna 1998 tutkituista asioista oli asia TACA, jossa oli
kyse Atlantin ylittaÈvaÈaÈ linjakonferenssia koskevasta sopimuksesta (Trans-Atlantic Conference
Agreement) ja josta tekemaÈssaÈaÈn paÈaÈ toÈ ksessaÈ komissio totesi sopimuksen rikkovan perustamissopi-
muksen 81 ja 82 artiklaa. 47

106. TACA-sopimus oli jatkoa TAA-sopimukselle (Trans-Atlantic Agreement), joka kiellettiin
vuonna 1994. TACA-sopimuksen osapuolina oli 17 yhtioÈ taÈ , joiden osuus Pohjois-Euroopan ja
Yhdysvaltojen vaÈlisestaÈ konttilaivaliikenteestaÈ oli yli 60 prosenttia. TACA-sopimuksen osapuolet
ilmoittivat komissiolle sopimuksesta vuonna 1994 saadakseen poikkeusluvan sen soveltamiseen.

47 Perustamissopimuksen 82 artiklaan liittyvien naÈkoÈ kohtien osalta ks. taÈmaÈn kertomuksen kappale I-B-3.
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Komissio katsoi, ettaÈ suuri osa sopimuslausekkeista kuuluu 81 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan.
NaÈ itaÈ olivat lausekkeet, jotka koskivat Euroopan ja Yhdysvaltain vaÈ lisiin laivaliikennepalveluihin
sovellettavien hintojen maÈaÈrittaÈmistaÈ , yhteisoÈ ssaÈ tarjottavista maakuljetuspalveluista veloitettavia
hintoja, rahdinantajien kanssa tehtaÈvien palvelusopimusten ehtojen maÈaÈrittaÈmistaÈ yhteisesti ja
huolitsijoihin sovellettavien hintojen maÈaÈrittaÈmistaÈ .

NaÈ istaÈ sopimuslausekkeista ensimmaÈinen kuului linjakonferensseja koskevan ryhmaÈpoikkeuksen 48

alaan, mutta komissio kieltaÈytyi myoÈ ntaÈmaÈstaÈ kolmelle jaÈ lkimmaÈiselle lausekkeelle yksittaÈ ispoik-
keusta.

107. MerkityksellisillaÈ markkinoilla yhteisessaÈ maÈaÈraÈaÈvaÈssaÈ asemassa olleiden TACA-sopimuksen
osapuolten kaÈyttaÈytyminen pahensi naÈ iden kilpailunrajoitusten vaikutusta, sillaÈ sopimuspuolet
kaÈyttivaÈ t tilaisuutta hyvaÈkseen houkutellakseen kaksi potentiaalista tulokasta liittymaÈaÈn sopimukseen
poistaakseen siten kilpailun. Komissio havaitsikin, ettaÈ transatlanttisille markkinoille tuli vuosina
1994±1996 kaksi suurta aasialaista laivayhtioÈ itaÈ , jotka paÈaÈ ttivaÈ t liittyaÈ TACA-sopimukseen. TACA-
sopimuksen osapuolista yksikaÈaÈn ei sitaÈ vastoin eronnut konferenssista siirtyaÈkseen liikennoÈ imaÈaÈn
itsenaÈisenaÈ laivayhtioÈ naÈ . Eurooppalaisten rahdinantajien neuvosto arvioi, ettaÈ TAA-sopimus ja sen
seuraaja TACA-sopimus aiheuttivat vuosina 1993±1995 yleisesti yli 80 prosentin korotukset hintoihin.

108. Komissio totesi paÈaÈ toÈ ksessaÈ myoÈ s, ettaÈ TACA-sopimuksen osapuolilla oli yhteinen maÈaÈraÈaÈvaÈ
asema Pohjois-Euroopan ja Yhdysvaltain vaÈ lisen konttirahtiliikenteen markkinoilla ja ettaÈ ne olivat
kaÈyttaÈneet vaÈaÈrin maÈaÈraÈaÈvaÈaÈ asemaansa rajoittamalla yksittaÈ isten varustamoiden osakkaille tarjot-
tavien laivayhtioÈ iden palvelusopimusten saatavuutta ja toisaalta saamalla potentiaaliset kilpailijat
luopumaan markkinoille tulosta. JaÈ lkimmaÈisen vaÈaÈrinkaÈytoÈ ksen osalta TACA-sopimuksen osapuolet
kehottivat potentiaalisista kilpailijoistaan kahta liittymaÈaÈn sopimukseen tarjoamalla niille liittymisestaÈ
etuja. NiitaÈ linjaliikennettaÈ harjoittavia laivayhtioÈ itaÈ , jotka eivaÈt jo kuuluneet sopimuspuoliin,
kannustettiin liittymaÈaÈn sopimukseen antamalla niille lupa veloittaa alhaisempia hintoja kuin
sopimukseen aiemmin liittyneet osapuolet. Linjakonferenssin noudattama palvelusopimusjaÈrjestelmaÈ ,
jossa sovellettiin kahta eri maksutasoa, rajoitti siten riippumattomien varustamoiden vaÈlistaÈ kilpailua.
LisaÈksi TACA:n perustajajaÈsenet hyvaÈksyivaÈt sen, ettaÈ ne eivaÈt kilpaile tietyistaÈ sopimuksista
myoÈ hemmin liittyneiden varustamoiden kanssa. Koska laivaliikenteen markkinoilla potentiaalista
kilpailua pidetaÈaÈn erittaÈ in taÈrkeaÈnaÈ , naÈmaÈ rikkomiset katsottiin erityisen vakaviksi. Komissio maÈaÈraÈsi
273 miljoonan ecun sakon TACA:n 15 jaÈsenelle, joista puolet on Euroopan ulkopuolisia yrityksiaÈ .

109. TaÈssaÈ asiassa tehty paÈaÈ toÈ s ei kyseenalaista komission linjakonferensseihin perinteisesti
soveltamaa politiikkaa. Komissio katsoi, ettaÈ TACA:n jaÈsenten kaÈyttaÈytyminen poikkesi ryhmaÈpoik-
keuksessa hyvaÈksytystaÈ kaÈyttaÈytymisestaÈ .

4.3. Perustamissopimuksen 90 artiklan soveltaminen liikenteeseen

110. Vuoden 1998 aikana paÈaÈstiin tyydyttaÈvaÈaÈn ratkaisuun kahden sellaisen asian kaÈsittelyssaÈ , joista
komissio oli tehnyt paÈaÈ toÈ ksen perustamissopimuksen 86 artiklan nojalla.

Komissio oli tehnyt 28. kesaÈkuuta 1995 49 perustamissopimuksen 86 artiklan 3 kohdan ja 82 artiklan
nojalla paÈaÈ toÈ ksen asiasta, josta British Midland oli tehnyt kantelun. PaÈaÈtoÈ ksessaÈ todettiin, ettaÈ Belgia

48 Perustamissopimuksen 85 ja 86 artiklan yksityiskohtaisesta soveltamisesta meriliikenteeseen 22 paÈ ivaÈnaÈ
joulukuuta 1986 annettu neuvoston asetus (ETY) N:o 4056/86.

49 EYVL L 216, 12.9.1995, s. 8.

KILPAILURAPORTTI 1998

52 XXVIII KILPAILUPOLITIIKKAA KOSKEVA KERTOMUS Ð SEC(99) 743 LOPULLINEN



oli rikkonut 86 artiklan 1 kohtaa ja 82 artiklaa vaatiessaan Brysselin lentoaseman toiminnasta
vastaavaa julkista ReÂgie des voies aeÂriennes -yhtioÈ taÈ noudattamaan syrjivaÈaÈ laskeutumismaksujaÈrjes-
telmaÈaÈ . Koska Belgia ei ollut toiminut edellaÈ mainitun paÈaÈ toÈ ksen edellyttaÈmaÈllaÈ tavalla, komissio pyysi
19. maaliskuuta 1997 50 yhteisoÈ jen tuomioistuinta toteamaan Belgian laiminlyoÈ neen velvollisuutensa
noudattaa komission paÈaÈ toÈ staÈ . Belgian hallitus lopetti rikkomisen 20. tammikuuta 1998 annetulla
kuninkaallisella asetuksella, ja komissio paÈaÈtti naÈ in ollen paÈaÈttaÈaÈ asian kaÈsittelyn.

Komissio teki 21. lokakuuta 1997 perustamissopimuksen 86 artiklan 3 kohdan ja 82 artiklan nojalla
virallisen paÈaÈ toÈ ksen saÈaÈnnoÈ sten mukaisesta luotsausmaksujen alennusjaÈrjestelmaÈstaÈ Genovan sata-
massa 51. Italian hallitus lopetti rikkomisen 8. kesaÈkuuta 1998 annetulla asetuksella.

5. Vakuutusala

5.1. Vakuutusalan yhteenliittymaÈt: lentovakuutuksia koskeva kysely

111. MaÈaÈritellaÈkseen selvaÈsti, mitkaÈ vakuutusalan yhteenliittymaÈt kuuluvat ryhmaÈpoikkeusasetuk-
sen (asetus N:o 3932/92) soveltamisalaan, ja taÈsmentaÈaÈkseen politiikkaa, jota komissio soveltaa
ryhmaÈpoikkeuksen soveltamisalan ulkopuolelle jaÈaÈviin yhteenliittymiin, kilpailusta vastaava paÈaÈosasto
aloitti syyskuussa 1997 tutkimukset, jotka koskivat tietyn vakuutusalan, ilmailun, kaikkia osa-alueita.
EnsimmaÈisenaÈ toimenpiteenaÈ oli yksityiskohtaisten tietopyyntoÈ jen laÈhettaÈminen 13:lle Eurooppaan
sijoittautuneelle ilmailualan yhteenliittymaÈ lle. YhteenliittymistaÈ kahdeksasta oli annettu asetuksen
N:o 17 mukainen ilmoitus, mutta viittaÈ muuta yhteenliittymaÈaÈ ei ollut koskaan ilmoitettu komissiolle.

112. RyhmaÈpoikkeusasetusta sovelletaan vain sellaisiin yhteenliittymiin, joiden osapuolten mark-
kinaosuus on pieni (raja-arvona on 10 prosenttia rinnakkaisvakuutusalan yhteenliittymien osalta ja 15
prosenttia rinnakkaisjaÈ lleenvakuutusalan yhteenliittymien osalta). NaÈmaÈ raja-arvot ylittaÈvien yhteen-
liittymien ei niiden markkinaosuuden suuruudesta riippumatta voida katsoa rajoittavan kilpailua, jos
yhteenliittymaÈn muodostaminen on edellytyksenaÈ sille, ettaÈ yritykset voivat tarjota vakuutuksia, joita
ne eivaÈt kykenisi tarjoamaan yksin. NaÈ in on erityisesti silloin, kun riskien erikoislaatuisuus (esim.
suurvahinkovastuu) edellyttaÈaÈ vakuutuksenantajien yhdistaÈvaÈn kapasiteettinsa, jotta kyseisten riskien
kattaminen olisi kannattavaa.

113. Ilmailualan vakuutusyhteenliittymiaÈ koskevasta kyselystaÈ ilmeni, ettaÈ maantieteelliset mark-
kinat ovat taÈssaÈ tapauksessa suurelta osin kansainvaÈ liset eivaÈtkaÈ niillaÈ muodostetut ilmailualan
yhteenliittymaÈt aiheuta kilpailuongelmia. Vaikka moniin yhteenliittymiin kuuluvat laÈhes kaikki
kyseiseen jaÈsenvaltioon sijoittautuneet vakuutusyhtioÈ t, yhteenliittymien osuus kansainvaÈlisistaÈ vakuu-
tusmarkkinoista on erittaÈ in pieni eikaÈ missaÈaÈn tapauksessa ylitaÈ ryhmaÈpoikkeusasetuksessa saÈaÈdettyjaÈ
raja-arvoja.

114. Pienten lentoriskien markkinat voivat kuitenkin olla kansalliset. Pieniksi luokitellaan kaikki
suurvahinkoriskien (riskit, jotka todentuvat harvoin, mutta aiheuttavat todentuessaan suurta vahinkoa,
esimerkiksi lentokoneiden valmistajien tuotevastuu) ulkopuolelle jaÈaÈvaÈt riskit, joiden vakuutusarvo on
pieni verrattuna muihin saman alan riskeihin. Asiakaskunta koostuu pienehkoÈ istaÈ lentoyhtioÈ istaÈ ,
joiden mahdollisuudet ottaa vakuutus ulkomailta paremmin ehdoin ovat rajalliset. NaÈiden riskien
osuus lentovakuutuksista on erittaÈ in pieni.

50 Asia C-155/97, komissio v. Belgia.
51 EYVL L 301, 5.11.1997 s. 27.
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Useimmat ilmailualan yhteenliittymaÈt kattavat suuren osan naÈ istaÈ markkinoista eivaÈtkaÈ naÈytaÈ olevan
edellytyksenaÈ yhteenliittymien jaÈsenten paÈaÈsylle kyseisille markkinoille. On mahdollista, ettaÈ joitakin
kansallisiin markkinoihin liittyviaÈ vaÈhaÈ isiaÈ riskejaÈ koskevat yhteenliittymaÈt rajoittavat kilpailua, mikaÈ
tarkoittaa sitaÈ , ettei niille voida myoÈ ntaÈaÈ asetuksen N:o 3932/92 mukaista poikkeusta eikaÈ yksittaÈ istaÈ
poikkeusta. Koska kansallisilla lentovakuutusmarkkinoilla toimivien yhtioÈ iden liikevaihto on erittaÈ in
pieni mahdollisen kilpailusaÈaÈntoÈ jen rikkomisen kaÈsittelyaÈ yhteisoÈ n tasolla ei pidetty tarpeellisena.

115. Tutkinta paÈaÈtettiin taÈstaÈ syystaÈ laÈhettaÈmaÈllaÈ ilmoituksen tehneille ilmailualan yhteenliittymille
hallinnolliset kirjeet, joissa todettiin, ettaÈ joko ne kuuluvat kansainvaÈ listen lentovakuutusmarkkinoi-
den osalta vaÈhaÈmerkityksisistaÈ sopimuksista (de minimis -saÈaÈntoÈ ) annetun tiedonannon soveltamis-
alaan tai ettaÈ asetuksessa N:o 3932/92 saÈaÈdetyt markkinaosuuden raja-arvot eivaÈt ylity. Hallinnollisissa
kirjeissaÈ esitettiin kotimaisia markkinoita koskeva varoitus, jonka mukaan kyse ei ole yhteisoÈ n edun
kannalta niin merkittaÈvaÈstaÈ asiasta, ettaÈ komission yksikoÈ iden kannattaisi todeta virallisesti
rikkomisia, jotka liittyvaÈt vain haÈviaÈvaÈn pieneen osaan ilmailumarkkinoilla harjoitettavaa toimintaa,
mutta kansalliset viranomaiset voivat kuitenkin tarvittaessa puuttua yhteenliittymien kilpailunvastai-
seen rakenteeseen tai sen osapuolten kilpailua rajoittavaan kaÈyttaÈytymiseen.

5.2. Vakuutusalan yhteenliittymiaÈ koskevan uuden politiikan soveltaminen asiassa P&I Clubs

116. Vakuutusalan yhteenliittymiaÈ koskevaan uutta politiikkaa on sovellettu jo keskinaÈ isten
vakuutusyhdistysten (yhteenliittymaÈn vastine voittoa tavoittelemattomalla vakuutusalalla) vaÈ liseen
jaÈrjestelyyn korvaushakemusten jakamisesta. Komissio aikoo tehdaÈ asiassa P&I Clubs tulevina
kuukausina virallisen paÈaÈ toÈ ksen, jonka mukaan laivaliikenteen alan liikennevakuutusten ja sopimus-
vastuuvakuutusten (laivanomistajan vastuuvakuutus) maailmanmarkkinoista 89 prosenttia kattavien
keskinaÈ isten vakuutusyhdistysten vaÈ liset sopimukset korvausten jakamisesta eivaÈt missaÈaÈn tapauksessa
kuulu 81 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan, koska on ilmeistaÈ , ettaÈ sopimuspuolille on annettava
mahdollisuus kattaa kannattavasti joitakin erittaÈ in suuria laivaliikenteen vastuuvahinkoja (esimerkiksi
merien saastuttaminen).

117. Asiasta julkaistiin elokuussa 1998 asetuksen N:o 17 19 artiklan 3 kohdan mukainen tiedonanto,
jonka mukaan komissio aikoo tehdaÈ myoÈ nteisen paÈaÈ toÈ ksen International Group of P&I Clubs -
yhtymaÈn sisaÈ isestaÈ yhteenliittymaÈsopimuksesta. TaÈmaÈ oli kuitenkin mahdollista vasta sen jaÈ lkeen, kun
yhtymaÈ oli muuttanut sopimusta varmistamalla, ettei siihen enaÈaÈ sisaÈ ltynyt kilpailusaÈaÈntoÈ jaÈ rikkovia
lausekkeita. YhtymaÈ pienensi erityisesti sopimuspuolten yhteisesti tarjoamaa vakuutussuojaa, sillaÈ oli
olemassa riski, ettaÈ huomattavaan osaan kysynnaÈstaÈ ei voitaisi muuten vastata. Kreikkalaisten
varustamoiden liitto Greek Shipping Committee oli tehnyt taÈstaÈ asiasta kantelun.

118. Asiasta julkaistiin lokakuussa 1998 toinen 19 artiklan 3 kohdan mukainen tiedonanto, jossa
komissio ilmoitti aikovansa ottaa myoÈ nteisen kannan myoÈ s International Group Agreement -
sopimukseen, jossa vahvistetaan yhteenliittymaÈsopimuksen osapuolten vaÈ lisen kilpailun saÈaÈnnoÈ t.
Komissio hyvaÈksyi sopimuksen vasta sen jaÈ lkeen, kun International Group of P&I Clubs -yhtymaÈ oli
muuttanut alkuperaÈ isiaÈ rajoituksia, jotka estivaÈ t P&I Clubeja maÈaÈrittaÈmaÈstaÈ vapaasti maksunsa.
Uuden sopimuksen tultua voimaan P&I Clubit voivat ensimmaÈistaÈ kertaa kilpailla jaÈseniltaÈaÈn
perimillaÈ maksuilla ja etenkin maÈaÈrittaÈaÈ vapaasti hallinnollisia kustannuksiaan vastaavan maksuosuu-
den. Vapautta maÈaÈritellaÈ maksujen jaÈ ljelle jaÈaÈvaÈ osa on ilmeisesti tarpeen rajoittaa myoÈ s jatkossa
yhteenliittymaÈsopimuksen moitteettoman toiminnan takaamiseksi.

119. Vakuutusalan yhteenliittymiin sovellettavan uuden politiikan yksityiskohtaiset perustelut on
tarkoitus esittaÈaÈ asiassa P&I Club mahdollisesti tehtaÈvaÈssaÈ lopullisessa paÈaÈtoÈ ksessaÈ .
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6. Energia

120. Vuoden 1999 alussa vapautettiin saÈhkoÈ n sisaÈmarkkinat. VaÈhintaÈaÈn 12 jaÈsenvaltiossa 25
prosentilla kuluttajista taÈytyy 19. helmikuuta 1999 alkaen olla vapaus valita saÈhkoÈ ntoimittajansa.
TaÈmaÈ uusi vapaus on seurausta saÈhkoÈ alaa koskevan direktiivin taÈytaÈntoÈ oÈ npanosta ja se tulee
vaikuttamaan komission toimintalinjoihin kilpailuoikeuden soveltamisessa taÈ llaÈ alalla.

Direktiivin vaikutus

121. DirektiivissaÈ vahvistetaan vaÈhintaÈaÈn kaksien selvaÈsti erillisten markkinoiden olemassaolo,
nimittaÈ in saÈhkoÈ nmyynnin ja saÈhkoÈ nsiirron markkinat. SiinaÈ saÈaÈnnellaÈaÈn saÈhkoÈ nsiirron alaa ja
tunnustetaan siten luonnollisen monopolin olemassaolo taÈ llaÈ alalla, ja siinaÈ myoÈ s luodaan sellaiset
saÈhkoÈ markkinat, joilla on kilpailua. TaÈtaÈ tarkoitusta varten direktiivissaÈ keskitytaÈaÈn kysyntaÈaÈn (vapaus
valita toimittaja) ja tarjontaan (uuden saÈhkoÈ ntuotantokapasiteetin perustamiseen liittyvaÈt jaÈrjestelyt).

TaÈmaÈ markkinoiden avaaminen on toteutettava siten, ettaÈ otetaan huomioon tietyille yrityksille
uskotut yleiseen taloudelliseen etuun liittyvaÈt palvelut. DirektiivissaÈ tunnustetaan jaÈsenvaltioiden
oikeus maÈaÈritellaÈ taÈ llaiset palvelut, jotka voivat liittyaÈ esimerkiksi sosiaalista yhteenkuuluvuutta tai
toimitusvarmuutta koskeviin tavoitteisiin, sekaÈ varmistaa, ettaÈ markkinoiden vapauttaminen ei haittaa
naÈ iden palvelujen tarjoamista.

122. EnsinnaÈkin direktiivissaÈ annetaan tietyille (ºvaatimukset taÈyttaÈvilleº) asiakkaille oikeus ostaa
saÈhkoÈ aÈ valitsemaltaan toimittajalta. Alussa markkinoista avataan noin 25 prosenttia, ja se koskee
kaikkia yrityksiaÈ , jotka kuluttavat yli 100 gigawattituntia vuodessa saÈhkoÈ nkaÈyttoÈ paikkakohtaisesti.
VaÈhitellen avaamisaste nostetaan noin 33 prosenttiin vuoden 2003 jaÈ lkeen.

DirektiivissaÈ saÈaÈdetyt markkinoiden avaamisasteet ovat vain vaÈhimmaÈistasot. JaÈsenvaltiot voivat
vapaasti edetaÈ pidemmaÈlle tai nopeammin, ja monet ovatkin jo tehneet niin. NaÈmaÈ jaÈsenvaltiot ovat
ilmoittaneet olevansa huolissaan epaÈtasapainosta, joka syntyy, kun jotkin maat ovat avanneet
markkinansa kokonaan ja toiset vain vaaditun 25 prosenttia markkinoista. TaÈmaÈn tilanteen
ratkaisemiseksi direktiivissaÈ saÈaÈdetaÈaÈn jaÈ rjestelmaÈstaÈ , jonka mukaan naÈmaÈ jaÈsenvaltiot voivat
siirtymaÈajan aikana kieltaÈaÈ saÈhkoÈ ntuonnin niistaÈ jaÈsenvaltioista, joiden markkinat ovat vaÈhiten
kilpailulle avoimet.

123. SillaÈ , ettaÈ tietyille asiakkaille myoÈ nnetaÈaÈn oikeus valita saÈhkoÈ ntoimittajansa, olisi ainoastaan
symbolinen arvo, jos naÈ ille asiakkaille ei jaÈrjestettaÈ isi ja taattaisi verkkoon paÈaÈsyaÈ . Ei ole yllaÈ ttaÈvaÈaÈ ,
ettaÈ puolet direktiivin luvuista 52 kaÈsittelee verkon rakennetta ja kaÈyttoÈ aÈ . Verkkoon paÈaÈsyaÈ koskevat
jaÈrjestelyt voivat direktiivin mukaan olla kolmenlaisia 53. JaÈsenvaltiot voivat valita, mitaÈ naÈ istaÈ
kolmesta vaihtoehdosta ne kaÈyttaÈvaÈt, mutta kaikissa tapauksissa seurauksena on oltava samanlainen
markkinoiden avautuminen.

TaÈssaÈ yhteydessaÈ ei ole tarpeen kaÈydaÈ laÈpi edellaÈ mainittujen vaihtoehtojen yksityiskohtia. TaÈrkeintaÈ
on, ettaÈ paÈaÈsy siirtojaÈrjestelmiin ja tarvittaessa jakelujaÈrjestelmiin on taattava kaikille vaatimukset
taÈyttaÈville asiakkaille ilman syrjintaÈaÈ riippumatta siitaÈ , keitaÈ ja minkaÈ maalaisia asiakkaat ja toimittajat

52 Luvut IV, V, VI ja VII.
53 Neuvotteluihin perustuva verkkoon paÈaÈsy, saÈaÈnnelty verkkoon paÈaÈsy ja yksi ostaja, jolla ei ole neuvotteluihin

perustuvaan ja saÈaÈnneltyyn verkkoon paÈaÈsyyn liittyviaÈ ostovelvoitteita.
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ovat. Varsinkaan integroitunut verkko-operaattori ei saa suosia emoyhtioÈ taÈ tai tytaÈryhtioÈ taÈ ja sen on
pidettaÈvaÈ hallintorakenteensa niistaÈ erillaÈaÈn eikaÈ se saa luovuttaa niille liikesalaisuuksia.

Verkon kaÈytoÈ staÈ peritaÈaÈn maksu, joka joko neuvotellaan osapuolten kesken tai jonka valtio maÈaÈraÈaÈ .
Erityisen verkonkaÈyttoÈ maksun maÈaÈrittely on uutta useimmissa jaÈsenvaltioissa. Sen seurauksena
verkkotoimintojen ja muiden toimintojen (kuten tuotantotoiminnan), joita tietyt integroituneet
yritykset voivat harjoittaa, kirjanpidot erotetaan toisistaan. Tavoitteena on avoimuuden takaaminen ja
ristikkaÈ isten tukien vaÈ lttaÈminen verkkotoimintojen Ð jotka kuuluvat luonnolliselle monopolille Ð ja
muiden, tavallisesti kilpailunalaisten toimintojen vaÈ lillaÈ .

124. Direktiivin seurauksena oleva markkinoiden avautuminen ei hyoÈ dytaÈ pelkaÈstaÈaÈn asiakkaita.
MyoÈ s tuottajien pitaÈ isi hyoÈ tyaÈ direktiivin mukaisesta uuden saÈ hkoÈ ntuotantokapasiteetin
perustamisesta Ð joko omaan kaÈyttoÈ oÈ n tai myyntiin. NaÈ iden toimenpiteiden, jotka mahdollistavat
esimerkiksi lupien myoÈ ntaÈmisen syrjimaÈttoÈ maÈsti uudelle saÈhkoÈ ntuotantokapasiteetille, pitaÈ isi edistaÈaÈ
monipuolisen tarjonnan kehittaÈmistaÈ tekniikan ja ympaÈristoÈ nsuojelun innovaatioiden avulla.

125. NaÈ iden saÈhkoÈ ntuotantojaÈrjestelyjen muutosten lisaÈksi joissakin jaÈsenvaltioissa markkinoille
tulee uusia operaattoreita tai tuotteita: saÈhkoÈ meklareita, spot-markkinoita ja johdettuja tuotteita
kehittyy markkinoiden avautuessa.

Vapauttamiseen sovitettu kilpailupolitiikka

126. Verkkoon paÈaÈsy on olennainen osa kilpailun vapauttamista. On syytaÈ pitaÈaÈ mielessaÈ , ettaÈ toisin
kuin televiestintaÈalalla, jolla tekniikan kehitys on johtanut uusien verkkojen syntymiseen, saÈhkoÈ alalla
kehitys ei todennaÈkoÈ isesti johda nykyisten verkkojen pohjimmaisen luonteen muuttumiseen.

Verkkoon paÈaÈsylle on monia mahdollisia esteitaÈ , kuten verkko-operaattorin perusteeton kieltaÈytymi-
nen sekaÈ kohtuuttomat tai syrjivaÈ t siirtotariffit.

Sen vuoksi on vaÈlttaÈmaÈtoÈ ntaÈ varmistaa, ettaÈ tariffit eivaÈ t perustu kohtuuttomiin tai huonosti
valvottuihin kustannuksiin taikka sellaisten palvelujen laskuttamiseen, joita ei ole kaÈytetty. JaÈ lki-
mmaÈiseen tekijaÈaÈn on kiinnitettaÈvaÈ erityistaÈ huomiota jaÈsenvaltioiden vaÈlisessaÈ siirrossa. Siirtohinnat
on mahdollista maÈaÈritellaÈ myoÈ s kaÈyttaÈmaÈ llaÈ tariffia, joka aiheuttaa kilpailunvastaisia vaikutuksia,
kuten sellaista tariffia, joka suosii tuottajia, joiden kapasiteetti merkittaÈvaÈ ja monipuolinen verrattuna
markkinoille tuleviin uusiin tuottajiin. Ei myoÈ skaÈaÈn voida unohtaa sitaÈ mahdollisuutta, ettaÈ
kieltaÈytyminen voi johtua riittaÈmaÈttoÈ maÈstaÈ kapasiteetista.

Verkkoon paÈaÈsyaÈ koskevissa asioissa komissio analysoi verkko-operaattorin tilanteen sen perusteella,
kuinka riippumaton operaattori on sen integroituneen ryhmaÈn muista toiminnoista, johon se
mahdollisesti kuuluu. YleensaÈ ei ole riippumattoman verkko-operaattorin etujen mukaista kieltaÈytyaÈ
saÈhkoÈ n siirrosta. Sen on paÈinvastoin pyrittaÈvaÈ kaÈyttaÈmaÈaÈn mahdollisimman suurta osaa kapasitee-
tistaan ja jopa rakentamaan uutta kapasiteettia kysynnaÈn tyydyttaÈmiseksi.

127. On myoÈ s kaksi muuta kilpailun vapauttamiseen liittyvaÈaÈ erityisen merkittaÈvaÈaÈ seikkaa, joita
tullaan tutkimaan tulevaisuudessa perusteellisesti.

EnsinnaÈkin jaÈsenvaltioiden saÈhkoÈ verkkojen yhteenliittaÈminen on ilman muuta merkittaÈvaÈ tekijaÈ
saÈhkoÈ n yhtenaÈ ismarkkinoiden luomisessa. On todennaÈkoÈ istaÈ , ettaÈ verkkojen yhteenliittaÈ jaÈ t vaikuttavat
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ratkaisevasti markkinoiden avaamisen alkuvaiheeseen mahdollistamalla ulkomaisille kilpailijoille
kilpailun synnyttaÈmisen. TaÈmaÈn vuoksi olisi tutkittava huolellisesti nykyisten siirtoyhteyksien
kehitykseen ja erityisesti niiden optimaaliseen kaÈyttoÈ oÈ n liittyviaÈ kilpailunaÈkoÈ kohtia.

Toinen huolenaihe koskee niin sanottuja paÈaÈ llekkaÈisiaÈ maksuja (ºpancakingº). NaÈ illaÈ tarkoitetaan
useille eri operaattoreille kuuluvien verkkojen kaÈytoÈ staÈ perittaÈvien kustannusten summaa. Esimerk-
kinaÈ voidaan tarkastella siirtoa Lillen ja Amsterdamin vaÈ lillaÈ : Ranskan, Belgian ja Alankomaiden
verkkojen kaÈytoÈ staÈ perittaÈvien maksujen yhteissumma voisi johtaa erittaÈ in korkeaan hintaan
verrattuna samanpituisesta siirrosta Lillen ja Pariisin vaÈ lillaÈ perittaÈvaÈaÈn hintaan. Alustava ratkaisu
taÈhaÈn ongelmaan on kehitetty Saksassa, jossa on useita verkko-operaattoreita, jotka ovat tehneet
yhteishinnoittelusopimuksen (ºVerbaÈndevereinbarungº). Koko EU:ta koskevaa ratkaisua ei ole vielaÈ
loÈ ydetty, mutta se on vaÈlttaÈmaÈtoÈ ntaÈ yhtenaÈismarkkinoiden luomisen kannalta. Komissio osallistuu
ratkaisun hakemiseen kaikilla kaÈytoÈ ssaÈaÈn olevilla vaÈ lineillaÈ . Se voi esimerkiksi tutkia yhden palvelun
kaksinkertaisesta laskuttamisesta aiheutuvaa kustannusten nousua kilpailuoikeuden perusteella.

Verkkoon paÈaÈsyn osalta olisi myoÈ s toteutettava toimenpiteitaÈ , jotka takaavat asiakkaiden valinnanva-
pauden, jota asiakkaiden ja toimittajien vaÈ liset yksinoikeudelliset tai pitkaÈaikaiset sopimukset voivat
rajoittaa. Komission on arvioitava sopimukset niiden kaÈytaÈntoÈ jen perusteella, joita on kehitetty
markkinoilla, joilla kilpailu on voimakkainta. SaÈhkoÈ markkinoilla toimivien osapuolten puolestaan on
mukautettava liiketoimintansa direktiivillaÈ luotuun uuteen ympaÈristoÈ oÈ n. Tavoitteet, joihin aikaisem-
milla sopimuksilla pyrittiin (toimitusvarmuus, investoinnin tuotto jne.), voidaan saavuttaa kilpailua
vaÈhemmaÈn rajoittavilla muilla menetelmillaÈ (sopimukset useiden toimittajien kanssa, rahoitusvaÈ lineet
riskien kattamiseksi jne.).

Verkkoon paÈaÈsyaÈ ja asiakkaiden valinnanvapautta koskevat takuut ovat turhia, jollei saÈhkoÈ ntoimittajia
ole riittaÈ vaÈ sti. Sen vuoksi on tutkittava tarkkaan kaikki suunnitellut yrityskeskittymaÈ t tai
yhteisyritysten perustamiset sen varmistamiseksi, ettaÈ ne eivaÈt vaikuta haitallisesti tarjontaan.

128. Kilpailupolitiikkaa onkin sen vuoksi kehitettaÈvaÈ yhtaÈ aikaa lainsaÈaÈdaÈntoÈ tyoÈ n kanssa ottaen
huomioon saÈhkoÈ alan erityispiirteet Ð esimerkiksi yleistaÈ taloudellista etua koskevien palvelujen
olemassaolon.

Komissiolla ei ole yksin valtuutta toimia taÈ llaÈ alalla. Se voi luottaa kansallisten tuomioistuinten ja
direktiivin taÈytaÈntoÈ oÈ npanon yhteydessaÈ perustettujen alan saÈaÈntelyviranomaisten tukeen.

Kuten televiestintaÈalalla, myoÈ s energia-alalla komission tehtaÈvaÈnaÈ on keskittyaÈ asioihin, joihin selvaÈsti
liittyy yhteisoÈ n etu tai joissa sen puuttuminen asiaan on ehdoton edellytys kilpailunrajoituksiin
puuttumistapojen yhdenmukaistamiselle. Komissio voisi erityisesti keskittyaÈ enemmaÈn markkinoiden
rakenteellisiin tekijoÈ ihin (kuten verkkoon paÈaÈsystaÈ perittaÈvien hintojen laskentamenetelmaÈt) kuin
yksittaÈ isiin asioihin (esimerkiksi naÈ iden laskentamenetelmien soveltamista koskevien riitojen
ratkaisu).

7. Kilpailu ja ympaÈristoÈ

129. Eurooppa-neuvoston Cardiffin kokouksessa jaÈsenvaltiot muistuttivat Amsterdamin sopimuk-
sen 54 maÈaÈraÈyksistaÈ , joiden mukaan yhteisoÈ n politiikoissa on otettava huomioon ympaÈristoÈ nsuojelu

54 Konsolidoidun sopimuksen 6 artikla.
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kestaÈvaÈn kehityksen saavuttamiseksi. TaÈmaÈ toimintalinja vahvistettiin Wienin huippukokouksessa.
Komissio maÈ aÈ ritteli XXV kilpailupolitiikkaa koskevassa kertomuksessaan kantansa yhteisoÈ n
kilpailusaÈaÈntoÈ jen soveltamiseen ympaÈristoÈ nsuojelun alalla. Se totesi erityisesti seuraavaa: ºYksittaÈ is-
ten tapausten analysoinnissa komissio vertaa sopimuksesta johtuvia kilpailunrajoituksia ja sopimuksen
avulla saavutettavia ympaÈristoÈ tavoitteita soveltaen suhteellisuusperiaatetta 81 artiklan 3 kohdan
mukaisesti. Ennen kaikkea ympaÈristoÈ n kohentamista pidetaÈaÈn tekijaÈnaÈ , joka myoÈ taÈvaikuttaa
tuotannon tai jakelun paranemiseen ja taloudellisen ja teknisen kehityksen edistaÈmiseen.º 55 Vuonna
1998 komission kaÈsiteltaÈvaÈnaÈ oli neljaÈ asiaa, joista ilmenee komission sitoumus suhtautua myoÈ nteisesti
ympaÈristoÈ naÈkoÈ kohtiin kilpailuanalyyseissaan.

130. Komissio hyvaÈksyi sopimuksen, jonka osapuolina olivat Euroopan kulutuselektroniikan
valmistajien liitto (European Association of Consumer Electronics Manufacturers Ð EACEM) ja
sen 16 jaÈsentaÈ , jotka ovat suuria televisioiden ja videonauhureiden valmistajia. TaÈmaÈ sopimus on
vapaaehtoinen sitoumus vaÈhentaÈaÈ naÈiden laitteiden virrankulutusta valmiustilassa. Komissio myoÈ nsi
taÈ lle sopimukselle poikkeusluvan 81 artiklan 3 kohdan nojalla, koska jaÈrjestelmaÈ tuo energiansaÈaÈstoÈ oÈ n
ja ympaÈristoÈ oÈ n liittyviaÈ etuja, jotka merkitsevaÈt selvaÈsti teknistaÈ ja taloudellista edistysaskelta ja ovat
luonteeltaan sellaisia, ettaÈ ne siirtyvaÈt edelleen kuluttajille. Vuodesta 2005 alkaen saavutettava
energiansaÈaÈ stoÈ on 3,2 TWh:ta vuodessa. TaÈmaÈ energiankulutuksen pieneneminen vaikuttaa
merkittaÈvaÈsti energiavarojen hallintaan, hiilidioksidipaÈaÈstoÈ jen pienentymiseen ja siten ilmaston
laÈmpenemisen torjuntaan. Komissio varmisti lisaÈksi, ettaÈ jaÈrjestelmaÈ ei poista kilpailua sen vaikutus-
alaan kuuluvilta markkinoilta ja ettaÈ sen kilpailua rajoittava vaikutus on vaÈlttaÈmaÈtoÈ n kaikkien
hyoÈ tyjen saavuttamiseksi.

131. Euroopan autonvalmistajien liitto (ACEA) sitoutui jaÈsentensaÈ puolesta vaÈhentaÈmaÈaÈn henkiloÈ -
autojen hiilidioksidipaÈaÈstoÈ jaÈ (CO2). TaÈmaÈ sitoumus noudattaa ilmakehaÈn CO2-paÈaÈstoÈ jen vaÈhentaÈmistaÈ
koskevaa yhteisoÈ n politiikkaa 56. ACEA on asettanut tavoitteeksi paÈaÈ stoÈ jen vaÈhentaÈmisen 25
prosentilla vuoteen 2008 mennessaÈ . Komissio ja jaÈsenvaltiot valvovat taÈmaÈn tavoitteen saavuttamiseksi
toteutettuja toimenpiteitaÈ . Komissio katsoi myoÈ s, ettaÈ taÈmaÈ Euroopan autonvalmistajien vaÈlinen
sopimus ei rikkonut kilpailusaÈaÈntoÈ jaÈ . ACEA maÈaÈrittelee kaikille jaÈsenilleen yhteisen keskimaÈaÈraÈ isen
tavoitteen, mutta jaÈ senet voivat vapaasti maÈaÈ ritellaÈ oman tasonsa. TaÈmaÈ kannustaa jaÈ seniaÈ
kehittaÈmaÈaÈn ja ottamaan kaÈyttoÈ oÈ n hiilidioksidipaÈaÈstoÈ jaÈ pienentaÈvaÈaÈ uutta teknologiaa toisistaan
riippumattomasti ja keskenaÈaÈn kilpaillen. ACEAn vapaaehtoinen sopimus ei siten rajoita kilpailua
eikaÈ kuulu 81 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan.

132. Asiassa EUCAR komissio otti myoÈ nteisen kannan suurien eurooppalaisten autonvalmistajien
vaÈ liseen yhteistyoÈ sopimukseen, jonka tavoitteena on tehostaa autoteollisuuden tutkimustoimintaa,
erityisesti ympaÈristoÈ nsuojelun alalla. Suurin osa kehitettaÈvistaÈ hankkeista liittyy kokeelliseen
tutkimustoimintaan, esimerkiksi meluhaittojen tai moottoreiden haitallisten paÈaÈstoÈ jen ympaÈristoÈ vai-
kutusten vaÈhentaÈmiseen. Tutkimushankkeissa kehitettyjaÈ tuotteita ei voida kaÈyttaÈaÈ suoraan tietyissaÈ
ajoneuvotyypeissaÈ . NiinpaÈ komissio katsoi, ettaÈ tutkimus oli kilpailua edeltaÈvaÈaÈ ja ettaÈ taÈmaÈ sopimus ei
rikkonut yhteisoÈ n oikeutta.

55 XXV kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus, 83±85 kohta.
56 Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille, 29.7.1998, HenkiloÈautojen CO2-paÈaÈstoÈ jen

vaÈhentaÈmistaÈ koskevan yhteisoÈn strategian taÈytaÈntoÈoÈnpaneminen: Euroopan autoteollisuuden kanssa tehtaÈvaÈ
ympaÈristoÈsopimus, KOM (1998) 495 lopullinen.
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133. Komissio hyvaÈksyi myoÈ s Valpakin jaÈsenyyssopimukset. Valpak on voittoa tavoittelematon
teollisuusjohtoinen YhdistyneessaÈ kuningaskunnassa toimiva jaÈrjestoÈ , joka on perustettu huolehtimaan
jaÈsentensaÈ pakkausjaÈtteen keraÈys- ja kierraÈ tysvelvollisuuksista 57. YhdistyneessaÈ kuningaskunnassa
direktiivin taÈytaÈntoÈ oÈ npanemiseksi luodut oikeudelliset puitteet mahdollistavat kilpailun markkinoilla,
joilla tarjotaan palveluja keraÈys- ja kierraÈtysvelvollisuuksien hoitamiseksi yritysten puolesta. Vaikka
Valpak on taÈ llaÈ hetkellaÈ suurin taÈ llaisten palvelujen tarjoaja YhdistyneessaÈ kuningaskunnassa,
muitakin kilpailevia jaÈrjestelmiaÈ on olemassa ja ne ovat ilmoittaneet komissiolle jaÈrjestelyistaÈaÈn.

134. Tutkittuaan Valpakin jaÈsenyyssopimukset komissio paÈaÈ tteli, ettaÈ sopimukset rajoittivat kilpailua
81 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla, koska niiden mukaan jaÈrjestelmaÈaÈn liittyvien yritysten on
siirrettaÈvaÈ kaikki pakkausmateriaaleihin liittyvaÈt velvollisuutensa jaÈrjestoÈ n hoidettavaksi. TaÈllainen
ºkaikki tai ei mitaÈaÈn ±menetelmaÈº, joka johtuu direktiivin kansallisesta toimeenpanosaÈaÈnnoÈ ksestaÈ ,
rajoittaa Valpakin ja muiden jaÈrjestelmien mahdollisuuksia kilpailla keskenaÈaÈn materiaalikohtaisesti.
Komissio tarkasteli myoÈ s sitaÈ , voitaisiinko ilmoitetuille jaÈrjestelyille myoÈ ntaÈaÈ poikkeuslupa 81 artiklan
3 kohdan nojalla. Koska kyseessaÈ on kehittyvaÈt markkinat ja koska Valpakin ja muiden jaÈrjestelmien
olisi todennaÈkoÈ isesti investoitava Yhdistyneen kuningaskunnan keraÈys- ja kierraÈ tystoiminnan sekaÈ
uudelleenkaÈsittelytoiminnan infrastruktuuriin voidakseen huolehtia tulevaisuudessa jaÈsentensaÈ vel-
vollisuuksista, komissio paÈaÈtteli, ettaÈ kaikki tai ei mitaÈaÈn -menetelmaÈ oli vaÈ lttaÈmaÈtoÈ n ainakin lyhyellaÈ
aikavaÈ lillaÈ , jotta Valpakin kaltaiset jaÈrjestelmaÈt voisivat varmistaa riittaÈvaÈsti rahoitusta tarvittavien
investointien toteuttamiseksi. Komissio ilmoitti Valpakille samalla, ettaÈ se varaa itselleen oikeuden
tutkia asian uudelleen kolmen vuoden kuluttua.

LisaÈ lehti 5: Markkinoiden maailmanlaajuistuminen ja kilpailuanalyysi

Markkinoiden maailmanlaajuistumisen edistyessaÈ komissio joutuu yhaÈ useammin tekemaÈaÈn
kilpailuanalyyseja markkinoista, jotka eivaÈt rajoitu Eurooppaan. TaÈstaÈ syystaÈ komissio ottaa
analyysinsa perustana olevia merkityksellisiaÈ markkinoita maÈaÈritellessaÈaÈn huomioon todellisen
kilpailun maantieteellisen ulottuvuuden. Arvioidessaan mahdollista kilpailua se voi tutkia myoÈ s
kilpailutilannetta merkityksellisten markkinoiden ulkopuolisilla maantieteellisillaÈ alueilla.

Arvioidessaan sopimusta, kaÈytaÈntoÈ aÈ tai suunniteltua yrityskeskittymaÈaÈ yhteisoÈ n kilpailuoikeuden
perusteella komissio kaÈyttaÈaÈ markkinoista kaÈsitettaÈ , joka perustuu vuonna 1997 merkityksellisten
markkinoiden maÈaÈritelmaÈstaÈ yhteisoÈ n kilpailuoikeuden kannalta annetussa komission tiedonan-
nossa maÈaÈriteltyihin tarkkoihin arviointiperusteisiin. Merkitykselliset markkinat, joilla kysyntaÈ ja
tarjonta kohtaavat, muodostavat paÈaÈasialliset puitteet analyysille, jossa korostetaan kyseessaÈ
olevien yritysten kohtaamia kilpailupaineita. Toisin sanoen tehtaÈvaÈnaÈ on tunnistaa naÈ iden yritysten
kilpailijat, jotka pystyvaÈt todella vaikuttamaan niiden kaÈyttaÈytymiseen ja estaÈmaÈaÈn niitaÈ toimimasta
todellisista kilpailupaineista riippumattomasti.

MaÈaÈritellessaÈaÈn merkityksellisten markkinoiden maantieteellisiaÈ rajoja komissio ottaa huomioon
useita tekijoÈ itaÈ , kuten taloudellisten toimijoiden reaktiot suhteellisiin hinnanmuutoksiin, kysynnaÈn
sosiokulttuurilliset piirteet ja markkinoille paÈaÈsyn esteiden, kuten kuljetuskustannusten, olemas-
saolon (rajoitetut markkinat) tai puuttumisen (avoimet markkinat). On myoÈ s syytaÈ mainita, ettaÈ
komissiolla on tapana asettaa analyysissaan etusijalle kysyntaÈ tekijaÈ t, millaÈ on vaikutusta merki-
tyksellisten markkinoiden maantieteelliseen ulottuvuuteen.

57 NaÈmaÈ velvoitteet luotiin maaliskuussa 1997 hallituksen asetuksilla, joilla pannaan taÈytaÈntoÈ oÈ n EU:n pakkaus- ja
pakkausjaÈtedirektiivin (94/62/EY) vaatimukset.
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TaÈmaÈn seurauksena merkitykselliset markkinat muodostavat erityisen analyysivaÈ lineen, joka ei
aina kuvaa epaÈmaÈaÈraÈ isempiaÈ taloudellista todellisuutta koskevia huolia. Talouden toimiala ei
vaÈ lttaÈmaÈttaÈ muodosta merkityksellisiaÈ markkinoita. Tuotetta voidaan valmistaa ja myydaÈ kaikkialla
maailmassa, mutta tarjonta ja kysyntaÈ eivaÈt vaÈ lttaÈmaÈttaÈ kohtaa taÈ llaÈ alueella. Eri maantieteellisten
alueiden vaÈ liset hintaerot ovat merkki erillisten maantieteellisten markkinoiden olemassaolosta.

SiitaÈ huolimatta komissio maÈaÈrittelee kilpailuanalyysissaan tarvittaessa lainsaÈaÈdaÈntoÈ nsaÈ mukaisesti
merkitykselliset markkinat maailmanlaajuisiksi.

Viime vuosina komissio on yrityskeskittymien yhteydessaÈ paÈaÈ tynyt yhaÈ useammin maailmanlaa-
juisiin markkinoihin. Vuonna 1998 komissio maÈaÈritteli markkinat maailmanlaajuisiksi noin 20
asiassa. KeskittymaÈpaÈaÈ toÈ ksiaÈ koskeva tutkimus osoittaa, ettaÈ komissio on maÈaÈritellyt markkinat
maailmanlaajuisiksi useilla eri toimialoilla. Esimerkiksi asiassa Boeing/McDonnell Douglas
komissio katsoi, ettaÈ liikennesuihkukoneiden markkinat ovat maailmanlaajuiset. Samoin asioissa
Gencor/Lonrho ja Anglo American Corporation/Lonrho komissio tunnusti platinan ja rhodiumin
maailmanmarkkinoiden olemassaolon. Silloinkin kun markkinat maÈaÈritellaÈaÈn Euroopan laajuisiksi,
komissio voi toimenpidettaÈ arvioidessaan ottaa huomioon mahdollisen kilpailun muilta maantie-
teellisiltaÈ alueilta. Esimerkiksi asiassa Saint-Gobain/Wacker-Chemie/NOM komissio maÈaÈritteli
kahdet Euroopan talousalueeseen rajoittuvat piikarbidin markkinat, mutta se tarkasteli myoÈ s
mahdollista kilpailua Kiinassa tai ItaÈ -Euroopassa sijaitsevien yritysten taholta.

Soveltaessaan perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklaa tietyillaÈ toimialoilla, joilla tavanomaisesti
toimii sekaÈ eurooppalaisia ettaÈ Euroopan ulkopuolisia yrityksiaÈ , komissio tekee usein kilpailua-
nalyysin markkinoista, jotka ovat Euroopan talousaluetta laajemmat. Esimerkiksi asiassa TACA,
joka koski Atlantin ylittaÈvaÈ llaÈ reitillaÈ toimivia varustamoja, komission oli otettava huomioon
sopimuksen Atlantin ylittaÈvaÈ ulottuvuus ja sen vuoksi se maÈaÈraÈsi eurooppalaisten yritysten lisaÈksi
sakkoja myoÈ s yhdysvaltalaisille ja aasialaisille yrityksille. Komissio on samalla tavoin huolestunut
Atlantin ylittaÈvistaÈ lentoyhtioÈ iden liittoutumista tai telealan strategisista liittoutumista (kuten
Atlas/Global One ja Uniworld). Silloin, kun pieni maÈaÈraÈ tuottajia ja maailmanlaajuinen kysyntaÈ
johtavat merkityksellisten markkinoiden maailmanlaajuiseen ulottuvuuteen, kuten asiassa IRE/
Nordion, komission kilpailuanalyysi koskee maailmanmarkkinoita.

Vaikka merkityksellisten markkinoiden kaÈsite antaakin komissiolle vaÈ lineen sellaisten analyysien ja
paÈaÈ toÈ sten tekemiseen, joissa otetaan huomioon markkinoiden maailmanlaajuinen ulottuvuus, on
selvaÈaÈ , ettaÈ komissiolla voi olla vaikeuksia silloin, kun sen pitaÈaÈ hankkia tietoja, joita on saatavilla
pelkaÈstaÈaÈn unionin ulkopuolella, tai kun sen pitaÈaÈ panna paÈaÈtoÈ ksensaÈ taÈytaÈntoÈ oÈ n tai kehottaa muita
panemaan ne taÈytaÈntoÈ oÈ n. TaÈmaÈn vuoksi komissio on kehittaÈnyt kansainvaÈ listaÈ yhteistyoÈ taÈ
kilpailuasioissa koskevat toimintaperiaatteet taÈrkeimpien kauppakumppaneidensa kanssa.
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D Ð Tilastokatsaus

Kuvio 1
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Kuvio 3
Vuoden lopussa kesken olevien asioiden maÈ aÈ raÈ n kehitys
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II Ð YRITYSKESKITTYMIEN VALVONTA

A Ð Johdanto

135. Jo vuoden 1997 alussa alkanut ºfuusioaaltoº jatkui vuonna 1998 eikaÈ heikkenemisen merkkejaÈ
naÈkynyt vuoden lopussa. Komission vuonna 1998 tutkimien asioiden lukumaÈaÈraÈ ja luonne kuvastavat
luonnollisesti taÈ taÈ suuntausta, jolla on mahdollisesti merkittaÈviaÈ vaikutuksia ja seuraamuksia
komission toiminnalle taÈ llaÈ alalla. Jotta yrityskeskittymien valvonta yhteisoÈ ssaÈ saÈ ilyy tehokkaana, se
on jatkossakin mukautettava nopeasti yhtaÈaÈ ltaÈ taloudellisen ympaÈristoÈ n ja toisaalta lainsaÈaÈdaÈnnoÈ llis-
ten sekaÈ poliittisten muutosten aikaansaamiin suuriin haasteisiin. Samalla on jatkuvasti pyrittaÈvaÈ
pitaÈmaÈaÈn saÈaÈntelystaÈ aiheutuvat kustannukset, viivaÈstykset ja epaÈvarmuus mahdollisimman pieninaÈ .

136. TaÈ taÈ taustaa vasten ei ole yllaÈ ttaÈvaÈaÈ , ettaÈ vuodelle on ollut tunnusomaista komission
tutkittavana olevien yrityskeskittymien maÈaÈraÈn kasvu. YrityskeskittymaÈt ovat lisaÈaÈntyneet vuosittain
selvaÈsti yli 10 prosenttia viimeisten neljaÈn vuoden aikana. TaÈnaÈ vuonna sulautuma-asetuksen 58 nojalla
saatiin ensimmaÈistaÈ kertaa yli 200 ilmoitusta. Vuoden aikana saatiin ilmoituksia yhteensaÈ 235, mikaÈ
vastaa 36 prosentin kasvua vuodesta 1997. Kasvuprosentti on siten pysynyt samalla ennaÈtysmaÈ isellaÈ
tasolla kuin viime vuonna ja selvaÈsti kaikkia muita vuosia suurempana. PaÈaÈtoÈ ksiaÈ tehtiin yhteensaÈ 238,
mikaÈ on samoin selvaÈsti kaikkien aikojen suurin lukumaÈaÈraÈ . PaÈaÈ toÈ sten lukumaÈaÈraÈ on kasvanut
edellisestaÈ vuodesta 66 prosenttia ja kuvastaa kasvuasteen pysymistaÈ edelleen erittaÈ in korkeana.

137. Yrityskeskittymien lisaÈaÈntymiseen vaikuttaa eri tekijoÈ itaÈ , jotka kaikki eivaÈt ole helposti
tunnistettavissa. Vuonna 1998 komission kaÈsittelemiin suuriin, usein monikansallisiin yrityskeskitty-
miin on mahdollisesti vaikuttanut merkittaÈvaÈsti Euroopan yhteisen rahan kaÈyttoÈ oÈ notto, joka luo
mahdollisuuden synergiaetuihin, koska varsinkin useissa jaÈsenvaltioissa toimivien yritysryhmien
sisaÈ iset rahoitus- ja kaupalliset toiminnot yksinkertaistuvat. TaÈ llaÈ tekijaÈ llaÈ on naÈyttaÈnyt olevan
vaikutusta useisiin yrityskeskittymiin eri aloilla kuten pankki- ja rahoitusalalla, ajoneuvojen osia
valmistavassa teollisuudessa sekaÈ laÈaÈkeaineteollisuudessa. Toinen yrityskeskittymien lisaÈaÈntymiseen
oÈ ljyteollisuuden alalla ja sen laÈhialoilla vaikuttanut tekijaÈ oli oÈ ljyn maailmanmarkkinahintojen lasku,
joka on kannustanut suuriin rakennusuudistustoimiin kannattavuuden saÈ ilyttaÈmiseksi katteiden
pienentyessaÈ .

138. Komission kaÈsiteltaÈvinaÈ olevien asioiden monimutkaisuus ei myoÈ skaÈaÈn ole vaÈhentynyt. Vuoden
aikana tehtiin 12 paÈaÈ toÈ staÈ perusteellisen tutkimuksen aloittamisesta (toisen vaiheen menettely Ð
sulautuma-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c alakohta). Luku on siten pysynyt vakaana, vaikka naÈ iden
paÈaÈ toÈ sten osuus asioiden kokonaismaÈaÈraÈstaÈ onkin hieman pienempi kuin vuonna 1997. Samoin toisen
vaiheen tutkimuksen jaÈ lkeen tehtyjen paÈaÈ toÈ sten maÈaÈraÈ on laskenut hieman. TaÈtaÈ ei kuitenkaan voida
pitaÈaÈ merkkinaÈ siitaÈ , ettaÈ suurten yrityskeskittymien, joilla mahdollisesti on vakavia kilpailunvastaisia
vaikutuksia yhteisoÈ n kauppaan, maÈaÈraÈ olisi pienentymaÈssaÈ . On otettava huomioon myoÈ s, ettaÈ komissio
on kaÈyttaÈnyt lukuisissa asioissa uutta toimivaltaansa hyvaÈksyaÈ muodollisia sitoumuksia tutkimuksen
ensimmaÈisessaÈ vaiheessa (6 artiklan 1 kohdan b alakohta sellaisena kuin se on muutettuna). NaÈin on
tapahtunut yhteensaÈ 12 asiassa toimivallan saamisen jaÈ lkeisten yhdeksaÈn kuukauden aikana. LisaÈksi
useissa asioissa (esimerkiksi KPMG/Ernst & Young 59, Wienerberger/Cremer und Breuer 60, Wolters

58 Neuvoston asetus (EY) N:o 4064/89 (EYVL L 395, 30.12.1989), sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston
asetuksella (EY) N:o 1310/97 (EYVL L 180, 9.7.1997).

59 Asia N:o IV/M 1044.
60 Asia N:o IV/M 1047.
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Kluwer/Reed Elsevier 61 ja LHZ/Carl Zeiss 62) osapuolet paÈaÈ ttivaÈ t luopua keskittymaÈsuunnitelmasta
toisen vaiheen tutkimuksen jo kaÈynnistyttyaÈ , koska odotettavissa oli kielteinen lopullinen paÈaÈ toÈ s.

Vuonna 1998 komissio maÈaÈraÈsi ensimmaÈistaÈ kertaa yritykselle sakkoja, koska se ei ollut ilmoittanut
keskittymaÈstaÈ ajoissa 63. Vuoden 1998 aikana muutettiin tutkittavaksi otettavia asioita koskevia raja-
arvoja ja tapaa, jolla tiettyjaÈ yhteisyrityksiaÈ kaÈsitellaÈaÈn asetuksen mukaan. Kaiken kaikkiaan naÈiden
muutosten vaikutus on suhteellisen pieni verrattuna muihin mainittuihin seikkoihin, mutta ne ovat
kuitenkin nostaneet asetuksen nojalla kaÈsiteltyjen asioiden maÈaÈraÈaÈ , ja yhdessaÈ yhteisyritystaÈ
koskevassa asiassa (BT/AT&T) 64 on paÈaÈ tetty aloittaa toisen vaiheen menettely.

139. Maailmanlaajuistuminen Ð sellaisten yritysten perustaminen, jotka ovat maailmanlaajuisesti
johtavassa asemassa tietyillaÈ tuotantoaloilla, vastakohtana toiminnan monipuolistamiselle ja monia-
layhtymien perustamiselle, jotka olivat tyypillisiaÈ 1980-luvun keskittymaÈaallolle Ð naÈyttaÈaÈ myoÈ s
jatkuneen. Samoin kilpailuviranomaisten on yhaÈ useammin pystyttaÈvaÈ (joko yksin tai yhdessaÈ)
toimimaan tehokkaasti eri valtioiden alueella. Kokemuksensa perusteella komissio on luonut
menetelmiaÈ , joiden avulla voidaan varmistaa, ettaÈ yrityskeskittymien valvontaan liittyvaÈ yhteistyoÈ
EU:n ulkopuolisten maiden kanssa Ð erityisesti Yhdysvaltojen kanssa Ð on tehokasta ja rakentavaa;
komissio jatkaa naÈiden menetelmien seurantaa.

140. Toinen huomattava seuraus keskittymien maailmanlaajuistumisesta ja erikoistumisesta on
niiden lisaÈaÈntyminen markkinoilla, joita voidaan kuvailla oligopolistisiksi, eli joilla on vain harvoja,
suuria yrityksiaÈ , mutta ei yhtaÈ ainutta mahdollisesti maÈaÈraÈaÈvaÈssaÈ asemassa olevaa yritystaÈ . Euroopan
yhteisoÈ jen tuomioistuimen asiassa Kali und Salz 65 antamassa tuomiossa, jota kaÈsitellaÈaÈn jaÈ ljempaÈnaÈ ,
vahvistettiin asetuksen soveltaminen yhteisiin maÈaÈraÈaÈviin asemiin (eli oligopoleihin). Komissio on
tarkistamassa suhtautumistaan taÈ llaisiin asioihin 66 edellaÈ mainitun tuomion ja muun kehityksen
mukaisesti.

141. Vuoden aikana tehtiin lopulliset paÈaÈ toÈ kset myoÈ s useissa muissa taÈrkeissaÈ asioissa, joista lienee
syytaÈ mainita erikseen digitaalisten televisiopalvelujen ja Internetin nopeasti kehittyviaÈ markkinoita
koskevat asiat. YhdistetyissaÈ asioissa Bertelsmann/Kirch/Premiere ja Deutsche Telekom/Betare-
search 67 komissio paÈaÈ tti kieltaÈaÈ suuren digitaalisia televisiopalveluja koskevan hankkeen Saksassa.
Asiaan puuttuminen oli vaÈ lttaÈmaÈtoÈ ntaÈ , jotta estettaÈ isiin alan kehittyvien markkinoiden sulkeminen
muilta yrityksiltaÈ , jotka tarjoavat maksutelevisiota ja siihen liittyviaÈ jaÈrjestelmiaÈ ja palveluja Ð
varsinkin kaapeliverkkoja, digitaalista salauksenpurkuteknologiaa, elokuvia ja muita ohjelmia.
KeskittymaÈt olisivat luoneet vahvan ryhmaÈn digitaalisten televisiopalvelujen tarjoamisen edellyttaÈ -
mien taÈrkeimpien tavaroiden ja palvelujen alalla, koska osapuolista toinen on erittaÈ in vahvassa
asemassa jokaisella naÈ istaÈ aloista, vaikka horisontaalinen paÈaÈ llekkaÈisyys ei kaikissa tapauksissa
olekaan merkittaÈvaÈ aÈ . Osapuolten kanssa yritettiin tuloksetta paÈ aÈ staÈ sopimukseen riittaÈ vistaÈ
sitoumuksista, jotka olisivat poistaneet kilpailuongelmat ja mahdollistaneet hankkeen toteuttamisen.
Siten ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin kieltaÈaÈ hanke. PaÈaÈ toÈ s korostaa komission paÈaÈ ttaÈvaÈ isyyttaÈ toimia
tarpeen vaatiessa uusien kehittyvien markkinoiden sulkemisen estaÈmiseksi. Vain silloin kun

61 Asia N:o IV/M 1040.
62 Asia N:o IV/M 1246.
63 Asia N:o IV/M 970, Samsung/Ast.
64 Asia N:o JV.15.
65 Ranska v. komissio; ja Ranskan tasavalta, SCPA ja EMC v. komissio; yhdistetyt asia C-68/94 ja C-30/95, 31.3.1998.
66 Ks. esimerkiksi asia N:o IV/M. 1016, Price Waterhouse/Coopers and Lybrand, jota myoÈ s kaÈsitellaÈaÈn jaÈ ljempaÈnaÈ .
67 Asiat N:o IV/M 993 ja IV/M 1027.
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markkinoilla on kilpailua, voidaan odottaa, ettaÈ markkinoiden koko kasvupotentiaali kaÈytetaÈaÈn
hyvaÈksi, mikaÈ on vaÈ lttaÈmaÈtoÈ ntaÈ kuluttajien lisaÈaÈntyvaÈn kysynnaÈn tyydyttaÈmiseksi.

142. Asiassa Worldcom/MCI 68 kaÈsiteltaÈvaÈnaÈ oli toisen suhteellisen uuden tuotealueen eli Internet-
markkinoiden sulkeminen. TaÈssaÈ asiassa paÈaÈstiin tyydyttaÈvaÈaÈn ratkaisuun, joka kaÈsitti MCI:n Internet-
toimintojen myymisen uudelle toimijalle. KyseessaÈ oli kaikkien aikojen suurin kilpailuoikeuden
soveltamisen seurauksena tapahtunut omaisuuden myynti. Perusteellisen tutkimuksen jaÈ lkeen
komissio totesi, ettaÈ taÈmaÈn erittaÈ in suuren, useita televiestintaÈalan toimintoja kattavan keskittymaÈn
molemmat osapuolet olivat merkittaÈviaÈ ºyleismaailmallisen yhteenliitettaÈvyydenº tarjoajia, jolla
tarkoitetaan kykyaÈ tarjota yhteys koko Internetin kautta tarvitsematta maksaa muille yhteyksien
paÈaÈ ttaÈmisestaÈ . Osapuolet saisivat yhdessaÈ maÈaÈraÈaÈvaÈn aseman naÈ illaÈ markkinoilla ja pystyisivaÈ t
sanelemaan ehdot kilpailijoille, jotka tarvitsevat taÈtaÈ taÈrkeaÈaÈ palvelua. MerkittaÈvaÈaÈ asiassa oli myoÈ s se,
ettaÈ kuten yhaÈ useammissa muissakin asioissa, korjaustoimenpiteitaÈ arvioitiin yhteensovitetusti ja
niistaÈ neuvoteltiin Yhdysvaltojen kilpailuviranomaisten kanssa, taÈssaÈ tapauksessa oikeusministerioÈ n
(DoJ) kanssa.

Liite 6: Yrityskeskittymien valvonnan uudelleentarkastelu

Kehityksen nopeutuminen on myoÈ s ollut luonteenomaista vuodelle 1998. XXVII kilpailupolitiik-
kaa koskevassa kertomuksessa 1 kaÈsitellyn sulautuma-asetuksen tarkistuksen paÈaÈtoÈ kseen saamisen
jaÈ lkeen toteutettiin joukko muutoksia, jotka tulivat voimaan maaliskuun alussa. KaÈytaÈnnoÈ ssaÈ
muutoksista merkittaÈvin on todennaÈkoÈ isesti edellaÈ mainittu sitoumusten hyvaÈksyminen ensimmaÈi-
sessaÈ vaiheessa. EnsimmaÈisessaÈ vaiheessa annettujen sitoumusten hyvaÈksyminen on osoittautunut
olevan sekaÈ keskittymaÈn osapuolten ettaÈ komission etujen mukaista ja hyoÈ dyttaÈvaÈn niitaÈ molempia.
Sen ansiosta ilmoitetun toimenpiteen kaÈsittely on nopeutunut ja kaÈsittelyn tulokseen liittyvaÈ
epaÈvarmuus pienentynyt. NaÈin voidaan vaÈlttaÈaÈ huomattavien lisaÈresurssien kaÈyttoÈ , jota taÈydellinen
toisen vaiheen tutkimus ja paÈaÈ toÈ s edellyttaÈ isivaÈ t (sekaÈ komissiolta ettaÈ osapuolilta). Uuden
toimivallan soveltamisesta saatu kokemus osoittaa selvaÈsti, ettaÈ tarkistetun jaÈrjestelmaÈn avulla
pystytaÈaÈn nopeasti Ð muutamissa viikoissa useiden kuukausia sijasta Ð ja tehokkaasti
kaÈsittelemaÈaÈn keskittymiaÈ , jotka voivat johtaa maÈaÈraÈaÈvaÈn aseman syntymiseen. Jotta uutta
menetelmaÈaÈ voitaisiin soveltaa, on taÈrkeaÈaÈ , ettaÈ ongelmat pystytaÈaÈn maÈaÈrittelemaÈaÈn selvaÈsti ja ettaÈ
tehokkaat ja heti sovellettavissa olevat korjaustoimenpiteet loÈ ytyvaÈt ja niistaÈ paÈaÈstaÈaÈn sopimukseen
nopeasti. On rohkaisevaa huomata, ettaÈ useissa asioissa keskittymaÈn osapuolet ovat myoÈ ntaÈneet
suoraan alusta alkaen kilpailuongelmien olevan mahdollisia ja ilmoittaneet olevansa valmiita
tarjoamaan sopivia sitoumuksia, joihin yleensaÈ sisaÈ ltyy joidenkin entisten tai hankittujen
liiketoimintojen myynti, ja tekemaÈaÈn komission kanssa yhteistyoÈ taÈ ratkaisun loÈ ytaÈmiseksi.
Jatkossakin on tietysti sellaisia asioita, joissa hyvaÈstaÈ tahdosta ja huolellisesta valmistelusta
huolimattakin perusteellinen tutkimus on vaÈlttaÈmaÈtoÈ n kilpailuongelmien maÈaÈrittelemiseksi ja
arvioimiseksi kunnolla sekaÈ vaihtoehtoisten ratkaisujen, mukaan lukien kiellon, tarkastelemiseksi.
EdellaÈ mainittujen myoÈ nteisten tekijoÈ iden puuttuessa mahdollisuudet nopeaan ratkaisuun ovat
pakostakin huomattavasti pienemmaÈt.

Uudet liikevaihtoa koskevat raja-arvot 2, joiden kaÈyttoÈ oÈ notolla pyrittiin pienentaÈmaÈaÈn sitaÈ
ongelmaa, ettaÈ keskittymaÈn osapuolten on ilmoitettava samasta toimenpiteestaÈ useille kansallisille

1 XXVII kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus, 1997; SEC(98) 636 lopullinen, s. 62-64.
2 Asetus (EY) N:o 1310/97, 1 artiklan 1 kohdan b alakohta.

68 Asia N:o IV/M 1069.
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viranomaisille, naÈyttaÈvaÈt myoÈ s vaikuttavan toivotulla tavalla. Ilmoitetuista asioista 14 eli kuusi
prosenttia kaikista ilmoitetuista asioista oli taÈ llaisia. TaÈmaÈ vastaa suurin piirtein komission arvioita.
LisaÈksi useimmissa kyseessaÈ olevista asioista osapuolilla oli merkittaÈvaÈaÈ toimintaa useissa
jaÈsenvaltioissa, jolloin toimenpiteellaÈ voitiin olettaa olevan vaikutusta kansallisilla tai EU:n
markkinoilla ja ilmoituksen tekeminen useaan jaÈsenvaltioon olisi todennaÈkoÈ isesti ollut vaÈ lttaÈmaÈ-
toÈ ntaÈ .

Tarkistetut komission tiedonannot valvontajaÈrjestelmaÈn eri puolista julkaistiin maaliskuussa, ja
yrityskeskittymien liitaÈnnaÈ israjoituksista annettavaa tarkistettua tiedonantoa laadittiin koko
vuoden. Uudelleentarkastelun jaÈ lkeen tehtyjaÈ muita muutoksia Ð erityisesti kaiken itsenaÈiselle
taloudelliselle yksikoÈ lle kuuluvan toiminnan hoitavien yhteisyritysten kaÈ sittelyaÈ koskevia
muutoksia Ð kaÈsitellaÈaÈn jaÈ ljempaÈnaÈ taÈssaÈ kertomuksessa.

Sulautuma-asetuksen tarkistus on kuitenkin myoÈ s osoittanut, kuinka taÈrkeaÈaÈ on, ettaÈ komissio
pyrkii edelleen optimoimaan yrityskeskittymien valvontamenettelyaÈ ottaen huomioon, ettaÈ
kaÈsiteltaÈvaÈksi tulevien asioiden maÈaÈraÈ kasvaa koko ajan ja on vaÈ lttaÈmaÈtoÈ ntaÈ hillitaÈ kustannuksia.
MerkittaÈvaÈaÈ taÈssaÈ suhteessa on niiden lukuisten ilmoitettujen asioiden kaÈsittely, jotka ensi
naÈkemaÈltaÈ eivaÈt todennaÈkoÈ isesti aiheuta kilpailuongelmia. Komissio onkin alkanut tutkia vaihto-
ehtoja taÈ llaisten asioiden kaÈsittelyn jaÈrkeistaÈmiseksi ja yksinkertaistamiseksi.

B Ð Uudet kehityssuunnat

1. Markkinoiden maÈaÈritelmaÈ

Internet-verkot ja liittymaÈpalvelut

143. Komissio kaÈsitteli vuoden aikana useita asioita, jotka koskivat Internet-palvelujen tarjoamista.
Jotkin naÈ istaÈ asioista koskivat kaiken itsenaÈ iselle taloudelliselle yksikoÈ lle kuuluvan toiminnan hoitavia
yhteisyrityksiaÈ , minkaÈ vuoksi oli vaÈ lttaÈmaÈtoÈ ntaÈ tutkia sulautuma-asetuksen tarkistuksen yhteydessaÈ
annettujen uusien menettelyjen mukaisesti mahdollisuus emoyhtioÈ iden toimintojen merkittaÈvaÈaÈn
yhteensovittamiseen. NaÈ itaÈ asioita kaÈsitellaÈaÈn tarkemmin lisaÈ lehdessaÈ 7. Markkinoiden maÈaÈritelmaÈn
kannalta Internet-palveluihin liittyy useita mielenkiintoisia seikkoja, joista joitakin analysoitiin edellaÈ
mainitussa Worldcom/MCI-asiassa tehdyssaÈ komission paÈaÈtoÈ ksessaÈ . Koska kyse on uusista, kehitty-
vistaÈ markkinoista, komission oli laÈhdettaÈvaÈ luomaan markkinoiden maÈaÈritelmaÈaÈ erityisesti taÈ taÈ
tarkoitusta varten koottujen tietojen pohjalta. Luotettavia ja kattavia tietoja esimerkiksi markkina-
osuuksista ei ollut yleisesti saatavilla, ja yhdessaÈ Yhdysvaltojen oikeusministerioÈ n kanssa komissio
keraÈsi tietoja ja mielipiteitaÈ keskittymaÈstaÈ alalla toimivilta lukuisilta yrityksiltaÈ ja osapuolilta itseltaÈaÈn.
TaÈmaÈn suuren tehtaÈvaÈn toteuttamista helpotti paljon mahdollisuus kommunikoida ja vaihtaa tietoja
nopeasti ympaÈri maailmaa sijaitsevien lukuisten kolmansien tahojen kanssa Ð Internetin avulla.

144. Tutkimuksen toisessa vaiheessa ilmeni erityisesti, ettaÈ vaikka Internet-markkinat vaikuttavat
paÈaÈ llisin puolin useilta piirteiltaÈaÈn pirstoutuneilta markkinoilta, joilla on vaÈhaÈn markkinoille paÈaÈsyn
esteitaÈ , markkinoiden perusrakenne on itse asiassa hierarkkinen tai pyramidimainen ja eri
ominaisuudet vaihtelevat eri tasoilla. Alemmilla tasoilla oli tavallisesti useita palveluntarjoajia ja
vaÈhaÈn markkinoille paÈaÈsyn esteitaÈ , kun taas pyramidin huipulla ala oli paljon keskittyneempi. Niin
sanotun yleismaailmallisen yhteenliitettaÈvyyden Ð kyvyn tarjota yhteyksiaÈ Internetin kaikkiin osiin
maailmanlaajuisesti joutumatta maksamaan muille yhteyden paÈaÈ ttaÈmisestaÈ Ð huomattiin olevan
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taÈrkeaÈ tekijaÈ kaikkia Internet-palveluja sisaÈ ltaÈvissaÈ paketeissa. TaÈllaÈ tasolla markkinoille paÈaÈsyn esteet
olivat kuitenkin suuremmat ja niitaÈ lisaÈsi ºverkon vaikutusº, jolla tarkoitetaan sitaÈ , ettaÈ tilaajat liittyvaÈt
mieluiten suurimpaan tarjolla olevaan verkkoon. NiinpaÈ Internet-palvelujen taÈmaÈn osan katsottiin
muodostavan erilliset, maailmanlaajuiset markkinat, joilla on vain vaÈhaÈn erittaÈ in suuria palveluntar-
joajia, joihin osapuolet kuuluvat.

Kirjanpitopalvelut

145. Analysoidessaan ensimmaÈistaÈ kertaa kahta suurta keskittymaÈaÈ taÈ llaÈ alalla komission oli
kehitettaÈvaÈ tapa maÈaÈritellaÈ markkinat kirjanpitopalvelujen tarjonnan alalla. Suunnitellut Price
Waterhousen ja Coopers and Lybrandin (hyvaÈksyttiin toisen vaiheen tutkimuksen jaÈ lkeen 69) sekaÈ
KPMG:n ja Ernst & Youngin (hankkeesta luovuttiin) sulautumiset olisivat aiheuttaneet vain vaÈhaÈn
kilpailuun liittyviaÈ ongelmia, jos niitaÈ olisi tarkasteltu joko kansallisten tai maantieteellisesti
laajempien kokonaismarkkinaosuuksien perusteella. Asiaa arvioitiin kuitenkin samaan tapaan kuin
edellaÈ kaÈsiteltyjaÈ Internet-markkinoita, ja komissio havaitsi, ettaÈ rakenteeltaan pyramidimaisen alan
ylin taso on erittaÈ in keskittynyt. Kolmansien kuuleminen vahvisti, ettaÈ on olemassa erilliset erittaÈ in
suurille, tavallisesti monikansallisille yrityksille tarjottavien kirjanpitopalvelujen (erityisesti lakisaÈaÈ -
teisten tilintarkastusten) markkinat. NaÈ ille asiakkaille on taÈrkeaÈaÈ , ettaÈ pystytaÈaÈn tarjoamaan kattava
palvelu maailmanlaajuisen verkoston kautta ja paikallinen henkiloÈ kunta, jolla on maassa tarvittava
paÈtevyys ja asiantuntemus. Koska on taÈrkeaÈaÈ valita vakiintuneen maineen omaava yritys, jotta
osakkeenomistajat luottaisivat jatkossakin tilinpaÈaÈ toÈ stuloksiin, taÈmaÈ tarkoittaa kaÈytaÈnnoÈ ssaÈ sitaÈ , ettaÈ
useiden suurten yritysten kannalta markkinat rajoittuvat kuuteen suureen kirjanpitoyritykseen, joiden
maÈaÈraÈ olisi laskenut neljaÈaÈn suunniteltujen sulautumisten toteutuessa.

Vakuutusmarkkinat

146. VakuutusyhtioÈ iden alalla keskittymaÈt ovat harvoin aiheuttaneet kilpailuongelmia, vaikka ala
onkin viime vuosina muuttunut keskittyneemmaÈksi. Suurten riskien vakuuttaminen (ja jaÈ lleenva-
kuuttaminen) on yleensaÈ kansainvaÈ listaÈ toimintaa, ja asiakkaat pystyvaÈt (joko itse tai vaÈ littaÈ jaÈn avulla)
valitsemaan useista vakuutuksentarjoajista eri maissa. Kun on kyse pienille yrityksille ja yksityisille
kuluttajille tarjottavista vakuutuksista, markkinat ovat paÈaÈasiassa kansalliset kielen, tapojen,
paikallisten lakien ja verosaÈaÈnnoÈ sten vuoksi. NaÈistaÈ markkinoista useimmilla on riittaÈvaÈsti sekaÈ suuria
ettaÈ pieniaÈ vakuutuksentarjoajia eikaÈ markkinoille paÈaÈsy ole tavallisesti vaikeaa ainakaan pankkien
kaltaisille vakiintuneille rahoituslaitoksille. LisaÈksi tuotteiden korvaaminen tarjontapuolella on
yleensaÈ suhteellisen helppoa, ja useimmat suuret vakuutusyhtioÈ t voivat tarjota taÈydellistaÈ tuotevali-
koimaa ja siirtyaÈ uusille tuotealueille ilman vaikeuksia. Asiassa Allianz/AGF 70 komissio havaitsi
kuitenkin, ettaÈ tietyt tuotteet muodostavat erilliset tuotemarkkinat, nimittaÈ in niin sanotut delcredere-
vakuutukset (vakuutus sitaÈ riskiaÈ vastaan, ettaÈ ostajan maksukyvyttoÈ myyden seurauksena tavarantoi-
mittaja ei saa maksua). TaÈllaisia vakuutuksia antavilla vakuutusyhtioÈ illaÈ on oltava tarkat tiedot
(paÈaÈasiassa kansallisista) markkinoista ja ostajista, joita koskevia vakuutuksia ne tarjoavat. TaÈ llaisen
tietaÈmyksen kehittyminen voi viedaÈ kauan, koska yleensaÈ se kertyy ainoastaan kokemuksen kautta.
Siihen asti vakuutusyhtioÈ joutuu kantamaan riskejaÈ , joita ei voida maÈaÈritellaÈ tarkkaan toisin kuin
muiden vakuutusten myoÈ ntaÈmiseen liittyvaÈt riskit. Sen vuoksi alalle paÈaÈsyn esteet katsottiin niin
korkeiksi, ettaÈ naÈmaÈ tuotteet muodostavat erilliset markkinat. Analyysin mukaan riskinaÈ oli, ettaÈ
keskittymaÈ johtaa maÈaÈraÈaÈvaÈn aseman syntymiseen naÈ illaÈ markkinoilla, ja osapuolet sitoutuivat
ongelman ratkaisemiseksi myymaÈaÈn AGF:n taÈ llaÈ alalla toimivasta tytaÈryhtioÈ staÈ omistamat osakkeet.
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2. MaÈaÈraÈaÈvaÈn aseman arviointi

Kahden tai useamman yrityksen yhteinen maÈaÈraÈaÈvaÈ asema

147. Komission laÈhestymistapaan taÈssaÈ kysymyksessaÈ vaikutti eniten Euroopan yhteisoÈ jen tuomiois-
tuimen maaliskuussa asiassa Kali und Salz antama tuomio. Ranskan hallituksen ja keskittymaÈn
ranskalaisten osapuolten tekemaÈn kantelun jaÈ lkeen annetussa tuomiossa kaÈsiteltiin useita menettelyyn
ja asiasisaÈ ltoÈ oÈ n liittyviaÈ seikkoja ja paÈaÈ teltiin, ettaÈ komission (vuonna 1993) tekemaÈ paÈaÈ toÈ s
keskittymaÈn hyvaÈksymisestaÈ tietyin sitoumuksin olisi kumottava. MerkittaÈvaÈaÈ on myoÈ s se, ettaÈ
kyseessaÈ oli ensimmaÈinen kerta, kun yhteisoÈ jen tuomioistuin joutui tarkastelemaan komission tapaa
analysoida oligopolia (yhteinen maÈaÈraÈaÈvaÈ asema) verrattuna perinteiseen yhden (tai korkeintaan
kahden) yrityksen maÈaÈraÈaÈvaÈaÈn asemaan. Tuomioistuin oli sitaÈ mieltaÈ , ettaÈ voidakseen todistaa yhteisen
maÈaÈraÈaÈvaÈn aseman keskittymaÈtilanteessa komission on todistettava, ettaÈ ilmoitettu toimenpide johtaisi
keskittymaÈn osapuolten ja yhden tai useamman ulkopuolisen yrityksen vaÈ lisen kilpailun merkittaÈvaÈaÈn
vaÈhentymiseen, koska naÈillaÈ yrityksillaÈ olisi keskinaÈ isten siteidensaÈ vuoksi mahdollisuus omaksua sama
toimintalinja markkinoilla ja toimia huomattavassa maÈaÈrin muista kilpailijoista, asiakkaista ja
kuluttajista riippumatta. Vaikuttaa siltaÈ , ettaÈ naÈ iden keskinaÈ isten siteiden ei tarvitse sisaÈ ltaÈaÈ
rakenteellisia siteitaÈ sanan suppeimmassa merkityksessaÈ kuten ristiinomistusta, vaÈ itettyjen maÈaÈraÈaÈ -
vaÈssaÈ asemassa olevien yritysten vaÈ lisiaÈ sopimuksia yms. Silloin kun taÈ llaisiin siteisiin viitataan, on
kuitenkin osoitettava, miten ne johtaisivat kyseisten yritysten vaÈ lisen kilpailun estymiseen.
Riippumatta siitaÈ , mihin tekijoÈ ihin vedotaan, on kuitenkin todistettava tyypillisesti oligopolistisen
markkinarakenteen ja oligopolististen kaupankaÈynnin edellytysten olemassaolo ja ettaÈ kyseisten
yritysten yhteisen edun mukaista on olla kilpailematta aktiivisesti keskenaÈaÈn. TaÈmaÈ yhteinen etu
voidaan todistaa analysoimalla vaÈ itettyjen maÈaÈraÈaÈvaÈssaÈ asemassa olevien yritysten markkinaosuuk-
sien, tuotantokapasiteettien ja kustannusrakenteiden symmetrisyyttaÈ . Komissio kaÈsitteli kaikkia naÈ itaÈ
tekijoÈ itaÈ jossain maÈaÈrin alkuperaÈ isessaÈ paÈaÈ toÈ ksessaÈaÈn. Vaikka tuomioistuin myoÈ nsikin, ettaÈ sulautuma-
asetuksessa saÈaÈdetyn lyhyen maÈaÈraÈajan vuoksi analyysin tekeminen ja tietojen keruu on vaikeaa, se
totesi, ettaÈ naÈ itaÈ tekijoÈ itaÈ ei ollut riittaÈvaÈn hyvin naÈytetty toteen, jotta niitaÈ voitaisiin kaÈyttaÈaÈ paÈaÈ toÈ ksen
perustana, ja sen vuoksi tuomioistuin kumosi paÈaÈ toÈ ksen. TaÈmaÈn jaÈ lkeen komission oli arvioitava asia
uudelleen tuomion perusteella. TaÈtaÈ uudelleenarviointia kaÈsitellaÈaÈn jaÈ ljempaÈnaÈ saÈaÈntoÈ jaÈ ja menettelyjaÈ
koskevassa kohdassa.

148. Komissio on taÈmaÈn paÈaÈ toÈ ksen jaÈ lkeen tarkistanut suhtautumistaan oligopoliin keskittymaÈ-
asioissa. Monia seikkoja, kuten kustannusrakenteiden arviointia, on tutkittava tarkemmin. Oligopolia
koskevaa kysymystaÈ tarkasteltiin kuitenkin tarkemmin kahdessa toisen vaiheen tutkimuksessa vuonna
1998, nimittaÈ in kirjanpitoalaa koskevassa asiassa Price Waterhouse/Coopers & Lybrand sekaÈ
Skandinavian paperi- ja kartonkiteollisuuden alaa koskevassa asiassa Enso/Stora 71.

149. Asiassa Price Waterhouse/Coopers & Lybrand merkitykselliset tuotemarkkinat muodostuivat
suurille yrityksille tarjottavista tilintarkastus- ja kirjanpitopalveluista (ks. edellaÈ markkinoiden
maÈaÈritelmaÈaÈ kaÈsittelevaÈ kohta). Markkinoiden todettiin olevan erittaÈ in keskittyneet, vaikka niillaÈ ei
ollutkaan yhtaÈ ainutta maÈaÈraÈaÈvaÈssaÈ asemassa olevaa yritystaÈ . KeskittymaÈn jaÈ lkeinen osapuolten
yhdistetty markkinaosuus olisi alle 40 prosenttia kaikissa jaÈsenvaltioissa ja markkinoilla olisi edelleen
neljaÈ muuta kilpailijaa. Analysoidessaan duopoliin/oligopoliin liittyviaÈ seikkoja komissio kaÈytti
aikaisemmissa asioissa, esimerkiksi asiassa Gencor/Lonrho vuodelta 1996 72, kaÈyttaÈmiaÈaÈn arviointipe-
rusteita, jotka tuomioistuin paÈaÈosin hyvaÈksyi asiassa Kali und Salz. NaÈ iden arviointiperusteiden
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mukaan yhteinen maÈaÈraÈaÈvaÈ asema syntyy todennaÈkoÈ isemmin erittaÈ in keskittyneillaÈ markkinoilla, joilla
on lisaÈksi kilpailukaÈyttaÈytymistaÈ edelleen rajoittavia tekijoÈ itaÈ , kuten homogeeniset tuotteet, avoin
hinnoittelu, suuret markkinoille paÈaÈsyn esteet, kehittynyt teknologia, vakaa tai laskeva kysyntaÈ ,
toimittajien vaÈ liset yhteydet, tasapainottavan kysyntaÈvoiman puuttuminen ja niin edelleen. TaÈllaisissa
olosuhteissa toimittajilla on todennaÈkoÈ isesti syitaÈ ryhtyaÈ harjoittamaan rinnakkaishinnoittelua ja muita
oligopolistisia toimintatapoja. Komissio havaitsi useiden naÈistaÈ piirteistaÈ olevan olemassa. Esimerkiksi
kysyntaÈ oli vakaata, innovaatiot epaÈtodennaÈkoÈ isiaÈ ja hinnat suhteellisen avoimia (joissakin maissa
tilintarkastustaksat on julkaistava tarkastuksen kohteena olevan yrityksen tilinpaÈaÈtoÈ ksessaÈ). Keskit-
tymaÈn jaÈ lkeen markkinoille jaÈaÈvien kilpailijoiden maÈaÈraÈaÈ pidettiin kuitenkin suhteellisen suurena
oligopolin tehokkaan toiminnan kannalta Ð mitaÈ suurempi osallistujien maÈaÈraÈ on, sitaÈ vaikeampi on
yllaÈpitaÈaÈ ja tarvittaessa valvoa niiden kilpailukaÈyttaÈytymisen yhdenmukaisuutta. Asiakkaiden mielestaÈ
oligopolistista kaÈyttaÈytymistaÈ ei esiintynyt ennen keskittymaÈaÈ , ja oli todisteita siitaÈ , ettaÈ asiakkaat
olivat valmiita ja kykeneviaÈ vaihtamaan toimittajaansa saadakseen parempia ehtoja, vaikka useimmat
tilintarkastusalan liikesuhteet ovatkin pitkaÈaikaisia.

150. Koska KPMG:n ja Ernst & Youngin sulautuminen ei toteutunut (siitaÈ luovuttiin alkuvuodesta
komission paÈaÈtettyaÈ aloittaa toisen vaiheen tutkimuksen), ei ollut riskiaÈ , ettaÈ kaksi suurinta yritystaÈ
saisivat yhteisen maÈaÈ raÈaÈvaÈn aseman. LisaÈksi kaikkien kilpailijoiden markkinaosuudet olivat
huomattavasti pienempiaÈ kuin sulautuneen yrityksen ja ne myoÈ s vaihtelivat eri (kansallisilla)
maantieteellisillaÈ markkinoilla. TaÈmaÈ viittaa siihen, ettaÈ kustannusrakenteet ovat selvaÈsti epaÈsymmet-
risiaÈ , mikaÈ lisaÈaÈ edelleen vaikeuksia pitaÈaÈ yllaÈ kilpailunvastaista samansuuntaista kaÈyttaÈytymistaÈ .
Varmistaakseen yhdenmukaisuuden suurella osalla markkinoista sulautuneen yrityksen olisi varmis-
tettava, ettaÈ useat pienemmistaÈ kilpailijoista kaÈyttaÈytyvaÈt samansuuntaisesti eikaÈ vain yksi tai kaksi
niistaÈ . TaÈmaÈn vuoksi komissio paÈaÈtti hyvaÈksyaÈ taÈmaÈn keskittymaÈn.

151. Asiassa Enso/Stora oligopoli koski sanoma- ja aikakauslehtipaperin markkinoita. Sulautuvat
osapuolet Ð suomalainen Enso ja ruotsalainen Stora, jotka muodostavat yhdessaÈ maailman
suurimman integroidun paperi- ja kartonkiteollisuuden yhtymaÈn Ð kuuluivat Euroopan talousalueen
suuriin sanomalehtipaperin toimittajiin, joita oli ainoastaan kuusi (yhdessaÈ niiden osuus kokonaiska-
pasiteetista oli noin kolme neljaÈsosaa). YhdistetystaÈ yhtymaÈstaÈ tulisi naÈ istaÈ toimittajista suurin.
Aikakauslehtipaperimarkkinoiden markkinarakenne ei ollut aivan yhtaÈ keskittynyt. Komission
yksityiskohtaisessa tutkimuksessa ilmeni, ettaÈ markkinoilla oli useita kilpailunvastaisen oligopolin
piirteitaÈ Ð kysynnaÈn alhainen kasvu, keskittynyt tarjontapuoli, homogeeniset tuotteet, kehittynyt
teknologia, suuret markkinoille paÈaÈsyn esteet, samanlaiset kustannusrakenteet. Sulautuma lisaÈ isi
merkittaÈvaÈsti naÈ iden molempien markkinoiden keskittymisastetta. Komissio totesi kuitenkin myoÈ s,
ettaÈ oligopolin taÈrkeimmaÈt piirteet puuttuivat: erityisesti markkinat eivaÈt olleet avoimet Ð tietoja
hinnoista ja toimitusmaÈaÈ ristaÈ ei ollut helposti kilpailijoiden saatavilla ja salaisia alennuksia
myoÈ nnettiin. LisaÈksi oli merkkejaÈ siitaÈ , ettaÈ asiakkailla, paÈaÈasiassa suurilla kustannuskonserneilla,
olisi tasapainottavaa markkinavoimaa. TaÈmaÈn perusteella komissio paÈaÈtteli, ettaÈ sulautuma ei taÈ ltaÈ
osin johtaisi sellaisen maÈaÈraÈaÈvaÈn aseman syntymiseen tai vahvistumiseen, joka estaÈ isi olennaisesti
kilpailua yhteismarkkinoilla tai niiden merkittaÈvaÈ llaÈ osalla.

Markkinoiden sulkeminen sitomalla asiakkaita/tavarantoimittajia

152. Vuoden aikana saatiin paÈaÈ toÈ kseen kaksi toisen vaiheen tutkimusta, jotka koskivat maÈaÈraÈaÈvaÈn
aseman syntymistaÈ asiakkaiden ja/tai tavarantoimittajien sitomisen kautta. Asiassa Hoffmann-La
Roche/Boehringer Mannheim 73 merkitykselliset markkinat kaÈsittivaÈ t tietyt kliinisen kemian testi-
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tuotteet. Kilpailuongelmat liittyivaÈ t in vitro -diagnostiikan alaan, jolla sulautuneen yrityksen
markkinaosuus olisi 40±80 prosenttia (riippuen kyseessaÈ olevista kansallisista markkinoista) ja lisaÈksi
sitaÈ hyoÈ dyttaÈ isi vahva asema, joka osapuolilla on in vitro -testeissaÈ kaÈytettyjen laitteiden alalla. RiskinaÈ
oli, ettaÈ asiakkaat tulisivat riippuvaisiksi sulautuneen yrityksen toimittamista testituotteista eivaÈtkaÈ
voisi kaÈyttaÈaÈ muita toimittajia, koska ne ovat riippuvaisia siitaÈ esimerkiksi laitteiden kunnossapidon ja
huollon suhteen. Komissio hyvaÈksyi korjaustoimenpiteen, jossa Roche sitoutui myymaÈaÈn suurimman
osan kliinisen kemian tuotteisiin liittyvaÈstaÈ liiketoiminnastaan tietyissaÈ jaÈsenvaltioissa.

153. Asiassa Agfa-Gevaert/Du Pont 74 komissio havaitsi kilpailuongelmia syntyvaÈn offsetpainolevy-
jen markkinoilla. NaÈ illaÈ Euroopan talousalueen markkinoilla Agfalla ja Du Pontilla oli jo
kummallakin huomattavat markkinaosuudet ja lisaÈksi niillaÈ oli erilaisia rahoitusjaÈrjestelyjaÈ levyjen
valmistajien kanssa sekaÈ yksinmyyntijaÈ rjestelyjaÈ levyjensaÈ ja muiden tuotteidensa suurimpien
jakelijoiden kanssa. TaÈssaÈkin tapauksessa oltiin huolestuneita siitaÈ , ettaÈ kilpailijat eivaÈt pystyisi
saamaan toimituksia tai jakelemaan tuotteitaan, jolloin osapuolet pystyisivaÈ t nostamaan hintojaan
kilpailutason ylaÈpuolelle. TaÈmaÈn ongelman poistamiseksi Agfa tarjoutui lopettamaan yksinoikeudelli-
set jaÈrjestelynsaÈ laitetoimittajien ja jakelijoiden kanssa. NaÈ in kilpailijat pystyisivaÈ t tarjoamaan omia
levyjaÈaÈn jakelijoille ja siten lisaÈaÈmaÈaÈn myyntiaÈaÈn. Komissio hyvaÈksyi taÈmaÈn korjaustoimenpiteen ja
keskittymaÈ hyvaÈksyttiin sen perusteella.

MaÈaÈraÈaÈvaÈ asema laÈhimarkkinoilla

154. Asiassa Wolters Kluwer/Reed Elsevier sulautuma olisi johtanut maailman suurimman ammatti-
ja erikoiskirjallisuuden kustantajan syntymiseen, ja komissio oli huolissaan sulautuman vaikutuksesta
useilla maantieteellisesti eri kokoisilla laÈhimarkkinoilla, jotka olivat seuraavat: tieteellisten lehtien ja
kirjojen (maailmanlaajuiset) markkinat, laki- ja verotusalan ammattikirjojen markkinat (eri
jaÈsenvaltioissa), koulujen opetusmateriaalin markkinat (YhdistyneessaÈ kuningaskunnassa), erilaisten
yritysjulkaisujen markkinat (Alankomaissa), hollannin sanakirjojen markkinat ja liikennettaÈ koske-
vien tietokantojen kautta tarjottavien palvelujen (Euroopan laajuiset) markkinat. Kullakin naÈ istaÈ
markkinoista oli omat kilpailuongelmansa. Osapuolten vahva asema naÈ in kattavilla laÈhimarkkinoilla ja
sulautuneen yrityksen erittaÈ in suuri koko Ð monta kertaa suurempi kuin muut ammattikirjallisuuden
kustantajat yhteisoÈ ssaÈ Ð lisaÈsivaÈ t huolenaiheita. Komissio katsoi, ettaÈ taÈ llainen markkinarakenne voisi
estaÈaÈ kilpailun saÈ ilymisen laki-, verotus- ja tieteellisen kirjallisuuden tarjonnan alalla vaikuttaen
kielteisellaÈ tavalla hintoihin. LisaÈksi seurauksena voisi olla markkinoiden sulkeminen, koska
osapuolten yhdistetyt taloudelliset resurssit ja niiden omistama tekijaÈnoikeuksilla suojattu materiaali
lannistaisivat olemassa olevia ja potentiaalisia kilpailijoita toteuttamasta investointeja. Komission ei
kuitenkaan tarvinnut muodostaa lopullista kantaansa naÈ istaÈ kysymyksistaÈ , koska sen jaÈ lkeen kun
toisen vaiheen tutkimus oli aloitettu vuoden 1997 lopussa, osapuolet ilmoittivat taÈmaÈn vuoden
maaliskuussa paÈaÈ ttaÈneensaÈ luopua sulautumishankkeesta.

Vertikaaliset yhteydet

155. Kahdessa edellaÈ jo mainitussa ja toisiinsa liittyvaÈssaÈ Saksan maksutelevisiota koskevassa
asiassa Ð Bertelsmann/Kirch/Premiere ja Deutsche Telekom/Betaresearch Ð huolenaiheena oli
maÈaÈ raÈaÈvaÈn aseman syntyminen vertikaalisten markkinayhteyksien eikaÈ niinkaÈaÈn perinteisten
horisontaalisten paÈaÈ llekkaÈ isyyksien kautta. Digitaalisten maksutelevisiopalvelujen taÈydellisen paketin
tarjoaminen kuluttajille edellyttaÈaÈ eri tekijoÈ itaÈ Ð erityisesti set-top box -teknologiaa (ohjelmien
salauksen purkamiseksi ja tietojen rekisteroÈ imiseksi laskutusta varten), laÈhetystoiminteita, paÈaÈsyaÈ
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kaapeli- ja/tai satelliittiverkkoihin ja ohjelmistosisaÈ ltoÈ aÈ . Ehdotetut toimenpiteet olisivat yhdistaÈneet
kaikkien naÈ iden tekijoÈ iden johtavat tarjoajat Saksan markkinoilla. Niihin sisaÈ ltyi Premieren
kehittaÈminen yhteiseksi digitaaliseksi maksutelevisiokanavaksi ja markkinointijaÈrjestelmaÈksi. Premie-
ren oli tarkoitus kaÈyttaÈaÈ Kirchin nykyisiaÈ digitaaliseen televisioon liittyviaÈ toimintoja ja sen d-box-
tekniikkaa (digitaalisten laÈhetysten vastaanotossa tarvittava salauksenpurkulaite) sekaÈ niihin liittyviaÈ
teknisiaÈ palveluja (jotka Deutsche Telekom tarjoaa) ja sisaÈ ltoÈ aÈ (joka hankittaisiin yhteisyritykseltaÈ ,
jossa Bertelsmann ja Kirch-CLT-UFA ovat mukana).

156. NaÈ iden keskittymien katsottiin johtavan maÈaÈraÈaÈvaÈn aseman syntymiseen tai vahvistumiseen
avainalueilla. Premiere olisi saanut maÈaÈraÈaÈvaÈn aseman maksutelevision Saksan markkinoilla (ja
Euroopan muilla saksankielisillaÈ alueilla). Sen lisaÈksi Saksassa on taÈ llaÈ hetkellaÈ ainoastaan yksi toinen
maksutelevisioyhtioÈ . Komissio katsoi, ettaÈ taÈmaÈ jo nyt vahva asema ja sen mukana tuleva suuri
tilaajakanta yhdessaÈ Kirchin ja CLT-UFA:n merkittaÈvien ohjelmaresurssien kanssa olisivat estaÈneet
muita yrityksiaÈ kehittaÈmaÈstaÈ vaihtoehtoista laÈhetys- ja markkinointijaÈrjestelmaÈaÈ , koska sulautunut
yritys pystyisi sanelemaan ehdot, joilla muut yhtioÈ t voivat paÈaÈstaÈ maksutelevisiomarkkinoille. Samoin
maksutelevision teknisten palvelujen markkinoilla osapuolista olisi tullut pysyvaÈsti naÈ iden palvelujen
johtava tarjoaja satelliittitelevision alalla ja ainoa tarjoaja kaapelitelevision alalla. Kaikki alueella
toimivat digitaalista maksutelevisiota tarjoavat yhtioÈ t kaÈyttaÈvaÈ t taÈ llaÈ hetkellaÈ BetaResearchin
kaÈyttoÈ tekniikkaa ja siihen liittyviaÈ d-box-salauksenpurkulaitteita, joissa kaÈytetaÈaÈn omaa salaus-/
salauksenpurkujaÈrjestelmaÈaÈ . Vaihtoehtoisen tekniikan kehittaÈmistaÈ ei pidetty todennaÈkoÈ isenaÈ , joten
muiden palveluntarjoajien olisi saatava tekniikalle lisenssi BetaResearchiltaÈ ; naÈ in sulautunut yritys
saisi jaÈ lleen mahdollisuuden sulkea naÈmaÈ markkinat kilpailijoilta. Kaapeliverkkojen alalla Deutsche
Telekomilla on jo suurin osuus liittymistaÈ . Toimenpide olisi vaikeuttanut muiden kaapeliverkko-
operaattorien kilpailumahdollisuuksia, koska niiden olisi omaksuttava Deutsche Telekomin digitaa-
lisen maksutelevision avoin vaÈ litysmalli. Premiere ei todennaÈkoÈ isesti olisi hyvaÈksynyt kilpailijoiden
kehittaÈmaÈaÈ erilaista markkinointimallia, jota naÈmaÈ tarvitsisivat voidakseen rahoittaa omien
verkkojensa kehittaÈmisen.

157. Sulautuneet yritykset olisivat siten pystyneet toimimaan kilpailijoistaan riippumattomasti
kaikilla digitaalisen maksutelevision ja siihen liittyvien palvelujen tarjoamiseen liittyvillaÈ osa-alueilla ja
koska osapuolten kanssa ei paÈaÈsty sopimukseen korjaustoimenpiteistaÈ , ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin
hankkeiden kieltaÈminen.

Mahdollinen kilpailu

158. Arvioidessaan keskittymaÈn vaikutusta komissio ottaa huomioon sekaÈ mahdollisen kilpailun ettaÈ
todellisen kilpailun. Mahdollinen kilpailu voi joskus vaikuttaa ratkaisevasti paÈaÈ toÈ kseen. Asiassa ITS/
Signode/Titan 75 komissio tutki kilpailua teraÈs- ja muovivanteiden markkinoilla LaÈnsi-Euroopassa ja
havaitsi, ettaÈ osapuolten yhdistettyyn markkinaosuuteen teraÈsvanteiden markkinoilla voi liittyaÈ
ongelmia. Perusteellisen tutkimuksen (toinen vaihe) aikana komissio havaitsi, ettaÈ Ð toisin kuin
alustavan tutkimuksen jaÈ lkeen oletettiin Ð muovivanteet voidaan korvata teraÈsvanteilla useissa
kaÈyttoÈ tarkoituksissa ilman lisaÈkustannuksia. TaÈmaÈn perusteella osapuolten yhdistetty markkinaosuus
merkityksellisillaÈ maantieteellisillaÈ markkinoilla oli noin 40 prosenttia, josta suurin osa teraÈsvanteiden
alalta. TeraÈsvanteiden markkinoille paÈaÈsyn havaittiin olevan vaikeaa, mutta muovivanteiden valmis-
tusta ja markkinointia pidettiin suhteellisen helppona, ja niiden kysyntaÈ on kasvusuunnassa (toisin
kuin teraÈsvanteiden). TaÈmaÈn perusteella katsottiin, ettaÈ osapuolten yrittaÈessaÈ nostaa tuotteidensa,
erityisesti teraÈstuotteidensa hintoja, muovivannemarkkinoille todennaÈkoÈ isesti tulisi uusia yrityksiaÈ ,

75 Asia N:o IV/M 970.
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minkaÈ katsottiin turvaavan riittaÈvaÈssaÈ maÈaÈrin kilpailua keskittymaÈn jaÈ lkeen, kun otetaan huomioon
myoÈ s se, ettaÈ asiakkailla naÈyttaÈaÈ olevan ainakin jonkin verran tasapainottavaa markkinavoimaa. Siten
komissio paÈaÈ tti hyvaÈksyaÈ toimenpiteen.

Tasapainottava kysyntaÈvoima

159. Yhden tai useamman vahvan asiakkaan kykyaÈ tasata mahdollista maÈaÈraÈaÈvaÈaÈ asemaa kaÈsiteltiin
yksityiskohtaisesti asiassa Enso/Stora nestepakkauskartongin markkinoiden osalta (esimerkiksi maito-
ja mehutoÈ lkeissaÈ kaÈytettaÈvaÈ kartonki). Sulautuman seurauksena toimittajien maÈaÈraÈ naÈ illaÈ erikoistu-
neilla markkinoilla Euroopan talousalueella laskee kolmeen ja sulautuneesta yrityksestaÈ tulee
markkinajohtaja markkinaosuuksien mukaan laskettuna. Teknisten ja kaupallisten markkinoille
paÈaÈsyn esteiden havaittiin olevan korkeita ja kokonaiskysynnaÈn kasvun vaatimatonta, minkaÈ vuoksi
uusien yritysten tulo markkinoille ei ole todennaÈkoÈ istaÈ . MyoÈ s markkinoiden kysyntaÈpuoli oli erittaÈ in
keskittynyt, ja erityisesti yhden yrityksen, Tetra Pakin, osuus oli erittaÈ in suuri. Kaksi muuta taÈrkeintaÈ
ostajaa (Elopak ja SIG Combibloc) eivaÈt ostaneet yhtaÈ suuria maÈaÈriaÈ kuin Tetra Pak. NiillaÈkin vaikutti
kuitenkin olevan jonkin verran tasapainottavaa markkinavoimaa, koska ne toivat strategisia maÈaÈriaÈ
Yhdysvalloista. Komission tutkimuksen mukaan vaikutti kaiken kaikkiaan siltaÈ , ettaÈ olosuhteet loivat
poikkeuksellisesti tilanteen, jossa ostajat ja myyjaÈ t ovat toisistaan riippuvaisia, eikaÈ sulautuma
todennaÈkoÈ isesti muuttaisi taÈ taÈ tilannetta. Sen vuoksi toimenpide hyvaÈksyttiin.

3. Korjaustoimenpiteet

EnsimmaÈinen vaihe

160. Kuten jo todettiin, komissio pystyi useissa asioissa kaÈyttaÈmaÈaÈn uutta toimivaltaansa ratkaista
mahdolliset maÈaÈraÈaÈvaÈaÈ markkina-asemaa koskevat ongelmat tutkimuksen ensimmaÈisessaÈ vaiheessa
muodollisten sitoumusten avulla, jolloin vaÈltytaÈaÈn kuluja aiheuttavalta ja aikaa vievaÈ ltaÈ toisen vaiheen
tutkimukselta. Kuten edellaÈ todettiin, taÈmaÈ menettely ei sovi kaikkien kilpailuongelmia aiheuttavien
asioiden kaÈsittelyyn. Jos ongelmaa ja tyydyttaÈvaÈaÈ ratkaisua ei pystytaÈ maÈaÈrittelemaÈaÈn helposti ja jollei
korjaustoimenpidettaÈ pystytaÈ toteuttamaan nopeasti tai jos osapuolet eivaÈt halua tai kykene tekemaÈaÈn
yhteistyoÈ taÈ komission kanssa ratkaisun loÈ ytaÈmiseksi kaÈytettaÈvissaÈ olevan lyhyen maÈaÈraÈajan kuluessa,
normaali menettely eli taÈydellinen toisen vaiheen tutkimus on paikallaan. On tietenkin taÈrkeaÈaÈ , ettaÈ
osapuolet, jotka haluavat tarjota sitoumuksia ensimmaÈisessaÈ vaiheessa, tekevaÈt niin saÈaÈdetyssaÈ kolmen
viikon maÈaÈraÈajassa ilmoituspaÈ ivaÈstaÈ . MaÈaÈraÈajan vuoksi on myoÈ s taÈrkeaÈaÈ , ettaÈ osapuolet pyrkivaÈt
ehdottamallaan korjaustoimenpiteellaÈ todella ratkaisemaan komission toteaman kilpailuongelman ja
siten poistamaan toimenpiteen soveltuvuutta yhteismarkkinoille koskevat vakavat epaÈ ilyt, jotka
muodostavat perustan toisen vaiheen tutkimuksen aloittamiselle, sen sijaan ettaÈ ne tekisivaÈ t vain
ºaloitustarjouksenº, jota voitaisiin komission vaatimuksesta myoÈ hemmin parantaa. Menettely ei
juurikaan anna mahdollisuuksia ehdotusten merkittaÈvaÈaÈn muuttamiseen. Silloin kun sitoumuksia
tarjotaan ensimmaÈisessaÈ vaiheessa, komission on muun muassa varmistettava, ettaÈ jaÈsenvaltiot saavat
tilaisuuden esittaÈaÈ huomautuksensa korjaustoimenpiteestaÈ , ja tarvittaessa testattava se kolmansien
avustuksella ennen kuin se joko hyvaÈksyy tai hylkaÈaÈ korjaustoimenpiteen. Komission ei ole pakko
hyvaÈksyaÈ korjaustoimenpiteitaÈ ensimmaÈisessaÈ vaiheessa eikaÈ se salli sitaÈ , ettaÈ osapuolet kaÈyttaÈvaÈt
vaÈaÈrin taÈtaÈ menettelyaÈ jaÈ ttaÈmaÈ llaÈ todella tehokkaan korjaustoimenpiteen tarjoamisen viime hetkeen
siltaÈ varalta, ettaÈ vaÈhempikin riittaÈ isi.

161. Tarkistetussa sulautuma-asetuksessa saÈaÈdettyjen yleisten puitteiden perusteella oli odotetta-
vissa, ettaÈ useimmissa tapauksissa, joissa ensimmaÈisessaÈ vaiheessa kilpailuongelmien poistamiseksi
annetut sitoumukset hyvaÈksytaÈaÈn, kyse olisi suhteellisen yksinkertaisista ja mutkattomista paÈaÈ llek-
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kaÈ isten liiketoimintojen myynneistaÈ , ja naÈin myoÈ s oli 76. TaÈllaisista asioista ensimmaÈinen Ð Owens-
Illinois/BTR Packaging 77± oli monessa suhteessa tyypillinen. TaÈ llaÈ laajalla keskittymaÈ llaÈ oli
vaikutuksia useilla pakkausteollisuuden aloilla. Komissio havaitsi kuitenkin, ettaÈ kilpailuongelmat
ovat todennaÈkoÈ isiaÈ ainoastaan yhdellaÈ alalla, nimittaÈ in lasipakkausten (pullot, purkit jne.)
Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin markkinoilla, ja ettaÈ ne johtuvat osapuolten toiminnan
merkittaÈvaÈstaÈ paÈaÈ llekkaÈisyydestaÈ naÈillaÈ erittaÈ in keskittyneillaÈ markkinoilla. Sovittu korjaustoimenpide
oli se, ettaÈ BTR myy koko lasipakkauksiin liittyvaÈn liiketoimintansa, jota harjoitetaan neljaÈssaÈ BTR:n
tytaÈryhtioÈ n Rockwaren omistamassa tehtaassa, sekaÈ osuutensa lasinkierraÈ tykseen liittyvaÈstaÈ liiketoi-
minnasta sopivalle ulkopuoliselle ostajalle.

162. Asiassa Pakhoed/Van Ommeren 78 sitaÈ vastoin ei paÈaÈsty sopimukseen tyydyttaÈvistaÈ sitoumuk-
sista, ja osapuolet luopuivat sulautumissuunnitelmistaan. Ongelmat liittyivaÈ t paÈaÈ llekkaÈ isyyksiin
tankkisaÈ ilytystilan tarjonnassa eri tuotteille Amsterdamin, Rotterdamin ja Antwerpenin satamissa
(joista kaÈytetaÈaÈn yhteisnimitystaÈ 'ARA-alue'). Komission kanssa kaÈytyjen keskustelujen jaÈ lkeen
omaisuuden myynnistaÈ sovittiin tyydyttaÈvaÈ llaÈ tavalla kaikkien muiden paitsi oÈ ljyteollisuuden
tuotteiden osalta, joiden alalla yhdistetty markkinaosuus olisi kuitenkin ollut sulautuman jaÈ lkeen
noin 90 prosenttia Rotterdamin satamassa. Komission mielestaÈ se, muodostaako taÈmaÈ alue
asianmukaiset maantieteelliset markkinat Ð kuten kolmannet osapuolista poiketen katsoivat Ð oli
monimutkainen kysymys, joka voitaisiin selvittaÈaÈ asianmukaisesti ainoastaan toisen vaiheen
tutkimuksessa. TaÈssaÈ tapauksessa osapuolet kuitenkin paÈaÈttivaÈt juuri ennen ensimmaÈisen vaiheen
paÈaÈ toÈ kselle asetettua maÈaÈraÈaikaa luopua sulautumisesta sen sijaan ettaÈ ne tarjoutuisivat myymaÈaÈn
vielaÈ lisaÈaÈ omaisuutta komission epaÈilyjen poistamiseksi.

Toinen vaihe

163. NiistaÈ yhdeksaÈstaÈ toiseen vaiheeseen edenneestaÈ asiasta, joista tehtiin paÈaÈtoÈ s vuonna 1998,
viidessaÈ keskittymaÈ hyvaÈksyttiin sen jaÈ lkeen, kun ongelmien poistamiseksi oli tarjottu muodollisia
sitoumuksia, ja yhdessaÈ asiassa (Enso/Stora) komissio otti keskittymaÈaÈ hyvaÈksyessaÈaÈn huomioon tietyt
osapuolten vakuutukset. Asioissa Agfa Gevaert/Dupont ja Hoffmann±La Roche/Boehringer
Mannheim tarjotut korjaustoimenpiteet on jo mainittu. Asiassa Veba/Degussa 79 kilpailuongelma
liittyi pyrogeenisten piihappojen erittaÈ in keskittyneisiin markkinoihin. Veba toimi naÈ illaÈ markkinoilla
itsenaÈ isesti, kun taas Degussan toimintoja hoiti yhteisyritys, jossa toisena osapuolena oli Cabot HuÈ ls
AG, toinen markkinoilla toimivista kahdesta muusta yrityksestaÈ . KorjaustoimenpiteenaÈ Veban oli
myytaÈvaÈ osuutensa yhteisyrityksestaÈ ulkopuoliselle ostajalle, joka on riippumaton sulautuneesta
yrityksestaÈ . NaÈ in varmistettiin, ettaÈ naÈ illaÈ markkinoilla saÈ ilyy kolme riippumatonta kilpailijaa kuten
aikaisemmin.

164. Asiassa Worldcom/MCI korjaustoimenpide Ð merkityksellisillaÈ markkinoilla harjoitettavien
paÈaÈ llekkaÈisten toimintojen myynti Ð ei sinaÈ llaÈaÈn ollut uusi. Sitoumukseen sisaÈ ltyi kuitenkin myoÈ s
joitakin lisaÈmaÈaÈraÈyksiaÈ , joiden tarkoituksena oli varmistaa myynnin tehokkuus ja yhteensovittaa
menettely Yhdysvaltojen viranomaisten kanssa, jotka myoÈ s tutkivat toimenpidettaÈ . Oli taÈrkeaÈaÈ
varmistaa, ettaÈ toiminnot myytiin uudelle toimijalle jo olemassa olevan sijasta. Muutoin kuluttajien
valinnanvara olisi edelleen vaÈhentynyt huomattavasti. LisaÈksi esitettiin maÈaÈraÈyksiaÈ sen estaÈmiseksi,
ettaÈ sulautuman osapuolet perustaisivat uuden yrityksen, joka kilpailisi myytyjen toimintojen kanssa

76 Katso esimerkiksi seuraavat asiat: IV/M.931 Ð Neste/Ivo; IV/M.1082 Ð Allianz/AGF; IV/M.1182 Ð Akzo
Nobel/Courtaulds; IV/M.1137 Ð Exxon/Shell; IV/M.1339 Ð ABB/Elsag Bailey.

77 Asia N:o IV/M 1109.
78 Asia N:o IV/M 1145.
79 Asia N:o IV/M. 942.
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(ja joka osapuolten yleisen vahvuuden vuoksi olisi voinut nopeasti kumota myynnin vaikutuksen), ja
maÈaÈraÈyksiaÈ , joiden mukaan myytaÈvaÈn liiketoiminnan ostajalle on tarjottava palvelut, joita se tarvitsee
pystyaÈkseen toimimaan tehokkaasti. NaÈ ihin palveluihin kuuluvat hankitun verkon huolto/kunnossa-
pito ja rajoittamaton paÈaÈsy Worldcom/MCI:n verkkoon niin sanottujen peering-jaÈrjestelyjen kautta.
Osapuolet tarjosivat samaa sitoumusta sekaÈ komissiolle ettaÈ Yhdysvaltojen oikeusministerioÈ lle, ja
sitoumuksen taÈytaÈntoÈ oÈ npanossa oli otettava huomioon viranomaisten erilaiset menettelytavat. Vaikka
komissio varasikin tavalliseen tapaansa oikeuden nimittaÈaÈ riippumaton edunvalvoja valvomaan
omaisuuden myyntiaÈ ja tarvittaessa toteuttamaan sen, taÈtaÈ toimivaltaa ei otettu heti kaÈyttoÈ oÈ n, vaan
osapuolet saivat mahdollisuuden saattaa myynnin paÈaÈ toÈ kseen Yhdysvaltojen oikeusministerioÈ n
valvonnassa ennen sulautuman toteuttamista. NaÈ in voitiin varmistaa, ettaÈ omaisuus saatiin myytyaÈ
muutamassa kuukaudessa, mikaÈ on lyhyt aika naÈ in suuren omaisuuden myynnille. MaÈaÈraÈykset ovat
myoÈ s osoitus Yhdysvaltojen viranomaisten kanssa taÈssaÈ asiassa tehdystaÈ erityisen tiiviistaÈ korjaustoi-
menpiteitaÈ ja myoÈ s muita seikkoja koskevasta yhteistyoÈ staÈ . Yhdysvaltojen oikeusministerioÈ n
tarkkailijat osallistuivat komission jaÈrjestaÈmaÈaÈn kuulemistilaisuuteen BrysselissaÈ , ja komission ja
Yhdysvaltojen oikeusministerioÈ n yhteisiaÈ kokouksia osapuolten kanssa jaÈrjestettiin ensimmaÈistaÈ
kertaa.

165. Asiassa Skanska/Scancem 80 komissio keskittyi tutkimuksessaan sementin ja betonin (sekaÈ
kuiva- ettaÈ valmisbetonin) sekaÈ betonituotteiden markkinoihin Ruotsissa, Suomessa ja Norjassa.
Sulautuman tuloksena syntyvaÈt yhdistyneet markkinaosuudet olivat joillakin markkinoilla erittaÈ in
korkeita Ð sementtimarkkinoilla jopa 90 prosenttia. Sulautumalla oli myoÈ s huomattavia vertikaalisia
vaikutuksia, koska molemmilla osapuolilla oli merkittaÈvaÈaÈ toimintaa rakentamisen kaikilla kolmella
paÈaÈalueella, nimittaÈ in raaka-aineiden (sementti ja betonin runkoaineet), rakennusmateriaalien
(betoni, betonituotteet) ja itse rakentamisen alalla. Useimmat osapuolten kilpailijoista eivaÈt ole
vertikaalisesti integroituneita, mikaÈ pienentaÈaÈ edelleen niiden mahdollisuuksia kilpailla tehokkaasti
sulautuman jaÈ lkeen. Poistaakseen havaitut maÈaÈraÈaÈvaÈt markkina-asemat Skanska sitoutui myymaÈaÈn
koko omistusosuutensa Scancemista ja lisaÈksi myymaÈaÈn Scancemin sementtiliiketoiminnan Suomessa.
NaÈ istaÈ ensin mainitun toimenpiteen tarkoituksena on poistaa ongelmalliset vertikaaliset yhteydet ja
toisen toimenpiteen tarkoituksena on luoda riippumaton sementin toimituslaÈhde, jonka toimittama
sementti on riittaÈvaÈn korkealaatuista.

166. Kuten jo edellaÈ mainittiin, Enso/Stora hyvaÈksyttiin ilman ehtoja tai velvoitteita. Komissio otti
huomioon eraÈaÈt osapuolten tarjoamat sitoumukset (osa tutkimuksen ensimmaÈisen vaiheen aikana)
niiden huolenaiheiden poistamiseksi, jotka liittyivaÈt Elopakin ja Combiblocin asemaan sulautumasta
seuraavilla keskittyneemmillaÈ nestepakkauskartongin markkinoilla. Sitoumusten mukaan Enso myy
osuutensa Elopakin kanssa yhteisestaÈ jalostustoiminnasta, koska taÈmaÈ vertikaalinen yhteys voisi
heikentaÈaÈ Elopakin tasapainottavaa voimaa. LisaÈksi sulautunut yritys tarjoaa Elopakille ja
Combiblocille hintasuojajaÈrjestelmaÈn. TaÈmaÈ jaÈrjestelmaÈ tarkoittaa suurin piirtein sitaÈ , ettaÈ kaikilta
kolmelta ostajalta perittaÈvaÈt hinnat ovat samat, jollei hintaeroja voida perustella objektiivisilla
kustannustekijoÈ illaÈ . NaÈ in voidaan varmistaa, ettaÈ pienimmaÈt asiakkaat eivaÈt joudu perusteettoman
hintasyrjinnaÈn kohteeksi Tetra Pakiin verrattuna. Lopuksi osapuolet sitoutuivat olemaan vastus-
tamatta, jos nestepakkauskartongin tuonnille yhteisoÈ n ulkopuolelta haetaan tullivapaata kiintioÈ taÈ .
TaÈ llaisen kiintioÈ n myoÈ ntaÈminen lisaÈ isi tuonnin kilpailukykyaÈ ja siten kannustaisi muita toimittajia.

80 Asia N:o 1157.
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4. Asian siirtaÈminen jaÈsenvaltion kaÈsiteltaÈvaÈksi

167. JaÈsenvaltioilta tuli neljaÈ pyyntoÈ aÈ , jotka koskivat sulautuma-asetuksen soveltamisalaan kuuluvan
asian siirtaÈmistaÈ kansallisten kilpailuviranomaisten kaÈsiteltaÈvaÈksi (9 artikla). Kaikkiin pyyntoÈ ihin
suostuttiin.

168. Asiassa Vendex/KBB 81 asian kaÈsittelyn siirtaÈmistaÈ pyysivaÈt Alankomaiden viranomaiset sillaÈ
perusteella, ettaÈ toimenpide uhkasi johtaa maÈaÈraÈaÈvaÈn markkina-aseman syntymiseen muiden
paÈ ivittaÈ istavaroiden kuin elintarvikkeiden vaÈhittaÈ iskaupan alalla Alankomaissa. Komissio myoÈ nsi,
ettaÈ kuluttajien maut ja tottumukset olivat kilpailun kannalta taÈrkeitaÈ tekijoÈ itaÈ vaÈhittaÈ iskaupan
markkinoilla ja ettaÈ naÈmaÈ maut ja tottumukset ovat luonteeltaan selvaÈsti kansallisia, mahdollisesti jopa
alueellisia tai paikallisia. NiinpaÈ paÈivittaÈ istavaroiden vaÈhittaÈ iskaupan Alankomaissa voidaan katsoa
muodostavan 'erilliset jaÈsenvaltion markkinat', kuten 9 artiklassa edellytetaÈaÈn. SekaÈ VendexillaÈ ettaÈ
KBB:llaÈ on suuret markkinaosuudet naÈ illaÈ markkinoilla; ne ovat esimerkiksi ainoat tavarataloja
Alankomaissa omistavat vaÈhittaÈ iskauppiaat. Sen vuoksi riskinaÈ oli, ettaÈ sulautuma johtaisi maÈaÈraÈaÈvaÈn
aseman tai maÈaÈraÈaÈvien asemien syntymiseen tai vahvistumiseen. KeskittymaÈaÈn vaikutusalaan
kuuluvien maantieteellisten ja tuotemarkkinoiden tarkat rajat oli mahdollista maÈaÈritellaÈ ainoastaan
tekemaÈllaÈ perusteellisempi tutkimus, jonka toteuttajaksi sopi kyseessaÈ olevan sektorin ja alueen
perusteella komissiota paremmin kansallinen kilpailuviranomainen. Sulautuma ei vaikuttanut
merkittaÈvaÈsti muissa jaÈsenvaltioissa. TaÈmaÈn perusteella komissio paÈaÈ tteli, ettaÈ perusteet asian
kaÈsittelyn siirtaÈmiselle takaisin jaÈsenvaltioon sulautuma-asetuksen 9 artiklan nojalla taÈyttyivaÈt eikaÈ
ollut muita tekijoÈ itaÈ , joiden vuoksi asian tulisi pysyaÈ komission kaÈsiteltaÈvaÈnaÈ . Sen vuoksi komissio siirsi
asian paÈ ivittaÈ istavaroiden vaÈhittaÈ iskauppaa Alankomaissa koskevan osuuden kansallisten viran-
omaisten kaÈsiteltaÈvaÈksi ja hyvaÈksyi toimenpiteen muilta osin.

169. Asiassa Krauss-Maffei/Wegmann 82 Saksan viranomaiset pyysivaÈt yhteisyrityksen kaÈsittelyn
siirtaÈmistaÈ itselleen sillaÈ perusteella, ettaÈ se uhkasi luoda maÈaÈraÈaÈvaÈn aseman panssaroitujen
sotilasajoneuvojen Saksan markkinoilla. PaÈaÈasiassa ostajien kaÈyttaÈytymisen perusteella komissio
totesi markkinoiden olevan suurelta osin kansalliset markkinat, joille ulkomaiset yritykset voivat
paÈaÈstaÈ vain rajoitetussa maÈaÈrin. Osapuolten toiminnot taÈydensivaÈt toisiaan; Krauss-Maffei oli taÈrkeaÈ
ajoneuvojen alustojen ja Wegmann panssaritornien toimittaja. YhdistaÈmaÈ llaÈ naÈ iden taÈrkeiden
alajaÈrjestelmien suurimmat toimittajat sulautuma voisi antaa osapuolille kilpailuedun taÈydellisen
ajoneuvopaketin toimittamisen suhteen, minkaÈ seurauksena ne voisivat pystyaÈ sulkemaan ajoneuvo-
markkinat muilta toimittajilta. Komissio ei pystynyt omissa tutkimuksissaan ratkaisemaan naÈ itaÈ
ongelmia. YhteisyrityksellaÈ ei ollut merkittaÈvaÈaÈ vaikutusta muilla markkinoilla eikaÈ toimenpiteeseen
liittynyt muita tekijoÈ itaÈ , joiden vuoksi asian olisi tulut jaÈaÈdaÈ komission kaÈsiteltaÈvaÈksi. TaÈmaÈn
perusteella komissio paÈaÈ tti siirtaÈaÈ asian panssaroitujen sotilasajoneuvojen markkinoita koskevan
osuuden takaisin Saksan viranomaisten kaÈsiteltaÈvaÈksi ja hyvaÈksyaÈ toimenpiteen muilta osin.

170. Asiassa Alliance Unichem/Unifarma 83 Italian viranomaiset pyysivaÈt kyseisen laÈaÈkeaineiden
tukkukaupan alan sulautuman siirtaÈmistaÈ kaÈsiteltaÈvaÈkseen, koska se uhkasi johtaa maÈaÈraÈaÈvaÈn aseman
syntymiseen tai vahvistumiseen naÈ illaÈ markkinoilla tietyissaÈ osissa Italiaa, nimittaÈ in Italian
luoteisosassa. Komissio totesi (kuten aikaisemmissa taÈ taÈ alaa koskevissa asioissa), ettaÈ laÈaÈkeaineiden
tukkukaupan markkinat ovat paÈaÈasiassa alueelliset tai paikalliset, vaikka niitaÈ ei taÈssaÈ asiassa
pystyttaÈ isikaÈaÈn maÈaÈrittelemaÈaÈn tarkasti ilman perusteellisempaa tutkimusta, jonka toteuttajaksi Italian

81 Asia N:o IV/M 1060.
82 Asia N:o IV/M 1153.
83 Asia N:o IV/M 1220.
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viranomaiset sopivat paremmin. Sulautuman seurauksena syntyisi Luoteis-Italian suurin tukkukaupan
konserni, jonka markkinaosuus olisi sekaÈ absoluuttisesti ettaÈ suhteellisesti mitattuna huomattava
kilpailijoihin verrattuna. LisaÈksi osapuolten ja joidenkin niiden kilpailijoiden vaÈ lillaÈ oli yhteyksiaÈ
osakkeiden omistuksen kautta. Koska markkinoiden luonne edellyttaÈaÈ suurten varastojen pitaÈmistaÈ ja
saÈaÈnnoÈ llisiaÈ toimituksia syrjaÈ isillaÈkin alueilla sijaitseville apteekeille, markkinoille paÈaÈsy on vaikeaa
eikaÈ merkittaÈvaÈaÈ tasapainottavaa kysyntaÈvoimaa ole. TaÈmaÈn vuoksi komissio paÈaÈ tti siirtaÈaÈ koko asian
Italian viranomaisten kaÈsiteltaÈvaÈksi.

5. SaÈaÈnnoÈ t ja menettelyt

TaÈllaÈ alalla nousi vuoden aikana esille useita kiinnostavia kysymyksiaÈ .

Tarkistetut tiedonannot

171. Osana sulautuma-asetuksen tarkistamista komissio antoi uuden taÈytaÈntoÈ oÈ npanoasetuksen ja
muutetun ilmoituslomakkeen (CO-lomake) 84 ja julkaisi tarkistetut tiedonannot keskittymaÈaÈn
osallistuvien yritysten kaÈsitteestaÈ , yrityskeskittymaÈn kaÈsitteestaÈ , liikevaihdon laskemisesta ja kaiken
itsenaÈiselle taloudelliselle yksikoÈ lle kuuluvan toiminnan hoitavista yhteisyrityksistaÈ 85. Muutokset ovat
paÈaÈasiassa teknisiaÈ tai selventaÈviaÈ ja ne perustuvat itse asetukseen tehtyihin muutoksiin. EhkaÈ taÈrkein
aineellinen muutos on se, ettei yhteisyritysten jakaminen 'keskittymaÈn muodostaviin' ja 'yhteis-
toiminnallisiin' yhteisyrityksiin enaÈaÈ ole ratkaiseva tekijaÈ sulautuma-asetuksen soveltamisen kannalta.
Toimivalta maÈaÈritellaÈaÈn nyt soveltamalla arviointiperusteena sitaÈ , hoitaako yhteisyritys kaiken
itsenaÈiselle taloudelliselle yksikoÈ lle kuuluvan toiminnan. TaÈtaÈ selvitetaÈaÈn tarkemmin asiaa koskevassa
tiedonannossa. Tarkoituksena on kaÈsitellaÈ kaiken toiminnan hoitavien yhteisyritysten yhteistoimin-
nallisia puolia koskevia kysymyksiaÈ , kun komissio on saanut riittaÈvaÈsti kokemusta taÈ llaisten asioiden
kaÈsittelystaÈ .

Puutteelliset ilmoitukset

172. Komission (taÈytaÈntoÈ oÈ npanoasetuksen 4 artiklan nojalla) puutteellisiksi julistamien yrityskes-
kittymiaÈ koskevien ilmoitusten kokonaismaÈaÈraÈ on edelleen pieni, mutta se on kasvanut jonkin verran
viime vuosina. Komissio etsii keinoja puutteellisten ilmoitusten lukumaÈaÈraÈn pienentaÈmiseksi. NiinpaÈ
se olikin tyytyvaÈ inen voidessaan aloittaa oikeudellisten piirien edustajien kanssa taÈ taÈ asiaa koskevat
neuvottelut, joiden perusteella laadittiin parhaita toimintatapoja koskevat suuntaviivat (ºBest Practice
Guidelinesº), jotka on julkaistu paÈaÈosasto IV:n Internet-sivuilla 86.

173. Komissio havaitsi, ettaÈ ilmoitus julistettiin useimmiten puutteelliseksi silloin, kun komission
kanssa ei ollut keskusteltu tai oli keskusteltu vain vaÈhaÈn asiasta tai ilmoituksen sisaÈ lloÈ staÈ . Kun asiasta
ei keskustella ennen ilmoituksen tekemistaÈ (ja/tai kun ennakolta ei laÈhetetaÈ luonnosta CO-
lomakkeesta), riski ilmoituksen puutteelliseksi julistamisesta kasvaa vaÈ istaÈmaÈ ttaÈ . Ilmoituksen
puutteelliseksi julistamiseen oli useita pakottavia syitaÈ , joista voidaan kuitenkin erottaa kolme
paÈaÈryhmaÈaÈ . Joitakin ilmoituksia ei voitu hyvaÈksyaÈ , koska tiettyjaÈ muodollisia vaatimuksia ei taÈytetty Ð
esimerkiksi kaikkia keskittymaÈaÈn osallistuvia osapuolia ei ollut mainittu tai ilmoitus oli tehty ennen
kuin keskittymaÈn toteuttamisesta oli tehty riittaÈvaÈn selkeaÈt sopimukset. Joissain ilmoituksissa
(mahdollisesti suurin yksittaÈ inen luokka) toimitetut tiedot olivat riittaÈmaÈttoÈ miaÈ Ð esimerkiksi tiedot

84 Komission asetus (EY) N:o 447/98, annettu 1 paÈ ivaÈnaÈ maaliskuuta 1998.
85 EYVL C 66, 2.3.1998, s. 1-25.
86 PO IV:n kotisivulla osoitteessa http://europa.eu.int/comm/dg04 kohdassa 'Sulautumat Ð Muita asiakirjoja'.
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keskittymaÈn vaikutusalaan kuuluvista markkinoista ja osapuolten ja kilpailijoiden markkinaosuuksista
naÈ illaÈ markkinoilla Ð tai niitaÈ ei ollut esitetty niin selvaÈsti, ettaÈ asianmukainen kilpailullinen arviointi
olisi voitu toteuttaa maÈaÈraÈajassa. JaÈ lkimmaÈ inen seikka voi olla erityisen taÈrkeaÈ silloin, kun
liiteasiakirjat ovat laajoja ja mahdollisia markkinoita on lukuisia tai ne ovat monitahoisia, mikaÈ on
yleistaÈ . Kolmanteen luokkaan kuuluvat asiat, joissa komission tutkimus osoitti, ettaÈ toimenpiteellaÈ oli
mahdollisesti vaikutusta sellaisilla markkinoilla, joita ilmoituksen tehneet osapuolet eivaÈt olleet
maininneet, vaikka ne ainakin joissakin tapauksissa olisivat voineet ja siten niiden olisi pitaÈnyt mainita
naÈmaÈ markkinat, ja joista sen vuoksi tarvittiin lisaÈ tietoja, joita ei olisi voitu toimittaa ja/tai arvioida
kunnolla jaÈ ljellaÈ olevassa ajassa.

174. Komissio ymmaÈrtaÈaÈ , ettaÈ keskittymien osapuolet ja niiden neuvonantajat haluavat minimoida
vaivannaÈoÈ n ja ajan, jota yhteisoÈ n yrityskeskittymien valvontaan liittyvien menettelyjen noudattaminen
vaatii. Monet komissio paÈaÈtettaÈvaÈksi tulevat asiat ovat kuitenkin niin laajoja ja monimutkaisia, ettaÈ
kaÈsittelyaÈ aloitettaessa toimitettavien tietojen on oltava yksityiskohtaisia. Tietojen on myoÈ s oltava
asian kannalta merkityksellisiaÈ ja keskityttaÈvaÈ mahdollisiin ongelma-alueisiin Ð vaikka osapuolet
katsoisivatkin voivansa osoittaa, ettei mahdollisia ongelmia itse asiassa esiinny. Suuntaviivoissa
kaÈsitellaÈaÈn esimerkiksi ennakkoilmoituksia, maÈaÈraÈaikoja, markkinoiden varovaisen maÈaÈrittelyn ja
rajaamisen toivottavuutta (esimerkiksi sekaÈ kansallisia ettaÈ laajempia, esimerkiksi koko EU:n
markkinoita koskevien markkinatietojen toimittaminen silloin, kun maantieteellisten markkinoiden
maÈaÈritelmaÈ ei ole itsestaÈaÈn selvaÈ) ja sitaÈ , kuinka taÈrkeaÈaÈ on, ettaÈ ennakkoilmoitusta kaÈsitteleviin
kokouksiin osallistuu ilmoituksen tehneiden osapuolten edustajia, jotka tuntevat hyvin kyseessaÈ olevat
liiketoiminnot ja markkinat. Jos naÈitaÈ suuntaviivoja noudatetaan, ei ole kovin todennaÈkoÈ istaÈ , ettaÈ
ilmoitus julistetaan puutteelliseksi tai ettaÈ osapuolten on toimitettava lisaÈ tietoja ilmoituksen jaÈ lkeen,
vaikka komissiolla onkin tarvittaessa mahdollisuus siihen.

Asian uudelleenarviointi tuomioistuimen kumottua paÈaÈ toÈ ksen Ð Kali und Salz

175. Komission vuonna 1993 tekemaÈn alkuperaÈ isen paÈaÈ toÈ ksen kumoamisen jaÈ lkeen Ð kyseessaÈ oli
ensimmaÈinen kerta, kun komission sulautuma-asiassa tekemaÈ paÈaÈ toÈ s kumottiin Ð komission oli
otettava taÈmaÈ asia uudelleen kaÈsiteltaÈvaÈksi. TaÈmaÈn laatuaan ensimmaÈisen menettelyn lopuksi tehtiin
paÈaÈ toÈ s sulautuman hyvaÈksymisestaÈ ensimmaÈisessaÈ vaiheessa (sulautuma-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan
b alakohta), ja siinaÈ nousi esille useita menettelyyn liittyviaÈ ja aineellisoikeudellisia kysymyksiaÈ , joista
seuraavat ovat ehkaÈ kaikkein kiinnostavimmat.

176. Sulautuma-asetuksessa (10 artiklan 5 kohta) saÈaÈdetaÈaÈn, ettaÈ jos yhteisoÈ jen tuomioistuin antaa
tuomion, jolla komission tekemaÈ paÈaÈ toÈ s kumotaan kokonaan tai osittain, asetuksessa saÈaÈdetyt
maÈaÈraÈajat asian kaÈsittelylle ja paÈaÈtoÈ ksen tekemiselle alkavat uudelleen paÈivaÈstaÈ , jona tuomioistuimen
tuomio on annettu. Komission mielestaÈ taÈmaÈ ei kuitenkaan tarkoita sitaÈ , ettaÈ maÈaÈraÈaika alkaa
automaattisesti uudelleen. Asetuksen 10 artiklan 1 kohdassa saÈaÈdetaÈaÈn, ettaÈ alkuperaÈ inen maÈaÈraÈaika
alkaa kulua ilmoituksen vastaanottamista seuraavasta paÈ ivaÈstaÈ tai, jos ilmoituksessa annetut tiedot
ovat puutteelliset, taÈydellisten tietojen vastaanottamista seuraavasta paÈ ivaÈstaÈ . Jos arvioinnin ainoana
perusteena on alkuperaÈ isen ilmoituksen tekemisajankohtana vallinnut tilanne (niin sanottu ex tunc -
peruste), komissio ei tarvitse lisaÈ tietoja arviointiaan varten muiden tekijoÈ iden pysyessaÈ samoina ja
alkuperaÈ istaÈ ilmoitusta voidaan pitaÈaÈ taÈydellisenaÈ . Jos toisaalta on tarkasteltava nykytilannetta (ex
nunc -peruste), silloin ajan kulumisen ja merkityksellisten seikkojen (esimerkiksi markkinaosuuksien
ja kilpailijoiden lukumaÈaÈraÈn) mahdollisen muuttumisen vuoksi alkuperaÈ inen ilmoitus ei vaÈ lttaÈmaÈttaÈ
sisaÈ llaÈ kaikkia tarvittavia tietoja ja on siinaÈ tapauksessa puutteellinen tarkistettujen tai lisaÈtietojen
toimittamiseen saakka.
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177. KyseisessaÈ asiassa komissio katsoi naÈiden toimintatapojen yhdistelmaÈn olevan paras ratkaisu.
Komission toimivaltaa kaÈsitellaÈ taÈ taÈ asiaa sulautuma-asetuksen nojalla ei ollut kiistetty. NiinpaÈ
komissio ei pitaÈnyt taÈmaÈn puolen uudelleenarviointia tarpeellisena, ja siinaÈ maÈaÈrin kaÈsittelytapaa
voidaan pitaÈaÈ takautuvana (ex tunc). SitaÈ vastoin kilpailua koskevan arvioinnin oli liityttaÈvaÈ
nykytilanteeseen (ex nunc). PaÈaÈ toÈ ksessaÈaÈn komission oli tavalliseen tapaan julistettava, soveltuuko
toimenpide yhteismarkkinoille vai ei Ð eikaÈ sitaÈ , oliko toimenpide joskus aikaisemmin soveltunut
yhteismarkkinoille. Sen vuoksi kilpailua koskeva arviointi oli tehtaÈvaÈ kokonaan uudelleen nykyistaÈ
markkinatilannetta koskevien tietojen perusteella. Arviointi koski myoÈ s kiistanalaisen paÈaÈ toÈ ksen niitaÈ
osia, jotka tuomioistuin oli vahvistanut (kuten markkinoiden maÈaÈritelmaÈt). TaÈmaÈn seurauksena
alkuperaÈ inen ilmoitus oli tuomion antamisajankohtana puutteellinen.

178. Kilpailua koskevassa arvioinnissa katsottiin kuitenkin vaÈ lttaÈmaÈttoÈ maÈksi poiketa ex nunc -
periaatteesta osapuolten alunperin esittaÈmaÈn failing company defence -periaatteen (maksukyvyttoÈ maÈn
yrityksen pelastamista koskeva periaate) osalta, koska tilanne, johon se liittyi, ei enaÈaÈ vallinnut eikaÈ
sitaÈ voitaisi luoda uudelleen. MdK-yrityksessaÈ toteutettiin hankinnan jaÈ lkeen rakenneuudistus ja se
muutettiin Saksan lain mukaiseksi osakeyhtioÈ ksi. Olisi ollut mahdotonta jakaa taÈmaÈ uusi taloudellinen
kokonaisuus arviointia varten alkuperaÈ isiin osiinsa, esimerkiksi sen arvioimiseksi, olisiko olemassa
mahdollinen vaihtoehtoinen ostaja.

179. Saatuaan taÈydellisen ilmoituksen komissio tutki asian alustavasti tavalliseen tapaan edellaÈ
esitettyjen seikkojen perusteella. Se totesi, ettaÈ nykytilanteessa maÈaÈraÈaÈvaÈn markkina-aseman
syntyminen tai vahvistuminen ei ollut todennaÈkoÈ istaÈ merkityksellisillaÈ markkinoilla, jotka olivat
kuten aikaisemminkin maataloudessa kaÈytettaÈvien kaliumsuolapohjaisten tuotteiden Saksan mark-
kinat ja Saksan ulkopuoliset yhteisoÈ n markkinat. Saksassa Kali und Salz GmbH:llaÈ saÈ ilyi kaÈytaÈnnoÈ ssaÈ
monopoliasema. Ehdotettu keskittymaÈ ei kuitenkaan aiheuttaisi markkinoiden kilpailurakenteen
heikentymistaÈ syistaÈ , jotka selvitettiin komission alkuperaÈ isessaÈ paÈaÈtoÈ ksessaÈ ja jotka tuomioistuin
myoÈ hemmin vahvisti (niin sanottu failing company defence, jota oli tutkittava ex tunc -periaatteella,
kuten edellaÈ todetaan). LisaÈksi SCPA:n ja Kali und Salzin kaupallisten yhteyksien paÈaÈ ttymisen jaÈ lkeen
SCPA toimitti tuotteitaan myoÈ s Saksaan. YhteisoÈ n muissa maissa osapuolten yhdistetty markkina-
osuus oli nyt alle 50 prosenttia, ja alkuperaÈ isessaÈ tutkimuksessa loÈ ydetty vientikartelli oli lopetettu
samoin kuin Kali und Salzin ja toisen taÈrkeaÈn kilpailijan, SCPA:n vaÈliset liikeyhteydet. Kali und Salz
GmbH toimi nyt Ranskassa itsenaÈ isenaÈ kilpailijana. TaÈmaÈn perusteella toimenpide hyvaÈksyttiin
(asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla).

Asetuksen rikkomisesta maÈaÈraÈ tyt sakot

180. Komissio maÈaÈraÈsi vuonna 1998 ensimmaÈistaÈ kertaa sakkoja, koska keskittymaÈstaÈ ei ollut
ilmoitettu ajoissa sulautuma-asetuksen mukaisesti ja se oli toteutettu ilman komission hyvaÈksyntaÈaÈ .
Helmikuussa korealaiselle Samsungille maÈaÈraÈ ttiin yhteensaÈ 33 000 ecua sakkoja AST Research Inc -
yhtioÈ n (AST) 87 hankinnan vuoksi. Yrityskaupasta ilmoitettiin komissiolle huhtikuussa 1997.
Komission hallussa olevien tietojen mukaan Samsung oli kuitenkin hankkinut sulautuma-asetuksessa
tarkoitetun maÈaÈraÈysvallan AST:ssaÈ jo tammikuussa 1996 tai ennen sitaÈ . Asetuksen 4 artiklan mukaan
ilmoitusvelvollisuuden alaisista keskittymistaÈ on ilmoitettava viikon kuluessa keskittymaÈaÈn johtavasta
toimenpiteestaÈ Ð esimerkiksi maÈaÈraÈysvallan tuottavan osuuden hankkimisesta. KeskittymaÈaÈ ei
myoÈ skaÈaÈn saa toteuttaa ennen kuin se on hyvaÈksytty. TaÈmaÈ yrityskauppa sitaÈ vastoin toteutettiin ja
saatiin paÈaÈ toÈ kseen kauan ennen ilmoituksen tekemistaÈ . MaÈaÈritellessaÈaÈn sakkojen suuruutta komissio
otti lieventaÈvaÈnaÈ asianhaarana huomioon, ettaÈ kilpailulle ei ollut aiheutettu haittaa, rikkominen ei

87 Asia N:o IV/M 970.
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ollut harkittua ja osapuolet olivat lopulta ilmoittaneet toimenpiteestaÈ ja Samsung oli myoÈ ntaÈnyt
rikkomisen ja tehnyt komission kanssa yhteistyoÈ taÈ tutkimuksissa. Rikkominen oli kuitenkin kestaÈnyt
pitkaÈaÈn. LisaÈksi Samsungin voitiin olettaa tuntevan yhteisoÈ n yrityskeskittymien valvontaa koskevat
saÈaÈnnoÈ t, koska se on suuri yritys, jolla on merkittaÈvaÈaÈ toimintaa Euroopassa. MaÈaÈraÈ ttyjen sakkojen
suhteellisen pieni maÈaÈraÈ perustui naÈ ihin tekijoÈ ihin ja siihen, ettaÈ taÈmaÈ oli ensimmaÈinen kerta, kun
komissio maÈaÈraÈsi sakkoja taÈ llaisessa asiassa.

LisaÈ lehti 7: Sulautuma-asetuksen uuden 2 artiklan 4 kohdan taÈytaÈntoÈ oÈ npano

Uusi sulautuma-asetus tuli voimaan 1. maaliskuuta 1998. Se sisaÈ lsi useita muutoksia, jotka
laajensivat sulautuma-asetuksen soveltamisalan koskemaan niin sanottuja kaiken itsenaÈ iselle
taloudelliselle yksikoÈ lle kuuluvan toiminnan hoitavia yhteisyrityksiaÈ . TaÈmaÈ muutos tuo sulautuma-
asetuksen soveltamisalaan sellaiset yhteisyritykset, jotka olisi aikaisemmin arvioitu vuonna 1962
annetun asetuksen N:o 17 nojalla.

Asetuksen 2 artiklan 4 kohtaa sovelletaan kaikkiin yhteisyrityksiin, jotka muodostavat 3 artiklassa
tarkoitetun keskittymaÈn, tosin vain ºjos [niiden] tarkoituksena tai seurauksena on itsenaÈ isinaÈ
pysyvien yritysten kilpailukaÈyttaÈytymisen yhteensovittaminenº. Vuonna 1998 muutetun sulautuma-
asetuksen nojalla kaÈsitellyistaÈ 76 yhteisyrityksestaÈ 13:ta oli arvioitava 2 artiklan 4 kohdan nojalla.
SyvaÈ llisimmaÈt analyysit tehtiin televiestintaÈ- ja Internet-aloja koskevissa asioissa. TaÈhaÈn mennessaÈ 2
artiklan 4 kohtaan liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi on maÈaÈraÈ tty korjaustoimenpiteitaÈ vain
yhdessaÈ asiassa (asia N:o IV/M.1327 Ð Canal+/ CDPQ/ BankAmerica, 3.12.1998, ks. jaÈ ljempaÈnaÈ).
YhdessaÈ muussa asiassa aloitettiin toisen vaiheen tutkimus (asia N:o JV.15, BT AT &T, ks.
jaÈ ljempaÈnaÈ).

Asiassa Canal+/CDPQ/BankAmerica epaÈsuoria vaikutuksia havaittiin yhteisyrityksen jaÈ lkeisen
valmistusvaiheen markkinoilla, nimittaÈ in televisio-oikeuksien tukkukaupan Espanjan markkinoilla
(vaikka ilmoitettu toimenpide koskikin edeltaÈvaÈn vaiheen markkinoita Ranskassa). Canal +:lla oli
Espanjassa vahva tai maÈaÈraÈaÈvaÈ asema maksutelevisiomarkkinoilla ja niitaÈ edeltaÈvillaÈ sisaÈ lloÈ ntuo-
tantomarkkinoilla. Koska valta yhteisyrityksessaÈ jakaantui tasapainoisesti, ilmoitetun toimenpiteen
todettiin antavan Canal +:lle voimakkaan kannustimen suosia Cableuropaa (joka on CDPQ:n ja
BankAmerican maÈaÈraÈysvallassa) maksutelevisio-oikeuksien myynnissaÈ Espanjassa. HyvaÈksytyt
velvoitteet poistivat mahdollisuuden syrjiaÈ muita kilpailijoita Espanjan maksutelevisiomarkkinoil-
la.

Asia Canal+/ CDPQ/ BankAmerica osoittaa, kuinka 2 artiklan 4 kohtaa voidaan kaÈyttaÈaÈ .
EnsinnaÈkaÈaÈn ilmoitettu toimenpide ei luonut Canal +:lle maÈaÈraÈaÈvaÈaÈ asemaa tai vahvistanut
sellaista. Se johti ennemminkin tilanteeseen, jossa yrityksen kaupalliset kannustimet muuttuivat
siten, ettaÈ Espanjan muiden maksutelevisioyhtioÈ iden syrjimisen riski kasvaisi. Toiseksi korjaustoi-
menpide loi vertauskohteen Canal +:n tulevalle kaÈyttaÈytymiselle maksutelevision sisaÈ ltoÈ markki-
noilla Espanjassa, mutta sillaÈ ei puututtu ilmoitetun toimenpiteen rakenteellisiin puoliin. Ilman 2
artiklan 4 kohtaa taÈ llaisen korjaustoimenpiteen hyvaÈksyminen olisi ollut vaikeaa sulautuma-
asetuksen nojalla.

Komissio kaÈsitteli neljaÈaÈ Internet-alaa koskevaa asiaa.

Asiaa Telia/Telenor/Schibsted on syytaÈ kaÈsitellaÈ tarkemmin, koska se auttoi maÈaÈrittelemaÈaÈn
komission menetelmaÈt kaÈsiteltaÈessaÈ 2 artiklan 4 kohtaan liittyviaÈ asioita sulautuma-asetuksen
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nojalla. Ruotsin vakiintunut teleoperaattori Telia, Norjan vakiintunut teleoperaattori Telenor ja
kustannus- ja radio- ja televisiotoimintaa harjoittava norjalainen Schibsted muodostivat yhteisyri-
tyksen Internetin gateway-palvelujen ja Internet-sivujen laatimiseen liittyvien palvelujen tarjo-
amiseksi. Gateway-palvelujen tarkoituksena on helpottaa Internetin kaÈyttaÈ jien paÈaÈsyaÈ sisaÈ ltoÈ oÈ n.
SisaÈ ltoÈ aÈ voivat tarjota joko gateway-palvelujen tarjoajat tai muut yritykset ja se voi olla kaÈyttaÈ jaÈ lle
ilmaista (yleensaÈ mainoksilla rahoitettua) tai sellaista sisaÈ ltoÈ aÈ , josta kaÈyttaÈ jaÈn on maksettava
(maksullinen sisaÈ ltoÈ ).

Analyysissaan komissio totesi, ettaÈ gateway-palvelujen tarjoaminen ei sinaÈ llaÈaÈn muodostanut
markkinoita, mutta Internet-sivuilla mainostamisen ja maksullisen sisaÈ lloÈ n voitaisiin katsoa
muodostavan merkitykselliset markkinat. Arvioitaessa maÈaÈraÈaÈvaÈaÈ asemaa naÈmaÈ kahdet markkinat
olivat merkitykselliset markkinat samoin kuin Internet-sivujen laatiminen. Internet-sivujen
laatimisen markkinoita pidettiin merkityksellisinaÈ markkinoina myoÈ s arvioitaessa yhteensovitta-
mista 2 artiklan 4 kohdan nojalla, koska yhteisyritys ja kaksi sen emoyrityksistaÈ (Telia ja Telenor)
toimivat naÈ illaÈ markkinoilla. MyoÈ s valintaisten Internet-yhteyksien tarjonta muodosti merkityk-
selliset markkinat, joilla sekaÈ Telia ettaÈ Telenor (ruotsalaisesta teleyhtioÈ staÈ Telenordiasta
omistamansa osuuden kautta) toimivat.

Analysoidessaan toimenpidettaÈ komission oli arvioitava kahta eri tilannetta 2 artiklan 4 kohdan
nojalla. EnsinnaÈkin sekaÈ yhteisyrityksellaÈ ettaÈ kahdella sen emoyrityksistaÈ oli toimintaa Internet-
sivujen laatimisen markkinoilla. Emoyritysten ja yhteisyrityksen yhdistetty markkinaosuus oli alle
10 prosenttia kaikkein suppeimmin ja osapuolten kannalta epaÈedullisimmin maÈaÈritellyillaÈ
markkinoilla. TaÈmaÈn perusteella komissio paÈaÈtteli, ettaÈ vaikka emoyritykset yhteensovittaisivatkin
toimintonsa naÈ illaÈ markkinoilla, se ei johtaisi tuntuvaan kilpailun rajoittumiseen. Arvioidessaan
valintaisten Internet-yhteyksien Ruotsin markkinoita 2 artiklan 4 kohdan nojalla komissio havaitsi,
ettaÈ nopea kasvu, suhteellisen pienet markkinoille paÈaÈsyn esteet ja alhaiset vaihtamiskustannukset
olivat naÈiden markkinoiden tyypillisiaÈ piirteitaÈ . Telian markkinaosuus markkinoilla oli 25±40
prosenttia ja Telenordian 10±25 prosenttia, mutta komissio katsoi naÈillaÈ markkinaosuuksilla olevan
vaÈhaÈn merkitystaÈ kyseessaÈ olevan kaltaisilla kasvavilla markkinoilla. Sen vuoksi markkinarakenne
ei edistaÈnyt kilpailukaÈyttaÈytymisen yhteensovittamista. LisaÈksi yhteensovittamisen todennaÈkoÈ i-
syyttaÈ pienensi valintaisten Internet-yhteyksien markkinoiden (joiden osuus Ruotsissa saaduista
Internet-tuloista oli yli 90 prosenttia) suhteellinen koko verrattuna muiden yhteisyrityksen
toiminta-alaan kuuluvien markkinoiden kokoon. TaÈmaÈn vuoksi komissio paÈaÈtteli, ettaÈ emoyritysten
kilpailukaÈyttaÈytymisen yhteensovittaminen ei olisi todennaÈkoÈ istaÈ naÈ illaÈ markkinoilla.

Komissio tutki myoÈ s kahdeksaa telealaan liittyvaÈaÈ asiaa 2 artiklan 4 kohdan nojalla.

Komissio paÈaÈ tti aloittaa perusteellisen tutkimuksen maailman suurimpiin teleoperaattoreihin
kuuluvien British Telecommunicationsin ja AT&T:n suunnittelemasta yhteisyrityksestaÈ . Yhteis-
yritys tarjoaa laajaa valikoimaa telepalveluja monikansallisille yritysasiakkaille ja kansainvaÈlisiaÈ
operaattoripalveluja muille teleyhtioÈ ille. Komissio paÈaÈtti aloittaa toisen vaiheen tutkimuksen
yhteisyrityksen vaikutuksista useilla maailmanlaajuisilla telepalvelujen markkinoilla sekaÈ myoÈ s
joillakin Yhdistyneen kuningaskunnan markkinoilla. Alustavan tutkimuksen jaÈ lkeen komissio
totesi ongelmia liittyvaÈn seuraaviin seikkoihin: osapuolten yhdistetty markkina-asema suurille
monikansallisille yrityksille tarjottavien maailmanlaajuisten telepalvelujen markkinoilla ja kan-
sainvaÈ listen operaattoripalvelujen markkinoilla, yhteisyrityksen perustamisen seurauksena mah-
dollisesti oleva maÈaÈ raÈaÈvaÈn aseman syntyminen tai vahvistuminen tiettyjen telepalvelujen
Yhdistyneen kuningaskunnan markkinoilla ja ehdotetun yhteisyrityksen seurauksena mahdollisesti
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oleva ACC:n (AT&T:n kokonaan omistama tytaÈryhtioÈ ) sekaÈ BT:n ja Telewestin (jossa AT&T:llaÈ on
TCI:n kautta yhteinen maÈaÈraÈysvalta) vaÈ linen kilpailukaÈyttaÈytymisen yhteensovittaminen Yhdisty-
neessaÈ kuningaskunnassa. Lopullista paÈaÈ toÈ staÈ asiassa odotetaan huhtikuussa 1999.

Komission 2 artiklan 4 kohdan nojalla arvioimat ensimmaÈiset asiat osoittavat jo joitakin yhteisiaÈ
piirteitaÈ . KilpailukaÈyttaÈytymisen yhteensovittamisen todennaÈkoÈ isyyttaÈ arvioitaessa 2 artiklan 4
kohdassa tarkoitettujen markkinoiden ja yhteisyrityksen markkinoiden suhteellinen koko on ollut
taÈrkeaÈ tekijaÈ . Tavallisesti kaupalliset kannustimet ja siten yhteensovittamisen riski ovat pienemmaÈt,
jos yhteisyrityksen markkinat ovat huomattavasti pienemmaÈt kuin 2 artiklan 4 kohdassa tarkoitetut
markkinat. TaÈtaÈ ei kuitenkaan voida pitaÈaÈ riittaÈvaÈnaÈ osoituksena emoyritysten vaÈ lisen yhteenso-
vittamisen puuttumisesta. MyoÈ s markkinoiden luonne vaikuttaa komission tekemaÈaÈn arviointiin.
Emoyritysten vaÈ listen yhteyksien luonteella on myoÈ s merkitystaÈ , kun maÈaÈritellaÈaÈn ilmoitetun
toimenpiteen yhteyttaÈ 2 artiklan 4 kohdan mukaisiin vaikutuksiin, vaikka taÈ llaisen yhteyden
puuttuminen ei vaÈ lttaÈmaÈttaÈ tarkoitakaan sitaÈ , ettaÈ vaikutusta ei ole. TaÈssaÈkin analyysissa olisi
otettava huomioon muitakin tekijoÈ itaÈ .
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C Ð Tilastokatsaus

Kuvio 4
Number of final decisions adopted each year since 1992 and number of
notifications 1
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Lopulliset paÈ aÈ toÈ kset (asetus 4065/89)

Lopulliset paÈ aÈ toÈ kset (EHTY:n perustamissopimuksen
66 art.: 1992-1998)

Ilmoitukset (asetus 4064/89)

1 Komissio on muuttanut lopullisia paÈ aÈ toÈ ksiaÈ (asetus (ETY) N:o 4064/89) koskevia lukuja ottaakseen huomioon
paÈ aÈ toÈ kset, jotka on tehty 9 artiklan 3 kohdan nojalla (asian osittainen siirtaÈ minen jaÈ senvaltion kaÈ siteltaÈ vaÈ ksi): 1
paÈ aÈ toÈ s enemmaÈ n vuonna 1992, 1 paÈ aÈ toÈ s enemmaÈ n vuonna 1994, 6 paÈ aÈ toÈ staÈ enemmaÈ n vuonna 1997.
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Kuvio 5
KeskittymaÈ lajit (1992-1998)
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III Ð VALTIONTUKI

A Ð Yleinen valtiontukipolitiikka

1. Valtiontukien valvonnan tehostaminen

181. Valtiontukipolitiikan ja valtiontukien valvonnan alalla komissio jatkoi vuonna 1998 aloitettaan
valtiontukien valvonnan suuntaamiseksi uusille aloille ja uudistamiseksi. Komission heinaÈkuussa
antama kuudes yleiskatsaus Euroopan unionissa myoÈ nnetyistaÈ valtiontuista koskee vuosia 1994±
1996 88. TaÈmaÈn ajanjakson aikana viidentoista jaÈsenvaltion unionissa kaÈytettiin teollisuustuotannon
alalla valtiontukiin vuosittain keskimaÈaÈrin 38 miljardia ecua, joka vastaa 3 prosenttia arvonlisaÈstaÈ tai
1 238 ecua tyoÈ paikkaa kohden. Yleiskatsaus osoittaa, ettaÈ vuosien 1993 ja 1994 huipun jaÈ lkeen
valtiontukien maÈaÈraÈ t ovat nyt laskusuunnassa. Kuten jo edellisessaÈ yleiskatsauksessa, selvin suuntaus
on yksittaÈ isille yrityksille tapauskohtaisesti horisontaalisia, alakohtaisia tai alueellisia tavoitteita
edistaÈvien ohjelmien ulkopuolella myoÈ nnettaÈvien tukien maÈaÈraÈn pysyminen suurena. Teollisuus-
tuotannon, rahoituspalvelujen ja lentoliikenteen aloilla muutamien suurten yksittaÈ isten tukien osuus
kaikista myoÈ nnetyistaÈ tuista on suhteeton. PaÈaÈasiassa yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen
myoÈ nnettaÈvien tapauskohtaisten tukien maÈaÈraÈ on vuonna 1996 noussut 16 prosenttiin kaikista naÈ illaÈ
aloilla myoÈ nnetyistaÈ tuista, kun se vuonna 1992 oli 6 prosenttia.

182. Korkeat valtiontukimaÈaÈraÈ t ovat jatkuva kilpailun vaÈaÈristymisen laÈhde. Tiukka valtiontukipo-
litiikka ja valvonta ovat taÈrkeitaÈ , jos Eurooppa aikoo lisaÈtaÈ kilpailukykyaÈaÈn maailmanmarkkinoilla.
Cardiffissa kokoontuneen Eurooppa-neuvoston aikana jaÈsenvaltiot korostivatkin tarvetta edistaÈaÈ
kilpailua ja vaÈhentaÈaÈ valtiontuen kaltaisia vaÈaÈristymiaÈ . Ainoastaan taÈ llaÈ tavoin voidaan pienentaÈaÈ
jaÈsenvaltioiden vaÈ lisiaÈ tukitasojen eroja ja siten edistaÈaÈ tavoitteena olevaa taloudellista ja sosiaalista
yhteenkuuluvuutta.

183. Uudenaikaistamisen tavoitteena on parantaa avoimuutta ja oikeusvarmuutta, tehostaa
valtiontukien valvontajaÈ rjestelmaÈaÈ , tiukentaa valvontaa, erityisesti suurten yksittaÈ isten tukien
valvontaa, ja yksinkertaistaa merkitykseltaÈaÈn vaÈhaÈ isempien asioiden valvontajaÈrjestelmaÈaÈ . Vuonna
1998 komissio keskittyi yksinkertaistamaan ja selventaÈmaÈaÈn menettelysaÈaÈntoÈ jaÈ ja keskittaÈmaÈaÈn
voimavaroja taÈrkeimpien asioiden tarkempaan valvontaan. Se sovelsi 89 artiklaa ensimmaÈistaÈ kertaa
perustamissopimuksen voimaantulon jaÈ lkeen. TaÈmaÈn artiklan mukaan neuvosto voi komission
ehdotuksesta antaa aiheelliset asetukset valtiontukien valvomiseksi. Komissio on ehdottanut kahta
taÈ llaista asetusta: neuvosto hyvaÈksyi 16. marraskuuta 1998 komission ehdottaman menettelyasetuk-
sen 89. Neuvosto hyvaÈksyi 7. toukokuuta 1998 komission ehdottaman asetuksen, jossa komissiolle
myoÈ nnetaÈaÈn valtuudet vapauttaa tietyt monialaisen tuen muodot ilmoitusvelvollisuudesta 90.

184. NaÈ iden asetusten lisaÈksi komissio antoi 11. marraskuuta tiedonannon valtiontukisaÈaÈntoÈ jen
soveltamisesta yritysten vaÈ littoÈ maÈaÈn verotukseen 91. LisaÈksi komissio antoi 22. heinaÈkuuta koulutuk-
seen myoÈ nnettaÈvaÈaÈ tukea koskevat yhteisoÈ n puitteet 92. KesaÈkuussa 1998 neuvosto antoi asetuksen

88 KOM (1998) 417 lopullinen.
89 Ehdotus neuvoston asetukseksi (EY) Euroopan yhteisoÈ n perustamissopimuksen 93 artiklan soveltamista

koskevista yksityiskohtaisista saÈaÈnnoÈ istaÈ , EYVL C 116, 16.4.1998.
90 Neuvoston asetus (EY) N:o 994/98, annettu 7 paÈ ivaÈnaÈ toukokuuta 1998, Euroopan yhteisoÈ n perustamissopi-

muksen 92 ja 93 artiklan soveltamisesta tiettyihin valtion monialaisen tuen muotoihin, EYVL L 142, 14.5.1998.
91 EYVL C 384, 10.12.1998.
92 EYVL C 343, 11.11.1998.
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laivanrakennusteollisuudelle myoÈ nnettaÈvaÈaÈ tukea koskevista uusista saÈaÈnnoÈ istaÈ 93. Monialaisia
puitteita alueellisesta tuesta suurille investointihankkeille sovelletaan 1. syyskuuta alkaen kolmen
vuoden ajan 94.

2. Valtiontukea koskevat ryhmaÈpoikkeukset

185. Neuvosto antoi 7. toukokuuta 1998 asetuksen, joka muodostaa oikeusperustan, jonka nojalla
komissio voi vapauttaa tietyt valtion monialaisen tuen muodot ilmoitusvelvollisuudesta 95. NaÈmaÈ
ryhmaÈpoikkeukset voivat koskea pienille ja keskisuurille yrityksille, tutkimukseen ja kehitykseen,
ympaÈristoÈ nsuojeluun, tyoÈ llistaÈmiseen ja koulutukseen sekaÈ alueellisten tukiohjelmien nojalla
myoÈ nnettaÈvaÈaÈ tukea. LisaÈksi komissio voi antaa de minimis -saÈaÈntoÈ aÈ koskevan asetuksen. Komissio
on alkanut valmistella ryhmaÈpoikkeuksia.

186. TaÈmaÈ asetus annettiin sen vuoksi, ettaÈ komission on keskityttaÈvaÈ taÈrkeaÈmpiin asioihin ja se olisi
vapautettava lukuisten tavanomaisten asioiden kaÈsittelystaÈ , joissa yhteismarkkinoille soveltuvuuden
arviointi on pelkaÈstaÈaÈn muodollisuus. Valtuusasetuksen soveltamisalaan kuuluvilla aloilla on jo jonkin
aikaa sovellettu suuntaviivoja ja puitteita. JaÈsenvaltiot suunnittelevat tukiohjelmansa naÈiden saÈaÈntoÈ jen
mukaisesti. Sen vuoksi voidaan kokemuksen perusteella olettaa, ettaÈ naÈ maÈ horisontaaliset
tukitoimenpiteet soveltuvat yleensaÈ yhteismarkkinoille. Komissio varaa itselleen kuitenkin oikeuden
valvoa tukitoimenpiteitaÈ ja arvioida, noudattaako tuki perustamissopimusta. JaÈsenvaltioiden on
pidettaÈvaÈ rekisteriaÈ tukitoimenpiteistaÈ ja ilmoitettava niistaÈ komissiolle vuosikertomuksissa. Jos
ilmoitusvelvollisuudesta vapauttavia saÈaÈntoÈ jaÈ sovelletaan vaÈaÈrin, asia voidaan viedaÈ kaÈsiteltaÈvaÈksi
kansallisiin tuomioistuimiin sen lisaÈ ksi, ettaÈ asiaa kaÈ sitellaÈ aÈ n laittomana tukena komission
menettelyjen mukaisesti.

3. Menettelyasetus

187. Valtiontukipolitiikan alalla vuonna 1998 toteutettu taÈrkein lainsaÈaÈdaÈnnoÈ llinen hanke oli
komission valtiontukien valvontamenettelyaÈ koskevien saÈaÈntoÈ jen koontaminen. Komissio antoi 18.
helmikuuta EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan nojalla asetusehdotuksen 96, jonka tarkoituksena
oli koontaa valtiontukien valvontamenettelyn eri vaiheet ja tiukentaa valvontaa sen ollessa tarpeen.
Marraskuun 16. paÈ ivaÈ 1998 kokoontunut teollisuusministerien neuvosto paÈaÈsi asetuksesta poliittiseen
sopimukseen. Neuvosto hyvaÈksynee asetuksen muodollisesti vuoden 1999 alussa saatuaan lausunnon
Euroopan parlamentilta. EnsimmaÈistaÈ kertaa on kaÈytoÈ ssaÈ yksi yhteisoÈ jen valtiontukien valvontaa
koskeva perussaÈaÈdoÈ s, johon on koottu kaikki menettelysaÈaÈnnoÈ t yhdenmukaisesti.

188. TaÈmaÈ asetus on taÈrkeaÈ kahdesta syystaÈ . EnsinnaÈkin siihen on koonnettu voimassa olevat
menettelyt, jotka perustuvat komission kaÈytaÈntoÈ oÈ n ja yhteisoÈ jen tuomioistuimen oikeuskaÈytaÈntoÈ oÈ n.
Siten naÈmaÈ hajanaiset saÈaÈnnoÈ t korvataan vastedes avoimella ja velvoittavalla saÈaÈdoÈ ksellaÈ . SillaÈ , ettaÈ
kaikki menettelysaÈaÈnnoÈ t koonnetaan yhteen asetukseen, on epaÈ ilemaÈttaÈ keskipitkaÈ llaÈ tai pitkaÈ llaÈ
aikavaÈ lillaÈ vaikutusta valtiontukipolitiikkaan. Oikeusvarmuuden luomisen lisaÈksi asetus helpottaa
saÈaÈntoÈ jen kaÈyttoÈ aÈ ja lisaÈaÈ taÈmaÈn politiikanalan naÈkyvyyttaÈ . TaÈmaÈn seurauksena on todennaÈkoÈ isesti,

93 Ei vielaÈ julkaistu.
94 EYVL C 107 7.4.1998.
95 Neuvoston asetus (EY) N:o 994/98, annettu 7 paÈ ivaÈnaÈ toukokuuta 1998, Euroopan yhteisoÈ n perustamissopi-

muksen 92 ja 93 artiklan soveltamisesta tiettyihin valtion monialaisen tuen muotoihin, EYVL L 142, 14.5.1998.
96 Ehdotus neuvoston asetukseksi (EY) Euroopan yhteisoÈ n perustamissopimuksen 93 artiklan soveltamista

koskevista yksityiskohtaisista saÈaÈnnoÈ istaÈ , EYVL C 116, 16.4.1998, s. 13.
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ettaÈ kaikki osapuolet oppivat tuntemaan saÈaÈnnoÈ t paremmin ja osallistuvat aktiivisemmin valtiontukiin
liittyvaÈaÈn toimintaan. Asetuksessa ei kuitenkaan pelkaÈstaÈaÈn koonneta nykyisiaÈ menettelyaÈ . Se antaa
komissiolle myoÈ s mahdollisuuden tehostaa tukien valvontaa tietyiltaÈ osin ja antaa komissiolle uudet
valtuudet, joiden avulla sen pitaÈ isi pystyaÈ paremmin estaÈmaÈaÈn laittomia tukia ja tukien vaÈaÈrinkaÈyttoÈ aÈ .

189. TietyissaÈ tapauksissa komissio pystyy esimerkiksi vaatimaan vaÈ littoÈ maÈsti laittomasti myoÈ nnetyn
tuen maksettavaksi tilapaÈ isesti takaisin siihen asti, kunnes se on tehnyt paÈaÈtoÈ ksen tuen soveltuvuu-
desta yhteismarkkinoille. Asetuksessa saÈaÈdetaÈaÈn myoÈ s komission velvollisuudesta vaatia yhteismark-
kinoille soveltumattoman laittomasti myoÈ nnetyn tuen takaisinperintaÈaÈ . JaÈsenvaltion on perittaÈvaÈ tuki
takaisin viipymaÈttaÈ kansallisen lainsaÈaÈdaÈntoÈ nsaÈ menettelyjen mukaisesti, jos naÈmaÈ menettelyt
mahdollistavat komission paÈaÈtoÈ ksen vaÈ littoÈ maÈn ja tehokkaan taÈytaÈntoÈ oÈ npanon. LisaÈksi sen on
toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet, myoÈ s vaÈ liaikaiset, taÈhaÈn tulokseen paÈaÈsemiseksi.

Asetus tuo myoÈ s sen uuden mahdollisuuden, ettaÈ komissio voi tehdaÈ tarkastuskaÈyntejaÈ paikan paÈaÈ llaÈ ,
kun sillaÈ on perusteltu syy epaÈ illaÈ , onko tuen hyvaÈksymisestaÈ tehtyjaÈ paÈaÈ toÈ ksiaÈ noudatettu.
JaÈsenvaltioiden on tarvittaessa autettava komission virkamiehiaÈ tarkastuksen toteuttamisessa.

Oikeusvarmuuden takaamiseksi kauan sitten myoÈ nnetyn laittoman tuen osalta asetuksessa saÈaÈdetaÈaÈn
10 vuoden maÈaÈraÈajasta: komissio ei voi enaÈaÈ vaatia tuen takaisinperimistaÈ , jos tuen myoÈ ntaÈmisestaÈ on
kulunut yli 10 vuotta.

190. Lopuksi asetuksen tarkoituksena on myoÈ s nopeuttaa menettelyjaÈ . Sen vuoksi asetuksessa
saÈaÈdetaÈaÈn muodolliselle tutkintamenettelylle maÈaÈraÈaika, joka on 18 kuukautta menettelyn aloittami-
sesta; taÈ llaÈ hetkellaÈ menettelyn aloittamiselle ei ole maÈaÈraÈaikaa. TaÈmaÈn maÈaÈraÈajan paÈaÈ tyttyaÈ
jaÈsenvaltio voi pyytaÈaÈ komissiota tekemaÈaÈn paÈaÈ toÈ ksen, joka komission on tehtaÈvaÈ kahden kuukauden
kuluessa pyynnoÈ n vastaanottamisesta. PaÈaÈ toÈ ksentekomenettelyn lyhentaÈmiseksi asetuksessa saÈaÈde-
taÈaÈn myoÈ s, ettaÈ taÈstaÈ laÈhtien tiedonanto menettelyn aloittamisesta julkaistaan kokonaan ainoastaan
todistusvoimaisella kielellaÈ ja muilla kielillaÈ vain tiivistelmaÈ . Lopulliset paÈaÈ toÈ kset julkaistaan kuitenkin
edelleen kokonaisuudessaan kaikilla virallisilla kielillaÈ .

4. VerojaÈrjestelmiin sisaÈ ltyvaÈ valtiontuki

191. Komission tiedonanto valtiontukisaÈaÈntoÈ jen soveltamisesta yritysten vaÈlittoÈ maÈaÈn verotukseen 97

noudattaa komission sitoumusta tiukentaa kaikkien valtiontukimuotojen valvontaa. TaÈmaÈ sitoumus on
yhdenmukainen niiden pyrkimysten kanssa, joista jaÈsenvaltiot sopivat menettelysaÈaÈntoÈ jaÈ kaÈsittele-
vaÈssaÈ ryhmaÈssaÈ haitallisen verokilpailun lopettamiseksi. TaÈmaÈn tiedonannon perusteella komissio
arvioi tai arvioi uudelleen tapauskohtaisesti kaikki erityiset vero-ohjelmat jaÈsenvaltioissa. Tiedonan-
nossa vahvistetaan arviointiperusteet, joiden mukaan verotustoimenpiteet kuuluvat valtiontukisaÈaÈn-
toÈ jen soveltamisalaan, ja kuvataan menettelyjaÈ .

192. Tiedonannossa todetaan, ettaÈ kuuluakseen valtiontukisaÈaÈntoÈ jen soveltamisalaan veroedun on
oltava luonteeltaan erityinen siinaÈ suhteessa, ettaÈ se suosii tiettyjaÈ yrityksiaÈ tai tuotannonaloja.
Veroetu voidaan myoÈ ntaÈaÈ eri muodoissa, esimerkiksi alentamalla veroprosenttia, veronvaÈhennyksinaÈ ,
nopeutettuina poistoina tai luopumalla veroveloista. Tiedonannon mukaan veroetua pidetaÈaÈn
erityisenaÈ , kun se perustuu yleisesti sovellettaviin verosaÈaÈntoÈ ihin tehtaÈvaÈaÈn poikkeukseen, jollei taÈmaÈ
poikkeus ole oikeutettu jaÈrjestelmaÈn luonteen tai taloudellisen rakenteen vuoksi, tai poikkeukseen
veroviranomaisten harkinnanvaraisesta kaÈytaÈnnoÈ staÈ . Sellaisia verosaÈaÈntoÈ jaÈ , jotka koskevat esimerkiksi

97 EYVL C 384, 10.12.1998.
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tiettyaÈ aluetta tai sektoria tai yrityksen tiettyaÈ toimintoa (kuten rahoituspalveluja), pidetaÈaÈn
valtiontukisaÈaÈntoÈ jen mukaan erityisinaÈ . Irlannin yritysverotusta koskevissa asioissa 98 komissio ilmoitti
selvaÈ sti, ettaÈ se ei pidaÈ teollisuustuotannon suosimista palvelualan kustannuksella yleisenaÈ
toimenpiteenaÈ . Valtiontuen kaÈsitteen kehitys ja EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan tiukempi
tulkinta voivat johtaa komission aikaisempien paÈaÈtoÈ sten uudelleentarkasteluun. TaÈssaÈ tapauksessa
komissio ehdottaa aiheellisia toimenpiteitaÈ EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 1 kohdan
mukaisesti.

B Ð Tuen kaÈ site

193. Kaikki valtiontuet, jotka taÈyttaÈvaÈt EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohdassa luetellut
neljaÈ kriteeriaÈ , ovat periaatteessa yhteismarkkinoille soveltumattomia. Jotta tuki kuuluisi 87 artiklan 1
kohdan soveltamisalaan, i) siitaÈ on oltava taloudellista etua tuensaajalle, ii) sen on oltava valtion
myoÈ ntaÈmaÈaÈ tai valtion varoista myoÈ nnettyaÈ , iii) se on myoÈ nnettaÈvaÈ valikoidusti ºtietyille yrityksilleº
tai ºtietyille tuotannonaloilleº, jolloin se vaÈaÈristaÈaÈ kilpailua ja iv) sen on vaikutettava jaÈsenvaltioiden
vaÈ liseen kauppaan. Tuen myoÈ ntaÈmismuodolla (avustus, korkojen alentaminen, verohelpotus,
lainatakaus jne.) ei ole merkitystaÈ 87 artiklan soveltamisen kannalta.

194. Tukitoimenpiteiden luokittelu 87 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuksi valtiontueksi on kansallisten
viranomaisten kannalta mielenkiintoinen kysymys, sillaÈ niillaÈ on 88 artiklan 3 kohdan mukaan
velvollisuus ilmoittaa komissiolle tuen myoÈ ntaÈmistaÈ tai muuttamista koskevista suunnitelmista.
Kysymys on ajankohtainen niille valtioille, jotka neuvottelevat parhaillaan yhteisoÈ n saÈaÈnnoÈ stoÈ n
sulauttamisesta lainsaÈaÈdaÈntoÈ oÈ nsaÈ valmistautuessaan EU:n jaÈsenyyteen. MaÈaÈritelmaÈ on taÈrkeaÈ myoÈ s
kansallisille tuomioistuimille, jotka voivat tehdaÈ paÈaÈ toÈ ksiaÈ valtiontuen olemassaolosta ja lainmukai-
suudesta ja jotka voivat myoÈ s pyytaÈaÈ ennakkoratkaisuja Euroopan yhteisoÈ jen tuomioistuimelta EY:n
perustamissopimuksen 234 artiklan nojalla. Valtiontuen maÈaÈritelmaÈaÈ koskeva neuvonta on taÈrkeaÈaÈ
myoÈ s mahdollisille tuensaajille, joiden on tutkittava huolellisesti niille tarjolla olevan tuen
lainmukaisuus.

Vuonna 1998 komissio teki useita paÈaÈ toÈ ksiaÈ , jotka ovat kiinnostavia valtiontuen kaÈsitteen kannalta.
NaÈ itaÈ paÈaÈ toÈ ksiaÈ kuvaillaan jaÈ ljempaÈnaÈ .

1. Yhdelle tai useammalle yritykselle myoÈ nnetty etu

195. Taloudellista tukea voidaan myoÈ ntaÈaÈ useilla tavoilla ja monissa olosuhteissa. YhteisoÈ jen
ensimmaÈisen oikeusasteen tuomioistuin totesi asiassa Ladbroke 99, ettaÈ Ranskan budjettiministerin
paÈaÈ toÈ s antaa Paris Mutuel Urbain -yritykselle (PMU) lupa lykaÈtaÈ joidenkin hevoskilpailujen
vedonlyoÈ nnistaÈ perittaÈvien maksujen tilittaÈmistaÈ Ranskan valtiolle vastaa taloudellisen edun
myoÈ ntaÈmistaÈ taÈ lle yritykselle ja siten parantaa sen asemaa vedonlyoÈ ntimarkkinoilla sekaÈ kotimaassa
ettaÈ ulkomailla.

196. Asiassa Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato komissio totesi, ettaÈ valtion maÈaÈraÈysvallassa
oleville yrityksille on voitu myoÈ ntaÈaÈ taloudellista etua palvelujen tai tavaroiden toimitusta valtiolle
koskevien yksinoikeudellisten sopimusten ehtojen kautta, jos sopimuksissa sovitut hinnat ylittaÈvaÈ t

98 Asiat E 1/98 ja 2/98, EYVL C 395, 18.12.1998.
99 T-67/94, Ladbroke Racing Ltd v. komissio, Kok. 1998, s. II-1.
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normaalit markkinahinnat 100. On mahdollista, ettaÈ naÈ illaÈ sopimuksilla ainoastaan pidetaÈaÈn tuensaajat
toimintakykyisinaÈ ja mahdollisesti annetaan niille mahdollisuus kaupallisten toimintojensa ristikkaÈ i-
seen tukemiseen. Edunsaaja toimii rahanlyoÈ ntialalla, jolla ei kaÈydaÈ yhteisoÈ n sisaÈ istaÈ kauppaa. Se on
kuitenkin saanut kaksi sopimusta yhteisoÈ n ulkopuolisilta mailta, ja sen epaÈ iltiin voittaneen euroop-
palaiset kilpailijansa ristikkaÈ istukien avulla.

197. Case di Cura Riunitelle myoÈ nnettyaÈ pelastustukea koskevassa paÈaÈ toÈ ksessaÈaÈn 101 komissio
katsoi, ettaÈ valtiontakauksen myoÈ ntaÈminen taÈ lle italialaiselle terveydenhoitoalan laitokselle ei tuonut
sille taloudellista etua. Koska tuensaaja ei heikon taloudellisen tilanteensa vuoksi voinut saada luottoa
markkinoilta, komissio katsoi, ettaÈ tukiosuus vastasi taÈmaÈn takausjaÈrjestelmaÈn avulla saatua koko
lainasummaa. Case di Curan taÈrkein asiakas oli kuitenkin valtio, joka oli tavallisista kaupallisista
liiketapahtumista jaÈaÈnyt taÈ lle yritykselle velkaa taattua luottoa yli neljaÈ kertaa suuremman summan.
Koska valtiota ei muiden samassa tilanteessa olevien velallisten tavoin voida asettaa selvitystilame-
nettelyyn, Casa di Cura oli merkittaÈvaÈsti huonommassa asemassa kuin sen kilpailijat, jotka myyvaÈt
palveluja yksityisille asiakkaille. Takaus oli rajoitettu siihen ajankohtaan, kun valtio on maksanut
eraÈaÈntyneet velkansa. TaÈssaÈ tapauksessa valtio ei myoÈ nnaÈ perusteetonta tukea yrityksellaÈ , vaan
ainoastaan pienentaÈaÈ joitakin niistaÈ taloudellisista haitoista, jotka valtio itse on aiheuttanut yritykselle
jaÈ ttaÈmaÈ llaÈ maksamatta eraÈaÈntyneet velkansa.

198. Yritykset voivat saada taloudellista etua niiden ehtojen kautta, joilla ne paÈaÈsevaÈt kaÈyttaÈmaÈaÈn
infrastruktuuria. Yritykset, joille annetaan mahdollisuus hyoÈ tyaÈ infrastruktuurin kehittaÈmisestaÈ ,
esimerkiksi antamalla niille paikka teollisuusalueelta, saavat ilmaista etua, jos ne eivaÈt maksa
korvausta. PaÈaÈ toÈ ksessaÈaÈn aloittaa 88 artiklan 2 kohdan mukainen menettely ItaÈvallan viranomaisten
Lenzing Lyocellille 102 myoÈ ntaÈmaÈstaÈ tukipaketista komissio totesi, ettaÈ infrastruktuurin kehittaÈminen
hyoÈ dytti tietyiltaÈ osin nimenomaan taÈtaÈ yritystaÈ , ja se asetti lisaÈksi kyseenalaiseksi, toteuttaisiko
teollisuusaluetta yllaÈpitaÈvaÈ yksityinen sijoittaja tietyn yrityksen tarpeiden mukaista kehitystyoÈ taÈ
ilmaiseksi.

199. Erityisesti tehdasalueiden puhdistamisen osalta komissio ottaa huomioon ºsaastuttaja maksaaº
-periaatteen ja soveltaa ympaÈristoÈ nsuojeluun myoÈ nnettaÈvaÈaÈ valtiontukea koskevia yhteisoÈ n suunta-
viivoja 103 sen ollessa mahdollista. Asiassa, joka koski valtion rahoitusta tehdasalueella puhdistustoÈ itaÈ
toteuttavalle yritykselle, komissio paÈaÈ tti, ettaÈ teollisuusalueen omistaja sai taloudellista etua, koska se
saÈaÈstyi puhdistuskustannuksilta. Kansallisen lain mukaan teollisuusalueen omistaja on toissijaisesti
vastuussa saastuttajan jaÈ lkeen. KyseessaÈ olevassa tapauksessa saastuttaja oli selvitystilassa ja
lopettanut kaiken toimintansa. Siten voitiin paÈaÈ tellaÈ , ettaÈ saastuttaja ei voinut enaÈaÈ hyoÈ tyaÈ alueen
puhdistamisesta. 104

200. English Partnership -jaÈ rjestelmaÈaÈ koskevassa asiassa, jossa oli kyse valtion avustuksen
myoÈ ntaÈmisestaÈ kiinteistoÈ n kunnostajille, katsottiin, ettaÈ rahoitus, joka oli tarkoitettu kattamaan
kunnostamattoman omaisuuden arvon ja sen kunnostamisesta aiheutuvien kustannusten sekaÈ valmiin
hankkeen vaÈ itetyn alhaisemman arvon vaÈlinen arvioitu ero, on 87 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua
valtiontukea. Kyseisen jaÈrjestelmaÈn mukaan tarjotulla rahoituksella on tarkoitus kannustaa sijoittajia/

100 C 64/98 (ex NN 95/97), Ente Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Italia, ei vielaÈ julkaistu EYVL:ssaÈ .
101 N 461/97, Italia, EYVL C 149, 15.5.1998.
102 C 61/98 (ex NN 189/97) Lenzing Lyocell GmbH & Co KG, ItaÈvalta, EYVL C 9, 13.1.1999.
103 EYVL C 72, 13.3.1994.
104 C 24/98 (ex N 663/97) Kiener Deponie Bachmanning, ItaÈvalta, EYVL C 201, 27.6.1998.
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kiinteistoÈ alaa investoimaan tehdasalueelle, jonka ongelmallinen kunto tai sijaintipaikka ei kannusta
yksityisiaÈ sijoittajia. 105

201. Komissio on soveltanut usein yksityistaÈ sijoittajaa koskevaa arviointiperustetta. TaÈmaÈn
periaatteen avulla komissio arvioi, avustaako valtio julkisia yrityksiaÈ tai osittain valtion omistuksessa
olevia yksityisiaÈ yrityksiaÈ suotuisimmilla ehdoilla verrattuna tavanomaisissa markkinaolosuhteissa
toimivan yksityisen sijoittajan kaÈyttaÈytymiseen. Jos naÈ in on, valtion toimenpiteisiin sisaÈ ltyy 87 artiklan
1 kohdassa tarkoitettua valtiontukea. YhteisoÈ jen ensimmaÈisen oikeusasteen tuomioistuin antoi kaksi
tuomiota, jotka liittyvaÈt taÈmaÈn vaÈ lineen soveltamiseen. Asiassa Cityflyer Express 106 se totesi, ettaÈ kun
komissio paÈaÈ ttelee, ettaÈ yksityinen sijoittaja ei olisi toiminut niillaÈ ehdoilla, joilla valtio toimi, sen on
lisaÈksi tutkittava, mitkaÈ ehdot yksityinen sijoittaja olisi voinut hyvaÈksyaÈ . Asiassa BP Chemicals 107

tuomioistuin paÈaÈtti, ettaÈ vaikka valtio oli kahdesti hankkinut yrityksen osakkeita ja siten kahdesti
antanut valtiontukea yritykselle, ei voida sulkea pois mahdollisuutta, ettaÈ kolmatta osakkeiden
hankintaa on arvioitava objektiivisesti itsenaÈ isenaÈ sijoituksena kaÈyttaÈen yksityistaÈ sijoittajaa koskevaa
arviointiperustetta. KyseisessaÈ asiassa ensimmaÈisen oikeusasteen tuomioistuin pyysi komissiota
arvioimaan, olisiko yksityinen sijoittaja hankkinut osakkeita kolmannen kerran, koska kaksi
ensimmaÈistaÈ kertaa eivaÈt olleet kannattavia.

202. Komissio paÈaÈtteli kansallisten viranomaisten toimittamien vaihtoehtoisten laskelmien perus-
teella asiassa Ponsal 108, ettaÈ valtion veloista luopumiseen yrityksen selvitystilan yhteydessaÈ ei liittynyt
tukea, sillaÈ viranomaisten laskelmat vahvistivat, ettaÈ kansallisessa laissa sallittujen yrityksen toiminnan
muiden lopettamismuotojen jaÈ lkeen tappiot olisivat olleet suuremmat. Viranomaiset toimittivat myoÈ s
todisteita siitaÈ , ettaÈ ne noudattivat taÈysin kansallista konkurssilainsaÈaÈdaÈntoÈ aÈ .

203. Arvioidessaan eraÈaÈn julkisen teraÈ syrityksen myyntihintaa komissio paÈaÈ tteli 109 kahden
menetelmaÈn, nimittaÈ in riippumattomien tilintarkastajien kaÈyttaÈmien omaisuuden arvioinnin ja
tulevien kassavirtojen arvioinnin yksityiskohtaisen tutkimisen perusteella, ettaÈ yksityistaÈ sijoittajaa
koskeva arviointiperuste taÈyttyi. Hintatasot laskettiin pessimistisen ja optimistisen skenaarion
perusteella; todellisen hinnan katsottiin vastaavan markkinahintaa, koska se oli taÈ llaÈ vaÈ lillaÈ . Se, ettaÈ
yrityksen arvo nousi sen jaÈ lkeen kun se oli listattu poÈ rssiin, todistaa jaÈ lkikaÈteen taÈmaÈn analyysin olleen
oikea, mutta ei sinaÈ llaÈaÈn riitaÈ todistamaan, ettaÈ yksityistaÈ sijoittajaa koskeva arviointiperuste taÈyttyy
eikaÈ kyse siten ollut tuesta.

204. PaÈaÈ ttaÈessaÈaÈn aloittaa 88 artiklan 2 kohdan mukaisen menettelyn 110 julkisen yrityksen EDF:n
joillekin paperiteollisuusyrityksille myoÈ ntaÈmistaÈ edullisemmista saÈhkoÈ tariffeista komissio tutki muun
muassa, oliko EDF:n kaÈyttaÈytymiselle kaupallisia perusteita. Komissio ilmoitti epaÈilevaÈnsaÈ , voidaanko
taÈ llaista syrjivaÈaÈ kaÈyttaÈytymistaÈ perustella kaupallisilla syillaÈ , esimerkiksi taistelulla kilpailijoita
vastaan asiakkaiden saÈ ilyttaÈmiseksi, kun samaan aikaan pystytaÈaÈn kattamaan ainakin muuttuvat
kustannukset ja osa kiinteistaÈ kustannuksista.

105 E 2/97 English Partnerships, Yhdistynyt kuningaskunta.
106 Asia T-16/96, Cityflyer Express LtD v. komissio, Kok. 1998, s. II-757.
107 Asia T-11/95, BP Chemicals Ltd v. komissio, Kok. 1998, ei vielaÈ julkaistu oikeustapauskokoelmassa.
108 C 32/97 Porcelanas del Norte S.A.L. (Ponsal)/Commerical Europa de Porcelanas S.A.L. (Comepor), ei vielaÈ

julkaistu EYVL:ssaÈ .
109 NN 83/98 Preussag Stahl AG Ð julkisten viranomaisten toteuttama yrityksen takaisinosto, ei vielaÈ julkaistu

EYVL:ssaÈ .
110 C 39/98 (ex NN 53/98), EDF:n myoÈ ntaÈmaÈt tuet joillekin paperiteollisuusyrityksille, ei vielaÈ julkaistu.
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205. Asiassa, joka koski yleisen taloudellisen edun mukaista tehtaÈvaÈaÈ hoitavia yrityksiaÈ (maakaa-
suverkon rakentaminen ja kaasun jakelu Tanskassa) 111, komissio paÈaÈ tteli, ettaÈ useat taÈ llaisille
yrityksille myoÈ nnetyt verohelpotukset olivat 87 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua valtiontukea. KyseessaÈ
olevassa asiassa verohelpotuksia tarjottiin yrityksille, joita ei ollut valittu julkisen tarjouskilpailun
kautta, maakaasujaÈrjestelmaÈn rakentamisesta ja laajentamisesta niille alussa aiheutuvien investointi-
kustannusten kattamiseksi. Komissio paÈaÈ tti kuitenkin hyvaÈksyaÈ taÈmaÈn tuen EY:n perustamissopi-
muksen 87 artiklan 2 kohdan nojalla, koska osoitettiin, ettaÈ kilpailusaÈaÈntoÈ jen soveltaminen estaÈ isi
naÈ itaÈ tuensaajia toteuttamasta niillaÈ olevia erityisiaÈ tehtaÈviaÈ . Soveltaessaan 86 artiklan 2 kohtaa
komissio myoÈ nsi, ettaÈ toimenpiteillaÈ ei olisi yhteisoÈ n etujen vastaista vaikutusta paÈaÈasiassa sen vuoksi,
ettaÈ kyseisistaÈ toimenpiteistaÈ on tehtaÈvaÈ uusi ilmoitus vuoden 2000 jaÈ lkeen, kun yhteisoÈ n
kaasumarkkinoiden vapauttamiseen taÈhtaÈaÈvaÈ EU:n direktiivi 112 pannaan taÈytaÈntoÈ oÈ n.

2. Varojen alkuperaÈ

206. Euroopan yhteisoÈ jen tuomioistuin tutki yrityksen suosimiseen lainsaÈaÈdaÈnnoÈ n kautta liittyvaÈn
asian, jossa yritys vapautettiin maÈaÈraÈaikaisia tyoÈ sopimuksia koskevien saÈaÈntoÈ jen soveltamisesta.
Tuomioistuin paÈaÈtteli, ettaÈ taÈmaÈ vapautus ei sisaÈ ltaÈnyt valtion varojen suoraa tai epaÈsuoraa siirtoa
kyseiselle yritykselle. 113

3. Erityisyyden arviointiperuste

207. Erityisesti vero- tai sosiaalipoliittisten toimenpiteiden kohdalla on taÈrkeaÈaÈ erottaa se tilanne,
jossa tuensaajat ovat tiettyjaÈ yrityksiaÈ tai tuotannonaloja, kuten 87 artiklan 1 kohdassa maÈaÈritellaÈaÈn,
siitaÈ tilanteesta, jossa toimenpiteet vaikuttavat useilla aloilla ja niiden tavoitteena on edistaÈaÈ koko
taloutta. JaÈ lkimmaÈisessaÈ tapauksessa kyse ei ole 87 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta valtiontuesta,
vaan yleisestaÈ toimenpiteestaÈ .

208. Asiassa Ladbroke antamassaan tuomiossa 114 yhteisoÈ jen ensimmaÈisen oikeusasteen tuomiois-
tuimella oli tilaisuus kaÈsitellaÈ erityisyyden arviointiperustetta. PelkaÈstaÈaÈn sen perusteella, ettaÈ
taloudelliselle toimijalle myoÈ nnetty tuki voi epaÈsuorasti hyoÈ dyttaÈaÈ muita toimijoita, joiden toiminnot
ovat riippuvaisia tuensaajan toiminnoista, ei voida paÈaÈ tellaÈ , ettaÈ kyseessaÈ on 87 artiklan 1 kohdan
soveltamisalan ulkopuolelle jaÈaÈvaÈ yleinen toimenpide. SitaÈ voidaan mahdollisesti kaÈyttaÈaÈ perustana
poikkeuksen myoÈ ntaÈmiseen 87 artiklan 3 kohdan c alakohdan nojalla (tuki tietyn taloudellisen
toiminnan kehityksen edistaÈmiseen). Pari Mutuel Urbain -yrityksellaÈ (PMU) on yksinoikeus
tietynlaisen vedonlyoÈ nnin jaÈ rjestaÈmiseen hevoskilpailuissa Ranskassa, ja sitaÈ koskee Ranskan
hevoskilpailualan erityinen verotusjaÈrjestelmaÈ. EnsimmaÈisen oikeusasteen tuomioistuin oli komissio
kanssa samaa mieltaÈ siitaÈ , ettaÈ taÈssaÈ asiassa tutkittavana olevia erityisjaÈrjestelyjaÈ ei olisi pidettaÈvaÈ
poikkeuksena yleisistaÈ verosaÈaÈnnoÈ istaÈ , vaan niitaÈ olisi tarkasteltava hevoskilpailualalla sovellettavan
verotusjaÈrjestelmaÈn puitteissa. LisaÈksi ensimmaÈisen oikeusasteen tuomioistuin totesi, ettaÈ toimenpi-
teiden vaÈ liaikaisella tai pysyvaÈ llaÈ luonteella ei ole merkitystaÈ 87 artiklan 1 kohdan tulkinnan kannalta.
MyoÈ skaÈaÈn sillaÈ , ettaÈ toimenpiteet eivaÈt kohdistu tiettyyn toimintaan, ei ole merkitystaÈ , koska
oikeuskaÈytaÈnnoÈ n vakiintuneen kannan mukaan tuki maÈaÈritellaÈaÈn valtiontueksi ainoastaan sen
vaikutusten perusteella eikaÈ sen syiden tai tavoitteiden perusteella.

111 N 449a/97 ja NN 50/98, Tanskan maakaasualaa tukevat toimenpiteet, ei vielaÈ julkaistu EYVL:ssaÈ .
112 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/30/EY, annettu 22 paÈivaÈnaÈ kesaÈkuuta 1998, EYVL L 245,

4.9.1998.
113 Asiat C-52/97, C-53/97, C-54/97, Viscido ynnaÈ muut v. Ente Poste Italiane, Kok. 1998, s. I-2629.
114 Asia T-67/94, katso edellaÈ .
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209. MaksukyvyttoÈ maÈn yrityksen irtisanotuille tyoÈ ntekijoÈ ille tyoÈ sopimusten paÈaÈ ttaÈmisen jaÈ lkeen
asianmukaisemman tyoÈ ttoÈ myysturvan takaamiseksi maksetut maksut muodostavat toimenpiteen, joka
antaa kyseisille tyoÈ ntekijoÈ ille yrityksen laillisia velvollisuuksia suuremman lisaÈkorvauksen. Komissio
paÈaÈ tteli 115, ettaÈ taÈmaÈ toimenpide ei ole valtiontukea maksukyvyttoÈ maÈ lle yritykselle, vaan ylimaÈaÈraÈ istaÈ
avustusta, joka parantaa tyoÈ ntekijoÈ iden sosiaaliturvaa.

210. HeinaÈkuussa komissio tarkasteli uudelleen teollisuusyritysten suosimista palvelualan yritysten
kustannuksella Irlannin yritysverojaÈrjestelmaÈssaÈ . Vuonna 1980, jolloin kauppa ei ollut palvelualalla
yhtaÈ vapaata kuin 1990-luvun lopussa, komissio katsoi, ettaÈ teollisuustuotantoalan, kaÈytaÈnnoÈ ssaÈ ainoan
kilpailulle vapaan alan, tukeminen taÈ llaÈ tavoin muodosti yleisen toimenpiteen. HeinaÈkuun 22. paÈivaÈnaÈ
1998 tehdyssaÈ paÈaÈtoÈ ksessaÈaÈn 116, jossa ehdotettiin aiheellisia toimenpiteitaÈ EY:n perustamissopimuk-
sen 88 artiklan 1 kohdan nojalla, komissio paÈaÈ tti, ettaÈ taÈmaÈ suotuisampi kohtelu muodostaa
valtiontuen, ja on lisaÈksi toimintatukea, jota ei voida enaÈaÈ hyvaÈksyaÈ , kun Irlanti on menettaÈnyt
asemansa 87 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaisena tukialueena. Sen vuoksi suotuisampi kohtelu
on poistettava ottamalla kaÈyttoÈ oÈ n yhtenaÈ inen verokanta sekaÈ teollisuustuotanto- ettaÈ palvelualalla.

4. Kilpailun vaÈaÈristyminen ja vaikutus yhteisoÈ n sisaÈ iseen kauppaan

211. Kuten yhteisoÈ jen ensimmaÈisen oikeusasteen tuomioistuin paÈaÈ tti asiassa Flanderin aluehallinto
vastaan komissio 117, kun valtio antaa vaikka pienenkin edun yritykselle, jonka toimialalla on
voimakasta kilpailua, vaarana on kilpailun vaÈaÈristyminen. Vaikutus jaÈsenvaltioiden vaÈ liseen kauppaan
voidaan maÈaÈritellaÈ jo sen perusteella, ettaÈ tuensaaja harjoittaa, edes osittain, toimintaa, johon sisaÈ ltyy
jaÈsenvaltioiden vaÈ listaÈ kauppaa.

212. Asiassa, joka koski tukiohjelmaa muita kuin fossiilisia polttoaineita koskevan ºnon-fossil-fuel
obligationº -nimisen verohelpotuksen jatkamiseksi uusiutuvia energialaÈhteitaÈ kaÈyttaÈvien saÈhkoÈ -
ntuottajien hyvaÈksi 118, komissio katsoi, ettaÈ sillaÈ on todennaÈkoÈ isesti vaikutusta jaÈsenvaltioiden
vaÈ liseen saÈhkoÈ kauppaan, esimerkiksi Yhdistyneen kuningaskunnan ja Ranskan vaÈ liseen kanaalin
ylittaÈvaÈaÈn kauppaan.

213. Yrityksille suoriin ulkomaisiin investointeihin myoÈ nnettaÈvaÈt tuet voivat vaikuttaa jaÈsenvalti-
oiden vaÈliseen kauppaan. On mahdollista, ettaÈ tuensaajan kilpailijat yrittaÈvaÈt lisaÈtaÈ markkinaosuuttaan
kyseisessaÈ kolmannessa maassa ilman tukea. TaÈmaÈ kanta vahvistettiin komission lopullisessa
kielteisessaÈ paÈaÈ toÈ ksessaÈ , jonka se teki ensimmaÈisessaÈ ilmoitetussa suuryritykselle suoraan ulkomaan
investointiin myoÈ nnettyaÈ tukea koskevassa asiassa 119. Komissio tutki, voidaanko 87 artiklan 3 kohdan
c alakohdassa maÈaÈraÈ ttyaÈ poikkeusta soveltaa. On syytaÈ muistuttaa, ettaÈ komissio hyvaÈksyy yleensaÈ pk-
yrityksille suoriin ulkomaisiin investointeihin myoÈ nnetyt tuet, jos ne myoÈ nnetaÈaÈn pk-yrityksille
myoÈ nnettaÈvaÈaÈ valtiontukea koskevien suuntaviivojen mukaisesti.

115 C 44/97 (ex NN 78/97), tuki MAGEFESAlle ja sen seuraajille, Espanja, ei vielaÈ julkaistu EYVL:ssaÈ .
116 Asiat E 1/98 ja E 2/98, EYVL C 395, 18.12.1998.
117 T-214/95, Kok. 1998, s. II-717.
118 N 153/98, muita kuin fossiilisia polttoaineita koskeva velvoite uusiutuville energialaÈhteille (Non-Fossil Fuel

Obligation for Renewables Ð NFFO), Yhdistynyt kuningaskunta, ei vielaÈ julkaistu EYVL:ssaÈ .
119 C 77/98 (ex 99/97), itaÈvaltalaisen LiftGmbH:n suora investointi Kiinaan, ei vielaÈ julkaistu EYVL:ssaÈ , katso

jaÈ ljempaÈnaÈ C.3 jakso.
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C Ð Valtiontuen soveltuvuus yhteismarkkinoille

1. Horisontaaliset tuet

1.1. Tutkimus- ja kehitystuet

214. Soveltaessaan vuonna 1996 annettuja tutkimus- ja kehitystyoÈ hoÈ n myoÈ nnettaÈvaÈaÈ valtiontukea
koskevia yhteisoÈ n puitteita 120 komissio pyrkii erityisesti varmistamaan, ettaÈ ilmoitettu tuki
myoÈ nnetaÈaÈn todella tutkimus- ja kehityshankkeisiin ja kannustaa naÈ iden hankkeiden toteuttamiseen.
Vuonna 1998 komissio aloitti 88 artiklan 2 kohdan mukaisen menettelyn useassa tutkimus- ja
kehitystukea koskevassa asiassa, joissa ainakin toiseen naÈistaÈ edellytyksistaÈ liittyi epaÈilyjaÈ . NaÈmaÈ asiat
koskivat elektroniikka-alaa (Sican 121), paperiteollisuutta (KNP Leykam 122), pakkausteollisuutta
(BIOTEC Biologische Naturverpackungen GmbH 123) ja tulostinalaa (OceÂ N.V. 124).

215. Asiassa Sican komissio havaitsi kanteluja saatuaan, ettaÈ Saksan viranomaiset eivaÈt olleet
ilmoittaneet yli 100 miljoonan ecun suuruisen tuen myoÈ ntaÈmisestaÈ . LisaÈksi komissio ei pystynyt Saksan
viranomaisten toimittamien tietojen perusteella arvioimaan tuen yhdenmukaisuutta T&K-tukia
koskevien yhteisoÈ n puitteiden kanssa. Asiassa OceÂ komissio paÈaÈtti aloittaa muodollisen tutkimuksen,
koska sillaÈ oli perusteltu syy epaÈ illaÈ , voidaanko toteutettua tyoÈ taÈ pitaÈaÈ tutkimus- ja kehitystyoÈ naÈ :
komissiolle toimitettujen tietojen mukaan naÈytti siltaÈ , ettaÈ Alankomaiden viranomaisten suunnitte-
lema tuki oli tarkoitettu markkinoita erittaÈ in laÈhellaÈ olevaan toimintaan, jota ei sen vuoksi voitaisi
pitaÈaÈ yhteisoÈ n puitteissa tarkoitettuna tutkimus- ja kehitystyoÈ naÈ . ItaÈvallan viranomaiset paÈaÈ ttivaÈ t
luopua KNP Leykamia koskevista suunnitelmistaan. MyoÈ s Saksan viranomaiset paÈaÈttivaÈt perua asiassa
Biotec tekemaÈnsaÈ ilmoituksen, koska osa tuesta kuului komission jo aikaisemmin hyvaÈksymaÈn
tukiohjelman soveltamisalaan ja loppuosan myoÈ ntaÈmisestaÈ luovuttiin.

216. Monissa muissa asioissa komissio totesi, ettaÈ ilmoitettu tuki taÈyttaÈaÈ T&K-tukia koskevien
yhteisoÈ n puitteiden arviointiperusteet (varsinkin hankkeiden tutkimus- ja kehitysluonteen sekaÈ tuen
kannustavan vaikutuksen osalta) ja on siten EY:n perustamissopimuksen mukaista. EsimerkkinaÈ taÈstaÈ
on asia Commend, jonka Ranskan 125 ja Alankomaiden 126 viranomaiset ilmoittivat yhdessaÈ . TaÈhaÈn
Eureka-hankkeeseen osallistuu saksalaisia, itaÈvaltalaisia, belgialaisia, ranskalaisia ja alankomaalaisia
valmistajia ja sen tavoitteena on markkinointikelpoisten tuotteiden kehittaÈmistaÈ selvaÈsti edeltaÈvaÈaÈn
vaiheeseen liittyvaÈn taitotiedon hankinta. Hanke vastaa yhteisoÈ n puitteissa tarkoitettua teollista
tutkimusta. Ranskan ja Alankomaiden hallitusten myoÈ ntaÈmaÈ tuki mahdollistaa yhteistyoÈ n kunnian-
himoisessa teknologisessa hankkeessa yhteisoÈ n tasolla. Hanke mahdollistaa myoÈ s saavutettujen
tulosten jakamisen laajalle. Sen vuoksi komissio katsoi, ettaÈ hankkeelle suunniteltu tuki kannusti
tuensaajayrityksiaÈ lisaÈaÈmaÈaÈn T&K-ponnistelujaan ja harjoittamaan yhdessaÈ sellaista toimintaa, joka
oli niiden tavanomaista toimintaa kunnianhimoisempaa ja johon liittyi suurempia riskejaÈ .

120 EYVL C 45, 17.2.1996.
121 C 20/98 (ex NN 166/97, NN 169/97 ja NN 170/97), EYVL C 307, 7.10.1998.
122 C 23/98 (ex N 895/96), EYVL C 296, 24.9.1998.
123 C 8/98 (ex N 237/97 ja NN 151/97), EYVL C 219, 15.7.1998.
124 C 18/98 (ex N 939/96), EYVL C 270, 29.8.1998.
125 N 664/97, EYVL C 192, 19.6.1998.
126 N 506/97, EYVL C 192, 19.6.1998.
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1.2. TyoÈ llisyys- ja koulutustuet

217. Yksi yhteisoÈ n suurimmista haasteista on keinojen loÈ ytaÈminen tyoÈ llisyystilanteen parantami-
seksi. Korkean tyoÈ llisyystason edistaÈmisestaÈ on tullut jaÈsenvaltioiden yhteinen huolenaihe. EY:n
perustamissopimukseen lisaÈ ttaÈvaÈ uusi tyoÈ llisyyttaÈ koskeva osasto edellyttaÈaÈ , ettaÈ jaÈ senvaltiot
kehittaÈvaÈ t yhteensovitetun strategian, jolla edistetaÈaÈn tyoÈ llisyyttaÈ ja parannetaan tyoÈ voiman
ammattitaitoa, koulutusta ja sopeutumiskykyaÈ sekaÈ sopeutetaan tyoÈ markkinat talouden muutoksiin.
Koulutuksen merkitys yhteisoÈ n kilpailukyvyn lisaÈaÈmiselle ja tyoÈ paikkojen luomiselle tai saÈ ilyttaÈmiselle
on kannustanut jaÈsenvaltioita tukemaan koulutusinvestointeja. Komissio on tehnyt useita aloitteita
koulutusalalla. Se on pyrkinyt yhdistaÈmaÈaÈn koulutukseen liittyvaÈ t naÈkoÈ kohdat ja suotuisan
suhtautumisensa koulutukseen muihin yhteisoÈ n politiikkoihin, myoÈ s kilpailupolitiikkaan.

218. Komissio antoi 22. heinaÈkuuta 1998 koulutukseen myoÈ nnettaÈvaÈaÈ tukea koskevat puitteet 127.
Puitteissa maÈaÈritellaÈaÈn, missaÈ tapauksissa yrityksille tyoÈ ntekijoÈ iden koulutukseen myoÈ nnetty julkinen
rahoitus voi kuulua valtiontukea koskevien kilpailusaÈaÈntoÈ jen soveltamisalaan. Ainoastaan erittaÈ in
pieni osa tyoÈ ntekijoÈ iden koulutukseen myoÈ nnetystaÈ julkisesta rahoituksesta kuuluu itse asiassa
puitteiden soveltamisalaan. Useimmat taÈ llaÈ alalla toteutetuista valtion toimenpiteistaÈ eivaÈt muodosta
87 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua valtiontukea, vaan ovat yleisiaÈ toimenpiteitaÈ . TaÈmaÈ koskee
toimenpiteitaÈ , jotka on suunnattu suoraan tyoÈ ntekijoÈ ille riippumatta tyoÈ nantajayrityksestaÈ tai jotka
ovat kaikkien yritysten saatavilla ilman syrjintaÈaÈ , esimerkiksi veroetujen muodossa. TaÈ llaiset
toimenpiteet eivaÈt aiheuta kilpailuongelmia ja komissio paÈinvastoin kannustaa niihin.

219. SitaÈ vastoin niissaÈ tapauksissa, kun valtiontuki hyoÈ dyttaÈaÈ tiettyjaÈ yrityksiaÈ pienentaÈmaÈ llaÈ
kustannuksia, joita niille normaalisti aiheutuisi tyoÈ ntekijoÈ idensaÈ kouluttamisesta, naÈmaÈ yritykset ovat
kilpailijoihinsa verrattuna paremmassa asemassa, ja sen vuoksi kilpailun vaÈ aÈ ristyminen on
todennaÈkoÈ istaÈ . Puitteissa maÈaÈritellaÈaÈn perusteet, joita komissio kaÈyttaÈaÈ arvioidessaan taÈ llaisen tuen
soveltuvuutta yhteismarkkinoille. Arviointiperusteiden avulla pyritaÈaÈn vaÈlttaÈmaÈaÈn yritysten vaÈlisen
kilpailun vaÈaÈristyminen silloin, kun sitaÈ ei voida perustella koulutustavoitteilla.

220. Arvioidessaan yhteismarkkinoille soveltuvuutta komissio suhtautuu erittaÈ in myoÈ nteisesti
tukeen, joka todella hyoÈ dyttaÈaÈ tyoÈ ntekijoÈ itaÈ parantaen heidaÈn tyoÈ llistaÈmismahdollisuuksiaan.
Koulutus, joka antaa tyoÈ ntekijoÈ ille taitoja, joita voidaan helposti kaÈyttaÈaÈ muissakin yrityksissaÈ , lisaÈaÈ
selvaÈsti naÈ iden tyoÈ ntekijoÈ iden tyoÈ llistaÈmismahdollisuuksia. Sen vuoksi taÈ llaisille toimenpiteille
hyvaÈksyttaÈvaÈn tuen maÈaÈraÈ on suurempi verrattuna yrityskohtaiseen koulutukseen, joka ei hyoÈ dytaÈ
tyoÈ ntekijoÈ itaÈ yhtaÈ paljon.

Komissio katsoo lisaÈksi, ettaÈ pienemmaÈt koulutuskulut pienissaÈ ja keskisuurissa yrityksissaÈ sekaÈ
useimmilla epaÈsuotuisilla alueilla sekaÈ tiettyjen tyoÈ ntekijaÈryhmien tyoÈ markkinoilla kohtaamat
erityisvaikeudet voivat oikeuttaa suurempiin tukimaÈaÈriin.

NaÈmaÈ periaatteet naÈkyvaÈ t intensiteettirajoissa, joiden alapuolella oleva tuki voidaan katsoa
yhteismarkkinoille soveltuvaksi. Raja-arvot vaihtelevat suuryrityksille erityisiin koulutushankkeisiin
myoÈ nnettaÈvaÈn tuen 25 prosentista 90 prosenttiin, joka voidaan myoÈ ntaÈaÈ 87 artiklan 3 kohdan a
alakohdan mukaisilla alueilla toimiville pienille- ja keskisuurille yrityksille yleisiin koulutushankkei-
siin, jotka kohdistuvat tyoÈ markkinoilla huonommassa asemassa oleviksi katsottavien tyoÈ ntekijoÈ iden
ryhmiin.

127 EYVL C 343, 11.11.1998.
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1.3. YmpaÈristoÈ nsuojelutuet

221. Vuonna 1998 komissiolla oli useita tilaisuuksia selventaÈaÈ edelleen ympaÈristoÈ nsuojeluun
myoÈ nnettaÈvaÈaÈ valtiontukea koskevien suuntaviivojen 128 tulkintaa. EraÈaÈssaÈ yhteydessaÈ , kun tuensaaja
pelkaÈstaÈaÈn mukautti tuotantolaitoksensa lain vaatimuksiin, komissio korosti, ettaÈ ympaÈristoÈ nsuojeluun
liittyvaÈt naÈkoÈ kohdat eivaÈt oikeuta tukea, joka ylittaÈaÈ sallitun aluetuen intensiteetin, riippumatta siitaÈ ,
ettaÈ kyseiset vaatimukset olivat erityisen tiukkoja sen vuoksi, ettaÈ laitos sijaitsi luonnonsuojelu-
alueella 129.

222. Komissio hyvaÈksyi enintaÈaÈn viiden vuoden pituisiksi jaksoiksi toimintatuet uusiutuvien
energialaÈhteiden kaÈytoÈ n hyvaÈksi 130. Samoin useissa jaÈ tehuollon ympaÈristoÈ veroja Alankomaissa
koskevissa asioissa 131 komissio sovelsi kaÈytaÈntoÈ aÈaÈn hyvaÈksyaÈ tietyin edellytyksin toimintatuen
ympaÈristoÈ nsuojeluun.

1.4. Pelastus- ja rakennusuudistustuet#

223. Vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen myoÈ nnetyn tuen osuus
yksittaÈ isille tuensaajille tapauskohtaisesti myoÈ nnetystaÈ tuesta on suuri. Valtiontukia koskevassa
kuudennessa yleiskatsauksessa 132, joka julkaistiin heinaÈkuussa ja koskee vuosia 1994±1996, todettiin,
ettaÈ viidennessaÈ yleiskatsauksessa havaittu suurten yksittaÈ isten tukien myoÈ ntaÈminen tehdasteollisuu-
delle, rahoituspalveluille ja lentoliikenteelle oli jatkunut. Komissio on edelleen huolissaan taÈstaÈ
suuntauksesta, koska ilman tukea markkinoilta poistuvien yritysten toiminnassa pitaÈminen voi
aiheuttaa kilpailun vaÈaÈristymistaÈ .

224. Komissio jatkoi vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen myoÈ n-
nettaÈviaÈ valtiontukia koskevien suuntaviivojen tiukentamista. Ennen taÈmaÈn tyoÈ n loppuunsaattamista
komissio jatkoi voimassa olevien suuntaviivojen 133 voimassaoloaikaa maaliskuuhun 1999 asti 134.
Soveltaessaan suuntaviivoja komissio on useissa asioissa tehnyt selvaÈksi, ettaÈ rakenneuudistustukea ei
voida pitaÈaÈ yhteismarkkinoille soveltuvana, jollei toteuttamiskelpoista rakenneuudistussuunnitelmaa
ole olemassa.

2. Aluetuet

225. Komissio oli joulukuussa 1997 tehnyt paÈaÈtoÈ ksen, jonka mukaan aluetuen piiriin kuuluu vuosina
2000±2006 enintaÈaÈn 42,7 prosenttia unionin vaÈestoÈ staÈ . TaÈmaÈn paÈaÈ toÈ ksen mukaisesti komissio paÈ ivitti
joulukuussa 1998 tuoreimpien tietojen perusteella (henkeaÈ kohden laskettu BKT vuosilta 1994±96 ja
tyoÈ ttoÈ myysluvut vuosilta 1995±97) aluetuen piiriin eri maissa kuuluvan vaÈestoÈ n enimmaÈismaÈaÈraÈ t, jotka
se on ilmoittanut jaÈsenvaltioille. JaÈsenvaltioilla on nyt hallussaan kaikki tiedot, joita ne tarvitsevat
ilmoittaakseen aluetukikarttansa, jotka ovat voimassa vuosina 2000±2006. NiitaÈ on pyydetty tekemaÈaÈn

128 EYVL C 72, 10.3.1994.
129 Asia C 41/96, Alankomaat, tuki vetyperoksiditehtaan rakentamiseen, EYVL L 171, 17.5.1998.
130 Asiat N 752/97, vihreaÈ saÈhkoÈ , ei vielaÈ julkaistu EYVL:ssaÈ , ja N 153/98, muita kuin fossiilisia polttoaineita koskeva

velvoite uusiutuville energialaÈhteille, ei vielaÈ julkaistu EYVL:ssaÈ .
131 Asiat N 513, 755, 754/97, EYVL C 156, 21.5.1998 ja asia N 813/97, ei vielaÈ julkaistu EYVL:ssaÈ .
132 KOM(1998) 417 lopullinen.
133 EYVL C 368, 23.12.1994, s. 12.
134 Tiedonanto voimassaoloajan jatkamisesta on julkaistu EYVL:ssaÈ C 74, 10.3.1998, s. 31.
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ilmoitukset ennen maaliskuun 31. paÈ ivaÈaÈ 1999, jotta pysytaÈaÈn aikataulussa. Muutoin aluetukea ei voida
myoÈ ntaÈaÈ ollenkaan 31. joulukuuta 1999 jaÈ lkeen.

226. Annettuaan joulukuussa 1997 alueellisia valtiontukia koskevat suuntaviivat komissio on
arvioinut kaikki sen jaÈ lkeen ilmoitetut tukiohjelmat uusien saÈaÈntoÈ jen mukaan. Se ei kuitenkaan ole
soveltanut uusia intensiteettejaÈ , jotka tulevat voimaan 1. tammikuuta 2000. Varmistaakseen
tasavertaisen kohtelun komissio on lisaÈksi ehdottanut jaÈsenvaltioille perustamissopimuksen 88 artiklan
1 kohdan nojalla aiheellisia toimenpiteitaÈ , joilla on kaksi tavoitetta: ensinnaÈkin aluetukeen
oikeutettujen alueiden nykyisten karttojen voimassaolon paÈaÈ ttaÈminen 31. joulukuuta 1999, jotta
voimassaolon paÈaÈ ttymispaÈ ivaÈ olisi yhtenaÈ inen ja noudattaisi rakennerahastojen vastaavaa paÈ ivaÈaÈ ;
toiseksi kaikkien sellaisten tukiohjelmien, joiden on tarkoitus olla voimassa 31. joulukuuta 1999
jaÈ lkeen, muuttaminen tarvittaessa sen varmistamiseksi, ettaÈ niiden soveltamisessa noudatetaan uusia,
1. tammikuuta 2000 alkaen sovellettavia saÈaÈntoÈ jaÈ . Kaikki jaÈsenvaltiot ovat hyvaÈksyneet naÈmaÈ
aiheelliset toimenpiteet. Komissio valvoo toimenpiteiden taÈytaÈntoÈ oÈ npanoa yhteistyoÈ ssaÈ jaÈsenvalti-
oiden kanssa.

227. TaÈmaÈn vuoden aikana komissio teki kaksi viimeistaÈ paÈaÈtoÈ staÈ jaÈsenvaltioiden alueellisista
kartoista, jotka oli laadittu aikaisempien aluetukea koskevien suuntaviivojen mukaisesti. 135 Kyseiset
maat ovat Ruotsi 136 ja ItaÈvalta 137. Karttojen voimassaoloaika paÈaÈttyy 31. joulukuuta 1999. Komissio
hyvaÈksyi myoÈ s Kreikan uuden aluetukiohjelman, joka koskee kansallisen aluetuen myoÈ ntaÈmistaÈ koko
maan alueella 138.

3. Tuet suoriin ulkomaisiin investointeihin

228. Valtion tukitoimenpiteet suorien ulkomaisten investointien hyvaÈksi ovat valtiontukea. Ne
voivat kuitenkin soveltua yhteismarkkinoille, jos ne yhteisoÈ n teollisuuden kilpailukykyyn vaikutta-
mista lukuun ottamatta edistaÈvaÈt muita yhteisoÈ n tavoitteita, kuten pk-yritysten kehitystaÈ . Arvioi-
dessaan tukia pk-yritysten suorille ulkomaisille investoinneille komissio on sen vuoksi soveltanut
edelleen pk-yrityksille myoÈ nnettaÈvaÈaÈ tukea koskevia suuntaviivoja.

229. Suuryrityksille myoÈ nnettaÈvaÈaÈ tukea arvioidaan kuitenkin tapauskohtaisesti. LiftGmbH:ta
koskevassa asiassa 139 komissio teki kielteisen paÈaÈtoÈ ksen Kiinaan tehtaÈvaÈ lle investoinnille myoÈ nnettaÈ -
vaÈstaÈ tuesta. Komissio katsoi, ettaÈ tuki voisi vaikuttaa eurooppalaisten kilpailijoiden kilpailutilantee-
seen merkityksellisillaÈ markkinoilla. Menettelyn aloittamisesta tekemaÈssaÈaÈn paÈaÈ toÈ ksessaÈ komissio oli
todennut, ettaÈ se tarkistaisi muun muassa tuen tarpeellisuuden ja tarkastelisi myoÈ s sen intensiteettiaÈ
ottaen huomioon Euroopan teollisuuden kansainvaÈ lisen kilpailukyvyn ja/tai tietyissaÈ kolmansissa
maissa toteutettaviin investointihankkeisiin liittyvaÈt riskit. JaÈsenvaltio ei pystynyt todistamaan, ettaÈ
180,5 miljoonan ecun suuruisen liikevaihdon tekevaÈ ylikansallinen yritys tarvitsee 0,13 miljoonan ecun
tuen rakentaakseen tehtaan Kiinaan, jossa yrityksellaÈ jo oli vuokrakiinteistoÈ jaÈ .

TaÈmaÈ paÈaÈtoÈ s ei vaikuta ennakolta siihen, kuinka komissio suhtautuu suoriin ulkomaisiin investointei-
hin myoÈ nnettaÈvaÈaÈn valtiontukeen. Ei ole mahdotonta, ettaÈ suuryritysten suorat ulkomaiset
investoinnit voivat olla tukikelpoisia, jos voidaan osoittaa, ettaÈ kyseinen hanke ei aiheuta Euroopan

135 EYVL C 212, 12.8.1988.
136 N 65/97, EYVL C 89, 25.3.1998.
137 N 482/98, ei vielaÈ julkaistu EYVL:ssaÈ .
138 NN 59A/98, ei vielaÈ julkaistu EYVL:ssaÈ .
139 C 77/98 (ex 99/97), itaÈvaltalaisen LiftGmbH:n suora investointi Kiinaan, ei vielaÈ julkaistu EYVL:ssaÈ .
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talousalueella sopimatonta kilpailun vaÈaÈristymistaÈ . LisaÈksi taÈssaÈ yhteydessaÈ on tutkittava huolellisesti
kaikki mahdollinen vientituki yhteisoÈ n kansainvaÈliset velvoitteet ja erityisesti WTO:n tukia ja
tasoitustulleja koskevan sopimuksen sisaÈ ltaÈmaÈ vientitukikielto huomioon ottaen.

4. Alakohtaiset tuet

4.1. ErityissaÈaÈntoÈ jen soveltamisalaan kuuluvat alat

4.1.1. Laivanrakennusteollisuus

230. Komissio on sitoutunut luopumaan laivanrakennusteollisuudelle myoÈ nnettaÈvaÈstaÈ toimintatues-
ta vaiheittain, mutta sitoumuksen taÈytaÈntoÈ oÈ npanon esteenaÈ on ollut se, ettei Yhdysvallat ole
edelleenkaÈaÈn ratifioinut OECD:ssaÈ tehtyaÈ laivanrakennusteollisuutta koskevaa sopimusta. Sen vuoksi
neuvosto antoi kesaÈkuussa 1998 asetuksen laivanrakennusteollisuudelle myoÈ nnettaÈvaÈn tuen uusien
saÈaÈntoÈ jen vahvistamisesta 140 jatkoksi laivanrakennusteollisuudelle myoÈ nnettaÈvaÈstaÈ tuesta annetulle
neuvoston seitsemaÈnnelle direktiiville. Uusi asetus tuli voimaan 1. tammikuuta 1999 ja sitaÈ sovelletaan
31. joulukuuta 2003 saakka. Sen myoÈ taÈ siirrytaÈaÈn toimintatuesta (joka lakkaa vuoden 2000 lopussa)
muihin tukimuotoihin kuten sulkemistukeen, tutkimus- ja kehitystyoÈ hoÈ n ja ympaÈristoÈ nsuojeluun
myoÈ nnettaÈvaÈaÈn tukeen, rakenneuudistustukeen, alueelliseen investointitukeen olemassa olevien
laitosten tuottavuuden parantamiseksi sekaÈ innovaatioihin tarkoitettuun investointitukeen. TaÈ llaÈ
hetkellaÈ voimassa oleva toimintatuen yhdeksaÈn prosentin enimmaÈismaÈaÈraÈ (4,5 prosenttia pienten
alusten sekaÈ aluksen rakenteen muuttamisen osalta) saÈ ilytetaÈaÈn ennallaan toimintatuen lakkaamiseen
31. joulukuuta 2000 saakka. Asetuksen mukaan komission on arvioitava markkinatilannetta
saÈaÈnnoÈ llisin vaÈ liajoin.

231. Komissio esitti ensimmaÈiset kaksi seurantakertomusta neuvostolle 21. tammikuuta ja 29.
heinaÈkuuta. Ne koskivat rakenneuudistusta julkisessa omistuksessa olevilla telakoilla Espanjassa sekaÈ
MTW-Schiffswerft- ja Volkswerft Stralsund-telakoilla Saksassa 141. Kertomuksissa annettiin selvitys
rakenneuudistussuunnitelmien toteuttamisessa saavutetusta edistyksestaÈ sekaÈ niiden ehtojen noudat-
tamisesta, jotka komissio oli asettanut toimenpiteeseen liittyvaÈn tuen hyvaÈksymiselle (esim.
kapasiteetin vaÈhennys, tuotantorajoitukset).

Kapasiteetin vaÈhentaÈmisvaatimusten noudattamisen osalta komissio katsoi aiheelliseksi kaÈynnistaÈaÈ
perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn saksalaiselle Kvaerner Warnow
Werft -telakalle asetettujen laivanrakennuskapasiteetin rajoitusten rikkomisen tutkimiseksi 142.

232. Komissiolla on ollut kaÈsiteltaÈvaÈnaÈ vain harvoja tapauksia, joissa tuensaaja on kaÈyttaÈnyt
aikaisemmin myoÈ nnettyaÈ tukea vaÈaÈrin, mutta eraÈaÈssaÈ naÈ istaÈ tehtiin lopullinen kielteinen paÈaÈ toÈ s
Bremer Vulkan -konsernin vaÈaÈrinkaÈyttaÈmaÈstaÈ 400 miljoonan ecun tuesta 143. Tuki oli myoÈ nnetty
Bremer Vulkanille sillaÈ ehdolla, ettaÈ se kaÈytettaÈ isiin pelkaÈstaÈaÈn kahden entisessaÈ ItaÈ-Saksassa
sijaitsevan telakan, MTW Schiffswerft Wismarin ja Volkswerft Stralsundin, rakenneuudistukseen.
Tosiasiassa kyseiset 400 miljoonaa ecua kaÈytettiin muihin tarkoituksiin, paÈaÈasiassa Bremer Vulkan
Verbund AG:n taÈ llaÈ vaÈ lin konkurssiin menneiden muiden tytaÈryhtioÈ iden hyvaÈksi. Komissio paÈaÈ tti, ettaÈ

140 Neuvoston asetus (EY) N:o 1540/98, annettu 29 paÈ ivaÈnaÈ kesaÈkuuta 1998, laivanrakennusteollisuudelle
myoÈ nnettaÈvaÈn tuen uusien saÈaÈntoÈ jen vahvistamisesta, EYVL L 202, 18.7.1998.

141 SEC(1998) 71 lopullinen ja SEC(1998) 1313 lopullinen.
142 Asia C 66/98 (ex NN 113/98), ei vielaÈ julkaistu EYVL:ssaÈ .
143 Asia C 7/96.
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Saksan on perittaÈvaÈ vaÈaÈrinkaÈytetty tuki takaisin osana konkurssimenettelyaÈ . LisaÈksi Saksan on
toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet kaikkien mahdollisten tuen osien perimiseksi takaisin
Bremer Vulkan -konserniin aiemmin kuuluneilta yhtioÈ iltaÈ .

233. Komissio tutki myoÈ s kehitystukien valvontaa laivanrakennusalalla, jolla ehtojen noudattamisen
varmistaminen ei useinkaan ole helppoa. Helmikuussa komissio osittain lopetti menettelyn kielteisellaÈ
paÈaÈ toÈ ksellaÈ asiassa, joka koski Saksan myoÈ ntaÈmaÈaÈ kehitystukea ruoppaajan rakentamiseen Volkswerft
Stralsund -telakalla ja sen myymiseen PT Rukindolle Indonesiaan 144. Komissio oli hyvaÈksynyt
kehityshankkeen vuonna 1994 sillaÈ ehdolla, ettaÈ alusta kaÈytettaÈ isiin pelkaÈstaÈaÈn Indonesiassa. Vuodesta
1995 laÈhtien alusta oli kuitenkin kaÈytetty Malesiassa yli 300 paÈivaÈn ajan. Komissio katsoi, ettaÈ tukea oli
kaÈytetty vaÈaÈrin ja ettaÈ se oli ristiidassa seitsemaÈnnen laivanrakennusdirektiivin 4 artiklan 7 kohdan
kanssa. Sen vuoksi komissio vaati, ettaÈ kehitystuki on maksettava takaisin korkoineen.

234. Toukokuussa komissio aloitti 88 artiklan 2 kohdan mukaisen menettelyn, joka liittyi Ranskan
toteuttamaan kehitysapuhankkeeseen 145. Hanke koskee kehitysapua, joka aiotaan myoÈ ntaÈaÈ kahden
Chantiers de l'Atlantique -telakalla rakennetun matkustaja-aluksen myymiseksi Renaissance
Financialille, joka kaÈyttaÈaÈ aluksia Ranskan Polynesiassa. Renaissance Financialin kotipaikka on
Pariisissa, ja yritys on yhdysvaltalaisen Renaissance Cruise Inc:n tytaÈryhtioÈ . Kehityshankkeita
arvioidessaan komissio varmistaa, ettaÈ aluksen todellisen omistajan kotipaikka on tukea saavassa
kehitysmaassa. Koska taÈssaÈ tapauksessa omistajan kotipaikka on Pariisi, komissio epaÈ ili, taÈyttikoÈ
tukiehdotus taÈmaÈn vaatimuksen. Komissio ei myoÈ skaÈaÈn ollut vakuuttunut siitaÈ , ettaÈ hankkeeseen
sisaÈ ltyi todellinen 'kehitysosuus', kun otetaan huomioon, ettaÈ suoraa hyoÈ tyaÈ tuesta saavat Pariisissa
sijaitsevaan yritykseen investoivat sijoittajat. Vaikutti siltaÈ , ettaÈ Ranskan Polynesia hyoÈ tyisi tuesta
ainoastaan alueella aika ajoin vierailevien uusien matkustajien muodossa.

4.1.2. TeraÈ steollisuus

235. Komissio jatkoi kuudensien teraÈstukisaÈaÈntoÈ jen 146 soveltamista vuonna 1998. Uutta mahdolli-
suutta myoÈ ntaÈaÈ tukea edistaÈmaÈaÈn tehdaslaitosten osittaista sulkemista ei ole vielaÈkaÈaÈn kaÈytetty. Sen
sijaan useat yritykset hyoÈ tyivaÈt uusista ympaÈristoÈ nsuojelusaÈaÈnnoÈ ksistaÈ , joissa sallitaan korkeampi tuki
yritysten investoinneille, jotka johtavat vaÈhimmaÈisnormit merkittaÈvaÈsti ylittaÈvaÈaÈn ympaÈristoÈ nsuojelun
tasoon. SitaÈ vastoin komissio teki kielteisiaÈ paÈaÈtoÈ ksiaÈ tapauksissa, joissa kaÈvi ilmi, ettaÈ tuki ei ollut
saÈaÈnnoÈ issaÈ maÈaÈriteltyjen tavoitteiden mukaista. Esimerkiksi FSE Feralpia koskevassa asiassa 147

komissio vaati tukien palauttamista, sillaÈ se katsoi, ettei kyseisessaÈ tapauksessa voitu erottaa toisistaan
EHTY-yrityksen erilaisia sisaÈ isiaÈ toimintoja ja ettaÈ komission tiettyihin tarkoituksiin hyvaÈksymaÈaÈ
tukea ei voida kaÈyttaÈaÈ muihin tarkoituksiin.

4.1.3. Kivihiiliteollisuus

236. Komissio teki 3. kesaÈkuuta 1998 kolme paÈaÈ toÈ staÈ , jotka koskivat Espanjan hiiliteollisuutta.
EnsinnaÈkin se hyvaÈksyi Espanjan tilivuosina 1994, 1995 ja 1996 myoÈ ntaÈmaÈn yhteensaÈ 416,7 miljoonan
ecun (67 053 miljoonan Espanjan pesetan) lisaÈ tuen 148. TaÈstaÈ maÈaÈraÈstaÈ 127,1 miljoonaa ecua (20 452

144 Asia C 22/97, Saksan Indonesialle myoÈ ntaÈmaÈ kehitysapu, ei vielaÈ julkaistu.
145 Asia C 37/98 (ex. N 124/98), EYVL C 307, 7.10.1998.
146 Komission paÈaÈ toÈ s 2496/96/EHTY yhteisoÈ n saÈaÈnnoÈ istaÈ valtion tuesta teraÈsteollisuudelle, EYVL L 338, 28.12.1996.
147 Asia C 75/97, ei vielaÈ julkaistu EYVL:ssaÈ ..
148 PaÈaÈtoÈ s 98/635/EHTY, EYVL L 303, 13.11.1998, s. 47 (katso myoÈ s XXVII kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus,

kappale 1.1.3 Kivihiiliteollisuus, kohta 240, s. 87).
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miljoonaa Espanjan pesetaa) liittyi nykyiseen tuotantoon ja 289,6 miljoonaa ecua (46 601 miljoonaa
Espanjan pesetaa) kaÈytettiin aiempien vuosien tuotannosta aiheutuvien rasitteiden kattamiseen.
LisaÈksi komissio hyvaÈksyi Espanjan tilivuonna 1997 myoÈ ntaÈmaÈn yhteensaÈ 1 068,3 miljoonan ecun
(177 234 miljoonan Espanjan pesetan) tuen 149. TaÈstaÈ maÈaÈraÈstaÈ 704,5 miljoonaa ecua (116 877
miljoonaa Espanjan pesetaa) liittyi nykyiseen tuotantoon ja 363,8 miljoonaa ecua (60 357 miljoonaa
Espanjan pesetaa) aiempien vuosien tuotannosta aiheutuvien rasitteiden kattamiseen. Komissio
hyvaÈksyi vuonna 1998 myoÈ nnettyaÈ tukea vielaÈ yhteensaÈ 1 164,8 miljoonaa ecua (193 817 miljoonaa
Espanjan pesetaa) 150. TaÈstaÈ summasta 762,3 miljoonaa ecua (126 855 miljoonaa Espanjan pesetaa)
liittyy nykyiseen tuotantoon ja 402,4 miljoonaa ecua (66 962 miljoonaa Espanjan pesetaa) kaÈytetaÈaÈn
aiempien vuosien tuotannosta aiheutuvien rasitteiden kattamiseen.

237. BrittilaÈ inen kivihiilentuottaja RJB Mining plc nosti 20. heinaÈkuuta kanteen Euroopan
yhteisoÈ jen ensimmaÈisen oikeusasteen tuomioistuimessa Espanjaa koskevien paÈaÈ toÈ sten kumoamisek-
si 151.

238. Komissio hyvaÈksyi 10. kesaÈkuuta 1998 Saksan vuonna 1997 myoÈ ntaÈmaÈn yhteensaÈ 5 331,2
miljoonan ecun (10 470,4 miljoonan Saksan markan) tuen 152. TaÈstaÈ summasta 4 919,1 miljoonaa ecua
(9 661,2 miljoonaa Saksan markkaa) liittyi nykyiseen tuotantoon ja 412,1 miljoonaa ecua (809,2
miljoonaa Saksan markkaa) kaÈytettiin aiempien vuosien tuotannosta aiheutuvien rasitteiden
kattamiseen. BrittilaÈ inen kivihiilentuottaja RJB Mining plc nosti 20. heinaÈkuuta kanteen Euroopan
yhteisoÈ jen ensimmaÈisen oikeusasteen tuomioistuimessa myoÈ s taÈmaÈn paÈaÈ toÈ ksen kumoamiseksi 153.

239. BrittilaÈ isen antrasiitintuottajan nostettua kaksi kannetta komissio totesi 29. heinaÈkuuta 1998 154

Saksan myoÈ ntaÈmaÈn 7,1 miljoonan ecun (13,55 miljoonan Saksan markan) valtiontuen kaÈytoÈ n
laittomaksi; tuki oli alun perin hyvaÈksytty vuodelle 1996 155. MyoÈ s Saksan vuonna 1997 ennen
komission asiasta tekemaÈaÈ paÈaÈ toÈ staÈ myoÈ ntaÈmaÈ 3,5 miljoonan ecun (6,8 miljoonan Saksan markan) tuki
on todettu laittomaksi. Tuensaajat (Preussag Anthrazit GmbH ja Sophia Jacoba GmbH) ovat
maksaneet tuet takaisin.

240. Komissio hyvaÈksyi 29. heinaÈkuuta 1998 156 Saarbergwerke GmbH:n ja Preussag Anthrazit
GmbH:n myynnin Ruhrkohle AG:lle. Saksan koko kivihiilentuotanto siirtyy uuden yhtioÈ n, Deutsche
Kohle AG:n hallintaan. BrittilaÈ inen kivihiilentuottaja RJB Mining plc nosti 29. syyskuuta kanteen
Euroopan yhteisoÈ jen ensimmaÈisen oikeusasteen tuomioistuimessa myoÈ s taÈmaÈn paÈaÈtoÈ ksen kumoami-
seksi 157.

241. Tarkasteltuaan Saksan kivihiiliteollisuuden uudelleenjaÈrjestelyaÈ koskevaa suunnitelmaa vuo-
sille 1998-2002 komissio hyvaÈksyi 2. joulukuuta 1998 Saksan vuodelle 1998 myoÈ ntaÈmaÈn rahoitus-

149 PaÈaÈtoÈ s 98/636/EHTY, EYVL L 303, 13.11.1998, s. 53.
150 PaÈaÈtoÈ s 98/637/EHTY, EYVL L 303, 13.11.1998, s. 57.
151 Asia T-111/98 R.
152 PaÈaÈtoÈ s 98/687/EHTY, EYVL L 324, 2.12.1998, s. 30
153 Asia T-110/98 R.
154 PaÈaÈtoÈ staÈ ei ole vielaÈ julkaistu (katso myoÈ s XXVII kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus, kappale 1.1.3

Kivihiiliteollisuus, kohta 241, s. 87.)
155 PaÈaÈtoÈ s 96/560/EHTY, EYVL L 244, 25.9.1996, s. 15.
156 PaÈaÈtoÈ staÈ ei ole vielaÈ julkaistu.
157 Asia T-156/98 R.
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tuen 158, joka on suuruudeltaan 4 803,6 miljoonaa ecua (9 427 miljoonaa Saksan markkaa). Summasta
4 288,4 miljoonaa ecua (8 416 miljoonaa Saksan markkaa) liittyy nykyiseen tuotantoon ja 515,2
miljoonaa ecua (1 011 miljoonaa Saksan markkaa) kaÈytetaÈaÈn aiempien vuosien tuotannosta
aiheutuvien rasitteiden kattamiseen.

4.1.4. Moottoriajoneuvoteollisuus

242. Komissio sovelsi vuonna 1998 uutta moottoriajoneuvoalan valtiontukia koskevaa yhteisoÈ n
puitesaÈaÈntoÈ aÈ 159. Vuoden aikana tehdyistaÈ paÈaÈ toÈ ksistaÈ mainitaan seuraavassa muutamia.

243. Komissio paÈaÈtti, ettei se vastusta Portugalin myoÈ ntaÈmaÈaÈ koulutustukea AutoEuropalle 160, joka
on Fordin ja Volkswagenin vuonna 1991 perustama yhteisyritys SetuÂ balin laÈhellaÈ . Komissio oli
hyvaÈksynyt alueellisen investointituen ja koulutustuen myoÈ ntaÈmisen taÈmaÈn tehtaan rakentamiseen ja
kaÈynnistaÈmiseen. TaÈmaÈn vuonna 1991 tehdyn paÈaÈ toÈ ksen seurannan yhteydessaÈ kaÈvi ilmi, ettaÈ yritys oli
saanut koulutustukea vielaÈ senkin jaÈ lkeen, kun tehtaan tuotanto kaÈynnistyi vuonna 1995. Portugalin
viranomaisten ja yrityksen kanssa tehdyn yhteistyoÈ n tuloksena se osa tuesta, joka ylittaÈaÈ koulutukseen
myoÈ nnettaÈvaÈaÈ tukea koskevat yhteisoÈ n puitteet, on maksettu takasin.

244. Komissio hyvaÈksyi yhteensaÈ 38 miljoonaa ecua aluetukea LDV Ltd:lle uuden pakettiauton
tuottamiseen taÈhtaÈaÈvaÈaÈn investointihankkeeseen 161, joka toteutetaan Daewoon kanssa perustetussa
yhteisyrityksessaÈ . Investointi kohdistuu LDV:n teollisuusalueeseen Birminghamissa (YhdistyneessaÈ
kuningaskunnassa). KyseessaÈ on taÈmaÈnhetkisen moottoriajoneuvoalalla myoÈ nnettaÈvaÈaÈ valtiontukea
koskevan puitesaÈaÈnnoÈ n nojalla tehty ensimmaÈinen paÈaÈtoÈ s, jossa vaihtoehtoinen sijaintipaikka sijaitsee
Keski- tai ItaÈ-Euroopan maassa (KIE-maassa). Daewoo paÈaÈ tti, ettei se keskitaÈ koko kevyiden
hyoÈ tyajoneuvojen Euroopan tuotantoaan Lublinissa Puolassa sijaitseville tehtailleen vaan hyoÈ dyntaÈaÈ
LDV:n olemassaolevia laitoksia Birminghamissa ja tuottaa siellaÈ osan ajoneuvoista.

245. Komissio jatkoi espanjalaisten yritysten Seat SA:n 162 ja Santana Motor SA:n 163 rakenneuudis-
tussuunnitelmien seurantaa. LisaÈksi komissio tarkkaili edelleen suurten, usean vuoden ajalle
jakautuvien investointihankkeiden toteuttamista sekaÈ kansallisten viranomaisten suorittamia Fiat
Mezzogiorno-asiaan 164 liittyviaÈ maksuja Italiassa.

4.1.5. Synteettikuituteollisuus

246. Komissio sovelsi vuonna 1998 edelleen tarkasti uutta synteettikuituteollisuudelle myoÈ nnettaÈvaÈaÈ
tukea koskevaa saÈaÈnnoÈ stoÈ aÈ , joka tuli voimaan vuonna 1996 ja on voimassa kolme vuotta 165. Komissio
paÈaÈ tti 16. joulukuuta saÈaÈnnoÈ stoÈ n voimassaoloajan jatkamisesta elokuuhun 2001 saakka. TaÈ lloÈ in
voitaisiin tehdaÈ paÈaÈ toÈ s siitaÈ , sisaÈ llytetaÈaÈnkoÈ taÈmaÈ teollisuudenala alueellisesta tuesta suurille

158 PaÈaÈtoÈ staÈ ei ole vielaÈ julkaistu.
159 EYVL C 279, 15.9.97.
160 NN 36/97, EYVL C 208, 4.7.1998.
161 N 420/98, ei vielaÈ julkaistu EYVL:ssaÈ .
162 C 34/95, 95/257/EY, EYVL L 88, 9.4.1996.
163 C 1/95, 97/17/EY, EYVL L 6, 10.1.1997.
164 C 45/91, EYVL L 117, 13.5.1993.
165 EYVL C 94, 30.3.1996.
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investointihankkeille laadittujen monialaisten puitteiden valvonnan piiriin 166. JaÈ ljempaÈnaÈ mainitaan
joitakin vuoden aikana tehtyjaÈ paÈaÈ toÈ ksiaÈ .

247. Komissio paÈaÈ tti lopettaa perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdan mukaisen menettelyn,
jonka se oli aloittanut maaliskuussa 1997 ja joka koski Portugalin ehdotusta myoÈ ntaÈaÈ tukea nuora- ja
koÈ ysivalmistaja Cordex S.A:n tekemiin investointeihin 167. Menettelyn kuluessa Portugalin viranomai-
set suostuivat muuttamaan alkuperaÈ istaÈ ilmoitustaan poistamalla tukikelpoisten investointikustannus-
ten luettelosta saÈ aÈ nnoÈ stoÈ oÈ n sisaÈ ltyvaÈ t toiminnat eli polypropyleenifilamenttilangan uuteen
suulakepuristuskapasiteettiin liittyvaÈn tuen. Koska hanke nyt oli hyvaÈksytyn ohjelman mukainen,
komissio hyvaÈksyi 2,69 miljoonan ecun suuruisen tuen.

248. Komissio paÈaÈ tti 25. maaliskuuta aloittaa perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdan mukaisen
menettelyn, joka koskee Espanjan viranomaisten ehdotusta myoÈ ntaÈaÈ 1,2 miljoonaa ecua valtiontukea
synteettikuituja tuottavalle BrileÂn S.A:lle 168. Investointihanke koski yhtioÈ n polyesterilankatehtaan
teknologista jaÈrkeistaÈmistaÈ ja uudenaikaistamista. Koska hankkeeseen naÈytti sisaÈ ltyvaÈn yhden
synteettikuituteollisuudelle myoÈ nnettaÈvaÈaÈ tukea koskevaan saÈaÈnnoÈ stoÈ oÈ n sisaÈ ltyvaÈn synteettikuidun
(polyesterifilamenttilangan) kapasiteetin kasvattaminen, komissio epaÈ ili, oliko ehdotettu tuki
saÈaÈnnoÈ stoÈ oÈ n sisaÈ ltyvien hyvaÈksymisperusteiden mukainen.

249. Komissio paÈaÈ tti aloittaa 88 artiklan 2 kohdan mukaisen menettelyn, joka koski Saksan
viranomaisten ehdotusta myoÈ ntaÈaÈ valtiontukea singaporelaisen Toloram-yhtymaÈn vastaperustetun
tytaÈryhtioÈ n Saxonylon Textil GmbH:n uusinvestointiin 169. Tuella on tarkoitus edistaÈaÈ polyamidi-,
teollisuus- ja tekstiilifilamenttilangan valmistuskapasiteetin kasvattamista. LisaÈksi ehdotettiin entisen
ItaÈ -Saksan alueeseen sovellettavan alueellisen tuen enimmaÈismaÈaÈraÈn myoÈ ntaÈmistaÈ . Ei naÈyttaÈnyt
myoÈ skaÈaÈn todennaÈkoÈ iseltaÈ , ettaÈ tuki edistaÈ isi suoraan koko synteettikuituteollisuuden rakenneuudis-
tusta ja kapasiteetinvaÈhennystaÈ entisessaÈ ItaÈ -Saksassa.

250. Komissio paÈaÈ tti lopettaa lokakuussa 1997 aloitetun perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdan
mukaisen menettelyn tekemaÈllaÈ osittain kielteisen paÈaÈtoÈ ksen viskoosi- ja synteettikuitujen tuottajalle
SNIACE S.A:lle myoÈ nnetystaÈ tuesta 170.

4.1.6. Tekstiili- ja vaatetusteollisuus

251. Tekstiili- ja vaatetusteollisuuden erityisluonteen vuoksi 1. syyskuuta 1998 voimaan tulleissa
alueellisesta tuesta suurille investointihankkeille annetuissa monialaisissa puitteissa 171 maÈaÈraÈtaÈaÈn alan
erityiskohtelusta. Uuteen tekstiiliteollisuuden alan investointiin myoÈ nnetystaÈ tuesta on ilmoitettava jo
siinaÈ tapauksessa, ettaÈ hankkeen kokonaiskustannukset ylittaÈvaÈt 15 miljoonaa ecua (kun muilla aloilla
hankkeen kustannusten rajana on 50 miljoonaa ecua), ettaÈ tuki-intensiteetti on yli 50 prosenttia
kyseisellaÈ alueella sovellettavasta enimmaÈisintensiteetistaÈ ja ettaÈ luotua tai saÈ ilytettaÈvaÈaÈ tyoÈ paikkaa
kohden laskettu tuki on yli 30 000 ecua (muilla aloilla 40 000 ecua) 172.

166 EYVL C 24, 29.1.1999.
167 C 17/97 (ex N639/96), EYVL C 207, 3.7.1998.
168 C 25/98 (ex N 851/97), EYVL C 199, 25.6.1998.
169 C 63/98 (ex N 362/98), ei vielaÈ julkaistu EYVL:ssaÈ .
170 C 68/97 (ex NN 118/97), ei vielaÈ julkaistu EYVL:ssaÈ .
171 EYVL C 107, 7.4.1998.
172 Katso XXVII kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus 1997, kohta 210.
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4.1.7. Liikenne

252. Komissio teki vuoden 1998 aikana 35 paÈaÈtoÈ staÈ liikenteen alan valtiontuista.

Lentoliikenne

253. Lentoliikenteen alalla komissio jatkoi lentoyhtioÈ iden rakenneuudistukseen myoÈ nnettyjen
tukien hyvaÈksymispaÈaÈ toÈ ksissaÈ asetettujen ehtojen noudattamisen valvontaa.

254. Komissio paÈaÈtti 3. kesaÈkuuta, ettei se vastusta Alitalia-lentoyhtioÈ n paÈaÈoman korottamiseen
tarkoitetun toisen eraÈn (258,23 miljoonaa ecua, 500 miljardia Italian liiraa) maksamista. TaÈmaÈ paÈaÈ toÈ s
liittyi 15. heinaÈkuuta 1997 tehtyyn paÈaÈ toÈ kseen, jolla hyvaÈksyttiin Alitalia-yhtioÈ n paÈaÈoman korottami-
nen yhteensaÈ 1 420,26 miljoonalla eculla (2 750 miljardilla Italian liiralla) ja tuen maksaminen
kolmessa eraÈssaÈ . HyvaÈksymiselle asetettiin kuitenkin ehtoja, joilla oli tarkoitus taata ennen kaikkea
rakenneuudistussuunitelman noudattaminen, sen toteuttamisen avoimuus sekaÈ se, ettei Alitalian
ongelmia siirretaÈ kilpaileville yhtioÈ ille. Komissio korosti, ettaÈ oli vaÈ lttaÈmaÈtoÈ ntaÈ korjata kustannusten
leikkaamisen viivaÈstyminen varsinkin lentokoneen miehistoÈ n osalta, mutta totesi samalla, ettaÈ
rakenneuudistussuunitelman toteuttaminen oli ollut tyydyttaÈvaÈaÈ ja ettaÈ Italia oli tehnyt lisaÈsitoumuk-
sia, joiden tarkoituksena oli ensinnaÈkin taata, ettei tukea kaÈytetty erikoishintojen rahoittamiseen, ja
toiseksi mahdollistaa se, ettaÈ kilpailevat lentoyhtioÈ t saavat liikenneoikeuksia yhteisoÈ n ulkopuolisiin
maihin.

255. Komissio hyvaÈksyi 14. elokuuta Olympic Airways-lentoyhtioÈ n rakenneuudistukseen tarkoite-
tuen tuen, johon sisaÈ ltyy lainatakauksia, yrityksen velkataakan keventaÈminen sekaÈ paÈaÈoman lisaÈys.
Osa taÈstaÈ alun perin lokakuussa 1994 hyvaÈksytystaÈ tuesta oli jaÈaÈdytetty yli kahden vuoden ajaksi,
koska Kreikka ei ollut noudattanut hyvaÈksymispaÈaÈ toÈ ksen kaikkia ehtoja. Komissio katsoi, ettaÈ
Kreikan viranomaiset noudattivat nyt sitoumuksiaan ja ettaÈ tuki, joka on osa tarkistettua ja vuoteen
2002 jatkettua rakenneuudistussuunnitelmaa, on kilpailusaÈaÈntoÈ jen mukainen. Komissio paÈaÈ tti
kuitenkin pienentaÈaÈ paÈaÈoman lisaÈyksen hyvaÈksyttyaÈ maÈaÈraÈaÈ 165 miljoonasta ecusta 125 miljoonaan
ecuun (54 miljardista Kreikan drakmasta 40,8 miljardiin), pidensi edellaÈ mainittujen ehtojen
voimassaoloaikaa vuoteen 2002 ja liitti paÈaÈtoÈ kseensaÈ lisaÈehtoja.

256. EnsimmaÈisen oikeusasteen tuomioistuin kumosi 22. heinaÈkuuta komission 27. heinaÈkuuta 1994
tekemaÈn paÈaÈ toÈ ksen 173, jossa komissio hyvaÈksyi Air Francen osakepaÈaÈoman korotukseen kaÈytettaÈvaÈn
3,05 miljardin ecun (20 miljardin Ranskan frangin) tuen. Kumoamisen syynaÈ oli se, ettei uusien
lentokoneiden ostoon eikaÈ Air Francen Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolisen reittiverkoston
kilpailutilanteeseen liittyviaÈ kohtia ollut perusteltu riittaÈvaÈsti. Komissio paÈaÈ tti tehdaÈ uuden paÈaÈ toÈ ksen
samansuuruisen tuen hyvaÈksymisestaÈ ja selventaÈaÈ siinaÈ kantaansa tuomioistuimen mainitsemiin
kohtiin. Komissio korosti ennen kaikkea sitaÈ , ettaÈ tuki oli osa tuomioistuimen vakuuttavaksi arvioimaa
rakenneuudistussuunnitelmaa, ettaÈ lentoliikenneala on laajenemassa voimakkaasti, ettaÈ Air Francen
paikkatarjonta pysyy ennallaan ja ettaÈ Air Francelle myoÈ nnetyn tuen kokonaismaÈaÈraÈ on tarkoitettu
yhtioÈ n velkaantumisasteen pienentaÈmiseen eikaÈ uusien lentokoneiden hankinnan rahoitukseen.
LisaÈksi komissio viittasi siihen, ettaÈ Air Francelle asetetut yleiskattavat ehdot olisivat itsessaÈaÈn
riittaÈvaÈ takuu ETA:n ulkopuolisten reittien osalta, koska ne johtavat Air Francen markkinaosuuksien
pienenemiseen kaikkialla maailmassa, ettaÈ tuki vaikuttaa kilpailuolosuhteisiin paljon enemmaÈn ETA:n
sisaÈ isillaÈ kuin muilla reiteillaÈ ja ettaÈ Air Francen ETA:n ulkopuolisten reittien tarjonnan liian ankara
rajoittaminen hyoÈ dyttaÈ isi ainoastaan ETA:n ulkopuolella sijaitsevia lentoyhtioÈ itaÈ .

173 Asiat T-371/94 ja 394/94, British Airways ym. v. komissio, tuomio 25.6.1998.
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257. NaÈ iden rakenneuudistuksiin myoÈ nnettyjen tukien lisaÈksi komissio hyvaÈksyi seuraavat tuet:

Ð 29. heinaÈkuuta hyvaÈksyttiin perustamissopimuksen 87 artiklan 2 kohdan a alakohdan nojalla
sosiaalinen tuki Kanariansaarten ja Baleaarien asukkaille kyseisten saariryhmien vaÈlisiin lentoihin.
Vastaava paÈaÈ toÈ s tehtiin 27. elokuuta 1998 tuesta Madeiran asukkaille muualle Portugaliin
suuntautuvia lentoja varten.

Ð 11. marraskuuta hyvaÈksyttiin ympaÈristoÈ nsuojeluun myoÈ nnettaÈvaÈaÈ valtiontukea koskevien yhteisoÈ n
suuntaviivojen nojalla Alankomaiden Martinair-yhtioÈ lle myoÈ ntaÈmaÈ 150 944 ecun (332 637
Alankomaiden guldenin) tuki, joka on tarkoitettu uusien, vaÈhemmaÈn haitallisia paÈaÈ stoÈ jaÈ
aiheuttavien laitteiden kaÈyttoÈ oÈ nottoon.

258. Sen sijaan komissio teki 21. tammikuuta lopullisen kielteisen paÈaÈtoÈ ksen Flanderin alueen
suunnittelemasta 24 407 ecun (984 600 Belgian frangin) tuesta Air Belgium -lentoyhtioÈ lle ja 6 696 ecun
(270 116 Belgian frangin) tuesta Sunair-matkanjaÈrjestaÈ jaÈ lle vastineeksi Oostenden lentokentaÈn
kaÈytoÈ staÈ . Komissio hyvaÈksyi kuitenkin sen, ettaÈ Flanderin alue maksaa Sunairille 111 500 ecua (4,5
miljoonaa Belgian frangia) Oostenden ja Antwerpenin lentoasemien tukiohjelmien rahoittamiseen.

Meriliikenne

259. Meriliikenteen alalla komissio hyvaÈksyi meriliikenteen valtiontukea koskevien yhteisoÈ n
suuntaviivojen perusteella 174 useita tukijaÈrjestelyjaÈ laivayhtioÈ iden verojen tai sosiaaliturvamaksujen
alentamiseksi. Kun verohelpotukset koskivat yhtioÈ taÈ , jonka aluksista osa purjehtii jonkin yhteisoÈ n
ulkopuolisen maan lipun alla, komissio pyysi edellaÈ mainittujen suuntaviivojen mukaisesti
asianomaisia jaÈsenvaltioita esittaÈmaÈaÈn kertomuksen, jonka perusteella komissio voi arvioida kyseessaÈ
olevien tukijaÈrjestelyjen vaikutuksia yhteisoÈ ssaÈ rekisteroÈ ityyn laivastoon ja yhteisoÈ n merimiesten
tyoÈ llisyyteen.

Komissio aloitti 7. huhtikuuta EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdan mukaisen menettelyn,
joka koski useita ranskalaisen meriliikenteen harjoittajan Brittany Ferriesin rakenneuudistukseen
liittyviaÈ tukitoimenpiteitaÈ . Komissio epaÈ ili ensinnaÈkin vakavasti toimenpiteiden myoÈ nteistaÈ vaikutusta
yrityksen elinkelpoisuuteen ja pelkaÈsi toiseksi kilpailun vaÈaÈristymistaÈ eri jaÈsenvaltioissa toimivien
meriliikenteen harjoittajien vaÈ lillaÈ . Komissio paÈaÈtti 9. joulukuuta ulottaa 88 artiklan 2 kohdan
mukaisen menettelyn koskemaan myoÈ s Brittany Ferriesille suunniteltua 80 miljoonan Ranskan frangin
lisaÈ tukea sekaÈ kaikkia muita yrityksen rakenneuudistukseen liittyviaÈ tukia.

LisaÈksi komissio aloitti 18. helmikuuta perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdan mukaisen
menettelyn, joka koski Espanjan valtion myoÈ ntaÈmaÈaÈ tukea Trasmediterranean -nimiselle meriliiken-
teen harjoittajalle julkisista palveluista tehdyn sopimuksen yhteydessaÈ . Komissio suhtautui epaÈ ilevaÈsti
myoÈ s sopimuksen yksityiskohtiin ja sen myoÈ ntaÈmisolosuhteisiin.

Joulukuun 9. paÈ ivaÈnaÈ komissio aloitti perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdan mukaisen
menettelyn, joka koski useita oletettuja tukitoimenpiteitaÈ ranskalaisen yhtioÈ n Corsica Marittiman
hyvaÈksi. KyseessaÈ on Ranskan mantereen ja Korsikan vaÈ lillaÈ julkisen palvelun velvoitteita hoitavan
meriliikenteen harjoittajan SNCM:n tytaÈryhtioÈ .

174 EYVL C 205, 5.7.1997, s. 97.
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Samana paÈivaÈnaÈ komissio teki lopullisen kielteisen paÈaÈ toÈ ksen Irlannin suunnittelemista toimenpiteistaÈ ,
joiden tarkoituksena oli alentaa laivanvarustajille yhteisoÈ n merimiehiaÈ palkattaessa koituvia
kustannuksia. Toimenpiteet eivaÈt olleet meriliikenteen valtiontukea koskevien yhteisoÈ n suuntaviivojen
mukaisia, sillaÈ niistaÈ saatavaa hyoÈ tyaÈ ei ollut rajoitettu ainoastaan jaÈsenvaltioissa rekisteroÈ ityihin
aluksiin, joten niiden katsottiin olevan perustamissopimuksen 87 artiklan vastaisia.

Satama-ala

Komissio aloitti 22. joulukuuta perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdan mukaisen menettelyn, joka
koski tukitoimenpiteitaÈ satamayhtioÈ iden kaÈyttoÈ kustannusten alentamiseksi Italiassa. Komissio epaÈ ili
vahvasti naÈ iden toimenpiteiden soveltuvuutta yhteismarkkinoille. Toimenpiteet oli suunniteltu
toteutettaviksi Italian satama-alan rakenneuudistukseen myoÈ nnettyjen tukien lisaÈksi, joiden osalta
on jo kaÈynnissaÈ rinnakkainen perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdan mukainen menettely.

Rautatieliikenne

260. Rautatieliikenteen alalla komissio paÈaÈtti 22. joulukuuta 1998, ettei se vastusta Yhdistyneen
kuningaskunnan viranomaisten ilmoittamaa tukihanketta, johon kuuluu lisaÈ toimenpiteitaÈ Lontoon ja
kanaalitunnelin vaÈ lisen suurinopeuksisten matkustajajunien infrastruktuurin CTRL:n rakentamisen,
yllaÈpidon ja hallinnoinnin rahoittamiseksi. Ilmoitettuja tukia arvioidessaan komissio teki selkeaÈn eron
infrastruktuurin hoitajaa tukevien ja junaliikenteen harjoittajaa tukevien toimenpiteiden vaÈlillaÈ . Koska
CTRL-ratayhteys on osa Pariisi-Bryssel-KoÈ ln-Amsterdam-Lontoo -ratayhteyttaÈ , joka on yksi
Euroopan laajuisten verkkojen kehittaÈmisen yhteydessaÈ ensisijaisiksi maÈaÈritellyistaÈ 14 hankkeesta,
komissio katsoi infrastruktuurin hoitajan hyvaÈksi toteuttettavien toimenpiteiden soveltuvan yhteis-
markkinoille perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan b alakohdan mukaisesti. Junaliikenteen
harjoittajan saaman tuen osalta komissio otti huomioon, ettaÈ tuki on tarkoitettu infrastruktuurin
kaÈyttoÈ oÈ n liittyvien kulujen korvaamiseen. NaÈ in ollen se hyvaÈksyi tuen asetuksen N:o 1107/70 3 artiklan
1 kohdan b alakohdan mukaisesti.

Tieliikenne

261. Tieliikenteen alalla komissio paÈaÈtti 4. helmikuuta aloittaa perustamissopimuksen 88 artiklan 2
kohdan mukaisen menettelyn, joka koskee jaÈ rjestelyaÈ tiemaksuista vapauttamiseksi Tauernin
moottoritiellaÈ ItaÈvallassa 175, sillaÈ naÈmaÈ toimenpiteet olivat luonteeltaan toimintatukea. Maaliskuun
25. paÈivaÈnaÈ komissio paÈaÈ tti aloittaa menettelyn, joka koskee tukitoimenpiteitaÈ maantieliikenteen ja
intermodaaliliikenteen hyvaÈksi Italiassa 176, koska se epaÈ ili, olivatko toimenpiteet hyvaÈksyttaÈviaÈ
perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan c alakohdan nojalla.

262. LisaÈksi komissio teki 1. heinaÈkuuta osittain kielteisen lopullisen paÈaÈ toÈ ksen Espanjassa
hyoÈ tyajoneuvojen ostamiseen sovellettavasta tukijaÈrjestelmaÈstaÈ . Komissio katsoi, ettaÈ paikallisten
julkisten laitosten ja palveluyritysten, luonnollisten henkiloÈ iden ja pelkaÈstaÈaÈn paikallis- tai aluetasolla
toimivien muiden kuin liikennealan pk-yritysten hyvaÈksi myoÈ nnetty tuki ei ole perustamissopimuksen
87 artiklan 1 kohdan mukaista tukea. Kaikki muut Espanjan viranomaisten myoÈ ntaÈmaÈt tuet katsottiin
yhteismarkkinoille soveltumattomiksi, minkaÈ vuoksi komissio vaati niiden takaisinmaksua. Lokakuun
28. paÈ ivaÈnaÈ komissio paÈaÈ tti aloittaa menettelyn, joka koskee jaÈrjestelmaÈn pidentaÈmistaÈ vuodeksi 1997.

175 EYVL C 198, 24.6.1998, s. 6.
176 EYVL C 211, 7.7.1998, s. 5.
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263. HeinaÈkuun 22. paÈ ivaÈnaÈ hyvaÈksytyssaÈ valkoisessa kirjassaan Oikeudenmukainen maksu infra-
struktuurin kaÈytoÈstaÈ 177 komissio korosti sitaÈ , ettaÈ valtiontukia koskevien saÈaÈntoÈ jen merkitys on
kasvamassa, sillaÈ jaÈsenvaltiot antavat liikenneinfrastruktuurien kehittaÈmisen ja hallinnoinnin yhaÈ
useammin yksityisten yritysten tehtaÈvaÈksi. TaÈssaÈ yhteydessaÈ komissio suunnittelee tukipolitiikkansa
selkeyttaÈmistaÈ ja ajantasaistamista maantiekuljetusten alalla ehdottamalla neuvoston asetuksen (ETY)
N:o 1107/70 178 tarkistamista.

4.1.8. Maatalous

264. Vuoden 1998 aikana tuli voimaan useita maatalousalan valtiontukia koskevia uusia saÈaÈntoÈ jaÈ :
Vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseksi ja rakenteiden uudistamiseksi tarkoitettua valtion tukea
koskevat yhteisoÈ n suuntaviivat 179, tutkimus- ja kehitystyoÈ hoÈ n myoÈ nnettaÈvaÈaÈ valtion tukea koskevat
saÈaÈnnoÈ t 180 ja maataloudelle myoÈ nnettyjaÈ tuettuja lyhytaikaisia lainoja koskevat saÈaÈnnoÈ t 181. Yritysten
pelastamiseksi ja rakenteiden uudistamiseksi tarkoitetun tuen osalta on kiinnostavaa havaita, ettaÈ
yksikaÈaÈn jaÈsenvaltio ei naÈ istaÈ tukitoimenpiteistaÈ ilmoittaessaan ole toistaiseksi pyytaÈnyt maatalousalaa
koskevien erityismaÈaÈraÈysten soveltamista (yhteisoÈ n suuntaviivojen 3.2.5 kohta). Ne harvat ilmoitukset,
joita taÈmaÈn lajin tuesta on tehty, ovat perustuneet kaikkiin aloihin sovellettaviin yleisiin saÈaÈntoÈ ihin.

265. Tutkimus- ja kehitystyoÈ taÈ koskevien uusien saÈaÈntoÈ jen soveltamisessa ei ilmennyt erityisiaÈ
ongelmia. SaÈaÈnnoÈ issaÈ vaaditaan seuraavien edellytysten noudattamista: 1) T & K palvelee yleis-
luonteisesti asianomaista alaa, 2) tiedon levittaÈminen tarkoituksenmukaisissa lehdissaÈ , joilla on
vaÈhintaÈaÈn kansallinen levikki ja jotka eivaÈt rajoitu minkaÈaÈn erityisen jaÈrjestoÈ n jaÈseniin, 3) kaikkien
kiinnostuneiden osapuolten on mahdollista hyoÈ dyntaÈaÈ tyoÈ n tuloksia ja 4) tuki taÈyttaÈaÈ monenvaÈlisten
kauppaneuvottelujen Uruguayn kierroksen aikana tehdyn maataloussopimuksen liitteessaÈ II
'Kotimainen tuki: Perusteet alennussitoumuksista vapautumiselle' maÈaÈraÈ tyt edellytykset 182.

266. Ongelmallisempaa sen sijaan oli tuettuja lyhytaikaisia lainoja (ºkaÈyttoÈ luottojaº) koskevien
saÈaÈntoÈ jen voimaantulo. Komissio ilmoitti 19. joulukuuta 1997 paÈ ivaÈ tyllaÈ kirjeellaÈ 183 jaÈsenvaltioille, ettaÈ
komission tiedonanto maataloudelle myoÈ nnetyistaÈ tuetuista lyhytaikaisista lainoista 184 tulee uudelleen
voimaan 30. kesaÈkuuta 1998 alkaen sellaisena kuin sitaÈ on tulkittu komission 19. joulukuuta 1997
paÈ ivaÈ tyssaÈ kirjeessaÈ 185 ja ettaÈ sellaisen tuen osalta, joka tulee voimaan tai jaÈaÈ voimaan 30. kesaÈkuuta
1998 jaÈ lkeen ja joka ei ole uusien saÈaÈntoÈ jen mukaista, aloitetetaan EY:n perustamissopimuksen 88
artiklan 2 kohdan mukainen menettely. TaÈmaÈ merkitsi tarkkaan ottaen sitaÈ , ettaÈ uusia saÈaÈntoÈ jaÈ
sovellettiin 30. kesaÈkuuta 1998 jaÈ lkeen eraÈaÈntyvien lyhytaikaisten luottojen korkoihin myoÈ nnettyihin
kansallisiin avustuksiin. Huolimatta eraÈaÈn jaÈsenvaltion pyynnoÈ staÈ komissio ei suostunut siirtaÈmaÈaÈn
tiedonantonsa voimaantuloa enaÈaÈ uudelleen ja aloitti perustamissopimuksen 88 artiklan 3 kohdan
mukaisen menettelyn, joka koski eraÈstaÈ Italiassa sovellettavaa aluetukijaÈrjestelmaÈaÈ , joka ei naÈyttaÈnyt

177 KOM(1998) 466 lopullinen.
178 EYVL L 130, 15.6.1970, s. 1.
179 EYVL C 283, 19.9.1997, s. 2.
180 Komission tiedonanto: tutkimus- ja kehitystyoÈ hoÈ n myoÈ nnettaÈvaÈaÈ valtion tukea koskevien yhteisoÈ n puitteiden

muuttaminen, EYVL C 48, 13.2.1998.
181 Valtiontukia koskeva komission tiedonanto: maataloudelle myoÈ nnetyt tuetut lyhytaikaiset lainat (ºkaÈyttoÈ luot-

otº), EYVL C 44, 16.2.1996, sellaisena kuin sitaÈ on tulkittu komission 19.12.1997 paÈ ivaÈtyssaÈ kirjeessaÈ (SG(97)D/
10801).

182 EYVL L 336, 23.12.1994.
183 SG(97)D/10801.
184 EYVL C 44, 16.2.1996.
185 SG(97)D/10801.
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olevan uusien saÈaÈntoÈ jen mukainen, sellaisena kuin komissio niitaÈ tulkitsi. Komissiolle on ilmoitettu
muistakin aluetukisuunnitelmista, mutta niiden tarkastelu on vielaÈ kesken.

4.1.9. Kalastus

267. Kalastus- ja vesiviljelyalan kansallisten tukien tutkimuksesta annetut suuntaviivat muodostavat
perustan, jonka pohjalta komissio arvioi sekaÈ uusia tukihankkeita ettaÈ vuodesta 1985 voimassa olleita
tukiohjelmia. Suuntaviivat perustuvat taÈ llaÈ hetkellaÈ paÈaÈosin yhteisoÈ n rakennepolitiikkaa koskevaan
saÈaÈntelyyn, joka sisaÈ ltyy yhteisoÈ n kalastus- ja vesiviljelyalaa sekaÈ niiden tuotteiden jalostusta ja kaupan
pitaÈmistaÈ koskevien rakenteellisten tukitoimenpiteiden perusteista ja edellytyksistaÈ 21 paÈ ivaÈnaÈ
joulukuuta 1993 annettuun neuvoston asetukseen (EY) N:o 3699/93 186.

4.2. Alat, joihin ei sovelleta erityissaÈaÈntoÈ jaÈ

4.2.1. Rahoitusala

268. Amsterdamin Eurooppa-neuvostossa kesaÈkuussa 1997 esitetyn pyynnoÈ n johdosta ja jaÈsenval-
tioille toimitetun kyselyyn annettujen vastausten perusteella komissio laati kertomuksen Yleisiin
taloudellisiin tarkoituksiin liittyvaÈt palvelut pankkisektorilla. Kertomus esitettiin ECOFIN-neuvostolle
23. marraskuuta 1998.

269. Kertomuksessa tarkastellaan sitaÈ , tarjoavatko eri jaÈ senvaltioiden luottolaitokset yleisiin
taloudellisiin tarkoituksiin liityviaÈ palveluja ja katsotaanko kattavan ja tehokkaan rahoituksen
perusrakenteen tarjoaminen taÈ llaiseksi palveluksi. Kertomuksessa tutkitaan myoÈ s sitaÈ , pidetaÈaÈnkoÈ
EY:n perustamissopimuksen 86 artiklan 2 kohdassa maÈaÈraÈ ttyaÈ poikkeusta tarpeellisena taÈ llaisten
tehtaÈvien osalta, sekaÈ verrataan tilannetta eri jaÈsenvaltioissa.

JaÈsenvaltioilta saadut vastaukset viittaavat siihen, ettaÈ voidaan erottaa toisistaan kolme erityyppistaÈ
toimintaa, joita kertomuksessa kaÈsitellaÈaÈn erikseen.

(i) Kaksi jaÈsenvaltiota pitaÈaÈ kattavan ja tehokkaan rahoituksen perusrakenteen tarjoamista koko
alueellaan yleispalvelun tarjoamisena. MikaÈaÈn jaÈ senvaltio ei kuitenkaan vaÈ ittaÈnyt, ettaÈ
taÈ llaiseen kattavaan alueelliseen palvelujen tarjoamiseen liittyisi lisaÈkustannuksia, jotka
julkisten viranomaisten olisi korvattava. Ainoastaan Ruotsissa eraÈs luottolaitos saa korvausta
konttoreiden yllaÈpitaÈmisestaÈ syrjaÈ isillaÈ seuduilla aiheutuvista lisaÈkustannuksista.

(ii) Tuki luottolaitokselle, jotta se hoitaa tietyt erityistehtaÈvaÈt jaÈsenvaltion puolesta, kuten myoÈ ntaÈaÈ
sosiaalisia asuntolainoja, saattaa kuulua perustamissopimuksen 86 artiklan 2 kohdan sovelta-
misalaan. Asia arvioidaan tapauskohtaisesti.

(iii) Erityislaitosten harjoittaman varainhankinnan pelkaÈstaÈaÈn julkisiin tarkoituksiin ei-kaupallisella
ja ei-kilpailutetulla sektorilla ei pitaÈ isi aiheuttaa ongelmia perustamissopimuksen kilpailus-
aÈaÈntoÈ jen suhteen, jos niiden vaikutukset eivaÈt millaÈaÈn tavoin heijastu laitoksen kaupalliseen
toimintaan.

186 EYVL L 346, 31.12.1993, korvattu 20.11.1998 kodifioidulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 2468/98, annettu 3
paÈivaÈnaÈ marraskuuta 1998 (EYVL L 312, 20.11.1998).
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TaÈmaÈn kertomuksen perusteella komissio tarkastelee tulevaisuudessa EY:n perustamissopimuksen 86
artiklan 2 kohdan soveltamista pankkialalle myoÈ nnettyyn tukeen tapauskohtaisesti.

270. Pankkialan valtiontukien alalla komissio hyvaÈksyi 8±15 miljardin ecun (53±98 miljardin
Ranskan frangin) suuruiseksi arvioidun rakenneuudistustuen 187, jonka Ranskan valtio oli myoÈ ntaÈnyt
CreÂdit Lyonnais -pankille vuonna 1995 myoÈ nnetyn 6,8 miljardin ecun (45 miljardin Ranskan frangin) ja
vuonna 1996 myoÈ nnetyn noin 600 miljoonan ecun (4 miljardin Ranskan frangin) lisaÈksi. NaÈ in suuret
tukimaÈaÈraÈ t ovat yhteisoÈ n historiassa ainutkertaisia. Tuet hyvaÈksyttiin sillaÈ ehdolla, ettaÈ vuonna 1995
maÈaÈraÈttyjen supistusten lisaÈksi CreÂdit Lyonnais supistaa liiketoimintaansa Euroopassa ja koko
maailmassa 47,26 miljardia ecua (310 miljardia Ranskan frangia) suhteessa taseeseen. YhteensaÈ taÈmaÈ
merkitsee taseen supistamista yli kolmanneksella 31. joulukuuta 1994 vallinneesta tilanteesta. TaÈ llaiset
vastasuoritteet katsottiin sitaÈkin tarpeellisemmiksi, kun otetaan huomioon, ettaÈ pankkialalla paÈaÈ -
omanlisaÈykseen rinnastettavissa olevat tukitoimenpiteet hoÈ llentaÈvaÈt vakavaraisuusvaatimusta, joka
koskee muita pankkeja, jotka tekevaÈt tappioita eivaÈtkaÈ saa tukea, niin ettaÈ niiden on yleensaÈ
rajoitettava sitoumuksiaan ja toimintaansa, ellei niillaÈ ole ylimaÈaÈraÈ isiaÈ omia varoja. LisaÈksi CreÂdit
Lyonnais'n on vaÈhennettaÈvaÈ toimipisteidensaÈ maÈaÈraÈaÈ Ranskassa 1 850 konttoriin vuoteen 2000
mennessaÈ . Ranskan hallitus myoÈ s sitoutui yksityistaÈmaÈaÈn CreÂdit Lyonnais'n lokakuun 1999 loppuun
mennessaÈ avoimen ja syrjimaÈttoÈ maÈn menettelyn perusteella.

271. Komissio hyvaÈksyi 29. heinaÈkuuta 1998 Banco di Napolin rakenneuudistukseen ja yksityis-
taÈmiseen tarkoitetun Italian hallituksen myoÈ ntaÈmaÈn tuen 188. NaÈ iden tukien nettokustannuksiksi
valtiolle on arvioitu 1,14±6,14 miljardia ecua (2 217±11 895 miljardia Italian liiraa) (valtiontakuun
enimmaÈismaÈaÈraÈ). Vastasuoritteena pankin on myytaÈvaÈ tai suljettava 18 konttoria sen lisaÈksi, ettaÈ se on
jo myynyt 59 konttoria, 7 tytaÈryhtioÈ taÈ ja toimistoa ulkomailla, minkaÈ komissio otti huomioon
arvioidessaan tuen soveltuvuutta yhteismarkkinoille.

4.2.2. Audiovisuaaliala

272. Vuoden 1998 aikana komission yksikoÈ t pyrkivaÈt luomaan puitteet joidenkin jaÈsenvaltioiden
yleisradiotoiminnan harjoittajien saamaa julkista rahoitusta koskevien kantelujen arvioimista varten.
EnsimmaÈ isen oikeusasteen tuomioistuin katsoi perustamissopimuksen 232 artiklan mukaisen
menettelyn yhteydessaÈ 15. syyskuuta antamassaan tuomiossa, ettei komissio ollut noudattanut
perustamissopimuksen mukaista velvoitetta toimia 189. Tuomioistuinmenettely oli kaÈynnistetty vuonna
1996 espanjalaisen yksityisen televisioyhtioÈ n Gestevisionin tehtyaÈ vuonna 1992 kantelun Espanjan
julkisen yleisradiotoiminnan harjoittajaa RTVE:taÈ vastaan Ð ja Espanjan alueellisia yleisradiotoi-
minnan harjoittajia vastaan. Tuomion mukaan komissio ei olisi saanut viivyttaÈaÈ asian alustavaa
tutkimista niin pitkaÈaÈn ottamatta siihen kantaa. Komission on nyt otettava asiaan kantaa kohtuullisen
ajan kuluessa ja toimintasaÈaÈntoÈ jaÈ noudattaen.

273. PyrittaÈessaÈ luomaan saÈaÈnnoÈ stoÈ aÈ , jonka mukaisesti voitaisiin arvioida kaikki vireillaÈ olevat asiat,
jaÈsenvaltioille esitettiin 20. lokakuuta mietintoÈ . JaÈsenvaltioiden enemmistoÈ vastusti suuntaviivojen
antamista ja piti tapauskohtaista arviointia parempana vaihtoehtona. Samanaikaisesti komission
yksikoÈ t jaÈrjestivaÈ t kaksi julkista kuulemistilaisuutta asianomaisten yksityisten ja julkisten toimijoiden
kanssa (4. ja 18. joulukuuta) saadakseen kattavamman kuvan kyseessaÈ olevien asioiden taloudellisesta
naÈkoÈ kulmasta.

187 C-47/96, EYVL L 221, 8.8.1998.
188 C-40/96, ei vielaÈ julkaistu.
189 Asia T-95/96, Gestevision Telecinco SA v. komissio, tuomio 1998, ei vielaÈ julkaistu EYVL:ssaÈ .
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4.2.3. Kulttuuriala

274. Komissiolla oli tilaisuus soveltaa perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan d alakohtaa
kolmessa tapauksessa, joissa se katsoi kyseessaÈ olleen tukitoimenpiteen edistaÈneen kulttuurin ja
kulttuuriperinnoÈ n saÈ ilyttaÈmistaÈ jaÈrkevaÈ llaÈ tavalla. Komissio myoÈ s vahvisti 3. kesaÈkuuta, 29. heinaÈkuuta
ja 25. marraskuuta tekemillaÈaÈn paÈaÈ toÈ ksillaÈ 190 jo asioissa N 32/97 (Irlanti) ja N 917/96 (Tanska)
noudattamansa kaÈytaÈnnoÈ n hyvaÈksyaÈ elokuvateollisuudelle myoÈ nnettaÈviaÈ tukia; se sovelsi perus-
tamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan d alakohtaa ranskalaiseen ja alankomaalaiseen elokuvatuo-
tannon tukijaÈrjestelmaÈaÈn. Tuen taso on rajoitettu 50 prosenttiin tuotantokustannuksista.

275. Perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan d alakohdan mukainen poikkeus mahdollistaa
myoÈ s kirjojen viennin tukemisen. Toisin kuin elokuvateollisuus, kirjojen julkaisu- ja jakelutoiminta
Euroopassa ei periaatteessa ole julkisesta tuesta riippuvaista. Komissio hyvaÈksyi kesaÈkuussa asiassa
CoopeÂrative d'Exportation du livre francàais (CELF) 191 tuen myoÈ ntaÈmisen kirjojen viennille muihin
kuin ranskankielisiin maihin sillaÈ edellytyksellaÈ , ettaÈ tuen tarkoituksena on korvata pienten
kirjatilausten kaÈsittelyyn liittyviaÈ ylimaÈaÈraÈ isiaÈ kustannuksia. Komissio ei ollut toukokuussa 1993
vastustanut tuen myoÈ ntaÈmistaÈ CELF:lle. EnsimmaÈisen oikeusasteen tuomioistuin kuitenkin osittain
kumosi taÈmaÈn paÈaÈ toÈ ksen sillaÈ perusteella, ettaÈ ottaen huomioon kirjamarkkinoilla vallitsevan kilpailun
komissio ei ollut taÈysin analysoinut tuen vaikutuksia yhteismarkkinoihin 192. Uudessa paÈaÈtoÈ ksessaÈ
komissio sovelsi kulttuurin edistaÈmiseen myoÈ nnettaÈvaÈaÈ tukea koskevaa poikkeusta. Se katsoi, ettaÈ
tuen tavoite liittyy pelkaÈstaÈaÈn kulttuuriin eikaÈ edistaÈ CELF:in muuta, kaupallista toimintaa.

4.2.4. Energia-ala

276. Erot autojen fossiilisten polttoaineiden valmisteveron suuruudessa saattavat asettaa valtioiden
rajojen laÈheisyydessaÈ sijaitsevat huoltamot keskenaÈaÈn epaÈtasapainoiseen kilpailuasemaan. Alanko-
maiden hallitus otti vuonna 1997 kaÈyttoÈ oÈ n tukijaÈrjestelmaÈn, jonka tarkoituksena oli korvata 624:lle
Alankomaissa Saksan rajan laÈhellaÈ sijaitsevan huoltamon omistajalle kevyen polttooÈ ljyn valmisteveron
korotuksesta aiheutuneet haitat. Tuki koostuu avustuksesta, jonka suuruus lasketaan toimitetun
kevyen polttooÈ ljyn maÈaÈraÈn mukaan. Avustuksen maÈaÈraÈ vaÈhenee sitaÈ mukaa, mitaÈ pidempi matka
huoltamolta on Saksan rajalle. JaÈrjestelmaÈ on voimassa kolmen vuoden ajan ja tuen enimmaÈismaÈaÈraÈ
yhtaÈ huoltamoa kohden on 100 000 ecua. Alankomaiden hallitus katsoo sen vuoksi, ettaÈ
toimenpiteeseen olisi sovellettava vaÈhaÈmerkityksistaÈ tukea koskevaa saÈaÈntoÈ aÈ (ns. de minimis -saÈaÈntoÈ ).

277. Komissio paÈaÈ tti 3. kesaÈkuuta 1998 aloittaa taÈ taÈ jaÈrjestelmaÈaÈ (Saksan rajan tuntumassa
sijaitseville alankomaisille huoltamoille myoÈ nnettaÈvaÈ tuki) koskevan EY:n perustamissopimuksen 88
artiklan 2 kohdan mukaisen menettelyn 193. Komissio epaÈ ilee, voidaanko de minimis -saÈaÈntoÈ aÈ soveltaa
taÈhaÈn asiaan 194. Vaikka kaikkia huoltamoita voitaisiinkin pitaÈaÈ erillisinaÈ yrityksinaÈ de minimis -
saÈaÈnnoÈ n soveltamista varten, saÈaÈntoÈ aÈ ei vaÈ lttaÈmaÈttaÈ voida soveltaa, jos tuki vaikuttaa jaÈsenvaltioiden
vaÈ liseen kauppaan ja kilpailuun. KyseessaÈ olevassa asiassa ei voida sulkea pois sitaÈ mahdollisuutta, ettaÈ
toimenpide vaikuttaa kauppaan ja kilpailuun ainakin yhden jaÈsenvaltion kanssa (Saksa).

190 Asia N 3/98 ja N 486/97, ei vielaÈ julkaistu EYVL:ssaÈ .
191 Asia C 39/96.
192 Asia T-49/93, SIDE v. komissio, tuomio 18.9.1995 (Kok. 1995, s. II-2501).
193 Asia C 43/98 (ex N 558/98) Saksan rajan tuntumassa sijaitseville alankomaisille huoltamoille myoÈ nnettaÈvaÈ tuki,

EYVL C 307, 7.10.1998.
194 Katso edellaÈ kohta IV B 4.
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D Ð Menettelyt

278. Kuluneen vuoden oikeuskaÈytaÈnnoÈ ssaÈ kaÈ siteltiin erityisen paljon valtiontukea koskevia
menettelysaÈaÈntoÈ jaÈ . OikeuskaÈytaÈntoÈ koski ennen kaikkea kolmansien oikeuksia, laittomien tukien
takaisinperintaÈaÈ sekaÈ kumoamistuomion seurauksia hallinnollisen menettelyn laillisuuden kannalta.

1. Kolmansien oikeudet

279. Koska perustamissopimuksen 88 artiklassa maÈaÈraÈtyt menettelyt ovat paÈaÈasiassa kahdenvaÈ lisiaÈ
ja perustuvat ennen kaikkea kulloinkin kyseessaÈ olevan jaÈ senvaltion ja komission vaÈ liseen
vuoropuheluun, ovat kolmansien oikeudet valtiontukien alalla vaÈkisinkin vaÈhaÈisemmaÈt kuin perus-
tamissopimuksen 81 ja 82 artiklan yhteydessaÈ . OikeuskaÈytaÈnnoÈ n mukaan kolmansien oikeudet ovat
olennaisia ennen kaikkea 88 artiklan 2 kohdan mukaisissa menettelyissaÈ .

280. YhteisoÈ jen tuomioistuin selvensi 2. huhtikuuta 1998 antamassaan tuomiossa 195 oikeudellista
jaÈrjestelmaÈaÈ komissiolle tehtyjen kanteluiden osalta, joissa paljastetaan valtiontukea muodostavia
kansallisia toimenpiteitaÈ ja erityisesti, mikaÈ on komissiolle kuuluvien velvoitteiden laajuus niiden
tutkinnassa.

Tuomioistuin laati ensinnaÈkin periaatteen, jonka mukaan komissiolla on perustamissopimuksen
valtiontukisaÈaÈntoÈ ihin perustuvan hallinnollisen menettelyn asianmukaisen kulun turvaamiseksi
velvollisuus tutkia kantelu huolellisesti ja puolueettomasti, mikaÈ saattaa edellyttaÈaÈ , ettaÈ se tutkii
myoÈ s sellaisia seikkoja, joihin kantelija ei ole nimenomaisesti vedonnut. Komissiolla ei kuitenkaan ole
velvollisuutta viran puolesta tutkia niitaÈ vaÈ itteitaÈ , jotka kantelija olisi tehnyt, jos se olisi ollut tietoinen
komission tutkimuksensa kuluessa selville saamista seikoista.

Toiseksi tuomioistuin vahvisti, ettei komissiolla ole velvollisuutta kuulla kantelijoita perustamissopi-
muksen 88 artiklan 3 kohdan mukaisessa tukien alustavassa tutkimismenettelyssaÈ .

281. LisaÈksi yhteisoÈ jen ensimmaÈisen oikeusasteen tuomioistuin paÈaÈtti yhdistetyissaÈ asioissa T-371/94
ja T-394/94 196, ettaÈ ne, joita asia koskee perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla
tavalla, eivaÈ t voi vaatia sellaisia puolustautumisoikeuksia, jotka on myoÈ nnetty niille henkiloÈ ille, joita
vastaan menettelyaÈ kaÈydaÈaÈn. NiillaÈ on oikeus ainoastaan osallistua hallinnolliseen menettelyyn siinaÈ
maÈaÈrin kuin yksittaÈ istapaukseen liittyvissaÈ olosuhteissa on tarkoituksenmukaista. TaÈ llaisten osapuol-
ten osallistumista ja tietojen saantia koskevien oikeuksien laajuutta voidaan rajoittaa, erityisesti jos
komissio on jo saanut suhteellisen paljon tietoja, joten jaÈ ljelle jaÈaÈ vain vaÈhaÈn sellaisia epaÈselviaÈ
seikkoja, jotka voitaisiin poistaa edellaÈ mainittujen osapuolten, joita asia koskee, antamilla tiedoilla.

TaÈ llaisessa tapauksessa komissio voi keskittyaÈ 88 artiklan 2 kohdan mukaisen kiistanalaisen
menettelyn aloittamisesta antamassaan tiedonannossa ainoastaan niihin suunnitellun tuen kohtiin,
joiden osalta sillaÈ on vielaÈ epaÈ ilyksiaÈ , kunhan se antaa niille, joita asia koskee, yleisiaÈ tietoja
tukisuunnitelman olennaisista seikoista.

195 Asia C-367/95 P, komissio v. Chambre syndicale des entreprises de transport de fonds et valeurs (Sytraval) ja
Brink's France, tuomio 2.4.1998 (Kok. 1998, s. I-1719).

196 Yhdistetyt asiat T-371/94 ja T-394/94, British Airways plc ym. v. komissio, tuomio 25.5.1998 (ei vielaÈ julkaistu).
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282. EnsimmaÈ isen oikeusasteen tuomioistuimen 15. syyskuuta 1998 antamassa tuomiossa 197

todettiin, ettaÈ lopetettuaan 88 artiklan 2 kohdan mukaisen menettelyn tekemaÈllaÈ paÈaÈ toÈ ksen tuen
hyvaÈksymisestaÈ tietyin ehdoin komissio ei voi poiketa alkuperaÈ isen paÈaÈ toÈ ksen soveltamisalasta
aloittamatta menettelyaÈ uudelleen. TaÈstaÈ seuraa, ettaÈ jos yksi komission antamalle hyvaÈksynnaÈ lle
asetettu ehto jaÈaÈ taÈyttymaÈttaÈ , komissio ei tavallisesti voi myoÈ ntaÈaÈ paÈaÈ toÈ ksellaÈ poikkeusta taÈstaÈ ehdosta
aloittamatta 88 artiklan 2 kohdan mukaista menettelyaÈ uudelleen ja antamatta naÈ in niille, joiden etua
asia koskee, mahdollisuutta esittaÈaÈ huomautuksensa, ellei kyseessaÈ ole suhteellisen vaÈhaÈ inen poikkeus
alkuperaÈ isestaÈ ehdosta, josta huolimatta komissio on edelleenkin taÈysin varma tuen soveltuvuudesta
yhteismarkkinoille.

283. Vuoden aikana tarkennettiin myoÈ s perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua
kaÈsitettaÈ niistaÈ , joita asia koskee. EnsimmaÈisen oikeusasteen tuomioistuimen 18. helmikuuta 1998
antamassa maÈaÈraÈyksessaÈ 198 todettiin, ettaÈ tuensaajayrityksen tyoÈ ntekijoÈ iden edunvalvontaelimet
voivat perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuina kolmansina, joita asia koskee,
esittaÈaÈ komissiolle huomautuksensa sosiaalisista seikoista, jotka se voi tarvittaessa ottaa huomioon
arvioidessaan, soveltuuko perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu tuki yhteismark-
kinoille.

284. Kolmansien, joiden etua asia koskee, komission paÈaÈ toÈ ksen kumoamiseksi tekemaÈn kanteen
tutkittavaksi ottamisesta ensimmaÈisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi asioissa T-11/95 199 ja T-189/
97 200 seuraavaa: se seikka, ettaÈ asia koskee kolmatta osapuolta, ei ole itsessaÈaÈn riittaÈvaÈ edellytys sille,
ettaÈ asian katsotaan koskevan kyseistaÈ kolmatta osapuolta samalla tavoin erikseen kuin sitaÈ , jolle
lopullinen paÈaÈ toÈ s on osoitettu. YhteisoÈ jen tuomioistuin maÈaÈritteli asiassa Intermills 201 antamassaan
tuomiossa, ettaÈ perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu kaÈsite 'ne, joita asia koskee',
kattaa maÈaÈrittelemaÈttoÈ maÈn joukon luonnollisia ja oikeushenkiloÈ itaÈ siten, ettaÈ se seikka, ettaÈ asia
koskee kolmansia, ei ole riittaÈvaÈ edellytys sille, ettaÈ voitaisiin paÈaÈ tellaÈ lopullisen paÈaÈ toÈ ksen koskevan
kolmansia 230 artiklan neljaÈnnessaÈ kohdassa tarkoitetulla tavalla erikseen.

NaÈ in ollen ensimmaÈ isen oikeusasteen tuomioistuin katsoi 18. helmikuuta 1998 antamassaan
maÈaÈraÈyksessaÈ 202, ettaÈ tuensaajayrityksen tyoÈ ntekijoÈ iden edunvalvontaelimet eivaÈt voi menestyk-
sellisesti vedota siihen, ettaÈ ne ovat tyoÈ ntekijoÈ iden hyvaÈksyttyjaÈ edustajia, vaÈ ittaÈaÈkseen, ettaÈ lopullinen
kielteinen paÈaÈ toÈ s koskee niitaÈ perustamissopimuksen 230 artiklan neljaÈnnessaÈ kohdassa tarkoitetulla
tavalla erikseen.

285. Asiassa T-95/96 203 ensimmaÈisen oikeusasteen tuomioistuin tarkasteli kolmansien nostaman
laiminlyoÈ ntikanteen tutkimisen edellytyksiaÈ . Tuomioistuin katsoi, ettaÈ kantelijan nostama laiminly-
oÈ ntikanne komissiota vastaan, joka ei ole tehnyt paÈaÈ toÈ staÈ taÈmaÈn pyynnoÈ staÈ huolimatta, on otettava
tutkittavaksi, jos komissio on aloittanut perustamissopimuksen 88 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun

197 Asia T-140/95, Ryanair Limited v. komissio, tuomio 15.9.1998 (ei vielaÈ julkaistu).
198 Asia T-189/97, ComiteÂ d'entreprise de la SocieÂteÂ francàaise de production ym. v. komissio, maÈaÈraÈys 18.2.1998

(Kok. 1998, s. II-335).
199 Asia T-11/95, BP Chemicals Limited v. komissio, tuomio 15.9.1998 (ei vielaÈ julkaistu).
200 Asia T-189/97, ComiteÂ d'entreprise de la SocieÂteÂ francàaise de production ym. v. komissio, maÈaÈraÈys 18.2.1998

(Kok. 1998, s. II-335).
201 Asia 323/82, Intermills v. komissio, tuomio 14.11.1984 (Kok. 1984, s. 3809).
202 Asia T-189/97, ComiteÂ d'entreprise de la SocieÂteÂ francàaise de production ym. v. komissio, maÈaÈraÈys 18.2.1998

(Kok. 1998, s. II-335).
203 Asia T-95/96, Gestevision Telecinco SA v. komissio, tuomio 15.9.1998 (ei vielaÈ julkaistu).
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alustavan arvioinnin ja kantajaa koskee suoraan ja erikseen se, ettei komissio ole tehnyt minkaÈaÈnlaista
paÈaÈ toÈ staÈ menettelyn saattamisesta paÈaÈ toÈ kseen.

286. LisaÈksi tarkennettiin seurauksia, joita perustamissopimuksen 253 artiklaan sisaÈ ltyvaÈ llaÈ perus-
teluiden esittaÈmisen vaatimuksella on kolmansien osapuolten oikeuksille. EnsimmaÈisen oikeusasteen
tuomioistuin katsoi yhdistetyissaÈ asioissa T-371/94 ja T-394/94 204, ettaÈ komission hyvaÈksyessaÈ tuen
perusteluvelvollisuutta ei voida maÈaÈritellaÈ ainoastaan sen jaÈsenvaltion tiedontarpeen mukaan, jolle
paÈaÈ toÈ s on osoitettu. Vaikka komissiolla ei olekaan velvollisuutta ottaa paÈaÈtoÈ ksensaÈ perusteluissa
kantaa kaikkiin niihin tosiseikkoihin ja oikeudellisiin seikkoihin, joihin asianomaiset ovat vedonneet
hallinnollisessa menettelyssaÈ , sen on kuitenkin otettava huomioon kaikki asian kannalta merkityk-
selliset olosuhteet ja seikat, jotta sekaÈ jaÈsenvaltioille ettaÈ niille, joiden etua asia koskee, tulee selvaÈksi,
millaisin ehdoin se soveltaa perustamissopimusta.

2. Tukien takaisinperintaÈ

287. Komission kaÈsittelemistaÈ asioista 20 prosenttia koskee tukea, josta ei ole ilmoitettu, mikaÈ on
yhaÈ liian suuri osuus. Sen vuoksi on merkittaÈvaÈaÈ , ettaÈ yhteisoÈ jen tuomioistuin vahvisti komission
politiikan vaatia jaÈrjestelmaÈ llisesti tuen takaisinmaksamisesta, jos tukea myoÈ nnettaÈessaÈ ei ole
noudatettu ilmoitusvelvollisuutta eikaÈ tuki sovellu yhteismarkkinoille. Komissio tutkii lisaÈksi
yhteisoÈ jen tuomioistuimen asiassa Textilwerke Deggendorf antaman tuomion 205 mukaisesti aikai-
semmin myoÈ nnetyn laittoman tuen ja uuden tuen kumulatiivista vaikutusta tapauksessa, jossa laitonta
tukea ei ole vielaÈ maksettu takaisin 206.

288. LisaÈksi yhteisoÈ jen tuomioistuin katsoi 29. Tammikuuta 1998 antamassaan tuomiossa 207, ettaÈ
jaÈsenvaltion viranomaiset eivaÈt voi vedota siihen, ettaÈ niiden on ollut taÈysin mahdotonta panna
asianmukaisesti taÈytaÈntoÈ oÈ n komission paÈaÈtoÈ s, jossa ne maÈaÈraÈ taÈaÈn perimaÈaÈn takaisin laittomasti
myoÈ nnetty tuki, jos ne eivaÈt ole ryhtyneet minkaÈaÈnlaisiin toimenpiteisiin tuen perimiseksi takaisin
kyseessaÈ olevilta yrityksiltaÈ eivaÈtkaÈ ole ehdottaneet komissiolle paÈaÈtoÈ ksen taÈytaÈntoÈ oÈ npanemiselle
vaihtoehtoisia tapoja, joilla vaikeudet olisi voitu voittaa. Vaikka ylitsepaÈaÈsemaÈttoÈ maÈt vaikeudet voivat
estaÈaÈ jaÈsenvaltiota noudattamasta yhteisoÈ n oikeuden mukaisia velvoitteitaan, jaÈsenvaltio ei voi
perustella pelkaÈ llaÈ naÈ iden vaikeuksien uhalla sitaÈ , ettaÈ se ei sovella yhteisoÈ n oikeutta asianmukaisesti.

289. EnsimmaÈisen oikeusasteen tuomioistuin vahvisti asiassa T-67/94 208, ettaÈ ainoastaan tuensaaja-
yritys eikaÈ kyseessaÈ oleva jaÈsenvaltio voi vedota poikkeuksellisiin oloihin, joiden perusteella se on
voinut perustellusti luottaa tuen laillisuuteen, vastustaakseen laittoman tuen takaisinperintaÈaÈ valtion
viranomaisten tai kansallisen tuomioistuimen menettelyssaÈ . NaÈ in ollen komissio ei voi sillaÈ perusteella,
ettaÈ kyseisen jaÈsenvaltion viranomaiset vetoavat siihen, ettaÈ tuensaajalle on syntynyt kansallisen
tuomioistuimen tuomion pohjalta perusteltu luottamus tuen laillisuuteen, rajoittaa ajallisesti niiden
velvollisuutta vaatia tuen palauttamista.

204 Yhdistetyt asiat T-371/94 et T-394/94, British Airways plc ym. v. komissio, tuomio 25.6.1998 (ei vielaÈ julkaistu).
205 Asia C 355/95-P, Saksa ja Textilwerke Deggendorf GmbH v. komissio, tuomio 15.5.1997 (Kok. 1997, s. I-2549).
206 Asia C 44/97 MAGEFESA-konsernille myoÈ nnetty tuki, ei vielaÈ julkaistu EYVL:ssaÈ .
207 Asia C-280/95, komissio v. Italia, tuomio 29.1.1998 (Kok. 1998, s. I-259).
208 Asia T-67/94, Ladbroke Racing v. komissio, tuomio 27.1.1998 (Kok. 1998, s. II-1).
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3. Kumoamistuomion seuraukset

290. YhteisoÈ jen tuomioistuin selkeytti lisaÈksi 12. marraskuuta 1998 antamassaan tuomiossa 209

seurauksia, joita aiheutuu tuomiosta, jolla se osittain kumosi lopullisen paÈaÈ toÈ ksen, koska komissio on
aiheettomasti jaÈ ttaÈnyt tuen tutkimatta perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohtaan naÈhden. Jos
komission 88 artiklan 2 kohdan mukaisen menettelyn yhteydessaÈ suorittamien selvittaÈmistoimien
perusteella on voitu tutkia tyhjentaÈvaÈsti tuen soveltuvuus perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohtaan
naÈhden, taÈmaÈn paÈaÈtoÈ ksen korvaamiseen taÈhtaÈaÈvaÈ menettely voidaan aloittaa tuosta ajankohdasta
alkaen uudelleen tekemaÈllaÈ uusi tutkimus selvittaÈmistoimista, joiden sisaÈ ltoÈ aÈ ei ole kyseenalaistettu.

4. ValtiontukisaÈaÈntoÈ jen soveltaminen kansallisissa tuomioistuimissa

291. Vaikka valtiontukien alalla paÈaÈasiallinen toimivalta on komissiolla, myoÈ s kansalliset tuomiois-
tuimet saattavat eri tilanteissa joutua kaÈsittelemaÈaÈn valtiontukiin liittyviaÈ asioita. Komissio on jo
aikaisemmin viitannut mahdollisuuksiin toimia kansallisella tasolla varsinkin laittomien tukien
alalla 210.

292. Komission toimeksiannosta suoritetussa kansallisten tuomioistuinten oikeuskaÈytaÈntoÈ aÈ koske-
neessa tutkimuksessa havaittiin erityisesti, ettaÈ niiden tutkittavina on ollut erittaÈ in vaÈhaÈn valtiontuki-
asioita. Joissakin jaÈsenvaltioissa asioita ei ole toistaiseksi ollut yhtaÈaÈn. LisaÈksi suurin osa 115 kirjatusta
asiasta (76 %) on muita kuin kilpailijoiden tekemiaÈ kanteita, ja kilpailijoiden kanteistakin vain
kolmessa tapauksessa tulos on ollut kantelun tekijoÈ iden toivoma. Tilanne johtuu ilmeisesti ennen
kaikkea siitaÈ , etteivaÈt valtiontukisaÈaÈnnoÈ t ole tarpeeksi avoimet, minkaÈ seurauksena kansallisten
tuomioistuinten ja asianajajien tietaÈmys on taÈ llaÈ alalla puutteellinen. Sen vuoksi kansallisella tasolla
kaÈytettaÈvissaÈ olevien oikeudellisten vaÈlineiden kaÈyttoÈ aÈ olisi edistettaÈvaÈ tehokkaammin.

209 Asia C-415/96, Espanja v. komissio, tuomio 12.11.1998 (ei vielaÈ julkaistu).
210 Komission tiedonanto kansallisten tuomioistuinten ja komission yhteistyoÈ staÈ valtion tuen alalla, EYVL C 312,

23.11.1995.
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E Ð Tilastokatsaus

Kuvio 6
Kirjattujen asioiden maÈ aÈ raÈ n kehitys vuosina 1994-1998
(muut alat kuin maatalous, kalastus, liikenne ja kivihiiliteollisuus)
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Kuvio 7
Komission tekemien paÈ aÈ toÈ sten maÈ aÈ ran kehitys vuosina 1994-1998
(muut alat kuin maatalous, kalastus, liikenne ja kiviiliteollisuus)
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Kuvio 8
PaÈ aÈ toÈ sten maÈ aÈ raÈ jaÈ senvaltioittain (muut alat kuin maatalous, kalastus,
liikenne ja kivihiiliteollisuus)
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IV Ð KANSAINVAÈ LINEN YHTEISTYOÈ

A Ð Laajentuminen

1. LiittymistaÈ edeltaÈvaÈ vaihe

1.1. TaÈytaÈntoÈ oÈ npanosaÈaÈnnoÈ kset

293. PyrittaÈessaÈ taÈydentaÈmaÈaÈn yhteisoÈ n ja Keski- ja ItaÈ-Euroopan (KIE) kymmenen assosioituneen
maan vaÈ listen suhteiden oikeudellista kehystaÈ kilpailun alalla naÈ iden maiden kanssa on neuvoteltu
kaksi taÈytaÈntoÈ oÈ npanosaÈaÈnnoÈ sten kokonaisuutta. EnsimmaÈ inen kokonaisuus koskee Eurooppa-
sopimuksiin sisaÈ ltyvien yrityksiin sovellettavien kilpailusaÈaÈntoÈ jen taÈytaÈntoÈ oÈ npanoa. Toinen kokonai-
suus liittyy valtiontukea koskeviin saÈaÈntoÈ ihin.

294. Yrityksiin sovellettavien kilpailumaÈaÈraÈysten taÈytaÈntoÈ oÈ npanosaÈaÈnnoÈ kset on jo hyvaÈksytty viiden
KIE-maan osalta: TsÏekki 211, Puola 212, Slovakia 213, Unkari 214 ja Bulgaria 215. Kolmen Baltian maan ja
Romanian osalta komissio on tehnyt neuvostolle ehdotuksen taÈytaÈntoÈ oÈ npanosaÈaÈnnoÈ ksistaÈ . Ne on
tarkoitus hyvaÈksyaÈ vuoden 1999 alkupuolella. TaÈytaÈntoÈ oÈ npanosaÈaÈnnoÈ sten sisaÈ ltoÈ on kaÈytaÈnnoÈ ssaÈ sama
kaikkien assosioituneiden maiden kohdalla. Niihin kuuluu paÈaÈasiassa menettelyihin liittyviaÈ saÈaÈntoÈ jaÈ ,
jotka koskevat esimerkiksi toimivaltaa kaÈsitellaÈ tapauksia, tapausten ilmoittamista toiselle osapuolelle,
neuvotteluja ja kansainvaÈ listaÈ tapaoikeutta sekaÈ tiedonvaihtoa.

295. Euroopan unionin ja TsÏekin tasavallan assosiaationeuvosto hyvaÈksyi 24. kesaÈkuuta 1998
valtiontukea TsÏekissaÈ koskevat taÈytaÈntoÈ oÈ npanosaÈaÈnnoÈ kset. TsÏekki on nyt ensimmaÈinen assosioitunut
maa, jossa taÈ llaiset valtiontukea koskevat saÈaÈnnoÈ kset ovat virallisesti voimassa. TaÈytaÈntoÈ oÈ npanosaÈaÈn-
noÈ ksillaÈ luodaan kaksitahoinen valtiontuen valvontajaÈrjestelmaÈ . YhteisoÈ n puolella komissio arvioi
EU:n jaÈsenvaltion myoÈ ntaÈmaÈn valtiontuen soveltuvuuden yhteisoÈ n valtiontukisaÈaÈntoÈ jen perusteella.
TsÏekin puolella maan kansallisen valvontaviranomaisen tehtaÈvaÈnaÈ on seurata ja tarkastella TsÏekin
myoÈ ntaÈmiaÈ olemassa olevia ja uusia julkisia tukia samojen arviointiperusteiden pohjalta kuin yhteisoÈ n
valtiontukisaÈaÈntoÈ jaÈ sovelletaan. TaÈytaÈntoÈ oÈ npanosaÈaÈnnoÈ ksiin kuuluu neuvottelu- ja ongelmanratkai-
sumenettelyjaÈ , avoimuutta koskevia saÈaÈntoÈ jaÈ (toisin sanoen TsÏekin on laadittava ja sen jaÈ lkeen
pidettaÈvaÈ ajan tasalla luettelo tukiohjelmistaan ja myoÈ nnetyistaÈ yksittaÈ isistaÈ tuista) sekaÈ saÈaÈntoÈ jaÈ
keskinaÈ isestaÈ tiedonvaihdosta.

296. Valtiontukea koskevien taÈytaÈntoÈ oÈ npanosaÈaÈnnoÈ sten antaminen ja asianmukainen soveltaminen
on yleisistaÈ poliittisista naÈkoÈ kannoista riippumatta merkittaÈvaÈ askel kohti yhteisoÈ n ja kyseessaÈ olevan
kolmannen maan vaÈ listen mahdollisten kauppariitojen vaÈhentaÈmistaÈ , koska siten voidaan vaÈ lttyaÈ
tarpeelta toteuttaa tukia ja tasoitustulleja koskevan WTO:n sopimuksen nojalla tukien myoÈ ntaÈmiseen
liittyviaÈ toimenpiteitaÈ , esimerkiksi tasoitustoimenpiteiden maÈaÈraÈaÈmiseltaÈ .

211 Assosiointineuvoston paÈaÈtoÈ s N:o 1/96, tehty 30.1.1996, EYVL L 31, 9.2.96, s. 21.
212 Assosiointineuvoston paÈaÈtoÈ s N:o 1/96, tehty 16.7.1996, EYVL L 208, 17.8.96, s. 24.
213 Assosiointineuvoston paÈaÈtoÈ s N:o 1/96, tehty 15.8.1996, EYVL L 295, 20.11.96, s. 25.
214 Assosiointineuvoston paÈaÈtoÈ s N:o 2/96, tehty 6.11.1996, EYVL L 295, 20.11.96, s. 29.
215 Assosiointineuvoston paÈaÈtoÈ s N:o 2/97, tehty 7.10.1997, EYVL L 15, 21.1.98, s. 37.
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1.2. Vahvistettu liittymistaÈ edeltaÈvaÈ strategia

297. MerkittaÈvaÈ osa laajentumisprosessia on niin kutsuttu vahvistettu liittymistaÈ edeltaÈvaÈ strategia,
joka keskittyy liittymistaÈ valmistelevaan kumppanuuteen ja liittymistaÈ edeltaÈvaÈn tuen lisaÈaÈmiseen.
LiittymistaÈ valmisteleva kumppanuus muodostaa uudet yhtenaÈ iset puitteet, joiden yhteydessaÈ
maÈaÈritellaÈaÈn yksityiskohtaisesti jokaisen hakijamaan osalta yhteisoÈ n saÈaÈnnoÈ stoÈ aÈ voimaansaatettaessa
noudatettavat painopistealueet sekaÈ siihen kaÈytettaÈvissaÈ olevat varat, erityisesti Phare-ohjelma.
LiittymistaÈ valmisteleviin kumppanuusjaÈrjestelyihin sisaÈ ltyy komission maÈaÈrittelemiaÈ lyhyen aikavaÈ lin
(1998) ja keskipitkaÈn aikavaÈ lin painopistealueita, joista taÈrkeimpiaÈ ovat lainsaÈaÈdaÈnnoÈ n yhdenmukais-
taminen, lainvalvonta ja kilpailualan instituutioiden perustaminen. Samat painopistealueet on myoÈ s
yhteisoÈ n saÈaÈnnoÈ stoÈ n kaÈyttoÈ oÈ nottoa koskevilla kansallisilla ohjelmilla, jotka kukin assosioitunut maa on
hyvaÈksynyt liittymistaÈ valmistelevan kumppanuuden perusteella.

1.3. KilpailusaÈaÈntoÈ jen yhdenmukaistamisessa saavutettu edistys

298. Komissio on lupautunut tiedottamaan Eurooppa-neuvostolle saÈaÈnnoÈ llisesti kunkin jaÈsenyyttaÈ
hakeneen maan edistymisestaÈ kohti yhteisoÈ n jaÈsenyyttaÈ . Kymmenen KIE-maan, Kyproksen ja Turkin
edistymistaÈ koskevat ensimmaÈiset kertomukset annettiin vuoden 1998 lopulla. NiissaÈ tarkastellaan
maiden saavuttamaa edistystaÈ komission vuonna 1997 antamien lausuntojen jaÈ lkeen 216.

299. Kuluneen vuoden aikana useimmat KIE-maat ovat toimineet tarmokkaasti yhdenmukais-
taakseen lainsaÈaÈdaÈ ntoÈ aÈaÈn edelleen yhteisoÈ n lainsaÈaÈdaÈnnoÈ n kanssa; ne ovat hyvaÈksyneet tai
valmistelleet uutta tai muuttaneet voimassa olevaa lainsaÈaÈdaÈntoÈ aÈ . Erityisen aktiivisia ne ovat olleet
kilpailunrajoitusten torjunnan alalla. Esimerkiksi Unkarissa, Bulgariassa, Virossa ja Latviassa tuli
voimaan uusi kilpailualan lainsaÈaÈdaÈntoÈ . TaÈhaÈn mennessaÈ KIE-maiden kilpailuviranomaiset ovat myoÈ s
saaneet jonkin verran kokemusta lainsaÈaÈdaÈnnoÈ n taÈytaÈntoÈ oÈ npanosta. Komissio on kuitenkin useassa
yhteydessaÈ painottanut tarvetta vahvistaa KIE-maiden kilpailuviranomaisia edelleen, erityisesti niiden
tutkimus- ja sakottamistoimivaltaa, riippumattomuutta ja voimavaroja.

300. Kilpailunrajoituksia koskevaan politiikkaan verrattuna valtiontukien valvontajaÈ rjestelmaÈn
kaÈyttoÈ oÈ nottaminen KIE-maissa on osoittautunut paljon kiistanalaisemmaksi ja vaikeammaksi
toteuttaa. Vaikka useat maat ovat aloittaneet valtiontuen valvontaa koskevien saÈaÈntoÈ jen kaÈyttoÈ oÈ noton
tai valmistelun, alalla on kuitenkin vielaÈ runsaasti tehtaÈvaÈaÈ . Kaikkein taÈrkeintaÈ on lisaÈ taÈ valtiontuen
myoÈ ntaÈmisen avoimuutta laatimalla luettelo kaikesta olemassa olevasta suorasta ja vaÈ lillisestaÈ
valtiontuesta. Vaikka jotkin KIE-maat toimittivatkin vuoden 1998 aikana komissiolle kertomuksia
valtiontukijaÈrjestelmaÈstaÈaÈn, komissio on yleisesti ottaen arvostellut sitaÈ , ettei useimpien KIE-maiden
valtiontukitilanteesta ole saatavissa kattavaa yleiskuvaa.

301. Toinen painopistealue on luoda riippumaton valtiontuen valvonnasta vastaava viranomainen ja
valvonnan toteuttamisjaÈrjestelmaÈ tai vahvistaa niitaÈ . Useimmissa KIE-maissa taÈ llainen valvontavira-
nomainen on nyt luotu. Puutteita naÈ issaÈ maissa on kuitenkin vielaÈ oikeudellisissa menettelyissaÈ ja
tarvittavassa toimivallassa, joilla voidaan varmistaa uuden ja olemassa olevan valtiontuen todellinen
valvonta.

302. LisaÈksi lainsaÈaÈdaÈnnoÈ n laÈhentaÈmisen alalla jotkin maat ovat kyllaÈ ryhtyneet toimenpiteisiin
sisaÈ ltoÈ aÈ ja menettelytapoja koskevien saÈaÈntoÈ jen vahvistamiseksi tai valmistelemiseksi, mutta komissio

216 Kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus 1997, kohta 323.
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on havainnut KIE-maiden yleisesti ottaen olevan jaÈ ljessaÈ tasosta, jota vaaditaan liittymiseen
valmistautumisen taÈssaÈ vaiheessa.

1.4. Tekninen apu

303. NaÈ iden jaÈ ljellaÈ olevien puutteiden vuoksi tekninen apu on kilpailun alalla edelleen olennainen
vaÈ line hakijamaiden jaÈsenyyteen valmistelemisessa. Vaikka hakijamaiden itsensaÈ onkin ohjattava
tarvittavat resurssit kilpailulainsaÈaÈdaÈnnoÈ n tavoitteelliseen ja kustannustehokkaaseen taÈytaÈntoÈ oÈ npa-
noon, yhteisoÈ n apu toimii katalysaattorina. Kansallisten Phare-ohjelmien yhteydessaÈ toteutettujen
erityistoimien ohella paÈaÈosasto IV on toteuttanut ennakoivaa politiikkaa tehostaen entisestaÈaÈn
yhteyksiaÈaÈn KIE-maiden kilpailuviranomaisiin samoin kuin naÈ iden viranomaisten keskinaÈ isiaÈ
yhteyksiaÈ .

304. KaÈyttoÈ oÈ n on saatu uudet saÈhkoÈ iset tietoyhteydet, jotka tehostavat keskinaÈ istaÈ tiedonvaihtoa.
YhteistyoÈ kattaa neuvottelut politiikan uudesta kehityksestaÈ . KIE-maita kuultiin (sekaÈ kirjallisesti ettaÈ
suullisesti) esimerkiksi laadittaessa komission vihreaÈaÈ kirjaa vertikaalisista rajoituksista.

305. PaÈaÈosasto IV on tukenut edelleen kilpailualan monenvaÈ listen teknisen avun ohjelmien
organisoimista Phare-ohjelman yhteydessaÈ . Erityisesti voidaan mainita joulukuun 1997 ja tammikuun
1998 vaÈ lillaÈ sekaÈ marras-joulukuussa 1998 jaÈrjestetyt yhteiset koulutusjaksot hakijamaiden uusille sekaÈ
kokeneemmille kilpailuviranomaisille. NaÈihin ohjelmiin sisaÈ ltyi komission asiantuntijoiden luentoja ja
keskustelua osanottajien esittelemistaÈ kaÈytaÈnnoÈ n tapauksista.

306. Useimmat hakijamaat ovat perustaneet jonkinlaisen tyoÈ ryhmaÈrakenteen paÈaÈosasto IV:n kanssa,
mikaÈ helpottaa asiantuntijatasolla kaÈytaÈviaÈ epaÈvirallisia ja teknisluonteisia neuvotteluja kilpailualan
laÈhentaÈmisestaÈ sekaÈ instituutioiden kehittaÈmisestaÈ ja vahvistamisesta. NaÈmaÈ epaÈviralliset tapaamiset
samoin kuin virkamiesten vaÈ liset lukuisat henkiloÈ kohtaiset yhteydet ovat parantaneet sekaÈ
lainsaÈaÈdaÈnnoÈ llistaÈ kehystaÈ ettaÈ hakijamaiden kilpailuviranomaisten taÈytaÈntoÈ oÈ npanokokemusta.
Ottaen huomioon edellaÈ mainitut valtiontukeen liittyvaÈt ongelmat tuki keskitetaÈaÈn tulevaisuudessa
valtiontukia koskevan luettelon ja aluetukea koskevien karttojen laatimiseen, herkille aloille
myoÈ nnettaÈvaÈaÈ tukea koskevien asianmukaisten puitteiden luomiseen sekaÈ yksittaÈ isten tapausten
arvioimiseen.

307. KIE-maiden ja Euroopan komission vaÈ linen neljaÈs kilpailuasioita kaÈsittelevaÈ kokous pidettiin
25.-26. toukokuuta Bratislavassa. Valtuuskuntiin kuului KIE-maiden kilpailu- ja valtiontukiviran-
omaisten sekaÈ komission korkeita virkamiehiaÈ . Vuotuisen kokouksen tarkoituksena on antaa
mahdollisuus naÈkemysten ja kokemusten vaihtoon lainsaÈaÈdaÈnnoÈ n laÈhentaÈmisen ja taÈytaÈntoÈ oÈ npanon
alalla. SiellaÈ myoÈ s solmitaan ja lujitetaan ammatillisia yhteyksiaÈ yhteisoÈ ssaÈ ja KIE-maissa kilpailu-
asioista vastaavien virkamiesten vaÈ lille.

2. JaÈsenyysneuvottelut

308. Sen jaÈ lkeen kun hallitustenvaÈ linen konferenssi oli aloitettu 30. maaliskuuta 1998, kaÈynnistettiin
kansallisen lainsaÈaÈdaÈnnoÈ n analyyttinen arviointi (ºscreeningº) 3. huhtikuuta, jolloin pidettiin
ensimmaÈinen monenvaÈlinen kokous kaikkien hakijamaiden kanssa. Kuusi hakijamaata (TsÏekki, Viro,
Unkari, Puola, Slovenia ja Kypros) osallistuivat taÈmaÈn jaÈ lkeen 9.±19. lokakuuta jaÈ rjestettyyn
kansallisen kilpailualan lainsaÈaÈdaÈnnoÈ n analyyttiseen arviointiin yhteisoÈ n saÈaÈnnoÈ stoÈ n pohjalta.
Tarkoituksena oli paÈ ivaÈn pituisen monenvaÈ lisen arvioinnin aikana antaa hakijamaille perusteelliset
tiedot yhteisoÈ n saÈaÈnnoÈ stoÈ staÈ ja sen jaÈ lkeen pidetyissaÈ kahdenvaÈ lisissaÈ kokouksissa havaita kunkin
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hakijamaan osalta mahdolliset varsinaisten jaÈ senyysneuvottelujen aikana esiin tulevat sisaÈ ltoÈ aÈ
koskevat ongelmat.

309. Viiden muun hakijamaan (Bulgarian, Latvian, Liettuan, Romanian ja Slovakian) kanssa
pidettiin monenvaÈ linen kansallisen lainsaÈaÈdaÈnnoÈ n analyyttisen arvioinnin kokous 11. toukokuuta.
Perustamissopimuksen 86 artiklaan perustuvien, erityisesti televiestinnaÈn alan direktiivien tarkastelu
jaÈrjestettiin 28. huhtikuuta±7. toukokuuta kuuden ensimmaÈisen maan osalta ja 23. kesaÈkuuta viiden
muun maan osalta osana koko televiestintaÈaÈ koskevan lainsaÈaÈdaÈnnoÈ n arviointia.

B Ð KahdenvaÈ linen yhteistyoÈ

1. Pohjois-Amerikka

1.1. Yhdysvallat

1.1.1. Vuoden 1991 yhteistyoÈ sopimuksen taÈ ytaÈntoÈoÈ npano 217

310. Komissio laatii vuosittain neuvostolle ja Euroopan parlamentille kertomuksen vuoden 1991
sopimuksen mukaisesta yhteistyoÈ toiminnastaan Yhdysvaltojen kanssa. TaÈhaÈn mennessaÈ kertomuksia
on laadittu kolme:

Ð ensimmaÈ inen kertomus koski ajanjaksoa 10. huhtikuuta 1995 (vuoden 1991 sopimuksen
voimaantulopaÈivaÈ) ±30. kesaÈkuuta 1996 218

Ð toinen kertomus koski ajanjaksoa 1. heinaÈkuuta 1996±31. joulukuuta 1996 219

Ð kolmas kertomus koski ajanjaksoa 1. tammikuuta 1997±31. joulukuuta 1997 220.

Vuoden 1998 aikana komissio toimi monissa asioissa yhteistyoÈ ssaÈ Yhdysvaltain oikeusministerioÈ n
(Department of Justice, DoJ) ja liittovaltion kilpailuviranomaisen (Federal Trade Commission, FTC)
kanssa. Sen lisaÈksi, ettaÈ taÈstaÈ laÈheisestaÈ yhteistyoÈ staÈ on hyoÈ tyaÈ sekaÈ kilpailuviranomaisille ettaÈ
asianomaisille yksityisille osapuolille yksittaÈ isen asian kaÈsittelyssaÈ (nopeampi ja johdonmukaisempi
kaÈsittely sekaÈ yhteisoÈ ssaÈ ettaÈ Yhdysvalloissa), laÈheiset paÈivittaÈ iset yhteydet komission asiaa hoitavan
yksikoÈ n (PO IV) ja Yhdysvaltain oikeusministerioÈ n ja kilpailuviranomaisen vaÈ lillaÈ edistaÈvaÈ t
keskinaÈ isen luottamuksen syntymistaÈ , toisen osapuolen aineellisten ja menettelyjaÈ koskevien saÈaÈntoÈ jen
tuntemuksen paranemista, laÈhentymistaÈ esimerkkien kautta sekaÈ parhaiden kaÈytaÈntoÈ jen luomista
menettelyn kaikissa vaiheissa.

311. EraÈs taÈhaÈn mennessaÈ kiinnostavimmista yhteisoÈ n ja Yhdysvaltain yhteistyoÈ naÈ kaÈsittelemistaÈ
asioista liittyi WorldComin ja MCI:n sulautumahankkeeseen, joka hyvaÈksyttiin heinaÈkuussa 1998.
TaÈmaÈ ilmoitettu sulautumahanke ei heraÈttaÈnyt huolta Atlantin ylittaÈvaÈn kaapeliyhteyden kapasiteetin

217 Euroopan yhteisoÈ jen ja Amerikan yhdysvaltojen hallituksen vaÈlinen niiden kilpailusaÈaÈntoÈ jen soveltamista
koskeva sopimus (EYVL L 95, 27.4.1995, s. 45 Ð 50, sellaisena kuin se on oikaistuna EYVL:ssaÈ L 131, 15.6.1995,
s. 38).

218 HyvaÈksytty 8.10.1996, KOM (96)479 lopullinen, katso XXVI kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus, s. 315-327.
219 HyvaÈksytty 4.7.1997, KOM (97)346 lopullinen, katso XXVI kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus, s. 328-334.
220 HyvaÈksytty 3.9.1998, KOM (1998)516 lopullinen, katso XXVII kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus, s. 331-340.
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hallussapidosta niin suuressa maÈaÈrin kuin ehdotettu BT:n ja MCI:n sulautuma (komissio tutki asiaa
vuonna 1996 ja lopulta osapuolet hylkaÈsivaÈ t hankkeen), mutta se heraÈtti kuitenkin kysymyksiaÈ
Internet-yhteyksien ja -liitaÈntaÈpalvelujen tarjoajien vaÈlisestaÈ kilpailusta. Komissio tutki asiaa ja
neuvotteli korjaustoimenpiteistaÈ samaan aikaan kuin Yhdysvaltain oikeusministerioÈ tarkasteli asiaa.
TunnusmerkillistaÈ prosessille oli naÈ iden kahden asiaa hoitaneen viranomaisen huomattavan laaja
yhteistyoÈ , johon kuului naÈkemysten vaihtoa kaÈytettaÈvaÈstaÈ analyyttisestaÈ menetelmaÈstaÈ , tiedonkeruun
koordinointia sekaÈ yhteisiaÈ tapaamisia ja neuvotteluja osapuolten kanssa. Omaisuuden myynnille
asetettu aikataulu antoi osapuolille Yhdysvaltojen oikeusministerioÈ n ja komission myoÈ ntaÈmaÈn luvan
saatuaan mahdollisuuden saattaa myynti paÈaÈ toÈ kseen ennen sulautumaa. Myynti on kuitenkin
sulautuman toteuttamisen edellytys. Osapuolten antamat sitoumukset edellyttivaÈt, ettaÈ myytaÈvien
toimintojen ostaja on molempien kilpailuviranomaisten hyvaÈksymaÈ . Mainitut viranomaiset jatkoivat
yhteistyoÈ taÈaÈn siihen saakka, ettaÈ sitoumukset oli toteutettu kokonaan ja taÈ taÈ varten osapuolet kaÈvivaÈt
muodollista kirjeenvaihtoa Euroopan yhteisoÈ jen ja Yhdysvaltojen vaÈlisen vuoden 1991 sopimuksen
mukaisesti. Korjaustoimenpiteiden mukaan komissio voi lisaÈksi nimittaÈaÈ tarvittaessa uskotun miehen
valvomaan sitoumusten noudattamista ja ottamaan tarvittaessa kyseisen menettelyn viime kaÈdessaÈ
valvontaansa (toisin sanoen etsimaÈaÈn ostajan ja neuvottelemaan myyntisopimuksen).

312. Toinen esimerkki EU:n ja Yhdysvaltojen harjoittamasta yhteistyoÈ staÈ oli Dresserin ja
Halliburtonin sulautuma, jonka komissio hyvaÈksyi heinaÈkuussa 1998. Sulautuman osapuolet ovat
Yhdysvaltoihin sijoittautuneita yhtioÈ itaÈ . Halliburton kuuluu maailman suurimpiin energiapalveluyri-
tyksiin. Dresser toimii samalla alalla, mutta on pienempi ja erikoistuneempi. Osapuolilla oli
paÈaÈ llekkaÈistaÈ toimintaa oÈ ljynporauksen alalla porausnesteiden, suunnatun porauksen, tuotantokun-
toon saattamiseen liittyvien palvelujen ja tuotteiden alalla. Kahden viimeksi mainitun toiminta-alueen
kohdalla yhtioÈ iden yhdistetty markkina-osuus ei ollut merkittaÈvaÈ , koska niillaÈ toimii useita verrattain
vahvoja kilpailijoita sekaÈ joukko asiakkaita, joilla on tehokasta tasapainottavaa kysyntaÈvoimaa. Sen
sijaan porausnesteiden markkinoilla keskittymaÈ olisi johtanut merkittaÈviin markkinaosuuksiin.
Osapuolet olivat jo neuvotelleet Yhdysvaltojen oikeusministerioÈ n kanssa omaisuuden myynnistaÈ ,
jonka tuloksena markkinoiden paÈaÈ llekkaÈ isyys vaÈ ltettaÈ isiin. TaÈ llaÈ perusteella komissiolla ei ollut
huomautettavaa porausnesteiden markkinoiden osalta. SiinaÈ mielessaÈ taÈmaÈ tapaus on kiinnostava
esimerkki sulautumien tutkimismenettelyjen koordinoinnista ja jossakin maÈaÈrin tyoÈ n jakamisesta
EU:n ja Yhdysvaltojen kesken.

313. LaÈheistaÈ yhteistyoÈ taÈ yhteisoÈ n ja Yhdysvaltojen kesken tehtiin myoÈ s seuraavissa asioissa: Price
Waterhouse/Coopers & Lybrand, Exxon/Shell, Daimler-Benz/Chrysler, Seagram/Polygram, Hercules/
Betz Dearborn, Marsh Mc Lennan/Sedgwick ja BP/Amoco. Tarkempia tietoja naÈ iden asioiden
sisaÈ lloÈ staÈ on kertomuksen osassa II. (EU:n ja Yhdysvaltojen tapauskohtaista yhteistyoÈ taÈ kaÈsitellaÈaÈn
lisaÈaÈ neljaÈnnessaÈ , vuotta 1998 koskevassa kertomuksessa neuvostolle ja Euroopan parlamentille 221.)

1.1.2. YhteisoÈ jen ja Yhdysvaltojen vaÈ lisen naÈkoÈkantojen huomioonottamista koskevan vuoden 1998
sopimuksen hyvaÈksyminen 222

314. Komissio neuvotteli neuvoston toimeksiannosta Yhdysvaltojen kanssa sopimuksen, jossa
lujitetaan vuoden 1991 sopimuksen maÈaÈraÈyksiaÈ toisen sopimuspuolen naÈkoÈ kantojen huomioon-
ottamisesta. Neuvottelujen tuloksena syntynyt EY:n ja Yhdysvaltojen vaÈ linen naÈkoÈ kantojen huo-
mioonottamista koskeva vuoden 1998 sopimus allekirjoitettiin Washingtonissa ja tuli voimaan 4.
kesaÈkuuta 1998. SiinaÈ selvennetaÈaÈn olosuhteita, joissa toisen sopimuspuolen naÈkoÈ kantojen huomioon-

221 KOM (1998)...lopullinen.
222 Euroopan yhteisoÈ jen ja Amerikan yhdysvaltojen sopimus naÈkoÈ kantojen huomioonottamisen periaatteen

soveltamisesta niiden kilpailulainsaÈaÈdaÈntoÈ jen taÈytaÈntoÈ oÈ npanossa, EYVL L 173, 18.6.1998, s. 26 Ð 31.
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ottamista koskeva pyyntoÈ tavallisesti esitetaÈaÈn, ja tapaa, jolla taÈ llaisia pyyntoÈ jaÈ olisi kaÈsiteltaÈvaÈ . Toisin
kuin vuoden 1991 sopimuksessa, yrityskeskittymien valvontaa koskevat EU:n saÈaÈnnoÈ t eivaÈ t
periaatteessa kuulu vuoden 1998 sopimuksen soveltamisalaan, koska yhteisoÈ n ja Yhdysvaltojen
yrityskeskittymiaÈ koskevien lainsaÈaÈdaÈntoÈ jen mukaan sopimuksessa tarkoitettu toiminnan lykkaÈaÈminen
tai keskeyttaÈminen ei ole mahdollista.

1.2. Kanada

315. Luonnos Euroopan yhteisoÈ jen ja Kanadan hallituksen vaÈ lisestaÈ kilpailualan yhteistyoÈ sopimuk-
sesta saatiin neuvottelujen jaÈ lkeen valmiiksi toukokuussa 1998. KesaÈkuun 4. paÈ ivaÈ komissio antoi
ehdotuksen siitaÈ , ettaÈ neuvosto ja komissio tekevaÈt yhteisen paÈaÈ toÈ ksen sopimuksen tekemisestaÈ .
Euroopan parlamentti on nyt hyvaÈksynyt komission ehdotuksen. Neuvoston ja komission odotetaan
hyvaÈksyvaÈn sopimuksen laÈhiaikoina ja sen jaÈ lkeen se todennaÈkoÈ isesti allekirjoitetaan ja tulee voimaan
vuoden 1999 aikana. Siihen saakka komissio ja Kanadan kilpailuvirasto (Competition Bureau) kaÈyvaÈt
kahdenvaÈ lisiaÈ neuvotteluja siitaÈ , miten viranomaisten vaÈlinen yhteistyoÈ sopimuksen yhteydessaÈ
kaÈytaÈnnoÈ ssaÈ jaÈrjestetaÈaÈn.

316. Ehdotetun sopimuksen tarkoituksena on edistaÈaÈ yhteistyoÈ n lisaÈaÈmistaÈ Euroopan yhteisoÈ jen ja
Kanadan vaÈlillaÈ niiden kilpailusaÈaÈntoÈ jen taÈytaÈntoÈ oÈ npanon alalla. YhaÈ useammin esiintyy tapauksia,
joita molemmat kilpailuviranomaiset tutkivat, ja sen myoÈ taÈ on havaittu, kuinka taÈrkeaÈaÈ on vaÈ lttaÈaÈ
ristiriitaisia paÈaÈ toÈ ksiaÈ ja toisaalta koordinoida taÈytaÈntoÈ oÈ npanotoimet molempien osapuolten hyoÈ dylli-
senaÈ pitaÈmaÈssaÈ maÈaÈrin.

317. SisaÈ lloÈ ltaÈaÈn ehdotettu sopimus muistuttaa pitkaÈ lle EU:n Yhdysvaltojen kanssa vuonna 1991
tekemaÈaÈ sopimusta. SiinaÈ maÈaÈraÈ taÈaÈn ennen kaikkea seuraavista asioista: (i) kumpikin viranomainen
ilmoittaa toinen toiselleen tutkittavana olevista asioista, kun ne saattavat vaikuttaa toisen
sopimuspuolen taÈrkeisiin etuihin, (ii) kyseiset viranomaiset voivat koordinoida taÈytaÈntoÈ oÈ npanotoi-
mintaansa sekaÈ avustaa toinen toistaan, (iii) toinen sopimuspuoli voi pyytaÈaÈ toista ryhtymaÈaÈn
taÈytaÈntoÈ oÈ npanotoimiin (toisen sopimuspuolen naÈkoÈ kantojen huomioonottaminen, ºpositive comityº)
ja toinen sopimuspuoli voi ottaa toisen sopimuspuolen taÈrkeaÈt edut huomioon toteuttaessaan
taÈytaÈntoÈ oÈ npanotoimia (ºtraditional comityº) ja (iv) sopimuspuolet vaihtavat keskenaÈaÈn tietoa, mutta
maÈaÈraÈys ei vaikuta kummankaan sopimuspuolen luottamuksellisten tietojen salassapitovelvollisuu-
teen.

2. Muut maat

2.1. Japani

318. Komissio on saanut valmiiksi uuden luettelon ehdotuksista saÈaÈntelyn purkamiseksi edelleen
Japanissa. Siihen kuuluu useita ehdotuksia myoÈ s kilpailualan saÈaÈntelyn purkamisesta ja se esitettiin
Japanille 12. lokakuuta 1998 EU:n ja Japanin vaÈlisessaÈ ministerikokouksessa Tokiossa. MyoÈ s Tokioon
matkustanut korkean tason valtuuskunta keskusteli ehdotuksista Japanin kanssa 3.±6. marraskuuta
1998.

319. Komission ja Japanin kilpailuviranomaisen (Japanese Fair Trade Commission, JFTC) vaÈ lisessaÈ
vuotuisessa kahdenvaÈlisessaÈ tapaamisessa BrysselissaÈ 24. marraskuuta 1998 todettiin kilpailupolitiikan
saÈaÈntelyn purkamisen alalla tapahtuneen myoÈ nteistaÈ kehitystaÈ (useimpien poikkeusten poistaminen
Japanin kilpailusaÈaÈnnoÈ ksistaÈ , kilpailuviranomaisen maÈaÈraÈrahojen ja henkiloÈ stoÈ n lisaÈaÈminen).
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320. Komissio esitti Japanin hallitukselle kuitenkin uudelleen taÈrkeimmaÈt ehdotuksensa, jotka
koskevat seuraavia seikkoja:

Ð kilpailuviranomainen korostaa kilpailunaÈkoÈ kohtia hallituksen toimenpiteiden yhteydessaÈ

Ð kilpailuviranomainen tarkistaa olemassa olevat ja uudet hallinnolliset ohjeet

Ð kilpailuviranomainen tehostaa tutkimustoimintaansa varsinkin jakelualalla

Ð ehkaÈ isevaÈt seuraamukset kilpailunrajoituksiin liittyvien rikkomisten yhteydessaÈ

Ð vaÈ liaikaisten turvaamistoimenpiteiden ja vahingonkorvausten hakemismahdollisuuksien paranta-
minen.

321. Komission ja Japanin kilpailuviranomaisen vaÈ linen yhteistyoÈ perustuu toistaiseksi OECD:n
neuvoston vuonna 1986 antamaan ja viimeksi vuonna 1995 tarkistamaan suositukseen 223. Vuosina
1993±1998 komissio teki Japanin kilpailuviranomaiselle 30 ilmoitusta ja sai siltaÈ seitsemaÈn ilmoitusta.
TaÈmaÈ naÈyttaÈ isi viittaavan siihen, ettaÈ komissio kaÈsittelee enemmaÈn tapauksia, joihin liittyy japanilaisia
yrityksiaÈ tai japanilaisten etuja kuin Japanin kilpailuviranomainen kaÈsittelee tapauksia, joihin liittyy
eurooppalaisia yrityksiaÈ tai muita eurooppalaisten etuja. TaÈmaÈ taas saattaisi selittyaÈ sillaÈ , ettaÈ
eurooppalaisten yritysten on vaikeampaa paÈaÈstaÈ Japanin markkinoille kuin japanilaisten yritysten
EU:n markkinoille.

Asiassa Nordion komissio teki yhteistyoÈ taÈ Japanin kilpailuviranomaisen kanssa. Nordionin sitouduttua
luopumaan virallisesti eurooppalaisten asiakkaidensa kanssa tekemiinsaÈ myyntisopimuksiin sisaÈ lty-
neistaÈ yksinoikeuslausekkeista komissio paÈaÈ tti keskeyttaÈaÈ EY:n perustamissopimuksen 82 artiklan
nojalla Nordionia vastaan aloitetun menettelyn, joka koski maÈaÈraÈaÈvaÈn aseman vaÈaÈrinkaÈyttoÈ aÈ
isotooppilaÈaÈketieteessaÈ kaÈytettaÈvaÈn radioaktiivisen laÈaÈkevalmisteen, molybdeeni-99:n (Mo-99) tuo-
tannon ja myynnin markkinoilla. Japanin kilpailuviranomaisen tekemaÈ tutkimus johti Japanin
markkinoiden osalta samanlaisiin tuloksiin. Japanin kilpailuviranomainen antoi suosituksen, jossa
Nordionia kehotettiin luopumaan japanilaisia asiakkaita sitovista yksinoikeuslausekkeista. Nordion
hyvaÈksyi Japanin kilpailuviranomaisen suosituksen ja naÈ in ollen Japanin kilpailuviranomainen teki
asiasta virallisen paÈaÈ toÈ ksen syyskuussa 1998. Lopullinen paÈaÈ toÈ s on sisaÈ lloÈ ltaÈaÈn sama kuin suositus.

2.2. VaÈ limeren maat

322. Sopimuksia on jo tehty Marokon, Tunisian, Israelin, Jordanian ja palestiinalaishallinnon kanssa.
LisaÈksi neuvotteluja sopimuksista kaÈydaÈaÈn Algerian, Libanonin, Egyptin ja Syyrian kanssa. Kilpailua
koskeviin maÈaÈraÈyksiin sisaÈ ltyy selkeitaÈ sitoumuksia, joiden tarkoituksena on laÈhentaÈaÈ kyseisten
maiden kilpailupolitiikkaa yhteisoÈ n jaÈrjestelmaÈaÈn. Vuonna 1998 jaÈrjestettiin ensimmaÈinen yhteisoÈ n
edustajien ja jaÈsenvaltioiden sekaÈ VaÈlimeren maiden kilpailuviranomaisten vaÈ linen yhteinen kokous
Tunisissa. Kilpailuoikeutta koskevaa teknistaÈ apua ovat pyytaÈneet vain Tunisia ja Algeria. Tunisian
osalta syyskuussa 1998 laadittiin ensimmaÈinen teknisen avun ohjelman painopistealueita koskeva
kertomus. Se on Tunisian viranomaisten tutkittavana.

223 OECD:n neuvoston tarkistettu suositus, annettu 27 ja 28 paÈ ivaÈnaÈ heinaÈkuuta 1995, jaÈsenvaltioiden vaÈ lisestaÈ
yhteistyoÈ staÈ kansainvaÈ liseen kauppaan vaikuttavien rajoittavien kauppatapojen suhteen, C(95)130/lopullinen.
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323. Euro-VaÈ limeri-kumppanuutta ja yhteismarkkinoita koskevassa komission tiedonannossa
(KOM(1998)538 lopullinen, annettu 23. syyskuuta 1998) ehdotetaan kilpailualalle muun muassa
horisontaalista toimintatapaa yhteistyoÈ n ja teknisen avun edistaÈmiseksi.

2.3. Latinalainen Amerikka

324. Sen jaÈ lkeen kun Latinalaisen Amerikan maiden kanssa oli saatu luotua laaja puitesopimusten
verkko, komission strategiana on ollut vahvistaa suhteita maiden muodostamiin ryhmittymiin
(Mercosur, Andien sopimus, Keski-Amerikan maat). TaÈssaÈ yhteydessaÈ on kaÈynnistetty konkreettisia
yhteistyoÈ toimia: laadittu kokoelma Latinalaisen Amerikan ja Karibian maiden kilpailulainsaÈaÈdaÈnnoÈ s-
taÈ , keraÈ tty kansallisten valvontaviranomaisten yhteystiedot tarkoituksena edistaÈaÈ kilpailupolitiikan
taÈytaÈntoÈ oÈ npanosta vastaavien ja liike-elaÈmaÈn vaÈ lisiaÈ yhteyksiaÈ sekaÈ perustettu latinalaisamerikka-
lainen kilpailutiedote (BoletõÂn Latinoamericano de Competencia), jota jaellaan InternetissaÈ 224.

325. Komissio on aloittanut Meksikon kanssa neuvottelut, joissa pyritaÈaÈn sopimaan jaÈrjestelyistaÈ
vapaakaupan kaÈynnistaÈmiseksi. Vuonna 1997 tehdyissaÈ vaÈ liaikaisissa sopimuksissa maÈaÈraÈ taÈaÈn, ettaÈ
Euroopan yhteisoÈ ja Meksiko luovat yhteistyoÈ jaÈrjestelyn, joka ulottuu myoÈ s teknisen avun alalle.

326. Viime vuosina paÈaÈosasto IV:n suhteet Mercosur-maiden kilpailuviranomaisiin ovat vahvistu-
neet, varsinkin Brasilian ja Argentiinan sekaÈ Mercosurin kanssa assosiaatiosopimuksen tehneen
Chilen viranomaisiin. Mercosurin, Chilen ja Euroopan yhteisoÈ n lainsaÈaÈdaÈnnoÈ staÈ on laadittu vertaileva
tutkimus, joka on osoittautunut erittaÈ in hyoÈ dylliseksi, sillaÈ se valottaa kyseisten maiden tilannetta ja
ongelmia niiden pyrkiessaÈ kehittaÈmaÈaÈn kattavaa lainsaÈaÈdaÈnnoÈ llistaÈ kehystaÈ kilpailusaÈaÈntoÈ jen alalla.

327. Suunnitelma mahdollisesta Mercosurin ja Chilen kanssa kaÈytaÈvien kaupan vapauttamisneu-
vottelujen kaÈynnistaÈmisestaÈ on taÈrkeaÈ lisaÈperuste yhteistyoÈ taÈ koskevan jaÈrjestelmaÈn luomiselle.
Periaatteessa kilpailusaÈaÈntoÈ jen kehittaÈmisen ja tehokkaan soveltamisen Mercosurissa pitaÈ isi parantaa
naÈ illaÈ markkinoilla toimivien yritysten oikeusvarmuutta. Hiljattain neuvostolle antamassaan tiedo-
nannossa komissio laÈhtee siitaÈ , ettaÈ neuvottelut kattavat myoÈ s kilpailusaÈaÈnnoÈ t sekaÈ yhteistyoÈ - ja
koordinointimekanismit kilpailusaÈaÈntoÈ jen taÈytaÈntoÈ oÈ npanosta vastaavien viranomaisten vaÈ lillaÈ .

2.4. VenaÈjaÈ , Ukraina ja muut uudet itsenaÈ iset valtiot

328. EU:n VenaÈ jaÈn, Ukrainan, Moldovan ja useimpien entisen Neuvostoliiton tasavaltojen kanssa
tekemiin kumppanuus- ja yhteistyoÈ sopimuksiin liittyy vaihtelevassa maÈaÈrin kyseisten maiden
sitoumuksia laÈhentaÈaÈ kilpailu- ja valtiontukialan lainsaÈaÈdaÈaÈntoÈ aÈaÈn yhteisoÈ n vastaavaan lainsaÈaÈdaÈn-
toÈ oÈ n. Vaikka asiassa eteneminen on hidasta, VenaÈ jaÈn ja Ukrainan kanssa kumppanuus- ja
yhteistyoÈ sopimuksen mukaisesti perustettujen sekakomiteoiden odotetaan vuoden 1999 alkupuolis-
kolla perustavan alakomiteoita kaÈsittelemaÈaÈn kilpailu- ja valtiontukiasioita. LisaÈksi toteutetaan useita
Tacis-hankkeita asiaankuuluvan asiantuntemuksen tarjoamiseksi kaÈyttoÈ oÈ n.

329. VenaÈ jaÈ llaÈ vuonna 1998 koetun taloudellisen myllerryksen seurauksena valtion monopolien
vastainen komitea liitettiin uuteen ministerioÈ oÈ n, jonka alaisuuteen on koottu monia eri toimivaltuuk-
sia. VielaÈ ei ole selvinnyt, millaisia vaikutuksia taÈ llaÈ on kilpailulainsaÈaÈdaÈnnoÈ n taÈytaÈntoÈ oÈ npanoon
VenaÈ jaÈn federaatiossa.

224 NaÈmaÈ asiakirjat ovat saatavilla InternetissaÈ seuraavassa osoitteessa: http://europa.eu.int/comm/dg04/interna/
other.htm.
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C Ð MonenvaÈ linen yhteistyoÈ

1. WTO: Kauppa- ja kilpailupolitiikka

330. Euroopan yhteisoÈ on tehnyt aloitteen kilpailun liittaÈmisestaÈ osaksi kansainvaÈlistaÈ asialistaa.
Singaporessa pidetyssaÈ ministerikokouksessa paÈaÈ tettiin komission kesaÈkuussa 1996 antaman tiedo-
nannon johdosta perustaa WTO:n tyoÈ ryhmaÈ kaÈsittelemaÈaÈn kauppa- ja kilpailupolitiikan vaÈ listaÈ
vuorovaikutusta.

331. Puheenjohtajansa professori Jennyn ohjauksessa tyoÈ ryhmaÈ on heraÈttaÈnyt erittaÈ in paljon
kiinnostusta ja sen toimintaan on osallistuttu vilkkaasti. TaÈmaÈ naÈkyy WTO:n jaÈsenmaiden tyoÈ ryhmaÈlle
esittaÈmien ehdotusten suuressa maÈaÈraÈssaÈ sekaÈ sen asialistan eri kohdista kaÈytyjen keskustelujen
tasokkuudessa ja avoimuudessa. Erityisen merkittaÈvaÈaÈ on ollut kehitysmaiden aktiivinen osallistumi-
nen tyoÈ ryhmaÈn toimintaan; niistaÈ monet ovat esitelleet kilpailulainsaÈaÈdaÈaÈnnoÈ n kaÈyttoÈ oÈ nottoon ja
taÈytaÈntoÈ oÈ npanoon liittyviaÈ kokemuksiaan. Huomattavan myoÈ nteistaÈ on ollut myoÈ s ideologisten
ristiriitojen sekaÈ pohjoisen ja etelaÈn vaÈ lisen vastakkainasettelun puuttuminen. TyoÈ ryhmaÈn toimival-
tuuksien laajuudesta vallitsevat erimielisyydet eivaÈt ole estaÈneet todellisen keskustelun kaÈymistaÈ
jaÈsenmaiden esille ottamista erilaisista kysymyksistaÈ .

332. TyoÈ ryhmaÈssaÈ kaÈydyt keskustelut ovat olleet luonteeltaan ennen kaikkea analyyttisiaÈ . Laaja
yksimielisyys naÈyttaÈaÈ vallitsevan esimerkiksi seuraavista asioista:

Ð On tarpeen edetaÈ rinnakkain sekaÈ kaupan vapauttamisessa, tarpeettomien saÈaÈdoÈ sten poistamisessa
ettaÈ kilpailulainsaÈaÈdaÈnnoÈ n ja -politiikan vahvistamisessa .

Ð Kehityksen naÈkoÈ kulmasta on taÈrkeaÈaÈ , ettaÈ kilpailupolitiikka luodaan osana markkinasuuntautu-
nutta uudistusta.

Ð KansainvaÈ linen yhteistyoÈ on entistaÈ taÈrkeaÈmpaÈaÈ kauppa- ja kilpailupolitiikan vuorovaikutuksen
ohjaamiseksi tehokkaasti.

333. TyoÈ ryhmaÈ on edistynyt huomattavasti myoÈ s pyrkimyksissaÈaÈn maÈaÈritellaÈ kilpailulainsaÈaÈdaÈnnoÈ n
ja -politiikan elementtejaÈ , jotka saattavat olla erityisen taÈrkeitaÈ monenvaÈ lisen kaupan jaÈrjestelmaÈn
kannalta. NaÈitaÈ ovat: a) kilpailulainsaÈaÈdaÈnnoÈ n periaatteiden alaisten kilpailunvastaisten kaÈytaÈntoÈ jen
lajit, b) kilpailulainsaÈaÈdaÈnnoÈ n soveltamisesta myoÈ nnettaÈvien alakohtaisten tai saÈaÈntelyyn liittyvien
poikkeusten laajuus ja c) taÈytaÈntoÈ oÈ npanomekanismit sekaÈ hallintoviranomaisten ja oikeuslaitoksen
tehtaÈvaÈt.

334. On yleisesti tunnustettu tosiasia, ettaÈ tietyntyyppiset liikeyritysten harjoittamat kilpailunvas-
taiset kaÈytaÈnnoÈ t voivat aiheuttaa markkinoille paÈaÈsyn esteitaÈ tai muuten horjuttaa kilpailumahdolli-
suuksien tasavertaisuutta. Samoin yleisesti tunnustettua on, ettaÈ saÈaÈntelypolitiikalla, yksinoikeuksia tai
erityisoikeuksia saaneiden yritysten toiminnalla sekaÈ monenlaisilla kauppapoliittisilla toimenpiteillaÈ
saattaa olla huomattava vaikutus kilpailuun ja kauppaan.

335. TyoÈ ryhmaÈn toiminta rajoitettiin koulutukselliseen prosessiin ja se jatkaa tutkimustyoÈ taÈaÈn
vuoteen 1999. WTO:n on jatkossa vastattava myoÈ s siihen, onko sen jaÈsenmailla poliittista tahtoa edetaÈ
ja kaÈynnistaÈaÈ vuonna 1999 neuvottelut kilpailusaÈaÈntoÈ jen monenvaÈ lisen jaÈrjestelmaÈn laatimisesta.
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336. Huhtikuussa 1998 WTO:n riitojenratkaisuelin hyvaÈksyi GATT-paneelin laatiman lopullisen
kertomuksen paÈaÈsystaÈ japanilaisille valokuvausfilmin ja valokuvapaperin markkinoille. Paneeli torjui
Yhdysvaltojen vaÈ itteet, koska Japanin hallituksen toteuttamien toimien sekaÈ kotimaisten ja
tuontitavaroiden vaÈ lisen kilpailutilanteen jaÈrkkymisen vaÈ listaÈ syy-yhteyttaÈ ei ollut osoitettu. Kodak/
Fuji -paneeli oli perustettu Yhdysvaltojen pyynnoÈ staÈ . EU liittyi paneeliin kolmantena osapuolena
niiden taloudellisten etujen vuoksi, jotka sillaÈ oli asian yhteydessaÈ valvottavanaan.

337. Kysymys siitaÈ , onko kilpailunvastaisilla kaÈytaÈnnoÈ illaÈ kielteistaÈ vaikutusta kauppaan, ei kuulu
WTO:n nykyisten saÈaÈntoÈ jen soveltamisalaan. NaÈin ollen paneeli ei ottanut asiaan kantaa vaan keskittyi
pelkaÈstaÈaÈn kysymykseen siitaÈ , voitiinko kauppaetujen menettaÈmisen katsoa johtuvan Japanin
hallituksen toimenpiteistaÈ . TaÈssaÈ asiassa oli kuitenkin useita kilpailullisia kysymyksiaÈ , joita olisi voitu
kaÈsitellaÈ tyydyttaÈvaÈmmin kilpailulainsaÈaÈdaÈnnoÈ llisen jaÈrjestelmaÈn puitteissa.

338. TaÈssaÈ yhteydessaÈ Euroopan komission varapuheenjohtaja Sir Leon Brittan ja kilpailuasioista
vastaava komission jaÈsen Karel Van Miert totesivat, ettaÈ kertomuksen hyvaÈksyminen osoittaa selvaÈsti
tarpeen taÈydentaÈaÈ WTO:n nykyistaÈ saÈaÈntoÈ jaÈrjestelmaÈaÈ kilpailusaÈaÈnnoÈ stoÈ llaÈ .

2. OECD, UNCTAD

339. Komissio oli aktiivisesti mukana OECD:n kilpailulainsaÈaÈdaÈnnoÈ n ja kilpailupolitiikan komitean
toiminnassa, varsinkin vuonna 1998 jaÈrjestetyissaÈ pyoÈ reaÈn poÈ ydaÈn keskusteluissa (naÈkoÈ kantojen
huomioonottaminen, vakuutusala, julkisten hankintojen markkinat, saÈaÈntely- ja kilpailuviranomaisten
vaÈ liset suhteet, boikotit, yleisradiointi ja kysyntaÈvoima). Komitean toukokuussa 1998 antama erittaÈ in
merkittaÈviaÈ kartelleja koskeva suositus on erityisen kiinnostava. SiinaÈ pyritaÈaÈn parantamaan
jaÈsenvaltioiden lainvalvonnan tehokkuutta erittaÈ in merkittaÈvien kartellien osalta poistamalla tai
vaÈhentaÈmaÈ llaÈ saÈaÈntelyyn sisaÈ ltyviaÈ poikkeuksia, jotka luovat aukkoja kilpailulainsaÈaÈdaÈnnoÈ n kattavuu-
teen, ja poistamalla oikeudelliset rajoitukset, joilla kilpailuviranomaisilta kielletaÈaÈn valtuudet antaa
tutkinta-apua ulkomaisille kilpailuviranomaisille.

340. Komissio osallistui aktiivisesti myoÈ s YK:n kauppa- ja kehityskonferenssin UNCTADin
toimintaan kilpailupolitiikan alalla ja erityisesti kilpailulainsaÈaÈdaÈntoÈ aÈ ja -politiikkaa kaÈsitelleeseen
asiantuntijakokoukseen, joka pidettiin 29.±31. heinaÈkuuta 1998.

KILPAILURAPORTTI 1998

124 XXVIII KILPAILUPOLITIIKKAA KOSKEVA KERTOMUS Ð SEC(99) 743 LOPULLINEN



V Ð KEHITYSNAÈ KYMAÈ T VUONNA 1999

1. LainsaÈaÈdaÈntoÈ tyoÈ

341. Tulevan vuoden aikana komissio aikoo pohtia tarkemmin yksikoÈ idensaÈ toiminnan uudel-
leenkohdistamista asioihin, joihin liittyy selkeaÈ sti yhteisoÈ n etuja. Vaikka uusiin vertikaalisia
kilpailunrajoituksia koskeviin saÈaÈnnoÈ ksiin liitettiin suuria toiveita, vuonna 1997 hyvaÈksyttyjen
ensimmaÈisten uudelleensuuntaamistoimenpiteiden vaÈhaÈ isiksi jaÈaÈneiden vaikutusten vuoksi komissio
ryhtyy uusiin toimiin varmistaakseen oikeudellisten saÈaÈnnoÈ stensaÈ ja voimavarojensa suuntaamisen
taÈsmaÈ llisemmin taÈmaÈnhetkisiaÈ tarpeita ja tulevia haasteita vastaaviksi.

342. Komission tehtaÈvaÈnaÈ on panna taÈytaÈntoÈ oÈ n kilpailun vertikaalisia rajoituksia koskevat uudet
jaÈrjestelyt. Vuonna 1999 on tarkoitus muuttaa asetusta N:o 19/65 sekaÈ asetuksen N:o 17 4 artiklan 2
kohtaa. TaÈmaÈn jaÈ lkeen komissio aikoo laatia luonnoksen uudeksi poikkeusasetukseksi sekaÈ
vertikaalisia kilpailunrajoituksia koskevat suuntaviivat, jotka kuitenkin hyvaÈksytaÈaÈn todennaÈkoÈ isesti
vasta vuoden 2000 puolella.

LisaÈksi komissio aikoo antaa uuden kauppaedustajia koskevan tiedonannon.

343. YhteisoÈ n kilpailulainsaÈaÈdaÈnnoÈ n uudenaikaistamista on tarkoitus jatkaa ja komissio suunnittelee
ehdotusta perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklan soveltamisen yksityiskohtaisia saÈaÈntoÈ jaÈ koskevan
asetuksen N:o 17 tarkistamisesta. Ehdotus olisi uudenaikaistamisprosessin ratkaiseva askel.

344. Kuluneen vuoden oltua sakkojen suhteen ennaÈtyksellinen komissio harkitsee joidenkin
sakkojen maÈaÈraÈaÈmistaÈ koskevien suuntaviivojen maÈaÈraÈysten tarkistamista saatujen kokemusten
pohjalta, jotta saataisiin korjattua eraÈ itaÈ naÈkoÈ kohtia, joiden ei katsota olevan tavoitteiden mukaisia.

345. Keskittymien valvonnan alalla komissio harkitsee uuden tiedonannon antamista liitaÈnnaÈisra-
joituksista, sillaÈ nykyinen tiedonanto on vuodelta 1990 eikaÈ enaÈaÈ taÈysin vastaa nykyistaÈ kaÈytaÈntoÈ aÈ .
Tulevana vuonna on tarkoitus antaa myoÈ s sitoumuksia koskeva tiedonanto, jonka perusteella voidaan
haÈ lventaÈaÈ komission epaÈ ilykset ilmoitetun toimenpiteen soveltuvuudesta yhteismarkkinoille.

346. Komissio jatkaa toimintaansa laatiakseen valtiontukialaa koskevia yhteisoÈ n asiakirjoja,
varsinkin tiedonantoja, joiden tarkoituksen on lisaÈtaÈ avoimuutta ja yksinkertaistaa merkitykseltaÈaÈn
vaÈhaÈ isten asioiden seurantaa. NaÈ in komissio aikoo antaa kaksi ryhmaÈpoikkeusasetusta, joista toinen
koskee pieniaÈ ja keskisuuria yrityksiaÈ ja toinen koulutustukea. TyoÈ llistaÈmistukea koskevat suuntaviivat
on tarkistettava vuonna 1999. LisaÈksi vuoden 1999 aikana on tarkoitus antaa myoÈ s menettelyasetus,
sillaÈ 16. marraskuuta 1998 pidetyssaÈ teollisuusministerien neuvostossa asiasta paÈaÈstiin periaatteelliseen
sopimukseen.

2. KansainvaÈ linen toiminta

347. KansainvaÈlisen toiminnan alueella komissio jatkaa kahden- ja monenvaÈ listaÈ yhteistyoÈ politiik-
kaansa kilpailuviranomaisten kanssa.

Unionin tulevan laajentumisen huomioonottamiseksi komissio keskittyy etenkin kilpailukulttuurin
kehittaÈmiseen Keski- ja ItaÈ-Euroopan maissa. Se kiinnittaÈaÈ erityistaÈ huomiota kilpailusaÈaÈntoÈ jen
tehokkaaseen soveltamiseen naÈ issaÈ maissa. Komissio toteaa myoÈ s uudelleen, ettaÈ se naÈkisi mielellaÈaÈn
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naÈ iden maiden mahdollisimman nopeasti perustavan tehokkaan valtiontukien valvontajaÈrjestelmaÈn.
TaÈssaÈ yhteydessaÈ se jatkaa toimiaan laatiakseen naÈitaÈ alueita koskevat valtiontuen suuntaviivat, joissa
otetaan huomioon siirtymaÈtalouksien erityisolosuhteet.

Osana kahdenvaÈlistaÈ yhteistyoÈ taÈaÈn Pohjois-Amerikan maiden kanssa komissio ryhtyy panemaan
taÈytaÈntoÈ oÈ n EU:n ja Yhdysvaltojen vaÈ listaÈ naÈkoÈ kantojen huomioonottamista koskevaa sopimusta sekaÈ
edistaÈaÈ Kanadan kanssa tehtaÈvaÈaÈ yhteistyoÈ taÈ koskevan sopimusluonnoksen hyvaÈksymistaÈ .

MonenvaÈ lisen yhteistyoÈ n alalla komissio osallistuu edelleen aktiivisesti WTO:n toimintaan kaupan ja
kilpailun vuorovaikutuksen alalla.

3. Valvontatoiminta

348. Komissio aikoo vuonna 1999 tehostaa pyrkimyksiaÈaÈn kilpailun edistaÈmiseksi Euroopan
yhteisoÈ ssaÈ varmistaakseen, ettaÈ euron kaÈyttoÈ oÈ notto sujuu menestyksellisesti. TaÈhaÈn liittyy muun
muassa paÈaÈttaÈvaÈ inen toiminta mahdollisia kartelleja vastaan eraÈ illaÈ perinteisillaÈ teollisuudenaloilla,
joilla kartelleja saatetaan pitaÈaÈ keinona viivyttaÈaÈ kustannusten leikkaamisen ja rakenneuudistusten
lisaÈaÈntynyttaÈ tarvetta sen jaÈ lkeen kun euron kaÈyttoÈ oÈ notto on vaÈ istaÈmaÈttaÈ aiheuttanut kilpailun
vahvistumista. TaÈmaÈn vuoksi komissio kiinnittaÈaÈ erityistaÈ huomiota kartelleja kaÈsittelevaÈn yksikkoÈ nsaÈ
muodostamiseen ja toimintaan; sen kaÈsiteltaÈvaÈksi onkin jo tullut useita asioita. Komissio tarkkailee
kuitenkin aktiivisesti myoÈ s muita toiminta-alueita kuten maÈaÈraÈaÈvaÈn markkina-aseman vaÈaÈrinkaÈyttoÈ oÈ n
liittyviaÈ tapauksia ja aikoo jopa laajentaa valvonta-alaansa koskemaan sellaisia uusia aloja kuten
ympaÈristoÈ , urheilu ja vapaat ammatit, joilla vireillaÈ on merkittaÈviaÈ asioita. TaÈrkeitaÈ paÈaÈ toÈ ksiaÈ on
odotettavissa rahoitusalalla, tietojenkaÈsittelyn ja lentoliikenteen alalla.

349. Yrityskeskittymien valvonnan osalta komissio ei usko ilmoitettujen asioiden maÈ aÈ raÈ n
vakiintuvan ottaen huomioon ensinnaÈkin eri aloilla maailmanlaajuisesti vallitsevan rakenneuudistus-
suuntauksen ja toiseksi vaikutukset, joita yhteisen rahan kaÈyttoÈ oÈ notolla Euroopassa 1. tammikuuta
1999 on ollut. Komissio arvelee saavansa 230±250 ilmoitusta vuonna 1999.

350. Vapauttamispolitiikan menestys taataan soveltamalla johdonmukaisesti yhteisoÈ n kilpailulain-
saÈaÈdaÈntoÈ aÈ . Komission on varmistettava, ettaÈ vapauttamista koskevat direktiivit saatetaan asianmukai-
sesti osaksi kansallista lainsaÈ aÈ daÈ ntoÈ aÈ ja ettaÈ jaÈ senvaltiot soveltavat niiden saÈ aÈ nnoÈ ksiaÈ
perustamissopimuksen 86 artiklan mukaisesti. Komissio valvoo erityisen tarkkaavaisesti rajoittamat-
toman kilpailun taÈytaÈntoÈ oÈ npanoa televiestintaÈmarkkinoilla ja toimii taÈ ltaÈ osin yhteistyoÈ ssaÈ kansallisten
saÈaÈ ntelyviranomaisten ja tarvittaessa kilpailuviranomaisten kanssa. Se seuraa tarkasti myoÈ s
postipalveludirektiivin taÈytaÈntoÈ oÈ npanoa. Energia-alan vapauttamista koskevien direktiivien antamisen
jaÈ lkeen (ensimmaÈisenaÈ vaiheena saÈhkoÈ markkinat helmikuussa 1999) komissio pyrkii edistaÈmaÈaÈn
kilpailusaÈaÈntoÈ jen tehokasta soveltamista taÈ llaÈ kilpailulle asteittain avautuvalla alalla.

351. Energia-alan vapautumisella on vaikutusta myoÈ s komission tutkimien valtiontukiasioiden
maÈaÈraÈaÈn.

352. Menettelyasetuksen taÈytaÈntoÈ oÈ npano tulee olemaan taÈrkeaÈ vaihe tukipolitiikan alalla. Sen
myoÈ taÈ menettelyjaÈ koskevat saÈaÈnnoÈ t muuttuvat avoimemmiksi ja niiden noudattamisen pitaÈ isi
parantua. Samalla komissio saa mahdollisuuden kaÈyttaÈaÈ uusia toimintakeinoja laittomasti myoÈ nnet-
tyihin tukiin ja tuen vaÈaÈrinkaÈyttoÈ oÈ n puuttumiseksi.
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Uusien tukitapausten maÈaÈraÈn vaÈheneminen vuonna 1998 oli todennaÈkoÈ isesti tilapaÈistaÈ ja suhdanteista
johtuvaa. Vuonna 1999 sen sijaan saataneen paljon ilmoituksia tukitoimenpiteistaÈ , jotka liittyvaÈt uusiin
aluekarttoihin tai koulutustukeen.

LisaÈksi komissio aikoo jatkaa paÈaÈ ttaÈvaÈ istaÈ laittomia tukia koskevaa politiikkaansa, mikaÈ voidaan
havaita myoÈ s vuonna 1998 annettujen kielteisten paÈaÈ toÈ sten ennaÈtyksellisessaÈ maÈaÈraÈssaÈ .
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LIITE Ð KERTOMUKSESSA KAÈ SITELLYT ASIAT

1. Perustamissopimuksen 81, 82 ja 86 artikla

Asia Julkaisu Kohtanumero

ACEA 131

Acier inoxydable EYVL L 100, 1.4.1998 3, 65, lisaÈ lehti 3

Brysselin lentoasema EYVL L 216, 1995 110

KoÈ lnin/Bonnin lentoasema LisaÈ lehti 4

DuÈ sseldorfin lentoasema EYVL L 173, 14.1.1998 LisaÈ lehti 4

Frankfurt am Mainin lentoasema EYVL L 72, 11.3.1998 72

Hampurin lentoasema 30.10.1998 LisaÈ lehti 4

Stuttgartin lentoasema 30.10.1998 LisaÈ lehti 4

Alpha Flight Service / AeÂroport de
Paris (ADP)

EYVL L 230, 18.8.1998 72

Amministrazione Autonoma dei
Monopoli dello Stato (AAMS)

EYVL L 252, 12.9.1998 70

Atlas/Global One LisaÈ lehti 5

Automec 28

British Interactive Broadcasting
(BIB)

EYVL C 322, 21.10.1998 96, 98, 99

British Airways ja American Airli-
nes

EYVL L 239, 30.7.1998 101-103

British Sugar, Tate & Lyle, Napier
Brown ja James Budgett

EYVL L 284, 19.10.1998 LisaÈ lehti 3

Kartonki Riqaudro 3

Sementti 165

KaukolaÈmpoÈ putket EYVL L 24, 30.1.1999 Riqaudro 3

EACEM 103

EUCAR EYVL C 185, 18.5.1997 132

Inmarsat 90

IRE/Nordion 74

KLM ja Northwest 104

Kodak 336

Lufthansa, SAS ja United Airlines EYVL L C 239, 30.7.1998 101

P&I Clubs 116-119

TeraÈstangot LisaÈ lehti 3

Alennukset luotsausmaksuista EYVL L 301, 1997 110

REIMS II EYVL C 371, 1.12.1998 93

Sabena/Austrian Airlines/Swissair
ja Delta Air Lines

104

SNCF/CeÂgeÂtel EYVL C 293, 22.9.1998 88

TeÂ leÂvision Par Satellite (TPS) 96

Atlantin ylittaÈvaÈaÈ linjakonferenssia
koskeva sopimus (Trans-Atlantic
Conference Agreement, TACA)

73, 105
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Kreikan ja Italian vaÈ linen lauttalii-
kenne

65

Uniworld LisaÈ lehti 5

Valpak 133

Van den Bergh Foods EYVL L 246, 4.9.1998 74

VerbaÈndevereinigung 127

Volkswagen EYVL L 124, 23.4.1998 69

2. Yrityskeskittymien valvonta

Asia Julkaisu Kohtanumero

Agfa-Gevaert/Du Pont IP/98/148 153

Allianz/AGF IP/98/419 146

Anglo American Corporation/
Lonrho

LisaÈ lehti 5

Bertelsmann, Kirch ja PremieÁre IP/98/477 96, 142, 155

Boeing/MDD LisaÈ lehti 5

BP/Amoco IP/98/1106 313

BT/AT&T 138

Canal+/CDPQ/BankAmerica IP/98/1062 LisaÈ lehti 7

Daimler-Benz/Chrysler IP/98/696 313

Deutsche Telekom ja BetaResearch IP/98/103 96, 141, 155

Dresser/Haliburton PRES/98/381 312

Enso/Stora IP/98/1022 148, 159, 163

Exxon/Shell IP/98/648 313

Gencor/Lonrho LisaÈ lehti 5, 149

Hercules/Betz Dearborn IP/98/870 313

Hoffmann-La Roche/Boehringer
Mannheim

IP/98/121 152, 163

ITS/Signode/Titan 158

Kali und Salz 140, 147, 149, 175, 179

KPMG/Ernst & Young IP/98/132 138, 145, 150

Krauss-Maffei/Wegmann IP/98/555 169

LHZ/Carl Zeiss IP/98/933 138

Marsh Mc Lennan/Sedgwick IP/98/931 313

Owens-Illinois/BTR Packaging 161

Pakhoed/Van Ommeren 162

Price Waterhouse/Coopers & Lyb-
rand

IP/98/454 145, 149, 313

Saint-Gobain/Wacker-Chemie/NO-
M

LisaÈ lehti 5

Samsung/AST Research Inc. (AST) IP/98/166 180

Seagram/Polygram IP/98/824 313

Skanska/Scancem IP/98/982 165

Telia/Telenor/Schibsted LisaÈ lehti 7
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Unichem/Unifarma IP/98/742 170

Veba/Degussa IP/97/1076 163

Vendex/KBB IP/98/494 168

Wienerberger/Cremer und Breuer IP/98/51 138

Wolters Kluwer/Reed Elsevier IP/98/230 138, 154

Worldcom/MCI IP/98/213 142, 164, 311

3. Valtiontuet

Asia Julkaisu Kohtanumero

Tuki vetyperoksiditehtaan rakenta-
miseen

EYVL L 171, 17.05.1998 221

Air Belgium 258

Air France 256

Alitalia 254

Lopullisen paÈaÈtoÈ ksen kumoaminen,
Espanja

Ei vielaÈ julkaistu 237

AutoEuropa EYVL C 208, 4.7.1998 243

Tauernin moottoritie ItaÈvallassa EYVL C 198, 24.6.1998 261

Banco di Napoli Ei vielaÈ julkaistu 271

BIOTEC Biologische Naturverpac-
kungen GmbH.

EYVL C 219, 15.7.1998 214

BrileÂn S.A. EYVL C 199, 25.5.1998 248

Brittany Ferries 259

British Airways Ei vielaÈ julkaistu 256

BP Chemicals 201

Case di Cura Riunite EYVL C 149, 15.5.1998 197

Chambre syndicale des entreprises
de transport de fonds et valeurs
(Sytraval) ja Brink's

280

Channel Tunnel Rail Link 3, 260

Chantiers de l'Atlantique / Renais-
sance Financial

234

Cityflyer Express 201

Saksan kivihiiliteollisuus (1997) EYVL L 324, 2.12.1998 240, 241

Saksan kivihiiliteollisuus (1998) Ei vielaÈ julkaistu 240, 241

Espanjan kivihiiliteollisuus EYVL L 303, 3.6.1998 236

ComiteÂ d'entreprise de la SocieÂ teÂ
francàaise de production e.a.

283

COMMEND 216

CoopeÂrative d'Exportation, Livre
Francàais (CELF)

275

Cordex S.A. EYVL C 207, 3.7.1998 247

CreÂdit Lyonnais EYVL L 221, 8.8.1998 3, 270

CTRL 260

Alankomaiden rajan laÈhellaÈ sijait-
sevat saksalaiset huoltamot

EYVL C 307, 7.10.1998 276
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EDF Ei vielaÈ julkaistu 204

English Partnership -jaÈrjestelmaÈ 200

Fiat Mezzogiorno EYVL L 117, 13.5.1993 245

Ranskan ja Alankomaiden elokuva-
teollisuus

Ei vielaÈ julkaistu 274

FSE Feralpi Ei vielaÈ julkaistu 235

Kaasunjakelu Tanskassa Ei vielaÈ julkaistu 205

Saksan kehitysapu Indonesialle Ei vielaÈ julkaistu 233

Saksa ja Textilwerke Deggendorf
GmbH.

287

Gestevision Telecinco SA Ei vielaÈ julkaistu 272

VihreaÈ saÈhkoÈ Ei vielaÈ julkaistu 222

Instituto Poligrafico e Zecca dello
Stato

Ei vielaÈ julkaistu 196

Intermills 284

Irlannin yritysverojaÈrjestelmaÈ EYVL C 395, 18.12.1998 192, 210

Italian aluetukiohjelma 266

Kiener Deponie Bachmanning, ItaÈ-
valta

EYVL C 201, 27.6.1998 199

KNP Leykam EYVL C 296, 24.9.1998 80, 214

Kvaerner Warnow Werft Ei vielaÈ julkaistu 231

Ladbroke Racing Ltd. 208

LDV Ltd. Ei vielaÈ julkaistu 244

Lenzing Lyocell EYVL C 009, 13.1.1999 198

Lift GmbH. Ei vielaÈ julkaistu 229

MAGEFESA Ei vielaÈ julkaistu 209

Martinair 257

MTW-Schiffswerft ja Volkswerft
Stralsund

SEC(1998) 71 lopullinen ja SEC
(1998) 1313 lopullinen

231-233

Muita kuin fossiilisia polttoaineita
koskeva velvoite uusiutuville ener-
gialaÈhteille (NFFO)

Ei vielaÈ julkaistu 212

OceÂ N.V. EYVL C 270, 29.8.1998 214

Olympic Airways 255

Ponsal Ei vielaÈ julkaistu 202

Preussag Stahl AG Ei vielaÈ julkaistu 203

Julkiset telakat Espanjassa 231

Tuen takaisinperintaÈ 189, 287

Espanjan tukiohjelma hyoÈ tyajoneu-
vojen ostamisen tukemiseksi

262

ReÂgion Flamande 211

Kanariansaarten ja Baleaarien
asukkaat

257

RTVE Ei vielaÈ julkaistu 272

Ryanair Ltd. Ei vielaÈ julkaistu 202

Saarbergwerke GmbH:n ja Preus-
sag Anthrazit GmbH:n myynti
Ruhrkohle AG:lle

Ei vielaÈ julkaistu 240
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Santana Motor SA EYVL L 6, 10.1.1997 245

Saxonylon Textil GmbH. Ei vielaÈ julkaistu 249

SEAT SA EYVL L 88, 9.14.1996 245

Sican EYVL C 307, 7.10.1998 215

SNIACE S.A. Ei vielaÈ julkaistu 250

Sunair 258

Maantie- ja intermodaaliliikenne
Italiassa

EYVL C 211, 7.7.1998 261

Trasmediterranean 259

Viscido ym. v. Ente Poste Italiane 206
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Osa II

Kertomus kilpailusaÈ aÈ ntoÈ jen
soveltamisesta Euroopan
unionissa

(Kertomuksen on laatinut paÈ aÈ osasto IV
vuoden 1998 kilpailupolitiikkaa koskevan
XXVIII kertomuksen yhteydessaÈ
± SEC(99) 743 lopullinen)





SisaÈ llysluettelo

I Ð Kilpailuoikeus: EY:n perustamissopimuksen 81 ja 82 artikla Ð -
EHTY:n perustamissopimuksen 65 ja 66 artikla 141

A Ð TiivistelmaÈ kaÈsitellyistaÈ asioista 141
1. Kiellot 141
2. Luvat 151
3. Valitusten hylkaÈaÈminen 168
4. VaÈ liaikaisten toimenpiteiden maÈaÈraÈaÈmistaÈ koskevan hakemuksen hylkaÈaÈminen 174
5. Sopiminen 176

B Ð Komission antamat tai ehdottamat uudet saÈaÈdoÈ kset tai tiedonannot 178

C Ð EY:n perustamissopimuksen 81, 82 ja 86 artiklan nojalla tehdyt muodolliset paÈaÈtoÈ kset 178
1. Julkaistut paÈaÈ toÈ kset 178
2. Muut muodolliset paÈaÈ toÈ kset 179

D Ð Hallinnollisella kirjeellaÈ paÈaÈ toÈ kseen saatetut asiat vuonna 1998 180
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tuksensa ehdotetuista toimenpiteistaÈ 185
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F Ð LehdistoÈ tiedotteet 186

G Ð YhteisoÈ jen tuomioistuinten tuomiot ja maÈaÈraÈykset 188
1. EnsimmaÈisen oikeusasteen tuomioistuin 188
2. YhteisoÈ jen tuomioistuin 189

II Ð Yrityskeskittymien valvonta: Neuvoston asetus (ETY) N:o 4064/89
ja EHTY:n perustamissopimuksen 66 artikla 191

A Ð TiivistelmaÈ neuvoston asetuksen (ETY) N:o 4064/89 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan
nojalla tehdyistaÈ paÈaÈtoÈ ksistaÈ 191
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paÈaÈ toÈ ksistaÈ 196
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tuma-asetuksen 8 artiklan 2 kohdan mukaisesti 196
2. Ilman sitoumuksia hyvaÈksytyt keskittymaÈhankkeet 200
3. Sulautuma-asetuksen 8 artiklan 3 kohdan nojalla yhteismarkkinoille soveltumatto-

miksi julistetut keskittymaÈhankkeet 201

C Ð Sulautuma-asetuksen 2 artiklan 4 kohdan nojalla tehdyt paÈaÈ toÈ kset (yhteisyritykset) 202

D Ð Komission paÈaÈ toÈ kset 204
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I Ð KILPAILUOIKEUS: EY:N PERUSTAMISSOPIMUKSEN 81 JA 82
ARTIKLA Ð EHTY:N PERUSTAMISSOPIMUKSEN 65 JA
66 ARTIKLA

A Ð TiivistelmaÈ kaÈ sitellyistaÈ asioista

1. Kiellot

1.1. Horisontaaliset sopimukset

Hintakartelli ruostumattoman teraÈ ksen alalla

Komissio maÈaÈraÈsi 21. tammikuuta 1998 1 tehdyllaÈ kieltaÈvaÈ llaÈ paÈaÈ toÈ ksellaÈaÈn sakkoja seuraaville
kuudelle ruostumattomasta teraÈksestaÈ valmistettujen levytuotteiden valmistajalle: Acerinox SA, ALZ
NV, Acciai Speciali Terni SpA, Avesta Sheffield AB, Krupp Thyssen Nirosta GmbH ja Usinor SA.
Kyseiset yritykset tuottavat yli 80 prosenttia ruostumattomasta teraÈksestaÈ valmistetuista lopputuot-
teista Euroopassa.

Yritykset olivat pitaÈneet joulukuussa 1993 Madridissa kokouksen, jossa sovittiin ruostumattoman
teraÈksen hintojen samansuuruisesta ja -aikaisesta korotuksesta. Korotus toteutettiin muuttamalla
yhdenmukaistetusti seostelisaÈn laskukaavaa. SeostelisaÈ on ruostumattoman teraÈksen seosteaineiden
kurssin mukainen hinnanlisaÈ .

Osa yrityksistaÈ vaÈ itti, ettaÈ avoimuuteen liittyvaÈ t EHTY:n perustamissopimuksen 60 artiklan
maÈaÈraÈykset velvoittavat tarjoajat toimittamaan yleistaÈ tietoa hintoja koskevista suunnitelmistaan.
Vaikka EHTY:n perustamissopimuksen 60 artiklassa maÈaÈraÈ taÈaÈn, ettaÈ yritysten ºyhteismarkkinoilla
soveltamat hinnastot ja myyntiehdot on julkistettavaº, kunkin yrityksen on kuitenkin maÈaÈritettaÈvaÈ
itsenaÈ isesti naÈmaÈ hinnat ja ehdot. Hintoja ja ehtoja ei missaÈaÈn tapauksessa saa ilmoittaa muille, joiden
etua asia koskee, ennen kuin niistaÈ on ilmoitettu komissiolle.

Komissio paÈaÈ tti, ettaÈ on kyse EHTY:n perustamissopimuksen 65 artiklan vakavasta rikkomisesta, ja
maÈaÈraÈsi yrityksille yhteensaÈ 27,3 miljoonan ecun sakon.

TaÈssaÈ asiassa tehty paÈaÈ toÈ s on teraÈstankoja koskevassa asiassa 2 vuonna 1994 tehdyn paÈaÈ toÈ ksen tavoin
osa teraÈsalan laittomien kartellien torjuntaa.

Komissio sovelsi taÈssaÈ paÈaÈ toÈ ksessaÈ ensimmaÈistaÈ kertaa sakkojen laskennassa kaÈytettaÈviaÈ suuntaviivo-
ja 3 ja sakkojen maÈaÈraÈaÈmaÈttaÈ jaÈ ttaÈmisestaÈ tai lieventaÈmisestaÈ kartelleja koskevissa asioissa annettua
komission tiedonantoa 4.

Sakkojen laskennassa laÈhdettiin siten liikkeelle absoluuttisesta maÈaÈraÈstaÈ , joka maÈaÈriteltiin rikkomisen
vakavuuden perusteella ja suhteutettiin sen jaÈ lkeen kunkin yrityksen osallistumisen kestoon.

1 EYVL L 100, 1.4.1998, s. 55.
2 EYVL L 116, 6.5.1994, s. 1.
3 EYVL C 9, 14.1.1998, s. 3.
4 EYVL C 207, 18.7.1996, s. 4.
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PerusmaÈaÈraÈaÈ korotettiin ja alennettiin yrityskohtaisten raskauttavien ja lieventaÈvien seikkojen
huomioon ottamiseksi. LisaÈksi sovellettiin edellaÈ mainittua tiedonantoa sakkojen maÈaÈraÈaÈmaÈttaÈ
jaÈ ttaÈmisestaÈ .

PaÈaÈ toÈ ksessaÈ osoitetaan keinot suuntaviivoissa tavoitteeksi asetetun avoimuuden saavuttamiseksi, mikaÈ
on erityisen taÈrkeaÈaÈ yritysten ja komission vaÈ lisen yhteistyoÈ n kannalta. Tarkasteltavana olevassa
asiassa kaikki yritykset vetosivat siihen, ettaÈ ne olivat ilmoittaneet olevansa valmiita toimimaan
yhteistyoÈ ssaÈ komission kanssa, mutta ainoastaan kaksi yritystaÈ teki varsinaisesti yhteistyoÈ taÈ komission
kanssa, toinen lopettamalla kilpailusaÈaÈntoÈ jen rikkomisen ja toinen toimittamalla komissiolle taÈrkeitaÈ
tietoja tutkinnan aikana. Yritykset voivat arvioida julkaistussa paÈaÈ toÈ ksessaÈ esitettyjen laskelmien
perusteella, kuinka erityisesti komissio kohtelee yrityksiaÈ , jotka toimivat todella yhteistyoÈ ssaÈ
komission kanssa ja jotka pelkaÈstaÈaÈn ilmaisevat aikomuksensa tehdaÈ sen kanssa yhteistyoÈ taÈ .

British Sugar, Tate & Lyle, Napier Brown ja James Budgett 5

Komissio teki 14. lokakuuta 1998 paÈaÈ toÈ ksen, jossa maÈaÈraÈ ttiin EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan 1
kohdan rikkomisesta sakkoja sokeria tuottaville British Sugarille ja Tate & Lylelle sekaÈ kahdelle
sokerikauppiaalle, Napier Brownille ja James Budgettille. Komissio katsoi, ettaÈ yritykset olivat
pyrkineet rajoittamaan kilpailua yhteensovittamalla hintastrategioitaan Yhdistyneen kuningaskunnan
valkoisen kidesokerin markkinoilla. Komissio maÈaÈraÈsi naÈ in ollen British Sugarille 39,6 miljoonan ecun,
Tate & Lylelle 7 miljoonan ecun, Napier Brownille 1,8 miljoonan ecun ja James Budgettille 1,8
miljoonan ecun suuruisen sakon.

PaÈaÈ toÈ s koskee British Sugarin, Tate & Lylen, Napier Brownin ja James Budgettin yhdenmukaistettua
strategiaa hintojen korottamiseksi Yhdistyneen kuningaskunnan teollisuuden kaÈyttaÈmaÈn valkoisen
kidesokerin markkinoilla sekaÈ British Sugarin ja Tate & Lylen Yhdistyneen kuningaskunnan
vaÈhittaÈ ismyyntiin tarkoitetun valkoisen kidesokerin markkinoilla soveltamaa vastaavaa strategiaa.

British Sugar ja Tate & Lyle syyllistyivaÈt kilpailusaÈaÈntoÈ jen rikkomiseen 20. kesaÈkuuta 1986 ja 2.
heinaÈkuuta 1990 vaÈlisenaÈ aikana ja Napier Brown ja James Budgett vuoden 1986 lopulta 2. heinaÈkuuta
1990 saakka. TaÈmaÈn ajanjakson aikana kyseisten neljaÈn yhtioÈ n osuus Yhdistyneen kuningaskunnan
valkoisen kidesokerin markkinoista oli noin 90 prosenttia.

Komissio loÈ ysi todisteita useista osapuolten vaÈ lisistaÈ kokouksista, joita oli pidetty saÈaÈnnoÈ llisin vaÈ liajoin
koko tarkastelujakson ajan. British Sugarin ja Tate & Lylen ensimmaÈisessaÈ kokouksessa 20. kesaÈkuuta
1986 vahvistettiin tulevan kilpailua rajoittavan menettelyn perusperiaatteet. Napier Brown ja James
Budgett liittyivaÈt taÈhaÈn menettelyyn vuoden 1986 loppupuolella.

YhtioÈ t pitivaÈ t sittemmin vielaÈ 18 kokousta, joissa kaÈsiteltiin teollisuuden kaÈyttaÈmaÈaÈ valkoista
kidesokeria. British Sugar ilmoitti naÈ issaÈ kokouksissa Tate & Lylelle, Napier Brownille ja James
Budgettille teolliselle sokerille asettamistaan tavoitehinnoista. British Sugar ja Tate & Lyle pitivaÈ t
myoÈ hemmin kahdeksan vaÈhittaÈ ismyyntiin tarkoitettua sokeria kaÈsittelevaÈaÈ kokousta, joissa British
Sugar paljasti Tate & Lylelle hintapolitiikkansa ja joissa yhtioÈ t keskustelivat taÈrkeimpiin vaÈhittaÈ is-
myyntiasiakkaisiin sovellettavista alennuskaÈytaÈnnoÈ istaÈaÈn.

Vaikka komissiolla ei ollut riittaÈviaÈ todisteita siitaÈ , ettaÈ osapuolet vahvistivat yhdessaÈ teollisen tai
vaÈhittaÈ ismyyntiin tarkoitetun sokerin yksittaÈ isiltaÈ ostajilta perittaÈvaÈt hinnat, se katsoi, ettaÈ kaikkien

5 Asiat IV/33.708/F3, IV/33.709/F3, IV/33.710/F3 ja IV/33.711/F3.
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neljaÈn yhtioÈ n jaÈrjestelmaÈ llinen osallistuminen saÈaÈnnoÈ llisesti pidettyihin teollista sokeria kaÈsitelleisiin
kokouksiin ja British Sugarin ja Tate & Lylen saÈaÈnnoÈ lliset vaÈhittaÈ ismyyntiin tarkoitettua sokeria
kaÈsitelleet kokoukset loivat ilmapiirin, jossa osapuolet voivat olla varmoja hinnoittelukaÈyttaÈytymistaÈ
koskevista suunnitelmista. Vaikka muiden kokouksiin osallistuneiden yritysten taÈsmaÈlliset hintatasot
eivaÈt olisikaan olleet tiedossa, kaikki yritykset voivat olla varmoja ainakin siitaÈ , ettaÈ naÈmaÈ noudattivat
maÈaÈraÈtietoisesti yhteistaÈ hintojen korottamiseen taÈhtaÈaÈvaÈaÈ strategiaa.

KeskinaÈinen varmuus kyseisistaÈ seikoista oli kaikkien osapuolten etujen mukaista, erityisesti Ð
vaikkakaan ei yksinomaan Ð kannattavuusrajan ylittaÈvaÈn hintaluokan osalta, jossa voitiin kaÈydaÈ
kannattavaa hintakilpailua.

Sakot laskettiin sakkojen laskennassa kaÈytettaÈvien komission suuntaviivojen perusteella 6. Komissio
otti sakkoja maÈaÈraÈ tessaÈaÈn huomioon sen, ettaÈ kyse oli vakavista ja kestoltaan keskipitkistaÈ
kilpailusaÈaÈntoÈ jen rikkomisista. NeljaÈn rikkomisessa mukana olleen yhtioÈ n osallisuuden vaÈ lillaÈ tehtiin
selvaÈ ero seuraavasti:

Ð Koska British Sugarilla oli suuri markkinaosuus merkityksellisillaÈ teollisen ja vaÈhittaÈ ismyyntiin
tarkoitetun sokerin markkinoilla ja se oli kyseisten markkinoiden hintajohtaja, sitaÈ voidaan pitaÈaÈ
taÈrkeimpaÈnaÈ kartelliin osallistuneena yhtioÈ naÈ .

Ð Tate & Lyle oli markkinaosuutensa perusteella kartellin toiseksi taÈrkein jaÈsen.

Ð Sokerikauppaa harjoittavat Napier Brown ja James Budgett eivaÈt osallistuneet 20. kesaÈkuuta 1986
pidettyyn taÈrkeimpaÈaÈn kokoukseen. Ne liittyivaÈ t kartelliin vasta useita kuukausia myoÈ hemmin ja
osallistuivat sittemmin vain teollista sokeria koskeviin kilpailusaÈaÈntoÈ jen rikkomisiin.

Koska Napier Brown ja James Budgett olivat suuressa maÈaÈrin riippuvaisia kahden kotimaisen
sokerintuottajan, British Sugarin ja Tate & Lylen, toimituksista, niiden vaikutus asian kannalta
merkityksellisiin markkinoihin ja niiden mahdollisuus kaÈyttaÈaÈ valtaa kyseisillaÈ markkinoilla oli
vaÈhaÈ inen.

British Sugarin osalta havaittiin lisaÈksi seuraavat raskauttavat seikat:

Ð British Sugar toimi aloitteentekijaÈnaÈ rikkomisissa ja oli koko tarkastelujakson ajan toiminnan
kantava voima. KaÈytyaÈaÈn kilpailijoidensa kanssa hintasotaa se jaÈrjesti 20. kesaÈkuuta 1986
kokouksen, jonka tavoitteena oli korvata hintasota kilpailijoiden kanssa yhteisellaÈ hintojen
korottamiseen taÈhtaÈaÈvaÈ llaÈ strategialla.

Ð British Sugar toimi vastoin niiden sitoumusten sanamuotoa, jotka se antoi komissiolle lokakuussa
1986 Napier Brownia vastaan kaÈydyn menettelyn aikana, ja jotka komissio otti huomioon
lieventaÈvaÈnaÈ seikkana maÈaÈraÈ tessaÈaÈn sakkoja asiassa Napier Brown tekemaÈssaÈaÈn paÈaÈtoÈ ksessaÈ 7.

Ð Komissio maÈaÈraÈsi British Sugarille sakon jo heinaÈkuussa 1988 Napier Brownia koskevassa
paÈaÈtoÈ ksessaÈ British Sugarin pyrittyaÈ painostamaan eraÈstaÈ sokerikauppiasta poistumaan Yhdisty-
neen kuningaskunnan valkoisen kidesokerin vaÈhittaÈ ismyyntimarkkinoilta. British Sugar noudatti

6 EYVL C 9, 14.1.1998, s. 3.
7 EYVL L 284, 19.10.1988, s.41.
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samoilla merkityksellisillaÈ markkinoilla kahden vuoden ajan yhteistaÈ hintojen korottamiseen
taÈhtaÈaÈvaÈaÈ strategiaa samanaikaisesti asiassa Napier Brown tehtyyn paÈaÈ toÈ kseen johtaneen
komission menettelyn kanssa.

Komissio alensi sakkojen maÈaÈraÈaÈmaÈttaÈ jaÈ ttaÈmisestaÈ tai lieventaÈmisestaÈ annetun komission tiedonan-
no 8 perusteella Tate & Lylen sakkoja huomattavasti ottaakseen huomioon sen, ettaÈ Tate & Lyle toimi
yhteistyoÈ ssaÈ komission kanssa erityisesti toimittamalla sille kaksi sen oman kilpailusaÈaÈntoÈ jen
rikkomisen paljastavaa kirjettaÈ . Kyseisiin kirjeisiin sisaÈ ltyi ratkaisevia todisteita kartellin olemassao-
losta, ja komissiolle avautui niiden ansiosta mahdollisuus puuttua asiaan.

Kreikan lauttaliikenne

Komissio maÈaÈraÈsi 9. joulukuuta 1998 tekemaÈllaÈaÈn paÈaÈ toÈ ksellaÈ seitsemaÈlle lauttaliikenteen harjoitta-
jalle sakkoja yhteishinnoittelua koskevan salaisen yhteistyoÈ n harjoittamisesta ro-ro-lauttaliikenteessaÈ
Kreikan ja Italian vaÈ lisissaÈ yhteyksissaÈ .

YhtioÈ istaÈ kuusi Ð Minoan, Anek, Strintzis, Ventouris, Karageorgis ja Marlines Ð sijaitsee Kreikassa.
Yhden Ð Adriatican Ð toimipaikka on Italiassa.

Saatuaan eraÈaÈ ltaÈ yksityishenkiloÈ ltaÈ asiaa koskevan kirjeen komissio teki heinaÈkuussa 1994 tarkastuksia
naÈ istaÈ lauttaliikenteen harjoittajista viiden kreikkalaisen ja yhden italialaisen toimitiloissa ilmoit-
tamatta niistaÈ etukaÈteen. EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan rikkomisesta loÈ ytyi painavia
todisteita. Komissio paÈaÈ tteli naÈ iden lauttayhtioÈ iden osallistuneen yhteishinnoittelukartelliin jo useiden
vuosien ajan. KyseessaÈ oli jatkuva sopimus, jota yhtioÈ t kuvasivat tavanomaiseksi kaÈytaÈnnoÈ ksi. Kartellin
toimintaan kuuluivat saÈaÈnnoÈ llisesti jaÈrjestetyt kokoukset ja kirjeenvaihto, joilla matkustaja- ja
ajoneuvohinnat maÈaÈriteltiin yhdessaÈ .

Asian kannalta merkitykselliset markkinat ovat sekaÈ maantieteelliseltaÈ ulottuvuudeltaan ettaÈ kooltaan
rajoitetut. Niihin kuului kolme Adrianmeren viidestaÈ lauttaliikennereitistaÈ . KyseessaÈ ovat melko
pienet kausiluonteiset markkinat verrattuna muihin EU:n alueen markkinoihin.

Komissio katsoo taÈ llaisen rikkomisen yleensaÈ erittaÈ in vakavaksi. Kyseisen rikkomisen todellinen
vaikutus markkinoihin oli kuitenkin loppujen lopuksi melko vaÈhaÈ inen. Osapuolet eivaÈt soveltaneet
kaikkia hintasopimusten yksityiskohtia tarkasti ja hinnat pidettiin alhaisina verrattuna muihin kahden
jaÈsenvaltion vaÈ lisiin meriliikenteen reitteihin yhteismarkkinoilla. Sen vuoksi komissio on paÈaÈtellyt, ettaÈ
rikkomista on pidettaÈvaÈ vakavana.

Komissio maÈaÈraÈsi yhteensaÈ 9,1 miljoonaa ecua sakkoja.

LaÈhes kaikki kyseessaÈ olleista yhtioÈ istaÈ toimivat yhteistyoÈ ssaÈ komission kanssa ja niille maÈaÈraÈttyjen
sakkojen maÈaÈraÈaÈ alennettiin. Komissio uskoo, ettaÈ sen puututtua asiaan naÈ illaÈ markkinoilla vallitsevat
jaÈ lleen tavanomaiset olosuhteet, joissa kilpailu ei ole vaÈaÈristynyt.

8 EYVL C 207, 18.7.1996, s. 4.
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Hinnoista sopimista sekaÈ markkinoiden ja tarjousten jakamista koskeva kartelli
esieristettyjen kaukolaÈ mmitysputkien alalla

Komissio teki 21. lokakuuta 1998 9 paÈaÈ toÈ ksen yhteensaÈ yli 92 miljoonan ecun sakkojen maÈaÈraÈaÈmisestaÈ
kymmenelle yritykselle, jotka olivat osallistuneet markkinoiden ja tarjousten jakamista sekaÈ hinnoista
sopimista koskevaan salaiseen kartelliin, joka kattoi koko Euroopan esieristettyjen kaukolaÈmmitys-
putkien markkinat. Kartellia johtaneelle ABB Asea Brown Boveri Ltd:lle, joka on sveitsilaÈ is-
ruotsalainen teollisuusyhtymaÈ , maÈaÈraÈ ttiin 70 miljoonan ecun sakko.

Komissio teki kesaÈkuussa 1995 kyseisissaÈ yrityksissaÈ tarkastuksia sen jaÈ lkeen kun ruotsalainen
Powerpipe-yhtioÈ , joka oli ainoa kartellin ulkopuolelle jaÈaÈnyt esieristettyjen putkien valmistaja, oli
tehnyt asiasta kantelun, jonka mukaan se oli joutunut muiden yhtioÈ iden kostotoimenpiteiden
kohteeksi kieltaÈydyttaÈaÈn osallistumasta niiden laittomaan yhteisyritykseen. KaÈytaÈnnoÈ llisesti katsoen
kaikkien yritysten tiloista loÈ ydettiin huomattava maÈaÈraÈ todistusaineistoa, ja useimmat yritykset
myoÈ nsivaÈtkin yhdeksaÈn kuukautta myoÈ hemmin komissiolle rikkoneensa kilpailusaÈaÈntoÈ jaÈ .

Kartelli sai alkunsa Tanskasta, jossa useimmilla tuottajilla on toimipaikka tai paÈaÈkonttori 1990-luvun
loppupuolella, ja laajeni vaÈhitellen muille markkinoille, erityisesti Saksaan, jossa ovat suurimmat
yksittaÈ iset kansalliset kaukolaÈmpoÈ markkinat. Kartelli kattoi vuodesta 1994 koko LaÈnsi-Euroopan
markkinat, joiden arvo oli vuosittain yli 400 miljoonaa ecua. Kaikkein ylin yritysjohto paÈaÈ tti
yhteistoimintatavoista ja jakoi markkinakiintioÈ t kunkin osapuolen kesken, ja myyntijohtajista
koostuvat yhteysryhmaÈt panivat ylimmaÈn johdon paÈaÈ toÈ kset taÈytaÈntoÈ oÈ n kansallisella tasolla ja valvoivat
kartellin toteuttamista. Useimmat kaukolaÈmpoÈ sopimukset myoÈ nnetaÈaÈn kilpailuttamisen ja julkisten
tarjouskilpailujen kautta ja suurempiin hankkeisiin sovelletaan EU:n julkisia hankintoja koskevia
saÈaÈntoÈ jaÈ . KartellijaÈrjestelyt oli viety pisimmaÈlle Saksassa ja Tanskassa, sillaÈ niissaÈ kukin uusi urakka
osoitettiin salaa ºsuosikilleº, joka paÈaÈ tti, kuinka korkean hinnan se tarjoaisi urakasta, ja muut
valmistajat tekivaÈt korkeampia tarjouksia varmistaakseen, ettaÈ sopimus myoÈ nnettaÈ isiin suosikille.

Powerpipen saatua suuren urakkasopimuksen Saksasta voitettuaan kartellin tarjouskilpailussa muut
tuottajat paÈaÈ ttivaÈ t pakottaa sen luopuman kokonaan liiketoiminnastaan jaÈrjestaÈmaÈllaÈ sitaÈ vastaan
boikotin ja varmistamalla, ettaÈ Powerpipelle ei enaÈaÈ toimitettaisi tavaraa.

Erityisen raskauttavana rikkomiseen liittyvaÈnaÈ tekijaÈnaÈ voidaan pitaÈaÈ sitaÈ , ettaÈ kartelliin osallistuneet
kymmenen tuottajaa jatkoivat tietoisesti rikkomista laÈhes vuoden ajan tutkimusten alkamisesta.
Arvioidessaan sakkojen maÈaÈraÈaÈ komissio sovelsi sakkojen maÈaÈraÈaÈmaÈttaÈ jaÈttaÈmisestaÈ tai lieventaÈmi-
sestaÈ annettuja suuntaviivoja, joissa asetettiin erittaÈ in vakavan rikkomisen vaÈhimmaÈissakoksi 20
miljoonaa ecua. Vaikka rikkomista jatkettiin tutkimusten aloittamisen jaÈ lkeen, komissio alensi
useimpien yritysten sakkoja niiden toimittua komission kanssa yhteistyoÈ ssaÈ asian selvittaÈmiseksi.

ABB:lle maÈaÈraÈ tyn sakon maÈaÈraÈaÈn vaikutti sen kaikkein ylimmaÈn johdon osallistuminen kartelliin.

9 EYVL L 24, 30.1.1999, s. 1.
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1.2. Vertikaaliset sopimukset

Volkswagen Ð Audi

Komissio maÈaÈraÈsi Euroopan suurimmalle autonvalmistajalle Volkswagen AG:lle 102 miljoonan ecun
sakon EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohdan rikkomisesta. Komissio totesi, ettaÈ yhtioÈ oli
jaÈrjestelmaÈ llisesti pakottanut italialaiset sopimusjakelijansa kieltaÈytymaÈaÈn myymaÈstaÈ Volkswagen- ja
Audi-merkkisiaÈ autoja ulkomaalaisille, varsinkaan saksalaisille ja itaÈvaltalaisille asiakkaille. Useat
kuluttajat olivat vuodesta 1995 alkaen valittaneet komissiolle vaikeuksista, joita he olivat kohdanneet
yrittaÈessaÈaÈn ostaa Italiasta uuden auton. Komissio esitti 28. tammikuuta 1998 tekemaÈssaÈaÈn
paÈaÈ toÈ ksessaÈ 10 paÈaÈ telmaÈn, jossa todettiin, ettaÈ Volkswagen AG oli yhdessaÈ italialaisen tytaÈryhtioÈ nsaÈ
Autogerma S.p.A.:n ja tytaÈryhtioÈ nsaÈ Audi AG:n kanssa tehnyt italialaisten sopimusjakelijoidensa
kanssa sopimuksia strategiasta, jonka tavoitteena oli estaÈaÈ vienti Italiasta muihin jaÈsenvaltioihin,
erityisesti Saksaan ja ItaÈvaltaan, ja/tai rajoittaa sitaÈ huomattavasti. Volkswagenille annettiin kaksi
kuukautta aikaa toteuttaa kaikki komission maÈaÈ raÈaÈmaÈ t toimenpiteet kyseisten kaÈytaÈ ntoÈ jen
poistamiseksi.

Komission paÈaÈ toÈ ksellaÈ lopetettiin menettely, joka oli aloitettu useiden kuluttajien valitettua
vaikeuksista, joita he olivat kohdanneet yrittaÈessaÈaÈn ostaa Italiasta uuden Volkswagen- tai Audi-
merkkisen auton.

Komissio teki lokakuussa 1995 tarkastuksia Volkswagen AG:n tiloissa Wolfsburgissa, Audi AG:n
tiloissa Ingolstadtissa ja Autogerma S.p.A:n tiloissa Veronassa (Volkswagenin kokonaan omistama
tytaÈryhtioÈ , joka on molempien automerkkien virallinen maahantuoja Italiassa) sekaÈ joidenkin VAG:n
sopimusjakelijoiden tiloissa Pohjois-Italiassa. Tarkastuksissa loÈ ydetyissaÈ asiakirjoissa on selviaÈ
todisteita Volkswagenin, Audin ja Autogerman noudattamasta markkinoiden eristaÈmiseen taÈhdaÈn-
neestaÈ politiikasta.

Komissio totesi paÈaÈ toÈ ksessaÈaÈn, ettaÈ Volkswagenin kaÈyttaÈytyminen vaarantaa yhtenaÈ ismarkkinoiden
normaalin toiminnan ja muodostaa yhteisoÈ n kilpailusaÈ aÈntoÈ jen erittaÈ in vakavan rikkomisen.
Volkswagen pyrki toteuttamillaan toimenpiteillaÈ vientikieltoon / viennin rajoittamiseen, ja myoÈ s sai
sen aikaan. Tarkasteltiinpa toimenpiteitaÈ yhdessaÈ tai erikseen, ne rajoittivat merkittaÈvaÈsti kilpailua.
Toimenpiteet vaikuttavat jaÈ senvaltioiden vaÈ liseen kauppaan, sillaÈ Volkswagenin aikaansaama
vientikielto/-rajoitus rajoittaa rajatylittaÈvaÈaÈ kauppaa. NaÈ in ollen vaikutusta jaÈsenvaltioiden vaÈliseen
kauppaan voidaan pitaÈaÈ merkittaÈvaÈnaÈ .

Sakkoja maÈaÈraÈ tessaÈaÈn komissio otti huomioon rikkomisen keston Ð yli 10 vuotta Ð ja muun muassa
sen seikan, ettaÈ Volkswagen-yhtymaÈaÈn kuuluvat yhtioÈ t kaÈyttivaÈ t hyvaÈkseen taloudellista valtaansa
italialaisiin sopimusjakelijoihinsa naÈhden ottaakseen kaÈyttoÈ oÈ n kyseiset rajoittavat kaÈytaÈnnoÈ t. Komissio
piti lisaÈksi raskauttavana seikkana sitaÈ , ettaÈ Volkswagen ei reagoinut asianmukaisesti komission
kehotuksiin lopettaa vakava rikkominen.

TaÈmaÈ paÈaÈ toÈ s on taÈrkeaÈ merkkipaalu komission paÈaÈtoÈ ksentekokaÈytaÈnnoÈ n kannalta, sillaÈ kyse on taÈhaÈn
mennessaÈ suurimmasta yhdelle yritykselle maÈaÈraÈ tystaÈ sakosta. Sakon suuruus on osoitus siitaÈ , ettaÈ
komissio ei aio suvaita taÈ llaisia kaÈytaÈntoÈ jaÈ ja suhtautuu yhtaÈ tiukasti muihin sellaisiin valmistajiin,
jotka yrittaÈvaÈt eristaÈaÈ sisaÈmarkkinat. Asiaa on kaÈsiteltaÈvaÈ myoÈ s autojen jaÈ lleenmyyntiin sovellettavan

10 Komission paÈaÈ toÈ s 98/273/EY, tehty 28 paÈivaÈnaÈ tammikuuta 1998 (IV/35.733±VW), EYVL L 124, 23.4.1998, s. 60.
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ryhmaÈpoikkeuksen 11 seurannan kannalta. Kyseisen asetuksen 11 artiklassa saÈaÈdetaÈaÈn, ettaÈ komissio
arvioi saÈaÈnnoÈ llisesti asetuksen soveltamista erityisesti siltaÈ osin, miten poikkeuksen soveltamisalaan
kuuluva jakelujaÈrjestelmaÈ vaikuttaa kuluttajille tarjottavien palvelujen laatuun ja tavaroiden hintoihin
eri jaÈsenvaltioissa.

Asetus sallii autoteollisuudelle tiettyjen kilpailua rajoittavien lausekkeiden ja kaÈytaÈntoÈ jen soveltami-
sen jakelijoiden kanssa tehtyjen sopimusten sallimissa rajoissa. Vastineena saamastaan hyoÈ dystaÈ
autonvalmistajien on noudatettava asetuksessa saÈaÈdettyjaÈ lukuisia saÈaÈntoÈ jaÈ , esimerkiksi saÈaÈntoÈ aÈ , jonka
mukaan ne eivaÈt saa rajoittaa kuluttajien ja verkostoon kuuluvien jaÈ lleenmyyjien vapautta hankkia
autoja valitsemastaan jaÈsenvaltiosta. Komissio katsoo taÈmaÈn vaatimuksen laiminlyoÈ misen erittaÈ in
vakavaksi kilpailusaÈaÈntoÈ jen rikkomiseksi ja maÈaÈraÈaÈ siitaÈ senmukaisen rangaistuksen. Komissio on
kuitenkin havainnut, ettaÈ jotkin jaÈsenvaltiot asettavat edelleen esteitaÈ rinnakkaiskaupalle, ja ryhtyy
naÈ in ollen epaÈroÈ imaÈttaÈ toimenpiteisiin saÈaÈntoÈ jaÈ rikkovia valmistajia vastaan.

Van den Bergh Foods

Komissio teki 11. maaliskuuta 1998 EY:n perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklan mukaiseen
arviointiin perustuvan paÈaÈ toÈ ksen, jossa Unileverin kaÈytaÈntoÈ toimittaa pakastinkaappeja yksinoikeus-
ehdoin Irlannissa katsottiin sopimattomaksi. PaÈ aÈ toÈ ksen tarkoituksena oli helpottaa muiden
toimittajien paÈaÈsyaÈ heraÈteostosjaÈaÈteloÈ tuotteiden markkinoille. Unileverin tytaÈryhtioÈ Van den Bergh
Foods Limited on yli 85 prosentin markkinaosuudellaan Irlannin johtava jaÈaÈ teloÈ ntoimittaja. YhtioÈ llaÈ
on laaja verkosto pakastinkaappeja, joita vaÈhittaÈ iskauppiaat saavat kaÈyttoÈ oÈ nsaÈ ; naÈ iltaÈ ei peritaÈ suoraa
maksua, mutta ehtona on kaappien kaÈyttaÈminen ainoastaan Unileverin tuotteiden saÈ ilyttaÈmiseen.

Komissio paÈaÈ tteli, ettaÈ Irlannin markkinoilla vallitsevissa olosuhteissa pakastinkaappien kaÈyttoÈ oÈ n-
antaminen yksinoikeusehdoin johtaa siihen, ettaÈ useat pakastimen vastaanottavista myyntipisteistaÈ
voivat tarjota myytaÈvaÈksi ainoastaan Unileverin jaÈaÈteloÈ tuotteita. Komission kaÈyttaÈmaÈt markkina-
tutkimukset osoittavat olevan hyvin epaÈtodennaÈkoÈ istaÈ , ettaÈ vaÈhittaÈ iskauppiaat haluaisivat korvata
toiminnassa olevia, varsinkaan Unileverin asentamia pakastimia, tai ottaa kaÈyttoÈ oÈ n uusia, varsinkaan
Unileverin pakastimien rinnalle. Unileverin kilpailijoiden tuotteet on naÈ in ollen suljettu naÈiden
myyntipisteiden ulkopuolelle, minkaÈ seurauksena noin 40 prosentilla Irlannin vaÈhittaÈ iskaupan
myyntipisteitaÈ ei ole niitaÈ valikoimassaan. TaÈ llaÈ tavoin suljettujen myyntipisteiden myynti vastaa
suunnilleen samaa osuutta asian kannalta merkityksellisten markkinoiden kokonaismyynnistaÈ .

NaÈ in ollen komissio katsoi, ettaÈ kun yksinoikeusehtoa sovelletaan myyntipisteisiin, joiden ainoat
jaÈaÈ teloÈ kaapit ovat Unileverin toimittamia, se rikkoo EY:n perustamissopimuksen 81 artiklaa. LisaÈksi
Unileverin katsottiin kaÈyttaÈvaÈn vaÈaÈrin maÈaÈraÈaÈvaÈaÈ markkina-asemaansa Irlannissa ja rikkovan naÈ in
EY:n perustamissopimuksen 82 artiklaa, kun se taivuttelee vaÈhittaÈ iskauppiaat taÈ llaisiin yksinoikeus-
jaÈrjestelyihin.

JaÈaÈ teloÈ tuotteiden jakeluun liittyvaÈt kilpailulliset ongelmat tulivat komission tietoon ensimmaÈisen
kerran vuonna 1991, kun Mars teki asiasta kantelun. Vuonna 1992 komissio teki paÈaÈ toÈ ksen, jossa
Saksan jaÈaÈteloÈ markkinoiden kahden markkinajohtajan myyntipisteitaÈ koskeva yksinoikeuskaÈytaÈntoÈ
julistettiin laittomaksi, minkaÈ jaÈ lkeen alkoi laajemman, pakastimia koskevan yksinoikeuden kaÈsittely.
Komission vuonna 1993 esittaÈmien vaÈ itteiden perusteella Unilever teki jonkin verran muutoksia
jakelusopimuksiinsa Irlannissa. Vuonna 1995 otettiin kaÈyttoÈ oÈ n jaÈrjestelmaÈ , jossa vaÈhittaÈ iskauppiaiden
oli mahdollista hankkia UnileveriltaÈ pakastinkaappeja osamaksulla vaihtoehtona perinteiselle tavalle

11 Komission asetus (EY) N:o 1475/95, annettu 28 paÈivaÈnaÈ kesaÈkuuta 1995, EYVL L 145, 29.6.1995, s. 25.
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saada pakastin kaÈyttoÈ oÈ n. NaÈ iden muutosten odotettiin muuttavan Unileverin jakelujaÈrjestelyt
kilpailusaÈaÈntoÈ jen mukaisiksi edistaÈmaÈ llaÈ kehitystaÈ siihen suuntaan, ettaÈ yhaÈ useammat vaÈhittaÈ iskaup-
piaat hankkisivat pakastinkaappeja omistukseensa. NaÈin vaÈhittaÈ ismyymaÈloÈ issaÈ olisi voitu myydaÈ minkaÈ
tahansa tavarantoimittajan tuotteita, mikaÈ olisi samalla edistaÈnyt heraÈ teostosjaÈaÈ teloÈ tuotteiden
markkinoiden todellista avautumista Irlannissa. Muutokset eivaÈt kuitenkaan tuoneet mukanaan
taÈ llaista kehitystaÈ ; asia varmistui komission toimeksiannosta kesaÈ llaÈ 1996 toteutetussa laajassa
markkinatutkimuksessa ja Unileverille laÈhetettiin naÈin ollen vuonna 1997 uusi vaÈ itetiedoksianto.

Unilever on valittanut komission paÈaÈ toÈ ksestaÈ ensimmaÈisen oikeusasteen tuomioistuimeen. Ennen
lopullisen paÈaÈ toÈ ksen tekemistaÈ tuomioistuimen presidentti paÈaÈtti Unileverin hakemuksesta lykaÈtaÈ
komission paÈaÈ toÈ ksen vaikutuksia. TaÈmaÈ paÈaÈ toÈ s perustui tuomioistuimen presidentin mukaan
paÈaÈ asiassa siihen, ettaÈ Unileverin soveltamaa pakastimia koskevaa yksinoikeutta kaÈ siteltiin
samanaikaisesti Irlannin Supreme Courtissa. LykkaÈaÈmisellaÈ pyritaÈaÈn vaÈ lttaÈmaÈaÈn oikeudellinen
epaÈvarmuus, joka voisi syntyaÈ naÈiden kahden tuomioistuimen ratkaisujen mahdollisesti poiketessa
toisistaan.

1.3. MaÈaÈraÈaÈvaÈn aseman vaÈaÈrinkaÈyttoÈ

Amministrazione Autonoma dei Monopoli dello Stato (AAMS)

Komissio teki 17. kesaÈkuuta 1998 paÈaÈ toÈ ksen 12, jossa Amministrazione Autonoma dei Monopoli dello
Stato -yhtioÈ n (jaÈ ljempaÈnaÈ 'AAMS') todettiin rikkoneen EY:n perustamissopimuksen 82 artiklaa, sillaÈ
taÈmaÈ Italian tupakan tukkumyyntimarkkinoilla maÈaÈraÈaÈvaÈssaÈ asemassa oleva yhtioÈ oli kaÈyttaÈnyt
asemaansa vaÈaÈrin suojellakseen omaa tupakantuotantoaan ulkomaisten tupakantuottajien kustannuk-
sella. Komissio maÈaÈraÈsi AAMS:lle 6 miljoonan ecun sakon.

AAMS on suoraan Italian valtiovarainministerioÈ n alainen laitos, joka harjoittaa samalla sekaÈ
yritystoimintaa (tehdasvalmisteisen tupakan tuotantoa, tuontia, vientiaÈ ja tukkumyyntiaÈ ) ettaÈ
julkishallintoon liittyvaÈaÈ toimintaa (julkisen vallan kaÈyttoÈ tehdasvalmisteisen tupakan alaa koskevan
Italian lainsaÈaÈdaÈnnoÈ n noudattamisen varmistamiseksi). AAMS:lla on yksinoikeus tehdasvalmisteisen
tupakan tuotantoon Italiassa ja tosiasiallinen monopoli tehdasvalmisteisen tupakan tukkumyynti-
markkinoilla, sillaÈ se on taÈ llaÈ hetkellaÈ ainoa kyseistaÈ toimintaa harjoittava yritys Italiassa.

Komission paÈaÈtoÈ ksessaÈ todetaan, ettaÈ AAMS:llaÈ on maÈaÈraÈaÈvaÈ asema savukkeiden tukkumyyntimark-
kinoilla Italiassa ja se on jo useita vuosia kaÈyttaÈnyt vaÈaÈrin maÈaÈraÈaÈvaÈaÈ asemaansa vaatiessaan
ulkomaisia tuottajia (jotka valmistavat savukkeita muissa jaÈsenvaltioissa) hyvaÈksymaÈaÈn tukkumyynti-
sopimuksia, jotka sisaÈ ltaÈvaÈt monia ulkomaisten savukkeiden paÈaÈsyaÈ Italian markkinoille olennaisesti
rajoittavia lausekkeita. NaÈmaÈ sopimukset rajoittavat ensinnaÈkin mahdollisuuksia tuoda uusia
ulkomaisia savukemerkkejaÈ Italian markkinoille. Toiseksi ne kaventavat mahdollisuuksia Italian
markkinoilla jo olevien ulkomaisten savukkeiden markkinoiden laajentamiseen. LisaÈksi ne asettavat
ulkomaisille savukkeille epaÈoikeudenmukaisia pakkaus- ja valvontavaatimuksia.

AAMS on kaÈyttaÈnyt vaÈaÈrin maÈaÈraÈaÈvaÈaÈ asemaansa myoÈ s toteuttamalla yksipuolisia toimenpiteitaÈ ,
joiden tarkoituksena on suosia AAMS:n savukkeita ulkomaisten savukkeiden kustannuksella. NaÈmaÈ
yksipuoliset toimenpiteet ovat koskeneet sekaÈ ulkomaisia valmistajia ettaÈ italialaisia vaÈhittaÈ ismyyjiaÈ .

12 Komission paÈaÈtoÈ s 98/538/EY, tehty 17 paÈ ivaÈnaÈ kesaÈkuuta 1998, EYVL L 252, 12.9.98, s. 47.

KILPAILURAPORTTI 1998

148 KILPAILUSAÈ AÈ NTOÈ JEN SOVELTAMINEN EUROOPAN UNIONISSA



PaÈaÈ toÈ ksessaÈ AAMS maÈaÈraÈ ttiin lopettamaan vaÈ littoÈ maÈsti nykyiset rikkomiset ja pidaÈttaÈytymaÈaÈn
asemansa vaÈaÈrinkaÈytoÈ n jatkamisesta tai toistamisesta. AAMS:lle maÈaÈraÈ ttiin lisaÈksi 6 miljoonan ecun
sakko. Sakon maÈaÈraÈaÈ voidaan perustella sillaÈ , ettaÈ AAMS:n vaÈaÈrinkaÈytoÈ ksissaÈ on kyse kilpailus-
aÈaÈntoÈ jen vakavasta rikkomisesta, joka jatkui kauan aikaa.

AFS/ADP

TaÈmaÈ asia koskee lentokoneiden ateriapalveluja (catering-palvelut) tarjoavan Alpha Flight Services
(jaÈ ljempaÈnaÈ 'AFS') -yhtioÈ n nostamaa kannetta Pariisin lentokentillaÈ (Orly ja Roissy Charles-de-
Gaulle) sovellettua liikemaksujaÈrjestelmaÈaÈ vastaan. AFS ja OAT, joka on Air France -yhtymaÈn
tytaÈryhtioÈ , kilpailevat catering-palvelujen tarjoamisesta Orlyn lentokentaÈ llaÈ . AeÂroports de Paris
(jaÈ ljempaÈnaÈ 'ADP') veloittaa liikevaihtoon perustuvia ja kiinteistoÈ jen kaÈytoÈ staÈ perittaÈviaÈ maksuja,
joiden maÈaÈraÈ vaihtelee Jos AFS:ltaÈ perittaÈ isiin saman suuruiset maksut kuin OAT:ltaÈ , AFS:n maksut
alenisivat noin 3,5 miljoonalla frangilla. Catering-palveluistaan itse huolehtivilta lentoyhtioÈ iltaÈ ei joko
veloiteta lainkaan maksuja tai niiden maksut ovat pienempiaÈ kuin kyseisiaÈ palveluja kolmansille
tarjoavien yhtioÈ iden maksut. Maksujen vaÈ lisiaÈ eroja ei voida puolueettomasti perustella, ja ne
alentavat syrjivaÈ llaÈ tavalla joidenkin palvelujen tarjoajien kustannuksia. TaÈmaÈ vaÈaÈristaÈaÈ paitsi
huolintapalvelujen tarjoajien, myoÈ s lentoyhtioÈ iden vaÈ listaÈ kilpailua, sillaÈ osa yhtioÈ istaÈ saa kustannuk-
siin liittyvaÈaÈ etua joko kolmansille palveluja tarjoavien vaÈ lisen kilpailun vaÈaÈristymisen ansiosta tai
omahuolintaa harjoittavien yhtioÈ iden perusteettoman suosituimmuuskohtelun takia.

Perustamissopimuksen 82 artiklassa maÈaÈraÈ taÈaÈn, ettaÈ yhteismarkkinoilla tai niiden merkittaÈvaÈ llaÈ osalla
maÈaÈraÈaÈvaÈssaÈ asemassa oleva yritys ei voi soveltaa erilaisia ehtoja eri kauppakumppaneiden
samankaltaisiin suorituksiin kauppakumppaneita epaÈedulliseen kilpailuasemaan asettavalla tavalla.
KesaÈkuun 11. paÈivaÈnaÈ 1998 tehdyssaÈ komission paÈaÈ toÈ ksessaÈ todetaan, ettaÈ AeÂroports de Paris on
rikkonut EY:n perustamissopimuksen 82 artiklaa kaÈyttaÈmaÈ llaÈ maÈaÈraÈaÈvaÈaÈ asemaansa Pariisin lento-
kenttien pitaÈ jaÈnaÈ maÈaÈraÈtaÈkseen syrjiviaÈ liikemaksuja yhtioÈ ille, jotka tarjoavat tai kaÈyttaÈvaÈt lento-
koneiden catering-palveluihin (mm. ruuan ja juoman lastaaminen koneisiin ja niistaÈ pois),
lentokoneiden siivoamiseen ja rahtipalveluihin liittyviaÈ maahuolintapalveluja omaan tai toisten
lukuun Pariisin Orlyn ja Roissy-Charles de Gaullen lentokentillaÈ .

Kyseinen maksujaÈrjestelmaÈ hyoÈ dyttaÈaÈ erityisesti lentokentaÈ lle parhaiten sijoittautuneita lentoyhtioÈ itaÈ .
MaÈaÈraÈaÈvaÈssaÈ asemassa oleva lentokentaÈn pitaÈ jaÈ syrjii perusteettomasti huonommin sijoittautuneita
lentoyhtioÈ itaÈ , joista suurin osa on laÈhtoÈ isin muista jaÈsenvaltioista. PaÈaÈ toÈ ksen tavoitteena oli poistaa
kyseinen maksujaÈrjestelmaÈ , joka haittaa lentoliikenteen alan yhteismarkkinoiden moitteetonta
toimintaa.

Frankfurt am Mainin lentoaseman maahuolintapalvelut

Komissio teki 14. tammikuuta 1998 paÈaÈ toÈ ksen EY:n perustamissopimuksen 82 artiklan nojalla todeten,
ettaÈ Frankfurtin lentoaseman pitaÈ jaÈn (Flughafen Frankfurt AG, jaÈ ljempaÈnaÈ 'FAG') monopoliasema
asematasopalvelujen tarjoamisessa oli seurausta maÈaÈraÈaÈvaÈn aseman vaÈaÈrinkaÈytoÈ staÈ , ja maÈaÈraÈsi
kyseisen yrityksen lopettamaan asemansa vaÈaÈrinkaÈytoÈ n 13.

FAG kaÈytti asemaansa lentokentaÈn pitaÈ jaÈnaÈ kieltaÈaÈkseen itsenaÈ isten maahuolintapalvelujen tarjoajien
paÈaÈsyn asematasolle ja estaÈaÈkseen lentokenttaÈaÈ kaÈyttaÈviaÈ lentoyhtioÈ itaÈ harjoittamasta omahuolintaa.
HylaÈ ttyaÈaÈn FAG:n esittaÈmaÈt tekniset perustelut (jotka koskivat erityisesti tilan puutteesta johtuvia

13 PaÈaÈtoÈ s 98/190/EY, tehty 14 paÈ ivaÈnaÈ tammikuuta 1998, EYVL L72, 11.3.1998, s. 30.
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rajoituksia) komissio katsoi, ettaÈ FAG:n paÈaÈ toÈ s pitaÈaÈ itsellaÈaÈn monopoliasema kyseisen toiminnan
harjoittamisessa muodosti maÈaÈraÈaÈvaÈn aseman vaÈaÈrinkaÈytoÈ n, ja kehotti sitaÈ esittaÈmaÈaÈn yksityis-
kohtaisen suunnitelman markkinoiden avaamiseksi kilpailulle.

Komission paÈaÈtoÈ ksen vaikutukset olivat kuitenkin vaarassa kumoutua FAG:n paÈaÈ tettyaÈ tarjota
parhaille asiakkailleen pitkaÈaikaisia sopimuksia, jotka olisivat sitoneet asiakkaat FAG:hen 3±10
vuodeksi. Kyseinen sopimuspolitiikkaa olisi sulkenut maahuolintapalveluiden markkinat kilpailulta ja
antanut FAG:lle mahdollisuuden saÈ ilyttaÈaÈ paÈaÈosin monopoliasemansa. Komissio ilmoitti siten FAG:lle
sitaÈ koskevan virallisen menettelyn aikana katsovansa, ettaÈ kyseiset sopimukset rikkoivat yhteisoÈ n
oikeutta.

FAG suostui lopulta mukautumaan komission naÈkemyksiin. Se ei ole valittanut komission paÈaÈ toÈ ksestaÈ ,
on esittaÈnyt suunnitelman markkinoiden riittaÈvaÈn laajasta avaamisesta kilpailulle 1. tammikuuta 1999
alkaen ja on lisaÈksi ilmoittanut aikovansa muuttaa olennaisesti pitkaÈaikaisiin sopimuksiin sovelta-
maansa politiikkaa. Komissio ilmoitti FAG:lle 28. heinaÈkuuta 1998, ettaÈ kyseiset toimenpiteet saattavat
havaitun rikkomisen paÈaÈtoÈ kseen.

Atlantin ylittaÈ vaÈ aÈ linjakonferenssia koskeva sopimus

Atlantin ylittaÈvaÈaÈ linjakonferenssia koskevan sopimuksen (Trans-Atlantic Conference Agreement,
jaÈ ljempaÈnaÈ 'TACA') osapuolet jaÈ ttivaÈ t komissiolle 5. heinaÈkuuta 1994 EY:n perustamissopimuksen 81
artiklan 3 kohdan mukaista poikkeuslupaa koskevan hakemuksen. TACA on tarkistettu toisinto Trans-
Atlantic Agreement -sopimuksesta (jaÈ ljempaÈnaÈ 'TAA'), josta ilmoitettiin komissiolle ensimmaÈistaÈ
kertaa 28. elokuuta 1992. Komissio kielsi TAA:n 19. lokakuuta 1994 tehdyllaÈ paÈaÈ toÈ ksellaÈaÈn. Kaikki
TAA:n osapuolina olleet linjaliikennettaÈ harjoittavat laivayhtioÈ t olivat sopimuspuolina myoÈ s
TACA:ssa, ja lisaÈksi TACA:an liittyi kaksi korealaista laivayhtioÈ taÈ , Hanjin Shipping Co Ltd ja
Hyundai Merchant Marine Co Ltd, jotka eivaÈt olleet aiemmin toimineet transatlanttisilla markkinoilla.

Komissio teki 16. syyskuuta 1998 paÈaÈtoÈ ksen, jonka mukaan TACA-sopimus estaÈaÈ , rajoittaa tai
vaÈaÈristaÈaÈ kilpailua EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohdassa ja ETA-sopimuksen 53 artiklan
1 kohdassa tarkoitetulla tavalla seuraavien osa-alueidensa takia:

(a) TACA-sopimuksen osapuolten vaÈ linen hintasopimus laivaliikenteestaÈ

(b) TACA-sopimuksen osapuolten vaÈlinen hintasopimus yhteisoÈ n alueella suoritettavista maakulje-
tuspalveluista, joita tarjotaan rahdinantajille muiden palvelujen yhteydessaÈ osana Pohjois-
Euroopan ja Amerikan yhdysvaltojen vaÈlistaÈ konttikuljetusten multimodaaliliikennetoimintaa
(ºcarrier haulage servicesº)

(c) TACA-sopimuksen osapuolten vaÈ linen sopimus ehdoista, joilla ne voivat tehdaÈ palvelusopi-
muksia rahdinantajien kanssa

(d) TACA-sopimuksen osapuolten vaÈ linen sopimus huolitsijalle suoritettavan korvauksen enim-
maÈismaÈaÈraÈn maÈaÈrittaÈmisestaÈ .

NaÈ istaÈ sopimuksista vain ensimmaÈiseen voidaan soveltaa asetuksen N:o 4056/86 3 artiklassa saÈaÈdettyaÈ
linjakonferenssin jaÈseniaÈ koskevaa ryhmaÈpoikkeusta, ja komission paÈaÈtoÈ ksessaÈ evaÈtaÈaÈn yksittaÈ ispoik-
keuksen myoÈ ntaÈminen kolmelle muulle sopimukselle.
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Komissio katsoo paÈaÈtoÈ ksessaÈaÈn lisaÈksi, ettaÈ TACA-sopimuksen osapuolilla on ollut yhteinen maÈaÈraÈaÈvaÈ
asema, jota ne ovat kaÈyttaÈneet vaÈaÈrin kahdella tavalla. Ne asettivat ensiksikin palvelusopimusten
saatavuudelle kahdenlaisia rajoituksia. TACA-sopimuksen osapuolet kielsivaÈ t vuonna 1995 avoimesti
yksittaÈ iset palvelusopimukset ja vielaÈ vuoden 1995 jaÈ lkeenkin palvelusopimuksia tehtiin vain erittaÈ in
rajoittavin ehdoin.

TACA-sopimuksen osapuolet kaÈyttivaÈ t lisaÈksi vaÈaÈrin yhteistaÈ maÈaÈraÈaÈvaÈaÈ asemaansa suostutellessaan
potentiaalisia kilpailijoita liittymaÈaÈn TACA-sopimukseen muuttaen siten markkinoiden kilpailura-
kennetta. TACA-sopimuspuolet toteuttivat taÈmaÈn useilla eri tavoilla, joita olivat erityisesti sopiminen
siitaÈ , ettaÈ laivayhtioÈ t, jotka eivaÈ t vielaÈ kuuluneet linjakonferenssiin, saivat luvan veloittaa
palvelusopimuksista alhaisempia hintoja kuin konferenssiin aiemmin liittyneet sopimuspuolet.
TACA-sopimuksen osapuolet olivat sopineet noudattavansa palvelusopimusjaÈ rjestelmaÈaÈ , jossa
sovellettiin kahta eri maksutasoa ja jonka tavoitteena ja seurauksena oli rajoittaa riippumattomien
varustamoiden taholta tulevaa kilpailua suostuttelemalla ne liittymaÈaÈn linjakonferenssiin.

Linjakonferenssin perustajajaÈsenet eivaÈt myoÈ skaÈaÈn kilpailleet tietyistaÈ sopimuksista myoÈ hemmin
liittyneiden varustamoiden kanssa.

TACA-sopimuksen osapuolille maÈaÈraÈ ttiin yhteensaÈ 273 miljoonan ecun sakot naÈ istaÈ kahdesta
perustamissopimuksen 82 artiklaa rikkovasta toimenpiteestaÈ . Markkinoiden kilpailurakenteen
muuttamiseen liittynyttaÈ rikkomista on pidettaÈvaÈ erityisen vakavana osittain siitaÈ syystaÈ , ettaÈ
potentiaalista kilpailua linjalaivaliikenteen markkinoilla pidetaÈaÈn erittaÈ in taÈrkeaÈnaÈ . Sakot on laskettu
sakkojen maÈaÈraÈaÈmisestaÈ annettujen komission suuntaviivojen perusteella.

Komissio paÈaÈ tti 26. marrraskuuta 1996 poistaa TACA-sopimuksen osapuolilta sisaÈmaaliikenteen
hintojen maÈaÈraÈaÈmiseen liittyviaÈ sakkorangaistuksia koskevan suojan, jonka sopimuspuolet olivat
saaneet ilmoitettuaan sopimuksesta virallisesti komissiolle, ja komissio saattaa lisaÈksi maÈaÈraÈ taÈ
kyseisestaÈ rikkomisesta myoÈ hemmin sakkoja.

2. Luvat

2.1. Horisontaaliset sopimukset

a) Strategiset liittoutumat

Finnair/Maersk Air

Euroopan komissio paÈaÈ tti olla esittaÈmaÈttaÈ vakavia epaÈ ilyjaÈ suomalaisen lentoyhtioÈ n Finnairin ja
Tanskassa toimipaikkaansa pitaÈvaÈn lentoyhtioÈ n Maersk Airin vaÈ lisestaÈ yhteisyrityksestaÈ , jonka
osapuolet olivat perustaneet tarjotakseen lentoliikennepalveluja KoÈ oÈ penhaminan ja Tukholman
vaÈ lisellaÈ reitillaÈ . KaÈytaÈnnoÈ ssaÈ komissio antoi paÈaÈ toÈ ksellaÈaÈn Finnairille ja Maersk Airille luvan jatkaa
kuuden vuoden ajan yhteistaÈ lentoliikennoÈ intiaÈ KoÈ oÈ penhaminan ja Tukholman vaÈ lillaÈ . TaÈmaÈ
yhteisyritys hyvaÈksyttiin siksi, ettaÈ se edistaÈaÈ kilpailua kyseisellaÈ reitillaÈ , jolla yksi lentoyhtioÈ oli
aikaisemmin maÈaÈraÈaÈvaÈssaÈ asemassa.

Finnair ja Maersk Air aloittivat saÈaÈnnoÈ llisen reittiliikenteen KoÈ oÈ penhaminan ja Tukholman vaÈlillaÈ
huhtikuussa 1997. Tuolloin markkinoilla ei ollut juurikaan kilpailua, sillaÈ vaikka reitillaÈ oli yli miljoona
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matkustajaa vuodessa, yhdellaÈ lentoyhtioÈ llaÈ oli kaÈytaÈnnoÈ ssaÈ laÈhes monopoliasema ja hintataso oli
korkea.

Komissio katsoi, ettaÈ Finnairin ja Maerskin vaÈ linen yhteistyoÈ poisti KoÈ oÈ penhaminan ja Tukholman
vaÈ lisen reitin monopolitilanteen. Komissio arvioi, ettaÈ Finnairin ja Maersk Airin vaÈlisen sopimuksen
myoÈ nteinen vaikutus oli paljon suurempi kuin ne rajoittavat vaikutukset, joita liittyy joihinkin sen
maÈaÈraÈyksistaÈ (esimerkiksi yhteistunnuksen kaÈyttoÈ oÈ n ja hintojen yhteensovittamiseen). LisaÈksi
kuluttajat hyoÈ tyvaÈt uudesta markkinatilanteesta. Komissio oli jo havainnut, ettaÈ reitin hintataso oli
laskenut huomattavasti taÈmaÈn toisen liikenteenharjoittajan tultua markkinoille.

b) Yhteisyritykset ja muut yhteistyoÈmuodot

Canon/Kodak

TaÈssaÈ asiassa on kyse viiden valokuvaustarvikkeiden valmistajan vaÈ lisestaÈ yhteistyoÈ staÈ uuden
edistyksellisen valokuvausjaÈrjestelmaÈn (Advanced Photographic System, jaÈ ljempaÈnaÈ 'APS') kehittaÈ -
miseksi ja lisensioimiseksi. Uusi jaÈrjestelmaÈ on vaihtoehto aiemmille valokuvausjaÈrjestelmille ja
elektroniselle valokuvaukselle. Hankkeen tavoitteena oli uudentyyppisten kameroiden sekaÈ uusien
filmien ja filminkehityslaitteiden tuotanto.

Kodak, joka yhdessaÈ Fujin kanssa on yksi maailman suurimmista filmin valmistajista), Canon, Minolta
ja Nikon olivat tehneet jo vuonna 1991 sopimuksen kyseisen jaÈrjestelmaÈn kehittaÈmisestaÈ . JaÈrjestelmaÈn
kehittaÈmisessaÈ ilmenneet vaikeudet aiheuttivat sen, ettaÈ myoÈ s Fuji oli otettava mukaan yhteistyoÈ hoÈ n.

Osapuolet ilmoittivat vuonna 1993 komissiolle tekemistaÈaÈn sopimuksista; vaikka sopimukset eivaÈt
olleet taÈysin valmiita, yhtioÈ iden vaÈlinen yhteistyoÈ jatkui sekaÈ teknisellaÈ tasolla ettaÈ yhtioÈ iden vaÈlisen
suhteen maÈaÈrittelevien juridisten asiakirjojen viimeistelyssaÈ .

KaÈytyaÈaÈn asiasta pitkiaÈ neuvotteluita ilmoituksen tehneet osapuolet taÈydensivaÈt ilmoitusta vuoden
1997 alkupuolella ottaakseen huomioon komission esittaÈmaÈt toivomukset kilpailusaÈaÈntoÈ jen kanssa
ristiriidassa olevien kohtien poistamisesta.

Komissio julkaisi sen jaÈ lkeen EYVL:ssaÈ 14 asetuksen N:o 17 19 artiklan 3 kohdan mukaisen
tiedonannon, jonka perusteella muut, joiden etua asia koskee, eivaÈt esittaÈneet asiasta huomautuksia.
Menettely paÈaÈ ttyi naÈ in ollen neuvoa-antavan komitean kuulemiseen ja poikkeuksen myoÈ ntaÈmistaÈ
koskevan hallinnollisen kirjeen laÈhettaÈmiseen 24. maaliskuuta 1998.

Ilmoituksen tehneille osapuolille oli alusta laÈhtien selvaÈaÈ , ettaÈ niiden oli varmistettava APS-
jaÈrjestelmaÈn leviaÈminen valmistamalla itse APS-tuotteita ja myoÈ ntaÈmaÈ llaÈ lisaÈksi lisenssejaÈ kilpailijoille,
jotta APS-jaÈrjestelmaÈ menestyisi ja siitaÈ tulisi jopa uusi standardi.

Ilmoituksen tehneet osapuolet naÈkivaÈt naÈ in ollen paljon vaivaa tehdaÈkseen lisenssisopimuksia
kilpailijoiden kanssa jaÈrjestaÈmaÈ llaÈ tiedotustilaisuuksia ja seminaareja. Tuloksena oli, ettaÈ lisenssiso-
pimuksia tehtiin runsaasti jo paljon ennen uuden APS-jaÈrjestelmaÈn tuomista Euroopan markkinoille
huhtikuussa 1996.

14 EYVL C 330, 1.11.1997, s.10.
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Komission tarkoituksena oli varmistaa, ettaÈ lisenssinhaltijat pystyvaÈ t tuomaan lisenssituotteet
markkinoille riittaÈvaÈ n ajoissa, jotta ne kykenisivaÈ t kilpailemaan jaÈ rjestelmaÈ n kehittaÈmiseen
osallistuneiden viiden yrityksen kanssa.

Komission puuttuminen asiaan johti lisenssipolitiikan tietynasteiseen vapautumiseen. Lisenssinhalti-
joille tarjottiin maksua vastaan tai maksutta teknistaÈ tietotaitoa ja neuvontapalveluita alkuperaÈ isiaÈ
suunnitelmia laajemmassa mittakaavassa. Lisenssinhaltijoiden teollista vapautta rajoittavat lausekkeet
poistetaan lisaÈksi asteittain, minkaÈ ansiosta lisenssinhaltijoiden vaÈ linen yhteistyoÈ vapautuu kokonaan
viimeistaÈaÈn vuonna 2004.

Komissio arvioi naÈ in ollen, ettaÈ kyseiset yhtioÈ t onnistuivat osoittamaan komission yksikoÈ iden kanssa
pidetyissaÈ teknisissaÈ kokouksissa valmiutensa kaikkien sellaisten toimenpiteiden toteuttamiseen, jotka
ovat tarpeen lisenssinhaltijoiden paÈaÈsemiseksi markkinoille haluamanaan ajankohtana sellaisin
ehdoin, jotka eivaÈt aiheuta kilpailuongelmia.

Pripps/Tuborg

Komissio hyvaÈksyi 26. kesaÈkuuta 1998 Tuborg International A/S:n (jaÈ ljempaÈnaÈ 'Tuborg') ja AB Pripps
Bryggerierin (jaÈ ljempaÈnaÈ 'Pripps') Ruotsissa valmistettavaa Tuborg-olutta koskevan lisenssisopimuk-
sen, mutta vasta sen jaÈ lkeen, kun lisenssistaÈ oli poistettu yksinoikeusjaÈrjestelyt ja Tuborg-oluelle oli
nimetty toinenkin lisenssinhaltija.

Pripps kuuluu norjalaiseen Orkla-konserniin ja on Ruotsin markkinoiden johtava panimoyritys.
Tuborg kuuluu tanskalaiseen Carlsberg-konserniin, joka puolestaan on Tanskan johtava panimoyritys
ja joka toimii myoÈ s Ruotsin markkinoilla Falcon Bryggerier AB:n (jaÈ ljempaÈnaÈ 'Falcon') osake-
omistuksen kautta. Carlsberg-konsernin taÈrkeimmaÈt olutmerkit ovat Carlsberg ja Tuborg. PrippsillaÈ on
ollut Tuborg-oluen yksinoikeuslisenssi Ruotsissa vuodesta 1975, kun taas Carlsberg-oluen lisenssi on
Falconin hallussa.

Tuborg-olutta koskevasta lisenssisopimuksesta ilmoitettiin komissiolle Ruotsin liityttyaÈ EU:hun.
Komissio ilmoitti osapuolille, ettaÈ naÈ in pitkaÈaikainen yksinoikeuteen perustuva yhteistyoÈ kilpailijoiden
vaÈ lillaÈ todennaÈkoÈ isine rajoittavine vaikutuksineen antaa aihetta vakavaan huoleen siitaÈ , onko jaÈrjestely
EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan mukainen. Osapuolet olivat jo komission yksikoÈ iden kanssa
kaÈymiensaÈ alustavien keskustelujen jaÈ lkeen poistaneet jaÈ rjestelystaÈ joitakin muita Prippsille
maÈaÈraÈttyjaÈ rajoituksia (esimerkiksi velvoite olla harjoittamatta yhteistyoÈ taÈ tiettyjen ulkomaisten
panimoyritysten kanssa ja takuu siitaÈ , ettaÈ Tuborg olisi suurin ulkomainen merkki Prippsin
tuotevalikoimassa).

Sopimuspuolet uudistivat sittemmin Tuborg-merkkiaÈ koskevia jaÈrjestelyitaÈ Ruotsissa. Yritysten
vaÈ linen yhteistyoÈ jatkuu siten, ettaÈ PrippsillaÈ on vuosina 1998±2002 oikeus, johon ei sisaÈ lly
yksinoikeutta, valmistaa ja myydaÈ Tuborg-olutta ja hoitaa sen jakelua Ruotsissa. Jotta Prippsin
tuotantokapasiteetin kaÈyttoÈ oÈ n ei kohdistuisi yhtaÈkkistaÈ kielteistaÈ vaikutusta, Tuborg on luvannut
tietyin ehdoin ostaa PrippsiltaÈ asteittain vaÈhenevaÈn maÈaÈraÈn Tuborg III -olutta, jos Pripps ei saa myytyaÈ
tiettyaÈ vaÈhimmaÈismaÈaÈraÈaÈ markkinoilla.

NaÈ iden sopimukseen tehtyjen muutosten ja toisen lisenssinhaltijan (Falcon) nimittaÈmisen jaÈ lkeen
osapuolille on laÈhetetty myoÈ nteinen hallinnollinen kirje.

KILPAILURAPORTTI 1998

KILPAILUOIKEUS 153



P&O Stena Line

Komissio hyvaÈksyi 26. tammikuuta 1999 lauttaliikennettaÈ Englannin kanaalin reiteillaÈ harjoittavien
P&O:n ja Stenan vaÈ lisen yhteisyrityksen. P&O ja Stena ovat yhdistaÈneet lauttaliikennetoimintansa
Ranskan Pas de Calais'n ja Belgian sekaÈ Yhdistyneen kuningaskunnan vaÈ lisillaÈ reiteillaÈ perustamalla
P&O Stena Line -nimisen yhteisyrityksen. Komissio myoÈ nsi paÈaÈ toÈ ksellaÈaÈn perustamissopimuksen 81
artiklan 3 kohdan nojalla yhteisyritykselle poikkeusluvan, joka on voimassa 9. maaliskuuta 2001 asti.

P&O ja Stena ilmoittivat suunnittelemastaan yhteisyrityksestaÈ komissiolle 31. lokakuuta 1996
saadakseen sille perustamissopimuksen 81 artiklan mukaisen poikkeusluvan. Kun suunnitelmasta oli
julkaistu 13. maaliskuuta 1997 yhteenveto Euroopan yhteisoÈjen virallisessa lehdessaÈ , komissio laÈhetti
osapuolille 10. kesaÈkuuta 1997 kirjeen, jossa todettiin, ettaÈ yhteisyrityksen soveltuvuutta yhteis-
markkinoille oli perusteltu syy epaÈ illaÈ , ja esiteltiin syyt siihen, miksi komissio aikoi jatkaa ehdotuksen
tutkimista. Komissio julkaisi 6. helmikuuta 1998 virallisessa lehdessaÈ tiedonannon, jossa se ilmoitti
aikovansa myoÈ ntaÈaÈ yhteisyritykselle poikkeusluvan. Yhteisyritys aloitti toimintansa 10. maaliskuuta
1998.

Komissio ilmoitti kesaÈkuussa 1997 osapuolille laÈhettaÈmaÈssaÈaÈn kirjeessaÈ olevansa huolissaan siitaÈ , ettaÈ
yhteisyrityksen perustaminen muuttaisi markkinoiden rakenteen duopolistiseksi, mikaÈ johtaisi
yhteisyrityksen ja Eurotunnelin samansuuntaiseen kaÈyttaÈytymiseen Englannin kanaalin matkailu-
markkinoilla. Tutkittuaan asiaa perusteellisemmin komissio paÈaÈ tteli, ettaÈ yhteisyrityksen ja Eurotun-
nelin voidaan markkinoiden luonteen perusteella odottaa pikemminkin kilpailevan keskenaÈaÈn kuin
toimivan samansuuntaisesti hintojen korottamiseksi.

MyoÈ s epaÈvarmuus Englannin kanaalin lauttaliikennepalveluiden kehitysnaÈkymistaÈ ja erityisesti
verovapaan myynnin loppuminen vuoden 1999 puolivaÈ lissaÈ aiheuttaa ongelmia. NaÈmaÈ epaÈvarmuus-
tekijaÈ t aiheuttivat sen, ettaÈ komissio paÈaÈ tti komission jaÈsenen Karel Van Miertin ehdotuksesta rajata
yhteisyritykselle myoÈ nnettaÈvaÈn poikkeusluvan voimassaolon kolmeen vuoteen, ja koska voimassaolo-
aika alkaa sopimuksen taÈytaÈntoÈ oÈ npanosta, poikkeus on voimassa 9. maaliskuuta 2001 asti. Komissio
voi naÈ in ollen arvioida yhteisyrityksen vaikutusta Englannin kanaalin lauttaliikennepalveluiden
markkinoihin uudelleen vuoden 2000 kesaÈsesongin jaÈ lkeen.

TaÈmaÈ yhteisyritys on hyvaÈksytty myoÈ s Ranskan ja Yhdistyneen kuningaskunnan kansallisten
sulautumien valvontasaÈaÈntoÈ jen nojalla.

British Digital Broadcasting (BDB)

BDB, joka toimii taÈ llaÈ hetkellaÈ kauppanimellaÈ ON Digital, on kahden brittilaÈ isen televisioyhtioÈ n,
Granadan ja Carltonin vaÈlinen yhteisyritys. Yhteisyritys asentaa jaÈrjestelmaÈperustan ja kaÈyttaÈaÈ sitaÈ
tarjotakseen digitaalisia maanpaÈaÈ llisen jakelujaÈrjestelmaÈn televisiopalveluita YhdistyneessaÈ kuningas-
kunnassa.

BDB voitti avoimen tarjouskilpailun ja sitaÈ kautta 12-vuotisen toimiluvan kolmea digitaalista
maanpaÈaÈ llisen jakelujaÈrjestelmaÈn maksutelevisiokanavajaÈrjestelmaÈaÈ varten. Sen vaÈhimmaÈiskapasi-
teettiin sisaÈ ltyi taÈmaÈn ansiosta 15 kanavaa tai mahdollisesti interaktiivisia palveluita. Kaikilla
brittilaÈ isillaÈ maanpaÈaÈ llistaÈ jakelujaÈ rjestelmaÈaÈ kaÈyttaÈvillaÈ maksuttoman televisiolaÈhetystoiminnan
harjoittajilla on omat kanavajaÈrjestelmaÈnsaÈ . NaÈ iden kanavien ja BDB:n kanavien vastaanotto
tapahtuu kotipaÈaÈtteellaÈ . KotipaÈaÈ tteiden kustannuksia subventoitiin, jotta edistettaÈ isiin asiakaskunnan
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nopeaa kasvua ja jotta tuote olisi kilpailukykyinen BSkyB:n digitaalisen satelliittikotipaÈaÈtteen kanssa,
sillaÈ myoÈ s BSkyB subventoi kotipaÈaÈtettaÈaÈn.

Osapuolet tekivaÈ t alunperin jaÈ rjestelmaÈperustan kaÈyttoÈ aÈ koskevaa yhteistyoÈ taÈ yhteisyrityksen
taÈrkeimmaÈn kilpailijan BSkyB:n kanssa. Kansallisen saÈaÈntelyviranomaisen toiminta aiheutti kuitenkin
sen, ettaÈ BSkyB myi osakkeensa ja teki 7-vuotisen ohjelmatarjontasopimuksen BDB:n kanssa.
Sopimuksen mukaan BSkyB:n oli toimitettava BDB:n tarjoamista 16 kanavasta vaÈhintaÈaÈn kolmea
lisaÈpalvelukanavaa ja yhtaÈ peruskanavaa. NaÈ istaÈ sopimuksista ilmoitettiin komissiolle.

Koska sekaÈ BDB:llaÈ ettaÈ BSkyB:llaÈ on taÈrkeaÈ asema maksutelevisiomarkkinoilla, ohjelmasopimus
tutkittiin erittaÈ in huolellisesti ja siihen tehtiin useita muutoksia. Yksi muutoksista oli sopimuksen
keston lyhentaÈminen viiteen vuoteen. LisaÈksi kiinnitettiin huomiota siihen, ettaÈ Granada oli BSkyB:n
osakas. Tarvittiin varotoimenpiteitaÈ sen varmistamiseksi, ettaÈ taÈmaÈ osakkuus ei rajoittaisi BDB:n ja
BSkyB:n vaÈ listaÈ kilpailua digitaalisten jaÈrjestelmaÈperustojen markkinoilla ja uusien, kilpailevien
kanavien tuottamista koskevien ohjelmaoikeuksien hankinnassa.

MyoÈ s DTN, joka oli lisenssiaÈ koskeneen avoimen tarjouskilpailun BDB:lle haÈvinnyt kilpaileva
yhteisyritys, teki kantelun BSkyB:n ohjelmasopimuksesta. Komissio hylkaÈsi kantelun 30. huhtikuuta
1998 tekemaÈllaÈaÈn paÈaÈ toÈ ksellaÈ 15. BDB sai sen jaÈ lkeen 25. toukokuuta 1998 paÈ ivaÈ tyn hallinnollisen
kirjeen, jossa ilmoitettiin poikkeusluvan myoÈ ntaÈmisestaÈ yhteisyrityssopimuksille.

c) Muut horisontaaliset sopimukset

EUCAR 16

Euroopan komissio hyvaÈksyi 17. syyskuuta 1998 laÈhettaÈmaÈllaÈaÈn hallinnollisella kirjeellaÈ Euroopan
autoteollisuuden alan tutkimus- ja kehityssopimukset.

Asia koskee suurimpien eurooppalaisten autonvalmistajien, Fiatin, Peugeot SA:n, Renault'n, VW:n,
BMW:n, Mercedesin, Porschen, Volvon, Opelin ja Fordin tekemaÈaÈ EUCAR-sopimusta (European
Council for Automotive Research and Development).

EUCAR-sopimuksen tarkoituksena on tehostaa Euroopan autoteollisuuden yhteistaÈ tutkimustoimin-
taa talouteen, tekniikkaan ja ympaÈristoÈ oÈ n liittyvillaÈ hankkeilla, joilla pyritaÈaÈn edistaÈmaÈaÈn Euroopan
autoteollisuuden kilpailukykyaÈ ja kestaÈvaÈaÈ ympaÈristoÈ nsuojelua.

Sopimus koskee autoteollisuuteen liittyvien hankkeiden valintaa sekaÈ hankkeiden toteuttamisehtoja ja
-keinoja. Suurin osa hankkeista liittyy kokeelliseen tutkimustoimintaan eikaÈ maÈaÈraÈtyn tuotteen
kehittaÈmiseen. Tutkimukset suoritetaan tuotteiden markkinoille tuomista edeltaÈvaÈssaÈ vaiheessa, joten
kehitettyjaÈ tuotteita ei voida suoraan kaÈyttaÈaÈ tietyissaÈ ajoneuvotyypissaÈ . Hankkeet voivat esimerkiksi
liittyaÈ keraamien kaÈyttoÈ oÈ n moottoreissa, ajoneuvojen meluhaittojen vaÈhentaÈmiseen ja moottoreiden
haitallisten paÈaÈstoÈ jen ympaÈristoÈ vaikutuksiin.

15 PaÈaÈtoÈ staÈ ei julkaistu EYVL:ssaÈ .
16 Neuvoston asetuksen N:o 17 19 artiklan 3 kohdan mukainen tiedonanto, EYVL C 185, 18.6.1997, s.12 ja IP/98/

832.
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EUCAR hyvaÈksyy hankkeen vain siinaÈ tapauksessa, ettaÈ siinaÈ on mukana vaÈhintaÈaÈn kaksi osanottajaa
Euroopan eri maista. LisaÈksi yksittaÈ iset jaÈsenet voivat vapaasti aloittaa omia tutkimusohjelmiaan.

EUCAR-sopimus on osa autonvalmistajia, osien valmistajia, laboratorioita ja yliopistoja edustavan
liiton esittaÈmaÈaÈ tutkimussuunnitelmaa (Master Plan). Suunnitelmassa maÈaÈritellaÈaÈn seuraavat kolme
teknologisen yhteistyoÈ n aluetta, jotka koskevat vuonna 2000 ja sen jaÈ lkeen valmistettavia ajoneuvoja:

i. tuote: esimerkiksi saÈhkoÈ moottorit, hybridivoimanlaÈhdettaÈ kaÈyttaÈvaÈt ajoneuvot, ajoneuvon ympaÈ-
ristoÈ vaikutukset ja kuluttajien etu;

ii. ajoneuvojen valmistus: valmistusprosessit, tyoÈ n organisoiminen, tehokkuus ja varastojen kierto,
tyoÈ ntekijoÈ iden sosiaaliset olosuhteet;

iii. liikenne yleensaÈ : yksityisautoilun hyvaÈksyttaÈvyys, yleiset kulkuneuvot, multimodaalikuljetukset jne.

EUCAR on sitoutunut ilmoittamaan komissiolle saÈaÈnnoÈ llisesti meneillaÈaÈn olevista tutkimusohjelmis-
ta.

Komission suhtautuminen taÈhaÈn asiaan vahvistaa sen myoÈ nteisen kannan tutkimusyhteistyoÈ hoÈ n, jota
yritykset tekevaÈt yhteisoÈ n kilpailusaÈaÈntoÈ jen sallimissa rajoissa.

ACEA 17

Euroopan autonvalmistajien liitto (Association of European Automobile Manufacturers, ACEA)
ilmoitti komissiolle 11. syyskuuta 1998 jaÈsentensaÈ puolesta sitoumuksesta vaÈhentaÈaÈ henkiloÈ autojen
hiilidioksidipaÈaÈstoÈ jaÈ (CO2). Euroopan autoteollisuuden yhteiset pyrkimykset tulevat vaÈhentaÈmaÈaÈn
CO2-paÈaÈstoÈ jaÈ huomattavasti Euroopan unionin asettamien tavoitteiden mukaisesti. Komissio totesi 29.
heinaÈkuuta 1998 neuvostolle ja Euroopan parlamentille antamassaan tiedonannossa HenkiloÈ autojen
CO2-paÈaÈstoÈ jen vaÈhentaÈmistaÈ koskevan yhteisoÈ n strategian taÈytaÈntoÈ oÈ npaneminen: Euroopan autoteol-
lisuuden kanssa tehtaÈvaÈ ympaÈristoÈ sopimus, ettaÈ ACEAn sitoumus oli autojen CO2-paÈaÈstoÈ jaÈ koskevan
yhteisoÈ n strategian mukainen.

Sitoumuksessaan ACEA lupautuu vaÈhentaÈmaÈaÈn EU:n alueella myytaÈvien uusien henkiloÈ autojen CO2-
paÈaÈstoÈ jaÈ huomattavasti. ACEA sitoutuu jaÈsentensaÈ puolesta saavuttamaan vuoteen 2008 mennessaÈ
keskimaÈaÈraÈ isen tavoitteen, joka on 140 g hiilidioksidia / km. TaÈmaÈ merkitsee 25 prosentin vaÈhennystaÈ
vuodesta 1995. Sitoumuksen toteuttamista valvovat jaÈsenvaltiot ja komissio yhdessaÈ . JaÈsenvaltiot
toimittavat komissiolle yleisesti saatavilla olevat tiedot uusien henkiloÈ autojen keskimaÈaÈraÈ isten CO2-
paÈaÈstoÈ jen kehityksestaÈ . NaÈiden tietojen perusteella komissio pystyy paÈaÈ ttelemaÈaÈn, onko keskimaÈaÈraÈ i-
seen tavoitteeseen paÈaÈsty. Komissio on ilmoittanut harkitsevansa sitovan lainsaÈaÈdaÈnnoÈ n laatimista, jos
tavoitteeseen ei paÈaÈstaÈ . Sitoumus ei merkitse tavoitteiden maÈaÈraÈaÈmistaÈ yksittaÈ isille autonvalmistajille,
vaan ainoastaan yhteistaÈ keskimaÈaÈraÈ istaÈ tavoitetta kaikille ACEAn jaÈsenille. YksittaÈ isillaÈ ACEAn
jaÈsenillaÈ on vapaus soveltaa tiukempia tai sallivampia CO2-paÈaÈstoÈ tasoja, kunhan keskimaÈaÈraÈ inen
tavoite taÈyttyy. Sitoumuksen mukaan autonvalmistajat kehittaÈvaÈt ja ottavat kaÈyttoÈ oÈ n hiilidioksidi-
paÈaÈstoÈ jaÈ pienentaÈviaÈ uusia teknologioita toisistaan riippumattomasti ja keskenaÈaÈn kilpaillen.

17 IP/98/865.
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Komissio katsoo, ettei sitoumus rajoita kilpailua 81 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla. Se laÈhetti
ACEAlle puuttumattomuustodistuksen kaltaisen hallinnollisen kirjeen 1. lokakuuta 1998.

EACEM

Kuusitoista suurta televisioiden ja videonauhureiden valmistajaa, jotka kuuluvat Euroopan kulutu-
selektroniikan valmistajien liittoon (European Association of Consumer Electronics Manufacturers Ð
EACEM) tekivaÈt vapaaehtoisen sitoumuksen vaÈhentaÈaÈ televisioiden ja videonauhureiden energian-
kulutusta valmiustilassa.

Taustaa: Suurin osa kaÈytoÈ ssaÈ olevista televisioista ja videonauhureista toimii kaukosaÈaÈ timellaÈ .
Televisiot ja videonauhurit suljetaan tavallisesti kaukosaÈaÈ timellaÈ katkaisematta virransyoÈ ttoÈ aÈ , jolloin
laite jaÈaÈ valmiustilaan, jossa sen saÈhkoÈ nkulutus voi edelleen ylittaÈaÈ 10 wattia. Kulutuselektroniikka-
teollisuudessa oltiin tietoisia siitaÈ , ettaÈ televisiot ja videonauhurit jaÈtetaÈaÈn valmiustilaan yleensaÈ
pitkiksi ajanjaksoiksi ja ettaÈ niiden rakennetta voitaisiin parantaa valmiustilassa kulutetun saÈhkoÈ n
maÈaÈ raÈn vaÈhentaÈmiseksi. Energia-asioista vastaavalle komission paÈaÈosasto XVII:lle laaditussa
kertomuksessa havaittiin, ettaÈ pelkaÈstaÈaÈn pienentaÈmaÈ llaÈ laitteiden valmiustilassa keskimaÈaÈ rin
kuluttaman virran maÈaÈraÈaÈ kuuteen wattiin vuotuista kokonaisenergiankulutusta voitaisiin vaÈhentaÈaÈ
3,2 TWh:lla 18 vuoteen 2005 mennessaÈ ja 4,9 TWh:lla vuoteen 2010 mennessaÈ . Television tai
videonauhurin valmiustilassa kuluttaman virran vaÈhentaÈmisen enimmaÈiskustannuksiksi arvioitiin
kolme ecua/yksikkoÈ .

YksikaÈaÈn alalla toimivista yksittaÈ isistaÈ yrityksistaÈ ei katsonut voivansa laskea tuotteidensa virrankulu-
tusta. Katteet alalla ovat pieniaÈ ja yritykset pelkaÈsivaÈ t, etteivaÈt kuluttajat olisi valmiita maksamaan
energiansaÈaÈstoÈ istaÈ etukaÈteen, vaikka heille koituisikin saÈaÈstoÈ jaÈ pitkaÈ llaÈ taÈhtaÈ imellaÈ . Sen vuoksi
kuluttajaelektroniikkateollisuus loi taÈmaÈn vapaaehtoisen jaÈrjestelmaÈn yhteistyoÈ ssaÈ komission yksikoÈ i-
den kanssa. JaÈrjestelmaÈaÈn mukaan tulleet valmistajat ovat sitoutuneet saavuttamaan tietyt virrankulu-
tusta koskevat tavoitteet, ja jaÈrjestelmaÈ on avoin halukkaille yrityksille. JaÈsenyritysten vaÈlisen
kilpailunvastaisen tiedonvaihdon vaÈ lttaÈmiseksi ulkopuolinen konsultti keraÈaÈ yrityksiltaÈ tiedot niiden
myyntiluvuista ja myytyjen yksikkoÈ jen virrankulutuksesta ja ilmoittaa ainoastaan niiden valmistajien
nimet, jotka eivaÈt noudata sitoumustaan.

JaÈrjestelmaÈn mukaan valmistajat ovat sitoutuneet siihen, ettaÈ tammikuun 1. paÈivaÈstaÈ 2000 alkaen
niiden myymien televisioiden ja videonauhureiden saÈhkoÈ nkulutus valmiustilassa on enintaÈaÈn 10 wattia
ja ettaÈ kaikkien niiden myymien televisioiden ja videonauhureiden keskimaÈaÈraÈ inen saÈhkoÈ nkulutus
valmiustilassa on enintaÈaÈn 6 wattia.

Arviointi: TaÈllainen sopimus toiminnan yhteensovittamisesta rajoittaa kilpailua ja on naÈ in EY:n
perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohdan mukaan kielletty. Komissio katsoi kuitenkin, ettaÈ
jaÈrjestelmaÈ tuo energiansaÈaÈstoÈ oÈ n ja ympaÈristoÈ oÈ n liittyviaÈ etuja, jotka merkitsevaÈt selvaÈsti teknistaÈ ja
taloudellista edistysaskelta ja ovat luonteeltaan sellaisia, ettaÈ ne siirtyvaÈt edelleen kuluttajille. LisaÈksi
komissio katsoi, ettei jaÈrjestely poista kilpailua markkinoilta, joihin se vaikuttaa, ja ettaÈ sen rajoittavat
vaikutukset ovat vaÈ lttaÈmaÈttoÈ miaÈ kaikkien etujen saavuttamiseksi. NaÈ in ollen asian kaÈsittely lopetettiin
hallinnollisella kirjeellaÈ .

18 TWh = terawattitunti = 1 000 000 000 000 wattituntia.
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Valpak

Komissio hyvaÈksyi 26. tammikuuta 1998 paÈivaÈtyllaÈ hallinnollisella kirjeellaÈ Valpakin jaÈsenyyssopi-
mukset. Valpak on YhdistyneessaÈ kuningaskunnassa toimiva voittoa tavoittelematon teollisuus-
johtoinen jaÈ rjestoÈ , joka on perustettu huolehtimaan jaÈ sentensaÈ pakkausjaÈ tteen keraÈ ys- ja
kierraÈtysvelvollisuuksista. NaÈ istaÈ velvollisuuksista saÈaÈdettiin maaliskuussa 1997 hallituksen asetuksilla,
joilla pannaan taÈytaÈntoÈ oÈ n pakkauksista ja pakkausjaÈ tteistaÈ annetun EU-direktiivin 94/62/EY
saÈaÈnnoÈ kset .

YhdistyneessaÈ kuningaskunnassa annettiin direktiivin taÈytaÈntoÈ oÈ npanemiseksi lainsaÈaÈdaÈntoÈ , joka
mahdollistaa kilpailun markkinoilla, joilla tarjotaan palveluja keraÈys- ja kierraÈ tysvelvollisuuksien
hoitamiseksi yritysten puolesta. Vaikka Valpak on taÈ llaÈ hetkellaÈ suurin taÈ llaisten palvelujen tarjoaja
YhdistyneessaÈ kuningaskunnassa, muitakin kilpailevia jaÈrjestoÈ jaÈ on olemassa ja ne ovat ilmoittaneet
komissiolle jaÈrjestelyistaÈaÈn.

Tutkittuaan Valpakin jaÈsenyyssopimukset komissio paÈaÈ tteli, ettaÈ sopimukset rajoittivat kilpailua
perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla, koska niiden mukaan jaÈrjestoÈ oÈ n
liittyvien yritysten oli siirrettaÈvaÈ kaikki pakkausmateriaaleihin liittyvaÈt velvollisuutensa jaÈrjestoÈ n
hoidettaviksi. TaÈllainen ºkaikki tai ei mitaÈaÈn -menetelmaÈº, jolla direktiivi saatetaan osaksi kansallista
lainsaÈaÈdaÈntoÈ aÈ , rajoittaa Valpakin ja muiden jaÈrjestelmien mahdollisuuksia kilpailla keskenaÈaÈn
materiaalikohtaisesti.

Komissio tarkasteli myoÈ s sitaÈ , voitaisiinko ilmoitetuille jaÈrjestelyille myoÈ ntaÈaÈ poikkeuslupa 81 artiklan
3 kohdan nojalla. Koska kyse on kehittyvistaÈ markkinoista ja koska Valpakin ja muiden jaÈrjestelmien
olisi todennaÈkoÈ isesti investoitava Yhdistyneen kuningaskunnan keraÈys- ja kierraÈ tystoiminnan sekaÈ
uudelleenkaÈsittelytoiminnan infrastruktuuriin voidakseen huolehtia tulevaisuudessa jaÈsentensaÈ vel-
vollisuuksista, komissio paÈaÈtteli, ettaÈ kaikki tai ei mitaÈaÈn -menetelmaÈ oli vaÈ lttaÈmaÈtoÈ n ainakin lyhyellaÈ
aikavaÈ lillaÈ , jotta Valpakin kaltaiset jaÈrjestelmaÈt voisivat varmistaa itselleen riittaÈvaÈsti rahoitusta
toteuttaakseen tarvittavat investoinnit.

Komissio ilmoitti naÈ in ollen Valpakille hallinnollisella kirjeellaÈ , ettaÈ 81 artiklan 3 kohdassa maÈaÈraÈ tyt
edellytykset oli taÈytetty. Koska kaikki tai ei mitaÈaÈn -menetelmaÈn edut eivaÈt ehkaÈ keskipitkaÈ llaÈ tai
pitkaÈ llaÈ aikavaÈlillaÈ ole riittaÈvaÈn suuria korvaamaan sen kilpailua rajoittavia vaikutuksia, komissio
ilmoitti Valpakille samalla, ettaÈ se varaa itselleen oikeuden tutkia sopimukset uudelleen kolmen
vuoden kuluttua.

Stack

Joukko eurooppalaisia, pohjoisamerikkalaisia ja japanilaisia tietotekniikka-alan yrityksiaÈ on luonut
Yhdistyneeseen kuningaskuntaan rekisteroÈ idyn voittoa tavoittelemattoman yhtioÈ n Stack Inter-
nationalin tai liittynyt siihen. Sen toimintaan kuuluu seuraavia osa-alueita:

Ð yleisen spesifikaation laatiminen integroiduista piireistaÈ koostuville muistipiireille, muistiyksikoÈ ille,
logiikkapiireille ja muille vastaaville komponenteille, jotka on maailmanlaajuisesti tunnustettu
tosiasiallisiksi teollisuusstandardeiksi

Ð yksittaÈ isten tuotteiden spesifikaation mukaisuuden varmentaminen
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Ð S/0001-standardin laatiminen kyseisten komponenttien valmistajille

Ð kyseisen standardin noudattamista koskevan sertifioinnin myoÈ ntaÈminen valmistajille laadun ja
luotettavuuden testaukseen painottuvien tarkastusten perusteella

Ð jaÈsenyhtioÈ iden kyseisistaÈ komponenteista maksamien hintojen seuranta ja vertailuhintojen
ilmoittaminen niille.

Stackin jaÈsenet hankkivat kyseisiaÈ tuotteita huomattavassa maÈaÈrin ja kaÈyttaÈvaÈt niitaÈ myymiinsaÈ
monenlaisiin tietotekniikka- ja telelaitteisiin. Toimenpiteen tavoitteena on edistaÈaÈ laatua, luotetta-
vuutta ja hintojen avoimuutta sekaÈ alentaa samalla liiketoimintakustannuksia naÈ iden laajassa kaÈytoÈ ssaÈ
olevien komponenttien vaÈhittaÈ iskaupan markkinoilla.

Vuonna 1976 sopimuksesta tehtiin aikaisempi versio ja siitaÈ ilmoitettiin komissiolle. Ajan tasalle
saatetuista sopimuksista ja jaÈsenmaÈaÈraÈn kasvamisesta ilmoitettiin vuonna 1997.

JaÈrjestelmaÈn taÈrkeimmaÈt ominaisuudet ovat seuraavat:

Ð JaÈsenyritysten vapautta valita, mitaÈ komponentteja tai miltaÈ toimittajalta ne ostavat, ei rajoiteta
millaÈaÈn lailla; tavarantoimittajilla puolestaan on vapaus hakea tai jaÈttaÈaÈ hakematta sertifiointia
eikaÈ niiden edellytetaÈ myoÈ ntaÈvaÈn Stackin jaÈsenyrityksille minkaÈaÈnlaista erityiskohtelua.

Ð Siihen ei liity minkaÈaÈnlaista kaupallisesti arkaluonteisten tietojen vaihtoa (komission yksikoÈ t
kiinnittivaÈt taÈhaÈn asiaan erityistaÈ huomiota tapausta tutkiessaan).

Ð Stackin toiminta koskee ensinnaÈkin ainoastaan peruskomponentteja, joiden luonteesta ei voida
paÈaÈtellaÈ ostajayrityksen tuotesuunnitelmia.

Ð Toisaalta sopimuksessa edellytetaÈaÈn Stackin pitaÈvaÈn yksittaÈ isten jaÈsenyritysten hintatiedot
ehdottoman luottamuksellisina.

Ð JaÈrjestelmaÈ ei ole suljettu: Stackin liitaÈnnaÈ isjaÈsenyys on avoin kaikille asiasta kiinnostuneille
yrityksille, jotka ovat valmiita noudattamaan sen saÈaÈntoÈ jaÈ ; lisaÈksi yleisten spesifikaatioiden ja
sertifioitujen toimittajien olemassaolosta hyoÈ tyvaÈt myoÈ s yritykset, jotka eivaÈt ole Stackin jaÈseniaÈ .

PaÈaÈosasto IV:n arvion mukaan Stack-organisaatio on omiaan parantamaan nykymarkkinoiden
kannalta olennaisen taÈrkeiden tavaroiden tuotantoa ja jakelua, ilman ettaÈ se rajoittaa kilpailua.
Sopimukseen ei etenkaÈaÈn liity kaupallisesti arkaluonteisten tietojen vaihtoa kilpailijoiden vaÈ lillaÈ . NaÈ in
ollen asian kaÈsittely lopetettiin puuttumattomuustodistuksen kaltaisella hallinnollisella kirjeellaÈ .

Inmarsat

Komissio on hyvaÈksynyt Inmarsatin rakenneuudistusta koskevat ehdotukset. Inmarsat on huomattavin
kansainvaÈ linen satelliittipohjaisten matkaviestinpalvelujen tarjoaja, joka on taÈ llaÈ hetkellaÈ hallitus-
tenvaÈ linen jaÈrjestoÈ . Rakenneuudistuksen myoÈ taÈ Inmarsatin toimivat osat muutetaan julkiseksi
osakeyhtioÈ ksi. Inmarsatin rakenneuudistusta koskeviin ehdotuksiin sisaÈ ltyy myoÈ s julkisen osakeannin
jaÈrjestaÈminen. Komissio pitaÈaÈ julkista osakeantia erittaÈ in taÈrkeaÈnaÈ ja on ilmoittanut Inmarsatille, ettaÈ
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se olisi jaÈ rjestettaÈvaÈ kolmen vuoden kuluessa. TaÈ llaisen mallin hyvaÈksymistaÈ , jossa julkiseksi
osakeyhtioÈ ksi muuttamista seuraa nopeasti julkinen osakeanti, on tarkasteltava ottaen huomioon,
ettaÈ muutkin hallitustenvaÈ liset satelliittijaÈrjestoÈ t suunnittelevat parhaillaan rakenneuudistuksia.

Inmarsat on perustettu vuonna 1979 ja siihen kuuluu yli 80 jaÈsenvaltiota (sopimuspuolta). Kustakin
maasta mukana on allekirjoittaja (tavallisesti vakiintunut kansallinen teletoiminnan harjoittaja), joka
omistaa jaÈrjestoÈ staÈ Inmarsat-jaÈrjestelmaÈn kaÈyttoÈ aÈ vastaavan osuuden. Allekirjoittajat myoÈ s jakelevat
Inmarsat-palveluja kaÈyttaÈ jille tai alijakelijoille. Rakenneuudistuksen jaÈ lkeen Inmarsatista muodoste-
taan julkinen osakeyhtioÈ ja allekirjoittajista tulee uuden yhtioÈ n osakkeenomistajia. Suunnitelmien
mukaan yrityksen ensimmaÈinen julkinen osakeanti jaÈrjestetaÈaÈn kahden vuoden kuluessa rakenneuu-
distuksesta. Osakeanti supistaa allekirjoittajien omistusosuutta ja pienentaÈaÈ eturistiriitojen vaaraa,
joka on seurausta allekirjoittajien roolista sekaÈ osakkeenomistajana ja Inmarsatin palvelujen
jakelijana.

Komissio on lopettanut asian kaÈsittelyn puuttumattomuustodistuksen kaltaisen hallinnollisen kirjeen
vaÈ lityksellaÈ . KirjeessaÈ todetaan kuitenkin komission naÈkemyksen perustuvan oletukseen, ettaÈ
ensimmaÈinen julkinen osakeanti jaÈrjestetaÈaÈn kolmen vuoden kuluessa. Osakeannin viivaÈstyminen
saattaa johtaa asian ottamiseen uudelleen kaÈsittelyyn.

Komissio katsoo taÈmaÈn tapauksen olevan malliesimerkki hallitustenvaÈ listen satelliittijaÈrjestoÈ jen
uudistamiselle. JaÈrjestoÈ t eivaÈt varsinkaan saisi olla markkinoilla etuoikeutetussa asemassa, ja helpoin
tapa saavuttaa taÈmaÈ tavoite on perustaa julkinen osakeyhtioÈ , joka selvaÈstikaÈaÈn ei ole kilpailuoikeuden
soveltamisen ulkopuolella. TaÈmaÈnhetkisten allekirjoittajien asema muissa hallitustenvaÈ lisissaÈ jaÈrjes-
toÈ issaÈ olisi saÈ ilytettaÈvaÈ ainoastaan niin kauan kuin se on ehdottomasti vaÈ lttaÈmaÈtoÈ ntaÈ ja sen vuoksi
omistusosuutta on pienennettaÈvaÈ , esimerkiksi julkisen osakeannin kautta, mahdollisimman pian
rakenneuudistuksen jaÈ lkeen.

DHLI

TaÈmaÈ asia koski hakemusta Lufthansa-, Japan Airlines- ja Nissho Iwai -yhtioÈ iden vaÈ lisille,
kansainvaÈ listaÈ kuriiriyhtioÈ taÈ DHL Internationalia koskeville poikkeusjaÈrjestelyille vuonna 1990
myoÈ nnetyn poikkeusluvan jatkamiseksi. JaÈrjestelyjen mukaan Lufthansa, Japan Airlines ja Nissho
Iwai hankkivat DHLI:n osuuksia sen yhdysvaltalaiselta emoyhtioÈ ltaÈ DHL:ltaÈ .

DHLI:n uudet ja vanhat osakkeenomistajat lupautuivat enintaÈaÈn 10 vuoden ajaksi olemaan
harjoittamatta omilla kuljetusvaÈ lineillaÈaÈn ja omaa kuriiriverkkoaan kaÈyttaÈen sellaista kansainvaÈ listaÈ
toimintaa, joka liittyy asiakirjojen ja pakettien nouto- ja kuljetuspalveluihin, ja olemaan hankkimatta
uusia osuuksia taÈ llaisesta toiminnasta taÈmaÈn kuitenkaan rajoittamatta niiden senhetkistaÈ toimintaa.
Lufthansa ja JAL lupasivat myoÈ ntaÈaÈ DHLI:lle suosituimman asiakkaan aseman ja paÈ invastoin.

Osapuolet esittivaÈ t komissiolle 19. syyskuuta 1996 hakemuksen poikkeuksen jatkamiseksi. Komissio
julkaisi 30. lokakuuta 1997 neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3975/87 5 artiklan 2 kohdassa ja neuvoston
asetuksen (ETY) N:o 1017/68 12 artiklan 2 kohdassa saÈaÈdetyn menettelyn mukaisen tiedonannon 19,
johon sisaÈ ltyi tiivistelmaÈ poikkeusluvan jatkamista koskevasta hakemuksesta ja jossa niitaÈ osapuolia,
joiden etua asia koskee, pyydettiin esittaÈmaÈaÈn huomautuksensa komissiolle 30 paÈ ivaÈn kuluessa
tiedonannon julkaisemisesta. Kyseisen 30 paÈ ivaÈn maÈaÈraÈajan kuluessa ei saatu yhtaÈaÈn huomautusta
kolmansilta osapuolilta.

19 EYVL C 328, 30.10.97, s. 18.
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Osapuolille ilmoitettiin 21. tammikuuta 1998 komission paÈaÈttaÈneen, ettei se vastustaisi poikkeuksen
myoÈ ntaÈmistaÈ jaÈrjestelyille edelleen kuudeksi vuodeksi asetuksen (ETY) N:o 3975/87 soveltamisalaan
kuuluvan toiminnan suhteen ja kolmeksi vuodeksi asetuksen N:o 1017/68 soveltamisalaan kuuluvan
toiminnan suhteen. NaÈmaÈ maÈaÈraÈajat alkoivat 30. lokakuuta 1997.

Komissio katsoi, ettaÈ syyt, joiden vuoksi se paÈaÈ tti vuonna 1990 olla vastustamatta poikkeusta, pitivaÈ t
edelleen paikkansa ja ettaÈ useat tekijaÈ t viittasivat siihen, ettaÈ kilpailu naÈ illaÈ markkinoilla oli yhtaÈ
kovaa, ellei kovempaakin kuin vuonna 1990.

Pikakuljetusten markkinat ovat ensinnaÈkin kasvaneet voimakkaasti yli kahden vuosikymmenen ajan
eikaÈ taÈmaÈn kehityksen laantumisesta laÈhiaikoina ole juurikaan merkkejaÈ . DHLI:llaÈ on kolme
maailmanlaajuisesti toimivaa suurta kilpailijaa: TNT, Federal Express ja United Parcel Service (UPS).
LisaÈksi DHLI:n kanssa kilpailevat paikalliset kuriiriyritykset, jotka monissa maissa ovat vahvassa
asemassa. Pikakuljetuspalvelujen kysyntaÈ on kasvusuunnassa tuotantotoiminnan maailmanlaajuistu-
misen lisaÈaÈntyessaÈ kaikkialla maailmassa ja tarjontaketjun aikataulujen tiukentuessa jatkuvasti. Sen
vuoksi naÈyttaÈaÈ todennaÈkoÈ iseltaÈ , ettaÈ tulevaisuudessa DHLI kohtaa entistaÈ enemmaÈn kilpailua muilta
pikakuljetuspalvelujen tarjoajilta.

LisaÈksi tullimaksujen poistaminen yhteisoÈ n sisaÈ iseltaÈ rahdilta on lisaÈnnyt huomattavasti maantiekulje-
tusten kilpailukykyaÈ pakettien kuljetuksissa myoÈ s silloin, kun toimituksen on oltava perillaÈ seuraavana
paÈ ivaÈnaÈ . MyoÈ s telekopioinnin ja saÈhkoÈ postin tekniikan kehittyminen ja kaÈytoÈ n yleistyminen ovat
vahvistaneet naÈ itaÈ viestintaÈmuotoja kilpailukykyisinaÈ vaihtoehtoina asiakirjojen kuriirikuljetuksille.

Markkinat, joilla DHLI toimii, toisin sanoen pikakuljetuspalvelujen markkinat, maÈaÈritellaÈaÈn lisaÈksi
yhaÈ useammin kansainvaÈ lisiksi tai jopa maailmanlaajuisiksi. Asiassa IV/M.843 PTT Post/TNT/GD
Express Worldwide 20, komissio katsoi aikaisemmin erillisinaÈ markkinoina pidettyjen kansainvaÈlisten
pikakuljetusten, kansainvaÈ listen pikarahtikuljetusten, kotimaisten pikakuljetusten, kotimaisten pika-
rahtikuljetusten ja logistiikan yhdistyneen nykyisin merkittaÈvaÈssaÈ maÈaÈrin yksiksi markkinoiksi 21.
LisaÈksi naÈ iden palvelujen tarjontamarkkinat ovat muuttuneet kansainvaÈ lisiksi yhtenaÈ ismarkkinoiden
perustamisen myoÈ taÈ ja siksi, ettaÈ kuriiriyrityksillaÈ on usein maailmanlaajuinen kirjanpito.

VerbaÈ ndevereinbarung

Laissa, jolla saÈhkoÈ direktiivi saatetaan osaksi Saksan lainsaÈaÈdaÈntoÈ aÈ , saÈaÈdetaÈaÈn saÈhkoÈ markkinoiden
avaamisesta kokonaan ja vaÈ littoÈ maÈsti kilpailulle. TaÈmaÈn toteuttamiseksi laissa ehdotetaan, ettaÈ otetaan
kaÈyttoÈ oÈ n neuvoteltavissa olevaa siirto- ja jakeluverkkoon paÈaÈ syaÈ koskeva jaÈ rjestelmaÈ , jossa
hallitukselle jaÈaÈ kuitenkin mahdollisuus saÈaÈnnellaÈ verkkoon paÈaÈsyaÈ tarvittaessa.

Neuvotteluihin perustuvan verkkoon paÈaÈsyn valitseminen Saksan kaltaisessa maassa, jossa saÈhkoÈ -
verkkoja omistavia yrityksiaÈ on useita satoja, on aiheuttanut sen, ettaÈ Saksan hallitus on alkanut
kannustaa suurimpia yrityksiaÈ edustavia organisaatioita tekemaÈaÈn yhteiset hinnoitteluperiaatteet
vahvistavan puitesopimuksen. Kilpailusta vastaava paÈaÈosasto tutki vuonna 1998 kyseisen sopimuksen
(VerbaÈndevereinbarung, jaÈ ljempaÈnaÈ 'VV') viran puolesta aloittamassaan menettelyssaÈ ja laÈhetti sen
jaÈ lkeen osapuolille kirjeen, jonka paÈaÈkohdat on esitetty jaÈ ljempaÈnaÈ .

20 PaÈaÈtoÈ s 8.11.1996.
21 Kappale 25.
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VerbaÈndevereinbarungin sisaÈltoÈ

VV tehtiin 22. toukokuuta 1998 saÈhkoÈ alan edustajien (Vereinigung Deutscher ElektrizitaÈtwerke e.V.,
jaÈ ljempaÈnaÈ 'VDEW') ja saÈhkoÈ n kuluttajien ja/tai tuottajien edustajien (Verband der Industriellen
Energie- und Kraftwirtschaft e.V., jaÈ ljempaÈnaÈ 'VIK' ja Bundesverband der Deutschen Industrie e.V.,
jaÈ ljempaÈnaÈ 'BDI') vaÈ lillaÈ ja sen kesto rajattiin 30. syyskuuta 1999 saakka.

Sopimuksessa maÈaÈritellaÈaÈn hinnoittelukohdat, joita sovelletaan kunkin siirtovaihtoehdon ominaisuuk-
sien mukaan. Hinnoittelukohtia ovat muun muassa jaÈnnitetason mukaiset verkon kaÈyttoÈ kustannukset,
jaÈnnitetason vaihdosta aiheutuvat kustannukset ja jaÈrjestelmaÈn yllaÈpitokustannukset (jaÈnnitteen ja
taajuuden saÈaÈ toÈ jne.). Hinnoittelukohdat laskutetaan kiinteaÈmaÈaÈraÈ isinaÈ (ºleimamerkkiperiaateº) sen
jaÈ lkeen kun ne on kertaalleen oikaistu laitteiden kaÈyttoÈ ajan perusteella.

KiinteaÈmaÈaÈraÈ isiaÈ hinnoittelukohtia vastaavia hintoja ei vahvisteta yhteisesti vaan kukin verkonhaltija
maÈaÈrittaÈaÈ ne omien kustannustensa mukaan noudattamalla yhteisiaÈ hinnoitteluperusteita. Jos siirtoon
osallistuu useita verkkoja, jotka kuuluvat eri omistajille 22, laskutus rajataan kunkin kohdan
keskihintaan sen sijaan, ettaÈ verkkojen hinnat laskettaisiin yhteen.

VV:ssaÈ vahvistetaan hinta myoÈ s etaÈ isyyden mukaan laskettavalle lisaÈmaksulle, joka veloitetaan
suurjaÈnnitteen siirrosta yli 100 kilometrin paÈaÈhaÈn. Siirtokustannuksiin lisaÈtaÈaÈn siinaÈ tapauksessa 12,50
DEM/kW*100km*vuosi.

PaÈaÈosasto IV:n analyysi

VV on yritysten yhteenliittymien vaÈlinen sopimus, jonka tavoitteena ja tuloksena on yhteisten
hinnoitteluperiaatteiden ja suurjaÈnnitteen siirrosta yli 100 kilometrin paÈaÈhaÈn perittaÈvaÈn yhteisen
hinnan maÈaÈritteleminen. Sopimukseen sisaÈ ltyy samanaikaisesti sekaÈ horisontaalinen osa (VDEW:hen
kuuluvien siirtopalvelun myyjien vaÈlinen sopimus) ettaÈ vertikaalinen osa (myyjien ja joidenkin
asiakkaiden vaÈ linen sopimus).

Kilpailusta vastaava paÈaÈosasto katsoi analyysissaan, ettaÈ siirtopalvelun myyjaÈt kilpailivat keskenaÈaÈn ja
mahdolliset kilpailunrajoitukset olivat omiaan vaikuttamaan jaÈsenvaltioiden vaÈ liseen kauppaan, koska
rajoitusten vaikutukset ulottuivat koko Saksan alueelle.

Kuten Saksan kilpailuvirasto (Bundeskartellamt), joka on myoÈ s tutkinut VV-sopimuksen, kilpailusta
vastaava paÈaÈosasto ilmoitti sopimuspuolille suhtautuvansa paÈaÈasiassa myoÈ nteisesti sopimukseen,
kuitenkin tietyin jaÈ ljempaÈnaÈ esitellyin varauksin. On huomattava, ettaÈ VV tutkittiin ennen sen
soveltamista kaÈytaÈnnoÈ ssaÈ , ja ettaÈ sopimuksessa maÈaÈriteltyjen saÈaÈntoÈ jen monimutkaisuus ja vaikeudet
arvioida niiden soveltamisen vaikutusta markkinoilla, joita ollaan parhaillaan avaamassa kokonaan
kilpailulle, olivat riittaÈvaÈ peruste varovaiselle kannanotolle. VV:n lyhyt voimassaoloaika osoittaa
lisaÈksi, ettaÈ osapuolet pitivaÈ t itse sopimustaan pikemminkin vaÈ litavoitteena kuin lopullisena
sopimuksena.

22 Vain syoÈ ttoÈ - ja poistoverkot otetaan huomioon, kun taas mahdolliset kauttakulkuverkot jaÈ tetaÈaÈn laskelmien
ulkopuolelle.
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HyoÈdyllinen sopimus ...

Sopimuksessa on ensinnaÈkin kyse konkreettisesta toimenpiteestaÈ , jossa ovat osallisina verkonhaltijat ja
osa verkkojen kaÈyttaÈ jistaÈ ja jonka tarkoituksena on paÈaÈsyaÈ koskevien kaÈytaÈnnoÈ n menettelytapojen
organisoiminen. Suunnitelmien laÈ htoÈ kohtana on se, ettaÈ saÈ hkoÈ n siirtaÈ minen asiakkaille on
markkinoilla tarjottava palvelu siinaÈ kuin muutkin palvelut. Sopimus merkitsee siten huomattavaa
edistysaskelta verrattuna aiempaan tilanteeseen, jossa kolmansien paÈaÈsystaÈ verkkoon kiisteltiin usein.

Verkonhaltijoiden toiminnan yhteensovittamisen yhteisten hinnoitteluperiaatteiden laatimiseksi
odotetaan lisaÈksi hyoÈ dyttaÈvaÈn kaÈyttaÈ jiaÈ . Valitut periaatteet ovat seuraavat:

Ð Verkkojen kaÈyttaÈ jien ja haltijoiden vaÈ lisiaÈ neuvotteluita vaÈhennetaÈaÈn siten, ettaÈ verkonhaltijat
ratkaisevat keskenaÈaÈn ongelmat, jotka liittyvaÈt saÈhkoÈ n siirtaÈmiseen useamman kuin yhden verkon
kautta. KaÈyttaÈ jien ei naÈ in ollen tarvitse neuvotella useiden verkonhaltijoiden kanssa, mikaÈ on
kilpailun kehittaÈmisen kannalta erittaÈ in myoÈ nteinen seikka.

Ð Useamman kuin yhden verkon kautta tapahtuvien siirtojen osalta kiinteaÈmaÈaÈraÈ iset hinnat jaetaan
syoÈ ttoÈ - ja poistoverkon kesken. TaÈtaÈ menetelmaÈaÈ kaÈyttaÈen voidaan vaÈ lttaÈaÈ kunkin siirtoon
osallistuvan verkon kustannusten laskeminen sellaisenaan yhteen.

Ð Otetaan huomioon myoÈ s pelkaÈstaÈaÈn poistovaiheeseen sovellettavat hinnoittelukohdat. MyoÈ s taÈmaÈn
avulla voidaan vaÈ lttaÈaÈ kustannusten laskeminen yhteen.

Yhteenliittymien valitsemien hinnoitteluperiaatteiden hyviaÈ puolia ovat myoÈ s selkeys, kustannuspe-
rusteisuus ja helppo eriteltaÈvyys.

...tietyin varauksin

Varaukset voidaan jakaa kolmeen paÈaÈ luokkaan:

a) KeskenaÈaÈn kilpailevat osapuolet sopivat yhteisestaÈ hinnasta (yli 100 kilometrin etaÈ isyyksiaÈ koskeva
lisaÈmaksu)

Hintasopimukset kuuluvat perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohdassa tarkotettuihin kilpailunra-
joituksiin eivaÈtkaÈ periaatteessa kuulu 81 artiklan 3 kohdan mukaisten poikkeusten soveltamisalaan.
Tarkasteltavana olevassa asiassa kilpailusta vastaava paÈaÈosasto on kuitenkin ottanut huomioon
erityisesti seuraavat seikat:

Ð Siirtopalvelun ostajan ja kaikkien myyjien vaÈ lisistaÈ yksittaÈ isistaÈ neuvotteluista aiheutuvat
kustannukset olisivat poikkeuksellisen korkeat, jos ostajan olisi VV:n puuttumisen vuoksi
neuvoteltava erikseen kaikkien myyjien kanssa.

Ð SaÈhkoÈ direktiivissaÈ saÈaÈdetaÈaÈn nimenomaisesti Saksan hallituksen mahdollisuudesta siirtokustan-
nusten saÈaÈntelyyn, joka johtaisi VV:n aiheuttamaa tilannetta vastaavaan tilanteeseen, eli
yhtenaÈ iseen hinnoitteluun koko maassa.
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b) Varsinaiset hinnoitteluperiaatteet

Seuraavien tekijoÈ iden yhteensopivuutta perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklan kanssa on aiheellista
epaÈ illaÈ :

Ð EtaÈisyyteen perustuva hinnoittelu, jota sovelletaan, kun on kyse suurjaÈnnitteen siirrosta yli 100
kilometrin paÈaÈhaÈn, voi vaÈhentaÈaÈ siirtoja pitkien etaÈ isyyksien paÈaÈhaÈn. TaÈmaÈ puolestaan vaikuttaisi
kielteisesti Saksan saÈhkoÈ markkinoiden lisaÈksi myoÈ s rajatylittaÈvaÈaÈn kauppaan.

Ð Osapuolet kaÈyttaÈvaÈt suhteutettua vaÈhimmaÈisetaÈ isyyttaÈ , jos verkossa on paljon syoÈ ttoÈ - ja/tai
poistopisteitaÈ . TaÈmaÈ tekijaÈ saattaa hyoÈ dyttaÈaÈ sellaisia saÈhkoÈ ntuottajia, joilla on kaÈytettaÈvissaÈaÈn
laajan maantieteellisen alueen kattavat markkinat (esimerkiksi markkinoilla jo toimivat suuret
tuottajat). EtaÈ isyyteen perustuva suhteuttaminen saattaa lisaÈksi aiheuttaa markkinoiden jakautu-
misen maantieteellisiin vyoÈ hykkeisiin, joille kyseiseltaÈ vyoÈ hykkeeltaÈ etaÈaÈ llaÈ sijaitsevan saÈhkoÈ -
ntuottajan ei kannata pyrkiaÈ . LisaÈksi sellaiset saÈhkoÈ llaÈ kauppaa kaÈyvaÈ t toimijat, joiden
tuotantosopimusvalikoima on erittaÈ in monipuolinen, saattaisivat kaÈyttaÈaÈ suhteuttamista alentaak-
seen siirtokustannuksiaan.

Tarkasteltaessa naÈ itaÈ tekijoÈ itaÈ on otettava huomioon, ettaÈ Saksassa useimmat verkonhaltijat ovat
samalla myoÈ s saÈhkoÈ tuottajia ja siten alttiina saÈhkoÈ ntuotantomarkkinoiden tulevan kehityksen
vaikutuksille.

c) Kyseisten periaatteiden soveltamisesta seuraavat hintatasot:

Osapuolten esittaÈmistaÈ simulaatioista ilmenee, ettaÈ edellaÈ esiteltyjen periaatteiden soveltamisesta
seuraavat hinnat olisivat ensi naÈkemaÈ ltaÈ korkeampia kuin muissa jaÈ senvaltioissa vastaavista
siirtopalveluista veloitettavat hinnat. Tilanne on seurausta saÈhkoÈ ntuottajien valitsemasta kustannusten
maÈaÈritysmenetelmaÈstaÈ .

PaÈaÈtelmaÈt

Kilpailusta vastaava paÈaÈosasto on ilmoittanut VV:hen osallistuville yrityksille varauksistaan
aloittamatta kuitenkaan menettelyaÈ , jonka tarkoituksena olisi sopimuksen kieltaÈminen. Kilpailun
paÈaÈosasto onkin paÈaÈ ttaÈnyt seurata sopimuksen kaÈytaÈnnoÈ n vaikutuksia tarkaillakseen, toteutuvatko sen
tekemaÈt, taÈ llaÈ hetkellaÈ vielaÈ teoreettiseen tutkimiseen perustuvat varaukset kaÈytaÈnnoÈ ssaÈ , jolloin edellaÈ
mainitun menettelyn aloittaminen olisi perusteltua.

TUÈ V/Cenelec

Euroopan saÈhkoÈ tekniikan standardointikomitea CENELEC (ComiteÂ EuropeÂen de Normalisation
EÂ lectrotechnique) on yksityinen yhdistys, jonka tavoitteena on saÈhkoÈ laitteiden teknisten standardien
yhdenmukaistaminen yhteisoÈ n alueella. CENELEC loi yhteisesti sovitun kodinkoneiden ja vastaavien
saÈhkoÈ laitteiden vaatimustenmukaisuusmerkinnaÈn (Keymark). SaÈaÈntoÈ jen mukaan jaÈ rjestelmaÈaÈn
otettiin kustakin maasta vain yksi jaÈsen, minkaÈ vuoksi mukaan ei hyvaÈksytty TUÈ V:taÈ (Technischer
UÈ berwachungsverein), joka on Saksan viranomaisten vaatimustenmukaisuustodistusten myoÈ ntaÈmiseen
valtuuttama laitos. TUÈ V teki asiasta kantelun. Asiasta kaÈytyjen neuvottelujen ja kirjeenvaihdon
tuloksena CENELECin kanssa paÈaÈstiin sopimukseen siitaÈ , ettaÈ Keymark-jaÈrjestelmaÈn jaÈseniksi voivat
paÈaÈstaÈ kaikki vaatimukset taÈyttaÈvaÈt sertifikaattien myoÈ ntaÈ jaÈ t, jotka hakevat jaÈsenyyttaÈ , ja ettaÈ niiden
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hakemukset kaÈsitellaÈaÈn avoimesti. TaÈtaÈ oikeudenmukaista menettelyaÈ voidaan pitaÈaÈ mallina muiden
vastaavien alojen hakemuskaÈytaÈnnoÈ ille. TUÈ V perui kantelunsa.

2.2. Vertikaaliset sopimukset

Sony

Edellisten vuosien tapaan komissio on kiinnittaÈnyt tarkkaan huomiota videopelialan lisenssijaÈrjeste-
lyihin ja jakelujaÈrjestelmiin. Komissio sai vuonna 1998 paÈaÈ toÈ kseen tutkimuksensa, jotka koskivat
videopelien laiteasemien ja niiden kanssa yhteensopivien pelien taÈrkeimmaÈn toimittajan Sony
Computer Entertainment Europe -yhtioÈ n kaÈyttaÈmiaÈ lisenssisopimuksia.

Sony on ottanut kaÈyttoÈ oÈ n lisenssijaÈrjestelmaÈn, jotta itsenaÈ iset ohjelmistoyritykset voivat kehittaÈaÈ ja
julkaista sen valmistamien laiteasemien kanssa yhteensopivia pelejaÈ . JaÈrjestelmaÈn mukaan naÈmaÈ
ohjelmistoyritykset voivat kaÈyttaÈaÈ joitakin Sonyn henkisen omaisuuden oikeuksia. AlkuperaÈ isten
sopimusten mukaan pelien kehittaÈ jien ja julkaisijoiden oli hankittava pelihankkeelle etukaÈteen Sonyn
suostumus, ennen kuin niillaÈ oli lupa kehittaÈaÈ tai tuoda pelejaÈ markkinoille. Lisenssin saaneet pelien
kehittaÈ jaÈ t ja julkaisijat saivat antaa pelinsaÈ vain sellaisten yhteistyoÈ yritysten kehitettaÈvaÈksi tai
julkaistavaksi, jotka Sony oli hyvaÈksynyt. Sonyn lisenssin haltijoilla oli lisaÈksi velvollisuus antaa pelinsaÈ
Sonyn valmistettaviksi.

Komissio katsoi naÈiden sopimusten rajoittavan kilpailua ja vaikuttavan tuntuvasti jaÈsenvaltioiden
vaÈ liseen kauppaan. Sen vuoksi komissio toimitti Sonylle vaÈ itetiedoksiannon. Neuvoteltuaan komission
yksikoÈ iden kanssa Sony paÈaÈtti muuttaa lisenssisopimuksiaan.

Sonyn uudessa lisenssipolitiikassa lisenssinhaltijoiden kehitys-, markkinointi- tai valmistustoimintaa ei
rajoiteta. Julkaisijoille asetettu velvollisuus hankkia tuotteille Sonyn hyvaÈksyntaÈ ennen niiden
markkinoille tuontia ei rajoita kilpailua. LisaÈksi joko riippumaton testauspalvelu tai Sonyn testaus-
yksikkoÈ testaa kaikki peliohjelmistot, mutta tarkoituksena on ainoastaan todeta niiden noudattavan
selkeitaÈ , johdonmukaisia teknisiaÈ eritelmiaÈ ja selvaÈsti maÈaÈriteltyjaÈ arviointiperusteita.

EdellaÈ esitettyjen syiden perusteella komissio lopetti asian kaÈsittelyn.

TaÈmaÈn asian sekaÈ aikaisempien, Segaa ja Nintendoa koskeneiden asioiden 23 loppuunkaÈsittelyn myoÈ taÈ
komissio on vakuuttunut siitaÈ , ettaÈ kaikki kolme merkittaÈvaÈaÈ videopelien laiteasemien toimittajaa
noudattavat kilpailusaÈaÈntoÈ jaÈ myoÈ ntaÈessaÈaÈn lisenssejaÈ teknologialleen. TaÈmaÈn seurauksena kilpailura-
kenne on parantunut merkittaÈvaÈsti koko markkinoilla videopelien riippumattomien kehittaÈ jien ja
eurooppalaisten kuluttajien hyoÈ dyksi.

Tanskan tennisliitto (Danish Tennis Federation, jaÈ ljempaÈ naÈ 'DTF')

Komissio on hyvaÈksynyt Tanskan tennisliiton ja sen tennispallojen toimittajien vaÈ liset sponsoroin-
tisopimukset.

23 Kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus 1997, 80 kohta.
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Komissio ilmoitti DTF:lle 26. maaliskuuta 1998, ettaÈ sen sponsorointisopimukset tennispallojen
toimittajien kanssa eivaÈt enaÈaÈ aiheuttaneet kilpailuongelmia. 24 Komissio otti tuolloin ensimmaÈistaÈ
kertaa kantaa urheiluvaÈ lineitaÈ koskevien sponsorointisopimusten sisaÈ ltoÈ oÈ n.

Sopimukset hyvaÈksyttiin sen jaÈ lkeen kun DTF oli suostunut muuttamaan sopimuksia komission
huomautusten mukaisesti. Asiasta oli julkaistu EYVL:ssaÈ asetuksen N:o 17 19 artiklan 3 kohdan
mukainen tiedonanto (EYVL C 138, 9.5.1996), jossa komissio ilmoitti aikovansa myoÈ ntaÈaÈ DTF:lle
puuttumattomuustodistuksen.

DTF on sitoutunut kaÈytaÈnnoÈ ssaÈ siihen, ettaÈ sponsorien valitsemiseksi jaÈrjestetaÈaÈn joka toinen vuosi
tarjouskilpailu. Sponsorien valinta tapahtuu avoimesti ja syrjimaÈttoÈ maÈsti. Valitulla sponsorilla on
oikeus esiintyaÈ ºDTF:n sponsorinaº (kaÈyttaÈmaÈttaÈ sanaa ºvirallinenº) ja toimia kahden vuoden ajan
DTF:n ainoana tavarantoimittajana. Vastineena taÈstaÈ sponsori toimittaa DTF:lle tennispalloja
edulliseen hintaan.

DTF teki aiemmin yksinoikeussopimuksia omalla paÈaÈ toÈ ksellaÈaÈn, eikaÈ virallisten kanavien ulkopuolelta
ja rinnakkaistuonnilla hankittuja tennispalloja ollut lupa kaÈyttaÈaÈ , mikaÈ ei pidaÈ enaÈaÈ paikkansa. LisaÈksi
paÈaÈ tettiin poistaa ilmaukset ºvirallinen tennispalloº tai ºvirallinen tavarantoimittajaº, jotka voivat
johtaa kuluttajia harhaan.

SICASOV

Komissio teki 14. joulukuuta 1998 perustamissopimuksen 81 artiklan 3 kohdan nojalla paÈaÈ toÈ ksen 25

poikkeusluvan myoÈ ntaÈmisestaÈ Ranskan kasvinjalostajanoikeuksilla suojattujen siementen tuotanto- ja
myyntilupia koskeville vakiosopimuksille. NaÈitaÈ sopimuksia tehdaÈaÈn SICASOVin (SocieÂteÂ CoopeÂrative
d'InteÂreÃt Collectif Agricole Anonyme aÁ Capital Variable, Pariisi) ja lisaÈyslaitosten vaÈlillaÈ . SICASOVin
jaÈsenistoÈ koostuu Ranskassa suojeltujen kasvilajikkeiden jalostajista ja sen tehtaÈvaÈnaÈ on hoitaa
kasvilajikkeita, jotka jalostajat (tai heidaÈn oikeudenomistajansa) ovat antaneet sen hoidettaviksi.
Kasvilajikkeiden hoito toteutetaan erityisesti tekemaÈllaÈ lisaÈyslaitosten kanssa siementen tuotanto- ja
myyntisopimuksia. LisaÈyslaitokset ovat yrityksiaÈ , jotka vastaavat maanviljelijoÈ iden kysyntaÈaÈn
varmistamalla siementen lisaÈaÈmisen.

TaÈmaÈn asian kannalta merkitykselliset tuotteet ovat (Ranskan lainsaÈaÈdaÈnnoÈ n tai taÈstaÈ asiasta annetun
yhteisoÈ n asetuksen mukaisilla) kasvinjalostajanoikeuksilla suojatut siemenet. YhteisoÈ n ja kansallisissa
lainsaÈaÈdaÈnnoÈ issaÈ maÈaÈ ritellaÈaÈn yksityiskohtaisia saÈaÈntoÈ jaÈ siementen tuotannosta ja myynnistaÈ .
Siemenet voidaan naÈ iden saÈaÈnnoÈ sten perusteella jakaa seuraaviin alaryhmiin:

Ð Perussiemenet ovat siemeniaÈ , joita ei ole tarkoitettu myytaÈviksi viljelijoÈ ille kylvoÈ tarkoituksiin, vaan
ne on tarkoitettu yksinomaan tuottamaan uusia siemeniaÈ . Ne ovat siten tavallaan verrattavissa
vaÈ lillisiin teollisuusraaka-aineisiin.

Ð Varmennetut siemenet ovat siemeniaÈ , jotka on yleensaÈ tarkoitettu myytaÈviksi viljelijoÈ ille kylvoÈ aÈ
varten. NiitaÈ voidaan siten tavallaan verrata patentilla suojattuihin teollisuuden lopputuotteisiin.

24 Ks. lehdistoÈ tiedote IP/98/355, joka julkaistiin 15. huhtikuuta 1998.
25 EYVL L 4, 8.1.1999, s. 27.
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Ð Tekniset siemenet ovat varmennettuja siemeniaÈ , joita voidaan joissakin jaÈsenvaltioissa kaÈyttaÈaÈ
muiden varmennettujen siementen tuotantoon (ja joita kaÈytetaÈaÈn siten perussiemeninaÈ) mutta joita
voidaan toisissa jaÈsenvaltioissa pelkaÈstaÈaÈn myydaÈ viljelijoÈ ille (ja joita kaÈytetaÈaÈn siten varmennet-
tuina siemeninaÈ).

Jotta siemeniaÈ olisi lupa myydaÈ , niiden on kuuluttava lajikkeeseen, joka on sisaÈ llytetty aiemmin
kansalliseen lajikeluetteloon kyseisen jaÈsenvaltion soveltamien saÈaÈntoÈ jen mukaisesti. Kun lajike on
kuulunut tietyn ajan kansalliseen lajikeluetteloon, se liitetaÈaÈn yleiseen lajikeluetteloon, ja kyseisen
lajikkeen siementen myynnille yhteisoÈ ssaÈ ei saa sen jaÈ lkeen asettaa minkaÈaÈnlaisia rajoituksia.

SICASOV on ilmoittanut komissiolle 26 vakiosopimuksista, joilla se antaa lisaÈyslaitoksille (jaÈ ljempaÈnaÈ
'luvanhaltijat') Ranskan alueella (tai jos siemenet kuuluvat yhteisoÈ n kasvinjalostajanoikeuden
soveltamisalaan, koko yhteisoÈ n alueella) voimassa olevan siementen tuotanto- ja myyntiluvan, johon
ei sisaÈ lly yksinoikeutta.

Vakiosopimuksissa on ensinnaÈkin lausekkeita, joiden mukaan SICASOV valvoo perussiemeniaÈ ja
teknisiaÈ siemeniaÈ . Luvanhaltijoilta kielletaÈaÈn sopimuksilla perussiementen (suora tai vaÈ lillinen) vienti
ja luvanhaltijoiden edellytetaÈaÈn alentavan teknisten siementen luokitusta 27 ennen niiden vientiaÈ .
PaÈaÈ toÈ ksessaÈ todetaan, ettaÈ naÈmaÈ lausekkeet perustuvat kasvinjalostajanoikeuteen eivaÈtkaÈ siksi kuulu
perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan (ks. taÈmaÈn asian osalta yhteisoÈ jen
tuomioistuimen asiassa 27/87, Erauw Jacquery v. La Hesbignonne, 19.4.1988 antama tuomio, Kok.
1988, s. 1919).

Vakiosopimuksissa on lisaÈksi lausekkeita, joissa kielletaÈaÈn varmennettujen siementen vienti yhteisoÈ n
ulkopuolisiin maihin tai maihin, joissa kasvinjalostajanoikeuksia ei suojata oikeudellisesti. PaÈaÈ toÈ ksen
mukaan taÈmaÈ velvollisuus ei kuulu perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan.

Vakiosopimuksissa maÈaÈraÈtaÈaÈn lisaÈksi, ettaÈ luvanhaltija ei saa viedaÈ suoraan varmennettuja siemeniaÈ
muihin jaÈsenvaltioihin kuin Ranskaan, kun lajike on ollut merkittynaÈ yhteisoÈ n luetteloon alle neljaÈn
vuoden ajan. PaÈaÈtoÈ ksessaÈ ilmoitetaan, ettaÈ taÈmaÈ velvollisuus rajoittaa kilpailua ja kuuluu siten
perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan. PaÈaÈtoÈ ksessaÈ arvioidaan lisaÈksi, etteivaÈt
sopimukset ole olennainen osa kansallista markkinajaÈrjestelyaÈ eivaÈtkaÈ ole tarpeen perustamissopi-
muksen 33 artiklassa maÈaÈraÈ ttyjen tavoitteiden saavuttamiseksi. Asetuksen N:o 26/62 2 artiklan
mukaista poikkeusta ei paÈaÈtoÈ ksen mukaan voida siitaÈ syystaÈ soveltaa taÈhaÈn tapaukseen, vaan kyseiseen
velvollisuuteen on sovellettava 81 artiklan 1 kohtaa. PaÈaÈ toÈ ksen mukaan vientikiellolle voidaan
kuitenkin myoÈ ntaÈaÈ 81 artiklan 3 kohdan mukainen poikkeus, koska kielto helpottaa uusien
kasvilajikkeiden levittaÈmistaÈ muissa jaÈsenvaltioissa kuin Ranskassa kannustamalla kyseisiin valtioihin
sijoittautuneita yrityksiaÈ tekemaÈaÈn uusiin lajikkeisiin liittyviaÈ lupa- ja jakelusopimuksia. TaÈtaÈ
perustellaan sillaÈ , ettaÈ yritykset voivat olla varmoja siitaÈ , etteivaÈt joudu neljaÈaÈn vuoteen kilpailemaan
ranskalaisten luvanhaltijoiden suoran tuonnin kanssa. Vaikka taÈ llainen velvollisuus rajoittaa vientiaÈ ,
sille on kuitenkin myoÈ nnettaÈvaÈ poikkeus, koska se edistaÈaÈ teknistaÈ kehitystaÈ ja uusien tuotteiden
jakelua kuluttajien hyoÈ dyksi.

26 EYVL C 95, 19.4.1995
27 Luokituksen alentaminen estaÈaÈ vietyjen siementen lisaÈyksen (jalostajien valvonnan ulottumattomissa)

maÈaÈraÈnpaÈaÈmaassa.
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Komissio paÈaÈ tti edellaÈ esitettyjen naÈkoÈ kohtien mukaisesti myoÈ ntaÈaÈ sopimuksille EY:n perus-
tamissopimuksen 81 artiklan 3 kohdan nojalla poikkeusluvan, joka on voimassa 26. lokakuuta 2004
asti.

3. Valitusten hylkaÈaÈminen

NALOO, SWSMA, JW Soils suppliers

Komissio teki 22. huhtikuuta 1998 ja 28. heinaÈkuuta 1998 paÈaÈ toÈ kset olla ryhtymaÈttaÈ toimiin niiden
kanteluiden perusteella, jotka koskevat oletettuja aikaisempia EHTY:n perustamissopimuksen
rikkomisia.

Kantelut

Ennen vuotta 1990 valtion omistaman British Coal Corporationin (BCC) osuus Yhdistyneen
kuningaskunnan hiilituotannosta oli noin 95 prosenttia. Loput 5 prosenttia tuotettiin yksityisissaÈ
kaivoksissa, joiden vuoden 1946 hiiliteollisuuden kansallistamista koskevan saÈaÈdoÈ ksen (Coal Industry
Nationalisation Act) mukaan oli maksettava BCC:lle lupamaksu jokaisesta tuottamastaan hiilitonnis-
ta. Central Electricity Generating Boardin 28 (CEGB) yksityistaÈ miseen liittyi uusien hiilen
hankintasopimusten tekeminen yksityistettyjen tuotantoyhtioÈ iden, BCC:n ja Yhdistyneen kuningas-
kunnan kaivosten vaÈlillaÈ . NaÈmaÈ uudet sopimukset tulivat voimaan 1. huhtikuuta 1990.

TaÈtaÈ edeltaÈvaÈnaÈ paÈivaÈnaÈ National Association of Licensed Opencast Operators (NALOO) (toimiluvan
saaneiden avolouhoksia hyoÈ dyntaÈvien yritysten kansallinen yhteenliittymaÈ) teki komissiolle kantelun,
jossa vaÈitettiin sen jaÈsenille maksettavan hinnan olevan liian alhainen ja BCC:n maÈaÈrittelemaÈn
lupamaksun olevan kohtuuton. South Wales Small Mines Association (SWSMA) (EtelaÈ-Walesin
pienten kaivosyritysten yhteenliittymaÈ) ja hiilentuottaja JW Soils Suppliers tekivaÈt samansisaÈ ltoÈ iset
kantelut.

Kanteluiden tekijaÈ t kaÈyttivaÈ t perusteluina muun muassa seuraavia seikkoja:

Ð EHTY:n perustamissopimuksen 63 artikla, jossa kielletaÈaÈn jaÈ rjestelmaÈ llinen hintasyrjintaÈ .
Osapuolet vaÈ ittivaÈ t saÈhkoÈ ntuottajien rikkovan EHTY:n perustamissopimuksen 63 artiklaa
myoÈ ntaÈmaÈ llaÈ BCC:lle paremmat ehdot kuin kaikille muille hiilikaivoksille.

Ð EHTY:n perustamissopimuksen 66 artiklan 7 kohta tai EY:n perustamissopimuksen 82 artikla,
joissa kielletaÈaÈn maÈaÈraÈaÈvaÈn aseman vaÈaÈrinkaÈyttoÈ . NALOO vaÈitti BCC:n rikkoneen EHTY:n
perustamissopimuksen 66 artiklan 7 kohtaa maÈaÈraÈtessaÈaÈn yksityisten kaivosten maksettaviksi
kohtuuttomia lupamaksuja.

Ð EHTY:n perustamissopimuksen 65 artikla tai EY:n perustamissopimuksen 81 artikla, joissa
kielletaÈaÈn kilpailua rajoittavat sopimukset. NALOO vaÈitti BCC:n ja yksityisten kaivosten vaÈlisten
sopimusten rajoittavan kilpailua, koska niissaÈ maÈaÈraÈ tty lupamaksu oli kohtuuton.

28 CEGB:llaÈ oli energiantuotannon monopoli YhdistyneessaÈ kuningaskunnassa. Sen omaisuus on jaettu mm.
National Powerin ja PowerGenin kesken.
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Komissio otti yksityisten kaivosten kantelut kaÈsiteltaÈvaÈkseen ja lopputuloksena oli, ettaÈ jatkossa
(toisin sanoen 1. huhtikuuta 1990 alkaen) yksityisten kaivosten saamaa hintaa korotettiin ja BCC:n
perimaÈaÈ lupamaksua pienennettiin. Komissio hylkaÈsi 23. toukokuuta 1991 kantelut, jotka koskivat
tilannetta 1. huhtikuuta 1990 jaÈ lkeen 29.

NALOO ei ollut tyytyvaÈ inen BCC:n maÈaÈrittaÈmaÈaÈn uuteen lupamaksuun ja riitautti komission
paÈaÈ toÈ ksen 30. LisaÈksi kaksi NALOOn ja SWSMAn jaÈsentaÈ nosti kanteet Yhdistyneen kuningaskunnan
tuomioistuimissa saadakseen korvauksia epaÈoikeudenmukaisuuksista, joita ne vaÈ ittivaÈ t kaÈrsineensaÈ
ennen 1. huhtikuuta 1990. NaÈmaÈ kanteet johtivat kahteen ennakkoratkaisuun: Asia Banks 31 vuonna
1994 ja asia Hopkins 32 vuonna 1996, joissa kanteet hylaÈttiin.

Asiassa Banks annetun tuomion jaÈ lkeen NALOO teki komissiolle uuden kantelun, joka koski ennen
1. huhtikuuta 1990 tapahtuneita vaÈ itettyjaÈ rikkomisia (kohtuuttomat lupamaksut ja syrjivaÈ
hinnoittelu). Reaktiona NALOOn uuteen kanteluun BCC vetosi komissioon, ettaÈ se paÈaÈ ttaÈ isi
EHTY:n perustamissopimuksen 35 artiklan nojalla, ettei sillaÈ ole oikeudellista toimivaltaa tutkia
NALOOn kantelua, tai vaihtoehtoisesti hylkaÈ isi sen suoraan lain perusteella tutkimatta itse asiaa. Kun
komissio ei hylaÈnnyt NALOOn kantelua EHTY:n perustamissopimuksen 35 artiklassa maÈaÈraÈ tyssaÈ
kahden kuukauden maÈaÈraÈajassa, BCC nosti yhteisoÈ jen tuomioistuimessa kanteen taÈmaÈn implisiittisen
kielteisen paÈaÈ toÈ ksen kumoamiseksi. Kielteinen paÈaÈ toÈ s oli johdettavissa siitaÈ , ettei komissio hylaÈnnyt
NALOOn kantelua vaÈ littoÈ maÈsti. EnsimmaÈisen oikeusasteen tuomioistuin kuitenkin hylkaÈsi BCC:n
kanteen 29. huhtikuuta 1998 tekemaÈllaÈaÈn paÈaÈ toÈ ksellaÈ 33.

TaÈmaÈn jaÈ lkeen komissio paÈaÈ tti 22. huhtikuuta 1998 ja 28. heinaÈkuuta 1998 olla ryhtymaÈttaÈ toimiin
NALOOn ja SWSMA:n tekemien kanteluiden perusteella. NALOO ja SWSMA ovat riitauttaneet
naÈmaÈ komission paÈaÈ toÈ kset; NALOO nosti kanteen 8. kesaÈkuuta 1998 34 ja SWSMA 6. lokakuuta 1998.

Vaadittu tulevaisuuteen kohdistuva vaikutus

Komissio ei julkaissut paÈaÈ toÈ staÈaÈn olla ryhtymaÈttaÈ toimiin NALOOn vuonna 1994 tekemaÈn kantelun
johdosta. Komission naÈkemyksen mukaan:

Ð vaÈ itettyjen kohtuuttomien lupamaksujen maÈaÈraÈaÈminen ei merkinnyt EHTY:n perustamissopimuk-
sen 65 artiklan rikkomista

Ð sillaÈ ei ollut toimivaltaa kaÈsitellaÈ aikaisemmin tapahtuneita EHTY:n perustamissopimuksen 63
artiklan 1 kohdan ja 66 artiklan 7 kohdan rikkomisia

Ð NALOO ei ollut esittaÈnyt riittaÈvaÈsti todisteita kantelunsa tueksi

Kysymys todisteista ei ole EHTY:n perustamissopimuksessa merkityksellistaÈ eikaÈ asiaa kaÈsitellaÈ taÈssaÈ
yhteydessaÈ sen enempaÈaÈ .

29 XXI kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus 1991, 107 kohta.
30 Asia T-57/91, NALOO v. komissio (Kok. 1996, s. II-1019).
31 Asia C-128/92, HJ Banks and Co Ltd ym. v. BCC (Kok. 1994, s. I-1209), katso XXIV kilpailupolitiikkaa koskeva

kertomus 1994, s. 239.
32 Asia C-18/94, B. Hopkins ym. v. National Power, PowerGen (Kok. 1996, s. I-2281).
33 Asia T-367/94, BCC v. komissio, tuomio 29.4.1998.
34 Tiedonanto julkaistu EYVL:ssaÈ C 234, 25.7.1998, s. 36.
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65 artiklan soveltaminen

Komissio ei hyvaÈksynyt NALOOn vaÈitettaÈ , jonka mukaan BCC:n lisenssisopimukset olisivat rikkoneet
EHTY:n perustamissopimuksen 65 artiklaa siksi, ettaÈ naÈ issaÈ sopimuksissa maÈaÈraÈ tyt lupamaksut olisivat
olleet kohtuuttomia. Komissio vertasi EY:n perustamissopimukseen ja EHTY:n perustamissopimuk-
seen sisaÈ ltyviaÈ kilpailusaÈaÈntoÈ jaÈ ja nojautui sitten kohtuuttomien hintojen maÈaÈraÈaÈmistaÈ koskevaan
yhteisoÈ jen tuomioistuimen oikeuskaÈytaÈntoÈ oÈ n, joka puolestaan nojautuu vain EY:n perustamisssopi-
muksen 82 artiklaan.

EHTY:n perustamissopimuksen 63 artiklan 1 kohdan ja 66 artiklan 7 kohdan soveltaminen aiemmin
tapahtuneisiin rikkomisiin

YhteisoÈ jen tuomioistuimen asiassa Hopkins antamassa tuomiossa viitataan 63 artiklan 1 kohdan
tulevaisuuteen viittaavaan sanamuotoon, kun siinaÈ annetaan komissiolle valta antaa tarvittavat
suositukset, kun se ºtoteaa ostajien jaÈrjestelmaÈllisesti harjoittavan syrjintaÈaÈº. MyoÈ s 66 artiklan 7
kohdan sanamuoto viittaa tulevaisuuteen, koska sen mukaan komissio voi antaa maÈaÈraÈaÈvaÈssaÈ
markkina-asemassa oleville yrityksille aiheellisia suosituksia ºsen estaÈmiseksi, ettaÈ asemaa kaÈytetaÈaÈn
sanotulla tavalla [sopimuksen tavoitteiden vastaisiin tarkoituksiin]º. (tuomion 17 kohta).

Tuomion 19 kohdassa tuomioistuin nimenomaan kaÈsittelee 63 artiklan 1 kohdan soveltamista
aikaisemmin esiintyneisiin kilpailua rajoittaviin menettelyihin:

ºEHTY:n perustamissopimuksen 4 artiklan b alakohdan mukaisen kiellon tehokkaan vaikutuksen
varmistamiseksi on katsottava, ettaÈ valtuudet, jotka komissiolle annetaan 63 artiklan 1 kohdassa,
antavat sille mahdollisuuden velvoittaa jaÈsenvaltioiden viranomaiset, mukaan lukien kansalliset
tuomioistuimet, ryhtymaÈaÈn toimenpiteisiin komission toteaman jaÈrjestelmaÈ llisen syrjinnaÈn lopettami-
seksi vastaisuudessa ja lisaÈksi tekemaÈaÈn taÈmaÈn komission toteamuksen perusteella kaikki johtopaÈaÈ -
toÈ kset siitaÈ , mitaÈ 4 artiklan b alakohdassa tarkoitettuja vaikutuksia naÈ illaÈ syrjivillaÈ toimenpiteillaÈ on
voinut olla ostajien ja tuottajien vaÈlisiin suhteisiin jo ennen komission vaÈ liintuloa. Asianosaiset voivat
vedota taÈhaÈn seikkaan kansallisissa tuomioistuimissa.º

Komissio tulkitsi taÈmaÈn lausunnon seuraavasti:

Ð se voi suositella jaÈsenvaltioita ryhtymaÈaÈn toimenpiteisiin sen toteaman jaÈrjestelmaÈ llisen syrjinnaÈn
lopettamiseksi vastaisuudessa. TaÈmaÈ pelkaÈstaÈaÈn vahvistaa 63 artiklan 1 kohdan tulevaisuuteen
kohdistuvan tulkinnan.

Ð se voi kaÈsitellaÈ aikaisemmin tapahtunutta syrjintaÈaÈ ainoastaan, jos se on vaÈ lttaÈmaÈtoÈ ntaÈ 4 artiklan b
alakohdan mukaisen kiellon tehokkaan vaikutuksen varmistamiseksi.

NALOOn tekemaÈssaÈ kantelussa komissiota pyydettiin vuonna 1994 puuttumaan rikkomisiin, joiden
vaÈ itettiin tapahtuneen vuoden 1973 ja 31. maaliskuuta 1990 vaÈ lisenaÈ aikana. Komissio katsoi, ettei sillaÈ
ollut 63 artiklan 1 kohdan mukaisia valtuuksia kaÈsitellaÈ naÈ itaÈ rikkomisia, sillaÈ se ei ollut vaÈ lttaÈmaÈtoÈ ntaÈ
4 artiklan b alakohdan mukaisen kiellon tehokkaan vaikutuksen varmistamiseksi. Sama perustelu on
vastaavasti pohjana sen paÈaÈtoÈ kselle olla toteuttamatta 66 artiklan 7 kohdan mukaisia toimenpiteitaÈ .

TaÈmaÈ ei luonnollisestikaan tarkoita sitaÈ , etteikoÈ komissiolla jossakin tapauksessa voisi olla toimivaltaa
kaÈsitellaÈ aikaisemmin tapahtuneita 63 artiklan 1 kohdan ja 66 artiklan 7 kohdan rikkomisia. Kyse on
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ainoastaan siitaÈ , ettaÈ asiaan puuttumisen ehtona on vaÈlttaÈmaÈttoÈ myys varmistaa 4 artiklan mukaisen
kiellon tehokas vaikutus. TaÈmaÈ ehto ei taÈyttynyt paÈaÈ toÈ sten kohteina olleissa tapauksissa.

IFCO

Komissio on hyvaÈksynyt IFCO-pakkausjaÈrjestelmaÈn (IFCO= International Fruit Container Organisa-
tion). IFCO-jaÈrjestelmaÈ on hedelmien ja vihannesten pakkausmenetelmaÈ , joka perustuu standardisoi-
tuihin, kokoontaitettaviin ja uudelleenkaÈytettaÈviin muovisiin pakkauslaatikoihin. Laatikkojen
valmistajina toimivat Schoeller Plast Holding GmbH -yhtioÈ n tytaÈryhtioÈ t, ja kaksitoista suurta
elintarvikekauppaa harjoittavaa saksalaista yhtioÈ taÈ kaÈyttaÈaÈ niitaÈ tuotteiden kuljetukseen tuottajien,
ruokatavarakauppiaiden ja kauppojen vaÈ lillaÈ . Pakkauslaatikot otettiin kaÈyttoÈ oÈ n vuoden 1992 lopulla,
kun kauppaketjut ilmoittivat tavarantoimittajilleen toivovansa, ettaÈ tuotteet pakattaisiin muovisiin
pakkauslaatikkoihin. Kaksi ryhmaÈn jaÈsentaÈ velvoitti toimittajat kaÈyttaÈmaÈaÈn naÈ itaÈ laatikoita.

Joidenkin kauppiaiden ja hedelmaÈntuottajien kanneltua asiasta komissio tarkasteli IFCO-jaÈrjestelmaÈaÈ
EY:n perustamissopimuksen kilpailusaÈaÈntoÈ jen pohjalta. Menettelyn kuluessa komissio vaati jaÈrjestel-
maÈaÈn huomattavia muutoksia. NiinpaÈ jaÈrjestelmaÈstaÈ poistettiin velvoite kaÈyttaÈaÈ IFCO-pakkauslaati-
koita sekaÈ muita osatekijoÈ itaÈ kuten vakiosopimusten tekeminen, IFCO:lle maksettavat
kertakorvaukset, jaÈ rjestelmaÈn kaÈyttaÈ jiaÈ koskeva vaÈ limiesmenettely sekaÈ elintarvikekauppiaiden
velvoite vaihtaa yksityiskohtaisia tietoja kauppavirroista.

Komissio ilmoitti naÈ istaÈ muutoksista julkisesti 3. kesaÈkuuta 1993 paÈivaÈtyllaÈ lehdistoÈ tiedotteella
(IP(93)430) sekaÈ kirjeillaÈ elintarvikkeiden kauppiaille.

Komissio tutki yksityiskohtaisesti tilannetta kyseisillaÈ aloilla ja toteutti laajan markkinatutkimuksen.
Se paÈaÈtteli tutkimustensa perusteella ja ottaen huomioon edellaÈ mainitut muutokset, ettaÈ IFCO-
jaÈrjestelmaÈaÈn ei sisaÈ lly EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohdan mukaisia kilpailua rajoittavia
tekijoÈ itaÈ . TaÈmaÈ johtuu erityisesti siitaÈ , ettaÈ pakkauslaatikoiden kaÈytoÈ n organisoi yksipuolisesti IFCO/
Schoeller, joka sitten lainaa tuotteitaan kaÈyttaÈ jille kahdenvaÈlisten sopimusten perusteella. NaÈ in ollen
IFCO-jaÈ rjestelmaÈ kilpailee suoraan muiden pakkausjaÈ rjestelmien kuten muoviin, puuhun tai
kartonkiin perustuvien jaÈrjestelmien kanssa eikaÈ 81 artiklan 1 kohtaa sovelleta.

Markkinaosuuksien osalta komissio saattoi sulkea pois sen mahdollisuuden, ettaÈ IFCO:n jaÈsenkaup-
piailla olisi maÈaÈraÈaÈvaÈ asema markkinoilla.

NaÈ iden kahden liiton kantelut hylaÈttiin edellaÈ esitetyistaÈ syistaÈ .

EUDIM

EUDIMin (European Distributors of Installation Materials) marraskuussa 1995 ilmoittamien
sopimusten tutkiminen lopetettiin 17. syyskuuta 1998 laÈhettaÈmaÈllaÈ sille hallinnollinen kirje. Sveitsiin
toimipaikkansa sijoittaneeseen EUDIMiin kuuluu saniteetti- (kylpyhuone-), vesijohto- ja laÈmmitys-
materiaalien tukkukauppiaita, yleensaÈ yksi kansallisilla markkinoillaan johtavassa asemassa oleva
kauppias maata kohden.

Sopimusten ilmoittaminen oli yksi vaihe komission helmikuussa 1991 Van Marcke NV -yhtioÈ n
nostaman kanteen perusteella aloittamaa menettelyaÈ . Komissio laÈhetti EUDIMille helmikuussa 1995
vaÈ itetiedoksiannon, jossa kyseenalaistettiin tietojenvaihtoa koskeva herrasmiessopimus, jolla EUDI-
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Min jaÈsenet sitoutuivat pidaÈttaÈytymaÈaÈn tulemasta toistensa markkinoille ilman siihen ennakkoon
pyydettyaÈ lupaa. Vaikka EUDIM on kieltaÈnyt tehneensaÈ sopimuksen markkinoiden jakamisesta, se on
kuitenkin suostunut taÈydentaÈmaÈaÈn ja selventaÈmaÈaÈn sopimuksiaan kilpailusaÈaÈntoÈ jen mukaisesti.
Komissio otti sen jaÈ lkeen myoÈ nteisen kannan ilmoitettuihin sopimuksiin julkaistessaan yhteenvedon
niiden sisaÈ lloÈ staÈ 35.

Kanteen hylkaÈaÈmistaÈ koskevassa paÈaÈ toÈ ksessaÈaÈn komissio esitti perusteellisen arvion asian kannalta
merkityksellisten markkinoiden kilpailuolosuhteista, joiden perusteella se paÈaÈtteli, ettaÈ EUDIMin
mahdollisesti aikaansaamat kilpailunrajoitukset eivaÈ t ole olennaisia. Komissio vahvisti lisaÈksi
toimintalinjansa, jonka mukaan se tekee muodollisen paÈaÈ toÈ ksen puuttumattomuustodistuksen
myoÈ ntaÈmisestaÈ ilmoitetuille sopimuksille vain siinaÈ tapauksessa, ettaÈ yhteisoÈ n etu edellyttaÈaÈ sitaÈ .
Mahdollisten kilpailunrajoitusten vaÈhaÈ isyyden lisaÈksi taÈssaÈ asiassa huomioon otettuja seikkoja olivat
EUDIMin jaÈsenten kesken harjoitettua yhteistyoÈ taÈ vastaavaa tukkukauppiaiden vaÈlistaÈ yhteistyoÈ taÈ
ohjaavien kilpailuoikeudellisten suuntaviivojen olemassaolo, asian julkaiseminen asetuksen N:o 17 19
artiklan 3 kohdan nojalla ja terveen kilpailun olosuhteiden palauttaminen markkinoille komission
toimenpiteiden ansiosta, vaikka periaatteessa komission ei edellytetaÈ aloittavan menettelyitaÈ
poistettuja kaÈytaÈntoÈ jaÈ koskevien kanteiden perusteella.

Micro Leader/Microsoft

Komissio teki 15. lokakuuta 1998 paÈaÈtoÈ ksen ranskalaisen Micro Leader Business -yrityksen Microsoft
Corporationia ja sen tytaÈryhtioÈ taÈ Microsoft Francea vastaan tekemaÈn kantelun hylkaÈaÈmisestaÈ .

Micro Leader on ranskalainen tietokoneohjelmistojen ja -laitteiden jakeluyritys, joka hankki
Kanadasta ranskankielisiaÈ Microsoft-ohjelmistoja jaÈ lleenmyytaÈviksi Ranskassa. NaÈ ihin Kanadassa
myytyihin ohjelmistoihin sisaÈ ltyvaÈ kaÈyttoÈ lisenssi koski yksinomaan Kanadan alueella tapahtuvaa
kaÈyttoÈ aÈ . Microsoft ja Ranskan tulliviranomaiset aloittivat toimenpiteet ohjelmistojen jaÈ lleenmyynnin
estaÈmiseksi Euroopassa ja tekijaÈnoikeuksien suojaamiseksi. Micro Leader teki asiasta 24. syyskuuta
1996 komission paÈaÈosasto IV:lle kantelun, jossa vaÈ itettiin, ettaÈ Microsoft rikkoi perustamissopimuksen
81 ja 82 artiklaa pyrkiessaÈaÈn estaÈmaÈaÈn ohjelmistojensa rinnakkaistuonnin Kanadasta Eurooppaan.
Micro Leaderin mukaan Microsoftin tytaÈ ryhtioÈ iden ja niiden kanadalaisten ja ranskalaisten
jakelijoiden toiminnassa oli kyse sopimuksista ja yhdenmukaistetuista menettelytavoista, joiden
tarkoituksena oli estaÈaÈ laittomasti tuotteiden tuonti Euroopan talousalueelle ja maÈaÈraÈ taÈ tuotteiden
jaÈ lleenmyyntihinta ja jotka oli siten katsottava maÈaÈraÈaÈvaÈn aseman vaÈaÈrinkaÈytoÈ ksi.

Komissio katsoi, ettaÈ Microsoftin toiminta, jonka tarkoituksena oli estaÈaÈ sen tuotteiden kappaleiden
tuonti Kanadasta Eurooppaan, ei johtunut Microsoftin ja sen jaÈ lleenmyyjien vaÈ lisestaÈ sopimuksesta tai
yhdenmukaistetusta menettelytavasta jaÈ lleenmyyntihintojen maÈaÈraÈaÈmiseksi. Tietokoneohjelmia suo-
jataan EU:ssa tekijaÈnoikeuksilla tietokoneohjelmien oikeudellisesta suojasta annetun direktiivin
mukaisesti (neuvoston direktiivi 91/250/ETY, annettu 14.5.1991, EYVL L 122, 17.5.1991, s. 42).
KyseisessaÈ direktiivissaÈ saÈaÈdetaÈaÈn, ettaÈ kun oikeudenhaltija tai joku muu haÈnen suostumuksellaan on
ensimmaÈ isen kerran myynyt tietokoneohjelman kappaleen yhteisoÈ ssaÈ , oikeudenhaltijan oikeus
kyseisen kappaleen levittaÈmiseen yhteisoÈ ssaÈ raukeaa. Tietokoneohjelman osto Kanadasta ei aiheuta
kyseisessaÈ direktiivissaÈ saÈaÈdetyn oikeudellisen suojan raukeamista. Jos taÈ llaista kappaletta pyritaÈaÈn
kaÈyttaÈmaÈaÈn tai myymaÈaÈn yhteisoÈ ssaÈ , rikotaan tekijaÈnoikeuksia, ja Microsoftin pyrkiessaÈ estaÈmaÈaÈn
kyseisten kappaleiden tuonnin sen tarkoituksena oli pitaÈaÈ kiinni perustelluista oikeuksistaan eikaÈ kyse
ollut Microsoftin ja sen jaÈ lleenmyyjien vaÈ lisestaÈ sopimuksesta tai yhdenmukaistetusta menettelyta-

35 EYVL C 111, 17.4.1996, s. 8.
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vasta, olipa kyse sitten kanadalaisista tai yhteisoÈ oÈ n sijoittautuneista jaÈ lleenmyyjistaÈ . MikaÈaÈn ei
myoÈ skaÈaÈn viittaa siihen, ettaÈ Microsoft yritti vaikuttaa hintoihin, joilla sen jakelijat jaÈ lleenmyivaÈt sen
tuotteita.

Komissio katsoi myoÈ s, ettaÈ Microsoftin toiminta, jonka tarkoituksena oli estaÈaÈ sellaisten ohjelmistojen
kappaleiden tuonti yhteisoÈ oÈ n, joille ei ollut myoÈ nnetty yhteisoÈ ssaÈ voimassa olevaa kaÈyttoÈ lisenssiaÈ ja
joihin sovellettiin sen takia yhteisoÈ n oikeudellista suojaa, oli lain sallimien tekijaÈnoikeuksien kaÈyttoÈ aÈ
eikaÈ perustamissopimuksen 82 artiklassa tarkoitettua maÈaÈraÈaÈvaÈn aseman vaÈaÈrinkaÈyttoÈ aÈ . Komissio ei
katsonut tarpeelliseksi tehdaÈ paÈaÈ toÈ staÈ Microsoftin mahdollisesta maÈaÈraÈaÈvaÈstaÈ asemasta merkityk-
sellisillaÈ markkinoilla.

Greene King/Roberts

Robertsin pariskunta harjoittaa toimintaa Greene Kingin omistamassa pubissa. He tekivaÈ t
toukokuussa 1997 kantelun Euroopan komissiolle ja pyysivaÈ t sitaÈ toteamaan, ettaÈ heidaÈ n
vuokrasopimukseensa sisaÈ ltyvaÈ oluen ostovelvoite (velvollisuus ostaa suurin osa myymaÈstaÈaÈn oluesta
vuokranantajalta Greene King -panimolta) rikkoo perustamissopimuksen 81 artiklaa. Jos komissio
olisi tehnyt taÈ llaisen paÈaÈ telmaÈn, Robertsit olisivat ehkaÈ voineet ostaa oluensa valitsemiltaan
toimittajilta ja olisivat siten voineet hyoÈ tyaÈ kyseisten toimittajien tarjoamista huomattavista
alennuksista.

TaÈmaÈn asian arviointiin sovellettiin asiassa Delimitis annetussa tuomiossa esiteltyjaÈ kahta testiaÈ , joiden
perusteella voitiin paÈaÈ tellaÈ , kuuluvatko yksittaÈ isen oluenpanijan tekemien sopimusten vaÈ liset
kytkoÈ kset EY:n kilpailusaÈaÈntoÈ jen soveltamisalaan.

EnsimmaÈisellaÈ testillaÈ pyritaÈaÈn maÈaÈrittelemaÈaÈn, ovatko kyseiset markkinat suljetut. Komissio katsoo
taÈ llaÈ hetkellaÈ saatavilla olevien tietojen perusteella, ettaÈ Yhdistyneen kuningaskunnan oluen
anniskelumarkkinat ovat edelleen suljetut. Rajoittavat sopimukset kattoivat vuonna 1997 Yhdistyneen
kuningaskunnan oluen anniskelumarkkinoiden tuotannosta 50±58 prosenttia.

Toisen testin tarkoituksena on selvittaÈaÈ , lisaÈaÈvaÈtkoÈ yksittaÈ isen oluenpanijan sopimukset olennaisesti
markkinoiden sulkeutuneisuutta. Komissio paÈaÈ tteli taÈ ltaÈ osin, ettaÈ Greene King on niin pieni panimo,
ettei se vaikuta olennaisesti Yhdistyneen kuningaskunnan oluen anniskelumarkkinoiden sulkeutunei-
suuteen, koska Greene Kingin hallinnoimissaan, vuokraamissaan ja lainoittamissaan tiloissa myymaÈn
oluen osuus Yhdistyneen kuningaskunnan oluen anniskelumarkkinoista on vain 1,3 prosenttia. TaÈmaÈ
on huomattavasti vaÈhemmaÈn kuin suurten brittilaÈ isten panimoiden (Scottish & Newcastle, Bass,
Whitbread ja Carlsberg-Tetley) kunkin sopimusverkossaan (panimotoimintaa harjoittamattomien
pubiyhtioÈ iden kanssa tehtaÈvaÈt rajoittavat sopimukset mukaan luettuina) myymaÈ (vaÈhintaÈaÈn) 5
prosentin osuus.

Asiassa Greene King esitetyt perustelut kattavat myoÈ s muiden brittilaÈ isten pienten ja alueellisten
panimoiden vuokrasopimukset ja sellaisten panimotoimintaa harjoittamattomien pubiyhtioÈ iden
vuokrasopimukset, jotka ostavat oluensa useammalta kuin yhdeltaÈ panimolta. Kantelun hylkaÈaÈmisestaÈ
6. marraskuuta 1998 tehtyaÈ paÈaÈtoÈ staÈ 36 voidaankin pitaÈaÈ selkeaÈnaÈ ennakkotapauksena naÈiden yhtioÈ iden
ja niiden sopimuspubien kannalta.

36 SG(98) D/9557. Julkaistu paÈaÈosasto IV:n kotisivuilla osoitteessa: http://europa.eu.int/comm/dg04/entente/closed/
en/1998.htm#563.
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Tambue

Komissio teki 21. syyskuuta 1998 hylkaÈaÈvaÈn paÈaÈ toÈ ksen Ordre professionnel des avocats de Belgique -
ammattikuntaa (ONAB, Belgian asianajajien liitto) vastaan tehdystaÈ kantelusta ja sitaÈ koskevista
vaÈ liaikaisista toimenpiteistaÈ esitetystaÈ pyynnoÈ staÈ .

Komissio katsoi, ettei kantelu ollut yhteisoÈ n edun kannalta riittaÈvaÈn taÈrkeaÈ , koska kantelun kohteena
olleiden toimenpiteiden (auskultointia ja ammatillista koulutusta koskevat ONAB:n saÈaÈnnoÈ t, joiden
mukaan auskultanttien on laÈpaÈ istaÈvaÈ ennen toisen harjoitteluvuoden paÈaÈ ttymistaÈ koe, jotta he voivat
saada todistuksen kelpoisuudesta asianajajan ammattiin (certificat d'aptitude aÁ la profession d'avocat,
CAPA), sekaÈ paikallisten ammattikuntien saÈaÈnnoÈ t, jotka koskevat auskultanttien maÈaÈraÈaÈ ohjaajaa
kohden sekaÈ ohjaajaksi paÈaÈsyn edellytyksiaÈ) vaikutus tuntuu paÈaÈasiassa yhden ainoan jaÈsenvaltion
alueella ja koska kantelun tekijaÈ ei ollut kaÈyttaÈnyt kaikkia mahdollisuuksiaan saattaa asia kansallisten
kilpailuviranomaisten ja/tai kansallisten tuomioistuinten kaÈsiteltaÈvaÈksi. VaÈliaikaisten toimenpiteiden
hylkaÈaÈminen perustui siihen, ettaÈ komissiolla on valtuudet toteuttaa taÈ llaisia toimenpiteitaÈ ainoastaan,
jos ne ovat vaÈlttaÈmaÈttoÈ miaÈ sen estaÈmiseksi, ettei perustamissopimuksen 3 artiklassa maÈaÈraÈtyn
paÈaÈ toÈ ksenteko-oikeuden kaÈyttoÈ muutu tehottomaksi tai jopa naÈennaÈ iseksi tiettyjen yritysten
toteuttamien toimenpiteiden vuoksi.

Komissio katsoi kaiken kaikkiaan, ettaÈ sen vapaita ammatteja koskeva paÈaÈ toÈ ksentekokaÈytaÈntoÈ on
riittaÈvaÈn selkeaÈ eikaÈ anna kansallisille kilpailuviranomaisille ja/tai kansallisille tuomioistuimille aihetta
epaÈ illaÈ , etteikoÈ perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklaa, joita ne voivat soveltaa vaÈ littoÈ maÈsti,
sovellettaisi myoÈ s vapaisiin ammatteihin. YhteisoÈ jen tuomioistuin on vahvistanut kyseisen kaÈytaÈnnoÈ n
asiassa C-35/96, komissio vastaan Italia, 18.6.1998 antamassaan tuomiossa (ei vielaÈ julkaistu). Niiden
ongelmien, joihin kantelun tekijaÈ viittasi ja jotka koskevat Belgian kilpailuoikeuden soveltamista
vapaisiin ammatteihin, ei voida katsoa koskevan automaattisesti naÈ iden perustamissopimuksen
maÈaÈraÈysten vaÈ litoÈ ntaÈ soveltamista.

4. VaÈ liaikaisten toimenpiteiden maÈaÈraÈaÈmistaÈ koskevan hakemuksen hylkaÈaÈminen

Vickers/Rolls-Royce

TaÈmaÈ asia koskee tavaramerkkioikeuksien ja yhteisoÈ n kilpailusaÈaÈntoÈ jen vaÈlistaÈ suhdetta. HylaÈ tessaÈaÈn
vaÈ liaikaisten toimenpiteiden maÈaÈraÈaÈmistaÈ koskevan hakemuksen komissio huomautti siitaÈ , ettaÈ
lauseke, jossa tavaramerkin omistajalle taataan valta tavaramerkkilisenssin irtisanomiseen lisenssin-
haltijan siirtyessaÈ toisen yrityksen maÈaÈraÈysvaltaan, ei alustavan arvioinnin mukaan naÈytaÈ poikkeavan
kilpailuoikeudellisesti sellaisesta lausekkeesta, jossa lisenssinhaltijaa estetaÈaÈn siirtaÈmaÈstaÈ sopimuksesta
saamiaan etuja kolmansille osapuolille tai myoÈ ntaÈmaÈstaÈ naÈ ille alilisenssejaÈ . Tavallisesti komissio ei ole
pitaÈnyt jaÈ lkimmaÈistaÈ tapausta kilpailunvastaisena, vaan on katsonut, ettaÈ lausekkeen tarkoituksena on
taata tavaramerkin omistajalle keinot varmistaa tavaramerkkiin yhdistetyn laadun yllaÈpitaÈminen.

Vickers PLC, koko Rolls-Royce Motors Groupin emoyhtioÈ , teki tammikuussa 1998 kantelun vaÈittaÈen
Rolls-Royce Motors Groupin ja Rolls-Royce PLC:n vaÈ listen sopimusten, jotka liittyvaÈt ensinmainitun
lisenssiin kaÈyttaÈaÈ Rolls-Royce-nimeaÈ ja siihen liityviaÈ tavaramerkkejaÈ , rikkovan EY:n perustamisso-
pimuksen 81 artiklan 1 kohtaa.

TaÈssaÈ yhteydessaÈ on pidettaÈvaÈ mielessaÈ , ettaÈ Rolls-Royce Motors Group, joka valmistaa ja myy Rolls-
Royce- ja Bentley-merkkisiaÈ luksusautoja, ja Rolls-Royce PLC, joka valmistaa etenkin lentokoneiden
kaasuturbiini- ja ydinvoimakaÈyttoÈ isiaÈ moottoreita, ovat kaksi erillistaÈ yritystaÈ , joilla ei ole mitaÈaÈn
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kytkoÈ staÈ toisiinsa, vaikka molempien yhtioÈ iden nimissaÈ esiintyykin sana Rolls-Royce. Rolls-Royce
(1971) Limited, joka on nykyisin nimeltaÈaÈn Rolls-Royce PLC ja jolle Rolls Royce-nimen ja
tavaramerkin omistusoikeudet oli siirretty vanhan Rolls-Royce Limited -yhtioÈ n selvitystilan jaÈ lkeen, ja
Rolls-Royce Motors Group ilmoittivat komissiolle maaliskuussa 1973 useista sopimuksista, joilla
Rolls-Royce (1971) Limited myoÈ nsi Rolls-Royce Motors Groupille oikeuden kaÈyttaÈaÈ Rolls-Royce-
tavaramerkkejaÈ taÈmaÈn valmistamissa autoissa ja moottoreissa. Tuolloin ilmoitukseen vastattiin
laÈhettaÈmaÈllaÈ hallinnollinen kirje, jossa komissio totesi lopettavansa asian kaÈsittelyn, koska sopimukset
eivaÈt rajoittaneet kilpailua.

Nyt kaÈsiteltaÈvaÈnaÈ olevassa kantelussa Vickers vastusti lisenssisopimusten lauseketta, jossa Rolls-Royce
PLC:lle annettiin oikeus irtisanoa yksipuolisesti Rolls-Royce Motors Groupin oikeus kaÈyttaÈaÈ Rolls-
Royce-nimeaÈ ja tavaramerkkiaÈ siinaÈ tapauksessa, ettaÈ autoalan liiketoiminta siirtyisi Yhdistyneen
kuningaskunnan ulkopuolelle tai toiseen ETA-maahan sijoittautuneen yhtioÈ n tai yksityisen asukkaan
maÈaÈraÈysvaltaan (kotipaikkaa koskeva lauseke).

Vickersin suunnitellessa Rolls-Royce Motors Groupin myyntiaÈ se pyysi komissiota myoÈ s maÈaÈraÈaÈmaÈaÈn
kiireellisesti vaÈ liaikaisia tomenpiteitaÈ ; se pyysi antamaan maÈaÈraÈyksen, jolla Rolls-Royce PLC:taÈ
estettaÈ isiin panemasta kotipaikkaa koskevaa lauseketta taÈytaÈntoÈ oÈ n tai yrittaÈmaÈstaÈ tehdaÈ niin.
Vickersin mukaan uhka, ettaÈ Rolls-Royce PLC panee kotipaikkaa koskevan lausekkeen taÈytaÈntoÈ oÈ n,
olisi vaikeuttanut Roll-Royce Motors Groupin avointa ja oikeudenmukaista myymistaÈ eikaÈ VickersillaÈ
olisi ollut mahdollisuutta saada siitaÈ kohtuullista maksua.

Komissio hylkaÈsi 6. huhtikuuta 1998 tekemaÈllaÈaÈn paÈaÈ toÈ ksellaÈ vaÈ liaikaisten toimenpiteiden maÈaÈraÈaÈ -
mistaÈ koskevan Vickersin hakemuksen, koska se katsoi, ettaÈ esitettyjen todisteiden perusteella
taÈ llaisten toimenpiteiden maÈaÈraÈaÈmisen edellytykset eivaÈt taÈyttyneet.

Itse asiassa edellaÈ mainituista syistaÈ komissio paÈaÈ tteli, ettei kyseessaÈ oleva saÈaÈnnoÈ s alustavasti
tarkasteltuna todennaÈkoÈ isesti riko yhteisoÈ n kilpailusaÈaÈntoÈ jaÈ . LisaÈksi edes Vickersin merkityksellisiksi
maÈaÈrittelemillaÈ markkinoilla eli luksusautojen markkinoilla ei ollut selvaÈaÈ , ettaÈ kantelun kohteena
olleella lausekkeella olisi ollut tuntuvaa vaikutusta kilpailuolosuhteisiin siten, ettaÈ se olisi estaÈnyt
Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolista ostajaa hankkimasta Rolls-Royce Motors Groupia
omistukseensa. Vickers ei etenkaÈaÈn osoittanut, ettaÈ jo toiminnassa olevan yrityksen ostaminen olisi
ainoa tapa kasvattaa markkinaosuutta kyseisillaÈ markkinoilla tai paÈaÈstaÈ niille.

Kun otetaan lisaÈksi huomioon se, ettaÈ Rolls-Royce PLC kannatti Rolls-Royce Motors Groupin
myymistaÈ Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuoliselle ostajalle, kysesssaÈ olevassa tapauksessa ei
naÈyttaÈnyt siltaÈ , ettaÈ kotipaikkaa koskevalla lausekkeella olisi ollut Vickersin vaÈ ittaÈmaÈaÈ merkitystaÈ .

Komission oli huomautettava myoÈ s siitaÈ , ettaÈ Rolls-Royce-nimen ja tavaramerkin omistusta koskeva
kiista ei kuulu komission vaan kansallisten tuomioistuinten toimivaltaan.

Komission mielestaÈ tapauksessa ei myoÈ skaÈaÈn ollut vaarana vakavan ja korvaamattoman vahingon
syntyminen, joka olisi perustellut tarpeen maÈaÈraÈ taÈ kiirellisesti vaÈ liaikaisia toimenpiteitaÈ . Vickers ei itse
asiassa maininnut ollenkaan, ettaÈ sen olisi vaÈ lttaÈmaÈtoÈ ntaÈ myydaÈ osuutensa Rolls-Royce Motors
Groupissa tai ettei se voisi jatkaa Rolls-Roycen liiketoimintaa. Pakottavuus naÈytti olevan kokonaan
Vickersin itse luomaa ja perustuvan yrityksen paÈaÈ toÈ kseen myydaÈ Rolls-Royce Motors Group.
Pakottavuuden peruste oli naÈ in ollen pikemminkin subjektiivinen kuin objektiivinen.
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Loppujen lopuksi Volkswagen osti Rolls-Royce Motors Groupin VickersiltaÈ 3. heinaÈkuuta 1998. TaÈstaÈ
kaupasta on ilmoitettu komissiolle neuvoston asetuksen (ETY) N:o 4064/89 4 artiklan mukaisesti.
MyoÈ hemmin BMW AG hankki Rolls-Royce PLC:ltaÈ omistukseensa Rolls-Roycen nimen ja
tavaramerkin autoissa kaÈytettaÈvaÈksi ja myoÈ nsi nyt Volkswagenin omistuksessa olevalle Rolls-Royce
Motors Groupille lisenssin kaÈyttaÈaÈ Rolls-Royce-nimeaÈ ja tavaramerkkiaÈ 31. joulukuuta 2002 saakka.

TaÈmaÈn kaupan jaÈ lkeen kantelu peruttiin syyskuussa 1998 ja asian kaÈsittely on paÈaÈttynyt.

5. Sopiminen

IRE/Nordion

Komissio on paÈaÈ ttaÈnyt EY:n perustamissopimuksen 82 artiklan nojalla Nordionia vastaan aloitetun
menettelyn, joka koski maÈaÈraÈaÈvaÈn aseman vaÈaÈrinkaÈyttoÈ aÈ . Nordion on kanadalainen yritys, joka toimii
isotooppilaÈaÈketieteessaÈ kaÈytettaÈvaÈn radioaktiivisen laÈaÈkevalmisteen, molybdeeni-99:n (Mo-99) tuo-
tannon ja myynnin maailmanlaajuisilla markkinoilla. Tuotetta kaÈytetaÈaÈn erityisesti syoÈ vaÈn, sydaÈn- ja
verisuonitautien sekaÈ AIDSin toteamiseen ja diagnosointiin sairauden ilmenemisestaÈ laÈhtien.

Komissio teki paÈaÈ toÈ ksensaÈ Nordionin sitouduttua luopumaan virallisesti eurooppalaisten asiakkai-
densa kanssa tekemiinsaÈ myyntisopimuksiin sisaÈ ltyneistaÈ yksinoikeuslausekkeista. Komissio katsoi,
ettaÈ yksinoikeuslausekkeista luopuminen oli tarpeen kilpailun palauttamiseksi ja varmistamiseksi
kyseisellaÈ alalla. Markkinoiden avaamisella on vaÈ littoÈ miaÈ myoÈ nteisiaÈ vaikutuksia, sillaÈ sen antaa
kyseisen tuotteen eurooppalaisille ostajille mahdollisuuden ostaa Mo-99:aÈaÈ vapaasti miltaÈ tahansa
kyseisen tuotteen toimittajalta.

Komissio vastaanotti vuonna 1996 kanteen, jonka tekijaÈ oli Nordionin taÈrkein kilpailija, belgialainen
IRE-yritys (Institut National des RadioeÂleÂments) ja joka koski erityisesti Mo-99:n yksinoikeudellisten ja
pitkaÈaikaisten hankintasopimusten tekemistaÈ Nordionin ja sen eri puolilla maailmaa sijaitsevien
taÈrkeimpien asiakkaiden vaÈ lillaÈ . Komissio aloitti helmikuussa 1997 kyseisen kanteen perusteella
perustamissopimuksen 82 artiklan mukaisen menettelyn ja toimitti kanadalaiselle tuottajalle
maÈaÈraÈaÈvaÈn aseman vaÈaÈrinkaÈyttoÈ aÈ koskevan vaÈ itetiedoksiannon, jossa todettiin, ettaÈ yksioikeudellisten
sopimusten tekeminen esti sen ainoaa eurooppalaista kilpailijaa, IRE:ta kehittymaÈstaÈ uhaten poistaa
sen pitkaÈ llaÈ aikavaÈ lillaÈ markkinoilta ja esti mahdollisten uusien kilpailijoiden tulon markkinoille.

Komission laÈhetettyaÈ vaÈ itetiedoksiantonsa Nordion luopui eurooppalaisten asiakkaiden kanssa
tekemiinsaÈ sopimuksiin sisaÈ ltyvien yksinoikeuksiensa taÈytaÈntoÈ oÈ npanosta.

IRE luopui taÈmaÈn seurauksena kanteestaan, joka oli johtanut menettelyn aloittamiseen.

Komissio on pannut merkille myoÈ s Japanin kilpailuviranomaisten (Japanese Fair Trade Commission,
JFTC) Japanissa tekemaÈn tutkimuksen, jonka paÈaÈ tteeksi kyseiset viranomaiset antoivat 24. kesaÈkuuta
1998 suosituksen Nordionin ja sen japanilaisten asiakkaiden vaÈ lisistaÈ yksinoikeusjaÈ rjestelyistaÈ
luopumisesta.

Komissio aikoo valvoa erittaÈ in tarkkaavaisesti, ettaÈ Nordion poistaa yksinoikeusjaÈ rjestelynsaÈ
konkreettisesti ja tinkimaÈttoÈ maÈsti ja ettei kyseisellaÈ kansanterveyden kannalta erittaÈ in taÈrkeaÈ llaÈ
erityisalalla ole yksinoikeuksista aiheutuvia kilpailun vaÈaÈristymiaÈ .
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SPEGNN

SPEGNN 37 teki vuonna 1992 kantelun, jossa se vaÈ itti Gaz de Francen (jaÈ ljempaÈnaÈ 'GDF') kaÈyttaÈvaÈn
vaÈaÈ rin maÈaÈ raÈaÈvaÈaÈ asemaansa. Kantelun mukaan GDF pyrki estaÈmaÈaÈn itsenaÈ isiaÈ kunnallisia
jakeluyrityksiaÈ laajentamasta kaasunjakeluliiketoimintaansa sellaisissa Ranskan osissa, joissa GDF
ei toiminut. Kyseenalaiseksi asetettiin Ranskassa vuonna 1946 annetun kansallistamista koskevan lain
soveltaminen, sillaÈ siinaÈ GDF:lle myoÈ nnetaÈaÈn kaasunjakelumonopoli Ranskan alueella. Muutamalle
kunnalliselle jakeluyritykselle, joita ei kansallistettu vuonna 1946, myoÈ nnettiin poikkeus monopolista.
Jotkin naÈ istaÈ kunnallisista yrityksistaÈ toimivat itsenaÈisinaÈ yhaÈ edelleen. NaÈmaÈ yritykset kohtasivat
kuitenkin vaikeuksia pyrkiessaÈaÈn laajentumaan ja vastaamaan kaasunjakelun kysyntaÈaÈn naapuri-
kuntien alueella. GDF vaÈ itti sille kansallistamista koskevassa laissa taatun jakelumonopolin estaÈvaÈn
itsenaÈ isiaÈ kunnallisia toimijoita laajentamasta toimintaansa.

Komissio laati paÈaÈ toÈ ksen, jossa todettiin Ranskan rikkoneen EY:n perustamissopimuksen 86 artiklan 1
kohtaa yhdessaÈ 82 artiklan kanssa. Koska GDF:n sallittiin kaÈyttaÈaÈ kansallistamista koskevan lain
saÈaÈnnoÈ ksiaÈ estaÈaÈkseen itsenaÈ isiaÈ kunnallisia jakelijoita vastaamasta tarpeeseen, johon se ei itse
kyennyt vastaamaan, GDF:lle oli annettu mahdollisuus kaÈyttaÈaÈ maÈaÈraÈaÈvaÈaÈ asemaansa vaÈaÈ rin.
Komissio hyvaÈksyi paÈaÈ toÈ ksen periaatteessa 9. heinaÈkuuta 1997, mutta siirsi sen taÈytaÈntoÈ oÈ npanoa.
Ranskan parlamentti hyvaÈksyi 3. kesaÈkuuta 1998 uuden lain, jonka tarkoituksena oli paÈaÈ ttaÈaÈ komission
toteama rikkominen. Uuteen lakiin sisaÈ ltyy seuraavia periaatteita:

Ð jos kunta haluaa, ettaÈ GDF asentaa sen alueelle kaasunjakeluverkon ja hoitaa sen toimintaa, sen on
esitettaÈvaÈ hakemus paikallisviranomaisille kolmen kuukauden kuluessa lain taÈytaÈntoÈ oÈ npanemi-
seksi annetun saÈaÈdoÈ ksen julkaisemisesta

Ð energia-asioista vastaava ministeri laatii lopullisen luettelon kunnista, joihin GDF:n olisi
rakennettava kaasunjakeluverkko ja ryhdyttaÈvaÈ hoitamaan sitaÈ kolmen vuoden kuluessa luettelon
hyvaÈksymisestaÈ . Ministerin on otettava huomioon liiketoimintasuunnitelma ja tutkimus, jossa
esitetaÈaÈn suunnitellun kaasunjakelun mahdolliset vaikutukset muihin energianlaÈhteisiin.

Ð kunnat, jotka eivaÈt ole hakeneet GDF:n jakeluverkkoon paÈaÈsyaÈ , sekaÈ kunnat, jotka eivaÈt ole
lopullisessa luettelossa, voivat tehdaÈ yksin tai yhdessaÈ naapurikuntien kanssa valitsemansa
kaasunjakeluverkon tarjoajan kanssa toimilupasopimuksen kaasunjakeluverkon hoitamisesta.
TaÈmaÈ koskee myoÈ s niitaÈ kuntia, jotka hakivat GDF:n verkkoon paÈaÈsyaÈ , mutta joiden alueelle
GDF ei ole ryhtynyt rakentamaan verkkoa kolmen vuoden maÈaÈraÈajan kuluessa.

Ð kaikkien GDF:n ja olemassa olevien itsenaÈ isten kunnallisten jakelijoiden rinnalle tulevien uusien
toimijoiden on hankittava toimilupa energia-asioista vastaavalta ministeriltaÈ . TaÈllaisten toimijoiden
osakkeista vaÈhintaÈaÈn 30 prosenttia on oltava valtion tai julkisen yrityksen hallussa.

NaÈ iden periaatteiden mukaan kaikilla kunnilla, joilla ei ole kaasunjakeluverkkoa, pitaÈ isi olla
mahdollisuus tehdaÈ toimilupasopimus valitsemansa toimijan kanssa tai hoitaa kaasunjakelu itse. Uusi
laki naÈytti ratkaisevan kantelun kohteena olleet asiat. Komissio paÈaÈ tti lopettaa asian kaÈsittelyn lain
taÈytaÈntoÈ oÈ npanemisesta annetun saÈaÈdoÈ ksen julkaisemisen jaÈ lkeen. 38

37 Syndicat Professionnel des Entreprises GazieÁres Non NationaliseÂes.
38 LehdistoÈ tiedote IP/99/291.
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B Ð Komission antamat tai ehdottamat uudet saÈ aÈ doÈ kset tai tiedonannot

Nimi PaÈivaÈmaÈaÈraÈ Julkaisu

Perustamissopimuksen 85 artiklan 3 kohdan sovelta-
misesta tiettyihin kuljetusalan sopimusten ja yhdenmu-
kaistettujen menettelytapojen ryhmiin 14 paÈ ivaÈnaÈ
joulukuuta 1987 annetun neuvoston asetuksen (ETY)
N:o 3976/87 5 artiklan mukainen tiedonanto

EYVL C 369, 28.11.1998

Komission asetus (EY) N:o 2843/98, annettu 22 paÈivaÈnaÈ
joulukuuta 1998, kilpailusaÈaÈntoÈ jen soveltamisesta lii-
kenteen alalla annetuissa neuvoston asetuksissa (ETY)
N:o 1017/68, (ETY) N:o 4056/86

22.12.1998 EYVL L 354, 30.12.1998

ja (ETY) N:o 3975/87 saÈaÈdettyjen hakemusten ja
ilmoitusten muodosta, sisaÈ lloÈ staÈ ja muista yksityis-
kohdista

Komission tiedonanto yhteisoÈ n kilpailusaÈaÈntoÈ jen so-
veltamisesta vertikaalisiin rajoituksiin

30.9.1998 EYVL C 365, 26.11.1998, s. 3

Ehdotukset neuvoston asetuksiksi 2 paÈ ivaÈnaÈ maalis-
kuuta 1965 annetun asetuksen N:o 19/65/ETY ja 6
paÈivaÈnaÈ helmikuuta 1962 annetun asetuksen N:o 17
muuttamisesta

EYVL C 365, 26.11.1998, s. 5

EYVL C 365, 26.11.1998, s. 7

Komission tiedonanto kilpailusaÈaÈntoÈ jen soveltamisesta
telealan liittymaÈsopimuksiin

31.3.1998 EYVL C 265, 22.8.1998

Komission tiedonanto puheensiirrosta InternetissaÈ 7.1.1998 EYVL C 96, 10.1.1998

C Ð EY:n perustamissopimuksen 81, 82 ja 86 artiklan nojalla tehdyt
muodolliset paÈ aÈ toÈ kset

1. Julkaistut paÈaÈ toÈ kset

Julkaistut paÈaÈ toÈ kset PaÈaÈtoÈ ksen
paÈivaÈmaÈaÈraÈ

Julkaisu

FAG-Flughafen, Frankfurt/Main AG (IV/34801) 14.1.1998 EYVL L 72, 11.3.1998

EHTY:n perustamissopimuksen 65 artiklan mukainen
menettely (IV/35814 Ð SeostelisaÈ)

21.1.1998 EYVL L 100, 1.4.1998, s. 55

Komission paÈaÈ toÈ s, tehty 28 tammikuuta 1998, EY:n
perustamissopimuksen 85 artiklan mukaisesta menet-
telystaÈ ( IV/35733 Ð VW-Audi)

28.1.1998 EYVL L 124, 25.4.1998, s. 60

Komission paÈaÈtoÈ s, tehty 11 paÈ ivaÈnaÈ maaliskuuta 1998,
ETY:n perustamissopimuksen 85 ja 86 artiklaan liitty-
vaÈstaÈ menettelystaÈ (IV/34 073, IV/34 395 ja IV/35 436 Ð
Van Den Bergh Foods)

11.3.1998 EYVL L 246, 4.9.1998, s. 1

Alpha Flight Services/ADP (IV/35613) 11.6.1998 EYVL L 230, 18.8.1998

Komission paÈaÈ toÈ s, tehty 17 paÈ ivaÈnaÈ kesaÈkuuta 1998,
EY:n perustamissopimuksen 86 artiklan mukaisesta
menettelystaÈ (IV/36010 Ð AAMS)

17.6.1998 EYVL L 252, 12.9.1998, s. 47

Transatlantic Conference Agreement (TACA) (IV/
35134)

16.9.1998 EYVL L 95, 9.4.1999, s. 1±112

Komission paÈaÈ toÈ s, tehty 14 paÈivaÈnaÈ lokakuuta 1998,
EY.n perustamissopimuksen 85 artiklan soveltamisesta
(IV/33708 Ð British Sugar, IV/33709 Ð Tate & Lyle,
IV/33710 Ð Napier Brown, IV/33711 Ð James Budgett
& Son)

14.10.1998
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Komission paÈaÈtoÈ s Euroopan yhteisoÈ n perustamissopi-
muksen 85 artiklan soveltamismenettelyssaÈ (Asia N:o
IV/35 691 Ð Esieristettyjen kaukolaÈmmitysputkien
alan kartelli)

21.10.1998 EYVL L 24, 30.1.1999, s. 1

Kreikan lauttaliikenne (IV/34466) 9.12.1998 EYVL L 109, 27.4.1999, s. 24

Komission paÈaÈtoÈ s, tehty 14 paÈivaÈnaÈ joulukuuta 1998,
EY:n perustamissopimuksen 85 artiklan mukaisesta
menettelystaÈ (IV/35 280-Sicasov)

14.12.1998 EYVL L 4, 8.1.1999, s. 27

2. Muut muodolliset paÈaÈ toÈ kset 39

2.1. PaÈaÈ toÈ kset kantelun hylkaÈaÈmisestaÈ

Asia N:o IV/ Nimi PaÈaÈtoÈ ksen paÈivaÈmaÈaÈraÈ

34907 NAIL/Inntrepreneur 5.3.1998

36029 Aircall/Eirpage 9.3.1998

35628 AIL/IEL 14.4.1998

35821 NALOO/BCC & CEGB 22.4.1998

34415 IFCO 26.5.1998

36537 Kapitol/Belgacom 28.5.1998

35036 Massol/Rossi 9.7.1998

35116 Colomb/Peugeot 9.7.1998

35148 Givry/Sodirac 9.7.1998

35988 Gevaudan Autos / Autojen sopimusjakelijat 9.7.1998

35989 Lebrasseur/Autojen sopimusjakelijat 9.7.1998

35990 Lezau/Autojen sopimusjakelijat 9.7.1998

35991 Garage Henri Prost / Autojen sopimusjakelijat 9.7.1998

36 381 Finnair/Maersk Air 10.7.1998

35811 Cerri Automobili / BMW Italia 13.7.1998

36644 Combined Merchants/UK Cement Industry 15.7.1998

33014 Asia Motor (Ranska) + 3/ Toyota France + 4 15.7.1998

35823 JWS/BCC 28.7.1998

37037 SWSMA 28.7.1998

33815 Van Marcke / Eudim 6.8.1998

36771 Tambue/ONAB 21.9.1998

36511 Roberts / Greene King 5.11.1998

35137 Trabisco / PSA, Garage Ardon e.a. 16.11.1998

35149 Serieys / PSA, Renault, Grand Garage Albigeois ym. 16.11.1998

35150 Aqueducs Automobiles / PSA, Renault, Fontaine ym. 16.11.1998

35136 Sodima/PSA 29.12.1998

39 Ei julkaistu EYVL:ssaÈ .
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2.2. VaÈ litoimien hylkaÈaÈminen

Asia N:o IV/ Nimi PaÈaÈtoÈ ksen paÈivaÈmaÈaÈraÈ

36859 Vickers/Rolls-Royce 4.6.1998

36771 Tambue/ONAB 21.9.1998

D Ð Hallinnollisella kirjeellaÈ paÈ aÈ toÈ kseen saatetut asiat vuonna 1998

Asia
N:o

Nimi LopetuspaÈ ivaÈ Hallin-
nollisen
kirjeen
laji 40

36837 Alpha Fry+Micro Metallic+1 4.1.1998 1

36610 Sanofi Pharma Bristol-Myers Squibb + 2 5.1.1998 1

35286 Epogam 8.1.1998 2

35424 Polygram+Emi+BMG 9.1.1998 2

36556 NB Chrome 9.1.1998 1

36780 Pasteur MeÂrieux+RIVM 12.1.1998 1

36241 CMG Finance + CCN Marketing Systemen 13.1.1998 1

36619 Nordpay 13.1.1998 1

35726 OTR+7 (ex EFTA 0068) 14.1.1998 1

36658 Mider+Helm+1 19.1.1998 2

36400 TCM+3 23.1.1998 1

35290 Akzo + Bayer 26.1.1998 2

36540 Valpak 26.1.1998 2

36578 CDI 26.1.1998 1

35536 Brockbank+Lloyd's Syndicate 27.1.1998 1

36370 Italcementi+Aalborg+Cementa 30.1.1998 3

36785 Marlene+ Montell+Cracker+3 3.2.1998 2

35923 Neste+Esso+3 5.2.1998 1

36204 GENUSA + 2 5.2.1998 1

36860 Anheuser+Damm 13.2.1998 1

36651 Novapol + 2 16.2.1998 1

36697 Preussag+Voest Alpine+1 (ex M.979) 16.2.1998 1

35697 Pirelli + Mitsubishi + PIRI 18.2.1998 2

36277 Orbcomm Europe Ð satelliittivaÈ litteiset palvelut 20.2.1998 2

36579 EASDAQ+3 23.2.1998 1

34786 NESTLE+COCA-COLA+1 24.2.1998 2

36815 Avebury Taverns 26.2.1998 1

35969 Canal+ +GDI+TINTA+1 3.3.1998 2

36529 Reemtsma + ATW 3.3.1998 1

40 1 = Puuttumattomuustodistus Ð 81 artiklan 1 kohta tai 82 artikla
2 = YksittaÈ ispoikkeus Ð 81 artiklan 3 kohta
3 = Yhdenmukaisuus tiedonannon/ryhmaÈpoikkeuksen kanssa
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36543 BAT + ATW 3.3.1998 1

36544 Reynolds + ATW 3.3.1998 1

35562 Unilever+Pepsi+6 10.3.1998 2

35982 Fina Antwerp Olefins + 2 12.3.1998 2

36715 EECA+KSIA+6 16.3.1998 1

36716 EECA+KSIA+6 16.3.1998 1

36677 Kvaerner+BG 18.3.1998 1

36838 Arco+Repsol+3 18.3.1998 1

36724 Sugar Distributors 19.3.1998 1

36786 Holsten+S&N+1 23.3.1998 2

36916 GPC 27.3.1998 1

36461 Shell+Basf+1 3.4.1998 2

36917 NEC+BULL+PBN (ex M.1095) 6.4.1998 1

35073 FAG + ROL + Minebea 14.4.1998 2

36618 Nordic Mail + SDPS Denmark 16.4.1998 2

36494 EACEM 21.4.1998 2

35084 Coca-Cola + Buxton + Perrier + Nestle Sources 21.4.1998 2

35355 Coca-Cola+Wild+1 21.4.1998 2

36627 DeTeMobil Deutsche Telekom MobilNet 22.4.1998 1

36845 Armstrong+NMC 4.5.1998 1

33430 ASSURNET 5.5.1998 1

35743 Nordic Capital Ð Transpool 5.5.1998 1

36711 Heatric+Fotomechanix+1 5.5.1998 1

36823 PO/Fujitsu+AMD 8.5.1998 1

35835 Coca-Cola & S.B.+Trebor Bassett 12.5.1998 2

36468 Stack International+8 15.5.1998 1

36710 Iberdrola/Telefonica 18.5 1998 1

36884 APROMA 19.5.1998 1

33055 PO / DANSK TENNIS FORBUND 20.5.1998 1

35759 Dansk Tennis Forbund+PS 20.5.1998 1

37026 CoCreate Software+2 26.5.1998 1

34796 CANON+KODAK+3 28.5.1998 2

36782 Siemens Medical Systems + Lohmeier Medizin Elektronik 28.5.1998 1

36908 RGR+3 29.5.1998 2

36624 MAN B&W Diesel + Halla Engineering & Heavy Industries 29.5.1998 1

36625 MAN B&W Diesel + Hyundai Heavy Industries 29.5.1998 1

36643 Versfust + Wavin Trepak 2.6.1998 2

36636 Versfust 2.6.1998 1

36150 Nordiska Satellit+Telenor 4.6.1998 2

35489 Teracom+Rymdbolaget+1 (ex EFTA 0103) 4.6.1998 1

35891 NSAB+GECSI 4.6.1998 1

33635 DAVIDSON MARLEY 8.6.1998 2

34064 MARLEY PLC+MARLEY AUTOMOTIVE
COMPONENTS+KANSEI+1

8.6.1998 2
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36273 INMS 9.6.1998 1

36835 Oxford Biscuits+Bisca 15.6.1998 1

36925 Searle+Oxford 15.6.1998 1

36848 RVI+ZF+STV 23.6.1998 2

36947 Time+Newsweek+1 25.6.1998 1

36962 Canal+ +CCETT+2 25.6.1998 1

37031 BST+2 (Siemens / Breed) 25.6.1998 1

37004 ESM+6 2.7.1998 2

34977 CCSB + Appletise 6.7.1998 2

36210 ABB Stotz-Kontakt + Hanson Electrical 16.7.1998 2

36754 Telefonica+Portugal Telecom 20.7.1998 2

37048 Royale Belge+Partena+3 22.7.1998 1

37115 OMV+PCD+3 22.7.1998 2

36580 SVE Rail Italia + 2 24.7.1998

36895 Tele Danmark+Canal Digital+2 28.7.1998 2

35930 Allied Colloids+Atlas 31.7.1998 1

36178 Metalogenia+Esco 31.7.1998 3

36236 ESCO+Metalogenia 31.7.1998 3

37002 Scottish Courage+Miller 3.8.1998 2

36495 Greenalls 5.8.1998 1

36921 Enterprise Inns 5.8.1998 1

37017 Trent Taverns 5.8.1998 1

37043 Eastman Kodak+Heidelberger+1 10.8.1998 1

36995 Interbrew+Palm 20.8.1998 1

36850 RS Hansa Auto+3 24.8.1998 1

36978 RVI+DAF 25.8.1998 1

37158 Raytheon+Indra 27.8.1998 2

36564 IRE+AEC 1.9.1998 1

36273 INMS+14 2.9.1998 1

35831 ProNet(Services)+CPT Holdings 3.9.1998 1

35856 Fox+Pronet 3.9.1998 1

36002 Warner Bros.+ProNet 3.9.1998 1

36913 Schott+Pasabahce+4 3.9.1998 1

36856 UBOD 4.9.1998 3

36857 UBOD+Copy-Dan 4.9.1998 3

36934 Delfzijl+Rovin 4.9.1998 1

37079 Chevron+Exxon 4.9.1998 1

35520 Belgacom Mobile+2 7.9.1998 1

35612 Pripps+Tuborg (ex EFTA 0053) 7.9.1998 2

37023 Ransomes+Scot-Track 8.9.1998 1

37044 Punch Taverns 8.9.1998 1

36215 CSX-Deutsche Bahn/Cargo 8.9.1998 1

37153 Petrofina+Amoco 9.9.1998 2

36215 ºNDXº CSX+Deutsche Bahn+NS Cargo+1 10.9.1998 1
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36580 SVE Rail Italia+2 10.9.1998 1

37134 Autocare Europe 16.9.1998 1

34881 VIDEOCRYPT 18.9.1998 1

35916 SKAFOR 18.9.1998 2

32825 VHD 18.9.1998 1

35342 Skafor 18.9.1998 1

37142 Sweden Post+PTT Post 21.9.1998 1

36757 Paribas-Bacob 22.9.1998 1

37113 Euskattel 25.9.1998 1

37113 Tetevision+Euskaltel 29.9.1998 1

36840 HSS+Alpha 29.9.1998 1

37225 Lion Nathan International Ltd+Ushers of Trowbridge
Plc+H.P.Bulmer Ltd

30.9.1998 1

36437 Finnish Chemicals+UPM 2.10.1998 1

37155 S&N+Becks 6.10.1998 2

36397 Internet+13 6.10.1998 2

35813 BP+ErdoÈ lchemie+Bayer 12.10.1998 2

37073 Ladbroke + Hilton 12.10.1998 1

37231 ACEA 13.10.1998 1

36611 DERPART 13.10.1998 1

36964 EECA+EIAJ 15.10.1998 1

37168 Tuborg+Falcon 21.10.1998 2

37162 Fedders+BSH+1 22.10.1998 2

36594 Shell+BP 26.10.1998 1

37180 Shell + Bayer 26.10.1998 1

37135 Great Greenland+CFC 26.10.1998 1

33146 HERMES PARFUMS 4.11.1998 1

34243 ESCADA 4.11.1998 1

34288 SOFIPAR INTERNATIONAL 4.11.1998 1

34289 JEAN PATOU 4.11.1998 1

34419 ESTHEDERM 4.11.1998 1

34573 PARFUMS JACQUES BOGART 4.11.1998 1

34574 PARFUMS CHEVIGNON 4.11.1998 1

34575 PARFUMS TED LAPIDUS 4.11.1998 1

34576 PARFUMS BALENCIAGA 4.11.1998 1

34871 JUVENA 4.11.1998 1

34961 Eurocos cosmetics 4.11.1998 1

35199 Laboratoires La Prairie 4.11.1998 1

35261 Pierre Balmain 4.11.1998 1

35370 Bulgari + 10 4.11.1998 1

35381 Burberrys+Inter Parfums+ 4.11.1998 1

35429 Cartier (parfums) 4.11.1998 1

35594 The Donna+La Prairie 4.11.1998 1

35751 Kanebo+9 4.11.1998 1
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37183 Beamish + Miller 5.11.1998 2

36912 Cantab+Glaxo+1 5.11.1998 1

36372 Tetra Pak + Danapak 6.11.1998 2

35949 Ericsson/Marconi 6.11.1998 2

37107 Merck+Basf 10.11.1998 1

35152 BPI & CIN 13.11.1998 1

36432 BPI+CIN+BARD+1 13.11.1998 1

36966 Bayer+GEC+4 16.11.1998 1

35949 Ericsson+Marconi 17.11.1998 2

36674 Philip Morris+Austria Tabak 18.11.1998 1

37025 Tobaccoland 18.11.1998 1

36949 KGS+3 20.11.1998 1

36586 British Digital Broadcasting+4 25.11.1998 3

37209 British Cement Association 25.11.1998 1

37295 Lomellina + Enel 27.11.1998 2

36406 Nordion+Amersham+3 30.11.1998 1

35742 Eucar+13 30.11.1998 1

36510 Greene King 30.11.1998 1

36735 Wolverhampton & Dudley Breweries+1 30.11.1998 1

36601 SkyPak 1.12.1998 1

36576 Vaux Group 3.12.1998 1

37110 Heidelberger+Ostendorf 7.12.1998 1

37065 Pilkington + Glaverbel 11.12.1998 2

35842 Eudim + 10 14.12.1998 1

35708 PO/Sony 15.12.1998 1

35847 Sony 15.12.1998 1

36878 Warner Sogefilms +2 16.12.1998 1

33131 Eurogroup 18.12.1998 1

33389 Eurogroup 18.12.1998 1

33394 EMD 18.12.1998 1

33360 AMS 18.12.1998 1

35490 World Partners 18.12.1998 1

37253 Vio World-wide 18.12.1998 1

36849 MPEG-2 Licensing Programme 18.12.1998 2

37178 Celestica + Madge 21.12.1998 1

37177 Papierfabriken Cham Tenero+Consolidated Papers 21.12.1998 1

36014 Delifrance+5 21.12.1998 2
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E Ð EY:n perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklan nojalla annetut
tiedonannot

1. Julkaiseminen neuvoston asetuksen N:o 17 19 artiklan 3 kohdan nojalla

Asia N:o IV/ Nimi Julkaisu

35992 Scottish & Newcastle EYVL C 8, 13.1.1998, s. 4

36081 Bass EYVL C 36, 3.2.1998, s. 5

36492 Spring Inns EYVL C 61, 26.2.1998, s. 3
EYVL C 133, 30.4.1998, s. 23

36533 Yves Saint Laurent EYVL C 120, 18.4.1998, s. 2

36456 Inntrepreneur EYVL C 33, 30.4.1998, s. 23

36147 IMA:n menettelysaÈaÈnnoÈ t EYVL C 155, 20.5.98, s. 3

36172 ZVEI + Arge Bat EYVL C 172, 6.6.1998, s. 13

36949 KGS+3 EYVL C 247, 7.8.1998, s. 10

30373 P & I Clubs 14.8.1998

36581 TeÂ leÂcom DeÂveloppement EYVL C 293, 22.9.1998, s. 4

36759 NSAA EYVL C 293, 22.9.1998, s. 3

36539 BIB EYVL C 322, 21.10.1998, s. 6

36213 General Electric Aircraft Engines / Pratt & Whitney EYVL C 339, 7.11.1998, s. 3

36748 REIMS II EYVL C 371, 1.12.1998, s. 7

36718 CECED EYVL C 382, 9.12.1998, s. 6

2. Tiedonannot, joissa niitaÈ , joiden etua asia koskee, kehotetaan esittaÈmaÈaÈn
huomautuksensa ehdotetuista toimenpiteistaÈ

Asia N:o IV/ Nimi Julkaisu

36858 ACMA EYVL C 37, 4.2.1998, s. 6

36748 REIMS II EYVL C 53, 20.2.1998, s. 3

36896 TNN Network EYVL C 111, 9.4.1998, s. 8

37067 Belgacom EYVL C 171, 5.6.1998, s. 2

37130 Farland EYVL C 233, 25.7.1998, s. 17

36076,
36201
36078

Lufthansa, SAS, United Airlines EYVL C 239, 30.7.1998

36089 British Airways, American Airlines EYVL C 239, 30.7.1998

37161 Financial Times / Goldman Sachs EYVL C 329, 27.10.1998, s. 5

3. Carlsberg-ilmoitukset rakenteellisista yhteistoiminnallisista yhteisyrityksistaÈ

Asia N:o IV/ Nimi Julkaisu

36836 Yoplait + Valio EYVL C 16, 20.1.1998, s. 4

36530 IPSO EYVL C 18, 21.1.1998, s. 7

36212 Pratt & Whitney + General Electric Aircraft EYVL C 25, 24.1.1998, s. 17
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36848 RVI + ZF + STV EYVL C 37, 4.2.1998, s. 5

36409 DBKom II EYVL C 40, 7.2.1998, s. 11

36 831 Exxon + UCC + 3 EYVL C 44, 10.2.1998, s. 7

36 949 KGS + 3 EYVL C 81, 17.3.1998, s. 4

36 966 Bayer + GEC + 4 EYVL C 97, 31.3.1998, s. 7

37031 BST (Siemens/Breed) EYVL C 162, 28.5.1998, s. 3

37018 Tamrock + Caterpillar EYVL C 179, 11.6.1998, s. 7

37065 Pilkington-Glaverbel EYVL C 186, 16.6.1998, s. 6

36 079 Chevron + Exxon EYVL C 188, 17.6.1998, s. 3

37078 Du Pont + Pioneer EYVL C 219, 15.7.1998, s. 8

37123 Metro Holdings EYVL C 232, 24.7.1998, s. 2

37207 Searle + Pfizer EYVL C 311, 10.10.1998, s. 3

37239 Ballard Power Systems, Daimler Benz AG & Ford
Motor Company

EYVL C 322, 21.10.1998, s. 3

37156 Pfizer + Draxis EYVL C 336, 4.11.1998, s. 12

F Ð LehdistoÈ tiedotteet

Viite PaÈivaÈmaÈaÈraÈ Aihe

IP/98/25 13.1.1998 Komissio aikoo hyvaÈ ksyaÈ Scottish and Newcastlen pubien
vakiovuokrasopimukset

IP/98/27 14.1.1998 Frankfurtin lentoasema

IP/98/30 14.1.1998 Komissio aikoo aloittaa saksalaisten ja itaÈvaltalaisten kustantamoiden ja
kirjakauppiaiden vaÈ l istaÈ kir jojen hintasopimusta koskevan
kilpailumenettelyn

IP/98/39 15.1.1998 Komissio maÈ aÈ rittelee kantansa Internet-puhelinpalveluun EU:n
telemarkkinoiden vapauttamisen kannalta

IP/98/70 21.1.1998 Komissio maÈaÈraÈaÈ sakkoja ruostumattoman teraÈksen tuottajien vaÈ liselle
kartellille

IP/98/94 28.1.1998 Komissio maÈaÈraÈaÈ Volkswagenille 102 miljoonan ecun sakon kuluttajan
tekemaÈn kantelun seurauksena

IP/98/141 10.2.1998 Komissio tutkii EU:n matkapuhelinverkon ja kiinteaÈn puhelinverkon
hintoja

IP/98/147 11.2.1998 Komissio ehdottaa matkaviestinnaÈn seuraavan sukupolven (UMTS)
koordinoitua kaÈyttoÈ oÈ nottoa Euroopan unionissa

IP/98/154 13.2.1998 Autojen hinnat Euroopan unionissa 1. marraskuuta 1997

IP/98/165 18.2.1998 Kolmas raportti televiestinnaÈn saÈaÈntelypaketin toteuttamisesta

IP/98/197 26.2.1998 Komission kanta Springin ºuusiinº pubien vuokrasopimuksiin

IP/98/228 10.3.1998 Komissio hyvaÈksyy eurooppalaisen ja korealaisen puolijohdinteollisuuden
vaÈlisen sopimuksen polkumyyntikiistojen ehkaÈ isemiseksi

IP/98/242 11.3.1998 UnileveriaÈ koskeva komission kielteinen paÈaÈ toÈ s pakastimiin liittyvaÈstaÈ
yksinoikeudesta Irlannin jaÈaÈ teloÈ markkinoilla

IP/98/264 20.3.1998 Sanofin ja Bristol-Myers Squibbin vaÈ lisen yhteisyrityksen perustaminen

IP/98/309 31.3.1998 Komission tiedonanto kilpailusaÈaÈntoÈ jen soveltamisesta televiestintaÈalan
liittymaÈsopimuksiin

IP/98/346 15.4.1998 Euroopan komissio myoÈ ntaÈaÈ teollisuusalan jaÈrjestelylle poikkeusluvan
kilpailusaÈaÈntoÈ jen soveltamisesta sen myoÈ nteisten ympaÈristoÈ vaikutusten
perusteella
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IP/98/353 15.4.1998 Canon Ð Kodak; Komissio hyvaÈksyy valokuvaustuotteiden valmistajien
vaÈliset yhteistyoÈ jaÈrjestelyt

IP/98/355 15.4.1998 Dansk Tennis ForbundKomissio hyvaÈ ksyy tietyin ehdoin Tanskan
tennisliiton ja sille tennipalloja toimittavien jakelijoiden vaÈ liset
sponsorointisopimukset

IP/98/430 13.5.1998 Komissio lopettaa menettelyn, joka koski Deutsche Telekomin
ennakkovalinnasta perimiaÈ maksuja ja numeroiden siirrettaÈvyyttaÈ , ja
siirtaÈaÈ asian kansallisten viranomaisten kaÈsiteltaÈvaÈksi

IP/98/476 28.5.1998 Komissio hyvaÈ ksyy ruotsalaisen Internet-palveluja tarjoavan
yhteisyrityksen

IP/98/536 17.6.1998 AAMSKomissio maÈaÈ raÈaÈ 6 miljoonan ecun sakon Amministrazione
Autonoma dei Monopoli di Statolle

IP/98/546 18.6.1998 Alpha Flight Services (AFS)-ADP

IP/98/547 18.6.1998 Tuborg International A/S:n ja AB Pripps Bryggerierin sopimus Tuborg-
oluen valmistamisesta Ruotsissa

IP/98/556 23.6.1998 Lombard Club

IP/98/557 23.6.1998 Komissio hyvaÈksyy telealan yhteisyrityksen Italiassa

IP/98/640 8.7.1998 Lufthansa/SAS/United

IP/98/641 8.7.1998 British Airways / American Airlines

IP/98/647 9.7.1998 Komissio keskeyttaÈ aÈ maÈ aÈ raÈ aÈ vaÈ n aseman vaÈ aÈ rinkaÈ yttoÈ aÈ koskevan
menettelyn Nordionia vastaan

IP/98/652 10.7.1998 Autojen hinnat Euroopan unionissa 1. toukokuuta 1998

IP/98/656 13.7.1998 Komissio hyvaÈksyy Espanjan matkapuhelinoperaattorin osakkaiden
vaÈlisen liiketoimen

IP/98/663 14.7.1998 Komissio antaa Finnairille ja Maersk Airil le luvan jatkaa
yhteistoimintaansa KoÈ oÈ penhaminan ja Tukholman vaÈlisellaÈ reitillaÈ

IP/98/731 29.7.1998 KiinteissaÈ verkoissa vaÈ litetyn teleliikenteen hinnat laskevat Euroopassa

IP/98/763 13.8.1998 Komissio paÈ aÈ ttaÈ aÈ keskittaÈ aÈ ulkomaanpuheluiden hintoja koskevat
tutkimuksensa 7 tapaukseen

IP/98/794 8.9.1998 Frankfurtin lentoasema

IP/98/811 16.9.1998 TACA:lle maÈaÈraÈtty sakko

IP/98/827 23.9.1998 Komissio suhtautuu myoÈ nteisesti SNCF:n ja CeÂgeÂtelin vaÈ lisiin sopimuksiin

IP/98/832 25.9.1998 EUCAR Ð autoteollisuuden alan tutkimus- ja kehityssopimukset

IP/98/865 6.10.1998 ACEA:n hiilidioksidipaÈaÈstoÈ jaÈ koskeva sitoumus

IP/98/898 14.10.1998 Komissio maÈ aÈ raÈ aÈ British Sugarille sakon EY:n kilpailusaÈ aÈ ntoÈ jen
rikkomisesta Ison-Britannian sokerimarkkinoilla

IP/98/896 15.10.1998 Komissio hyvaÈksyy Euroopan ja Japanin puolijohdinteollisuuden vaÈlisen
sopimuksen polkumyyntikiistojen ehkaÈ isemiseksi

IP/98/917 21.10.1998 Komissio maÈaÈraÈaÈ kaukolaÈmpoÈ putkien valmistajien kartellille suuret sakot
hintojen ja tarjousten sopimisesta

IP/98/923 22.10.1998 Komissio hyvaÈksyy Inmarsatin rakenneuudistuksen

IP/98/927 23.10.1998 Komission ja British Interactive Broadcasting -yhtioÈ n (BiB) alustava
sopimus

IP/98/967 6.11.1998 Yhdistyneen kuningaskunnan pienten ja alueellisten panimoiden tekemiin
pubien vuokrasopimuksiin ei sovelleta EY:n kilpailusaÈaÈntoÈ jaÈ

IP/98/1034 25.11.1998 NeljaÈs raportti televiestinnaÈn saÈaÈntelypaketin toteuttamisesta

IP/98/1036 26.11.1998 Komissio lopettaa matkaviestintaÈ alan asioiden kaÈ sittelyn hintojen
laskemisen seurauksena

IP/98/1046 1.12.1998 Komissio hyvaÈksyy postitoiminnan harjoittajien vaÈlisen ulkomaanpostia
koskevan uudistetun sopimuksen tietyin ehdoin

IP/98/1060 03.12.1998 Komissio panostaa entistaÈ enemmaÈn kartellien torjuntaan
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IP/98/1065 04.12.1998 Komissio tutkii perusteellisesti BT:n ja AT&T:n vaÈlisen yhteisyrityksen

IP/98/1069 08.12.1998 Komissio hyvaÈksyy Sonyn videopelejaÈ koskevat lisenssisopimukset

IP/98/1091 09.12.1998 Komissio maÈaÈraÈaÈ sakkoja Kreikan ja Italian vaÈ listaÈ lauttaliikennettaÈ
koskevalle hintakartellille

IP/98/1128 17.12.1998 Komissio myoÈ ntaÈaÈ poikkeuksen kasvinjalostajanoikeuksien suojaamaa
siementen tuotantoa ja myyntiaÈ koskevalle vakiosopimukselle

IP/98/1155 18.12.1998 Komissio hyvaÈ ksyy MPEG-2 -standardin kaÈ yttoÈ oÈ nottoa koskevan
patenttilisenssiohjelman

G Ð YhteisoÈ jen tuomioistuinten tuomiot ja maÈ aÈ raÈ ykset

1. EnsimmaÈisen oikeusasteen tuomioistuin

Asia Osapuolet PaÈivaÈmaÈ-aÈraÈ Julkaisu

T-275/97 Komissio vastaan GUERIN Automobiles -yhtioÈ 13.2.1998 Kok. 1998, s. II-0253

T-276/97 Komissio vastaan GUERIN Automobiles -yhtioÈ 13.2.1998 Kok. 1998, s. II-0261

T-235/95 Komissio vastaan A.J. Goldstein 16.3.1998 EYVL C 151, 16.5.1998, s. 8

T-367/94 Komissio vastaan British Coal Corporation 29.4.1998 EYVL C 209, 4.7.1998, s. 39

T-262/97 Komissio vastaan A.J. Goldstein 14.5.1998 EYVL C 234, 25.7.1998, s. 27

T-304/94 Komissio vastaan Europe Carton 14.5.1998 EYVL C 209, 4.7.1998, s. 30

T-308/94 Komissio vastaan Cascades SA 14.5.1998 EYVL C 209, 4.7.1998, s. 30

T-309/94 Komissio vastaan NV Koninklijke Nederlandse
Papierfabriek de (KNP)

14.5.1998 EYVL C 209, 4.7.1998, s. 30

T-311/94 Komissio vastaan Kartonfabriek de Eendracht NV 14.5.1998 EYVL C 209, 4.7.98, s. 31

T-317/94 Komissio vastaan Moritz J. Weig GmbH 14.5.1998 EYVL C 209, 4.7.1998, s. 32

T-319/94 Komissio vastaan Fiskeby Board AB 14.5.1998 EYVL C 209, 4.7.1998, s. 33

T-334/94 Komissio vastaan SarrioÁ S.A. 14.5.1998 EYVL C 209, 4.7.1998, s. 33

T-338/94 Komissio vastaan Finnish Board Mills 14.5.1998 EYVL C 209, 4.7.1998, s. 34

T-339/94 Komissio vastaan MetsaÈ-Serla Oy 14.5.1998 EYVL C 209, 4.7.1998, s. 35

T-340/94 Komissio vastaan United Papermills Ltd 14.5.1998 EYVL C 209, 4.7.1998, s. 35

T-341/94 Komissio vastaan Tampella Corporation 14.5.1998 EYVL C 209, 4.7.1998, s. 35

T-342/94 Komissio vastaan Oy KyroÈ AB 14.5.1998 EYVL C 386, 4.7.1998, s. 35

T-347/94 Komissio vastaan Mayr-Melnhof Kartongesellschaft
mbH

14.5.1998 EYVL C 209, 4.7.1998, s. 35

T-348/94 Komissio vastaan Enso EspanoÄ la, S.A. 14.5.1998 EYVL C 209, 4.7.1998, s. 36

T-352/94 Komissio vastaan Mo och DomsjoÈ AB 14.5.1998 EYVL C 209, 4.7.1998, s. 37

T-354/94 Komissio vastaan Stora Kopparbergs AB 14.5.1998

T-375/94 Komissio vastaan European Passenger Service Ltd 15.5.1998

T-596/97 Komissio vastaan DalmineSPA 24.6.1998 EYVL C 312, 10.10.1998, s. 12

T-262/97 Komissio vastaan A.J. Goldstein 26.6.1998. EYVL C 258, 15.8.1998, s. 36

T-286/97R Komissio vastaan Anthony Goldstein 15.7.1998 EYVL C 312, 10.10.1998, s. 12

T-111/96 Komissio vastaan ITT Promedia NV 17.7.1998 EYVL C 299, 26.9.1998, s. 31

T-374/94 Komissio vastaan European Night Services Ltd 15.9.1998

T-375/94 Komissio vastaan European Passenger Service Ltd 15.9.1998
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T-384/94 Komissio vastaan L'Union Internationale des
Chemins de fer (UIC), N.V. Nederlandse
Spooorwegen

15.9.1998

T-388/94 Komissio vastaan SocieÂteÂ Nationale des Chemins de
Fer Francàais (SNCF)

15.9.1998

T-28/95 Komissio vastaan International Express Carriers
Conference (IECC)

16.9.1998 EYVL C 327, 24.10.1998, s. 19

T-110/95 Komissio vastaan International Express Carriers
Conference

16.9.1998 EYVL C 327, 24.10.1998, s. 19

T-116/95 Komissio vastaan CEMENTIR Cementerie del
Tirreno SpA

16.9.1998 EYVL C 258, 15.8.1998, s. 31

T-204/95 Komissio vastaan International Express Carriers
Conference (IECC)

16.9.1998 EYVL C 327, 24.10.1998, s. 20

T-133/95 Komissio vastaan International Express Carriers
Conference (IECC)

16.9.1998 EYVL C 327, 24.10.1998, s. 20

T-100/98R Komissio vastaan Anthony Goldstein 23.10.1998

T-100/98 Komissio vastaan Anthony Goldstein 28.10.1998

2. YhteisoÈ jen tuomioistuin

Asia Osapuolet PaÈ ivaÈmaÈ-aÈraÈ Julkaisu

C-196/97 P Komissio vastaan Intertronic F. Cornelis GmbH 15.1.1998 Kok. 1998, s. I-0199

C-306/96 Javico Internationale -yhtioÈ ja Javico AG -yhtioÈ
vastaan Yves Saint Laurent Parfums -yhtioÈ

28.4.1998 Kok. 1998, s. I-1983

C-230/96 S.A. Cabour ja SA Nord Distribution Automobile
vastaan SARL Afnor ºSOCOº

30.4.1998 Kok. 1998, s. I-2055

C-401/96P Komissio vastaan Somaco SARL 7.5.1998 Kok. 1998, s. I-2587

C-7/95P Komissio vastaan John Deere 28.5.1998 Kok. 1998, s. I-3111

C-8/95P Komissio vastaan Fiatagri U.K. Ltd ja New Holland
Ford Ltd

28.5.1998 Kok. 1998, s. I-3175

C-279/95P Komissio vastaan Langanese-Iglo GmbH 15.6.1998 EYVL C 286, 28.10.1995, s. 3

C-35/96 Komissio vastaan Italian tasavalta (tullihuolitsijat) 18.6.1998 Kok. 1998, s. 3851

C-266/96 Corsica Ferries France S.A. vastaan Gruppo
Antichi ormeggiatori del Golfo di La Spezia et
Ministero dei Trasporti e della Navigazione

18.6.1998 Kok. 1998, s. I-3949

C-38/97 Autotrasporti Librandi s.n.C. di Librandi F & C.
vastaan Cuttica Spedizioni e Servizi Internazionali
s.r.l.

1.10.1998 EYVL C 94, 22.3.1997, s. 10

C-279/95P Komissio vastaan Langnese-Iglo GmbH 1.10.1998

C-70/97P Komissio vastaan Kruidvat B.V.B.A. 17.11.1998

Tuomio
C-7/97

OSCAR Bronner Gessellschaft mbH & Co KG
vastaan 1.
Mediaprint Zeitungs und Zeitschriftenverlag
Gessellschaft mbH & Co KG 2. Mediaprint
ZeitungsvertriebsgeselmbH & Co KG 3.
Mediaprint AnzeigengesellschaftmbH & Co KG

26.11.1998
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II Ð YRITYSKESKITTYMIEN VALVONTA: NEUVOSTON ASETUS
(ETY) N:O 4064/89 JA EHTY:N PERUSTAMISSOPIMUKSEN 66
ARTIKLA

A Ð TiivistelmaÈ neuvoston asetuksen (ETY) N:o 4064/89 6 artiklan 1
kohdan b alakohdan nojalla tehdyistaÈ paÈ aÈ toÈ ksistaÈ

1. KeskittymaÈhankkeet, joissa asianomaiset yritykset ovat antaneet sitoumuksia

ABB / Elsag Bailey 41

ABB Transport Participations (ABB TP), joka on osa ABB:n suunnittelu- ja teknologiaryhmaÈaÈ ,
harjoittaa teknistaÈ suunnittelua, johon kuuluu myoÈ s prosenssiautomaatio. Hankinnan kohteena oleva
yritys, Elsag Bailey, on Finmeccanica SpA:n tytaÈryhtioÈ , joka toimii ainoastaan prosessiautomaation
alalla.

Komission tutkimuksessa ilmeni, ettaÈ tietyn tuotteen, on-line±kaasukromatografin, olisi katsottava
kuuluvan erillisille tuotemarkkinoille. Merkitykselliset maantieteelliset markkinat maÈaÈ riteltiin
vaÈhintaÈaÈn Euroopan laajuisiksi, koska standardit ja koodit on yhdenmukaistettu lainsaÈaÈdaÈnnoÈ llaÈ
koko Euroopassa, on olemassa julkisia hankintoja koskevia velvollisuuksia, kuljetuskustannukset ovat
alhaiset ja asiakkaiden kysyntaÈvoima pientaÈ .

Komissiolla oli osapuolten maÈaÈraÈaÈvaÈaÈn asemaan liittyviaÈ vakavia epaÈ ilyjaÈ kahdesta syystaÈ . EnsinnaÈkin
yrityskaupan jaÈ lkeen uusi yritys saisi erittaÈ in vahvan markkina-aseman riippumatta siitaÈ , kumpaa
kahdesta mahdollisesta maantieteellisestaÈ maÈaÈritelmaÈstaÈ kaÈytetaÈaÈn. Osapuolten yhdistetty markkina-
osuus olisi vaÈhintaÈaÈn kolme kertaa niin suuri kuin niiden laÈhimmaÈn kilpailijan markkinaosuus ja
enimmillaÈaÈn yli kaksi kolmasosaa markkinoista. LisaÈksi tuskin yksikaÈaÈn kilpailija pystyisi kilpailemaan
kaikkien niiden teknisten sovellusten aloilla, joihin ABB TP:n ja Elsag Baileyn tuotteita voidaan
kaÈyttaÈaÈ .

EpaÈilyjen poistamiseksi ABB TP ehdotti toimenpiteen muuttamista sulautuma-asetuksen 6 artiklan 2
kohdan mukaisesti. Ehdotukseen sisaÈ ltyi sitoumus myydaÈ Elsag Baileyn tytaÈryhtioÈ n, Applied
Automation Inc:n, Analytical Division -liiketoimintayksikkoÈ . Applied Automation Inc harjoittaa
toimintaa ensi sijassa Yhdysvalloissa, mutta sillaÈ on jonkin verran toimintaa myoÈ s Euroopassa ja
Aasiassa. MyytaÈvaÈt liiketoiminnot sijaitsevat paÈaÈasiassa Yhdysvalloissa ja ne kattavat Elsag Baileyn
osuudet kaasukromatografien ja massaspektrometrituotteen kehityksen alalla.

Johnson & Johnson / Depuy 42

Johnson&Johnson (J&J) valmistaa laajaa valikoimaa hygieniatuotteita, laÈaÈkeaineita sekaÈ sairaaloiden
ja laÈaÈkaÈreiden kaÈyttaÈmiaÈ huipputeknisiaÈ hoitotuotteita. Hankinnan kohteena oleva yritys, DePuy, on
Rochen tytaÈryhtioÈ , joka kehittaÈaÈ , valmistaa ja myy ortopedisiaÈ tuotteita.

41 16.12.1998.
42 28.10.1998.
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Komissio havaitsi merkittaÈaÈ toiminnan paÈaÈ llekkaÈ isyyttaÈ yhdellaÈ markkinasegmentillaÈ , nimittaÈ in
lonkka- ja polviproteesien segmentillaÈ .

Osapuolet maÈaÈrittelivaÈt maantieteelliset markkinat Euroopan talousalueen laajuisiksi meneillaÈ olevan
lainsaÈaÈdaÈnnoÈ n yhdenmukaistamisen ja hintojen lisaÈaÈntyvaÈn laÈhentymisen vuoksi. Komissio kuitenkin
maÈaÈritteli markkinat kansallisiksi sen perusteella, ettaÈ asiakkaat tarvitsevat myoÈ s koulutusta ja tukea,
mikaÈ edellyttaÈaÈ kansallisen toimipisteen yllaÈpitoa. LisaÈksi komissio havaitsi, ettaÈ kansalliset
korvausjaÈrjestelmaÈt sulkivat markkinat useissa maissa.

Komissio paÈaÈ tteli, ettaÈ toimenpiteellaÈ olisi merkittaÈvaÈaÈ vaikutusta Irlannissa. Komissio epaÈ ili
toimenpiteen soveltuvuutta yhteismarkkinoille useista syistaÈ . EnsinnaÈkin Irlannin markkinat ovat
pienet markkinat, joilla julkisia tarjouskilpailuja koskevat menettelyt eivaÈ t ole vielaÈ taÈysin
kehittyneitaÈ . Toiseksi sulautuneen yrityksen yhdistetty markkinaosuus olisi erittaÈ in korkea ja paljon
suurempi kuin laÈhimpien kilpailijoiden, joiden asema markkinoilla olisi merkityksetoÈ n. LisaÈksi uudesta
yrityksestaÈ tulee kiistaÈmaÈtoÈ n markkinajohtaja sekaÈ lonkka- ettaÈ polviproteesien markkinoilla.

Kilpailuongelmien poistamiseksi J&J sitoutui myymaÈaÈn ortopedisten tuotteiden myyntiin ja jakeluun
liittyvaÈn liiketoimintansa Irlannissa osapuolista riippumattomalle lonkka- ja polviproteesien alalla
toimivalle kilpailijalle. Kauppaan sisaÈ ltyvaÈt varastot, kaikki Irlannissa tehdyt sopimukset, taitotieto,
tekniset ja kaupalliset tiedot sekaÈ muu omaisuus, jota ostaja tarvitsee tuotteiden markkinoimiseksi ja
myymiseksi Irlannissa.

Akzo Nobel/Courtaulds 43

Alankomaalainen Akzo Nobel on kansainvaÈ linen pinnoitteiden, kuitujen, kemikaalien ja terveyden-
hoitotuotteiden valmistaja. Hankinnan kohteena oleva Courtaulds valmistaa pinnoitteita, tiiviste-
aineita, kemikaaleja, kuituja ja polymeerituotteita.

Akzon ja Courtauldsin toiminnot taÈydentaÈvaÈt toisiaan suuressa maÈaÈrin. Kilpailuongelmia havaittiin
kuitenkin lentokoneissa kaÈytettyjen pinnoitteiden ja tiivisteaineiden markkinoilla. Lentokonepinnoit-
teet ovat erikoispinnoitteita, joita toimitetaan lentokonevalmistajille, huoltoyrityksille, lentoyhtioÈ ille
jne. Tiivisteaineita kaÈytetaÈaÈn tiivistaÈmaÈaÈn liitoskohtia lentokoneissa, esimerkiksi polttoainetankeissa.

Osapuolten mukaan lentokoneissa kaÈytettaÈvien pinnoitteiden ja tiivisteaineiden markkinat ovat
vaÈhintaÈaÈn Euroopan talousalueen laajuiset. Komissio ei kuitenkaan tehnyt lopullista maÈaÈritelmaÈaÈ . Se
vahvisti, ettaÈ lentokoneissa kaÈytettaÈvien pinnoitteiden ja tiivisteaineiden markkinat ovat vaÈhintaÈaÈn
Euroopan talousalueen laajuiset, mutta havaitsi merkkejaÈ siitaÈ , ettaÈ naÈmaÈ markkinat voisivat olla
maailmanlaajuiset.

Komission esille ottamat kilpailuongelmat perustuivat jo nyt korkeisiin markkinaosuuksiin ja niiden
merkittaÈvaÈaÈn kasvuun sulautuman seurauksena. Lentokonepinnoitteiden alalla Courtaulds ja Akzo
Nobel yhdysvaltalaisen Dexter-yrityksen kanssa perustamansa yhteisyrityksen ADAF:n kautta ovat
Euroopan johtavat toimittajat. Niiden yhdistetty markkinaosuus olisi yli kolme neljaÈsosaa Euroopan
talousalueen koko markkinoista. Lentokoneissa kaÈytettaÈvien tiivisteaineiden alalla Courtaulds on
markkinajohtaja maailmanlaajuisesti yli kahdella kolmasosalla markkinoista. LisaÈksi markkinoille
paÈaÈsyn esteet ovat naÈillaÈ markkinoilla erittaÈ in korkeat. Ongelmalliseksi katsottiin myoÈ s ADAF:n

43 30.6.1998.
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osallistuminen T&K-hankkeeseen, jonka tarkoituksena on kehittaÈaÈ muun muassa tiivisteaineita, jotka
voisivat kilpailla Courtauldsin nykyisten tuotteiden kanssa.

Komission kanssa kaÈytyjen neuvottelujen jaÈ lkeen Akzo Nobel sitoutui myymaÈaÈn kaikki lentokoneissa
kaÈytettaÈviin pinnoitteisiin ja tiivisteaineisiin liittyvaÈt Courtauldsin maailmanlaajuiset toiminnot
komission hyvaÈksymaÈlle riippumattomalle ostajalle. Vaihtoehtoisesti Akzo Nobel olisi voinut myydaÈ
omistusosuutensa ADAF:staÈ nykyiselle kumppanilleen Dexterille. Akzon valitsemasta ratkaisusta
riippumatta komission on ennen hyvaÈksyntaÈnsaÈ antamista varmistuttava siitaÈ , ettaÈ asiakkaat hyoÈ tyvaÈt
tulevaisuudessakin kilpailusta kyseisillaÈ markkinoilla.

Alcaltel/Thomson CSF-SCS 44

Alcatel johtaa yritysryhmaÈaÈ , johon kuuluvat yritykset valmistavat erilaisia telelaitteita. Thomson-CSF
valmistaa sekaÈ siviili- ettaÈ sotilassovelluksissa kaÈytettaÈviaÈ elektronisia laitteita. Alcatel ja Thomson
ilmoittivat yrityskeskittymaÈstaÈ , jossa ranskalaiset yritykset Alcatel, Thomson-CSF ja AeÂrospatiale
siirtaÈ isivaÈ t satelliittien valmistukseen liittyvaÈ t toimintonsa vasta perustettuun yhteisyritykseen
SCS:aÈaÈn. SCS:n on tarkoitus harjoittaa satelliittien valmistusta.

Osapuolilla on maailmanlaajuisesti merkittaÈvaÈt markkinaosuudet satelliittien kulkuaaltoputkien
markkinoilla. Satelliittiputkien markkinat ovat erittaÈ in keskittyneet. Komission tutkimus osoitti, ettaÈ
kapasiteettia on suhteellisen vaÈhaÈn televiestintaÈsatelliittien kasvavan kysynnaÈn vuoksi. Markkinoille
paÈaÈsyn esteet ovat huomattavat.

Komissio havaitsi, ettaÈ Thomsonin tytaÈryhtioÈ Thomson Tube Electronique (TTE) oli ylivoimaisesti
vaikutusvaltaisin tavarantoimittaja ja sillaÈ oli jo maÈaÈraÈaÈvaÈ asema maailmanlaajuisilla satelliittimarkki-
noilla. Kilpailijat ilmaisivat olevansa huolestuneita siitaÈ , ettaÈ TTE on voinut kaÈyttaÈaÈ markkina-
voimaansa syrjivaÈaÈn hinnoitteluun ja vaÈaÈristaÈaÈ kilpailua satelliittien jaÈ lkeen tulevilla markkinoilla.

NaÈ iden ongelmien poistamiseksi osapuolet sitoutuivat lisaÈaÈmaÈaÈn yhteisyrityksen yleisiin myyntieh-
toihin vaÈ limiesmenettelyaÈ koskevan lausekkeen, jonka mukaan vaÈ limiehenaÈ kaÈytetaÈaÈn riippumatonta
ulkopuolista tahoa (Euroopan avaruusjaÈrjestoÈ ). VaÈ limies tekee paÈaÈ toÈ ksen mahdollisissa TTE:n ja sen
asiakkaiden vaÈlisissaÈ riita-asioissa, jotka koskevat kulkuaaltoputkien myyntiaÈ ja toimitusta. VaÈ limies
puuttuu asiaan asiakkaan pyynnoÈ staÈ ja sillaÈ on valtuudet tehdaÈ paÈaÈ toÈ s kuukauden kuluessa. Ranskan
siviilioikeuden nojalla vaÈlimiehen paÈaÈtoÈ s sitoo sekaÈ Thomsonia ettaÈ kantelijaa. PaÈaÈtoÈ kseen voi sisaÈ ltyaÈ
esimerkiksi maÈaÈraÈys toimittaa tilatut kulkuaaltoputket ja vahingonkorvauksia. VaÈ litysmiehellaÈ on
myoÈ s valtuudet toteuttaa kaikki tutkimukset tai kartoitukset, joita se pitaÈaÈ vaÈ lttaÈmaÈttoÈ minaÈ tehtaÈvaÈnsaÈ
suorittamiseksi.

Thyssen/Krupp 45

SekaÈ saksalainen Thyssen AG (Thyssen) ettaÈ Krupp harjoittavat paÈaÈasiassa teraÈksen ja muiden
materiaalien valmistusta ja jalostusta sekaÈ liukuportaiden ja hissien valmistusta. Komission
tutkimukset osoittivat, ettaÈ sulautuma johtaisi vakaviin ongelmiin ainoastaan liukuportaiden
markkinoilla. Maantieteelliset markkinat maÈaÈriteltiin EU:n laajuisiksi, koska kaikki suurimmat
liukuportaiden valmistajat toimivat koko yhteisoÈ n alueella eivaÈtkaÈ kilpailuolosuhteet eroa toisistaan
merkittaÈvaÈsti.

44 4. 6.1998.
45 2.6.1998.
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Liukuportaiden markkinat ovat erittaÈ in keskittyneet. Thyssenin lisaÈksi Euroopassa on vain kolme
muuta suurta toimittajaa, Kone, Otis ja Schindler, joiden markkinaosuudet ovat laÈhes samansuuruiset.
Krupp ei ole toiminut naÈ illaÈ markkinoilla sen jaÈ lkeen kun se myi liukuportaisiin liittyvaÈn
liiketoimintansa Koneelle. SiitaÈ huolimatta Thyssen/Kruppin ja Koneen vaÈ lillaÈ oli ongelmallisia
yhteyksiaÈ , koska Krupp omisti 10 prosenttia Koneen osakkeista, sillaÈ oli etuoikeus ostaa lisaÈaÈ Koneen
osakkeita ja edustaja Koneen hallituksessa. LisaÈksi yritykset olivat sopineet keskinaÈ isestaÈ kilpailu-
kiellosta. Komissio katsoi, ettaÈ sulautuma olisi alun perin ilmoitetussa muodossaan johtanut Thyssenin
ja Koneen liukuporrasliiketoiminnan yhdentymiseen Kruppin vaÈ lityksellaÈ .

Menettelyn aikana Krupp ehdotti luopumista pysyvaÈ sti oikeudestaan nimittaÈaÈ jaÈ sen Koneen
hallitukseen. Krupp sitoutui lisaÈksi aloittamaan Koneen kanssa neuvottelut kilpailukieltolausekkeiden
peruuttamiseksi ja Koneen osakkeiden ostoon liittyvistaÈ etuoikeuksista luopumiseksi. Siten
markkinoilla on tulevaisuudessa neljaÈ itsenaÈistaÈ kilpailijaa.

Neste/IVO 46

Neste YhtymaÈ Oy (Neste) ilmoitti Imatran Voima Oy:n (IVO) hankkimisesta yksinomaiseen
maÈaÈraÈysvaltaansa. Neste toimii oÈ ljy-, energia- (maakaasu) ja kemikaaliteollisuuden alalla. IVOn
paÈaÈ toimintoja ovat energian- ja laÈmmoÈ ntuotanto, energian myynti ja saÈhkoÈ njakelu. Molemmat
yritykset ovat Suomen valtion maÈaÈraÈysvallassa.

Toimenpide vaikutti maakaasun ja saÈhkoÈ n markkinoihin. Osapuolten tavoin komissio katsoi, ettaÈ
maantieteelliset markkinat noudattavat Suomen maakaasuputkien sijaintia.

Komissio totesi, ettaÈ IVOlla ja NesteellaÈ oli saÈhkoÈ ntuotannon alalla vertikaalisia yhteyksiaÈ , jotka
aiheuttivat kilpailuongelmia. Neste on tytaÈryhtioÈ nsaÈ Gasum Oy:n kautta ainoa yritys, joka tuo maahan,
jakelee ja myy maakaasua saÈhkoÈ ntuotantoon. Nesteen maÈaÈraÈysvallassa olevalla Gasumilla oli jo ennen
keskittymaÈaÈ kaÈytaÈnnoÈ ssaÈ monopoli maakaasun myynnin alalla Suomessa. IVO toimii saÈhkoÈ n
tuotannon, tukkukaupan ja jakelun alalla. Ilmoitettu toimenpide uhkasi johtaa Neste-IVOn
maÈaÈraÈaÈvaÈn asemaan tai sellaisen aseman vahvistumiseen saÈhkoÈ n tukkukaupan markkinoilla Suomessa.
Komissio katsoi, ettaÈ Neste-IVO olisi sulautuman jaÈ lkeen pystynyt maÈaÈraÈaÈmaÈaÈn sekaÈ saÈhkoÈ n ettaÈ
kaasun hinnat Suomessa tai ainakin vaikuttamaan niihin merkittaÈvaÈsti, koska sillaÈ on vahva asema
sekaÈ saÈhkoÈ n ettaÈ maakaasun markkinoilla.

NaÈ iden ongelmien poistamiseksi Neste-IVO sitoutui luopumaan maÈaÈraÈysvallasta Gasumissa ja
pienentaÈmaÈaÈn osakkuutensa siinaÈ vaÈhemmistoÈ osakkuuteen, joka ei tuo maÈaÈraÈysvaltaa. Osakkeet
myydaÈaÈn suomalaisille ja eurooppalaisille, Neste-IVOsta riippumattomille yrityksille, ja valtiolla on
mahdollisuus hankkia niistaÈ enintaÈaÈn 24 prosenttia. NaÈiden sitoumusten myoÈ taÈ Neste-IVOn asema
Gasumissa muuttuu yksinomaisesta maÈaÈraÈysvallasta vaÈhemmistoÈ osakkaan asemaan.

Allianz/AGF 47

Saksalainen Allianz-konserni johtaa vakuutusyhtioÈ iden ryhmaÈaÈ ja on yksi suurimmista teollisuus-
vakuutuksia tarjoavista yhtioÈ istaÈ Euroopassa. Hankinnan kohteena oleva yritys, Assurances GeÂneÂrales
de France (AGF), on ranskalainen vakuutusyhtioÈ , joka toimii henki- ja vahinkovakuutusten sekaÈ
jaÈ lleenvakuutusten alalla Euroopan talousalueella.

46 2.6.1998.
47 8.5.1998.
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KeskittymaÈ vaikutti paÈaÈasiassa luottovakuutusten markkinoilla, erityisesti niin sanottujen delcredere-
vakuutusten markkinoilla (kotimaisia luottoja ja vientiluottoja sekaÈ paÈaÈomalainoja koskevien
vakuutusten markkinat). Komission oli arvioitava toimenpidettaÈ sekaÈ Euroopan ettaÈ kansallisella
tasolla.

Komission tutkimus osoitti, ettaÈ Euroopan johtavan ja toisella sijalla olevan luottovakuutusyhtioÈ n
keskittyminen johtaisi melko suuriin markkinaosuuksiin kapealla markkinasegmentillaÈ , jolla erikois-
tumisaste on korkea ja jolla toimii muutamia maailmanlaajuisia yrityksiaÈ . Uudella yrityksellaÈ tulee
olemaan Euroopan luottovakuutusmarkkinoilla yli kaksi kertaa suurempi markkinaosuus kuin toiseksi
suurimmalla yrityksellaÈ ja yli kolme kertaa suurempi osuus kuin kolmanneksi suurimmalla kilpailijalla.
Samanlainen tilanne on Italiassa, jossa osapuolilla jo on maÈaÈraÈaÈvaÈ markkina-asema ja niiden ero
seuraavaksi suurimpaan kilpailijaan on merkittaÈvaÈ . NaÈmaÈ tekijaÈt eivaÈt kuitenkaan sinaÈ llaÈaÈn johtaneet
vakaviin epaÈ ilyihin, koska on olemassa useita maailmanlaajuisesti toimivia kilpailijoita ja todisteita
siitaÈ , ettaÈ markkinoille on viime aikoina tullut uusia yrityksiaÈ , ja koska sulautuma johtaa Italiassa vain
pieneen markkinaosuuksien kasvuun. Tehokkaan kilpailun kannalta ongelmallisia olivat sitaÈ vastoin
AGF:n ja delcredere-vakuutusten alalla toimivan taÈrkeimmaÈn kilpailijan, Cofacen, vaÈ listen yhteyksien
lisaÈvaikutukset.

TaÈmaÈn vuoksi osapuolet antoivat sitoumuksia, joiden mukaan AGF:n ja Cofacen vaÈ listaÈ rakenteellista
yhteyttaÈ muutettaisiin siten, ettaÈ yritykset kilpailevat delcredere-markkinoilla itsenaÈ isinaÈ yrityksinaÈ .
Sitoumusten mukaan AGF myisi keskittymaÈn hyvaÈksymisen jaÈ lkeen tietyn prosenttiosuuden Cofacen
osakkeistaan ostajille, jotka eivaÈt kuulu AGF/Allianz-yhtymaÈaÈn. LisaÈksi poistetaan kaikki henkiloÈ -
kohtaiset yhteydet osapuolten omistukseen tai maÈaÈraÈysvaltaan kuuluvien yritysten ja Cofacen
omistamien yritysten vaÈlillaÈ .

Owen-Illinois/BTR Packaging 48

Yhdysvaltalainen Owens-Illinois on kansainvaÈ linen lasipakkausten, koneiden ja muovipakkaustuot-
teiden valmistaja ja myoÈ ntaÈaÈ lasiteknologian lisenssejaÈ maailmanlaajuisesti. Hankinnan kohteena
oleva yritys, BTR, on maailmanlaajuinen koneenrakennusalan yritys, jonka tytaÈryhtioÈ BTR Packaging
valmistaa lasipakkauksia YhdistyneessaÈ kuningaskunnassa.

Kuten aikaisemmissa asioissa IV.M.603 Ð Crown Cork & Seal/Carnaud MetalBox ja IV/M.081 Ð
VIAG/Continental Ð komissio vahvisti nytkin, ettaÈ asian kannalta merkitykselliset tuotemarkkinat
ovat elintarvikkeiden, juomien, viinien ja alkoholijuomien pakkaamisessa kaÈytettyjen lasipakkausten
markkinat, koska eri pakkausmateriaaleja ei voida korvata toisillaan. Merkitykselliset maantieteelliset
markkinat maÈaÈriteltiin kansallisiksi rajatylittaÈvaÈn kilpailun puuttumisen, paikallisten toimitusraken-
teiden ja maiden vaÈ listen huomattavien hintaerojen vuoksi.

Komissio paÈaÈ tteli, ettaÈ ehdotettu toimenpide olisi ilmoitetussa muodossaan luonut Owens-Illinois'lle
maÈaÈraÈaÈvaÈn aseman tai vahvistanut sen maÈaÈraÈaÈvaÈaÈ asemaa lasipakkausten markkinoilla YhdistyneessaÈ
kuningaskunnassa ja Irlannissa. PaÈaÈ telmaÈ perustuu osapuolten suuriin markkinaosuuksiin, muiden
kilpailijoiden pieniin markkinaosuuksiin ja Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolelta tulevan
kilpailupaineen vaÈhaÈ isyyteen, joka johtuu korkeista kuljetuskustannuksista.

Ongelmien poistamiseksi Owen-Illinois sitoutui myymaÈaÈn kokonaan lasipakkauksiin liittyvaÈn
liiketoiminnan, jota BTR Packaging harjoitti tytaÈryhtioÈ nsaÈ Rockware Group Limitedin (Rockware)

48 21.4.1998.
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kautta neljaÈ llaÈ tehtaalla YhdistyneessaÈ kuningaskunnassa. Owens-Illinois sitoutui myoÈ s myymaÈaÈn
Rockwaren 50 prosentin omistusosuuden lasinkierraÈtysalan yhteisyrityksestaÈ , British Glass Recycling
Company Ltd:staÈ , jonka se omisti yhdessaÈ Owens-Illinois'n kanssa. Sitoumukset poistavat taÈydellisesti
Owens-Illinois'n ja BTR Packagingin paÈaÈ llekkaÈ iset toiminnot Yhdistyneen kuningaskunnan lasipak-
kausmarkkinoilla.

RAG/Saarbergwerke 49

Hiili- ja teraÈsteollisuuden keskittymien kaÈsittelyssaÈ sovellettavan EHTY:n perustamissopimuksen 66
artiklan mukaisen yksityiskohtaisen tutkimuksen jaÈ lkeen komissio hyvaÈksyi tietyin ehdoin Saarberg-
werke AG:n (Saarbergwerke) ja Preussag Anthrazit GmbH:n (Preussag) siirtymisen RAG
Aktiengesellschaftin (RAG) omistukseen. NaÈmaÈ kolme yritystaÈ ovat ainoat jaÈ ljellaÈ olevat saksalaiset
hiilentuottajat. LisaÈksi sekaÈ RAG ettaÈ Saarbergwerke tuovat hiiltaÈ . YrityksillaÈ on myoÈ s EHTY:n
perustamissopimuksen soveltamisalan ulkopuolista toimintaa. Bundeskartellamt on jo hyvaÈksynyt
ehdotetun toimenpiteen taÈ ltaÈ osin.

Komissio katsoi ehdotetun toimenpiteen aiheuttavan kilpailuongelmia erityisesti Saksaan tuodun
hiilen osalta. Komission kanssa kaÈytyjen neuvottelujen jaÈ lkeen RAG kuitenkin antoi sitoumuksia
naÈ iden ongelmien poistamiseksi. NaÈihin sitoumuksiin kuuluu kaikkien Saarbergwerken hiilen tuontiin
liittyvien toimintojen myynti riippumattomalle kolmannelle osapuolelle sekaÈ kotimaisen hiilen
myynnin erottaminen taÈydellisesti tuontihiilen myynnistaÈ .

Sitoumukset varmistavat, ettaÈ RAG:n asema hiilen tuojana kolmansista maista ei vahvistu. Saksalaisen
hiilen ja tuontihiilen markkinoinnin taÈydellisen erottamisen jaÈ lkeen tuontihiilen myyntimarkkinoilla
Saksassa ei todennaÈkoÈ isesti esiinny RAG:n ja sen kilpailijoiden vaÈ lisen kilpailun vaÈaÈristymistaÈ , ja
Saksan markkinat muuttuvat avoimimmiksi. MyytaÈviin Saarbergwerken tuontitoimintoihin kuuluu
tiettyjaÈ lastaus-, varastointi- ja kuljetuslaitoksia, mikaÈ vahvistaa edelleen tulevan ostajan asemaa
kivihiilen tuonnin alalla.

B Ð TiivistelmaÈ neuvoston asetuksen (ETY) N:o 4064/89 8 artiklan nojalla
tehdyistaÈ paÈ aÈ toÈ ksistaÈ

1. KeskittymaÈhankkeet, joissa asianomaiset yritykset ovat antaneet sitoumuksia
sulautuma-asetuksen 8 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Skanska/Scancem 50

Skanska toimii rakentamisen, rakennusmateriaalien tuotannon ja jakelun sekaÈ kiinteistoÈ nhuollon
alalla. Hankinnan kohteena oleva yritys, Scancem, toimii rakennusmateriaalien, paÈaÈasiassa sementin ja
muiden mineraalipohjaisten materiaalien tuotannon ja jakelun alalla.

Komission maÈaÈrittelemaÈt merkitykselliset tuotemarkkinat olivat sementin, sementin runkoaineiden,
valmis- ja kuivabetonin, betonielementtien sekaÈ rakentamisen markkinat. LisaÈksi komissio arvioi
yrityskaupan kilpailuvaikutukset alueellisella ja paikallisella tasolla.

49 29.7.1998.
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Komissio totesi, ettaÈ ilmoitettu yrityskauppa johtaisi osapuolten maÈaÈraÈaÈvaÈn aseman vahvistumiseen
Ruotsin sementtimarkkinoilla ja mahdollisesti myoÈ s Suomessa ja Norjassa. LisaÈksi se johtaisi
maÈaÈraÈaÈvaÈaÈn asemaan valmisbetonin, kuivabetonin ja betonielementtien Ruotsin markkinoilla.
YhdistyneellaÈ yrityksellaÈ olisi hallussaan yli neljaÈ viidesosaa sementtimarkkinoista ja kaksi±kolme
viidesosaa muista markkinoista. Kaikilla naÈ istaÈ markkinoista kielteiset vaikutukset olisivat osittain
seurausta yhdistyneen yrityksen ylivoimaisesta markkinavoimasta, josta on todisteena sen suuret
markkinaosuudet verrattuna pienempiin ja heikompiin kilpailijoihin. NaÈ itaÈ vaikutuksia vahvistaisivat
huomattavasti vertikaaliset vaikutukset, jotka ovat seurausta Skanskan ja Scancemin yhteisistaÈ
toiminnoista raaka-ainemarkkinoilla (sementti ja sementin runkoaineet), rakennusmateriaalien
markkinoilla (betoni ja muut rakennustuotteet) ja itse rakentamisen markkinoilla. Yhdistyneen
yrityksen laajat toiminnot muodostaisivat myoÈ s merkittaÈvaÈn markkinoille paÈaÈsyn esteen kaikilla sen
toiminta-aloilla.

Poistaakseen komission huolestumisen Scancemin suhteen Skanska lupasi varmistaa Scancemin
sementtiliiketoiminnan myynnin Suomessa ja myydaÈ kaikki omistamansa Scancemin osakkeet. NaÈmaÈ
toimenpiteet avaavat markkinat luomalla uuden riippumattoman toimittajan, jolta on saatavissa
korkealaatuista sementtiaÈ . Skanskan sitoumus myydaÈ omistamansa Scancemin osakkeet poistaa lisaÈksi
yritysten vaÈ liseen vertikaalisen integraatioon liittyvaÈt kilpailuongelmat.

Hoffmann-La Roche/Boehringer Mannheim 51

Hoffmann-La Roche (Roche) on sveitsilaÈ inen yritys, joka toimii paÈ aÈ asiassa laÈ aÈ keaineiden,
diagnostiikkatuotteiden sekaÈ aromien ja hajusteiden tuotannon ja jakelun alalla. Boehringer
Mannheim (BM) valmistaa ja jakelee diagnostiikkatuotteita, laÈaÈkeaineita ja biokemikaaleja. DePuy
on ortopedisten tuotteiden ja laitteiden valmistaja ja jakelija.

Toimenpiteen havaittiin voivan vaikuttaa tehokkaaseen kilpailuun in vitro -diagnostiikan (testit, joilla
tunnistetaan ja mitataan aineita potilaan kudos-, veri- ja virtsanaÈytteistaÈ) ja DNA-koettimien alalla.
Ilmoituksessaan osapuolet ilmoittivat, ettaÈ in vitro -diagnostiikan markkinat ovat maailmanlaajuiset tai
vaÈhintaÈaÈn Euroopan talousalueen laajuiset. Komissio katsoi in vitro -diagnostiikan ja DNA-koettimien
markkinoiden olevat paÈaÈasiassa kansalliset, koska tavarantoimittajilla on oltava paikallinen toimipiste,
asiakkaat eivaÈt voi korvata tuotteita toisilla tuotteilla ja suurimmilla kilpailijoilla on kansalliset
jakelujaÈrjestelmaÈt.

Komissio paÈaÈtteli, ettaÈ ilmoitetussa muodossaan keskittymaÈ johtaisi maÈaÈraÈaÈvaÈn aseman syntymiseen
tai vahvistumiseen perinteisessaÈ kliinisessaÈ kemiassa ja immunokemiassa kaÈytettaÈvien laitteiden ja
DNA-koettimien alalla useilla kansallisilla markkinoilla.

Perinteisen kliinisen kemian ja immunokemian alalla Rochen ja BM:n laitekantojen yhdistyminen
vahvistaisi BM:n maÈaÈraÈaÈvaÈaÈ asemaa joissakin maissa ja helpottaisi maÈaÈraÈaÈvaÈn aseman syntymistaÈ
muissa maissa. Roche ja BM saisivat sulautuman jaÈ lkeen suurta etua siitaÈ , ettaÈ niillaÈ on suurin
asennettu laitekanta.

LisaÈksi keskittymaÈ poistaisi Rochen kilpailijana markkinoilta. Joillakin markkinoilla Roche on ollut
yksi BM:n suurimmista haastajista. Kilpailijat eri maissa eivaÈt taÈ llaÈkaÈaÈn hetkellaÈ pysty tehokkaasti
uhkaamaan Rochen/BM:n markkinajohtajuutta markkinaosuuksien ja asennetun laitekannan suhteen.
Tasapainottavaa kysyntaÈvoimaa ei myoÈ skaÈaÈn ole riittaÈvaÈsti, koska osapuolten suurimmatkaan
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asiakkaat eivaÈt osta huomattavaa maÈaÈraÈaÈ kummankaan osapuolen tuotteista. DNA-koettimien
markkinoilla Rochella on erittaÈ in vahva asema, joka perustuu paÈaÈasiassa sen lukuisiin patentteihin
taÈ rkeimmaÈssaÈ DNA-koetinteknologiassa, polymeraasiketjureaktioteknologiassa (PCR). Rochen
myoÈ ntaÈmaÈt tutkimuslisenssit eivaÈt oikeuta kaupallistamaan sellaisia tuotteita tai laitteita, joissa on
kaÈytetty patentoitua PCR-teknologiaa.

Komission esille tuomien kilpailuongelmien poistamiseksi Roche sitoutui myymaÈaÈn taÈrkeimmaÈn
asennetun laitekannan (Cobas Mira) maÈaÈraÈ tyissaÈ maissa yhdelle ostajalle, joka on elinkelpoinen
kilpailija kliinisen kemian alalla. Roche sitoutui lisaÈksi antamaan kaikissa in vitro -diagnostiikan
sovelluksissa kaÈytettaÈvaÈn PCR-teknologian kaikkien kiinnostuneiden markkinatoimijoiden kaÈyttoÈ oÈ n
syrjimaÈ ttoÈ millaÈ ehdoilla (suosituimmuuslauseke). Sitoumus pienentaÈaÈ huomattavasti asennetun
laitekannan ja kliinisen kemian markkinaosuuden kasvua ja mahdollistaa sen, ettaÈ ostaja voi
vaÈ littoÈ maÈsti tarjota taÈydellisen valikoiman. Sitoumus varmistaa myoÈ s, ettaÈ useita suuria in vitro -
diagnostiikan yrityksiaÈ tulee DNA-koettimien markkinoille.

Agfa-Gevaert/DuPont 52

SekaÈ Agfa ettaÈ DuPont toimivat maailmanlaajuisesti graafisten filmien ja offsetpainolevyjen
tuotannon alalla.

Tuotemarkkinoita maÈaÈritellessaÈaÈn komissio erotti toisistaan graafisten filmien alan ja offsetpainole-
vyjen alan. JaÈ lkimmaÈinen ala jaettiin neljiin erillisiin tuotemarkkinoihin: positiivilevyt, negatiivilevyt,
CTP-levyt (Computer to Plate -tekniikka) ja saÈhkoÈ staattiset levyt. Maantieteelliset markkinat
maÈaÈriteltiin huomattavien kauppavirtojen ja lainsaÈaÈdaÈnnoÈ llisten esteiden puuttumisen vuoksi
Euroopan talousalueen laajuisiksi.

Komissio havaitsi, ettaÈ ehdotettu kauppa johtaisi ehdotetussa muodossaan osapuolten maÈaÈraÈaÈvaÈn
aseman syntymiseen negatiivipainolevyjen markkinoilla. NaÈmaÈ offsetpainolevyt myydaÈaÈn joko paino-
tai julkaisuteollisuudelle, esimerkiksi sanomalehtipainoille tai pakkausten painajille, taikka jakelijoille
ja vaÈhittaÈ iskauppiaille. MaÈaÈraÈaÈvaÈn aseman syntymiseen johtivat korkeat markkinaosuudet Euroopan
talousalueella ja lisaÈksi useat muut tekijaÈ t.

Useimmat negatiivipainolevyjaÈ tarjoavat kilpailijat tekevaÈt tavallisesti asiakkaidensa kanssa sopimus-
paketteja, joissa ne sitoutuvat toimittamaan laitteet veloituksetta ja asiakas sitoutuu ostamaan
painomateriaalit tietyn aikaa kyseiseltaÈ toimittajalta. Agfa oli kuitenkin tehnyt sopimuksia, joiden
mukaan laitetoimittajat saavat toimittaa tiettyjaÈ laitteita ainoastaan Agfalle. NaÈmaÈ yksinoikeuksia
sisaÈ ltaÈvaÈ t sopimukset vaÈhensivaÈ t useimpien kilpailijoiden mahdollisuuksia tarjota samanlaisia
pakettikauppoja asiakkailleen, koska niillaÈ ei ole omaa tuotantokapasiteettia. Siten asiakkaat olisivat
paljon helpommin uuden yrityksen saatavilla verrattuna sen taÈrkeimpiin kilpailijoihin.

LisaÈksi Agfa ja DuPont tekivaÈt yksinoikeussopimuksia useiden taÈrkeiden kauppiaiden kanssa, jotka
saivat tarjota ainoastaan Agfan tai DuPontin tuotteita.

Komission esittaÈmien kilpailuongelmien poistamiseksi Agfa sitoutui peruuttamaan kauppiaiden ja
toimittajien kanssa tekemaÈnsaÈ yksinoikeussopimukset. Afga-Gevaert vapauttaa kaikki negatiivilevy-
jen prosessointilaitteita valmistavat OEM-toimittajat kaikista sopimusvelvoitteista, joilla Agfa-
Gevaertin laitetoimittajia estetaÈaÈn myymaÈstaÈ taÈ llaisia prosessointilaitteita valitsemilleen kolmansille
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osapuolille. Negatiivilevyjen osalta Agfa-Gevaert vapauttaa kaikki nykyiset DuPontin yksinmyyjaÈ t ja -
jakelijat. TaÈmaÈ sitoumus antaa kauppiaille mahdollisuuden myydaÈ kilpailijoiden tuotteita, mikaÈ lisaÈaÈ
tuotemerkkien vaÈ listaÈ kilpailua.

WorldCom/MCI II 53

WorldCom ja MCI ovat poÈ rssinoteerattuja teleyhtioÈ itaÈ , jotka tarjoavat tavallista telepalveluvalikoi-
maa. Molemmat tarjoavat myoÈ s Internetiin liittyviaÈ palveluja.

LoppukaÈyttaÈ jaÈn jaÈrjestelmaÈn konfiguraatiosta riippumatta Internet-yhteys hankitaan yleensaÈ tilaa-
malla se Internet-palveluntarjoajalta, joka tarjoaa Internet-yhteyksiaÈ kaupalliselta pohjalta maksaville
asiakkaille.

Komissio havaitsi, ettaÈ Internet-alalla voidaan erottaa toisistaan erilaisia palvelun tarjoajia,
esimerkiksi pienet operaattorit, jotka tarjoavat ainoastaan valintaisia yhteyksiaÈ , suuret paikallisverk-
koja yllaÈpitaÈvaÈ t operaattorit ja vielaÈ suuremmat operaattorit, jotka tarjoavat kansainvaÈ lisiaÈ
kaukoverkkoja, jotka muodostavat Internetin perusrakenteen. Ainoastaan huipputason Internet-
palveluntarjoajat kykenevaÈt tarjoamaan taÈydelliset Internet-yhteydet taÈysin yksinaÈaÈn. Jos huipputason
verkot nostaisivat Internet-yhteyksiensaÈ hintaa, jaÈ lleenmyyjien kustannusperusta nousisi saman verran
ja nousu olisi siirrettaÈvaÈ asiakkaille. Toissijaiset Internet-palveluntarjoajat, joilla on liikenteen vaihtoa
koskevia peering-sopimuksia, eivaÈt ole taÈysin huipputason verkkojen perimien hintojen armoilla.
Halutessaan tarjota taÈydellisiaÈ yhteyksiaÈ niiden olisi kuitenkin ostettava jatkossakin joitakin
kauttakulkupalveluja 54 huipputason verkoilta. TaÈmaÈn vuoksi puhtaasti jaÈ lleenmyyjinaÈ toimivat
yritykset ja toissijaiset, peering-sopimuksia tehneet Internet-palveluntarjoajat eivaÈt voi rajoittaa
huipputason verkkojen perimiaÈ hintoja. NiinpaÈ merkitykselliset markkinat, joilla sulautuman
osapuolet toimivat, maÈaÈriteltiin huipputason tai yleisten Internet-yhteyksien tarjonnan markkinoiksi.

Osapuolet kuuluvat sellaisten Internet-palveluntarjoajien pieneen ryhmaÈaÈn, jotka kykenevaÈt tarjo-
amaan yhteyksiaÈ kaikkialle Internetiin omien peering-sopimustensa kautta joutumatta ostamaan
kauttakulkupalveluja muilta palveluntarjoajilta. WorldCom on taÈllaÈ hetkellaÈ markkinajohtaja ja MCI
on yksi sen suurimmista kilpailijoista. Sulautuman jaÈ lkeen yhdistyneen yrityksen osuus merkityk-
sellisistaÈ markkinoista olisi noin 50 prosenttia. MCI/WorldCom voisi valvoa markkinoille paÈaÈsyaÈ
kieltaÈytymaÈllaÈ tekemaÈstaÈ uusia peering-sopimuksia, lopettamalla tai uhkaamalla lopettaa peering-
sopimuksia ja/tai korvata ne kauttakulkupalveluilla. LisaÈksi WorldComin ja MCI:n Internet-
runkoverkkojen yhdistaÈminen loisi absoluuttiselta ja suhteelliselta kooltaan sellaisen verkon, ettaÈ
yhdistynyt yritys voisi merkittaÈvissaÈ maÈaÈrin toimia kilpailijoistaan ja asiakkaistaan riippumattomasti.
TaÈmaÈn vuoksi komissio paÈaÈ tteli, ettaÈ toimenpide olisi ilmoitetussa muodossaan johtanut osapuolten
maÈaÈraÈaÈvaÈaÈn asemaan tai sellaisen aseman vahvistumiseen.

Kilpailuongelmien poistamiseksi osapuolet ehdottivat korjaustoimenpiteitaÈ , joihin sisaÈ ltyi omaisuuden
myyntiaÈ , muun muassa MCI:n Internet-liiketoiminnasta luopuminen kokonaan. Sitoumuksen
katsottiin riittaÈvaÈn varmistamaan, ettaÈ ostaja pystyy saamaan itselleen MCI:llaÈ naÈ illaÈ markkinoilla
olleen aseman.

53 8.7.1998.
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2. Ilman sitoumuksia hyvaÈksytyt keskittymaÈhankkeet

Price Waterhouse/Coopers & Lybrand 55

SekaÈ Price Waterhouse (PW) ettaÈ Coopers & Lybrand (C&L) kuuluvat ns. ºkuuden suurenº
maailmanlaajuisen tilintarkastus- ja kirjanpitoyrityksen ryhmaÈaÈn (muut neljaÈ ovat Arthur Andersen
(AA), Deloitte Touche Tohmatsui International (DTTI), KPMG, ja Ernst & Young (EY). Molemmat
konsernit tarjoavat tilintarkastus- ja kirjanpitopalveluja sekaÈ veroneuvontapalveluja.

Komissio keskittyi tutkimuksessaan suuryrityksille tarjottaviin tilintarkastus- ja kirjanpitopalveluihin.
Suuryritykset ovat taÈ llaisten palvelujen osalta riippuvaisia alan kuudesta suuresta yrityksestaÈ , koska
vain niillaÈ on tarvittavat resurssit ja asiantuntemus, edellytetty maantieteellinen kattavuus ja riittaÈvaÈn
vankka maine rahoitusmarkkinoilla. Komissio katsoi markkinoiden olevan maantieteelliseltaÈ
laajuudeltaan kansalliset, koska lakisaÈaÈ teisille tilintarkastuksille ja ammattipaÈtevyydelle on asetettu
kansallisia lakisaÈaÈ teisiaÈ vaatimuksia ja koska palveluntarjoajan on oltava laÈsnaÈ paikallisesti.

Komissio havaitsi, ettaÈ kyseessaÈ olevilla markkinoilla oli monia piirteitaÈ , jotka johtaisivat yhteisen
maÈaÈraÈaÈvaÈn aseman syntymiseen. TaÈ llaisia tekijoÈ itaÈ olivat kysynnaÈn hidas kasvu, homogeeniset tuotteet
ja se, ettaÈ palveluntarjoajilla on keskinaÈ isiaÈ yhteyksiaÈ alan ammatillisesta itsesaÈaÈntelystaÈ huolehtivien
yhteisoÈ jen kautta. NaÈistaÈ markkinoiden piirteistaÈ huolimatta komissio ei loÈ ytaÈnyt ratkaisevia todisteita
maÈaÈraÈaÈvaÈn aseman syntymisestaÈ /vahvistumisesta, koska kyseiset viisi yritystaÈ osallistuvat todennaÈkoÈ i-
sesti jatkossakin tarjouskilpailuihin ja on epaÈtodennaÈkoÈ istaÈ , ettaÈ viiden palveluntarjoajan yhteinen
maÈaÈraÈaÈvaÈ asema pysyisi pitkaÈaÈn vakaana.

TKS/ITW Signode/Titan 56

Komission kaÈsiteltaÈvaÈnaÈ oli TKS:n (Thyssen Stahlin ja Krupp-Hoesch Stahlin yhteisyritys) ja
yhdysvaltalaisen Signode System GmbH:n (Signode) vaÈ linen yhteisyritys. TKS valmistaa ja jakelee
korkealaatuisia teraÈslevytuotteita. Krupp-Hoeschin tytaÈryhtioÈ Titan toimii teraÈsvanteiden, paalivan-
teiden ja vannelukkojen alalla. Signoden liiketoiminta muodostuu paÈaÈasiassa teraÈksisen ja muovisen
vannenauhan tuotannosta ja jakelusta.

Komissio paÈaÈ tteli, ettaÈ teraÈs- ja muovivanteiden merkitykselliset maantieteelliset markkinat rajoittuvat
Euroopan talousalueeseen ja Sveitsiin (Keski-Eurooppaan), koska kilpailuolosuhteet taÈ llaÈ alueella
ovat riittaÈvaÈn homogeeniset ja eroavat laÈhialueista ja koska kuljetuskustannukset ja tuontitullit
yhdessaÈ muodostavat huomattavan haitan Euroopan talousalueen ulkopuolisille tuottajille.

Komission tutkimus osoitti, ettaÈ ITW Signodella ja yhteisyrityksellaÈ olisi yhdessaÈ 35±40 prosenttia
teraÈs- ja muovivanteiden kokonaismarkkinoista Keski-Euroopassa. Komissio paÈaÈ tteli, ettaÈ toimenpide
ei luo tai vahvista maÈaÈraÈaÈvaÈaÈ asemaa useista syistaÈ , esimerkiksi sen vuoksi, ettaÈ vannenauhan
kokonaismarkkinat kasvavat, osapuolet ovat suhteellisen heikkoja nopeasti kasvavalla muovivanteen
alalla ja vahvempia teraÈsvanteen alalla, joka on pitkaÈaikaisessa laskusuunnassa. Aktiivisia kilpailijoita
on useita ja markkinoille paÈaÈsyn esteet kasvavilla muovivannemarkkinoilla ovat alhaiset.

55 20.5.1998.
56 6.5.1998.
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TaÈmaÈn perusteella komissio paÈaÈ tti olla vastustamatta ilmoitettua yhteisyritystaÈ ja julistaa toimenpiteen
yhteismarkkinoille ja ETA-sopimuksen toimintaan soveltuvaksi.

Enso/Stora 57

Enso on kansainvaÈ linen teollisuuskonserni, jonka toiminnot muodostuvat paÈaÈasiassa puunhankinnasta
ja paperikaupasta. Stora valmistaa sellua, paperia ja kartonkia.

Tutkimuksessa keskityttiin paÈaÈasiassa sanomalehtipaperin, aikakauslehtipaperin ja nestepakkauskar-
tongin markkinoihin. Osapuolten mukaan naÈmaÈ markkinat ovat kaikki maailmanlaajuisia. Komissio
myoÈ nsi, ettaÈ tietyt seikat, kuten tullien asteittainen poistaminen, voivat vaÈhitellen johtaa muutokseen
kohti Euroopan talousaluetta laajempia markkinoita. Komissio katsoi kuitenkin, ettaÈ naÈmaÈ tekijaÈ t
eivaÈt riitaÈ todistamaan asiaa pitaÈvaÈsti.

Sanomalehti- ja aikakauslehtipaperin markkinoilla kauppa johtaisi tarjonnan keskittymiseen
suurimmaksi osaksi viidelle suurimmalle toimittajalle. Komissio havaitsi kuitenkin, ettaÈ kummatkaan
markkinat eivaÈt olleet avoimet sellaisten taÈrkeiden tekijoÈ iden kuten toimitusten ja hintojen suhteen.
LisaÈksi suurimmilla ostajilla naÈytti olevan jonkin verran tasapainottavaa kysyntaÈvoimaa. Sen vuoksi
komissio totesi, ettaÈ siirtyminen kuuden yrityksen oligopolista viiden yrityksen oligopoliin ei ollut niin
merkittaÈvaÈ , ettaÈ se johtaisi oligopolistisen maÈaÈraÈaÈvaÈn aseman syntymiseen tai vahvistumiseen.

Nestepakkauskartongin markkinoilla uudesta yrityksestaÈ tulisi johtava tuottaja Euroopan talous-
alueella, sen markkinaosuus olisi erittaÈ in suuri ja potentiaalista kilpailua olisi vain vaÈhaÈn. KysyntaÈpuoli
on kuitenkin yhtaÈ keskittynyt kuin tarjontapuoli, ja suurimpien ostajien, erityisesti Tetra Pakin,
tasapainottavan kysyntaÈvoiman vuoksi toimenpide ei johtaisi maÈaÈraÈaÈvaÈn aseman syntymiseen tai
vahvistumiseen nestepakkauskartongin markkinoilla.

KeskittymaÈ julistettiin yhteismarkkinoille soveltuvaksi sulautuma-asetuksen 8 artiklan 2 kohdan
mukaisesti ilman ehtoja tai velvoitteita. Vastauksena komission vaÈ itetiedoksiantoon osapuolet
kuitenkin sitoutuivat luomaan pienempien asiakkaiden turvaksi hintasuojajaÈrjestelmaÈn, jonka mukaan
suurten asiakkaiden hinnankorotukset eivaÈ t ole prosentuaalisesti pienempiaÈ kuin pienempien
asiakkaiden hinnankorotukset eivaÈtkaÈ suurten asiakkaiden prosentuaaliset hinnanalennukset ole
suurempia kuin pienempien asiakkaiden hinnanalennukset. Osapuolet sitoutuivat helpottamaan
parhaansa mukaan tullittomien tuontikiintioÈ iden myoÈ ntaÈmistaÈ nestepakkauskartongin tuonnille yhden
tai useamman yhteisoÈ n jalostajan tai valmistajan pyytaÈessaÈ sellaista. Kolmanneksi Enso lupasi myydaÈ
osuutensa Elopakin toiminnoista. Myynti poistaa kaikki huolet siitaÈ , ettaÈ kyseinen yhteys pienentaÈ isi
Elopakin tasapainottavaa kysyntaÈvoimaa. Komissio otti naÈmaÈ sitoumukset huomioon.

3. Sulautuma-asetuksen 8 artiklan 3 kohdan nojalla yhteismarkkinoille soveltumattomiksi
julistetut keskittymaÈhankkeet

Bertelsmann/Kirch/Premiere 58

Ehdotetun keskittymaÈn osapuolia olivat CLT-UFA, joka on Bertelsmann AG:n ja Audiofina SA:n
yhteisyritys, sekaÈ Kirch, johtava elokuvien ja television viihdeohjelmien tarjoaja Saksassa. Osapuolten

57 25.11.1998.
58 27.5.1998.
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tarkoitus oli hankkia yhteinen maÈaÈraÈysvalta saksalaisessa maksutelevisioyhtioÈ PremieressaÈ ja
saksalaisessa BetaDigitalissa. Toimenpiteen toisessa vaiheessa CLT-UFA, Kirch ja Deutsche Telekom
olisivat ottaneet haltuunsa saksalaisen BetaResearchin. KeskittymistaÈ tehtiin erilliset ilmoitukset,
mutta niitaÈ kaÈsiteltiin myoÈ hemmin yhdessaÈ , koska ne olisivat yhdessaÈ luoneet puitteet digitaaliselle
maksutelevisiolle Saksassa.

Alustavan tutkimuksen jaÈ lkeen komissio paÈaÈ tteli, ettaÈ ehdotetut toimenpiteet johtaisivat maÈaÈraÈaÈvaÈn
aseman syntymiseen tai vahvistumiseen maksutelevision, maksutelevision teknisten palvelujen ja
kaapelitelevisioverkkojen markkinoilla.

TaÈ llaÈ hetkellaÈ Premiere ja DF1 ovat ainoat maksutelevision tarjoajat Saksassa. Sulautuman kautta
Premiere olisi saanut maÈaÈraÈaÈvaÈn aseman maksutelevisiomarkkinoilla Saksassa ja saksankielisellaÈ
alueella. BetaDigital olisi saanut pysyvaÈn maÈaÈraÈaÈvaÈn aseman satelliittivaÈ litteisen maksutelevision
teknisten palvelujen markkinoilla. Kaapeliverkkojen osalta Deutsche Telekomilla on jatkossakin
maÈaÈraÈaÈvaÈ asema naÈ illaÈ markkinoilla, sillaÈ sen hallussa on suurin osa verkkotason 3 kaapeliverkoista.
KaapelitelevisiolaÈhetykset tapahtuvat kaapeliverkon verkkotasoilla 3 ja 4. Verkkotasolla 3 Deutsche
Telekomin asiakkaina on 16,5 miljoonaa yhteensaÈ 18,5 miljoonasta kaapelitelevisiotaloudesta.

ErittaÈ in myoÈ haÈ isessaÈ vaiheessa menettelyaÈ osapuolet ehdottivat useita sitoumuksia, jotka koskivat
maksutelevisio-ohjelmia, salauksenpurkutekniikkaa ja kaapelioperaattoreiden mahdollisuuksia mark-
kinoida Premieren ohjelmapaketteja. Osapuolet asettivat kuitenkin Premieren ohjelmapakettien
mahdolliselle markkinoille kauaskantoisia rajoituksia, minkaÈ vuoksi vaihtoehtoisen ohjelma- ja
markkinointijaÈrjestelmaÈn luominen kaapeliverkkoon ei olisi ollut kaÈytaÈnnoÈ ssaÈ mahdollista. Sitou-
mukset eivaÈt olleet toimenpiteiden hyvaÈksymiseksi riittaÈviaÈ .

Tutkittuaan ehdotetut keskittymaÈt yksityiskohtaisesti komissio paÈaÈ tti kieltaÈaÈ molemmat toimenpiteet.

C Ð Sulautuma-asetuksen 2 artiklan 4 kohdan nojalla tehdyt paÈ aÈ toÈ kset
(yhteisyritykset)

Telia/Telenor/Schibsted 59

Ruotsalainen teleoperaattori Telia, norjalainen teleoperaattori Telenor ja norjalainen kustannus- ja
yleisradiolaÈhetystoimintaa harjoittava Schibsted muodostivat yhteisyrityksen Internetin gateway-
palvelujen ja Internet-sivujen laatimiseen liittyvien palvelujen tarjoamiseksi. Gateway-palvelujen
tarkoituksena on helpottaa Internetin kaÈyttaÈ jien paÈaÈsyaÈ sisaÈ ltoÈ oÈ n. SisaÈ ltoÈ aÈ voivat tarjota joko gateway-
palvelujen tarjoajat tai muut yritykset, ja se voi olla kaÈyttaÈ jaÈ lle ilmaista tai maksullista sisaÈ ltoÈ aÈ .

Asetuksen 2 artiklan 4 kohdan nojalla oli tutkittava kaksia markkinoita: Internet-sivujen laatimisen
markkinoita, joilla sekaÈ yhteisyritys ettaÈ kaksi sen emoyhtioÈ istaÈ toimivat, ja valintaisten Internet-
yhteyksien tarjonnan markkinoita, joilla sekaÈ Telia ettaÈ Telenor (ruotsalaisesta teleyhtioÈ staÈ ,
Telenordiasta, omistamansa osuuden kautta) toimivat.

Internet-sivujen laatimisen markkinoilla emoyhtioÈ illaÈ ja yhteisyrityksellaÈ olevien erittaÈ in pienten
yhdistettyjen markkinaosuuksien vuoksi komissio paÈaÈ tteli, ettaÈ vaikka emoyhtioÈ t sovittaisivatkin
toimintonsa yhteen, se ei rajoittaisi merkittaÈvaÈsti tehokasta kilpailua.

59 27.5.1998.
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Valintaisten Internet-yhteyksien Ruotsin markkinoiden osalta komissio havaitsi, ettaÈ markkinoille
olivat tyypillistaÈ nopea kasvu, pienet markkinoille paÈaÈsyn esteet ja alhaiset vaihtamiskustannukset.
Vaikka Telian ja Telenordian yhdistetyt markkinaosuudet olivat suhteellisen suuria, komission
tutkimus osoitti, ettaÈ markkinaosuuksilla oli vaÈhaÈn merkitystaÈ nopeasti kasvavilla markkinoilla eikaÈ
markkinarakenne edistaÈnyt kilpailukaÈyttaÈytymisen yhteensovittamista. TaÈmaÈn vuoksi komissio
paÈaÈ tteli, ettaÈ emoyhtioÈ iden kilpailukaÈyttaÈytymisen yhteensovittaminen ei ollut naÈ illaÈ markkinoilla
todennaÈkoÈ istaÈ .

Exante/Canal+/Numericable 60

BankAmerica Investment Corporation (BankAmerica), jossa maÈaÈraÈysvaltaa kaÈyttaÈaÈ BankAmerica
Corporation, ja Capital Communications CDPQ inc. (CDPQ), Caisse de depoÃ t et placement du
Quebec -yhtioÈ n tytaÈryhtioÈ , ilmoittivat suunnitelmistaan hankkia yhdessaÈ Canal+:n kanssa yhteinen
maÈaÈraÈysvalta Numericable Holdingissa (NCH) taÈtaÈ tarkoitusta varten perustetun yhtioÈ n (Exanten)
kautta. NCH yllaÈpitaÈaÈ kaapelitelevisioverkkoja Ranskassa.

ToimenpiteellaÈ ei havaittu olevan kielteistaÈ vaikutusta kilpailuun Ranskassa, koska Bank America ja
CDPQ eivaÈt toimineet siellaÈ . Komissio havaitsi tutkimuksessaan kuitenkin, ettaÈ toimenpide uhkasi
johtaa toiminnan yhteensovittamiseen Espanjan maksutelevisiomarkkinoilla, koska molemmilla
emoyhtioÈ illaÈ oli osuuksia naÈ illaÈ markkinoilla.

Espanjassa Canal+:lla on yhteinen maÈaÈraÈysvalta (Prisan kanssa) Sogecablessa, jolla on erittaÈ in vahva
markkina-asema maksutelevisiomarkkinoilla ja joka on myoÈ s erittaÈ in merkittaÈvaÈ sisaÈ lloÈ njakelija (se
omistaa yksinoikeudet useimpiin merkittaÈviin Hollywood-elokuviin ja taÈ rkeimmaÈt jalkapallon
laÈhetysoikeudet kertamaksutelevision kautta). Toisaalta myoÈ s BankAmerica ja CDPQ toimivat
maksutelevisiomarkkinoilla Cableuropa-yhteisyrityksen kanssa, jolla on toimilupa maksutelevisio- ja
telepalvelujen harjoittamiseen 14 alueella Espanjassa.

Komissio ei pitaÈnyt Sogecablen ja Cableuropan vaÈ listaÈ horisontaalista yhteensovittamista todennaÈ-
koÈ isenaÈ , koska Cableuropa on uusi tulija Espanjan maksutelevisiomarkkinoilla ja sen olisi ensin pakko
houkutella mahdollisimmin paljon asiakkaita, joten se todennaÈkoÈ isesti kilpailisi hinnan avulla. LisaÈksi
Cableuropan tarjoama tuote eroaa Sogecablen tarjoamasta tuotteesta, koska se muodostuu irrallisesta
palvelupaketista (Internet, puhelut ja maksutelevisio). Komissio paÈaÈtteli kuitenkin, ettaÈ toimenpide
aiheuttaisi vakavia kilpailuongelmia Cableuropan ja Sogecablen vertikaalisen suhteen osalta, nimittaÈ in
sisaÈ lloÈ ntarjonnan ja Cableuropan mahdollisen etuuskohtelun osalta.

Ongelmien poistamiseksi Canal+ ja Sogecable antoivat sitoumuksen, ettaÈ kaikki neuvottelut
espanjalaisten kaapelioperaattorien kanssa teemakohtaisista tai muista televisio-ohjelmista, joihin
niillaÈ on laÈhetysoikeudet, hoidetaan oikeudenmukaisella ja syrjimaÈttoÈ maÈ llaÈ tavalla yhteisoÈ n ja
kansallisten kilpailusaÈaÈntoÈ jen mukaisesti. Samaa periaatetta noudatettaisiin myoÈ s myoÈ nnettaÈessaÈ
mahdollisia yksinoikeuksia. Sitoumukset pysyisivaÈ t voimassa niin kauan kuin olosuhteet Espanjan
markkinoilla ja ilmoituksen tehneiden osapuolten osuudet Sogecablessa, Cableuropassa ja Numeri-
cablessa pysyvaÈt suurin piirtein samoina. Komissio katsoi, ettaÈ sitoumukset estaÈvaÈt Canal+-yhtioÈ taÈ ja
sen tytaÈryhtioÈ itaÈ harjoittamasta syrjintaÈaÈ ja varmistavat oikeudenmukaisen ja tasa-arvoisen kohtelun
maksutelevisiopalveluja tarjoaville kaapelioperaattoreille, jotka tarvitsevat eri suhteissa Canal+:n
omistamaa sisaÈ ltoÈ aÈ toimiakseen menestyksekkaÈaÈsti maksutelevisiomarkkinoilla.

60 3.12.1998.
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BT/AT&T 61

British Telecommunications (BT) ja AT&T, jotka kuuluvat maailman suurimpiin teleoperaattoreihin,
ilmoittivat suunnitelmistaan perustaa yhteisyritys, joka tarjoaisi erilaisia telepalveluja monikansallisille
yritysasiakkaille ja kansainvaÈlisiaÈ operaattoripalveluja muille teleyhtioÈ ille. Komissio aloitti perus-
teellisen tutkimuksen, jossa keskityttiin yhteisyrityksen vaikutuksiin useilla maailmanlaajuisilla
televiestinnaÈn markkinoilla ja joillakin Yhdistyneen kuningaskunnan markkinoilla.

Alustavan tutkimuksen jaÈ lkeen komissio totesi kilpailuongelmia liittyvaÈn osapuolten yhdistettyyn
markkinaosuuteen suurille monikansallisille yrityksille tarjottavien maailmanlaajuisten telepalvelujen
ja kansainvaÈ listen operaattoripalvelujen markkinoilla. LisaÈksi komissio havaitsi, ettaÈ yhteisyritys voisi
johtaa maÈaÈraÈaÈvaÈn aseman syntymiseen tai vahvistumiseen tiettyjen telepalvelujen Yhdistyneen
kuningaskunnan markkinoilla.

Komissio on arvioinut ACC:n, joka on AT&T:n ja BT:n kokonaan omistama tytaÈryhtioÈ , ja Telewestin,
jossa AT&T:llaÈ on TCI:n kautta yhteinen maÈaÈ raÈysvalta, kilpailukaÈ yttaÈ ytymisen mahdollista
yhteensovittamista 2 artiklan 4 kohdan nojalla. TaÈmaÈ tutkimus on vielaÈ kesken.

D Ð Komission paÈ aÈ toÈ kset

1. Neuvoston asetuksen (ETY) N:o 4064/89 6 ja 8 artiklan nojalla tehdyt paÈaÈtoÈ kset

1.1. Neuvoston asetuksen (ETY) N:o 4064/89 6 artiklan 1 kohdan nojalla tehdyt paÈaÈ toÈ kset

Asia N:o Nimi PaÈaÈtoÈ ksen
paÈivaÈmaÈ-aÈraÈ

Julkaistu EYVL:ssaÈ

IV/M.1047 WIENERBERGER/CREMER & BREUER 15.1.1998 EYVL C 18, 21.1.1998, s. 9

IV/M.1005 MáRSK DATA / DEN DANSKE BANK Ð DM
DATA

15.1.1998 EYVL C 46, 11.2.1998, s 4

IV/M.1025 MANNESMANN / OLIVETTI / INFOSTRADA 15.1.1998 EYVL C 83, 18.3.1998, s. 4

IV/M.1042 EASTMAN KODAK / SUN CHEMICAL 15.1.1998 EYVL C 32, 30.1.1998, s. 5

IV/M.1070 SPAR / PFANNKUCH 15.1.1998 EYVL C 49, 14.2.1998, s. 14

IV/M.1071 SPAR / PRO 15.1.1998 EYVL C 49, 14.2.1998, s.13

IV/M.1076 ACERALIA / ARISTRAIN (ks. ECSC.1264) 15.1.1998 EYVL C 46, 11.2.1998, s. 4

IV/M.1075 NORDIC CAPITAL / MOÈ LNLYCKE
CLINICAL / KOLMI

20.1.1998 EYVL C 39, 6.2.1998, s. 19

IV/M.1016 PRICE WATERHOUSE / COOPERS &
LYBRAND

21.1.1998

IV/M.993 BERTELSMANN / KIRCH / PREMIERE 22.1.1998 EYVL C 32, 30.1.1998, s. 6

IV/M.1061 ING / BBL 22.1.1998 EYVL C 40, 7.2.1998, s. 10

IV/M.1081 DOW JONES / NBC Ð CNBC EUROPE 22.1.1998 EYVL C 83, 18.3.1998, s. 4

IV/M.1089 PARIBAS BELGIQUE / PARIBAS
NEDERLAND

26.1.1998 EYVL C 136, 1.5.1998, s. 19

IV/M.945 MATRA BAE DYNAMICS / DASA / LFK 27.1.1998 EYVL C 149, 15.5.1998, s. 4

IV/M.1022 CABLE I TELEVISIO DE CATALUNYA (CTC) 28.1.1998 EYVL C 101, 3.4.1998, s. 31

61 Osapuolten annettua sitoumuksia keskittymaÈ hyvaÈksyttiin 30. maaliskuuta 1999 sulautuma-asetuksen 8 artiklan 2
kohdan ja EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan 3 kohdan nojalla.
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IV/M.1091 CABLEUROPA / SPAINCO / CTC 28.1.1998 EYVL C 97, 31.3.1998, s. 8

IV/M.1093 ECIA / BERTRAND FAURE 28.1.1998 EYVL C 48, 13.2.1998, s. 5

IV/M.1045 DFO / SCANDLINES 29.1.1998 EYVL C 92, 27.3.1998, s. 16

IV/M.1064 BOMBARDIER / DEUTSCHE WAGGONBAU 29.1.1998 EYVL C 49, 14.2.1998, s. 13

IV/M.1072 BERTELSMANN / BURDA / FUTUREKIDS 29.1.1998 EYVL C 116, 16.4.1998, s. 2

IV/M.1073 METALLGESELLSCHAFT / KLOÈ CKNER
CHEMIEHANDEL

29.1.1998 EYVL C 53, 20.2.1998 s. 7

IV/M.1027 DEUTSCHE TELEKOM / BETARESEARCH 29.1.1998 EYVL C 37, 4.2.1998, s. 4

IV/M.1056 STINNES / BTL 4.2.1998 EYVL C 58, 24.2.1998, s. 6

IV/M.1062 ALPITOUR / FRANCOROSSO 4.2.1998 EYVL C 188, 17.6.1998, s. 4

IV/M.1088 THOMSON CORPORATION /
FRITIDSRESOR

4.2.1998 EYVL C 92, 27.3.1998, s. 16

IV/M.1044 KPMG / ERNST & YOUNG 4.2.1998

IV/M.1085 PROMODES / CATTEAU 6.2.1998 EYVL C 65, 28.2.1998, s. 11

IV/M.1087 PROMODES / SIMAGO 6.2.1998 EYVL C 70, 6.3.1998, s. 14

IV/M.1096 SOCIEÂ TEÂ GEÂ NEÂ RALE / HAMBROS BANK 6.2.1998 EYVL C 97, 31.3.1998, s. 8

IV/M.1053 MANNESMANN / PHILIPS 12.2.1998 EYVL C 144, 9.5.1998, s. 4

IV/M.1078 BP / HUÈ LS 13.2.1998 EYVL C 71, 7.3.1998, s. 26

IV/M.1043 BAT / ZUÈ RICH 16.2.1998 EYVL C 92, 27.3.1998, s. 17

IV/M.1065 NESTLE / SAN PELLEGRINO 16.2.1998 EYVL C 81, 17.3.1998, s. 5

IV/M.1090 GRE / PPP 16.2.1998 EYVL C 168, 3.6.1998, s. 12

IV/M.1100 CGEA / LINJEBUSS 16.2.1998 EYVL C 208, 4.7.1998, s. 2

IV/M.1094 CATERPILLAR / PERKINS ENGINES 23.2.1998 EYVL C 93, 28.3.1998, s. 23

IV/M.1014 BRITISH STEEL / EUROPIPE (ks. myoÈ s M.501) 26.2.1998 EYVL C 181, 12.6.1998, s. 3

IV/M.1099 OTTO VERSAND / ACTEBIS 26.2.1998 EYVL C 79, 14.3.1998, s. 3

IV/M.999 CLT-UFA / HAVAS INTERMEÂ DIATION 26.2.1998 EYVL C 85, 20.3.1998, s. 2

IV/M.1069 WORLDCOM / MCI (II) 3.3.1998

IV/M.1106 BAYERISCHE VEREINSBANK / FGH BANK 4.3.1998 EYVL C 116, 16.4.1998, s. 3

IV/M.1108 SBG / SBV 4.3.1998 EYVL C 149, 15.5.1998, s. 4

IV/M.987 ADTRANZ / SIEMENS / THYSSEN ±
TRANSRAPID INT

9.3.1998 EYVL C 92, 27.3.1998, s. 17

IV/M.1009 GEORG FISCHER / DISA 10.3.1998 EYVL C 125, 23.4.1998, s. 7

IV/M.1086 PROMODES / S21 / GRUPPO GS 10.3.1998 EYVL C 205, 1.7.1998, s. 3

IV/M.1105 TENGELMANN / GRUPPO PAM 10.3.1998 EYVL C 219, 15.7.1998, s. 9

IV/M.1117 PINAULT / GUILBERT 10.3.1998 EYVL C 85, 20.3.1998, s. 2

IV/M.1125 CEREOL / SOFIPROTEOL Ð SAIPOL 10.3.1998 EYVL C 97, 31.3.1998, s. 9

IV/M.1107 EDFI / ESTAG 17.3.1998 EYVL C 142, 7.5.1998, s. 15

IV/M.1113 NORTEL / NORWEB 18.3.1998 EYVL C 123, 22.4.1998, s. 3

IV/M.1120 COMPAQ / DIGITAL 23.3.1998 EYVL C 128, 25.4.1998, s. 21

IV/M.1133 BASS PLC / SAISON HOLDINGS B.V. 23.3.1998 EYVL C 156, 21.5.1998, s. 11

IV/M.1112 ADVENT INTERNATIONAL / EMI /
WH SMITH

24.3.1998 EYVL C 172, 6.6.1998, s. 17

IV/M.1134 TARMAC / BOVIS 24.3.1998 EYVL C 154, 19.5.1998, s. 5

IV/M.1127 NESTLE / DALGETY 2.4.1998

IV/M.1138 ROYAL BANK OF CANADA / BANK OF
MONTREAL

2.4.1998 EYVL C 144, 9.5.1998, s. 4
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IV/M.1144 WINTERTHUR / ARAG 14.4.1998 EYVL C 150, 16.5.1998, s. 2

IV/M.1083 RHONE-POULENC / NOVALIS / NYLTECH 15.4.1998 EYVL C 225, 18.7.1998, s. 3

IV/M.1109 OWENS-ILLINOIS / BTR PACKAGING 21.4.1998 EYVL C 165, 30.5.1998, s. 7

IV/M.1098 GENERALI / AMB / ATHENA 23.4.1998 EYVL C 175, 9.6.1998, s. 5

IV/M.1131 AGF / ROYAL 23.4.1998 EYVL C 205, 1.7.1998, s. 3

IV/M.1155 CENDANT CORPORATION / NPC 24.4.1998 EYVL C 154, 19.5.1998, s. 5

IV/M.1020 GE CAPITAL / SEA CONTAINERS 28.4.1998 EYVL C 162, 28.5.1998, s. 4

IV/M.1139 DLJ / FM HOLDINGS 28.4.1998 EYVL C 272, 1.9.1998, s. 5

IV/M.1102 BBL / AMERICAN EXPRESS 29.4.1998 EYVL C 188, 17.6.1998, s. 4

IV/M.1167 ICI / WILLIAMS 29.4.1998 EYVL C 218, 14.7.1998, s. 5

IV/M.1142 COMMERCIAL UNION / GENERAL
ACCIDENT

6.5.1998 EYVL C 211, 7.7.1998, s. 3

IV/M.1143 DSM / KONINKLIJKE GIST-BROCADES 7.5.1998 EYVL C 353, 19.11.1998, s. 9

IV/M.1082 ALLIANZ / AGF 8.5.1998 EYVL C 246, 6.8.1998, s. 4

IV/M.1178 KOCH / EURO SPLITTER & J ARON 14.5.1998 EYVL C 212, 8.7.1998, s. 5

IV/M.1164 GEC ALSTHOM / CEGELEC 15.5.1998 EYVL C 181, 12.6.1998, s. 3

IV/M.1122 KREDIETBANK / CERA BANK 18.5.1998 EYVL C 212, 8.7.1998, s. 5

IV/M.1101 HERMES / SAMPO / FGB Ð FCIC 19.5.1998 EYVL C 212, 8.7.1998, s. 6

IV/M.1110 VAW / REYNOLDS METALS 19.5.1998 EYVL C 211, 7.7.1998, s.17

IV/M.1132 BT / ESB 19.5.1998 EYVL C 307, 7.10.1998, s. 5

IV/M.1146 SHV ENERGY / THYSSEN KLOÈ CKNER
RECYCLING (ks. CECA 1271)

19.5.1998 EYVL C 208, 4.7.1998, s. 2

IV/M.1177 BELGACOM / TELE DANMARK / TULIP 19.5.1998 EYVL C 213, 9.7.1998, s. 3

IV/M.1121 ALCATEL / THOMSON SA Ð THOMSON CSF 25.5.1998 EYVL C 272, 1.9.1998, s. 6

IV/M.1158 ELF ATOCHEM / ATOHAAS 25.5.1998 EYVL C 225, 18.7.1998, s. 3

IV/M.1169 EDFI / GRANINGE 25.5.1998 EYVL C 186, 16.6.1998, s. 6

IV/M.1170 DAN TRANSPORT / INTER FORWARD 25.5.1998 EYVL C 192, 19.6.1998, s. 4

IV/M.1060 VENDEX / BIJENKORF 26.5.1998 EYVL C 280, 9.9.1998, s. 5

IV/M.1160 GKN / BRAMBLES / SKP 26.5.1998 EYVL C 177, 10.6.1998, s. 14

IV/M.1148 STET / GET / MADRID CABLE 28.5.1998 EYVL C 218, 14.7.1998, s. 5

IV/M.1161 ALCOA / ALUMAX 28.5.1998 EYVL C 307, 7.10.1998, s. 5

IV/M.1175 MAGNA / STEYR 28.5.1998 EYVL C 268, 27.8.1998, s. 8

IV/M.1080 THYSSEN / KRUPP 2.6.1998 EYVL C 252, 11.8.1998, s. 7

IV/M.931 NESTE / IVO 2.6.1998 EYVL C 218, 14.7.1998, s. 4

IV/M.1179 TECH DATA / COMPUTER 2000 3.6.1998

IV/M.1154 MC DERMOTT / ETPM
(DECONCENTRATION)

4.6.1998 EYVL C 218, 14.7.1998, s. 3

IV/M.1185 ALCATEL / THOMSON CSF Ð SCS 4.6.1998 EYVL C 272, 1.9.1998, s. 5

IV/M.1006 UPM-KYMMENE / APRIL 11.6.1998 EYVL C 219, 15.7.1998, s. 9

IV/M.1162 GE / BAYER 11.6.1998 EYVL C 218, 14.7.1998, s. 6

IV/M.1174 RWE Ð DEA / HUÈ LS 11.6.1998

IV/M.1195 SIEBE / EUROTHERM 11.6.1998 EYVL C 212, 8.7.1998, s.6

IV/M.1193 AXA / ROYALE BELGE 12.6.1998 EYVL C 239, 30.7.1998, s. 17

IV/M.1200 ARCO / UNION TEXAS 15.6.1998 EYVL C 16, 21.1.1999, s. 8

IV/M.1004 BLOHM + VOSS / LISNAVE 18.6.1998 EYVL C 239, 30.7.1998, s. 18
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IV/M.1159 SNECMA / MESSIER DOWTY 18.6.1998 EYVL C 213, 9.7.1998, s. 3

IV/M.1186 GEAL / CREA / CGE 18.6.1998 EYVL C 218, 14.7.1998, s. 4

IV/M.1188 KINGFISHER / WEGERT / PROMARKT 18.6.1998 EYVL C 342, 10.11.1998, s. 3

IV/M.1153 KRAUSS-MAFFEI / WEGMANN 19.6.1998 EYVL C 217, 11.7.1998, s. 8

IV/M.1206 DRUM HOLDINGS / NATWEST EQUITY /
CVC

19.6.1998 EYVL C 239, 30.7.1998, s. 17

IV/M.1184 TRAVELERS / CITICORP 23.6.1998 EYVL C 394, 17.12.1998, s. 20

IV/M.1192 CHS ELECTRONICS / METROLOGIE
INTERNATIONAL

23 698

IV/M.1201 DUPONT / MERCK 23.6.1998 EYVL C 222, 16.7.1998, s. 14

IV/M.1172 FORTIS AG / GENERALE BANK 24.6.1998 EYVL C 253, 12.8.1998, s. 3

IV/M.1194 SGB / FORTIS AG 24.6.1998 EYVL C 336, 4.11.1998, s. 11

IV/M.1196 JOHNSON CONTROLS / BECKER 24.6.1998 EYVL C 267, 26.8.1998, s. 18

IV/M.1150 SCHWEIZER RUÈ CK / NCM 26.6.1998 EYVL C 280, 9.9.1998, s. 5

IV/M.1168 DHL / DEUTSCHE POST 26.6.1998 EYVL C 307, 7.10.1998, s. 3

IV/M.1129 COMMERCIAL UNION / BERLINISCHE
LEBENSVERSICHERUNG AG

30.6.1998 EYVL C 236, 28.7.1998, s. 9

IV/M.1165 LUFTHANSA / MENZIES / LCC 30.6.1998 EYVL C 238, 29.7.1998, s. 8

IV/M.1182 AKZO NOBEL / COURTAULDS 30.6.1998 EYVL C 265, 22.8.1998, s. 28

IV/M.1211 MAGNETI MARELLI / TELESPAZIO 2.7.1998 EYVL C 286, 15.9.1998, s. 5

IV/M.1198 BAE / SAAB 3.7.1998 EYVL C 41, 16.2.1999, s. 3

IV/M.1218 PACKAGING INTERNATIONAL BV / NV
KONINKLIJKE KNP BT

3.7.1998

IV/M.1124 MAERSK AIR / LFV HOLDINGS 6.7.1998 EYVL C 253, 12.8.1998, s. 4

IV/M.1140 HALLIBURTON / DRESSER 6.7.1998 EYVL C 239, 30.7.1998, s. 16

IV/M.1207 DANA / ECHLIN 6.7.1998 EYVL C 267, 26.8.1998, s. 18

IV/M.1137 EXXON / SHELL 8.7.1998 EYVL C 252, 11.8.1998, s. 9

IV/M.1208 JEFFERSON SMURFIT / STONE
CONTAINERS

8.7.1998 EYVL C 252, 11.8.1998, s. 8

IV/M.308 KALI + SALZ / MDK / TREUHAND 9.7.1998 EYVL C 275, 3.9.1998, s. 3

IV/M.1199 UTA TELEKOM AG / SWISSCOM 13.7.1998 EYVL C 288, 16.9.1998, s. 4

IV/M.1157 SKANSKA / SCANCEM (ks. IV/M.695) 14.7.1998 EYVL C 228, 21.7.1998, s. 4

IV/M.1189 TEKSID / NORSK HYDRO PRODUKSJON /
MERIDIAN

17.7.1998 EYVL C 252, 11.8.1998, s. 7

IV/M.1232 INGRAM / MACROTRON 17.7.1998 EYVL C 252, 11.8.1998, s. 9

IV/M.1126 CARGILL / VANDEMOORTELE 20.7.1998 EYVL C 253, 12.8.1998, s. 4

IV/M.1224 TPM / WOOD GROUP 20.7.1998 EYVL C 280, 9.9.1998, s. 4

IV/M.1227 CARGILL / VANDEMOORTELE Ð JV 20.7.1998

IV/M.1204 DAIMLER Ð BENZ / CHRYSLER 22.7.1998 EYVL C 252, 11.8.1998, s. 8

IV/M.1163 BOREALIS / IPIC / OMV / PCD 24.7.1998 EYVL C 280, 9.9.1998, s. 3

IV/M.1226 GEC / GPTH 27.7.1998 EYVL C 252, 11.8.1998, s. 10

IV/M.1243 ALLIANCE UNICHEM PLC / SAFA
GALENICA SA

27.7.1998 EYVL C 280, 9.9.1998, s. 4

IV/M.1245 VALEO / ITT INDUSTRIES 30.7.1998 EYVL C 288, 16.9.1998, s. 5

IV/M.1251 PARTICITEL INTERNATIONAL /
CABLEUROPA

30.7.1998 EYVL C 268, 27.8.1998, s. 8

IV/M.1225 *** ENSO / STORA 31.7.1998
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IV/M.1097 WACKER / AIR PRODUCTS 4.8.1998 EYVL C 324, 22.10.1998, s. 5

IV/M.1231 IVO / STOCKHOLM ENERGI 5.8.1998 EYVL C 288, 16.9.1998, s. 4

IV/M.1223 TYCO INTERNATIONAL / US SURGICAL
CORP.

7.8.1998 EYVL C 282, 11.9.1998, s. 5

IV/M.1230 GLAVERBEL / PPG 7.8.1998 EYVL C 282, 11.9.1998, s. 2

IV/M.1190 AMOCO / REPSOL / IBERDROLA / ENTE
VASCO DE LA ENERGI

11.8.1998 EYVL C 288, 16.9.1998, s. 3

IV/M.1239 RWE-DEA / FUCHS PETROLUB 11.8.1998 EYVL C 282, 11.9.1998, s. 2

IV/M.1273 CREDIT SUISSE / NIKKO / MSA 14.8.1998 EYVL C 306, 6.10.1998, s. 11

IV/M.1135 ELF / TEXACO / ANTIFREZE JV 18.8.1998 EYVL C 16, 21.1.1999, s. 8

IV/M.1257 CHS ELECTRONICS / CHS FAR EAST 18.8.1998 EYVL C 289, 17.9.1998, s. 10

IV/M.1244 BANK AMERICA / NATIONSBANK 21.8.1998 EYVL C 392, 16.12.1998, s. 10

IV/M.1248 KINGFISHER / BUT 21.8.1998 EYVL C 403, 23.12.1998, s. 3

IV/M.1263 NORTEL / BAY 21.8.1998 EYVL C 281, 10.9.1998, s. 8

IV/M.1265 CHS / VOBIS 21.8.1998 EYVL C 289, 17.9.1998, s. 10

IV/M.1260 EDON / ROVA / RECO 24.8.1998 EYVL C 369, 28.11.1998, s. 9

IV/M.1280 KKR / WILLIS CORROON 24.8.1998 EYVL C 385, 11.12.1998, s. 4

IV/M.1283 VOLKSWAGEN / ROLLS-ROYCE /
COSWORTH

24.8.1998 EYVL C 286, 15.9.1998, s. 5

IV/M.1253 PARIBAS / JDC / GERFLOR 27.8.1998 EYVL C 288, 16.9.1998, s. 3

IV/M.1275 HAVAS / BERTELSMANN / DOYMA 27.8.1998

IV/M.1258 GEC MARCONI / ALENIA 28.8.1998 EYVL C 306, 6.10.1998, s. 12

IV/M.1242 PARIBAS / ECUREUIL-VIE / ICD 31.8.1998 EYVL C 288, 16.9.1998, s. 5

IV/M.1289 HARBERT MANAGEMENT / DB /
BANKERS TRUST / SPP / OÈ HMA

31.8.1998

IV/M.1270 KNP BT / ALLIUM 3.9.1998

IV/M.1276 NEC / PBN 3.9.1998 EYVL C 307, 7.10.1998, s. 3

IV/M.1279 CDE / LA HENIN 3.9.1998 EYVL C 344, 12.11.1998, s. 7

IV/M.1291 BOSCH / ZF FRIEDRICHSHAFEN 14.9.1998 EYVL C 309, 9.10.1998, s. 8

IV/M.1296 NORSKE SKOG / ABITIBI / HANSOL 14.9.1998 EYVL C 306, 6.10.1998, s. 11

IV/M.1292 CONTINENTAL / ITT 18.9.1998 EYVL C 385, 11.12.1998, s. 4

IV/M.1300 ALLIED SIGNAL / AMP 18.9.1998 EYVL C 309, 9.10.1998, s. 7

IV/M.1306 BERKSHIRE HATHAWAY / GENERAL RE 18.9.1998 EYVL C 338, 6.11.1998, s. 10

IV/M.1219 SEAGRAM / POLYGRAM 21.9.1998 EYVL C 308, 9.10.1998, s. 9

IV/M.1262 CEBECO / PLUKON 24.9.1998

IV/M.1229 AMERICAN HOME PRODUCTS /
MONSANTO

28.9.1998

IV/M.1297 LA RINASCENTE / COLMARK 28.9.1998

IV/M.1221 REWE / MEINL 28.9.1998 EYVL C 303, 2.10.1998, s. 8

IV/M.1203 USINOR / FINARVEDI (ks. ECSC.1282) 29.9.1998

IV/M.1271 PIRELLI / SIEMENS 30.9.1998 EYVL C 336, 4.11.1998, s. 11

IV/M.1308 WOLSELEY / HALL 30.9.1998

IV/M.1304 HERCULES / BETZDEARBORN 5.10.1998 EYVL C 336, 4.11.1998, s. 10

IV/M.1259 VOEST ALPINE STAHL / VOSSLOH: VAE 6.10.1998 EYVL C 394, 17.12.1998, s. 20

IV/M.1314 FRAMATOME / BERG ELECTRONICS 8.10.1998 EYVL C 336, 4.11.1998, s. 10

IV/M.1202 RENAULT / IVECO 22.10.1998 EYVL C 384, 10.12.1998, s. 9
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IV/M.1246 LHZ / CARL ZEISS 23.10.98 EYVL C 331, 29.10.1998, s. 21

IV/M.1298 KODAK / IMATION 23.10.1998 EYVL C 17, 22.1.1999, s. 2

IV/M.1307 MARSH & McLENNAN / SEDGWICK 23.10.1998 EYVL C 372, 2.12.1998, s. 10

IV/M.1319 SMURFIT CONDAT / CVC 23.10.1998 EYVL C 361, 24.11.1998, s. 15

IV/M.1254 DEXIA / ARGENTARIA / CREDITO LOCAL 28.10.1998 EYVL C 4, 7.1.1999, s. 8

IV/M.1286 JOHNSON & JOHNSON / DEPUY 28.10.1998

IV/M.1282 RETEVISION MOVIL 30.10.1998

IV/M.1301 TEXACO / CHEVRON 30.10.1998

IV/M.1318 CONSTRUCTOR / DEXION 30.10.1998 EYVL C 385, 11.12.1998, s. 5

IV/M.1313 DANISH CROWN / VESTJYSKE
SLAGTERIER

6.11.1998 EYVL C 345, 13.11.1998, s. 3

IV/M.1326 TOYOTA / DAIHATSU 6.11.1998 EYVL C 355, 20.11.1998, s. 32

IV/M.1269 LSG / ONEXCORP / SKY CHEFS /
CATERAIR

9.11.1998

IV/M.1303 ADEG / EDEKA 9.11.1998 EYVL C 385, 11.12.1998, s. 5

IV/M.1331 ING / BHF 16.11.1998

IV/M.1325 BAYER / CHIRON DIAGNOSTICS 17.11.1998 EYVL C 19, 23.1.1999, s. 22

IV/M.1334 VOLVO AERO / ABB / TURBOGEN 17.11.1998 EYVL C 24, 29.1.1999, s. 25

IV/M.1114 SAP / HEIDELBERGER 23.11.1998

IV/M.1287 ELENAC / HOECHST 24.11.98 EYVL C 405, 24.12.1998, s. 15

IV/M.1337 KOCH INDUSTRIES / SABA / HOECHST 24.11.1998 EYVL C 400, 22.12.1998, s. 6

IV/M.1359 ROYALE BELGE / ANHYP 27.11.1998 EYVL C 34, 9.2.1999, s. 6

IV/M.1327 NC / CANAL + / CDPQ / BANK AMERICA 3.12.1998

IV/M.1252 AT&T/TCI 4.12.1998

IV/M.1320 LGV / DORANA / EMTEC 7.12.1998

IV/M.1361 RAST Ð UND TANKSTAÈ TTEN AG 7.12.1998 EYVL C 11, 15.1.1999, s. 4

IV/M.1305 EUROSTAR 9.12.1998

IV/M.1336 DEUTSCHE BANK / VIANOVA 9.12.1998 EYVL C 29, 4.2.1999, s. 22

IV/M.1356 METSAÈ -SERLA / UK PAPER 9.12.1998 EYVL C 32, 6.2.1999, s. 5

IV/M.1293 BP / AMOCO 11.12.1998

IV/M.1335 DANA / GLACIER VANDERVELL 11.12.1998 EYVL C 25, 30.1.1999, s. 18

IV/M.1342 KNORR-BREMSE / BOSCH 14.12.1998

IV/M.1171 PTA / TELECOM ITALIA / TELEKOM
AUSTRIA

16.12.1998 EYVL C 32, 6.2.1999, s. 6

IV/M.1339 ABB / ELSAG BAILEY 16.12.1998

IV/M.1333 KINGFISHER / CASTORAMA 17.12.1998

IV/M.1235 NEW HOLLAND / ORENSTEIN & KOPPEL 18.12.1998

IV/M.1372 HUGH BAIRD / SCOTTISH & NEWCASTLE 18.12.1998

IV/M.1256 OK EKONOMISK FOÈ RENING / KUWAIT
PETROLEUM SVERIGE AB

21.12.98 EYVL C 17, 22.1.1999, s. 2

IV/M.1332 THOMSON / LUCAS 21.12.1998

IV/M.1340 BNP / DRESDNER BANK Ð AUSTRIAN JV 21.12.1998 EYVL C 36, 10.2.1999, s. 16

IV/M.1354 SAIR GROUP / LTU 21.12.1998
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IV/M.1368 FORD / ZF 21.12.1998 EYVL C 32, 6.2.1999, s. 5

IV/M.1370 PEUGEOT / CREDIPAR 22.12.1998 6 artiklan 1 kohdan b
alakohta

JV.2 ENEL / FT / DT 26.5.1998

JV.1 TELIA / TELENOR / SCHIBSTED 27.5.1998

JV.2 ENEL / FT / DT 22.6.1998

JV.7 TELIA / SONERA / LITHUANIAN
TELECOMMUNICATIONS

3.7.1998

JV.3 BT / AIRTEL 8.7.1998

JV.5 CEGETEL / CANAL + / AOL /
BERTELSMANN

4.8.1998

JV.6 ERICSSON / NOKIA / PSION 11.8.1998

JV.4 VIAG / ORANGE UK 11.8.1998

JV.7 TELIA / SONERA / LITHUANIAN
TELECOMMUNICATIONS

14.8.1998

JV.9 TELIA / SONERA / MOTOROLA /
OMNITEL

18.8.1998

JV.11 @ HOME BENELUX B.V. 15.9.1998

JV.8 DEUTSCHE TELEKOM / SPRINGER /
HOLTZBRINK / INFOSEEK / WEBSEEK

28.9.1998

JV.14 PANAGORA / DG BANK 26.11.1998

JV.15 BT / AT&T 3.12.1998

JV.13 WINTERSHALL / ENBW / MVV / WV / DEO 11.12.1998

JV.12 ERICSSON / NOKIA / PSION / MOTOROLA 22.12.1998

1.2. Neuvoston asetuksen (ETY) N:o 4064/89 8 artiklan nojalla tehdyt paÈaÈ toÈ kset

Asia N:o. Nimi PaÈaÈtoÈ ksen
paÈivaÈmaÈ-aÈraÈ

Julkaistu EYVL:ssaÈ

M.950 HOFFMANN Ð LA ROCHE / BOEHRINGER
MANNHEIM

4.2.1998

M.986 AGFA-GEVAERT / DU PONT 11.2.1998

M.970 TKS / ITW SIGNODE / TITAN 6.5.1998

M.1016 PRICE WATERHOUSE / COOPERS &
LYBRAND

20.5.1998

M.993 BERTELSMANN / KIRCH / PREMIERE 27.5.1998

M.1027 DEUTSCHE TELEKOM / BETARESEARCH 27.5.1998

M.1069 WORLDCOM /MCI (II) 8.7.1998

M.969 A. P. MOLLER (14 artiklan menettely) 12.10.1998

M.1157 SKANSKA / SCANCEM ( ks. IV/M.695) 11.11.1998

M.1225 ENSO / STORA 25.11.1998
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2. EHTY:n perustamissopimuksen 66 artiklan nojalla tehdyt paÈaÈtoÈ kset

Asia N:o. Nimi PaÈaÈtoÈ ksen
paÈivaÈmaÈaÈraÈ

ECSC.1260 USINOR / FAFER 19.1.1998

ECSC.1262 MAYER PARRY / ROBINSON GROUP 9.2.1998

ECSC.1264 ACERALIA / ARISTRAIN (ks. M.1076) 20.2.1998

ECSC.1278 THYSSEN / KRUPP (ks. IV/M.1080) 2.6.1998

ECSC.1269 SOLLAC / ACERALIA / SOLMED 10.6.1998

ECSC.1252 RAG / SAARBERGWERKE / PREUSSAG
ANTHRAZIT

29.7.1998

ECSC.1286 EWS / KRUPP HOESCH ROHSTOFF + RECYCLING 18.9.1998

ECSC.1282 USINOR / FINARVEDI (ks. IV/M.1203) 29.9.1998

ECSC.1289 BS / LAYDE 7.12.1998

ECSC.1272 BRITISH STEEL / EUROPIPE (ks. IV/M.1014) 14.12.1998

E Ð LehdistoÈ tiedotteet

1. Neuvoston asetuksen (ETY) N:o 4064/89 6 ja 8 artiklan nojalla tehdyt paÈaÈtoÈ kset

1.1. Neuvoston asetuksen (ETY) N:o 4064/89 6 artiklan 1 kohdan nojalla tehdyt paÈaÈ toÈ kset

Viite PaÈ ivaÈmaÈaÈraÈ Aihe

IP/98/38 15.1.1998 Komissio hyvaÈksyy ARISTRAIN STEEL -konsernin siirtymisen ARBED
/ACERALLAn omistukseen.

IP/98/46 19.1.1998 Komissio hyvaÈksyy PRO-konsernin eraÈ iden osien siirtymisen SPAR
Handels AG/ITM -konsernin omistukseen.

IP/98/47 19.1.1998 Komissio hyvaÈksyy PFANNKUCH-konsernin siirtymisen SPAR Handels
AG/ITM -konsernin omistukseen.

IP/98/48/ 19.1.1998 Komissio hyvaÈksyy sen, ettaÈ Mannesmann hankkii maÈaÈraÈysvallan tuovan
omistusosuuden italialaisesta teleoperaattorista INFOSTRADAsta.

IP/98/49 19.1.1998 Komissio hyvaÈksyy sen, ettaÈ Eastman Kodak ja Sun Chemical perustavat
yhteisyrityksen grafiikan alalle.

IP/98/50 19.1.1998 Komissio hyvaÈksyy fuusion tietotekniikan alalla Tanskassa.

IP/98/51 19.1.1998 Komissio paÈaÈttaÈaÈ aloittaa perusteellisen tutkimuksen Wienerbergerin ja
Cremer & Breuerin vaÈ lisen yhteisyrityksen perustamisesta.

IP/98/57 20.1.1998 Komissio hyvaÈksyy Fabrique de Fer de Charleroin siirtymisen Usinorin
maÈaÈraÈysvaltaan.

IP/98/73 22.1.1998 Komissio hyvaÈksyy yhteisyrityksen kliinisen teollisuuden alalla.

IP/98/74 22.1.1998 Komissio tutkii yksityiskohtaisesti Price Waterhousen ja Coopers &
Lybrandin fuusiosuunnitelman.

IP/98/77 22.1.1998 Komissio aloittaa perusteellisen tutkimuksen asiassa BERTELSMANN /
KIRCH /PREMIERE.

IP/98/78 23.1.1998 Komissio hyvaÈksyy Dow Jonesin ja NBC:n yhteisyrityksen.

IP/98/83 26.1.1998 Komissio hyvaÈksyy Banque Bruxelles Lambert/Bank Brussel Lambertin
siirtymisen ING GROEPin yksinomaiseen maÈaÈraÈysvaltaan.

IP/98/97 28.1.1998 Komissio hyvaÈksyy kaksi keskittymaÈaÈ , jotka vaikuttavat maÈaÈraÈysvaltaan
CABLE I TELEVISIO DE CATALUNYAssa (Katalonian
kaapelitelevisio-operaattori).
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IP/98/98 29.1.1998 Komissio hyvaÈksyy sen, ettaÈ Matra BAe Dynamics hankkii 30 prosenttia
Daimler Benz Aerospacen ohjusliiketoiminnasta.

IP/98/101 30.1.1998 Komissio hyvaÈksyy DFO:n ja Scadlinesin yhteisyrityksen, johon on
tarkoitus yhdistaÈaÈ yritysten ItaÈmeren lauttaliikennetoiminnot.

IP/98/102 30.1.1998 Komissio hyvaÈksyy Banque Paribas Nederlandin siirtymisen Banque
Paribas Belgiquen yksinomaiseen maÈaÈraÈysvaltaan.

IP/98/104 30.1.1998 Komissio hyvaÈksyy Bertrand Fauren siirtymisen Ecian omistukseen.

IP/98/105 30.1.1998 Komissio hyvaÈ ksyy Burdan ja Bertelsmannin vaÈ lisen ºFuturekids
Deutschlandº -yhteisyrityksen atk-koulutuksen alalla.

IP/98/106 30.1.1998 Komissio hyvaÈ ksyy KloÈ ckner Chemiehandel GmbH:n siirtymisen
Metallgesellschaft AG:n omistukseen.

IP/98/107 30.1.1998 Komissio hyvaÈksyy DEUTSCHE WAGGONBAU AG:n siirtymisen
BOMBARDIER-yhtioÈ n omistukseen.

IP/98/129 5.2.1998 Komissio hyvaÈksyy Fritidsresorin siirtymisen Thomsonille

IP/98/130 5.2.1998 Komissio hyvaÈksyy Francorosson siirtymisen IFIL:n ja Isoadin perheen
yhteisessaÈ maÈaÈraÈysvallassa olevan Alpitourin omistukseen.

IP/98/131 5.2.1998 Komissio hyvaÈksyy Finnlinesin ja Stinnesin BTL-kaupan.

IP/98/132 5.2.1998 Komissio tutkii yksityiskohtaisesti KPMG:n ja Ernst & Youngin
fuusiohankkeen.

IP/98/137 9.2.1998 Komissio hyvaÈksyy vaÈhittaÈ iskaupan alalla Catteaun siirtymisen PromodeÁs-
yhtioÈ n omistukseen.

IP/98/138 9.2.1998 Komissio hyvaÈ ksyy SIMAGO, S.A:n siirtymisen PROMODESin
omistukseen Espanjan elintarvikkeiden vaÈhittaÈ iskaupan alalla.

IP/98/139 9.2.1998 Komissio hyvaÈksyy HAMBROS BANKin siirtymisen SocieÂteÂ GeÂneÂralen
yksinomaiseen maÈaÈraÈysvaltaan.

IP/98/152 12.2.1998 Komissio hyvaÈ ksyy autojen osiin liittyvien Philipsin toimintojen
siirtymisen Mannesmannille.

IP/98/155 16.2.1998 Komissio hyvaÈksyy HuÈ ls Styrene Business -yhtioÈ n siirtymisen BP:n
omistukseen.

IP/98/156 17.2.1998 Komissio hyvaÈksyy sulautuman yksityisten sairausvakuutusten alalla.

IP/98/157 17.2.1998 Komissio hyvaÈ ksyy ZuÈ r ichin ja B.A.T. Industr ies -yht ioÈ n
rahoituspalveluliiketoiminnan sulautumisen .

IP/98/158 17.2.1998 Komissio hyvaÈ ksyy keskittymaÈ n paikal l isen ja alueel l isen
matkustajaliikenteen alalla.

IP/98/159 17.2.1998 Komissio hyvaÈksyy San Pellegrinon siirtymisen NestleÂn omistukseen.

IP/98/166 18.2.1998 Komissio sakottaa Samsungia keskittymaÈn myoÈ haÈ isestaÈ ilmoittamisesta.

IP/98/181 24.2.1998 Komissio hyvaÈksyy Perkinsin dieselmoottoriliiketoiminnan siirtymisen
Caterpillarin omistukseen.

IP/98/201 27.2.1998 Komissio hyvaÈksyy sen, ettaÈ British Steel hankkii osan Europipen
paÈaÈomasta.

IP/98/202 27.2.1998 Komissio hyvaÈksyy ACTEBIS Holding GmbH:n siirtymisen OTTO
Versandin omistukseen.

IP/98/205 2.3.1998 JaÈ tehuolto: Shanks & McEwan -konserni YhdistyneestaÈ kuningaskunnasta
tulee Belgian markkinoille ostamalla osan Suez-Lyonnaise des Eaux -
konsernin toiminnoista.

IP/98/206 2.3.1998 Komissio hyvaÈksyy Havas IntermeÂdiationin siirtymisen CLT-UFA ±
konsernille.

IP/98/213 4.3.1998 Komissio tutkii yksityiskohtaisesti WorldComin ja MCI:n fuusiohankkeen.

IP/98/215 4.3.1998 Komissio hyvaÈ ksyy alankomaalaisen kiinteistoÈ pankin siirtymisen
saksalaisen Bayerische Vereinsbankin omistukseen.

IP/98/216 5.3.1998 Komissio hyvaÈ ksyy Schweizerische Bankgesellschaftin (SBG) ja
Schweizerischer Bankvereinin (SBV) sulautumisen.
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IP/98/226 10.3.1998 Komissio hyvaÈksyy THYSSENin, ADTRANZin ja SIEMENSin vaÈlisen
TRANSRAPID-yhteisyrityksen, johon yhdistetaÈaÈn niiden magneettisia
junaliikenteen jaÈrjestelmiaÈ koskevat toiminnot.

IP/98/230 10.3.1998 Wolters Kluwer ja reed Elsevier ovat ilmoittaneet hylaÈ nneensaÈ
fuusiohankkeensa komission vastustettua sitaÈ .

IP/98/243 11.3.1998 Komissio hyvaÈksyy GUILBERTin siirtymisen PINAULT-PRINTEMPS-
REDOUTE -konsernin omistukseen.

IP/98/244 11.3.1998 Ko m i s s i o o n p aÈ aÈ t t aÈ n y t s i i r t aÈ aÈ o s a n P R O M O D E S i n j a
SCHEMAVENTUNOn suunnittelemaa GS-kauppaa koskevasta asiasta
Italian viranomaisten tutkittavaksi. Komissio on hyvaÈksynyt muun osan
toimenpiteestaÈ .

IP/98/248 12.3.1998 Komissio hyvaÈksyy sulautuman valimolaitteiden alalla.

IP/98/249 12.3.1998 Komissio hyvaÈksyy yhteisyrityksen nykyaikaisen vaÈhittaÈ iskaupan alalla
(alennusmyymaÈlaÈt) Italiassa.

IP/98/252 13.3.1998 Komissio hyvaÈ ksyy CEREOL/EBS:n ja SOFIPROTEOLin vaÈ lisen
yhteisyrityksen perustamisen oÈ ljysiementen murskaamisen ja
oÈ ljyntuotannon alalla.

IP/98/261 18.3.1998 Komissio hyvaÈksyy ESTAGin siirtymisen EDF:n omistukseen.

IP/98/264 19.3.1998 Komissio on hyvaÈksynyt Sanofin ja Bristol Meyers Squibbin vaÈlisen
yhteisyrityksen perustamisen kahden uuden laÈaÈkeaineen tuotantoa varten.

IP/98/265 19.3.1998 Komissio hyvaÈksyy NORTELin ja NORWEBin keskittymaÈn telealalla.

IP/98/268 24.3.1998 Komissio hyvaÈksyy Digitalin siirtymisen Compaqin omistukseen.

IP/98/269 24.3.1998 Komissio hyvaÈksyy hotelliryhmien sulautumisen.

IP/98/293 26.3.1998 Komissio hyvaÈksyy Tarmacin ja Bovisin vaÈ lisen tehtaiden vuokrausta
hoitavan yhteisyrityksen YhdistyneessaÈ kuningaskunnassa.

IP/98/294 26.3.1998 Komissio hyvaÈ ksyy musiikki- ja kirjakauppa-alan yhteisyrityksen
YhdistyneessaÈ kuningaskunnassa.

IP/98/318 3.4.1998 Komissio hyvaÈksyy ROYAL BANK OF CANADAn (RBC) ja BANK OF
MONTREALin (BMO) sulautumisen.

IP/98/326 3.4.1998 Komissio hyvaÈ ksyy sen, ettaÈ NestleÂ ostaa DalgetyltaÈ Spillersin
lemmikkielaÈ inruokaliiketoiminnan.

IP/98/332 6.4.1998 Komissio paÈaÈttaÈaÈ , ettaÈ Deutagin ja Ilbaun asfalttitehtaiden yhdistaÈminen
yhteisyritykseen ei ole sulautuma.

IP/98/362 17.4.1998 Komissio hyvaÈksyy ARAGin ja Winterthurin vaÈ lisen yhteisyrityksen
perustamisen Sveitsiin.

IP/98/363 17.4.1998 Komissio hyvaÈksyy Novalisin ja Nyltechin siirtymisen Rhodianylin,
RhoÃ ne-Poulencin tytaÈryhtioÈ n omistukseen.

IP/98/366 21.4.1998 Wienerberger ja Cremer & Breuer peruivat yhteisyrityksen perustamista
koskevan ilmoituksensa.

IP/98/369 23.4.1998 Komissio hyvaÈksyy OWENS-ILLINOIS -yhtioÈ n antamien sitoumusten
jaÈ lkeen BTR PACKAGING -yhtioÈ n siirtymisen sen omistukseen.

IP/98/370 24.4.1998 Komissio antaa Assurances GeÂneÂrales de Francelle luvan Royal Nederland
Verzekeringsgroepin ostamiseen.

IP/98/371 24.4.1998 Komissio antaa Assicurazioni Generali S.p.A:lle luvan AMB:n, GPA:n ja
Proximan ostamiseen.

IP/98/389 29.4.1998 Komissio hyvaÈksyy GE Capital Services Ð ja Sea Containers Ltd -
yhtioÈ iden vaÈ lisen GE SEACO -yhteisyrityksen.

IP/98/390 29.4.1998 Komissio hyvaÈksyy BTR:n Formica-liiketoiminnan siirtymisen kolmen
investointipankin omistukseen.

IP/98/391 30.4.1998 Komissio hyvaÈksyy Banque Bruxelles Lambertin ja American Expressin
vaÈ lisen yhteisyrityksen perustamisen liikematkailun alalla Belgiassa ja
Luxemburgissa.

IP/98/414 7.5.1998 Komissio hyvaÈksyy Commercial Union Ð ja General Accident -yhtioÈ iden
sulautumisen.
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IP/98/419 11.5.1998 Komissio hyvaÈksyy Assurances GeÂneÂrales de Francen siirtymisen Allianzin
omistukseen sillaÈ edellytyksellaÈ , ettaÈ annettuja sitoumuksia noudatetaan.

IP/98/420 11.5.1998 Komissio hyvaÈksyy Gist Brocades -yhtioÈ n siirtymisen DSM N.V:n
omistukseen sulautuma-asetuksen nojalla.

IP/98/439 15.5.1998 Komissio hyvaÈ ksyy EUROSPLITTERin oÈ ljynjalostustoimintojen
siirtymisen KOCHin omistukseen.

IP/98/448 19.5.1998 Komissio hyvaÈksyy Cegelecin siirtymisen GEC Alstholmin omistukseen.

IP/98/464 26.5.1998 Komissio hyvaÈksyy Thomson C.S.F:n siirtymisen Alcatelin ja Thomson
SA:n yhteiseen maÈaÈraÈysvaltaan.

IP/98/465 28.5.1998 Komissio hyvaÈksyy Belgian pankki- ja vakuutusalalla Kredietbankin,
Ceran, Fidelitasin ja ABB:n sulautumisen.

IP/98/466 28.5.1998 Komissio hyvaÈksyy uuden matkaviestinalan yrityksen Alankomaissa.

IP/98/467 28.5.1998 Komissio hyvaÈksyy Reynoldsin alumiiniliiketoiminnan siirtymisen VAW
Aluminium -yhtioÈ n omistukseen.

IP/98/468 28.5.98 Komissio hyvaÈ ksyy Thyssen KloÈ ckner Recycl ing GmbH:n
rautaromuliiketoiminnan siirtymisen SHV Holdings N.V:n yksinomaiseen
maÈaÈraÈysvaltaan.

IP/98/476 28.5.98 Komissio hyvaÈksyy yhteisyrityksen Internet-palvelujen tarjoamisen alalla
Ruotsissa.

IP/98/478 28.5.98 Komissio hyvaÈksyy BT:n, ESB:n ja AIG:n vaÈlisen yhteisyrityksen, jonka
tarkoituksena on tarjota telepalveluja Irlannissa.

IP/98/479 28.5.98 Komiss io hyvaÈ ksyy yhteisyr i tyksen perustamisen Suomen
luottovakuutusmarkkinoille.

IP/98/480 28.5.1998 Komissio hyvaÈksyy keskittymaÈn Ruotsin saÈhkoÈ alalla.

IP/98/481 28.5.1998 Euroopan komissio on hyvaÈksynyt Atohaasin siirtymisen Atochemin
omistukseen.

IP/98/483 29.5.1998 Komissio hyvaÈ ksyy Steyr-konsernin siirtymisen autoteollisuuden
tavarantoimittajalle Magnalle.

IP/98/484 2.6.1998 Komissio hyvaÈksyy Telecommunications Madridin (CYC) siirtymisen
Telecom Italian, Endesan ja Union Electrica Fenosan omistukseen.

IP/98/491 2.6.1998 Komissio hyvaÈksyy Inter Forward of Sweden -yhtioÈ n siirtymisen Dan
Transport of Denmark -yhtioÈ n omistukseen.

IP/98/493 2.6.1998 Komissio hyvaÈ ksyy Alumaxin siirtymisen maailmanlaajuisten
alumiinimarkkinoiden markkinajohtajan Alcoan omistukseen.

IP/98/494 2.6.1998 Komissio siirtaÈ aÈ Vendexin ja KBB:n sulautumisen Alankomaiden
kilpailuviranomaisten kaÈsiteltaÈvaÈksi.

IP/98/503 3.6.1998 Komissio hyvaÈksyy IVOn ja Nesteen sulautumisen eraÈ in ehdoin.

IP/98/504 3.6.1998 Komissio hyvaÈksyy THYSSENin ja KRUPPin sulautumisen.

IP/98/508 4.6.1998 Komissio hyvaÈksyy COMPUTER 2000 -yhtioÈ n siirtymisen TECH DATAn
omistukseen.

IP/98/509 5.6.1998 Komissio hyvaÈksyy ALCATELin ja THOMSONin vaÈlisen yhteisyrityksen
perustamisen satelliittialalle.

IP/98/511 8.6.1998 Komissio hyvaÈksyy sen, ettaÈ ETPM ostaa omaisuutta J. Rayn kanssa
perustamaltaan yhteisyritykseltaÈ .

IP/98/528 12.6.1998 Komissio hyvaÈksyy BAYER AG:n ja GENERAL ELECTRIC -yhtioÈ n
vaÈ lisen yhteisyrityksen piiteollisuuden alalla.

IP/98/529 12.6.1998 Komissio hyvaÈksyy kaksi yhteisyritystaÈ hienopaperiteollisuuden alalla.

IP/98/527 12.6.1998 Komissio hyvaÈksyy sulautuman prosessinsaÈaÈ toÈ laitteiden alalla.

IP/98/533 16.6.1998 Komissio hyvaÈksyy Union Texasin siirtymisen Arcon omistukseen.

IP/98/526 12.6.1998 Komissio hyvaÈksyy HuÈ ls AG:n tensidi- ja rasvaliiketoiminnan siirtymisen
RWE-DEA:n omistukseen.

IP/98/541 18.6.1998 Komissio hyvaÈksyy Royale Belge -vakuutusyhtioÈ n siirtymisen AXA-UAP
±konsernin yksinomaiseen maÈaÈraÈysvaltaan.
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IP/98/549 19.6.1998 K o m i s s i o h y v aÈ k s y y M e s s i e r D o w t y n j a I T- k o n s e r n i n
huoltopalveluliiketoiminnan siirtymisen Snecman omistukseen.

IP/98/550 19.6.1998 Komissio hyvaÈksyy saksalaisten saÈhkoÈ n vaÈhittaÈ iskauppiaiden Wegertin ja
ProMarktin siirtymisen Kingfischerin omistukseen.

IP/98/552 22.6.1998 Komissio hyvaÈksyy CVC:n investoinnin Drum Holdings -yhtioÈ oÈ n.

IP/98/555 23.6.1998 Komissio siirtaÈ aÈ osan asiasta Krauss-Maffei/Wegmann Saksan
kilpailuviraston Bundeskartellamtin kaÈ siteltaÈ vaÈ ksi ja hyvaÈ ksyy
suunnitellun keskittymaÈn muilta osin.

IP/98/557 23.6.1998 Komissio hyvaÈksyy telealan yhteisyrityksen Italiassa.

IP/98/566 24.6.1998 Komissio hyvaÈ ksyy DMPC:n siirtymisen DuPontin yksinomaiseen
maÈaÈraÈysvaltaan.

IP/98/567 25.6.1998 Komissio hyvaÈksyy Metrologie-yhtioÈ n siirtymisen CHS:n omistukseen.

IP/98/568 24.6.1998 Komissio hyvaÈksyy CITIGROUP-sulautuman.

IP/98/571 25.6.1998 Komissio hyvaÈksyi Commune of Luccan, CREA:n ja CGET:n vaÈlisen
vedenjakelualan yhteisyrityksen.

IP/98/572 26.6.1998 Komissio hyvaÈksyy SocieÂ teÂ GeÂneÂralen omistusosuuden lisaÈaÈntymisen
Fortis AG:ssaÈ .

IP/98/573 26.6.1998 Komissio hyvaÈksyy G-Bankin siirtymisen FORTISin omistukseen.

IP/98/576 26.6.1998 Komissio hyvaÈksyy Beckerin siirtymisen Johnson Controls -yhtioÈ n
omistukseen.

IP/98/583 30.6.1998 Komissio hyvaÈksyy Deutsche Postin osakkuuden DHL:ssaÈ .

IP/98/584 30.6.1998 Komissio hyvaÈksyy alankomaalaisen vakuutusyhtioÈ n NCM:n siirtymisen
Schweizerische RuÈ ck -yhtioÈ n omistukseen.

IP/98/601 1.7.1998 Komissio hyvaÈksyy rahdin kaÈsittelyaÈ Lontoon lentoasemilla koskevan
yhteisyrityksen.

IP/98/608 2.7.1998 Komissio hyvaÈksyy COURTAULDSin siirtymisen AKZO NOBELin
omistukseen.

IP/98/609 2.7.1998 Komissio hyvaÈksyy Berlinische Lebensversicherung AG:n siirtymisen
Commercial Unionin omistukseen.

IP/98/624 3.7.1998 Komissio hyvaÈksyy Magneti Marellin omistusosuuden Comnetissa.

IP/98/633 6.7.1998 Komissio hyvaÈksyy CVC- ja CINVEN-yhtioÈ iden investoinnin KNP
BT:hen.

IP/98/636 7.7.1998 Komissio hyvaÈksyy MAERSK AIR- ja LUFTFARTSVERKET-yhtioÈ iden
vaÈlisen yhteisyrityksen.

IP/98/642 8.7.1998 Komissio hyvaÈksyy MAERSK AIR- ja LUFTFARTSVERKET-yhtioÈ iden
vaÈlisen yhteisyrityksen asematasopalvelujen alalla.

IP/98/643 8.7.1998 Komissio hyvaÈ ksyy Halliburtonin ja Dresserin sulautumisen
oÈ ljykenttaÈpalvelujen alalla.

IP/98/644 8.7.1998 Komissio hyvaÈ ksyy Echlin Inc:n siirtymisen Dana Corp.-yhtioÈ n
omistukseen.

IP/98/648 9.7.1998 Komissio hyvaÈksyy ehdollisesti Exxon Shell -yhteisyrityksen.

IP/98/655 13.7.1998 Komissio hyvaÈksyy Kali+Salz/MdK/Treuhand -keskittymaÈn tutkittuaan
asiaa uudelleen.

IP/98/662 14.7.1998 Komissio hyvaÈksyy UTA Telekomin siirtymisen VTOÈ B:n ja Swisscomin
omistukseen.

IP/98/668 15.7.1998 Komissio aloittaa perusteellisen tutkimuksen Skanskan toteuttamasta
Scancemin haltuunotosta.

IP/98/674 17.7.1998 Komissio hyvaÈ ksyy Macrotronin siirtymisen Ingram Micro Inc:n
omistukseen.

IP/98/696 23.7.1998 Komissio hyvaÈksyy Daimler-Benz/Crysler -fuusion.

IP/98/697 23.7.1998 Komissio hyvaÈksyy Teksidin ja Norsk Hydron yhteisen maÈaÈraÈysvallan
Meridianissa.
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IP/98/699 24.7.1998 Komissio hyvaÈksyy TPM:n ja TES:n vaÈ lisen yhteisyrityksen perustamisen
teollisuudessa kaÈytettaÈvien kaasuturbiinien alalla.

IP/98/700 24.7.1998 Komissio hyvaÈksyy CARGILL Inc:n ja n.v. VANDEMOORTELE
Internationalin vaÈ liset toimenpiteet ruokaoÈ ljyjen alalla.

IP/98/712 28.7.1998 Komissio hyvaÈksyy sulautuman olefiinien ja polyolefiinien alalla.

IP/98/735 29.7.1998 Komissio hyvaÈ ksyy SAFAn siirtymisen Alliance Unichemin
maÈaÈraÈysvaltaan.

IP/98/742 30.7.1998 Komissio siirtaÈ aÈ Italian viranomaisten kaÈ siteltaÈ vaÈ ksi Unifarma
Distribuzionen siirtymisen yhteiseen maÈaÈraÈysvaltaan Alliance Unichemin
kanssa.

IP/98/747 31.7.1998 Komissio hyvaÈksyy eraÈ iden Valeo-yhtioÈ n osien siirtymisen ITT Industries ±
yhtioÈ n omistukseen.

IP/98/748 31.7.1998 Komissio hyvaÈksyy sen, ettaÈ Caisse de DeÂpoÃ t ja Placement de Quebec
hankkivat yhteisen maÈaÈraÈysvallan Cableuropassa.

IP/98/749 3.8.1998 Komissio aloittaa perusteellisen tutkimuksen Enson ja Storan
sulautumisesta.

IP/98/754 5.8.1998 Komissio hyvaÈksyy Wackerin ja Air Productsin vaÈ lisen yhteisyrityksen
dispersioiden ja jauheiden alalla.

IP/98/756 6.8.1998 Komissio hyvaÈksyy sulautuman Ruotsin saÈhkoÈ alalla.

IP/98/758 10.8.1998 Komissio hyvaÈksyy United States surgical Corp:n siirtymisen Tyco LTD:n
omistukseen.

IP/98/759 11.8.1998 Komissio hyvaÈksyy sen, ettaÈ Glaverbel hankkii omistukseensa PPG:n
floatlasiin liittyvaÈn liiketoiminnan Euroopassa.

IP/98/764 14.8.1998 Komissio hyvaÈksyy Fuchs Petrolubin ja DEA:n vaÈlisen yhteisyrityksen
perustamisen.

IP/98/765 14.8.1998 Euroopan komissio hyvaÈksyy kahden Amocon, Repsolin, Iberdrolan ja
Ente Vasco de la Energian vaÈ lisen yhteisyrityksen perustamisen.

IP/98/766 14.8.1998 Komissio hyvaÈksyy maÈaÈraÈysvallan vaihtumisen MSA Acquisitions Co
Ltd:ssaÈ , joka omistaa moottoriteiden palvelualueita hoitavan Roadchef-
ketjun YhdistyneessaÈ kuningaskunnassa.

IP/98/769 18.8.1998 Komissio hyvaÈksyy ELFin ja TEXACOn perustaman yhteisyrityksen
moottoreiden jaÈaÈhdytysnesteiden alalla.

IP/98/773 21.8.1998 Komissio hyvaÈ ksyy Kingfisher in toteuttaman ranskalaisen
vaÈhittaÈ iskauppiaan BUT:n haltuunoton.

IP/98/775 24.8.1998 Komissio hyvaÈksyy Bay Networksin siirtymisen Northern Telecomin
omistukseen.

IP/98/776 25.8.1998 Komissio hyvaÈksyy Willis Corroon Groupin siirtymisen KKR Associates ±
yhtioÈ n omistukseen.

IP/98/777 25.8.1998 Komissio hyvaÈksyy Rovan, Rekon ja Hanzen perustaman yhteisyrityksen
muovien kierraÈ tyksen alalla.

IP/98/779 25.8.1998 Komissio hyvaÈksyy Rolls-Royce/Bentleyn ja Cosworthin siirtymisen
Volkswagenin omistukseen.

IP/98/780 27.8.1998 Komissio hyvaÈ ksyy Havasin ja Bertelsmannin vaÈ lisen Doyma-
yhteisyrityksen.

IP/98/782 28.8.1998 Komissio hyvaÈksyy Paribasin ja JDC:n investoinnit Gerflor-konserniin.

IP/98/785 1.9.1998 Komissio hyvaÈ ksyy Parisbasin ja Ecureuil-Vien investoinnit ICD-
yhteisyritykseen.

IP/98/791 4.9.1998 Komissio hyvaÈksyy KNP BT:n toteuttaman Alliumin haltuunoton.

IP/98/793 8.9.1998 Komissio hyvaÈksyy yhteisyrityksen Ruotsin kiinteistoÈ nvaÈ litysalalla.

IP/98/800 15.8.1998 Komissio hyvaÈksyy ABITIBI CONSOLIDATED -, NORSKE SKOG Ð ja
HANSOL PAPER -yhtioÈ iden vaÈlisen yhteisyrityksen.

IP/98/801 15.9.1998 Komissio hyvaÈksyy Boschin ja ZF Friedrichshafenin yhteisyrityksen.
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IP/98/821 21.9.1998 Komissio hyvaÈ ksyy Allied Signalsin AMP:staÈ tekemaÈ n julkisen
ostotarjouksen.

IP/98/822 21.9.1998 Komissio hyvaÈ ksyy GENERAL RE:n toteuttaman BERKSHIRE
HATHAWAYn haltuunoton.

IP/98/824 22.9.1998 Komissio hyvaÈ ksyy POLYGRAMin siirtymisen SEAGRAMin
omistukseen.

IP/98/829 24.9.1998 Komissio hyvaÈksyy ITT:n jarru- ja alustaliiketoiminnan siirtymisen
Continentalille.

IP/98/838 29.9.1998 Komissio aloittaa perusteellisen tutkimuksen Rewe-konsernin
suunnitelmista ostaa Julius Meinl AG.

IP/98/839 29.9.1998 Komissio hyvaÈksyy Italian vaÈhittaÈ iskaupparyhmien La Rinascenten ja
Colmarkin sulautumisen.

IP/98/840 29.9.1998 Komissio hyvaÈksyy sulautumisen siipikarjanlihan alalla Alankomaissa.

IP/98/841 28.9.1998 Komissio hyvaÈ ksyy American Home Productsin ja Montsanton
sulautumisen osapuolten annettua sitoumuksia.

IP/98/856 1.10.1998 Komissio hyvaÈksyy Usinorin osakkuuden Finarvedissa.

IP/98/862 2.10.1998 Komissio hyvaÈ ksyy WOLESELEYn toteuttaman HALL & Co:n
haltuunoton rakennusmateriaalien myynnin alalla YhdistyneessaÈ
kuningaskunnassa.

IP/98/863 2.10.1998 Komissio hyvaÈksyy Siemensin energiakaapeliliiketoiminnan siirtymisen
Pirellille.

IP/98/869 7.10.1998 Komissio hyvaÈksyy VAE:n siirtymisen VOEST ALPINEn ja VOSSLOH:n
yhteiseen maÈaÈraÈysvaltaan.

IP/98/870 7.10.1998 Komissio hyvaÈksyy HERCULESin toteuttaman BETZDEARBORNin
haltuunoton.

IP/98/880 9.10.1998 Komissio hyvaÈ ksyy Berg Electronicsin siirtymisen Framatomen
omistukseen saÈhkoÈ pistokkeiden alalla.

IP/98/929 23.10.1998 Komissio hyvaÈksyy sen, ettaÈ IVECO ja RENAULT yhdistaÈvaÈ t linja-
autojen valmistukseen liittyvaÈt toimintonsa.

IP/98/931 26.10.1998 Komissio hyvaÈksyy Marsh McLennanin ja Sedgwickin sulautumisen.

IP/98/932 26.10.1998 Komissio hyvaÈ ksyy eraÈ iden IMATIONin kuvankaÈ sittelytoimintojen
siirtymisen KODAKille.

IP/98/933 26.10.1998 Komissio aloittaa perusteellisen tutkimuksen LHZ:n suunnittelemasta
yhteisyrityksestaÈ maakuviin perustuvien tietojaÈrjestelmien alalla.

IP/98/944 29.10.1998 Komissio hyvaÈksyy Banco CreÂdito Localin (Espanja) siirtymisen Dexian
(Ranska/Belgia) ja Argentarian (Espanja) omistukseen.

IP/98/945 29.10.1998 Komissio hyvaÈ ksyy Johnson & Johnsonin toteuttaman DePuyn
haltuunoton.

IP/98/956 3.11.1998 Komissio hyvaÈksyy Constructor group S.A:n (Norja) ja Dexion Group
Ltd:n (Yhdistynyt kuningaskunta) sulautumisen.

IP/98/961 4.11.1998 Komissio hyvaÈ ksyy Texacon ja Chevronin (Yhdysvallat) vaÈ lisen
yhteisyrityksen.

IP/98/962 5.11.1998 Komissio hyvaÈksyy Espanjan kolmannen matkaviestintaÈoperaattorin,
Retevision Movil S.A:n perustamisen.

IP/98/968 6.11.1998 Komissio aloittaa perusteellisen tutkimuksen Tanskan kahden suurimman
teurastamon sulautumisesta.

IP/98/978 10.11.1998 Komissio hyvaÈksyy sen, ettaÈ Edeka saa yhteisen maÈaÈraÈysvallan ADEG
Austriassa.

IP/98/979 10.11.1998 Komissio hyvaÈksyy Arlingtonin (Yhdysvallat) ja Lufthansan (Saksa)
yhteisyrityksen, jonka tarkoituksena on saada maÈaÈraÈysvalta European
Kitchens -yhtioÈ ssaÈ .

IP/98/997 17.11.1998 Komissio hyvaÈksyy BHF:n (Saksa) siirtymisen ING:n (Alankomaat)
maÈaÈraÈysvaltaan.

IP/98/1005 18.11.1998 Komissio hyvaÈksyy TurboGen Aktiebolagin (Ruotsi) haltuunoton.
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IP/98/1006 17.11.1998 Komissio hyvaÈksyy Chiron Diagnostic -yhtioÈ n in vitro-liiketoiminnan
siirtymisen Bayerille.

IP/98/1015 24.11.1998 Komissio hyvaÈksyy SAP:n ja Heidelbergerin vaÈ lisen yhteisyrityksen.

IP/98/1029 25.11.1998 Komissio hyvaÈksyy Hoechstin polytyleeniliiketoiminnan siirtymisen
Elenacille.

IP/98/1030 25.11.1998 Komissio antaa Koch Industriesille (Yhdysvallat) ja Saballe (Meksiko)
luvan hankkia osan Hoechstin (Saksa) polyesteriliiketoiminnasta.

IP/98/1041 30.11.1998 Komissio hyvaÈksyy DG Bankin (Saksa) ja PanAgoran (Yhdistynyt
kuningaskunta) vaÈ lisen yhteisyrityksen.

IP/98/1042 30.11.1998 Komissio hyvaÈksyy Anhyp Bankin (Belgia) siirtymisen Royale Belgelle
(Belgia).

IP/98/1062 4.12.1998 Komissio hyvaÈ ksyy Numericablen (Ranska) siirtymisen Exantelle
(Yhdysvallat/Kanada) ja Canal+:lle (Ranska).

IP/98/1066 7.12.1998 Komissio hyvaÈ ksyy AT&T:n (Yhdysvallat) ja TCI:n (Yhdysvallat)
sulautumisen.

IP/98/1070 8.12.1998 Komissio hyvaÈksyy Kohap Emtec Holding GmbH:n (Saksa) siirtymisen
Legal & general Group plc:lle (Yhdistynyt kuningaskunta).

IP/98/1072 8.12.1998 Komissio hyvaÈksyy Tank & Rast Ag:n siirtymisen Lufthansan ja Allianzin
omistukseen.

IP/98/1097 11.12.1998 Komissio hyvaÈksyy yhteisyrityksen, jonka tehtaÈvaÈnaÈ on hallinnoida
EUROSTAR (UK) Ltd:taÈ .

IP/98/1098 10.12.1998 MetsaÈ -Serlalle komission suostumus UK Paper Ltd:n (Yhdistynyt
kuningaskunta) paperintuotantotoiminnan ostamiseen.

IP/98/1099 11.12.1998 Paribas/CDC/Beaufour/Schwabe -toimenpide ei ole sulautuma.

IP/98/1106 11.12.1998 Komissio hyvaÈksyy BP:n ja Amocon sulautumisen.

IP/98/1112 14.12.1998 Komissio hyvaÈksyy Glacier Vandervellin (Yhdysvallat) siirtymisen Dana
Corporationille (Yhdysvallat).

IP/98/1118 15.12.1998 Komissio hyvaÈksyy Knorr-Bremsen (Saksa) ja Robert Boschin (Saksa)
vaÈ lisen yhteisyrityksen.

IP/98/1142 16.12.1998 Komissio hyvaÈksyy ABB:n toteuttaman Elsag Baileyn haltuunoton.

IP/98/1143 17.12.1998 Komissio hyvaÈksyy italialaisen TI-GROUPin osakkuuden TELEKOM
AUSTRIAssa.

IP/98/1176 23.12.1998 Komissio hyvaÈ ksyy Lucas Varityn (Yhdistynyt kuningaskunta) ja
Thomsonin (Ranska) yhteisyrityksen.

IP/98/1178 23.12.1998 Komissio hyvaÈksyy Orenstein & Koppelin (Saksa) siirtymisen New
Hollandin (Italia) omistukseen.

IP/98/1179 23.12.1998 Komissio hyvaÈ ksyy Kingfisherin (Yhdistynyt kuningaskunta) ja
Castoraman (Ranska) yhteisyrityksen.

IP/98/1180 23.12.1998 Komissio hyvaÈ ksyy Hugh Baird & sons -yhtioÈ n (Yhdistynyt
kuningaskunta), Scottish & Newcastle plc:n ja Bairds Malt Ltd:n
(Yhdistynyt kuningaskunta) vaÈ lisen yhteisyrityksen.

1.2. Neuvoston asetuksen (ETY) N:o 4064/89 8 artiklan nojalla tehdyt paÈaÈ toÈ kset

Viite PaÈivaÈmaÈaÈraÈ Aihe

IP/98/103 30.1.1998 Komissio aloittaa perustellisen tutkimuksen asiassa Deutsche Telekom /
Beta Research.

IP/98/121 4.2.1998 Komissio hyvaÈksyy Boehringer Mannheimin siirtymisen Hofmann-La
Rochen omistukseen tietyin edellytyksin ja velvoittein.

IP/98/148 11.2.1998 Komissio hyvaÈksyy Dupontin grafiikan alan toimintojen siirtymisen
AGFAn omistukseen.
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IP/98/407 6.5.1998 Komissio hyvaÈksyy Thyssen Krupp Stahlin ja ITW Signoden vaÈlisen
yhteisyrityksen, jonka tarkoituksena on tuottaa pakkaussovelluksissa
kaÈytettaÈvaÈaÈ vannenauhaa.

IP/98/454 20.5.1998 Komissio hyvaÈ ksyy Price Waterhousen ja Coopers & Lybrandin
sulautumisen.

IP/98/477 27.5.1998 Komissio kieltaÈ aÈ BERTELSMANN/KIRCH/PREMIERE Ð ja
DEUTSCHE TELEKOM/BETARESEARCH -keskittymaÈt.

IP/98/639 8.7.1998 Komissio hyvaÈ ksyy WorldComin ja MCI:n sulautumisen tietyin
edellytyksin.

IP/98/982 11.11.1998 Komissio hyvaÈ ksyy sitoumusten jaÈ lkeen sen, ettaÈ Skanska ostaa
Scancemin.

IP/98/1022 25.11.1998 Komissio hyvaÈksyy Enson ja Storan fuusion.

F Ð YhteisoÈ jen tuomioistuinten tuomiot

1. EnsimmaÈisen oikeusasteen tuomioistuin

Asia PaÈ ivaÈmaÈaÈraÈ Osapuolet Oikeudenala

T-133/95 Tuomio 16.9.1998 IECC v. komissio Kilpailu

T-204/95 T-133/95 Tuomio 16.9.1998 IECC v. komissio Kilpailu

T-327/94 Tuomio 14.5.1998 SCA Holding v. komissio Kilpailu

2. YhteisoÈ jen tuomioistuin

Asia PaÈ ivaÈmaÈaÈraÈ Osapuolet Oikeudenala

C-68/94 Tuomio 31.3.1998 Ranska v. komissio Kilpailu
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III Ð VALTIONTUKI

A Ð TiivistelmaÈ kaÈ sitellyistaÈ asioista

1. Aluetuet

Saksa

a) EtaÈ tyoÈ skentely 62

Komissio teki 25. helmikuuta lopullisen kielteisen paÈaÈtoÈ ksen etaÈ tyoÈ skentelyn edistaÈmiseksi liitovaltion
ja osavaltioiden yhteisen alueellisen talousrakenteen parantamista koskevan jaÈrjestelmaÈn 26. puite-
ohjelman perusteella myoÈ nnetyistaÈ tuki-intensiteeteistaÈ . Ohjelma koski etaÈ tyoÈ paikkojen luomiseen
tehtaÈvien investointien tukemista intensiteetillaÈ , jota sovelletaan sillaÈ alueella, jolla investoiva yritys
sijaitsee, vaikka etaÈtyoÈ paikka sijaitsikin sellaisella tukialueella, jolla sallittu aluetuen intensiteetti on
pienempi. Komissio katsoi tilanteen olevan ristiriidassa alueellisen kehitystuen tavoitteiden kanssa.
EtaÈ tyoÈ paikan luomiseen tehtaÈvien investointien tuki-intensiteetti ei saisi ylittaÈaÈ sillaÈ alueella
noudatettavaa tuki-intensiteetin enimmaÈistasoa, jolle etaÈtyoÈ paikka luodaan, vaikka sillaÈ olisikin
teknologinen ja taloudellinen yhteys korkeampien tuki-intensiteettien alueella sijaitsevaan tyoÈ nanta-
jaan.

b) Saksan tuloverolain 52 pykaÈ laÈ n 8 momentin muuttaminen (Einkommensteuergesetz) 63

Komissio teki 21. tammikuuta lopullisen kielteisen paÈaÈ toÈ ksen 52 pykaÈ laÈn 8 momentin, jolla muutetaan
lain 6 b pykaÈ laÈaÈ , lisaÈaÈmisestaÈ Saksan tuloverolakiin. TaÈssaÈ saÈaÈnnoÈ ksessaÈ saÈaÈdetaÈaÈn erityisestaÈ
veronhuojennuksesta, jota sovelletaan vuosina 1996±1998 muussa tapauksessa verotettavien voittojen
uudelleen sijoittamiseen sellaisten yritysten omaan paÈaÈomaan, joiden kotipaikka ja liikkeenjohto
sijaitsevat yhdessaÈ Saksan uusista osavaltioista tai LaÈnsi-Berliinissja joiden palveluksessa on enintaÈaÈn
250 tyoÈ ntekijaÈaÈ . Komissio katsoi, ettaÈ kyseinen toimenpide muodostaa valtiontuen ItaÈ -Saksassa ja
LaÈnsi-BerliinissaÈ sijaitseville yrityksille, koska saÈaÈnnoÈ s tekee naÈ ille yrityksille helpommaksi hankkia
omaa paÈaÈomaa. Sijoittajat saavat omistusosuudet naÈ istaÈ yrityksistaÈ paremmilla ehdoilla taÈmaÈn
saÈaÈnnoÈ ksen ansiosta kuin ne olisivat saaneet ilman muutoksen tekemistaÈ . Koska naÈ iden yritysten
osakkeiden hankintaan ei vaÈ lttaÈmaÈttaÈ liity uusia investointeja, tukea on verrattava toimintatukeen,
joka ei ole sallittua LaÈnsi-BerliinissaÈ , koska se on 87 artiklan 3 kohdan c alakohdassa tarkoitettua
tukea. LisaÈksi toimenpide rikkoo EY:n perustamissopimuksen 43 ja 48 artiklaa (sijoittautumisvapaus),
koska se on rajoitettu tietyillaÈ alueilla sijaitseviin yrityksiin.

c) KfW:n edullisin ehdoin myoÈntaÈmaÈ t lainat, joilla edistetaÈaÈn osakkuuksien hankintaa Nordrhein-
Westfalenin ja Saarlandin osavaltioissa sijaitsevista yrityksistaÈ 64

Komissio hyvaÈksyi 18. helmikuuta tukiohjelman, jonka tarkoituksena on korvata riskipaÈaÈoman
puuttumista rahoitusmarkkinoilta Nordrhein-Westfalenin ja Saarlandin osavaltioissa, joissa kivihiilia-
lan tukia on pienennetty merkittaÈvaÈsti. Ohjelman mukaan julkinen pankki, Kreditanstalt fuÈ r

62 C 52/97 (ex N 123/97).
63 C 16/97 (ex NN 9/96, ex N 881/95), EYVL L 212, 30.7.1998; Competition Newsletter 2/1998, sivu 88; menettelyn

aloittamista kaÈsitellaÈaÈn XXVII kilpailupolitiikkaa koskevassa kertomuksessa, xxx kohta.
64 N 320/B/97, EYVL C 111, 9.4.1998.
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Wiederaufbau (KfW), voi myoÈ ntaÈaÈ erittaÈ in edullisin ehdoin lainoja kaikille yksityisille vaÈ littaÈ jille
(yrityksille tai henkiloÈ ille), jotka haluavat sijoittaa edellaÈ mainituilla alueilla sijaitseviin yrityksiin.
Komissio paÈaÈ tti, ettaÈ taÈmaÈ ohjelma sisaÈ lsi kyseisillaÈ alueilla sijaitseville yritykselle oman paÈaÈoman
muodossa myoÈ nnettaÈvaÈaÈ valtiontukea. TaÈmaÈ tuki voitaisiin hyvaÈksyaÈ aluetukena 87 artiklan 3 kohdan
c alakohdan nojalla, koska se liittyy investointeihin ja noudattaa alueilla sovellettavia enimmaÈisin-
tensiteettejaÈ . Yksityisten vaÈ littaÈ jien osalta komissio otti huomioon, ettaÈ ohjelma oli avoin kaiken
tyyppisille yrityksille tai henkiloÈ ille, jotka haluavat sijoittaa kyseisille alueille.

d) Aineettomien hyoÈdykkeiden hankintakulujen tukikelpoisuuden laajentaminen suurten yritysten
osalta 65

Komissio teki 6. toukokuuta lopullisen kielteisen paÈaÈtoÈ ksen yhteisen edun mukaista tehtaÈvaÈaÈ koskevan
25. puitesuunnitelman sisaÈ ltaÈmaÈstaÈ suunnitelmasta poistaa lauseke, jolla rajoitetaan suurten yritysten
aineettomien hyoÈ dykkeiden hankintakulujen tukikelpoisuus tapauksiin, joissa naÈiden hyoÈ dykkeiden
osuus investointien kokonaiskustannuksista on yli 25 prosenttia. Toisin kuin pk-yritysten tapauksessa,
taÈmaÈ tukikelpoisuuden laajentaminen ei sovellu yhteismarkkinoille, koska sen seurauksena suurille
yrityksille sallittujen aluetukien maÈaÈraÈ nousisi merkittaÈvaÈsti ja se olisi vastoin tavoitetta pienentaÈaÈ
tuki-intensiteettejaÈ , johon komissio on sitoutunut. TaÈmaÈ paÈaÈ toÈ s noudattaa alueellisia valtiontukia
koskevia uusia suuntaviivoja 66.

e) ThuÈ ringer Industriebeteiligungs-Fonds 67

Komissio oli hyvaÈksynyt tietyin ehdoin 27. heinaÈkuuta 1994 ThuÈ ringer Industriebeteiligungs-Fonds -
nimisen tukijaÈrjestelmaÈn, jonka tarkoituksena oli tukea osakkuuksien hankintaa yrityksistaÈ , mukaan
lukien vaikeuksissa olevista yrityksistaÈ . Koska tukijaÈrjestelmaÈn soveltamisesta annettujen vuosikerto-
musten tarkastelussa ilmeni mahdollisia vaÈaÈrinkaÈytoÈ ksiaÈ , komissio paÈaÈtti 9. joulukuuta pyytaÈaÈ Saksan
hallitusta toimittamaan kaikki sellaiset tiedot, joita komissio tarvitsee voidakseen tutkia, onko tuet
myoÈ nnetty vuonna 1994 hyvaÈksyttyjen saÈaÈntoÈ jen ja ehtojen mukaisesti. TaÈmaÈ paÈaÈtoÈ s perustui
yhteisoÈ jen tuomioistuimen asiassa C-47/91, Italgrani, 5. lokakuuta 1994 antamaan tuomioon.

f) Saksan uusille osavaltioille, Berliini mukaan luettuna, vuonna 1999 myoÈnnettaÈvaÈ t
verohelpotukset 68

Komissio paÈaÈtti 9. joulukuuta aloittaa EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdan mukaisen
menettelyn, joka koski osaa Saksan uusille osavaltiolle, Berliini mukaan luettuna, vuonna 1999
myoÈ nnettaÈvistaÈ verohelpotuksista annetusta laista, joka on voimassa kuusi vuotta ja jonka budjetti on
noin 15 miljardia ecua. Komissio epaÈ ili vakavasti jaÈrjestelmaÈn useiden maÈaÈraÈysten soveltumista
yhteismarkkinoille. Kyseiset maÈaÈraÈykset koskivat 1) toimintatukea (tuki korvausinvestointeihin), joka
ei noudata asteittaisen alenemisen periaatetta, 2) BerliinissaÈ toimiville yrityksille alkuinvestointeihin
myoÈ nnettaÈviaÈ tukia, jotka myoÈ nnetaÈaÈn vuoden 2000 jaÈ lkeen, 3) tukia, jotka eivaÈt noudata monialaisia
puitteita tai herkkiaÈ aloja koskevia saÈaÈntoÈ jaÈ ja 4) tuki-intensiteettien nostamista jaÈ lkikaÈteen. Komissio
paÈaÈ tti kuitenkin olla vastustamatta jaÈrjestelmaÈn muiden maÈaÈraÈysten soveltamista, vaikka se ehdottikin
aiheellisia toimenpiteitaÈ , joiden tarkoituksena oli varmistaa kyseisten maÈaÈraÈysten soveltuminen
yhteismarkkinoille.

65 C 37/96 (ex N 186/96).
66 EYVL C 74, 10.3.1998, s. 9, 4.6 kohta.; edellaÈ XXX kohta.
67 NN 120/98.
68 C 72/98 (ex N 702/97).
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g) Liittovaltion ja osavaltion yhteinen 27. puiteohjelma alueellisen talousrakenteen
parantamiseksi 69

Komissio paÈaÈ tti 22. joulukuuta olla vastustamatta taÈmaÈn 27:nnellaÈ puiteohjelmalla muutetun
aluetukijaÈrjestelmaÈn soveltamista, lukuun ottamatta uutta maÈaÈraÈystaÈ , joka koskee investointipalkki-
oiden myoÈ ntaÈmistaÈ tuotantohyoÈ dykkeiden myynnin ja takaisinvuokrauksen yhteydessaÈ (ºsell and rent
backº-menetelmaÈ) ja jonka tutkimiseksi se aloitti EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdan
mukaisen menettelyn. Komissio katsoi, ettaÈ maÈaÈraÈykseen voi sisaÈ ltyaÈ toimintatukea, joka ei sovellu
yhteismarkkinoille. JaÈrjestelmaÈn talousarvio vuosille 1998±2002 on 12 754,4 miljoonaa ecua.

h) 20. heinaÈkuuta 1993 hyvaÈksytty vakautusohjelma 70 ja 24. tammikuuta 1996 hyvaÈksytty
lainaohjelma 71

Saksan viranomaiset katsoivat 20. heinaÈkuuta 1993 hyvaÈksytyn ThuÈ ringenin osavaltion vakautusohjel-
man ja 24. tammikuuta 1996 hyvaÈksytyn ThuÈ ringenin osavaltion lainaohjelman kuuluvan de minimis -
saÈaÈnnoÈ n soveltamisalaan, mikaÈ ei pitaÈnyt paikkansa, koska todennaÈkoÈ isesti myoÈ nnettaÈvaÈn tuen maÈaÈraÈ
ylitti hyvaÈksytyn enimmaÈismaÈaÈraÈn eikaÈ herkkiaÈ aloja ollut jaÈ tetty ohjelmien ulkopuolelle. Sen vuoksi
naÈmaÈ ohjelmat olivat EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan kuuluvia
valtiontukiohjelmia, joiden soveltuvuutta yhteismarkkinoille komissio epaÈilee. Ohjelmien perusteella
oli mahdollista myoÈ ntaÈaÈ vaikeuksissa oleville yrityksille tukea, joka ei noudattanut vaikeuksissa
oleville yrityksille myoÈ nnettaÈvaÈaÈ tukea koskevia saÈaÈntoÈ jaÈ , ja jotkin vuonna 1996 hyvaÈksytyn ohjelman
perusteella terveille yrityksille myoÈ nnetyt tuet muodostivat toimintatuen, joka ei noudattanut
sovellettavia saÈaÈntoÈ jaÈ . Sen vuoksi komissio paÈaÈtti 22. joulukuuta aloittaa molempien ohjelmien
tutkimiseksi EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdan mukaisen menettelyn.

Kreikka

Aluekehityslaki 2601/98 72

Komissio paÈaÈ tti 22. joulukuuta hyvaÈksyaÈ taÈmaÈn Kreikan aluekehityslain, jossa maÈaÈritellaÈaÈn yrityksille
niiden sijaintialueen perusteella mahdollisesti myoÈ nnettaÈvaÈn aluetuen muodot ja intensiteetit. Vaikka
nykyinen tuen enimmaÈisintensiteetti (75 prosenttia) pysyy voimassa vuoden 1999 loppuun saakka,
uudessa laissa lasketaan huomattavasti hyvaÈksyttyjaÈ tuen enimmaÈ isintensiteettejaÈ ja tehdaÈaÈn
merkittaÈviaÈ alueellisia muutoksia vuoden 1999 jaÈ lkeiselle ajalle. Komissio hyvaÈksyi lain soveltamisen
todettuaan sen noudattavan alueellisia valtiontukia koskevia uusia suuntaviivoja. 73

69 C 84/98 (ex N 100/98).
70 C 85/98 (ex NN 106/98).
71 C 87/98 (ex NN 137/98).
72 NN 59/A/98, ei vielaÈ julkaistu EYVL:ssaÈ .
73 EYVL C 74, 10.3.1998.
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Espanja

a) Kastilia Ð La Mancha 74

Komissio hyvaÈksyi 21. tammikuuta alueellisen investointitukiohjelman T&K-toiminnan edistaÈmiseksi
ja Kastilia-La Manchan pk-yritysten tukemiseksi. Vuosibudjetti on noin 21,06 miljoonaa ecua.

b) Kaivosteollisuus Ð Andalusia 75

Komissio hyvaÈksyi 8. huhtikuuta aluetukiohjelman Andalusian kaivosteollisuuden kehittaÈmiseksi.
Ohjelma sisaÈ ltaÈaÈ investointi- ja T&K-tukia. Budjetti vuosille 1998±1999 on 32,08 miljoonaa ecua.

Alankomaat

Tuet vetyperoksiditehtaan rakentamiseksi Delfzijliin 76

Komissio paÈaÈ tti 21. tammikuuta lopettaa vuonna 1996 perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdan
nojalla aloittamansa menettelyn, joka koski sitaÈ osaa FMC-yhtioÈ lle vetyperoksiditehtaan rakentami-
seksi Delfzijliin myoÈ nnetyistaÈ aluetuista, jotka ylittivaÈ t alueella sallitun enimmaÈisintensiteetin, joka on
20 prosenttia investointikustannuksista. Menettelyn aikana komissio totesi, ettaÈ taÈmaÈ enimmaÈisinten-
siteetti ylitettiin tuilla, jotka muodostuivat avustuksista ja tontin myynnistaÈ sen markkinahintaa
alhaisemmalla hinnalla. NaÈiden tukien yhteismaÈaÈraÈ on 2,85 miljoonaa ecua. TaÈmaÈn vuoksi komissio
katsoi, ettaÈ naÈmaÈ tuet eivaÈt sovellu yhteismarkkinoille, ja se vaati niiden takaisin maksamista.

ItaÈvalta

Aluetukikartta vuodelle 1999 77

Komissio paÈaÈ tti 28. lokakuuta jatkaa aluetukikartan voimassaoloa yhdellaÈ vuodella (1999). Ainoastaan
joitakin tuki-intensiteettejaÈ muutettiin. Alueellisia valtiontukia koskevien uusien suuntaviivojen 78 6
kohdan mukaisesti ItaÈvallan tukikartta vuodelle 1999 oli yksi viimeisistaÈ kartoista, jotka tutkitaan
edellisten aluetukisaÈaÈntoÈ jen eli vuonna 1988 annetussa komission tiedonannossa 79 maÈaÈraÈ tyn
menettelyn mukaisesti.

74 N 266/97, EYVL C 103, 4.4.1998.
75 N 191/97, EYVL C 198, 24.6.1998.
76 C 41/96 (ex NN 182/95), EYVL L 171, 17.06.98, s. 36, Competition Newsletter 2/1998, sivu 89; menettelyn

aloittamista on kaÈsitelty XXVI kilpailupolitiikkaa koskevassa kertomuksessa, s. 251.
77 N 482/98, EYVL C 396, 19.12.1998.
78 EYVL C 74, 10.3.1998.
79 EYVL C 212, 12.8.1988.
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Suomi

Kehitysalueelle tehtaÈvien investointien nopeutetut poistot 80

Komissio paÈaÈ tti 29. heinaÈkuuta aloittaa 88 artiklan 2 kohdan mukaisen menettelyn, joka koskee
kehitysalueelle tehtaÈvien investointien nopeutettuihin poistoihin kannustavan Suomen tukiohjelman
soveltamista. Menettelyn aloittaminen koskee ainoastaan tukea sellaisilla aloilla toimiville yrityksille,
joilla sovelletaan erityisiaÈ yhteisoÈ n saÈaÈntoÈ jaÈ ja puitteita, sekaÈ tukea sellaisille investoinneille, jotka
kuuluvat suurille investointihankkeille myoÈ nnettaÈvaÈaÈ alueellista tukea koskevien monialaisten
puitteiden soveltamisalaan. Tukiohjelma perustuu kuitenkin lakiin, jota sovelletaan suoraan ja
periaatteessa ilman eri toimenpiteitaÈ , joten viranomaiset eivaÈt periaatteessa voi kaÈyttaÈaÈ tapaus-
kohtaista harkintavaltaa. TaÈssaÈ vaiheessa komissio katsoo, ettaÈ se ei pysty pelkaÈstaÈaÈn sen perusteella,
ettaÈ veroviranomaiset ovat sitoutuneet varmistamaan valtiontukisaÈaÈntoÈ jen noudattamisen, tekemaÈaÈn
paÈaÈ toÈ staÈ ohjelman soveltuvuudesta yhteismarkkinoille herkillaÈ aloilla. Jotta ohjelman soveltaminen
herkillaÈ aloilla estettaÈ isiin tehokkaasti, lain muuttaminen on komission mielestaÈ tarpeen.

Ruotsi

a) Rakennemuutosalueiden kartta 81

Komissio hyvaÈksyi 21. tammikuuta Ruotsin rakennemuutosalueiden kartan vuosiksi 1998±1999.
Rakennemuutosalueet muodostuvat 26 kunnasta ja kahdesta seurakunnasta ja ne kattavat 4,5
prosenttia Ruotsin vaÈestoÈ staÈ . Investointituen enimmaÈisintensiteetti on suurille yrityksille 25 prosenttia
brutto (18 prosenttia netto) ja pienille yrityksille 35 prosenttia brutto (25,2 prosenttia netto).
Hagforsin, HaÈlleforsin, Ludvikan, Ljusnarsbergin ja Smedjebackenin kunnissa myoÈ nnetaÈaÈn suurille
yrityksille investointitukea enintaÈaÈn 30 prosenttia brutto (21,6 prosenttia netto).

b) Rakennemuutosalueiden aluetukiohjelma 82

Komissio hyvaÈksyi 16. heinaÈkuuta rakennemuutosalueisiin liittyvaÈn tukiohjelman vuosille 1998±1999.
Ohjelmaan tehtiin pk-yrityksiaÈ koskevien suuntaviivojen 83 ja T&K-tukea koskevien puitteiden 84

mukaisia muutoksia. Koulutustuen myoÈ ntaÈmiselle oli asetettu ehtoja. Rakennemuutosalueilla
myoÈ nnettaÈvaÈn aluekehitystuen budjetti on kyseiselle ajanjaksolle arviolta noin 50 miljoonaa ecua
(400 miljoonaa Ruotsin kruunua).

Yhdistynyt Kuningaskunta

English Partnerships (EP) 85

Komissio ehdotti 1. heinaÈkuuta EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 1 kohdan nojalla aiheellisia
toimenpiteitaÈ , jotka koskevat EP:n Partnership Investment Programme -investointiohjelmaan kuuluvia

80 C 55/98 (ex NN 20/98).
81 N 65/97, EYVL C 089, 25.3.1998.
82 N 110/98.
83 EYVL C 213, 23.7.1996.
84 EYVL C 45, 17.2.1996.
85 E 2/97.
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toimintoja. TaÈmaÈ ohjelma avustaa kiinteistoÈ nkehityshankkeita, joihin sisaÈ ltyy tontin kunnostus ja
raivaus sekaÈ teollisuus-, liike- ja asuinrakennusten ja -kiinteistoÈ jen kehittaÈminen ja rakentaminen.
EP:n sisaÈ iset arvioijat tarkistavat rakennusehdotukset ja rakentajan rahoitushakemukset. TaÈ llaÈ
hetkellaÈ ohjelmaa sovelletaan siten, ettaÈ taÈ llaisille hankkeille myoÈ nnettyaÈ avustusta tai muuta tukea
ei katsota EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuksi valtiontueksi. Nykyisen
soveltamiskaÈytaÈnnoÈ n vallitessa on mahdollista, ettaÈ tuensaajat (tontin omistajat, rakentajat,
loppukaÈyttaÈ jaÈ t) ovat yrityksiaÈ , jotka kilpailevat yhteisoÈ n sisaÈ isessaÈ kaupassa ja mahdollisesti herkillaÈ
aloilla. LisaÈksi EP myoÈ ntaÈaÈ paÈaÈsaÈaÈntoÈ isesti rahoitusta rakentajille, joiden kiinnostus tonttiin on
pysyvaÈaÈ , koska ne ovat tontin alkuperaÈ isiaÈ omistajia tai loppukaÈyttaÈ jiaÈ . TaÈmaÈn suhteen komissio pitaÈaÈ
ongelmallisena todellisen tuensaajaan tunnistamista sekaÈ sen todella saaman tuen maÈaÈraÈn maÈaÈrittelyaÈ .
Aiheellisissa toimenpiteissaÈaÈn komissio ehdottaa, ettaÈ EP:n avustus myoÈ nnetaÈaÈn suoraan todelliselle
sijoittajalle (tontin omistajille/rakentajille, kun kyse on spekulatiivisesta rakennushankkeesta, ja tontin
loppukaÈyttaÈ jille, kun kyse on tilatusta rakennushankkeesta) ja siihen sovelletaan alueellista
valtiontukea ja pk-yrityksille myoÈ nnettaÈvaÈaÈ tukea koskevia saÈaÈntoÈ jaÈ . Yhdistyneen kuningaskunnan
viranomaisia on pyydetty esittaÈmaÈaÈn komissiolle muutettu ohjelma.

2. Alakohtaiset tuet

2.1. TeraÈsteollisuus

EHTY:n perustamissopimuksen 95 artiklan mukaisten teraÈ stukiasioiden seuranta

Komissio jatkoi edellaÈ mainittuja aloja Espanjassa, Italiassa, Irlannissa, Portugalissa, Saksassa ja
ItaÈvallassa koskevien paÈaÈ toÈ stensaÈ taÈytaÈntoÈ oÈ npanon seurantaa. YhdeksaÈs seurantakertomus julkaistiin
toukokuussa 86 ja kymmenes marraskuussa 87.

Saksa

a) Eisen-und Stahlwalzwerke RoÈ tzel 88

Komissio teki 14. heinaÈkuuta lopullisen kielteisen paÈaÈ toÈ ksen tuesta, joka myoÈ nnettiin 80 prosenttisena
takauksena 7,6 miljoonan ecun lainalle Eisen- und Stahlwalzwerke RoÈ tzel GmbH:n rakenneuudistusta
varten. Komissio paÈaÈ tti, ettaÈ taÈmaÈ takaus oli laiton, koska se oli myoÈ nnetty ilman hyvaÈksyntaÈaÈ , eikaÈ se
soveltunut hiilen ja teraÈksen yhteismarkkinoille EHTY:n perustamissopimuksen 4 artiklan c alakohdan
nojalla. Kansallisten viranomaisten on perittaÈvaÈ takaisin koko takaussumma korkojen kanssa, joita
kertyy tuen myoÈ ntaÈmispaÈivaÈstaÈ sen takaisinmaksupaÈ ivaÈaÈn.

b) ESF Elbestahlwerk Feralpi GmbH 89

Komissio paÈaÈ tti 11. marraskuuta lopettaa kielteisellaÈ lopullisella paÈaÈtoÈ ksellaÈ teraÈstukisaÈaÈntoÈ jen 6
artiklan 5 kohdan mukaisen menettelyn, jonka se oli aloittanut tutkiakseen useita tukia, jotka oli
myoÈ nnetty avustusten ja lainatakausten muodossa teraÈsteollisuusyritykselle ESF Elbestahlwerk
Feralpi GmbH:lle (ESF). Maaliskuussa 1993 ja tammikuussa 1995 komissio oli hyvaÈksynyt

86 SEC (1998) 672 lopullinen, Bryssel 22.4.1998.
87 SEC (1998) 1684 lopullinen, Bryssel 14.10.1998.
88 C 60/97 (ex NN 85/97).
89 C 75/97 (ex NN 108/97).
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investointitukea kyseiselle yritykselle. Osa taÈstaÈ tuesta, nimittaÈ in yhteensaÈ 6,14 miljoonan ecun
lainatakaukset, oli kuitenkin tarkoituksesta poiketen kaÈytetty kaÈyttoÈ kustannusten kattamiseen, vaikka
toimintatuet kielletaÈaÈn EHTY:n perustamissopimuksessa. Komissio paÈaÈtteli, ettaÈ taÈ llainen aikaisem-
min hyvaÈksytyn tuen osittainen vaÈaÈrinkaÈyttoÈ tekee tuen taÈmaÈn osan yhteismarkkinoille soveltumatto-
maksi, ja se maÈaÈraÈsi tuen maksettavaksi takaisin korkoineen. LisaÈksi ESF:lle oli vuosina 1995 ja 1997
myoÈ nnetty muutakin tukea, josta ei ollut tehty ilmoitusta. Komissio totesi, ettaÈ taÈmaÈ lisaÈ tuki, joka
muodostui 4,8 miljoonan ecun avustuksista ja 6,14 miljoonan ecun lainatakauksista, oli laitonta eikaÈ
myoÈ skaÈaÈn noudattanut teraÈstukisaÈaÈntoÈ jen tai EHTY:n perustamissopimuksen maÈaÈraÈyksiaÈ ja oli siten
yhteismarkkinoille soveltumatonta. Sen vuoksi komissio paÈaÈ tti vaatia tuen takaisinperintaÈaÈ korkojen
kanssa.

c) MCR Gesellschaft fuÈ r metallurgisches Recycling 90

Komissio paÈaÈ tti 9. joulukuuta lopettaa menettelyn, jonka se oli aloittanut teraÈstukisaÈaÈntoÈ jen 6 artiklan
5 kohdan nojalla, ja hyvaÈksyaÈ lisaÈ investointituen, joka oli tarkoitus myoÈ ntaÈaÈ MCR Gesellschaft fuÈ r
metallurgisches Recycling -yhtioÈ lle ympaÈristoÈ nsuojelun tukemiseksi. Komissio totesi erityisesti, ettaÈ
suunniteltu investointi nostaisi ympaÈristoÈ nsuojelun tason selvaÈsti vaaditun vaÈhimmaÈistason ylaÈpuolelle,
ja paÈaÈ tteli, ettaÈ tuki voitaisiin hyvaÈksyaÈ teraÈstukisaÈaÈntoÈ jen 3 artiklan ja ympaÈristoÈ nsuojeluun
myoÈ nnettaÈvaÈaÈ valtiontukea koskevien suuntaviivojen 91 nojalla.

d) Neue MaxhuÈ tte 92

Komissio paÈaÈtti 9. joulukuuta aloittaa teraÈstukisaÈaÈntoÈ jen 6 artiklan 5 kohdan mukaisen menettelyn
tutkiakseen yhteensaÈ 1,49 miljoonan ecun suuruisen tuen, joka myoÈ nnettiin teraÈsteollisuuden alalla
toimivalle Neue MaxhuÈ tte Stahlwerke GmbH:lle investointeihin, joiden tarkoituksena oli torjua
saastumista yrityksen kuonan varastointipaikkana kaÈyttaÈmaÈllaÈ alueella. Komissio epaÈili vakavasti
taÈmaÈn tuen soveltuvuutta yhteismarkkinoille, koska 'saastuttaja maksaa' -periaatteen mukaan
yrityksen on itse vastattava investointikustannuksista.

Komissio paÈaÈ tti 16. joulukuuta aloittaa EHTY:n perustamissopimuksen 88 artiklassa tarkoitetun
menettelyn, koska Saksa oli jaÈ ttaÈnyt taÈyttaÈmaÈttaÈ velvollisuutensa 93. Komissio oli tehnyt vuosina 1995
ja 1996 kaksi Neue MaxhuÈ tteaÈ koskevaa kielteistaÈ paÈaÈ toÈ staÈ , joissa yritys maÈaÈraÈttiin maksamaan
takaisin 37,75 miljoonaa ecua laitonta tukea korkojen kanssa ja Saksan viranomaisia vaadittiin
EHTY:n perustamissopimuksen 86 artiklan nojalla toteuttamaan kaikki taÈ taÈ tarkoitusta varten
vaÈ lttaÈmaÈttoÈ maÈt toimenpiteet. Koska Saksan hallitus ei ole vielaÈ noudattanut taÈtaÈ vaatimusta, komissio
on kehottanut sitaÈ toimittamaan kaikki tarvittavat tiedot, jotta komissio voi ottaa asiaan kantaa.

Kreikka

SOVEL 94

Komissio paÈaÈ tti 16. joulukuuta olla vastustamatta yhteensaÈ 10,2 miljoonan ecun suuruisen alueellisen
investointituen myoÈ ntaÈmistaÈ SOVEL-nimiselle teraÈsteollisuuden yritykselle. Se totesi, ettaÈ teraÈsteol-

90 C 85/97.
91 EYVL C 72, 10.3.1994.
92 N 261/98.
93 C 55/94 ja C 41/95.
94 NN 137/97.
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lisuudelle myoÈ nnettaÈviaÈ tukia koskevia saÈaÈntoÈ jaÈ noudatettiin, erityisesti koska tuotantokapasiteettia ei
nostettu ja tuet rajoitettiin alle 50 miljoonaan ecuun ja koska tuki-intensiteetti noudatti Kreikan
aluetukijaÈrjestelmaÈaÈ .

Espanja

INESPAL 95

Komissio paÈaÈ tti 21. tammikuuta, ettaÈ espanjalaisen alumiinialalla toimivan Industria Espanola de
Aluminio -konsernin (INESPAL) yksityistaÈmiseen ei sisaÈ ltynyt valtiontukea. Espanjan viranomaiset
olivat ilmoittaneet komissiolle myyjaÈn eli valtion omistaman SEPI-nimisen holdingyhtioÈ n ja ostajan eli
Aluminium Company of American (ALCOA), joka on yksityinen yritys, vaÈ lisestaÈ sopimuksesta, joka
koskee INESPALin osakkeiden ostoa. Sopimuksen seurauksena olisi INESPALin yksityistaÈminen.
Komissio totesi, ettaÈ ALCOA oli ainut INESPALin omaisuuden ostamisesta kiinnostunut ostaja (on
syytaÈ huomata, ettaÈ taÈmaÈn omaisuuden myyminen kokonaisuutena nostaa sen arvoa), ettaÈ ALCOAn
tarjous oli paras saatu tarjous ja ettaÈ myyjaÈn ympaÈristoÈ nsuojeluvelvollisuudet ja sosiaaliset sitoumukset
koskivat ainoastaan sopimuksen tekemistaÈ edeltaÈvaÈaÈ aikaa. Komissio totesi myoÈ s, ettaÈ INESPALin
nykyisin perimistaÈ saÈhkoÈ taksoista (niin sanotut G4-taksat) paÈaÈttaÈaÈ hallitus, ne julkaistaan Espanjan
virallisessa lehdessaÈ ja niitaÈ sovelletaan eri aloilla useisiin suuriin asiakkaisiin, joiden toimintaolo-
suhteet energiankysynnaÈn suhteen ovat samat. Espanja ilmoittaa komissiolle kaikista G4-taksoihin
tehtaÈvistaÈ muutoksista.

Italia

a) Verohuojennukset, laki 549/95 96

Komissio paÈaÈ tti 13. toukokuuta lopettaa toukokuussa 1997 aloitetun menettelyn ja julistaa Italian
laissa nro 549/95 saÈaÈdettyjen verohuojennusten muodossa teraÈsteollisuudelle myoÈ ntaÈmaÈ t tuet
yhteismarkkinoille soveltumattomiksi. NaÈ ihin tukiin ei voida soveltaa mitaÈaÈn teraÈstukisaÈaÈnnoÈ issaÈ
saÈaÈdetyistaÈ T&K-tukea, ympaÈristoÈ nsuojelutukea tai sulkemistukea koskevista poikkeuksista. Komissio
paÈaÈ tti myoÈ s vaatia Italian viranomaisia perimaÈaÈn takaisin jo myoÈ nnetyt tuet. Toukokuussa 1997
komissio oli aloittanut EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdan mukaisen menettelyn
samoista tuista herkille aloille (moottoriajoneuvoteollisuus, synteettikuituteollisuus ja laivanraken-
nus). Tarkasteltavana olevassa jaÈrjestelmaÈssaÈ saÈaÈdetaÈaÈn investointituista verovapautuksina, jotka
myoÈ nnetaÈaÈn 50 prosentille uudelleeninvestoiduista voitoista. Komissio varaa itselleen oikeuden ottaa
kantaa muille herkille aloille myoÈ nnettyjen tukien soveltuvuudesta yhteismarkkinoille tutkittuaan
tiedot, jotka Italian muodollisena velvollisuutena on toimittaa sille.

b) Acciaerie di Bolzano 97

Komissio paÈaÈ tti 28. lokakuuta lopettaa EHTY:n perustamissopimuksen 6 artiklan 5 kohdan mukaisen
menettelyn, jonka se oli aloittanut teraÈsteollisuuden yritykselle Acciaierie di Bolzanolle myoÈ nnettaÈ -
vistaÈ ympaÈristoÈ nsuojelu- ja T&K-tuista. Tutkittuaan hankkeet Italian viranomaisten kanssa ja sen
jaÈ lkeen kun alun perin suunniteltua tukimaÈaÈraÈaÈ oli laskettu, komissio paÈaÈ tteli, ettaÈ ympaÈristoÈ nsuo-
jelutuki, jonka enimmaÈismaÈaÈraÈ oli 5,73 miljoonaa ecua, ja T&K-tuki, jonka enimmaÈismaÈaÈraÈ oli 0,4

95 N 639/97, EYVL C 211, 7.7.1998.
96 C 27/97.
97 C 46/98 (ex N 791/97).
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miljoonaa ecua, taÈyttivaÈt sovellettavien suuntaviivojen ehdot ja soveltuivat yhteismarkkinoille. Sen
vuoksi komissio paÈaÈ tti hyvaÈksyaÈ tuet naÈ ihin enimmaÈismaÈaÈriin asti.

Luxemburg

ProfilARBED 98

Komissio teki 17. kesaÈkuuta uuden lopullisen kielteisen paÈaÈtoÈ ksen ja maÈaÈraÈsi perimaÈaÈn takaisin tuet,
jotka Luxemburg oli myoÈ ntaÈnyt teraÈsteollisuuden alalla toimivalle ProfilARBEDille. Joulukuussa
1994 komissio oli ensimmaÈ isessaÈ paÈaÈ toÈ ksessaÈaÈn hyvaÈksynyt valtiontuet, joiden myoÈ ntaÈmistaÈ
Luxemburg suunnitteli ProfilARBEDille niitaÈ investointeja varten, jotka yritys toteuttaisi ympaÈris-
toÈ nsuojelun edistaÈmiseksi uuden Esch-Schifflangen teraÈstehtaansa rakentamisen yhteydessaÈ . PaÈaÈ toÈ s
kumottiin yhteisoÈ jen ensimmaÈisen oikeusasteen tuomioistuimessa 99, jonka tutkittavaksi asian toi eraÈs
ARBEDin kilpailija. TaÈmaÈn seurauksena komission oli tutkittava uudelleen kyseiset tuet tuomioistui-
men esittaÈmien huomautusten perusteella. Tutkittuaan asian komissio paÈaÈtteli edellaÈ mainitun
tuomion mukaisesti, ettaÈ Luxemburgin viranomaisten esittaÈmaÈt huomautukset eivaÈt muuttaneet
arviota, jonka komissio teki asiasta alunperin paÈaÈ ttaÈessaÈaÈn vuoden 1994 kesaÈkuussa menettelyn
aloittamisesta. Komissio katsoi taÈ lloÈ in, ettaÈ kyseisiin tukiin ei voida soveltaa mitaÈaÈn poikkeusta
EHTY:n perustamissopimuksen 4 artiklan c alakohdassa maÈaÈraÈ tystaÈ yleisestaÈ tukien myoÈ ntaÈmiskiel-
losta. NiinpaÈ ARBEDille myoÈ nnettyjaÈ tukia, joiden maÈaÈraÈ on 2,279 miljoonaa ecua (91,95 miljoonaa
Luxemburgin frangia), on pidettaÈvaÈ yhteismarkkinoille soveltumattomina ja ne on perittaÈvaÈ takaisin
korkojen kanssa, joita kertyy tukien myoÈ ntaÈmispaÈ ivaÈstaÈ niiden takaisinmaksupaÈ ivaÈaÈn.

2.2. EHTY:n ulkopuoliset teraÈstuotteet

Espanja

AG Tubos Europa S.A. 100

Komissio paÈaÈ tti 28. lokakuuta aloittaa 88 artiklan 2 kohdan mukaisen menettelyn ja hyvaÈksyaÈ 7,02
miljoonan ecun suuruisen tuen, joka oli tarkoitettu Tubos Europa -yrityksen perustamiseksi
Extremaduraan. Komissio totesi, ettaÈ yrityksen tarkoituksena on tuottaa ensimmaÈisenaÈ yrityksenaÈ
Euroopassa erittaÈ in suuria (halkaisija yli 406,4 mm) kylmaÈpuristushitsattuja onttoja profiileja, joiden
kysyntaÈ on kasvavaa, eikaÈ perinteisiaÈ teraÈsputkia, joiden alalla on ylikapasiteettia. Sen vuoksi komissio
paÈaÈ tti tuen soveltuvan yhteismarkkinoille.

98 C 25/94 (ex N 11/94).
99 T-150/95 UK Steel Association (aiempi BISPA) v. komissio, tuomio 25.9.1997, ei vielaÈ julkaistu oikeustapaus-

kokoelmassa.
100 C 13/98 (ex N 749/97).
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2.3. Laivanrakennusteollisuus

Saksa

a) Tuki Bremer Vulkan Marineschiffbau GmbH:lle 101

Komissio aloitti 18. helmikuuta 88 artiklan 2 kohdan mukaisen menettelyn Bremer Vulkan
Marineschiffbau GmbH:lle, selvitystilassa olevan Bremer Vulkan Verbund AG:n (BVV) tytaÈryhtioÈ lle,
myoÈ nnetystaÈ tuesta, joka liittyi sen siirtymiseen LuÈ rssen Maritime Beteiligungen GmbH & Co KG:n
omistukseen. Menettely koskee valtion osallistumista BVV:n toisen tytaÈryhtioÈ n entisten tyoÈ ntekijoÈ iden
palkkaamisesta aiheutuviin kustannuksiin, Bremenin osavaltion omistaman Hibeg-nimisen yrityksen
luopumista velkojen takaisinmaksuvaateista ja aiottua osallistumista suunnitellun investoinnin
kustannuksiin. PaÈaÈ toÈ ksessaÈaÈn komissio ilmaisi epaÈ ilevaÈnsaÈ sitaÈ , kuuluvatko naÈmaÈ toimenpiteet
todellakin perustamissopimuksen 87 artiklan ja seitsemaÈnnen laivanrakennustukidirektiivin saÈaÈnnoÈ s-
ten soveltamisalan ulkopuolelle. Bremer Vulkan Marineschiffbau GmbH:n toiminnot rajoittuvat
sotalaivojen rakennukseen, mutta sitaÈ vastoin LuÈ rssen-konserni toimii myoÈ s kauppa-alusten
rakentamisen alalla. Jos saatua kapasiteettia kaÈytetaÈaÈn kauppa-alusten rakentamiseen tai muuhun
siviilimerenkulun alan toimintaan, perustamissopimuksen 87 artiklan saÈaÈntoÈ jaÈ on sovellettava.

b) Bremer Vulkanille Krupp GmbH:n ja HIBEGin kautta myoÈnnetty tuki 102

Lokakuussa 1996 103 annetulla tuomiolla yhteisoÈ jen tuomioistuin kumosi komission aikaisemmin
huhtikuussa 1993 tekemaÈn paÈaÈ toÈ ksen, jossa Saksan hallituksen Hibegille, Bremenin osavaltion
kokonaan omistamalle yritykselle, myoÈ ntaÈmaÈ tuki, jonka Hibeg siirsi edelleen Krupp GmbH:n kautta
Bremer Vulkan AG:lle helpottaakseen Krupp Atlas Elektronik GmbH:n myyntiaÈ Krupp GmbH:lta
Bremer Vulkanille, julistettiin yhteismarkkinoille soveltumattomaksi. Tuomioistuimen mukaan
komission paÈaÈtoÈ ksessaÈ ei perusteltu riittaÈvaÈsti tiettyjaÈ kohtia. TaÈmaÈn vuoksi komission oli tehtaÈvaÈ
uusi paÈaÈtoÈ s toukokuussa 1992 aloittamansa 88 artiklan 2 kohdan mukaisen menettelyn lopettamiseksi.
Tuomioistuimen tuomion perusteella komissio teki 25. helmikuuta tarkistetun paÈaÈ toÈ ksen, jossa se
vahvistaa katsovansa, ettaÈ Bremenin osavaltion vuonna 1991 Bremer Vulkanille (taÈ llaÈ hetkellaÈ
selvitystilassa) Krupp Atlas Elektronikin ostoa varten myoÈ ntaÈmaÈ tuki ei sovellu yhteismarkkinoille.

Bremer Vulkan osti Krupp Atlas Elektronikin noin 175 miljoonan ecun hintaan monimutkaisella
rahoitustapahtumalla. Komissio tutki toimenpiteen varmistaakseen, voitiinko tuelle myoÈ ntaÈaÈ
poikkeuslupa perustamissopimuksen 87 artiklan nojalla. Tuen tarkoituksena oli kuitenkin ainoastaan
helpottaa Krupp Atlas Electronikin siirtaÈmistaÈ Kruppilta Bremer Vulkanille ilman muutoksia
liiketoimintaan. Tuki vaikutti muiden yhteisoÈ n yritysten kanssa kaÈytaÈvaÈaÈn kilpailuun eikaÈ sille voitu
myoÈ ntaÈaÈ perustamissopimuksen saÈaÈntoÈ jen nojalla poikkeusta. Sen vuoksi komissio vaati tuen
takaisinperimistaÈ .

101 C 9/98 (ex NN 176/97), EYVL C 252, 12.8.1998.
102 C 14/92, menettelyn aloittamista on kaÈsitelty XXIII kilpailupolitiikkaa koskevassa kertomuksessa, 502 kohta.
103 Yhdistetyt asiat C-329/93, C-62/95 ja C-63/95, Kok. 1996, s. I-5151.
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c) Stralsundissa sijaitsevan Volkswerftin ja Wismarissa sijaitsevan MTW-Schiffswerftin uudelleen
yksityistaÈminen 104

Komissio paÈaÈ tti 25. helmikuuta VolkswerftiaÈ koskevassa asiassa ja 29. heinaÈkuuta MTW-SchiffswerftiaÈ
koskevassa asiassa hyvaÈksyaÈ naÈ itaÈ telakoita koskevat yksityistaÈmissopimukset ja olla vastustamatta
tuen toista eraÈaÈ . Vuoteen 1996 asti naÈmaÈ kaksi entisen DDR:n alueella sijaitsevaa telakkaa kuuluivat
Bremer Vulkan Verbund AG:hen. JaÈ lkimmaÈisen konkurssin jaÈ lkeen ne siirtyivaÈt Bundesanstalt fuÈ r
vereinigungsbedingte Sonderaufgaben -virastolle (BvS) ja Mecklenburg-Vorpommernin osavaltiolle.
Maailmanlaajuisen tarjouskilpailun jaÈ lkeen molemmat telakat myytiin ºomaisuudenmyyntisopimuk-
sellaº (asset deal), jonka mukaan ostajat eivaÈt joudu vastaamaan telakoiden aiemmista sitoumuksista,
jotka liittyvaÈt paÈaÈasiassa laivanrakennussopimusten rahoitukseen. Molemmat telakat olivat antaneet
laivanomistajille takauksia, jotka koskivat laivojen tuottoa ensimmaÈisinaÈ vuosina ja laivaosakkuuksien
jakamista markkinoilla. Sen vuoksi komissio keskittyi myyntitapahtumia tarkastellessaan siihen,
varmistavatko kyseiset sopimukset sen, ettaÈ myyntiin ei liity tukea enempaÈaÈ kuin mitaÈ hyvaÈksyttiin
niiden rakenneuudistussuunnitelmien mukaan, joista ilmoitettiin neuvoston asetuksen N:o 1013/97
antamisajankohtana; taÈmaÈ asetus koskee rakenneuudistusohjelmien jatkamiseksi tarvitun tuen
hyvaÈksyntaÈaÈ .

Komissio paÈaÈ tteli, ettaÈ myyntiin ei liity lisaÈ tukea, vaikka jaÈaÈnnoÈ syhtioÈ iden vastattavaksi jaÈaÈvaÈt
todelliset ja mahdolliset sitoumukset arvioitaisiin erittaÈ in varovaisesti. Sen vuoksi komissio hyvaÈksyi
seitsemaÈnnen laivanrakennusteollisuudelle myoÈ nnettaÈvaÈaÈ tukea koskevan direktiivin 6 artiklan ja
neuvoston asetuksen N:o 1013/97 nojalla molemmille telakoille myoÈ nnettaÈvaÈn toisen tukieraÈn
rakenneuudistuksen jatkamiseksi.

d) Kehitystuki Indonesialle 105

Komissio lopetti 25. helmikuuta osittain kielteisellaÈ lopullisella paÈaÈ toÈ ksellaÈ 88 artiklan 2 kohdan
mukaisen menettelyn, joka koski Saksan Volkswerft Stralsundille ruoppausaluksen rakentamiseen
myoÈ ntaÈmaÈaÈ tukea. Tuki hyvaÈksyttiin alun perin seitsemaÈnnen laivanrakennustukidirektiivin 4 artiklan
7 kohdan mukaisena kehitystukena. Komissio paÈaÈtteli, ettaÈ tukea oli kaÈytetty vaÈaÈrin, koska alusta oli
kaÈytetty Indonesian ulkopuolella komission hyvaÈksynnaÈssaÈ asetettujen ehtojen vastaisesti.

e) MTW:lle ja Volkswerftille myoÈnnettyjen rakenneuudistustukien vaÈaÈ rinkaÈ yttoÈ Bremer Vulkan -
konsernissa 106

Komissio teki 22. heinaÈkuuta 1997 lopullisen kielteisen paÈaÈ toÈ ksen Wismarissa sijaitsevan MTW
Schiffswerftin ja Volkswerft Stralsundin rakenneuudistukseen myoÈ nnetyn tuen vaÈaÈrinkaÈytoÈ staÈ muissa
Bremer Vulkan -konsernin yrityksissaÈ . Bremer Vulkan Verbund AG oli ostanut naÈmaÈ kaksi
itaÈ saksalaista telakkaa vuonna 1992 ja 1993 Treuhandanstalt-virastolta. Kyseisten telakoiden
rakenneuudistukseen ja niiden perusteelliseen uudenaikaistamiseen oli myoÈ nnetty suuria maÈaÈriaÈ
tukea. Neuvosto oli hyvaÈksynyt vuonna 1992 seitsemaÈnnen laivanrakennusteollisuudelle myoÈ nnettaÈvaÈaÈ
tukea koskevan direktiivin (neuvoston direktiivi 90/684/ETY) nojalla erityisen poikkeuksen telakoiden
rakenneuudistukselle entisen DDR:n alueella (neuvoston direktiivi 92/68/ETY). TaÈmaÈn direktiivin
saÈaÈnnoÈ sten mukaan myoÈ nnettyaÈ tukea saa kaÈyttaÈaÈ yksinomaan kyseisten telakoiden rakenneuudis-
tukseen. TaÈmaÈn vaatimuksen ja erittaÈ in korkeiden tukimaÈaÈrien vuoksi komissio on paÈaÈttaÈnyt hyvaÈksyaÈ

104 N 803/97, N 802/97, EYVL C 24, 29.1.1999.
105 C 22/97.
106 C 7/96.
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tuen maksamisen ainoastaan erissaÈ . Komissio havaitsi menettelyn aikana, ettaÈ ilmoitukset yksityis-
taÈmisten yhteydessaÈ annetusta tuesta olivat epaÈtaÈydellisiaÈ . Suuria summia tukea oli myoÈ nnetty
etukaÈteen Treuhandanstaltin ja Bremer Vulkanin vaÈlisten liitaÈnnaÈ issopimusten perusteella. Kun
mukaan lasketaan korot vuoden 1995 loppuun asti, naÈmaÈ kaksi yritystaÈ ovat saaneet tukea noin 166
miljoonaa ecua enemmaÈn kuin komissio oli hyvaÈksynyt. TaÈmaÈn lisaÈ tuen myoÈ ntaÈminen rikkoi muutetun
seitsemaÈnnen laivanrakennustukidirektiivin saÈaÈnnoÈ ksiaÈ investointituesta (6 artikla) ja rakenneuudis-
tukseen myoÈ nnettaÈvaÈn toimintatuen enimmaÈismaÈaÈraÈstaÈ (10 a artikla). Komissio paÈaÈ tti sen vuoksi, ettaÈ
taÈmaÈ tukisumma oli perustamissopimuksen vastainen. Ne osat tuesta, joita ei vielaÈ tarvittu
rakenneuudistukseen, lainattiin Bremer Vulkan -konsernin sisaÈ llaÈ joko yksittaÈ isten lainasopimusten
perusteella tai vuodesta 1994 alkaen konsernin kaÈteisvarojen keskittaÈmisjaÈrjestelmaÈssaÈ . Mittavista
tutkimuksista huolimatta ei taÈhaÈn mennessaÈ ole ollut mahdollista maÈaÈritellaÈ tarkasti, mihin
tarkoituksiin tukea on kaÈytetty konsernin sisaÈ llaÈ . TaÈhaÈn on kaksi syytaÈ . Tavanomaisesta kaÈytaÈnnoÈ staÈ
poiketen Treuhandanstalt ei varmistanut, ettaÈ yksityistaÈmissopimuksissa oli saÈaÈnnoÈ s, joka koskee
kertasummana maksetun kaÈteisavustuksen kaÈyttaÈmistaÈ tiettyihin tarkoituksiin tai soveliaita valvonta-
menettelyjaÈ . ViimeistaÈaÈn vuodesta 1995 alkaen varojen sekoittuminen oli peruuttamatonta kaÈteisva-
rojen keskittaÈmisjaÈrjestelmaÈssaÈ suoritettujen lukuisten transaktioiden johdosta. Kun kaÈteisvarojen
keskittaÈmisjaÈrjestelmaÈ lopetettiin vuoden 1996 alussa, MTW:n ja Volkswerftin kokonaissaatavat olivat
437 miljoonaa ecua (854 miljoonaa Saksan markkaa), josta 400 miljoonaa ecua oli alkuaan tukea.
Viranomaisten raportin mukaan on erittaÈ in todennaÈkoÈ istaÈ , ettaÈ ainakin ne Bremer Vulkanin
tytaÈryhtioÈ t, jotka olivat suurimpia velallisia kaÈteisvarojen keskittaÈmisjaÈrjestelmaÈssaÈ , saivat osan
vaÈaÈrinkaÈytetystaÈ tuesta. On varmaa, ettaÈ taÈ taÈ 400 miljoonaa ecua, johon sisaÈ ltyy 166 miljoonan ecun
luvaton tuki, ei kaÈytetty kyseisten kahden telakan rakenneuudistukseen kuten oli vaadittu, vaan se
kaÈytettiin vaÈaÈrin 88 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla. Komissio paÈaÈ tti, ettaÈ Saksan hallituksen
on perittaÈvaÈ vaÈaÈrin kaÈytetty tuki takaisin Bremer Vulkan Verbund AG:ltaÈ yritystaÈ koskevan
konkurssimenettelyn yhteydessaÈ . LisaÈksi Saksan hallituksen on toteutettava kaikki Saksan lainsaÈaÈ -
daÈnnoÈ ssaÈ saÈaÈdetyt toimenpiteet periaÈkseen takaisin Bremer Vulkan -konserniin aikaisemmin
kuuluneilta yrityksiltaÈ osasummat, jos myoÈ hemmissaÈ tutkimuksissa tulee sopivia tilaisuuksia siihen.

f) Kvaerner Warnow Werft GmbH 107

Komissio paÈaÈ tti 25. marraskuuta aloittaa 88 artiklan 2 kohdan mukaisen menettelyn tutkiakseen
WarnemuÈ ndessaÈ toimivalle Kvaerner Warnow Werft GmbH:lle asetetun vuotuisen uusien laivojen
rakentamista koskevan kapasiteettirajoituksen ylittaÈmistaÈ . Komissio oli hyvaÈksynyt vuosina 1993±1995
useissa paÈaÈ toÈ ksissaÈ taÈ lle yksityistetylle itaÈsaksalaiselle telakalle rakenneuudistustukea yhteensaÈ 638
miljoonaa ecua (1 247 miljoonaa Saksan markkaa). Tukien hyvaÈksymisen ehdoksi asetettiin uusien
laivojen rakennuskapasiteetin rajoittaminen 85 000 tasattuun bruttotonniin vuodessa. KesaÈkuussa 1998
laaditun seurantakertomuksen mukaan taÈmaÈ raja ylittyy selvaÈsti vuosina 1998 ja 1999. Sen vuoksi
naÈyttaÈaÈ siltaÈ , ettaÈ tuen hyvaÈksymisestaÈ tehdyssaÈ paÈaÈ toÈ ksessaÈ asetettuja ehtoja ei enaÈaÈ noudateta.

Italia

a) Investointituki Oristanon ja Belvedere Marittimon telakoiden perustamiseen 108

Komissio paÈaÈ tti 22. huhtikuuta aloittaa EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdan mukaisen
menettelyn Italian lain 488/92 nojalla myoÈ nnetyistaÈ investointituista kahden uuden telakan perus-
tamiseen Sardiniaan (Oristano) ja Calabriaan (Belvedere Marittimo). Koska naÈ illaÈ hankkeilla luodaan

107 C 66/98 (ex NN 113/98).
108 C 35/98 (ex N 783/97, N 160/98), EYVL C 307, 7.10.1998.
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uutta laivanrakennuskapasiteettia, niihin on seitsemaÈnnen direktiivin 6 artiklan 1 kohdan mukaan
liityttaÈvaÈ vastaavan suuruinen toisten saman jaÈsenvaltion alueella sijaitsevien telakoiden kapasiteetin
peruuttamaton supistaminen saman ajanjakson aikana.

b) Alueellinen investointituki telakoille

Komissio hyvaÈksyi 30. syyskuuta kuudessa asiassa investointituen myoÈ ntaÈmisen telakoiden raken-
neuudistukseen 109. Komissio katsoi, ettaÈ laivanrakennusteollisuudelle myoÈ nnettaÈvaÈstaÈ tuesta annetun
direktiivin 90/684/ETY 6 artiklassa saÈaÈdetyt edellytykset taÈyttyivaÈt ja ettaÈ rakenneuudistussuunnitelma
ei etenkaÈaÈn johda kapasiteetin kasvuun.

c) Tuki INMA-telakalle 110

Komissio paÈaÈ tti 11. marraskuuta lopettaa kielteisellaÈ lopullisella paÈaÈtoÈ ksellaÈ 88 artiklan 2 kohdan
mukaisen menettelyn, jonka se oli aloittanut Italian viranomaisten suunnitelmasta myoÈ ntaÈaÈ La
Speziassa sijaitsevalle INMA-telakalle kahden matkustaja-aluksen muuntamiseen tukea, joka vastaa
9:aÈaÈ prosenttia sopimusarvosta, toisin sanoen kaksi kertaa niin paljon kuin direktiivissaÈ hyvaÈksytaÈaÈn.
Todettuaan, ettaÈ INMA oli asetettu muita kyseisestaÈ sopimuksesta kilpailevia yhteisoÈ n telakoita
edullisempaan asemaan ja ettaÈ ei ollut todisteita, jotka olisivat osoittaneet tuen olevan vaÈlttaÈmaÈtoÈ ntaÈ ,
jotta yritys pystyisi voittamaan sopimuksia yhteisoÈ n ulkopuolisilta telakoilta ja ettaÈ INMA olisi ilman
naÈ inkin korkeaa tukea saanut sopimuksen ennemmin kuin muut yhteisoÈ n telakat, komissio paÈaÈ tteli
tuen olevan yhteismarkkinoille soveltumaton.

2.4. Moottoriajoneuvoteollisuus

Moottoriajoneuvoalan valtion tukia koskevan yhteisoÈn puitesaÈaÈnnoÈn tarkistus 111

Kaikki jaÈ senvaltiot Ruotsia lukuun ottamatta ovat hyvaÈ ksyneet heinaÈ kuussa 1997 annetun
moottoriajoneuvoalan valtion tukia koskevan yhteisoÈ n uuden puitesaÈaÈnnoÈ n taÈytaÈntoÈ oÈ npanon. TaÈmaÈn
seurauksena komissio aloitti vuoden 1997 lokakuussa 88 artiklan 2 kohdan mukaisen menettelyn
kaikista Ruotsissa voimassa olevista tukiohjelmista, joiden perusteella voitaisiin myoÈ ntaÈaÈ valtiontukea
moottoriajoneuvoalalla 1. tammikuuta 1998 alkaen. Menettelyn aikana Ruotsin viranomaiset
hyvaÈksyivaÈt komission kannan ja naÈin ollen menettely lopetettiin 21. tammikuuta tehdyllaÈ paÈaÈ toÈ ksellaÈ .

Saksa

a) Daimler-Chrysler, Ludwigsfelde 112

Komissio paÈaÈtti 9. joulukuuta olla vastustamatta 218 miljoonan Saksan markan (111,2 miljoonan ecun)
suuruisen alueellisen investointituen myoÈ ntaÈmistaÈ Daimler-Chryslerille uuden hyoÈ tyajoneuvon
tuotantoa varten Brandenburgin osavaltiossa 87 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaisella tukialueella
sijaitsevan Ludwigsfelden tehtaalla. Komissio paÈaÈtteli, ettaÈ tuki, jonka intensiteetti oli 35 prosenttia

109 N 784, 786/97, 157, 158, 159 ja 161/98, EYVL C 409, 30.12.1998.
110 C 55/97.
111 C 66/97, EYVL C 122, 21.4.1998.
112 N 550/98.
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investointikustannuksista, taÈytti moottoriajoneuvoalan valtiontukia koskevan yhteisoÈ n puitesaÈaÈnnoÈ n
edellytykset.

b) Opel Restrukturierungsgesellschaft mbH, Kaiserslautern 113

Komissio paÈaÈ tti 9. joulukuuta olla vastustamatta 44,4 miljoonan ecun suuruisen alueellisen
investointituen myoÈ ntaÈmistaÈ Opel Restrukturierungsgesellschaft mbH:lle suoraruiskutteisten diesel-
moottorien tuotantoa varten yrityksen Kaiserslauternin tehtaalla. Rheinland-Pfalzin osavaltio, jossa
tuettu investointi toteutetaan, on oikeutettu aluetukeen 87 artiklan 3 kohdan c alakohdan nojalla.
Komissio paÈaÈ tteli, ettaÈ aluetuki, jonka intensiteetti on 18 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista,
voitaisiin hyvaÈksyaÈ moottoriajoneuvoalan valtiontukia koskevan puitesaÈaÈnnoÈ n 3.2 kohdassa tarkoi-
tettuna ºmuutostukenaº ja ettaÈ puitesaÈaÈnnoÈ n aluetukea koskevat edellytykset on taÈytetty.

Ranska

Toyota, Valenciennes-Onnaing 114

Todettuaan, ettaÈ moottoriajoneuvoalan valtiontukia koskevan puitesaÈaÈnnoÈ n edellytykset on taÈytetty,
komissio paÈaÈ tti 16. joulukuuta olla vastustamatta 51,72 miljoonan ecun suuruisen alueellisen
investointituen myoÈ ntaÈmistaÈ Toyota-konsernin uudelle tehtaalle, joka sijaitsee Valenciennes-Onnain-
gissa.

Portugali

AutoEuropa 115

Portugalin viranomaiset ovat avustaneet komissiota taÈysin AutoEuropan (Fordin ja VW:n Setubalissa
sijaitseva yhteisyritys, joka valmistaa monikaÈyttoÈ isiaÈ ajoneuvoja) saaman, moottoriajoneuvoalan
puitesaÈaÈnnoÈ ssaÈ sallitun maÈaÈraÈn ylittaÈvaÈn koulutustuen takaisinperinnaÈssaÈ . Yritys perustettiin ja
komissio hyvaÈksyi sille investointi- ja koulutustuen vuonna 1991 moottoriajoneuvoalan puitesaÈaÈnnoÈ n
nojalla. Tuettuun koulutukseen sisaÈ ltyi tuotannon aloittamista edeltaÈviaÈ intensiivisiaÈ kursseja
riippumattomassa koulutuskeskuksessa, jonka rahoituksesta vastaavat yhdessaÈ Portugalin viranomai-
set ja AutoEuropa. Valvontamenettelyn aikana huomattiin, ettaÈ AutoEuropa sai julkisia varoja
koulutustarkoituksiin myoÈ s tuotannon aloittamisen jaÈ lkeen, joka tapahtui vuonna 1995.

Ruotsi

Volvo Truck Corporation 116

Komissio paÈaÈ tti 25. maaliskuuta lopettaa 88 artiklan 2 kohdan mukaisen menettelyn, joka oli aloitettu
Ruotsia vastaan Uumajassa sijaitsevalle Volvo Truck Corporationille maksettujen tukien johdosta.
PaÈaÈ toÈ s perustui siihen, ettaÈ Ruotsin viranomaiset hyvaÈksyivaÈt komission ehdotuksen poistaa tuki
asteittain vuosina 1998±2003. Komissio valvoo tuen poistamista ehtojen taÈyttaÈmisen varmistamiseksi.

113 N 354/98.
114 N 438/98.
115 NN 36/97, Competition Newsletters 2/98, s. 83.
116 C 48/97, EYVL C 215, 10.7.1998.
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Yhdistynyt Kuningaskunta

LDV Ltd 117

Komissio paÈaÈtti 11. marraskuuta olla vastustamatta yhteensaÈ 38 miljoonan ecun suuruisen alueellisen
investointituen myoÈ ntaÈmistaÈ moottoriajoneuvoja valmistavalle LDV Ltd:lle, jotta se voi Birminghamin
tehtaassaan rakentaa uuden sarjan keskiraskaita ja raskaita pakettiautoja yhteistyoÈ ssaÈ Daewoon
kanssa. LDV:n on tarkoitus vastata pakettiautojen valmistuksesta YhdistyneessaÈ kuningaskunnassa ja
toimittaa Daewoolle sekaÈ pakettiautoja ettaÈ varaosia. Daewoo puolestaan antaa LDV:lle tuotteiden
mahdollisimman korkean tason ja tehtaan tuotantokapasiteetin optimaalisen kaÈytoÈ n vaatimaa teknistaÈ
tukea ja apua. Komissio paÈaÈtti tuen soveltuvan yhteismarkkinoille todettuaan, ettaÈ tuki noudattaa
moottoriajoneuvoalan valtiontukia koskevan yhteisoÈ n puitesaÈaÈnnoÈ n ehtoja.

2.5. Synteettikuituteollisuus

Belgia

Decochim SA 118

Komissio paÈaÈ tti 25. marraskuuta aloittaa EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdan mukaisen
menettelyn tutkiakseen noin 8,2 miljoonan ecun suuruisen tuen vasta perustetulle synteettikuitujen
valmistajalle Decochim SA:lle tulenkestaÈvaÈn polyesterikuidun tuotantoon liittyvaÈaÈ investointia varten.
Vaikka Belgian viranomaiset perustelivat investointia sillaÈ , ettaÈ kyseessaÈ on teknologialtaan erittaÈ in
korkeatasoinen tuote, jonka markkinasegmentillaÈ on alikapasiteettia, komission epaÈili tuotteen
varsinaista uutuusluonnetta ja halusi varmistua siitaÈ , ettaÈ taÈ llaisen kuidun tuotannosta todella on
rakenteellista puutetta yhteisoÈ ssaÈ .

Saksa

Saxonylon Textil GmbH 119

Komissio paÈaÈ tti 28. lokakuuta aloittaa EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdan mukaisen
menettelyn investointituesta, joka oli tarkoitus myoÈ ntaÈaÈ Saxonylon Textil GmbH:lle yhteensaÈ 21,56
miljoonan ecun suuruisina avustuksina uuden synteettikuidun tuotantolinjan rakentamisen tukemi-
seksi. Synteettikuituteollisuudelle myoÈ nnettaÈvaÈaÈ tukea koskevaa saÈaÈnnoÈ stoÈ aÈ on sovellettava myoÈ s
kehitysalueilla. Komissio epaÈili vakavasti sitaÈ , onko taÈmaÈn, myoÈ s Saksan uusissa osavaltioissa
sovellettavan saÈaÈnnoÈ stoÈ n maÈaÈraÈyksiaÈ noudatettu, sillaÈ erityisesti alalla vallitseva ylikapasiteettitilanne
edellyttaÈaÈ huomattavaa tuotantokapasiteetin supistamista.

117 N 420/98.
118 N 263/98.
119 N 362/98.
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Espanja

a) BRILEN S.A. 120

Komissio paÈaÈ tti 25. maaliskuuta aloittaa 88 artiklan 2 kohdan mukaisen menettelyn Espanjan
viranomaisten ehdotuksesta myoÈ ntaÈaÈ 1,2 miljoonaa ecua valtiontukea synteettikuituja valmistavalle
BRILEN S.A:lle, joka sijaitsee Barbastrossa, Huescassa (Aragon). Investointihanke koskee yrityksen
polyesterilangan tuotantotehtaan teknologista uudenaikaistamista ja kehittaÈmistaÈ . Espanjan viran-
omaisten mukaan investointi ei johtaisi tuotantokapasiteetin yleiseen nousuun. Sen sijaan tuotanto-
suuntaa muutettaisiin siirtymaÈ llaÈ katkokuidusta polyesterifilamenttilankaan. Komissio on tutkinut
ehdotuksen synteettikuituteollisuudelle myoÈ nnettaÈvaÈaÈ tukea koskevan saÈaÈnnoÈ stoÈ n mukaan. Koska
hanke naÈyttaÈaÈ nostavan tuotantokapasiteettia polyesterifilamenttilangan alalla, jonka tarjonnasta ei
ole rakenteellista puutetta, komissio epaÈ ilee ehdotetun tuen soveltuvuutta yhteismarkkinoille.

b) Sniace 121

Komissio paÈaÈtti 28. lokakuuta lopettaa osittain kielteisellaÈ paÈaÈtoÈ ksellaÈ EY:n perustamissopimuksen 88
artiklan 2 kohdan mukaisen menettelyn, jonka se oli aloittanut espanjalaiselle, Torrelavegassa
Kantabriassa sijaitsevalle synteettikuitujen valmistajalle Sniace SA:lle myoÈ nnetyistaÈ tuista. Komissio
paÈaÈ tteli, ettaÈ yhteensaÈ 21,79 miljoonan ecun suuruisten sosiaaliturvavelkojen uudelleenjaÈrjestelyyn ja
palkkatakuurahaston (Fogasa) kanssa tehtyihin 10,2 miljoonan ecun arvoisiin sopimuksiin liittyvaÈt
markkinakorkoja alhaisemmat korot muodostivat laittoman ja yhteismarkkinoille soveltumattoman
tuen, koska ne eivaÈt noudattaneet synteettikuituteollisuudelle myoÈ nnettaÈvaÈaÈ tukea koskevassa
saÈaÈnnoÈ stoÈ ssaÈ asetettuja ehtoja. Sen vuoksi komissio maÈaÈraÈsi perimaÈaÈn tuen takaisin korkoineen.
Komission paÈaÈ toÈ ksessaÈ ei maÈaÈritelty tuen maÈaÈraÈaÈ , vaan todettiin sen vastaavan vaÈhintaÈaÈn markkina-
korkojen sekaÈ sosiaaliturvaviranomaisten ja Fogasan kanssa sovittujen korkojen vaÈlistaÈ eroa.

Komissio totesi, ettaÈ muut toimenpiteet, jotka olivat 6 miljoonan ecun lainalle myoÈ nnetty takaus, muut
jaÈ tteenkaÈsittelylaitoksen rakentamiseen liittyvaÈt rahoitustoimenpiteet ja velkojen osittainen anteek-
sianto, eivaÈ t muodostaneet EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua
valtiontukea, ja lopetti menettelyn niiden osalta. Komissio tekee vielaÈ erillisen paÈaÈ toÈ ksen siitaÈ , onko
se, ettaÈ Sniace ei vuosina 1987±1995 maksanut ympaÈristoÈ veroa, sopusoinnussa EY:n perustamissopi-
muksen kanssa

ItaÈvalta

Lenzing Lyocell GmbH & Co. KG 122

Komissio paÈaÈ tti 14. lokakuuta aloittaa 88 artiklan 2 kohdan mukaisen menettelyn tutkiakseen useita
tukia, jotka joko oli jo myoÈ nnetty tai oli tarkoitus myoÈ ntaÈaÈ Lenzing Lyocell GmbH & Co. KG:lle ja
joista osa perustui hyvaÈksyttyihin tukiohjelmiin tai ennen unioniin liittymistaÈ voimassa olleisiin
tukiohjelmiin. Yritys kuuluu itaÈvaltalaiseen Lenzing-konserniin, joka on yksi maailman suurimmista
synteettikuitujen tuottajista. Tuki oli tarkoitettu investointeihin, ympaÈristoÈ nsuojeluun, koulutukseen ja
todennaÈkoÈ isesti toimintatueksi ja sen suuruus oli vaÈhintaÈaÈn 1 034,7 miljoonaa ItaÈvallan sÏillinkiaÈ (74,7
miljoonaa ecua), tosin kaikki summat eivaÈt vielaÈ ole selvillaÈ (uusi investointituki, valtiontakaus ja

120 C 25/98 (ex N 851/97), EYVL C 199, 25.6.1998.
121 C 68/97 (ex NN 118/97).
122 C 61/98 (ex NN 189/97), EYVL C 9, 13.1.1999.
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todennaÈkoÈ isesti huomattava maÈaÈraÈ toimintatukea). KaÈytettaÈvissaÈ olevien tietojen perusteella komissio
epaÈ ilee vakavasti tuen soveltuvuutta yhteismarkkinoille. Voimassa olevien tai komission hyvaÈksymien
tukiohjelmien perusteella myoÈ nnettyjen tukien osalta komissio ei pystynyt toteamaan, oliko naÈissaÈ
ohjelmissa asetettuja ehtoja ja enimmaÈismaÈaÈriaÈ noudatettu, ja sen vuoksi komissio paÈaÈ tti vaatia
ItaÈvallan hallitusta toimittamaan kaikki tarvittavat tiedot, joiden avulla komissio voi ottaa kantaa
asiaan.

Portugali

a) CORDEX S.A. 123

Komissio paÈaÈ tti 4. helmikuuta lopettaa maaliskuussa 1997 aloitetun 88 artiklan 2 kohdan mukaisen
menettelyn, joka koski Portugalin viranomaisten ehdotusta myoÈ ntaÈaÈ tukea PEPID II -ohjelman
perusteella Ovarissa, Estorizissa sijaitsevalle koÈ ysiaÈ ja nuoria valmistavalle CORDEX S.A:lle. Tuen
tarkoituksena oli tukea yrityksen suunnitelmia laajentaa ja uudenaikaistaa tuotevalikoimaansa, joka
muodostuu luonnonkuiduista ja synteettisistaÈ kuiduista sekaÈ useissa tuotteissa (patjat ja sohvantaÈytteet
jne.) kaÈytetystaÈ polyuretaanivaahdosta valmistetuista tuotteista, ja se hyvaÈksyttiin EY:n perus-
tamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan a alakohdan nojalla. Komissio oli aloittanut muodollisen
tutkimuksen sen vuoksi, ettaÈ osa ehdotetusta tuesta naÈytti rikkovan synteettikuituteollisuudelle
myoÈ nnettaÈvaÈaÈ tukea koskevaa saÈaÈnnoÈ stoÈ aÈ . Perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdan mukaisen
menettelyn aikana Portugalin viranomaiset muuttivat huomattavasti alkuperaÈ istaÈ ilmoitustaan.
Erityisesti ne suostuivat poistamaan tukikelpoisten investointikustannusten luettelosta saÈaÈnnoÈ stoÈ n
soveltamisalaan kuuluvat toiminnot, nimittaÈ in polypropeenilangan tuotantoon liittyvaÈn uuden
kapasiteetin luomisen tukemisen. Ehdotetun tuen maÈaÈraÈaÈ pienennettiin 3,47 miljoonasta ecusta 2,69
miljoonaan ecuun, johon sisaÈ ltyy yhteisrahoitus yhteisistaÈ rakennerahastoista.

b) Companhia de TeÃxteis SinteÂticos S.A. (Cotesi) 124

Komissio paÈaÈ tti 14. lokakuuta aloittaa EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdan mukaisen
menettelyn Carvalhosin alueella GrijoÂ ssa sijaitsevalle synteettikuitujen tuottajalle Cotesille myoÈ nne-
tystaÈ 10 miljoonan ecun investointituesta. Tuen tarkoituksena oli uudenaikaistaa Cotesin tuotanto-
prosessi . Jotta tuki soveltuis i yhteismarkkinoil le, investoinnin on noudatettava
synteettikuituteollisuudelle myoÈ nnettaÈvaÈaÈ tukea koskevassa saÈaÈnnoÈ stoÈ ssaÈ asetettuja ehtoja, vaikka
se toteutettaisiinkin EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan a alakohdan nojalla aluetukeen
oikeutetulla alueella. Komissio epaÈ ili vakavasti erityisesti sen ehdon noudattamista, jonka mukaan
yrityksen tuotantokapasiteettia on supistettava huomattavasti vastineena tuesta.

123 C 17/97 (ex N 639/96).
124 C 60/98 (ex N 196/98), EYVL C 405, 24.12.1998.
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2.6. Rahoitusala

Ranska

a) SocieteÂ Marseillaise de Credit (SMC) 125

Komissio paÈaÈtti 14. lokakuuta lopettaa EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdan mukaisen
menettelyn ja hyvaÈksyaÈ SMC:n yksityistaÈmistaÈ varten myoÈ nnetyt yhteensaÈ 953 miljoonan ecun
rakenneuudistustuet. Tuki hyvaÈksyttiin sillaÈ edellytyksellaÈ , ettaÈ SMC keskittaÈaÈ toimintonsa liikepank-
kiverkkoonsa ja ettaÈ yksityisen ostajan, CreÂdit Commercial de Francen tytaÈryhtioÈ n Banque Chaix'n
esittaÈmaÈ rakenneuudistussuunnitelma toteutetaan.

Komissio katsoi, ettaÈ SMC on elinkelpoinen, jos pyrkimyksiaÈ sen kannattavuuden lisaÈaÈmiseksi
jatketaan. SillaÈ on riittaÈvaÈsti omia varoja lakisaÈaÈ teisten velvollisuuksiensa taÈyttaÈmiseen. SillaÈ on omia
varoja vain sen verran kuin on ehdottomasti vaÈ lttaÈmaÈtoÈ ntaÈ , jotta tuet voitaisiin hyvaÈksyaÈ . Komissio
katsoi, ettaÈ vastasuoritteet olivat vaÈ lttaÈmaÈttoÈ miaÈ , jotta kilpailijoille voitaisiin hyvittaÈaÈ kilpailun
vaÈaÈristyminen. Vastasuoritteena yrityksen oli myytaÈvaÈ viisi pankki- ja rahoitustoiminnan yksikkoÈ aÈ ,
jotka oli perustettu viimeisten kymmenen vuoden aikana liikepankkitoiminnan yhteydessaÈ .

b) CreÂdit Lyonnais 126

Komissio hyvaÈksyi 20. toukokuuta Ranskan CreÂdit Lyonnais'lle vuonna 1995 hyvaÈksytyn 6,8 miljardin
ecun (45 miljardin Ranskan frangin) ja vuonna 1996 hyvaÈksytyn noin 600 miljoonan ecun (4 miljardin
Ranskan frangin) tukierien lisaÈksi myoÈ ntaÈmaÈn lisaÈ tuen. LisaÈtuki liittyy Consortium de ReÂalisations -
yhtioÈ n (CDR) tappioiden kasvamiseen, CreÂdit Lyonnais'n Etablissement public et de Participations -
yhtioÈ lle (EPFR) myoÈ ntaÈmaÈn lainan korkoehtojen muuttamiseen ja siihen, ettaÈ EFPR luopui
nollakuponkilainasta, joka CreÂdit Lyonnais'n oli maÈaÈraÈ rahoittaa. LisaÈ tuen kokonaismaÈaÈraÈ on arviolta
8±15 miljardia ecua (53 ja 98 miljardia Ranskan frangia) ottaen huomioon epaÈvarmuuden CDR:n
tulevista tappioista.

Komissio katsoi, ettaÈ erittaÈ in merkittaÈvaÈt vastasuoritteet ovat taÈrkeitaÈ , jotta kilpailijoille voitaisiin
korvata kilpailun yleinen vaÈaÈristyminen. Tuki hyvaÈksytaÈaÈn siten sillaÈ edellytyksellaÈ , ettaÈ CreÂdit
Lyonnais pienentaÈaÈ tasettaan 310 miljardilla Ranskan frangilla (47 miljardilla eculla) Euroopassa ja
maailmanlaajuisesti niiden supistusten lisaÈksi, jotka pankki maÈaÈraÈttiin tekemaÈaÈn vuonna 1995, toisin
sanoen tase pienenee yhteensaÈ yli kolmanneksen verrattuna tilanteeseen 31. joulukuuta 1994. LisaÈksi
CreÂdit Lyonnais'n on pienennettaÈvaÈ konttoreidensa maÈaÈraÈ Ranskassa 1 850:een vuoteen 2000
mennessaÈ . Ranskan hallitus on sitoutunut yksityistaÈmaÈaÈn CreÂdit Lyonnais'n lokakuuhun 1999
mennessaÈ . YksityistaÈmisen jaÈ lkeen pankin kasvu on rajoitettu 3,2 prosenttiin vuodessa vuoteen 2001
asti ja sen on jaettava 58 prosenttia nettotuloksestaan osinkoina vuoteen 2003 asti.

c) SocieteÂ de Banque Occidentale (SDBO) 127

Komissio paÈaÈ tti 22. heinaÈkuuta lopettaa 18. syyskuuta 1996 aloitetun ja 2. huhtikuuta 1997 laajennetun
88 artiklan 2 kohdan mukaisen menettelyn, joka koski SDBO:n paÈaÈoman korottamista ja eraÈaÈn

125 C 42/96 (ex NN 194/95).
126 C 47/96 (ex NN 113/96), EYVL L 221, 8.8.1998.
127 C 44/96.
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yritystoiminnan osan myyntiaÈ Credit Lyonnais'lle. Komissio paÈaÈtteli, ettaÈ Ranskan valtion toteuttama
SDBO:n paÈaÈoman korottaminen 36 miljoonalla eculla Consortium de ReÂalisations -yhtioÈ n (CDR)
vaÈ lityksellaÈ ennen yrityksen kannattavien toimintojen myyntiaÈ CreÂdit Lyonnais'lle muodostaa
yhteismarkkinoille soveltumattoman valtiontuen.

Italia

a) Banco di Napoli 128

Komissio hyvaÈksyi 29. heinaÈkuuta 27. maaliskuuta 1993 annettuun Italian asetukseen nro 163, joka
muutettiin 19. marraskuuta 1996 laiksi nro 588, sisaÈ ltyvaÈt tuet Banco di Napolin tervehdyttaÈmiseen,
rakenneuudistukseen ja yksityistaÈmiseen. Tuki muodostuu erityisesti valtiovarainministerioÈ n toteutta-
masta paÈaÈomankorotuksesta, Italian keskuspankin Banca d'Italian valtiovarainministerioÈ n 27.
syyskuuta 1974 antaman asetuksen saÈaÈnnoÈ sten mukaisesti myoÈ ntaÈmistaÈ lainoista SocietaÁ per la
Gestione di Attivita -yhtioÈ n tappioiden kattamiseksi ja verohelpotuksista. Valtiolle aiheutuvien
nettokustannusten arvioitiin olevan 1,14 miljardin ecun ja 6,1 miljardin ecun vaÈlillaÈ . Kyseiset
toimenpiteet hyvaÈksyttiin muun muassa sillaÈ edellytyksellaÈ , ettaÈ Italia noudattaa sitoumusta, jonka
mukaan pankki myy tai lopettaa vuoden 1998 loppuun mennessaÈ 18 konttoria Pohjois- ja Keski-
Italiassa jo myydyn 59 konttorin sekaÈ 7 ulkomaisen tytaÈryhtioÈ n tai konttorin lisaÈksi, mukaan lukien
Madridin tytaÈryhtioÈ . Banca d'Italian myoÈ ntaÈmiaÈ lainoja pankkitoimintaa harjoittavan Isveimer-
tytaÈryhtioÈ n selvitystilaa varten ei kuitenkaan pidetaÈ valtiontukena Banco di Napolille sillaÈ edellytyk-
sellaÈ , ettaÈ Banco di Napoli ei osta takaisin omaisuutta Isveimerin selvitystilasta muulloin kuin siinaÈ
tapauksessa, ettaÈ osoittautuu mahdottomaksi myydaÈ omaisuuseraÈt muille tai muuttaa ne rahaksi
selvitystilan kannalta edullisimmilla ehdoilla.

b) Banco di Sicilia ja Sicilcassa 129

Komissio paÈaÈtti 11. maaliskuuta aloittaa 88 artiklan 2 kohdan mukaisen menettelyn Sicilcassalle ja/tai
Banco di Sicilialle myoÈ nnetyistaÈ rakenneuudistustuista. Komissio pyysi Italian viranomaisilta
lisaÈ tietoja maÈaÈritellaÈkseen, sisaÈ ltyykoÈ alueellisen pankkikeskuksen luomiseen Sisiliassa valtiontukea
ja onko taÈmaÈ tuki yhteisoÈ n kilpailusaÈaÈntoÈ jen mukaista. Kyse oli ennen kaikkea toimenpiteistaÈ , joilla
tuettiin syyskuussa 1997 pakkoselvitystilaan asetetun Sicilcassan varojen ja sitoumusten siirtaÈmistaÈ
Banco di Sicilialle. Ottaen huomioon naÈ iden rahoituslaitosten aseman Italian pankkimarkkinoilla
komissio pyysi useita lisaÈtietoja Banco di Sicilian rakenneuudistussuunnitelmasta ja erityisesti
Sicilcassan integroimisesta. Se pyysi tietoja myoÈ s Banco di Sicilian tulosennusteista ja olettamuksista,
joihin ne perustuivat.

2.7. Liikenne

a) Lentoliikenne

Komissio teki 21. tammikuuta lopullisen kielteisen paÈaÈ toÈ ksen kahdesta suuruudeltaan 24 407 ecun ja
6 696 ecun (984 600 ja 270 116 Belgian frangia) avustuksesta, jotka Flanderin alueen oli tarkoitus
maksaa Air Belgium -lentoyhtioÈ lle ja Sunair-matkanjaÈrjestaÈ jaÈ lle vastineeksi Oostenden lentoaseman
kaÈytoÈ staÈ . Komissio ei kuitenkaan vastustanut 111 550 ecun (4,5 miljoonan Belgian frangin) suuruisen

128 C 40/96.
129 C 16/98 (ex NN 10/98), EYVL C 297, 25.9.1998.
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summan maksamista Sunair-matkanjaÈrjestaÈ jaÈ lle Flanderin alueen rahoituksena ohjelmasta, jolla
tuetaan Oostenden ja Antwerpenin lentoasemia.

Komissio paÈaÈ tti 3. kesaÈkuuta olla vastustamatta toisen, suuruudeltaan 258,23 miljoonan ecun (500
miljardin Italian liiran) suuruisen tukieraÈn maksamista Alitalialle. TaÈmaÈ paÈaÈ toÈ s seurasi 15. heinaÈkuuta
1997 tehtyaÈ myoÈ nteistaÈ paÈaÈtoÈ staÈ yhtioÈ n paÈaÈoman korottamisesta yhteensaÈ 1,42 miljardilla eculla (2 750
miljardilla Italian liiralla), jotka maksetaan kolmessa eraÈssaÈ sillaÈ edellytyksellaÈ , ettaÈ noudatetaan
tiettyjaÈ ehtoja, jotka varmistavat erityisesti, ettaÈ rakenneuudistussuunnitelmaa valvotaan, sen
taÈytaÈntoÈ oÈ npanojaÈrjestelyt ovat avoimet eikaÈ Alitalian ongelmia siirretaÈ sen kilpailijoille. Komissio
korosti sitaÈ , kuinka taÈrkeaÈaÈ on edetaÈ erityisesti matkustamohenkiloÈ stoÈ staÈ aiheutuvien kustannusten
vaÈhentaÈmisessaÈ , joka oli viivaÈstynyt, mutta totesi kuitenkin, ettaÈ rakenneuudistussuunnitelma on pantu
taÈytaÈntoÈ oÈ n tyydyttaÈvaÈ llaÈ tavalla ja Italia on antanut lisaÈsitoumuksia, joiden tarkoituksena on
varmistaa, ettaÈ tukea ei kaÈytetaÈ alennuskampanjoiden rahoittamiseen, ja toisaalta mahdollistaa se,
ettaÈ kilpailevat lentoyhtioÈ t voivat hyoÈ tyaÈ liikennoÈ intioikeuksista kolmansiin maihin.

YhteisoÈ jen ensimmaÈ isen oikeusasteen tuomioistuimen kumottua 27. heinaÈkuuta 1994 tehdyn
komission paÈaÈ toÈ ksen, jossa hyvaÈksyttiin Air Francen paÈaÈoman korottaminen 3,05 miljardilla eculla
(20 miljardilla Ranskan frangilla), koska kahta kohtaa, jotka koskivat uusien lentokoneiden ostoa ja
Air Francen kilpailuasemaa Euroopan talousalueen ulkopuolisilla reiteillaÈ , ei ollut perusteltu
riittaÈvaÈsti, komissio paÈaÈtti 22. heinaÈkuuta tehdaÈ uuden paÈaÈ toÈ ksen, jossa hyvaÈksytaÈaÈn sama summa ja
selvennetaÈaÈn ensimmaÈisen oikeusasteen tuomioistuimen esille ottamia kahta kohtaa. Komissio korosti
ensinnaÈkin, ettaÈ tuen myoÈ ntaÈminen oli yhteydessaÈ rakenneuudistussuunnitelmaan, jota tuomioistuin
piti uskottavana, ettaÈ kasvu on lentoliikennealalla nopeaa, Air Francen tarjoama paikkamaÈaÈraÈ ei ollut
muuttunut ja Air Francelle myoÈ nnetyn tuen tarkoituksena oli sen velkataakan pienentaÈminen eikaÈ
uusien lentokoneiden oston rahoittaminen. Toiseksi komissio huomautti, ettaÈ asetetut yleiset ehdot
muodostivat riittaÈvaÈt takuut ETA:n ulkopuolisten reittien osalta varsinkin siksi, ettaÈ ne johtivat
markkinaosuuden laskuun kaikkialla maailmassa, tuki vaikutti paljon enemmaÈn kilpailutilanteeseen
ETA:n sisaÈ isillaÈ reiteillaÈ kuin muilla reiteillaÈ ja Air Francen tarjonnan liian tiukka rajoittaminen
ETA:n ulkopuolisilla reiteillaÈ hyoÈ dyttaÈ isi ensi sijassa kolmansien maiden lentoyhtioÈ itaÈ .

Komissio hyvaÈksyi 29. heinaÈkuuta 87 artiklan 2 kohdan a alakohdan nojalla Kanariansaarten ja
Baleaarien asukkaille maksettavat sosiaalituet, joiden tarkoituksena on tukea saarten vaÈlisiaÈ lentoja.
Samanlainen paÈaÈ toÈ s tehtiin 27. elokuuta Madeiran asukkaille maksettavista tuista kyseisen saaren ja
Portugalin vaÈ listen lentojen tukemiseksi.

Komissio hyvaÈksyi 14. elokuuta Olympic Airwaysin rakenneuudistustuen, joka koostuu lainatakauk-
sista, lentoyhtioÈ n velkojen pienentaÈmisestaÈ ja paÈaÈomankorotuksesta. TaÈmaÈ tuki, joka oli alun perin
hyvaÈksytty lokakuussa 1994, oli ollut osittain jaÈaÈdytettynaÈ yli kaksi vuotta, koska Kreikan hallitus ei
ollut noudattanut tiettyjaÈ hyvaÈksymispaÈaÈtoÈ ksessaÈ asetettuja ehtoja. Komissio oli vakuuttunut siitaÈ , ettaÈ
Kreikan viranomaiset noudattivat nyt antamiaan sitoumuksia ja ettaÈ tuki, joka liittyi tarkistettuun ja
vuoteen 2002 jatkettuun rakenneuudistussuunnitelmaan, noudatti kilpailusaÈaÈntoÈ jaÈ . Komissio pienensi
kuitenkin hyvaÈksytyn paÈaÈomankorotuksen 54 miljardista Kreikan drakmasta 40,8 miljardiin drakmaan,
jatkoi alun perin asetettuja ehtoja vuoteen 2002 asti ja edellytti lisaÈehtojen noudattamista.

Komissio hyvaÈksyi 11. marraskuuta ympaÈristoÈ nsuojeluun myoÈ nnettaÈvaÈaÈ valtiontukea koskevien
yhteisoÈ n suuntaviivojen nojalla Alankomaiden Martinairille myoÈ ntaÈmaÈn 332 637 Alankomaiden
guldenin suuruisen avustuksen saastepaÈaÈstoÈ jaÈ pienentaÈvien uusien laitteiden asentamiseksi.
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b) Meriliikenne

Komissio aloitti 18. helmikuuta 88 artiklan 2 kohdan mukaisen menettelyn tutkiakseen Espanjan
TransmediterraÂnea-varustamolle myoÈ ntaÈmaÈaÈ tukea, joka liittyi varustamon ja Espanjan valtion
vaÈ liseen julkisia palveluhankintoja koskevaan sopimukseen. Komissio epaÈili sopimuksen ehtoja ja
sen myoÈ ntaÈmiseen liittyviaÈ olosuhteita.

Komissio aloitti 7. huhtikuuta 88 artiklan 2 kohdan mukaisen menettelyn useista tukitoimenpiteistaÈ ,
jotka liittyivaÈ t ranskalaisen Brittany Ferries -nimisen varustamon rakenneuudistukseen, koska se epaÈ ili
ensinnaÈkin vakavasti toimenpiteiden myoÈ nteistaÈ vaikutusta yrityksen elinkelpoisuuteen ja toiseksi eri
jaÈsenvaltioiden varustamoiden vaÈ lisen kilpailun vaÈaÈristymisen riskin vuoksi.

Komissio paÈaÈ tti 9. joulukuuta laajentaa 88 artiklan 2 kohdan mukaisen menettelyn koskemaan
suunnitelmaa myoÈ ntaÈaÈ 80 miljoonaa Ranskan frangia lisaÈ tukea Brittany Ferries -varustamolle ja
kaikkia muita yhtioÈ n rakenneuudistuksen yhteydessaÈ myoÈ nnettaÈviaÈ tukia.

Komissio paÈaÈ tti 9. joulukuuta aloittaa 88 artiklan 2 kohdan mukaisen menettelyn eri tukitoimenpi-
teistaÈ , joita oli oletettavasti toteutettu julkisen palvelun velvoitteita Korsikan ja Ranskan vaÈ lisessaÈ
liikenteessaÈ hoitavan SNCM:n ranskalaisen tytaÈryhtioÈ n Corsica Marittiman hyvaÈksi.

Samana paÈ ivaÈnaÈ komissio teki lopullisen kielteisen paÈaÈtoÈ ksen Irlannin hallituksen suunnittelemista
toimenpiteistaÈ , joiden tarkoituksena oli pienentaÈaÈ varustamoille yhteisoÈ n merimiesten palkkaamisesta
aiheutuvia tyoÈ voimakustannuksia. Meriliikenteen valtiontukia koskevien yhteisoÈ n suuntaviivojen
vastaisesti toimenpiteistaÈ hyoÈ tyisivaÈ t muutkin laivat kuin ainoastaan yhdessaÈ jaÈsenvaltiossa rekiste-
roÈ idyt laivat, minkaÈ vuoksi komissio katsoi niiden olevan ristiriidassa perustamissopimuksen 87
artiklan kanssa.

c) Satamapalvelut

Komissio aloitti 22. joulukuuta perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdan mukaisen menettelyn
tukitoimenpiteistaÈ , joiden tarkoituksena oli pienentaÈaÈ satamayritysten toimintakustannuksia Italiassa.
NaÈ illaÈ toimenpiteillaÈ taÈydennettiin Italian satama-alan rakenneuudistusta tukevia toimenpiteitaÈ , joita
tutkittiin samanaikaisesti perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdan mukaisessa menettelyssaÈ , ja
komissio epaÈ ili vakavasti niiden soveltuvuutta yhteismarkkinoille.

d) Rautatieliikenne

Komissio paÈaÈ tti 22. joulukuuta olla vastustamatta Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaisten
ilmoittamaa tukisuunnitelmaa, johon sisaÈ ltyi lisaÈ toimenpiteitaÈ Channel Tunnel Rail Linkin (CTRL)
eli Lontoon ja kanaalitunnelin vaÈ lisen suurinopeuksisten junien rautatieinfrastruktuurin rakentamisen,
yllaÈpidon ja hallinnan rahoittamiseksi. Arvioidessaan ilmoitettua tukea komissio teki selvaÈn eron
infrastruktuurin hallinnoijalle ja junaliikenneoperaattorille myoÈ nnettaÈvaÈn tuen vaÈ lillaÈ . Koska CTRL
muodostaa osan Pariisi-Bryssel-KoÈ ln-Amsterdam-Lontoo -reittiaÈ , joka on yksi 14:staÈ ensisijaisesta
hankkeesta Euroopan laajuisten verkkojen kehittaÈmisessaÈ , komissio katsoi infrastruktuurin hallinnoi-
jaa tukevien toimenpiteiden soveltuvan yhteismarkkinoille perustamissopimuksen 87 artiklan 3
kohdan b alakohdan nojalla. Junaliikenneoperaattorille myoÈ nnettaÈvaÈn tuen osalta komissio otti
huomioon sen, ettaÈ tuki oli tarkoitettu kattamaan infrastruktuurin kaÈytoÈ staÈ perittaÈviaÈ maksuja, ja
hyvaÈksyi tuen asetuksen (ETY) N:o 1107/70 3 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla.
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e) Maantieliikenne

Komissio paÈaÈ tti 4. helmikuuta aloittaa perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdan mukaisen
menettelyn, joka koski Tauernin moottoritien tiemaksuista vapauttamista ItaÈvallassa, koska
toimenpiteet muodostivat toimintatuen.

Komissio paÈaÈ tti 25. maaliskuuta aloittaa menettelyn maantieliikenteen tavaraliikenteelle ja
yhdistetyille kuljetuksille Italiassa myoÈ nnetyistaÈ tuista, koska se epaÈili sitaÈ , voidaanko tuet hyvaÈksyaÈ
perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan c alakohdan nojalla.

Komissio teki 1. heinaÈkuuta osittain kielteisen paÈaÈ toÈ ksen Espanjan tukiohjelmasta, joka koskee
hyoÈ tyajoneuvojen ostoa. Se katsoi, ettaÈ paikallisella tasolla toimiville julkisille laitoksille ja julkisen
palvelun tarjoajille sekaÈ muilla kuin liikenteen alalla toimiville luonnollisille henkiloÈ ille ja pk-
yrityksille, jotka harjoittavat ainoastaan paikallista tai alueellista liiketoimintaa, myoÈ nnetty tuki ei
ollut perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua tukea. Kaikki muu Espanjan
viranomaisten myoÈ ntaÈmaÈ tuki julistettiin laittomaksi ja komissio vaati siten sen takaisinperimistaÈ .

Komissio paÈaÈ tti 28. lokakuuta aloittaa menettelyn saman tukiohjelman jatkamisesta vuodeksi 1997.

f) Yhdistetyt kuljetukset

Komissio paÈaÈ tti 9. joulukuuta 87 artiklan 3 kohdan c alakohdan nojalla olla vastustamatta
Alankomaiden viranomaisten myoÈ ntaÈmaÈaÈ tukea Bornin yhdistettyjen kuljetusten terminaalin
kapasiteetin lisaÈaÈmiseksi.

Komissio paÈaÈ tti 22. joulukuuta, ettaÈ toimenpiteet, joiden tarkoituksena oli rahoittaa uuden
yhdistettyjen kuljetusten terminaalin rakentaminen Walesissa, eivaÈt ole perustamissopimuksen 87
artiklassa tarkoitettua tukea.

g) SisaÈvesiliikenne

Komissio hyvaÈksyi 2. lokakuuta Ranskan viranomaisten tekemaÈn muutoksen sisaÈvesiliikennettaÈ
vuosina 1997 ja 1998 koskevaan taloudelliseen ja sosiaaliseen suunnitelmaan, joka oli hyvaÈksytty 1.
lokakuuta 1997 tehdyllaÈ paÈaÈ toÈ ksellaÈ .

Komissio hyvaÈksyi 14. lokakuuta investointituen, joka Alankomaiden hallituksen oli tarkoitus
myoÈ ntaÈaÈ sisaÈvesiliikenteen konttikuljetusten koordinointikeskuksen (Barge Control Centre) perus-
tamiseksi Rotterdamin satamaan. Se aloitti kuitenkin menettelyn tuesta, jonka tarkoituksena oli kattaa
hankkeen juoksevat kulut, koska taÈ taÈ tukea pidettiin toimintatukena.

2.8. Maatalous

Soveltaen yleistaÈ periaatetta, jonka mukaan jaÈsenvaltiot eivaÈt saa myoÈ ntaÈaÈ puhdasta toimintatukea,
komissio paÈaÈ tti aloittaa 88 artiklan 2 kohdan mukaisen menettelyn Kreikan laista, joka koskee
Kreikan maatalouspankin toteuttamaa lukuisten maatalousyritysten (yli 200 tuensaajaa) velkojen
anteeksiantamista ja konsolidointia. Anteeksi annettavien lainojen yhteismaÈaÈraÈ on vaÈhintaÈaÈn 158,6
miljardia Kreikan drakmaa (noin 450 miljoonaa ecua) ja lainojen konsolidointi koskee 4,2 miljardia
Kreikan drakmaa (noin 12 miljoonaa ecua). Suurin osa veloista johtuu kyseisten yritysten

KILPAILURAPORTTI 1998

242 KILPAILUSAÈ AÈ NTOÈ JEN SOVELTAMINEN EUROOPAN UNIONISSA



toiminnallisista tappioista; naÈ issaÈ tapauksissa komissio katsoo tukitoimenpiteiden olevan toimintatu-
kea, joka ei ole sallittua valtiontukisaÈaÈntoÈ jen mukaan ja joka naÈyttaÈaÈ olevan ristiriidassa myoÈ s muiden
yhteisten markkinajaÈrjestelyjen maÈaÈraÈysten kanssa. Muut velat naÈyttaÈvaÈt liittyvaÈn jaÈsenvaltion
interventionistiseen politiikkaan, jonka soveltuvuutta yhteiseen maatalouspolitiikkaan komissio
epaÈ ilee vakavasti, sillaÈ se ei tiedaÈ kyseisen politiikan tarkkoja yksityiskohtia. Taloudellisesti vaÈhemmaÈn
merkittaÈvaÈt muut velat liittyvaÈt perusrakenteiden luomiseen ja yllaÈpitoon sekaÈ luonnonmullistusten
aiheuttamien vahinkojen korjaamiseen. Komissio aloitti perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdan
mukaisen menettelyn myoÈ s muista lakiin sisaÈ ltyvistaÈ tukitoimenpiteistaÈ , joita ovat osuuskuntien
maksamien sosiaaliturvamaksujen alentaminen, julkisen omaisuuden myyminen, investointituet,
kotielaÈ intuotannon tukeminen ja eraÈaÈn osuuskunnan avustaminen palkkojen maksussa. Sen jaÈ lkeen
kun oli annettu laki, jonka mukaan jaÈsenvaltio ei saa hyvaÈksyaÈ velkojen anteeksiantoa ilman
komissiolta 88 artiklan 3 kohdan mukaisesti ennakolta saatua suostumusta, komissio paÈaÈ tti olla
asettamatta Kreikalle kieltomaÈaÈraÈystaÈ . Lokakuussa 1998 asia siirrettiin Kreikan pyynnoÈ staÈ neuvoston
kaÈsiteltaÈvaÈksi 88 artiklan 2 kohdan 3 alakohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti. TaÈmaÈn
menettelyn soveltaminen johtaa komission aloittaman menettelyn lykkaÈaÈmiseen siihen asti, kunnes
neuvosto on esittaÈnyt kantansa. Neuvosto voi yksimielisesti paÈaÈ ttaÈaÈ , ettaÈ tukea pidetaÈaÈn 87 artiklan
maÈaÈraÈyksistaÈ poiketen yhteismarkkinoille soveltuvana, jos taÈ llainen paÈaÈ toÈ s on poikkeuksellisten
olosuhteiden vuoksi perusteltu. Jos neuvosto ei kuitenkaan ole esittaÈnyt kantaansa kolmen kuukauden
kuluessa jaÈsenvaltion pyynnoÈ staÈ , komissio tekee paÈaÈ toÈ ksen asiassa.

Komissio paÈaÈtti aloittaa 88 artiklan 2 kohdan mukaisen menettelyn Irlannin myoÈ ntaÈmaÈstaÈ tuesta, joka
vaikutti toimintatuelta ja johon sisaÈ ltyi tukien myoÈ ntaÈmistaÈ sekaÈ maataloudelle ettaÈ liikenteelle. Asia
koski erityisesti 1 miljoonan Irlannin punnan (noin 1,298 miljoonan ecun) suuruisen valtiontuen
maksamista irlantilaiselle Gaelic Ferries -yritykselle karjan lauttakuljetusten jaÈrjestaÈmiseksi Irlannista
Euroopan mantereelle. Valtio ryhtyi toimenpiteisiin sen jaÈ lkeen, kun yksityinen lauttaliikenteen
harjoittaja oli paÈaÈ ttaÈnyt keskeyttaÈaÈ karjan kuljetukset kaupallisista syistaÈ , jotka liittyivaÈ t elaÈ inten
hyvinvointia ajavien ryhmien voimakkaaseen painostukseen. Menettelyn aloittamisesta tekemaÈssaÈaÈn
paÈaÈ toÈ ksessaÈ komissio huomautti, ettaÈ valtiontuen tavoitteena ja vaikutuksena oli taata irlantilaisten
karjankasvattajien paÈaÈsy Euroopan mantereen markkinoille. YhtaÈ lailla voitaisiin katsoa, ettaÈ viejiaÈ
suosittiin 87 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla. Vaikka Gaelic Ferries -yhtioÈ n perimaÈt maksut
vastaisivatkin viejien aikaisemmin maksamia maksuja, niillaÈ ei olisi kaÈytaÈnnoÈ ssaÈ merkitystaÈ , koska uusi
yhtioÈ aloitti karjakuljetukset pelkaÈstaÈaÈn Irlannin valtiolta saamansa lisaÈmaksun vuoksi. TaÈstaÈ syystaÈ
komissio katsoi, ettaÈ tuki voi olla toimintatukea, koska se vapauttaa viejaÈ t osasta kuljetuskustannuksia,
jotka niiden olisi maksettava ilman valtion toimenpidettaÈ .

EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen ºpoikkeuksellisten
tapahtumienº vuoksi myoÈ nnetyn valtiontuen osalta Belgiaa (Vallonia) koskevassa asiassa tehty paÈaÈ toÈ s
loi ennakkotapauksen ºhullun lehmaÈn taudinº vuoksi Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella
myoÈ nnetyille valtiontuille. Komissio katsoi ensimmaÈistaÈ kertaa BSE-taudin seurauksena aiheutuneille
vahingoille naudan- ja vasikanliha-alalla myoÈ nnetyn lisaÈ tuen soveltuvan yhteismarkkinoille 87 artiklan
2 kohdan b alakohdassa maÈaÈraÈ tyn poikkeuksen nojalla, vaikka vahinko olisi tapahtunut Yhdistyneen
kuningaskunnan ulkopuolella, jonne vienti kiellettiin. Komissio noudatti samaa laÈhestymistapaa
Italian valtion myoÈ ntaÈmiaÈ valtiontukia koskevassa asiassa.

Jo aikaisempina vuosina ilmenneen suuntauksen mukaisesti komissio sai myoÈ s vuonna 1998 eri
jaÈsenvaltioilta erittaÈ in paljon ilmoituksia tuesta luonnonmullistuksille ja poikkeuksellisille tapahtu-
mille. EraÈaÈssaÈ erityisen kiinnostavassa Kreikkaa koskevassa asiassa komissio teki lopullisen kielteisen
paÈaÈ toÈ ksen Leukasin linssin viljelijoÈ ille myoÈ nnettaÈvaÈstaÈ tuesta, jonka tarkoituksena oli korvata
viljelijoÈ ille vuoden 1996 kuivuuden aiheuttamat vahingot. Vaikka Kreikan viranomaiset sitoutuivatkin
noudattamaan niitaÈ saÈaÈntoÈ jaÈ , jotka kuuluvat komission kaÈytaÈntoÈ oÈ n sen kaÈsitellessaÈ tapahtumia, jotka
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eivaÈt naÈytaÈ suoraan kuuluvan 87 artiklan 2 kohdan b alakohdan soveltamisalaan, taÈssaÈ asiassa korvaus
laskettiin linssin markkina-arvon perusteella, mikaÈ johtaa varmasti ylikorvauksiin. Komissio paÈaÈ tti
myoÈ s aloittaa 88 artiklan 2 kohdan mukaisen menettelyn suunnitellusta tuesta Thessalonikin
nomoksen melonin ja vesimelonin viljelijoÈ ille peltohiirten aiheuttamien vahinkojen korvaamiseksi.
Komissio katsoi, ettaÈ taÈtaÈ tilannetta ei voida pitaÈaÈ 87 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettuna
ºpoikkeuksellisena tapahtumanaº eikaÈ se taÈytaÈ arviointiperusteita, joita komissio on noudattanut
aikaisemmin samankaltaisia tapahtumia arvioidessaan.

Maataloustuotteiden jalostuksen ja kaupan pitaÈmisen alalla komissio teki lopullisen kielteisen
paÈaÈ toÈ ksen Saksaa vastaan tuesta, jota voitaisiin myoÈ ntaÈaÈ voimassa olevien aluetukiohjelmien
perusteella. Vuonna 1995 komissio oli esittaÈnyt Saksan ja muiden jaÈsenvaltioiden viranomaisille
suuntaviivat ja aiheelliset toimenpiteet maataloustuotteiden jalostamiseen ja kaupan pitaÈmiseen
tehtaÈviin investointeihin liittyvaÈn valtiontuen osalta. NaÈ issaÈ suuntaviivoissa maÈaÈraÈ taÈaÈn, ettaÈ tavoitteen
1 kohdealueella tehtaÈvien investointien kohdalla tuen enimmaÈisintensiteetti on 75 prosenttia ja muilla
yhteisoÈ n alueilla 55 prosenttia. NiissaÈ maÈaÈraÈ taÈaÈn lisaÈksi, ettaÈ tukea ei saa myoÈ ntaÈaÈ investoinneille,
jotka kuuluvat maa- ja metsaÈ taloustuotteiden jalostamisen ja kaupan pitaÈmisen edellytysten
parantamista koskevien investointien valintaperusteista tehdyssaÈ komission paÈaÈ toÈ ksessaÈ 94/173/ETY
maÈaÈraÈttyjen alakohtaisten rajoitusten soveltamisalaan. NaÈmaÈ alakohtaiset rajoitukset, jotka komissio
laati analysoituaan valikoidut markkinat, estaÈvaÈt yleensaÈ investointituen myoÈ ntaÈmisen alueilla, joilla
on yhteisoÈ n tasolla ylikapasiteettia. Vastauksessaan komission ehdotukseen Saksan viranomaiset olivat
hyvaÈksyneet alakohtaisten rajoitusten soveltamisen tukitoimenpiteisiin, jotka oli myoÈ nnetty alakoh-
taisten tukijaÈrjestelmien perusteella, mutta vastanneet, ettaÈ ne eivaÈt voisi hyvaÈksyaÈ alakohtaisten
rajoitusten soveltamista aluetukijaÈrjestelmien tapauksessa. Itse asiassa Saksan viranomaiset katsoivat,
ettaÈ niiden pitaÈ isi voida jaÈ ttaÈaÈ noudattamatta yhteisen maatalouspolitiikan asettamia alakohtaisia
rajoituksia, kun se on perusteltua alueellista kehitystaÈ koskevien tavoitteiden vuoksi. Aloitettuaan 88
artiklan 2 kohdan mukaisen menettelyn heinaÈkuussa 1996 ja tarkasteltuaan Saksan hallituksen
esittaÈmiaÈ huomautuksia komissio ei voinut hyvaÈksyaÈ naÈ itaÈ perusteluja. Komissio totesi, ettaÈ
alakohtaisissa rajoituksissa on jo otettu huomioon aluekehitystavoitteet, koska niissaÈ sallitaan
tietynlaiset investoinnit, jotka olisivat kiellettyjaÈ muualla yhteisoÈ ssaÈ . Toisissa tapauksissa komissio
katsoi, ettaÈ yhteisoÈ n tasolla ylikapasiteetista kaÈrsivillaÈ aloilla toteutettavat investoinnit eivaÈ t
todennaÈkoÈ isesti johtaisi alueen kestaÈvaÈaÈn kehitykseen, vaan voisivat vaikuttaa haitallisesti kauppaan.
LisaÈksi komissio totesi, ettaÈ ero, jonka Saksan viranomaiset pyrkivaÈt tekemaÈaÈn alakohtaisten ja
alueellisten tukien vaÈ lillaÈ , antaisi toimivaltaisille viranomaisille mahdollisuuden kiertaÈaÈ yhteisoÈ n
politiikkaa luokittelemalla tukitoimenpiteen uudelleen tiettyyn jaÈrjestelmaÈaÈn kuuluvaksi. NaÈ istaÈ syistaÈ
komissio vaati Saksan viranomaisia muuttamaan nykyisiaÈ aluetukijaÈrjestelmiaÈaÈn sen varmistamiseksi,
ettaÈ investointitukea ei myoÈ nnetaÈ niillaÈ aloilla, jotka kuuluvat paÈaÈtoÈ ksessaÈ 94/173/ETY maÈaÈraÈttyjen
rajoitusten soveltamisalaan.

PaÈaÈ toÈ ksessaÈ , joka koski Italian myoÈ ntaÈmaÈaÈ tukea maataloustuotteiden jalostukseen ja kaupan
pitaÈmiseen, komissio paÈaÈ tti, ettaÈ alakohtaiset rajat eivaÈt koskeneet kansallista tukea vaÈhittaÈ iskaupan
alalla toteutettaville investoinneille eivaÈtkaÈ tukea sellaisten yritysten suunnittelemille investoinneille,
joiden tukkukaupan liikevaihto (myynti muille kauppiaille) on korkeintaan 20 prosenttia niiden
kokonaisliikevaihdosta ja joiden liikevaihto niiden maataloustuotteiden kaupasta, jotka mainitaan
paÈaÈ toÈ ksen 94/173/ETY liitteen 2 kohdassa, ei ylitaÈ 20 prosenttia kyseisen kauppiaan kokonaisliike-
vaihdosta. NaÈ ihin kauppiaisiin kuuluvat esimerkiksi suuret jakeluketjut, jotka myyvaÈt yleensaÈ suuria
maÈaÈriaÈ loppukuluttajille, joko perheille tai ammattiostajille (palveluntarjoajat kuten ravintolat,
laÈaÈkaÈrit, kampaajat jne.), tai satunnaisesti pienille kaupoille. TehdessaÈaÈn taÈmaÈn paÈaÈ toÈ ksen komissio
katsoi, ettaÈ tuen voitaisiin yhtaÈaÈ ltaÈ katsoa vaikuttavan alan kehitykseen, erityisesti parantamalla
maataloustuotteiden jakelua, ja toisaalta noudattavan logiikkaa, joka otettiin kaÈyttoÈ oÈ n paÈaÈ toÈ ksen 94/
173/ETY liitteessaÈ tarkoitettujen valintakriteereiden myoÈ taÈ .
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Pelastus- ja rakenneuudistustuen osalta komissio oli vuonna 1997 tehnyt lopullisen kielteisen
paÈaÈ toÈ ksen pelastustuesta, joka myoÈ nnettiin valtion takauksen muodossa osana valtion omistamalle
viljan hankintayhtioÈ lle EPAC:lle myoÈ nnettyaÈ velkojen vakauttamislainaa. Portugalin viranomaiset
eivaÈt noudattaneet taÈtaÈ paÈaÈ toÈ staÈ , jossa vaadittiin tuen lakkauttamista, ja asia on nyt Euroopan
yhteisoÈ jen tuomioistuimen kaÈ siteltaÈvaÈnaÈ . Portugali ilmoitti komissiolle myoÈ hemmin EPAC:n
rakenneuudistus- ja yksityistaÈmissuunnitelmasta, johon sisaÈ ltyi 15,5 miljardin Portugalin escudon
(noin 77,5 miljoonan ecun) suuruisen lisaÈ tuen myoÈ ntaÈminen taÈ lle yritykselle. Samanaikaisesti
Portugalin viranomaiset ilmoittivat SILOPOR-yhtioÈ n paÈaÈomankorotuksesta, jonka tarkoituksena oli
kattaa suurin osa yhtioÈ n taÈ llaÈ hetkellaÈ yhteensaÈ 31,35 miljardin escudon (157 miljoonan ecun) veloista
EPAC:lle. PaÈaÈomankorotukseen yhdistettiin ohjelma, joka koski viljasiiloihin liittyvaÈn liiketoiminnan
yksityistaÈmistaÈ . TaÈmaÈn toimenpiteen yhteydessaÈ satamasiilot saÈ ilyisivaÈt valtion omistuksessa, mutta
niiden hoitaminen siirrettaÈ isiin yksityisille yrityksille. Komissio paÈaÈ tti aloittaa 88 artiklan 2 kohdan
mukaisen menettelyn tutkiakseen naÈmaÈ ilmoitukset, koska taÈssaÈ vaiheessa ei ole mahdollista paÈaÈtellaÈ ,
ettaÈ EPAC:lle myoÈ nnetyt tuet noudattavat vaikeuksissa olevien yritysten rakenneuudistusta koskevia
suuntaviivoja ja ettaÈ SILOPORin paÈaÈomankorotusta voidaan perustella yksityistaÈ sijoittajaa
koskevalla periaatteella, kuten Portugalin viranomaiset ovat vaÈ ittaÈneet.

Vaikeuksissa olevien yritysten rakenneuudistukseen myoÈ nnettaÈvaÈn tuen osalta komissio paÈaÈtti olla
hyvaÈksymaÈttaÈ tukea Jaenissa (Andalusiassa) sijaitsevalle Hijos de AndreÂs Molina SA:lle (HAMSA) ja
maÈaÈraÈ si maksetun tuen perittaÈvaÈksi takaisin. Tuensaajayritys, jolla on viisi tuotantoyksikkoÈ aÈ
(lihavalmisteyksikkoÈ , teurastusyksikkoÈ , sikakarjayksikkoÈ , juustontuotantoyksikkoÈ ja rehuntuotanto-
yksikkoÈ ) ja 450 tyoÈ ntekijaÈaÈ , on ollut taloudellisissa vaikeuksissa vuodesta 1993. Instituto de Fomento
de Andalucia (IFA) on kaÈyttaÈnyt yrityksessaÈ maÈaÈraÈysvaltaa vuodesta 1995 ja sai vuonna 1997
omistukseensa 80 prosenttia osakkeista. HAMSA on saanut Espanjan hallitukselta avustusta vuosina
1993±1998 IFA:n kautta takauksina (10,05 miljoonaa ecua) ja lainoina (36,6 miljoonaa ecua) sekaÈ
valtion laitosten lainojen anteeksiantamisen muodossa (sosiaaliturvamaksut, verot) (8,18 miljoonaa
ecua). Komissio katsoi, ettaÈ taÈmaÈ tuki oli laiton, ei soveltunut yhteismarkkinoille 87 artiklan 1 kohdan
nojalla eikaÈ sille voitaisi myoÈ ntaÈaÈ yhtaÈkaÈaÈn 87 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisista poikkeuksista.
Kyseinen tuki ei varsinkaan noudattanut vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuu-
distukseen myoÈ nnettaÈvaÈaÈ valtiontukea koskevia suuntaviivoja 130. NaÈ itaÈ tukia koskevan komission
paÈaÈ toÈ ksen seurauksena Espanjan on lopetettava lainasopimukset, peruttava vielaÈ voimassa olevat
takaukset ja toteutettava vaÈ lttaÈmaÈttoÈ maÈt toimenpiteet maksetun tuen takaisinperimiseksi takaisin-
maksumenettelyn mukaisesti.

Ilmoittamatta jaÈtetyn tuen osalta komissio aloitti vuonna 1998 perustamissopimuksen 88 artiklan 2
kohdan mukaisen menettelyn tutkiakseen Saksan hallituksen korvaus- ja tasaussuorituslain
(ºEntschaÈdigungs- und Ausgleichsleistungsgesetzº, EALG) nojalla myoÈ ntaÈmaÈt tuet saatuaan niistaÈ
vuodesta 1996 alkaen useita kanteluita. Laissa saÈaÈdetaÈaÈn tukijaÈrjestelmaÈstaÈ edullisesti tapahtuvaa
maan hankintaa varten entisen ItaÈ -Saksan alueelta, ja se muodostaa joidenkin tuensaajien tapauksessa
valtiontuen. Komissio vaÈ itti, ettaÈ vaikka uudelleenperustajille (ºWiedereinrichterº) ja oikeushenki-
loÈ ille (ºjuristische Personenº), joihin kuuluu vaÈhintaÈaÈn yksi uudelleenperustaja, alennettu ostohinta
voi tarkoittaa korvausta kaÈrsityistaÈ menetyksistaÈ (maan pakkolunastus ja/tai mahdollinen maatilan
omaisuuden arvon huonontuminen). NaÈ in ei kuitenkaan ole silloin, kun on kyse uusperustajista
(ºNeueinrichterº), muista oikeushenkiloÈ istaÈ ja mahdollisesti muista kyseisessaÈ laissa mainitsematto-
mista tuensaajista, vaan tuki voi silloin muodostaa 87 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun valtiontuen,
koska naÈmaÈ tuensaajat eivaÈt ole kaÈrsineet pakkolunastuksesta tai vastaavasta vahingosta. Tukiaste
vaikutti liian korkealta verrattuna siihen, jonka komissio tavallisesti hyvaÈksyisi maatalousmaan ostolle
normaaleilla alueilla (toisin sanoen alueilla, joita ei ole luokiteltu epaÈsuotuisiksi). LisaÈksi tuki naÈytti

130 EYVL C 368, 23.12.1994.
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olevan syrjivaÈaÈ ja siten rikkovan perustamissopimuksen 6 artiklaa, 40 artiklan 3 kohtaa ja 52 artiklaa,
koska sen edellytyksenaÈ on, ettaÈ tiettyjen tuensaajien on taÈytynyt asua entisen ItaÈ-Saksan alueella
ennen 3. paÈ ivaÈaÈ lokakuuta 1990. TaÈmaÈn edellytyksen voivat kaÈytaÈnnoÈ ssaÈ taÈyttaÈaÈ ainoastaan (ItaÈ-)
Saksan kansalaiset.

Kanteluiden vuoksi alettiin tutkia myoÈ s Italian hallituksen mahdollisesti toteuttamia tukitoimenpitei-
taÈ , jotka liittyivaÈt Centrale del Latte di Roman toimintaan ja yksityistaÈmiseen. Komissio paÈaÈ tti aloittaa
88 artiklan 2 kohdan mukaisen menettelyn, koska vaikutti siltaÈ , ettaÈ Centrale del Latte di Roman
tekemaÈt 215,1 miljardin liiran (noin 110 miljoonan ecun) liiketoiminnalliset tappiot oli poistettu
'julkista palvelua' koskevan ohjelman mukaisesti vuodesta 1992 alkaen. Aloittaessaan menettelyaÈ
komissio katsoi myoÈ s, ettaÈ julkisilla palveluilla ei voida perustella tappioiden poistoa yhteiseen
markkinajaÈrjestelmaÈaÈn kuuluvilla markkinoilla, joilla kilpailua ei ole rajoitettu. Tutkimusmenettely
aloitettiin myoÈ s Lazion maidontuottajille Centrale del Latten toiminnan ja myoÈ hemmaÈn yksityis-
taÈmisen kautta myoÈ nnetyistaÈ tuista. Centrale del Latte yksityistettiin vuonna 1997. Koska alkuperaÈ inen
omistaja (Rooman kaupunki) paÈaÈtti aloittaa yksityistaÈmisen jaÈrjestaÈmaÈttaÈ virallista tarjouskilpailu-
menettelyaÈ ja liitti kauppasopimukseen useita raskaita ehtoja (tyoÈ voiman saÈilyttaÈminen, investointi-
suunnitelma, paikallisten tuottajien toimitukset), komissio ei voinut sulkea pois mahdollisuutta, ettaÈ
tukea myoÈ nnettiin myoÈ s ostajalle.

Maatalouden valuuttajaÈrjestelmaÈn tasaustuista tehtiin ilmoitus neljaÈssaÈ tapauksessa vuonna 1998.
Ruotsin viranomaiset ilmoittivat muutoksesta 17,7 miljoonan ecun suuruiseen ohjelmaan, jonka
komissio oli hyvaÈksynyt vuonna 1997, siirtaÈaÈkseen 3,3 miljoonaa ecua naudanliha-alalta maitoalalle
kunkin alan enimmaÈistappioiden rajoissa. Yhdistynyt kuningaskunta ilmoitti kahdesta ohjelmasta
vuonna 1998. Toinen niistaÈ koski naudanliha-alaa ja toinen lampaanliha-alaa. Naudanliha-alan ohjelma
koski 95,2 miljoonan ecun myoÈ ntaÈmistaÈ emolehmien tuottajille (50 % naudanlihan kokonaistuotan-
nosta) ainoastaan yhdeksi vuodeksi. Vuoden 1998 lopulla Yhdistynyt kuningaskunta ilmoitti
hyvaÈksytyn ohjelman muuttamisesta toisen, 63,3 miljoonan ecun suuruisen eraÈn myoÈ ntaÈmiseksi.
Vaikka ohjelmassa keskitytaÈaÈn naudanliha-alan tukeen, joka koskee vain rajoitettua elaÈ inryhmaÈaÈ ,
komissio katsoi, ettaÈ tuki ei vaÈaÈristaÈ kilpailua yhteisen edun kanssa ristiriitaisella tavalla, koska tuen
taso ei aiheuttanut ylikorvauksien maksamista emolehmien tuottajien kaÈrsimistaÈ tulonmenetyksistaÈ ,
jotka johtuivat maatalouden valuuttajaÈrjestelmaÈstaÈ . Lampaankasvatusta koskevalla tukiohjelmalla
pyrittiin korvaamaan YMP:n suorien tukien menetyksiaÈ , jotka johtuivat YMP:n suoriin tukiin
sovellettavan vihreaÈn kurssin laskemisesta. Vuonna 1997 lammaspalkkioita (18,8 miljoonaa) saaneille
tuottajille maksettiin tukea yhteensaÈ 15,4 miljoonaa ecua.

Muista jaÈsenvaltioista poiketen Italia myoÈ nsi yhteisoÈ n tukena 247,3 miljoonaa ecua kolmesta
maatalouden taloudellisesta toimenpiteestaÈ koostuvalle ohjelmalle. NaÈmaÈ toimenpiteet olivat
seuraavat: a) investointituet maataloustuotteiden jalostamiseksi ja kaupan pitaÈmiseksi neuvoston
asetuksen (EY) N:o 951/97 saÈaÈnnoÈ sten mukaisesti (20 % koko ohjelmasta), b) investointituet
maatalouden rakenteiden tehokkuuden parantamiseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 950/97
mukaisesti (14 % kaikista varoista), c) alennukset tyoÈ tapaturmavakuutusten maksuista (66 % koko
tuesta).

Komissio paÈaÈ tti aloittaa 88 artiklan 2 kohdan mukaisen menettelyn tutkiakseen ilmoittamatta jaÈtetyn
veroluonteisilla maksuilla rahoitetun tuen, jonka Flanderin hallitus oli myoÈ ntaÈnyt maataloustuotteiden
myynninedistaÈmiseen. Tuki muodostuu suorasta avustuksesta myynninedistaÈmistoimintaa harjoitta-
valle jaÈrjestoÈ lle (VLAM) sekaÈ VLAM:lle myoÈ nnetystaÈ oikeudesta periaÈ veroluonteisia maksuja
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alkutuotteista. Komissio paÈaÈtti aloittaa menettelyn, koska osa VLAM:n harjoittamista myynninedis-
taÈmistoimista naÈyttaÈaÈ korostavan kohtuuttomasti tuotteiden alkuperaÈaÈ ja rikkovan siten perus-
tamissopimuksen 28 artiklaa ja maataloustuotteiden mainontaan myoÈ nnettaÈvaÈaÈ valtiontukea koskevia
puitteita 131. Menettely koskee erityisesti kolmea merkkiaÈ tai tunnusta, joilla markkinoidaan
flaamilaisia tuotteita: Flandria, Van Vlaanderen (Flanderista) ja Duke of Flanders. LisaÈ ksi
tuontituotteista perittaÈviaÈ maksuja ei ole joidenkin tuotteiden kohdalla jaÈtetty veroluonteisten
maksujen ulkopuolelle. KaÈytaÈnnoÈ n syistaÈ maksut nautakarjasta, lampaista, vuohista, hevosista ja
sioista peritaÈaÈn teurastamossa. Maksut jakaantuvat kahteen osaan: tuottajan maksamaan osuuteen ja
lihan ostajan maksamaan osuuteen. Maahantuoduista naudoista, lampaista, vuohista, hevosista ja
sioista ei peritaÈ maksua tuottajalta. Ostajan on kuitenkin maksettava osuutensa tuontielaÈ imiaÈ
koskevista maksuista. YhteisoÈ jen tuomioistuimen antaman tuomion (asia C-47/69, tuomio 26.6.1970,
Kok. 1970, s. 487) mukaisesti tukea ei saa rahoittaa sellaisin veronluonteisin maksuin, jotka peritaÈaÈn
myoÈ s muista jaÈsenvaltioista tuoduista tuotteista. TaÈllaisen rahoitustavan suojeleva vaikutus ylittaÈaÈ
varsinaisen tuen, sillaÈ vaikka saÈaÈnnoÈ illaÈ varmistettaisiin kotimaisille ja maahantuoduille tuotteille
tasaveroinen kohtelu, kaÈytaÈnnoÈ ssaÈ jaÈrjestelyt suosivat kotimaisia tuottajia, koska toimenpiteet on
suunniteltu varta vasten kansallisten erityispiirteiden, tarpeiden ja puutteiden mukaisesti. Menettelyn
taÈssaÈ vaiheessa naÈyttaÈaÈkin siis siltaÈ , ettaÈ tukea ei voida pitaÈaÈ yhteismarkkinoille soveltuvana ottaen
huomioon, ettaÈ se rahoitetaan pakollisin maksuin, jotka koskevat myoÈ s muista jaÈsenvaltioista tuotuja
tuotteita.

Tanskaa koskevassa valtiontukiasiassa vuonna 1998 tehdyssaÈ paÈaÈ toÈ ksessaÈ komissio vahvisti myoÈ nteisen
suhtautumisensa ympaÈristoÈ tavoitteiden vuoksi perittyihin veroluonteisiin maksuihin. Kun asiaa
tutkittiin vuonna 1995, komissio ilmoitti, ettaÈ Tanskan torjunta-aineverojen korotukset noudattavat
valtiontukisaÈaÈntoÈ jaÈ 87 artiklan 3 kohdan c alakohdan perusteella. Vaikka Tanskan torjunta-
aineveroista saatavat tulot ohjataankin yleisen talousarvion kautta, ne on varattu maatalousalan
kaÈyttoÈ oÈ n. Komissio hyvaÈksyi vuonna 1995 torjunta-aineveroja koskevan perusjaÈrjestelmaÈn, johon
sisaÈ ltyy veroasteiden nousu keskimaÈaÈrin 3 prosentista 25 prosenttiin tukkukaupan tasolla (37
prosenttiin vaÈhittaÈ iskaupan tasolla). Vaikka taÈ taÈ veroluonteista maksua peritaÈaÈnkin tuontituotteista,
mikaÈ periaatteessa johtaa siihen, ettaÈ veroluonteiset maksut ovat ristiriidassa valtiontukisaÈaÈntoÈ jen
kanssa, komissio hyvaÈksyi jaÈrjestelmaÈn sen ympaÈristoÈ tavoitteiden perusteella, sillaÈ ne noudattivat
komission ympaÈristoÈ nsuojelualan politiikkaa sekaÈ erityisesti ympaÈristoÈ aÈ ja kestaÈvaÈaÈ kehitystaÈ
koskevaa yhteisoÈ n poliittista toimintaohjelmaa 132. Vuonna 1995 tehdyn komission paÈaÈtoÈ ksen mukaan
jaÈrjestelmaÈ ei olisi pystynyt taÈyttaÈmaÈaÈn ensisijaisia ympaÈristoÈ nsuojelutavoitteitaan, jollei kaikille
Tanskassa kaÈytetyille torjunta-aineille olisi maÈaÈraÈ tty veroa. Verotuloista osa kaÈytetaÈaÈn tukeen, jonka
tavoitteena on edistaÈaÈ torjunta-aineiden kaÈytoÈ n vaÈhentymistaÈ . Komissio antoi hyvaÈksyntaÈnsaÈ vuonna
1998 sillaÈ edellytyksellaÈ , ettaÈ merkityksellisten yhteisoÈ n verosaÈaÈntoÈ jen soveltamista jatketaan, ja
varsinkin ettaÈ vero peritaÈaÈn ilman syrjintaÈaÈ sekaÈ kotimaisista ettaÈ tuontituotteista.

MyynninedistaÈmiseen ja mainontaan myoÈ nnettaÈvaÈn tuen osalta komissio teki heinaÈkuussa 1998
lopullisen kielteisen paÈaÈ toÈ ksen tukitoimenpiteistaÈ , joista maÈaÈraÈ taÈaÈn Sisilian (Italia) lailla nro 5/97, siltaÈ
osin kuin sitrushedelmien tuotannon tuki- ja myynninedistystoimenpiteet toteutetaan kaÈyttaÈen
joukkotiedotusvaÈ lineitaÈ , kuten televisiota, lehtiaÈ , radiota ja julisteita. Perustamissopimuksen 88
artiklan 2 kohdan mukaisen menettelyn aloittamiselle oli kolme syytaÈ : 1) maatalous- ja kalastus-
tuotteiden myynninedistaÈmistaÈ koskevia jaÈsenvaltioiden toimia kaÈsittelevaÈssaÈ komission tiedonan-
nossa esitettyjen suuntaviivojen noudattamatta jaÈttaÈminen 133, 2) tukiaste 100 prosenttia, 3) riittaÈvien
tietojen puuttuminen tiedotusvaÈ lineiden mainoskampanjoiden toteutuksesta vastaavista vaÈlittaÈ jistaÈ tai

131 EYVL C 302, 12.11.1987.
132 EYVL C 138, 17.5.1993.
133 EYVL C 272, 28.10.1986, s. 3.
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heidaÈn edustajistaan. JoukkotiedotusvaÈlineissaÈ toteutettaville mainoskampanjoille myoÈ nnettaÈvaÈaÈn
tukeen sovelletaan maataloustuotteiden ja tiettyjen Euroopan talousyhteisoÈ n perustamissopimuksen
liitteeseen II sisaÈ ltymaÈttoÈ mien tuotteiden, lukuun ottamatta kalastustuotteita, kansallisista tuista
annettuja puitesaÈaÈntoÈ jaÈ 134. Perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdan mukaisen menettelyn aikana
Italian viranomaiset olivat erityisesti vaÈ ittaÈneet, ettaÈ kyseisten toimenpiteiden tarkoituksena oli
levittaÈaÈ tiedotusvaÈ lineiden kautta tieteellistaÈ tietoa, minkaÈ vuoksi ne kuuluivat puitesaÈaÈntoÈ jen
soveltamisalan ulkopuolelle. Komissio katsoi kuitenkin, ettaÈ puitesaÈaÈntoÈ jen soveltamatta jaÈ ttaÈmisen
kannalta olisi vaÈ lttaÈmaÈtoÈ ntaÈ , ettaÈ kyseisessaÈ myynninedistaÈmisessaÈ viitattaisiin taÈysin puolueettomalla
ja yleisellaÈ tavalla tuotteeseen sellaisenaan; siinaÈ ei saisi olla viittauksia tiettyjen tuotteiden alkuperaÈaÈn
tai erityisnimikkeisiin, mitaÈ kaÈytettaÈvissaÈ olevien tietojen perusteella ei taattu taÈssaÈ erityisessaÈ
tapauksessa. TiedotusvaÈ lineissaÈ toteutettavien mainoskampanjoiden toteuttamisesta vastaavien
vaÈ littaÈ jien osalta Italian viranomaisten menettelyn aikana esittaÈmaÈt huomautukset eivaÈt komission
mielestaÈ riittaÈneet poistamaan epaÈilyjaÈ siitaÈ , noudattavatko tukitoimenpiteet direktiiviaÈ 92/50/ETY 135

ja ovatko ne siten yhteismarkkinoille soveltuvia. Italian viranomaiset eivaÈt toimittaneet sellaisia
tietoja, joiden avulla olisi voitu todeta laissa nro 5/97 tarkoitettujen vaÈ littaÈ jien luonne (yksityinen vai
julkinen sektori) tai Italian viranomaisten kaÈyttaÈmaÈ menetelmaÈ suunniteltujen toimenpiteiden
kustannusten maÈaÈrittelemiseksi siinaÈ tapauksessa, ettaÈ edellaÈ mainittua direktiiviaÈ ei sovelleta. Siten
ei voitu sulkea pois mahdollisuutta, ettaÈ korvaukset olisivat liian suuria, minkaÈ seurauksena vaÈlittaÈ jille
myoÈ nnettaÈ isiin tukea.

Komissio aloitti huhtikuussa 1998 perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdan mukaisen menettelyn
Italian lain nro 341/1995 2 artiklan ja sen soveltamissaÈaÈntoÈ jen tutkimiseksi siltaÈ osin kuin kyse on EY:n
perustamissopimuksen liitteessaÈ II luetelluista tuotteista. Komission aloittama menettely koski
seuraavia toimenpiteitaÈ : velkojen vakautukseen myoÈ nnettaÈvaÈt takuut ja korkotuet, osakaslainojen
takuut ja takuut pankkien tai muiden julkisten tai yksityisten tahojen osuuksille pk-yritysten
paÈaÈomasta. Velkojen vakautukseen myoÈ nnettaÈvaÈ tuki voidaan yhdistaÈaÈ paÈaÈomasijoituksiin myoÈ nnet-
taÈvaÈaÈn tukeen. Komissio aloitti lainatakuiden ja korkotukien tai niiden yhdistelmien muodossa
tuensaajayritysten velkojen vakauttamiseksi myoÈ nnettyjaÈ tukitoimenpiteitaÈ koskevan menettelyn
seuraavista syistaÈ : a) kannattavien yritysten tapauksessa tuki naÈytti olevan perustamissopimuksessa
kiellettyaÈ toimintatukea, sillaÈ sen ei voitu katsoa edistaÈvaÈn maatalouden kehitystaÈ yhteismarkkinoille
soveltuvalla tavalla, koska rahoitus, joka ei naÈyttaÈnyt olevan oikeutettua 87 artiklan 3 kohdan c
alakohdan nojalla, johtaa kilpailun vaÈaÈristymiseen kyseisillaÈ aloilla, b) vaikeuksissa olevien yritysten
tapauksessa syynaÈ oli se, ettaÈ kyseiset toimenpiteet eivaÈt naÈyttaÈneet noudattavan vaikeuksissa olevien
yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen myoÈ nnettaÈvaÈaÈ valtiontukea koskevissa yhteisoÈ n
suuntaviivoissa maÈaÈraÈ ttyjaÈ saÈaÈntoÈ jaÈ . Niiden tukitoimenpiteiden osalta, jotka koskivat pankkien
myoÈ ntaÈmiaÈ paÈaÈomalainoja ja muita julkisia tai yksityisiaÈ paÈaÈomainvestointeja yrityksiin, komissio
paÈaÈ tti aloittaa menettelyn seuraavista syistaÈ : a) sellaisten yritysten tapauksessa, jotka eivaÈt ole
vaikeuksissa, kaÈytettaÈvissaÈ olevien tietojen perusteella, joiden mukaan tukitoimenpiteet eivaÈ t
kattaneet ainoastaan investointeja, vaan voisivat olla myoÈ s toimintatukea, joka on kilpailusaÈaÈntoÈ jen
mukaan kiellettyaÈ , b) vaikeuksissa olevien yritysten tapauksessa tukitoimenpiteet eivaÈt naÈyttaÈneet
noudattavan edellaÈ mainituissa suuntaviivoissa maÈaÈraÈ ttyjaÈ vaikeuksissa oleville yrityksille myoÈ nnettyaÈ
tukea koskevia yhteisoÈ n saÈaÈntoÈ jaÈ .

Yksi mielenkiintoisimmista hankkeista on Alankomaiden sika-alan taÈydellinen uudistus, jota ollaan
parhaillaan toteuttamassa ja jonka yhteydessaÈ komissiolle on ilmoitettu eri valtiontukitoimenpiteistaÈ .
TaÈtaÈ uudistusta on tarkasteltava myoÈ s vesien suojelemisesta maataloudesta peraÈ isin olevien nitraattien

134 EYVL C 302, 12.11.1987, s. 6.
135 Neuvoston direktiivi 92/50/ETY, annettu 18 paÈivaÈnaÈ kesaÈkuuta 1992, julkisia palveluhankintoja koskevien

sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta (EYVL L 209, 24.7.1992, s. 1).
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aiheuttamalta pilaantumiselta 12 paÈ ivaÈnaÈ joulukuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/676/
ETY 136 mukaisesti. Laki sika-alan rakenneuudistuksesta tuli Alankomaissa voimaan 1. syyskuuta
1998. TaÈmaÈn lain voimaan tulosta alkaen kullekin siankasvattajalle myoÈ nnetaÈaÈn tietty maÈaÈraÈ
sikaoikeuksia, joihin sisaÈ ltyy siitosemakko-oikeuksia. NaÈmaÈ oikeudet perustuvat omistettujen sikojen
tai siitosemakkojen maÈaÈraÈaÈn vuonna 1996 tai 1995. Sika-alan rakenneuudistusta koskevan lain mukaan
sikaoikeuksia pienennetaÈaÈn 25 prosenttia. TaÈmaÈ 25 prosentin vaÈhennys toteutetaan kahdessa
vaiheessa, 10 prosenttia 1. syyskuuta 1998 ja 15 prosenttia 1. tammikuuta 2000. Laissa saÈaÈdetaÈaÈn
myoÈ s, ettaÈ sikaoikeuksia pienennetaÈaÈn oikeuksien siirron yhteydessaÈ 40 prosenttia vuonna 1998 ja 60
prosenttia vuonna 1999. Vuodesta 2000 alkaen oikeuksien siirron yhteydessaÈ pienennys on 25
prosenttia. TaÈstaÈ 25 prosentin pienennyksestaÈ ei makseta korvausta. Alankomaiden sika-alan
uudistuksen yhteydessaÈ komissiolle on ilmoitettu seuraavista toimenpiteistaÈ : a) sikamaksu: veroluon-
teisten maksujen jaÈrjestelmaÈ tautien torjumiseksi sika-alalla; b) ostojaÈrjestely: sianlannan tuotanto-
oikeuksien ostaminen markkinahintaan alueilla, joita klassinen sikarutto on koetellut; c) sika-alan
sosiaalis-taloudellinen suunnitelma: projektityoÈ ryhmaÈ on suunnitellut projektin, joka tarjoaa yhteisiaÈ
tiedotustilaisuuksia (kursseja, seminaareja jne.) sekaÈ yksiloÈ llistaÈ avustusta ja tietoja yrityksen
tilintarkastuksessa, apua liiketoimintasuunnitelman laatimisessa, yksittaÈ isten maanviljelijoÈ iden koulu-
tuksessa, toimintasuunnan muuttamisessa ja sijoittamisessa; d) siankasvatuksesta luopumisesta
maksettavat raha-avustukset: sikaoikeuksia pienennetaÈaÈn 40 prosenttia vuonna 1998 ja 60 prosenttia
vuonna 1999 aina kun oikeuksia siirretaÈaÈn. Vuodesta 2000 alkaen pienennys on 25 prosenttia.
JaÈrjestelmaÈn mukaan suurimmista sikaoikeuksien pienennyksistaÈ oikeuksien siirtaÈmisen yhteydessaÈ
vuosina 1998 ja 1999 maksetaan hyvitystaÈ 15 prosenttia vuonna 1998 ja 35 prosenttia vuonna 1999; e)
nykyinen tietyillaÈ alueilla sijaitsevia siankasvattajia koskeva jaÈrjestelmaÈ : tarkoituksena on parantaa
ympaÈristoÈ n tilaa pienentaÈmaÈ llaÈ intensiivisestaÈ siankasvatuksesta aiheutuvaa lannan tuotantoa
arvokkailla luonnonsuojelualueilla tai niiden laÈhistoÈ llaÈ . NaÈ illaÈ herkillaÈ alueilla sijaitsevat siankasvat-
tajat voivat lopettaa toimintansa kokonaan tai siirtaÈaÈ toimintansa muualle. Siankasvatuksen
lopettaminen johtaa sikaoikeuksien peruuttamiseen. Toimintojen siirtaÈminen johtaa sikaoikeuksien
pienentaÈmiseen 1. syyskuuta 1998 Alankomaissa voimaan tulleen sika-alan rakenneuudistusta
koskevan uuden lain mukaisesti. TaÈ llaisen muutoksen edistaÈmiseksi naÈ illaÈ alueilla sijaitsevat
siankasvattajat voivat saada korvausta lopettaessaan tai siirtaÈessaÈaÈn toimintansa. Komissio on
hyvaÈksynyt kaikki edellaÈ mainitut toimenpiteet lukuun ottamatta e kohdassa mainittua toimenpidettaÈ ,
jonka tutkinta on vielaÈ kesken.

Komissio paÈaÈ tti lopettaa menettelyn, joka koski Agrana StaÈrke GmbH:lle myoÈ nnettaÈvaÈaÈ investointi-
tukea. Komissio totesi, ettaÈ ilmoitettu toimenpide muodostaa valtiontuen, joka ei sovellu
yhteismarkkinoille ja jota ei sen vuoksi saa myoÈ ntaÈaÈ . Agrana StaÈrke GmbH, jonka rekisteroÈ ity
kotipaikka on Wien, on taÈrkkelyksen ja taÈrkkelystuotteiden tuottaja. Suunnitelluilla investoinneilla oli
tarkoitus lisaÈtaÈ tuotantokapasiteettia ja mahdollistaa Agranan sopeutuminen muuttuvaan talou-
delliseen ympaÈristoÈ oÈ n ItaÈvallan liityttyaÈ Euroopan unioniin. Koska taÈrkkelysalalla on merkittaÈvaÈaÈ
rakenteellista ylituotantoa, jolle on maksettava vientitukea, jotta vienti kolmansiin maihin olisi
mahdollista, komissio ei tavallisesti hyvaÈksy taÈ lle alalle myoÈ nnettaÈviaÈ tukia. ItaÈvallan liittymisasia-
kirjassa on lauseke, jonka mukaan komission on suhtauduttava joustavasti siirtymaÈajan kansallisiin
tukijaÈrjestelmiin, joiden tarkoituksena on helpottaa rakenneuudistuksia maataloustuotteiden jalostus-
alalla. TaÈmaÈn lausekkeen mukaisesti komissio on aikaisemmin hyvaÈ ksynyt useissa asioissa
investointitukia ItaÈvallan taÈrkkelysalan rakenneuudistuksiin, joihin ei sisaÈ ltynyt kapasiteetin lisaÈystaÈ .
TaÈssaÈ tapauksessa investointeihin liittyi kuitenkin kyseessaÈ olevan yrityksen taÈrkkelystuotannon
huomattava kasvu. TaÈstaÈ syystaÈ komissio ei voinut hyvaÈksyaÈ ItaÈvallan perusteluja, joiden mukaan
komission olisi hyvaÈksyttaÈvaÈ tuki joustavuutta koskevan lausekkeen mukaisesti. Perustamissopimuk-
sen 87 artiklan 3 kohdan c alakohdassa komission edellytetaÈaÈn kaÈyttaÈvaÈn harkintaansa maÈaÈritelles-

136 EYVL L 375, 31.12.1991.
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saÈaÈn, onko valtiontuki yhteisen edun mukaista. Tutkittuaan asian 88 artiklan 2 kohdassa maÈaÈraÈtyn
menettelyn mukaisesti ja otettuaan huomioon ItaÈvallan hallituksen ja kolmansien esittaÈmaÈ t
huomautukset komissio paÈaÈ tteli, ettaÈ sellaisen tuen myoÈ ntaÈminen, joka entisestaÈaÈn lisaÈ isi kapasiteettia
taÈrkkelysalalla, ei voida pitaÈaÈ yhteisen edun mukaisena. LisaÈksi komissio otti huomioon sen, ettaÈ yritys
oli jo toteuttanut investoinnit ja ettaÈ tuotantolaitokset oli otettu kaÈyttoÈ oÈ n ilman valtiontuen
myoÈ ntaÈmistaÈ tai komission myoÈ nteistaÈ paÈaÈ toÈ staÈ . Komissio paÈaÈ tteli, ettaÈ tuki ei sen vuoksi ollut
vaÈ lttaÈmaÈtoÈ n investointien toteuttamiselle ja alan kehityksen helpottamiseksi. Itse asiassa markkina-
voimien vapaa toiminta oli johtanut samaan tulokseen.

Komissio paÈaÈtti hyvaÈksyaÈ Ruotsin, joka on myoÈ s uusi jaÈsenvaltio, valtiontukihankkeen, joka koski
polttoaineverosta vapauttamista viideksi vuodeksi (sekaÈ mahdollisesti kaksi kahden vuoden lisaÈaikaa).
Vapautus myoÈ nnettiin Agroetanol AB:lle 50 000 litran bioetanolin vuosittaiseen tuotantoon. Tuen arvo
on 80±150 miljoonaa Ruotsin kruunua (noin 9±17 miljoonaa ecua). Komissio suositteli, ettaÈ Ruotsi
muuttaisi tukea siten, ettaÈ bioetanolin ja fossiilisten polttoaineiden tuotantokustannusten eroa olisi
mahdollista valvoa verovapauden viiden ensimmaÈisen vuoden aikana sekaÈ mahdollisten lisaÈaikojen
aikana. NaÈ in olisi mahdollista reagoida tarvittaessa taÈmaÈn eron muutoksiin. TaÈmaÈ tarkoittaisi
verovapauden vaÈhentaÈmistaÈ siten, ettaÈ valtiontukea ei myoÈ nnettaÈ isi bioetanolin tuottamisesta
fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna aiheutuvia ylimaÈaÈraÈ isiaÈ tuotantokustannuksia enempaÈaÈ . Bioeta-
noli tuotetaan uusiutuvista luonnonvaroista (viljasta). Sekoitettuna pieninaÈ maÈaÈrinaÈ perinteisiin
moottoripolttoaineisiin sitaÈ voidaan kaÈyttaÈaÈ tavallisissa ajoneuvoissa ilman, ettaÈ niihin on tehtaÈvaÈ
muutoksia. Bioetanoli on ympaÈristoÈ lle vaÈhemmaÈn haitallista kuin fossiiliset polttoaineet, erityisesti
paÈaÈstoÈ vaikutuksiltaan, sillaÈ se ei kaÈytaÈnnoÈ ssaÈ lisaÈaÈ hiilidioksidin maÈaÈraÈaÈ . PaÈaÈtoÈ ksessaÈaÈn komissio
korosti uusiutuvien energiamuotojen kehittaÈmisen yhteistaÈ etua. Uusiutuvien energiamuotojen
kilpailukyvyn tulisi tulevaisuudessa johtaa vaÈhaÈ isempaÈaÈn riippuvuuteen fossiilisten polttoaineiden
tuonnista ja kasvihuoneilmioÈ oÈ n vaikuttavien paÈaÈstoÈ jen, erityisesti hiilidioksidipaÈaÈstoÈ jen vaÈhenemiseen.
Ruotsin viranomaisten vakuutettua valvovansa ja arvioivansa hanketta sekaÈ verovapaudelle asetetun
aikarajoituksen ettaÈ Ruotsin kokonaispolttoainekulutukseen suhteutetun tuotannon maÈaÈraÈn kannalta
komissio hyvaÈksyi tuen pilottihankkeeksi. TaÈmaÈ asetettiin taÈ llaisten hankkeiden verosta vapauttamisen
edellytykseksi kivennaÈ isoÈ ljyjen valmisteverojen rakenteiden yhdenmukaistamisesta 31 paÈ ivaÈnaÈ
lokakuuta 1992 annetussa neuvoston direktiivissaÈ 92/81/ET. Tuki-intensiteetin osalta komissio, jonka
toimivalta valtiontukiasioissa on rajoitettu, sovelsi ympaÈristoÈ nsuojeluun myoÈ nnettaÈvaÈaÈ valtiontukea
koskevissa vuoden 1994 suuntaviivoissa annettua periaatetta, jonka mukaan uusiutuville energialaÈh-
teille myoÈ nnetyn valtiontuen maÈaÈraÈ ei saa ylittaÈaÈ fossiilisten polttoaineiden tuotantokustannuksiin
verrattuna ylimaÈaÈraÈ isiaÈ kustannuksia. Vaikka nykyinen verovapautus ei todennaÈkoÈ isesti aiheutakaan
liian suurten korvausten maksamista, on kuitenkin mahdollista, ettaÈ yhtioÈ saattaa parantaa
kustannustehokkuuttaan tulevaisuudessa. Se saattaisi esimerkiksi lisaÈ taÈ tuotantokapasiteettia, tehdaÈ
teknologisia parannuksia tai myydaÈ suurempia maÈaÈriaÈ bioetanolia petroliin lisaÈ ttaÈvaÈksi dieselpoltto-
aineena myytyyn maÈaÈraÈaÈn verrattuna. TaÈmaÈn vuoksi komissio paÈaÈ tti EY:n perustamissopimuksen 88
artiklan 1 kohdan mukaisesti suositella, ettaÈ Ruotsi muuttaisi tukitoimenpidettaÈaÈn naÈiden seikkojen
huomioon ottamiseksi

Yhteismarkkinoille soveltumattoman tuen takaisinperintaÈaÈ koskevassa asiassa, joka liittyy Ranskan
EY:n perustamissopimuksen 28 artiklan vastaisesti lampaanliha-alalle myoÈ ntaÈmaÈaÈn myynninedistaÈ -
mistukeen ja josta komissio teki vuonna 1997 kielteisen paÈaÈ toÈ ksen vaatien tuen takaisinperintaÈaÈ (tuen
myoÈ ntaÈmispaÈ ivaÈstaÈ alkaen laskettavalla, markkinakorkoihin perustuvalla korolla), Ranskan viran-
omaiset toimittivat vuonna 1998 todisteet tuen takaisinperinnaÈstaÈ , ja siten asian kaÈsittelyn voidaan
katsoa paÈaÈ ttyneen.
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2.9. Muut toimialat

Kemianteollisuus

Saksa

Infraleuna Infrastruktur und Service GmbH 137

Komissio paÈaÈ tti 25. marraskuuta lopettaa 88 artiklan 2 kohdan mukaisen menettelyn, joka koski
Saksan viranomaisten suunnittelemaa tukea Infraleuna Infrastruktur und Service GmbH:lle. TaÈmaÈ
yritys oli juuri perustettu Leunan kemianteollisuuden alueelle, jonka tuotantolaitokset oli yksityistetty
ja myyty noin sadalle eri sijoittajalle. PaÈaÈasiassa julkisessa omistuksessa olevan Infraleunan
tarkoituksena on infrastruktuurin rakentaminen ja yllaÈpito alueella sijaitsevien yritysten hyoÈ dyksi.
Sille oli annettu tehtaÈvaÈksi myoÈ s kyseisen teollisuusalueen saneeraus, joka oli julkisten viranomaisten
vastuulla, jotka olivat myyneet tontit kehitetyn teollisuusalueen markkinahintaan. Komissio katsoi,
ettaÈ koska oli mahdotonta loÈ ytaÈaÈ infrastruktuurille yksityistaÈ sijoittajaa, Infraleunan perustaminen oli
ainoa vaihtoehto julkisten viranomaisten tehtaÈvien hoitamiseksi ja ettaÈ yritykselle alun perin annettu
1 018 miljoonan Saksan markan (521,63 miljoonan ecun) paÈaÈoma ei ollut 87 artiklan 1 kohdassa
tarkoitettua valtiontukea. Vaikka 150 miljoonan Saksan markan (76,86 miljoonan ecun) ympaÈristoÈ n-
suojelutuesta maÈaÈrittelemaÈtoÈ n osa onkin valtiontukea, taÈmaÈ tuki noudattaa ympaÈristoÈ nsuojeluun
myoÈ nnettaÈvaÈaÈ valtiontukea koskevia yhteisoÈ n suuntaviivoja. Komissio totesi myoÈ s, ettaÈ tukea
myoÈ nnettiin yrityksille, jotka olivat vasta sijoittautuneet alueelle ja maksoivat normaalin hinnan
Infraleunan tarjoamista palveluista, mikaÈ varmistaa Inrfaleunan rahoituksen tulevaisuudessa.

Tekstiiliteollisuus

Ranska

Nouvelles Filatures LainieÁres de Roubaix

Komissio paÈaÈ tti 4. marraskuuta lopettaa 88 artiklan 2 kohdan mukaisen menettelyn, joka koski Les
Filatures de Roubaix -yhtioÈ lle avustuksen ja osakkuuslainan muodossa myoÈ nnettyaÈ laitonta tukea. 138

Komissio paÈaÈ tteli, ettaÈ 22 miljoonan Ranskan frangin (3,35 miljoonan ecun) avustuksesta ainoastaan
7,77 miljoonaa frangia (1,17 miljoonaa ecua) voisi pk-yrityksiin sovellettavan alueellisen 35 prosentin
enimmaÈisintensiteetin mukaisesti olla oikeutettua alueellisena investointitukena, ja ettaÈ 18 miljoonan
Ranskan frangin (2,74 miljoonan ecun) investointilaina sisaÈ lsi toimintatukea yhteensaÈ 1,46 miljoonaa
frangia (0,22 miljoonaa ecua), joka vastaa sovelletun koron ja markkinakoron vaÈ listaÈ erotusta. Sen
vuoksi komissio paÈaÈ tti hyvaÈksyaÈ avustuksesta 7,77 miljoonan Ranskan frangin osuuden (1,17 miljoonaa
ecua) ja maÈaÈraÈ taÈ loppuosan poistettavaksi perimaÈ llaÈ takaisin 14,23 miljoonaa Ranskan frangia (2,17
miljoonaa ecua) korkoineen ja soveltamalla osakkuuslainaan vaÈhintaÈaÈn 8,28 prosentin viitekorkoa,
joka oli voimassa lainan myoÈ ntaÈmisajankohtana.

137 C 18/97.
138 C 50/97.

KILPAILURAPORTTI 1998

VALTIONTUKI 251



Paperiteollisuus

Ranska

EDF:n tietyille paperiteollisuusyrityksille myoÈntaÈmaÈ t suotuisat ehdot 139

Komissio paÈaÈ tti 20. toukokuuta aloittaa kantelun perusteella 88 artiklan 2 kohdan mukaisen
menettelyn mahdollisesta tuesta, jota on myoÈ nnetty Condatsin, Cascadesin, Lanceyn, Gromellen ja
Sibillen paperitehtaille valtion omistaman ElectriciteÂ de Francen (EDF) myoÈ ntaÈmien suotuisten
saÈhkoÈ ntoimitusehtojen muodossa. Kannustimena elektronisten infrapunakuivatuskoneiden hankkimi-
seen EDF myoÈ nsi kyseisille paperitehtaille ennakkoa niiden asentaessa kuivatuskoneen. TaÈmaÈ
ennakko vastasi alennusta siitaÈ saÈhkoÈ n maÈaÈraÈstaÈ , jonka kuivatuskone arviolta kuluttaa sopimuskauden
aikana, joka oli tavallisesti kuusi vuotta. Alennusten yhteismaÈaÈraÈ on vaÈhintaÈaÈn 6,45 miljoonaa ecua.
MenettelyaÈ aloittaessaan komissio halusi selventaÈaÈ useita kysymyksiaÈ , joihin se ei pystynyt vastaamaan
hallussaan olevien tietojen avulla, nimittaÈ in i) pystyykoÈ EDF naÈ itaÈ alennuksia tarjoamalla kattamaan
marginaalikustannukset ja ainakin osan kiinteistaÈ kustannuksista; ii) pyrkiikoÈ EDF taÈ llaÈ tavoin
houkuttelemaan uusia asiakkaita muiden energialaÈhteiden kaÈyttaÈ jien joukosta; iii) syrjittiinkoÈ muita
vastaavassa tilanteessa olevia saÈhkoÈ nkuluttajia; ja iv) vaÈaÈristyikoÈ elektronisten ja muiden kuin
elektronisten kuivatuskoneiden valmistajien vaÈ linen, saÈhkoÈ njakelijoiden ja muiden energiamuotojen
jakelijoiden vaÈlinen ja EDF:n ennakosta hyoÈ tyvien paperitehtaiden ja muiden paperitehtaiden vaÈlinen
kilpailu yhteisoÈ n sisaÈ llaÈ .

Kodinkoneet ja elektroniikka

Espanja

Magefesa ja sen seuraajat

Komissio paÈaÈ tti 14. lokakuuta lopettaa kielteisellaÈ paÈaÈ toÈ ksellaÈ 16. heinaÈkuuta 1997 perustamissopi-
muksen 88 artiklan 2 kohdan nojalla aloittamansa menettelyn, joka koski Magefesa-konserniin
kuuluvien yritysten ja joidenkin niiden toimintaa jatkaneiden yritysten saamia tukia. 140 Komissio
paÈaÈ tteli, ettaÈ tuki ei soveltunut yhteismarkkinoille ja maÈaÈraÈsi perimaÈaÈn sen takaisin. Magefesa-
konserni oli jo saanut tukea, joka oli julistettu yhteismarkkinoille soveltumattomaksi vuonna 1989.
Vuoden 1998 paÈaÈtoÈ ksessaÈ komissio totesi ensinnaÈkin, ettaÈ vuonna 1989 tehtyaÈ paÈaÈ toÈ staÈ ei ollut pantu
taÈytaÈntoÈ oÈ n, sillaÈ yhteismarkkinoille soveltumatonta tukea ei ollut peritty takaisin tuensaajayrityksiltaÈ .
TaÈmaÈ toinen kielteinen paÈaÈ toÈ s koskee konserniin kuuluvien yritysten vuoden 1989 paÈaÈ toÈ ksen
tekemisen jaÈ lkeen saamia tukia, jotka myoÈ nnettiin vapauttamalla yritykset jaÈrjestelmaÈ llisesti veroista
ja sosiaaliturvamaksuista. Tuet olivat yhteensaÈ 13 150 miljoonaa Espanjan pesetaa (78,82 miljoonaa
ecua) ja niitaÈ maksettiin siihen asti, kunnes yritykset julistettiin maksukyvyttoÈ miksi tai lopettivat
toimintansa lopullisesti. Vaikka osa kyseisistaÈ tukitoimenpiteistaÈ voisi olla aluetukijaÈrjestelmien
mukaista, vuoden 1989 paÈaÈ toÈ ksen soveltamisalaan kuuluvan takaisin perimaÈttoÈ maÈn tuen ja uuden tuen
kumuloituminen vaikuttaisi haitallisesti kaupankaÈynnin edellytyksiin yhteismarkkinoilla.

139 C 39/98 (ex NN 53/98).
140 C 44/97.
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Italia

Seleco SpA 141

Komissio paÈaÈ tti 4. helmikuuta laajentaa vuonna 1994 aloitettua menettelyaÈ , joka koski kulutuselekt-
roniikan alalla toimivalle Selecolle myoÈ nnettyjaÈ tukia. Menettelyn laajentaminen koskee uusia
rahoitustoimenpiteitaÈ , joista Seleco on hyoÈ tynyt vuodesta 1994 alkaen ja joihin voisi sisaÈ ltyaÈ
valtiontukea, koska julkiset yhtioÈ t Italtel, Friulia SpA ja Rel osallistuvat niihin. Kyse on erityisesti
Italtelin ja Friulia SpA:n hankkimista osakkuuksista, vaÈhintaÈaÈn 12,3 miljoonan ecun suuruisista
lainoista ja siitaÈ , ettaÈ Seleco kuoletti 10,28 miljoonalla eculla 33,85 miljoonan ecun suuruisen summan,
jonka se oli velkaa Rel-yhtioÈ lle.

Kupari, lyijy ja sinkki

Italia

Enirisorse 142

Komissio paÈaÈ tti 25. marraskuuta lopettaa kielteisellaÈ paÈaÈ toÈ ksellaÈ EY:n perustamissopimuksen 88
artiklan 2 kohdan mukaisen menettelyn, joka koski Italian viranomaisten paÈaÈasiassa kupari-, lyijy- ja
sinkkiteollisuuden alalla toimivalle Enirisorse-konsernille 68,67 miljoonan ecun suuruisen paÈaÈ -
omankorotuksen muodossa myoÈ ntaÈmaÈaÈ uutta tukea. Komissio katsoi paÈaÈomankorotuksen olevan
valtiontukea, koska Italian viranomaiset eivaÈt toimineet kuten tavanomaisissa markkinatalouden
olosuhteissa toimiva yksityinen sijoittaja olisi toiminut ottaen huomioon suunnitelmat lopettaa
Enirisorsen toiminta, minkaÈ seurauksena paÈaÈomasta ei voitaisi odottaa tuottoa. TaÈmaÈn perusteella
komissio paÈaÈ tteli tuen olevan yhteismarkkinoille soveltumatonta ja maÈaÈraÈsi perimaÈaÈn sen takaisin
korkojen kanssa, jotka lasketaan tuen myoÈ ntaÈmispaÈ ivaÈstaÈ alkaen.

Valtion paperitavara ja rahanvalmistus

Italia

Instituto Poligrafico e Zecca dello Stato ja sen maÈaÈ raÈ ysvallassa olevat yritykset 143

Komissio paÈaÈ tti 28. lokakuuta aloittaa menettelyn EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdan
nojalla tuen myoÈ ntaÈmisestaÈ Instituto Poligrafico e Zecca dello Statolle (Poligrafico) ja sen
maÈaÈraÈysvallassa oleville yrityksille, jotka valmistavat tavanomaista ja setelipaperia sekaÈ virallisia ja
keraÈ ilypostimerkkejaÈ ja julkaisevat valtion virallisia asiakirjoja ja kansallista etua koskevia kulttuuri-
ja kirjallisuusalan julkaisuja. Tukea saaneet konsernin yritykset olisivat ilman tukia olleet selvaÈsti
tappiollisia ja ne olisivat joutuneet vaikeuksiin. KyseessaÈ ovat Poligraficon konserniin kuuluvan
Cartieri Miliani -yrityksen hyvaÈksi toteuttamat yhteensaÈ 156,5 miljoonan ecun suuruiset paÈaÈ -
omankorotukset ja huomattavasti liian korkean hinnan maksaminen sellaisten yksinoikeussopimusten
yhteydessaÈ , joita valtio on tehnyt Poligraficon ja erityisesti Verres-yrityksen kanssa ja joista saatu hyoÈ ty

141 C 46/94, EYVL C 155, 20.5.1998, s. 24, alkuperaÈ isen menettelyn aloittamista kaÈsitellaÈaÈn XXIV kilpailupolitiikkaa
koskevassa kertomuksessa, s. 559.

142 C 90/97.
143 NN 95/97.
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on 66±139 miljoonaa ecua. Soveltuakseen yhteismarkkinoille tukien olisi noudatettava vaikeuksissa
oleville yrityksille myoÈ nnettaÈviaÈ tukia koskevissa suuntaviivoissa maÈaÈraÈ ttyjaÈ edellytyksiaÈ .

Energia

Tanska

Toimenpiteet maakaasualan tukemiseksi Tanskassa 144

Komissio hyvaÈksyi 29. heinaÈkuuta Tanskan maakaasualaa tukevan verohelpotuksen. Kyseinen
verohelpotus oli myoÈ nnetty viidelle maakaasun jakeluyhtioÈ lle ja valtion omistamalle DANGAS-
yhtioÈ lle siitaÈ alkaen, kun ne aloittivat maakaasun jakelun 1980-luvun alussa. Kotitalouksien maksama
maakaasun hinta vastaa oÈ ljyn hintaa, mutta alueelliset jakeluyhtioÈ t ja DANGAS saivat pitaÈaÈ itsellaÈaÈn
veroa vastaavan summan, koska maakaasua ei verotettu. Verohelpotus oli vaÈ lttaÈmaÈtoÈ n, jotta
maakaasujaÈrjestelmaÈn rakentaminen ja laajentaminen oli mahdollista. SiitaÈ huolimatta viisi alueellista
yhtioÈ taÈ ja DANGAS velkaantuivat raskaasti 2,35 miljardilla eculla eculla (17,4 miljardilla Tanskan
kruunulla), koska oÈ ljyn hinnat laskivat ja kotitalouksien siirtyminen oÈ ljystaÈ maakaasuun oli
vaÈhaÈ isempaÈaÈ . Tanskan viranomaiset ovat sitoutuneet ilmoittamaan uudestaan jaÈrjestelmaÈstaÈ , kun
kaasualan vapauttamisesta annettu direktiivi pannaan taÈytaÈntoÈ oÈ n vuonna 2000. Komissio saa joka
tapauksessa ilmoituksen verohelpotuksesta vuonna 2000, koska verohelpotuksen keskeisten osateki-
joÈ iden voimassaoloaika paÈaÈ ttyy 31.12.2000. Komissio paÈaÈ tti hyvaÈksyaÈ tuen sillaÈ perusteella, ettaÈ
alueellisille yhtioÈ ille ja DANGASille on julkisen viranomaisen saÈaÈdoÈ ksellaÈ uskottu tehtaÈvaÈksi julkisen
palvelun tarjoaminen (EY:n perustamissopimuksen 86 artiklan 2 kohdan mukaisessa merkityksessaÈ),
nimittaÈ in maakaasuverkon rakentaminen ja maakaasun jakelu. Komission yksikoÈ iden tekemaÈ tutkimus
on osoittanut, ettaÈ viisi alueellista yhtioÈ taÈ ja DANGAS eivaÈt ole saaneet eivaÈtkaÈ saa vuoteen 2000 asti
liiallisia korvauksia verohelpotuksen vuoksi. Lopuksi korostettiin sitaÈ , ettaÈ toimenpiteitaÈ arvioidaan
uudelleen ennen kaasumarkkinoiden vapauttamista, ja myoÈ s sitaÈ , ettaÈ Tanskan hallitus on ilmoitetuilla
toimenpiteillaÈ itse asiassa pienentaÈnyt viiden alueellisen yhtioÈ n ja DANGASin saamaa taloudellista
hyoÈ tyaÈ .

Saksa

Cottbusin ruskohiilivoimala 145

Komissio paÈaÈtti 9. joulukuuta lopettaa menettelyn, jonka se oli aloittanut EY:n perustamissopimuksen
88 artiklan 2 kohdan nojalla, ja antaa luvan 49,5 miljoonan Saksan markan (25,2 miljoonan ecun)
suuruisen tuen myoÈ ntaÈmiselle ruskohiilivoimalan rakentamiseen Cottbusin kaupunkiin. Hanke koskee
uuden tekniikan kaÈyttoÈ aÈ ruskohiilen kaÈyttaÈmiseksi polttoaineena, ja hanketta on tuettu myoÈ s yhteisoÈ n
Thermie-ohjelmasta. Komissio totesi, ettaÈ hanke edistaÈaÈ aluekehitystaÈ ja tyoÈ llisyyttaÈ , kun taas sen
vaikutukset polttoainemarkkinoihin eivaÈt ole merkittaÈviaÈ . NaÈin ollen komissio totesi tuen soveltuvan
yhteismarkkinoille.

144 N 449/97 A ja NN 50/98, EYVL C 308, 8.10.1998.
145 C 59/97.
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Irlanti

Irlannin maakaasuverkon laajentaminen 146

Komissio hyvaÈksyi 6. toukokuuta 72,3 miljoonan (57 miljoonan Irlannin punnan) investointituen, jolla
tuetaan Irlannin maakaasuverkon laajentamista noin 355 kilometrillaÈ eli noin 50 prosentilla nykyisestaÈ
maakaasuverkosta. Tuki noudattaa kyseisillaÈ Irlannin tukialueilla hyvaÈksyttyjaÈ tasoja ja soveltuu siten
yhteismarkkinoille.

Alankomaat

Tuet Saksan rajan laÈheisyydessaÈ sijaitseville 624 alankomaalaiselle huoltoasemalle 147

Komissio aloitti 3. kesaÈkuuta menettelyn, joka koski Alankomaan hallituksen myoÈ ntaÈmiaÈ 56,57
miljoonan ecun tukia 624:lle Saksan rajan laÈheisyydessaÈ sijaitsevalle alankomaalaiselle huoltoasemalle
niiden tappioiden korvaamiseksi, joita naÈ ille huoltoasemille aiheutuu dieseloÈ ljyn valmisteveron
noususta 1. tammikuuta 1998 alkaen. Tuki lasketaan myydyn dieseloÈ ljyn maÈaÈraÈn perusteella ja sitaÈ
pienennetaÈaÈn sen mukaan, kuinka kaukana huoltoasema sijaitsee Saksan rajasta. Komissio epaÈ ili
ensinnaÈkin sitaÈ , voidaanko de minimis -saÈaÈntoÈ aÈ soveltaa, koska Alankomaiden hallitus ei ollut
osoittanut, ettaÈ tukea saavat huoltoasemat ovat kaikki erillisiaÈ yrityksiaÈ eikaÈ tuella siten voisi olla
kasautuvaa vaikutusta, ja katsoi lisaÈksi, ettaÈ tuki on omiaan vaikuttamaan jaÈsenvaltioiden vaÈliseen
kauppaa ja kilpailuun.

Suomi

SaÈhkoÈkaapeli Ruotsista Ahvenanmaalle 148

Komissio paÈaÈ tti 14. lokakuuta olla vastustamatta 48 miljoonan Suomen markan (8 miljoonan ecun)
suuruisen tuen myoÈ ntaÈmistaÈ uuden saÈhkoÈ kaapelin asentamiseen Ruotsin ja Ahvenanmaan vaÈ lille.
Kaapelilla on tarkoitus korvata entinen kaapeli Ahvenanmaan saÈhkoÈ ntarpeen tyydyttaÈmiseksi 20
seuraavan vuoden aikana. Tuki on myoÈ nnetty puolittain julkiselle KraftnaÈt AÊ land -yhtioÈ lle, joka
omistaa kaapelin ja jolla on velvollisuus huolehtia verkon rakentamisesta, kaÈyttaÈ jien liittaÈmisestaÈ
verkkoon ja saÈhkoÈ n toimittamisesta. Komissio otti huomioon, ettaÈ KraftnaÈt AÊ landia koskeva julkisen
palvelun velvoite kuuluu EY:n perustamissopimuksen 86 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen yleisiin
taloudellisiin tarkoituksiin liittyvien palvelujen kaÈsitteen soveltamisalaan. MyoÈ skaÈaÈn kaupan kehityk-
seen ei vaikuteta tavalla, joka olisi ristiriidassa yhteisen edun kanssa, koska uutta kaapelia voivat
kaÈyttaÈaÈ kaikki jakelijat ja kuluttajat, jotka haluavat ostaa saÈhkoÈ aÈ Ruotsista.

146 N 704/97, EYVL C 253, 12.8.1998.
147 C 43/98 (ex 558/97), EYVL C 307, 7.10.1998.
148 N 18/98 (OJ C 392, 16.12.1998).
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Ruotsi

T&K-tukiohjelmat energia-alalla 149

Komissio hyvaÈksyi 11. maaliskuuta kolme tukiohjelmaa, joiden kokonaisbudjetti on 607 miljoonaa
ecua ja joilla tuetaan eri T&K-toimenpiteitaÈ energia-alalla. NaÈmaÈ toimenpiteet muodostavat osan
Ruotsin energiapolitiikan laajaa uudelleenjaÈrjestelyaÈ , jonka tarkoituksena on parantaa ympaÈristoÈ ys-
taÈvaÈ llisten energialaÈhteiden kestaÈvaÈaÈ kehitystaÈ . Ohjelmien tavoitteena on tukea perustutkimusta sekaÈ
yritysten, tutkimuskeskusten ja yliopistojen kilpailua edeltaÈviaÈ tutkimushankkeita erilaisten uusiutu-
vien energialaÈhteiden kehittaÈmiseksi.

Matkailu

ItaÈvalta

Kurzentrum Bad Windischgarsten GmbH&Co KG 150

Komissio hyvaÈksyi 22. huhtikuuta 4,8 miljoonan ecun investointituen terveyskylpylaÈn rakentamiseen
Windischgarsteniin, joka sijaitsee tukialueella. Komissio hyvaÈksyi tuen, koska komission arvion
mukaan naÈ illaÈ markkinoilla ei ole ylikapasiteettia kyseessaÈ olevalla alueella tai sen laÈhialueella, vaan
paÈ in vastoin puutetta vuodepaikoista. Tuki ei myoÈ skaÈ aÈ n ylitaÈ taÈ llaÈ alueella sallittua tuen
enimmaÈisintensiteettiaÈ .

Italia

Sisilian aluelaki nro 25/93 151

Komissio paÈaÈtti 3. kesaÈkuuta lopettaa EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdan mukaisen
menettelyn, joka koski tyoÈ llistaÈmistaÈ edistaÈvistaÈ toimenpiteistaÈ annettua Sisilian aluelakia nro 25/93
(51, 114, 117, 119 artikla). Erityisesti Sisiliaan suuntautuvan matkailuliikenteen edistaÈmiseksi
matkanjaÈrjestaÈ jille ja matkatoimistoille myoÈ nnettyjen tukien osalta komissio totesi, ettaÈ tuen
myoÈ ntaÈmisjaÈ rjestelyiden vuoksi tuen suora taloudellinen vaikutus siirtyy matkatoimistojen ja
matkanjaÈrjestaÈ jien kautta kuluttajille eli matkailijoille. TaÈstaÈ huolimatta komissio ei pystynyt
sulkemaan pois mahdollisuutta, ettaÈ lakiin sisaÈ ltyy EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohdassa
tarkoitettua valtiontukea Sisilian alueen koko matkailualalle. Komissio paÈaÈ tti hyvaÈksyaÈ kyseisen tuen,
koska Sisiliaan voidaan soveltaa EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan a alakohdan
mukaista poikkeusta ja koska Italian viranomaisten toimittamat tiedot osoittivat Sisilian matkailualan
olevan heikosti kehittynyttaÈ .

149 N 710/97, N 711/97, N 712/97, EYVL C 169, 4.6.1998.
150 N 507/96, EYVL C 290, 18.9.1998.
151 C 21/97.
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Yhdistynyt kuningaskunta

Tourism challenge fund -matkailurahasto 152

Todettuaan, ettaÈ tuen alueellisia enimmaÈismaÈaÈriaÈ ei ollut ylitetty, komissio hyvaÈksyi 22. joulukuuta
Pohjois-Irlannissa matkailun alalla tehtaÈviaÈ investointeja edistaÈvaÈn tukiohjelman taÈytaÈntoÈ oÈ npanon.
Ohjelman budjetti vuosina 1998±2003 on 135 miljoonaa ecua.

Terveydenhoitoala

Italia

Pelastustuki Case di Cura Riunite s.r.l. -yritykselle 153

Komissio paÈaÈ tti 18. helmikuuta olla vastustamatta Italian viranomaisten ehdotusta myoÈ ntaÈaÈ
valtiontakaus Case di Curalle, joka on julkinen terveydenhoitopalveluja tarjoava yritys. Takaus
koskee uusia lainoja, joiden enimmaÈismaÈaÈraÈ on 20,5 miljoonaa ecua. Takaus myoÈ nnetaÈaÈn markkina-
ehdoilla ja sen vuotuinen korko on 1,35 prosenttia. Komissio katsoi, ettaÈ kyseessaÈ oleva toimenpide ei
kuulu 87 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan, koska siitaÈ ei ole taloudellista etua yritykselle, vaan se
pelkaÈstaÈaÈn pienentaÈaÈ joitakin taloudellisia haittoja, jotka valtio itse on aiheuttanut yritykselle
jaÈ ttaÈmaÈ llaÈ maksamatta eraÈaÈntyneet velkansa. LisaÈksi komissio katsoi, ettaÈ kilpailun vaÈaÈristyminen oli
vaÈhaÈ istaÈ , koska terveydenhoitopalveluiden kauppa on jaÈsenvaltioiden vaÈlillaÈ erittaÈ in vaÈhaÈistaÈ .

Telepalvelut

Belgia

Hermes Europe Railtel 154

Komissio paÈaÈ tti 7. huhtikuuta aloittaa 88 artiklan 2 kohdan mukaisen menettelyn, joka koski Flanderin
viranomaisten suunnittelemaa valtiontakausta, jonka tarkoituksena on kattaa 50 prosenttia yksityisten
pankkien Hermes Europe Railtel-yhtioÈ lle (HER) myoÈ ntaÈmistaÈ 50 miljoonan ecun lainoista. HER on
yhdysvaltalaisen telepalveluja tarjoavan GTS:n ja alankomaalaisen HIT Rail B.V:n yhteisyritys, jonka
tavoitteena on tulla yhdeksi johtavista paneurooppalaisista teleyhtioÈ istaÈ markkinoilla, jotka on vasta
vapautettu. HER:n tarkoituksena on tarjota verkkonsa kautta laaja valikoima rajat ylittaÈviaÈ korkean
teknologian telepalveluja. HER aikoo asentaa Euroopan rautatieverkkoa pitkin valokaapeliverkon ja
yllaÈpitaÈaÈ sitaÈ . Suunnitelmien mukaan taÈmaÈ verkko yhdistaÈaÈ kuusi EU:n jaÈsenvaltiota ja Sveitsin
vuoden 1998 puolivaÈ lissaÈ ja se kattaa hankkeen valmistuessa koko Euroopan. Investointikustannukset
tukialueen ulkopuolisilla Flanderin alueilla ovat yhteensaÈ 64 miljoonaa ecua. Komissio epaÈ ilee sitaÈ ,
myoÈ nnetaÈaÈnkoÈ takaus markkinaehdoilla. Jos naÈ in ei ole, komissio toteaa lisaÈksi, ettaÈ tuensaajat eivaÈt
ole pk-yrityksiaÈ ja ettaÈ kyseessaÈ ei ole kriisialue tai korkeasta tyoÈ ttoÈ myydestaÈ kaÈrsivaÈ alue. Jos naÈmaÈ
kaksi edellytystaÈ olisivat taÈyttyneet, komissio olisi voinut suhtautua myoÈ nteisemmin kyseessaÈ olevaan
valtiontakaukseen.

152 N 533/98.
153 N 461/97, EYVL C 149, 15.5.1998.
154 C 29/98 (ex N 544/97), EYVL C 291, 19.9.1998, Competition Newsletter 2/1998, s. 83.
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Postiala

Italia

Ente Poste Italiane 155

Komissio paÈaÈtti 14. heinaÈkuuta aloittaa 88 artiklan 2 kohdan mukaisen menettelyn tuesta Italian
kansalliselle postilaitokselle (Amministrazione delle Poste e Telecommunicazioni, myoÈ hemmin Ente
Poste Italiane ja helmikuusta 1998 alkaen Ente Poste S.p.A.). NaÈyttaÈaÈ siltaÈ , ettaÈ tukea on myoÈ nnetty eri
muodossa viime vuosien aikana. Ente Postella ei ole analyyttista laskentajaÈ rjestelmaÈaÈ , joka
mahdollistaisi varatuista ja kilpailun alaisista toiminnoista aiheutuvien kustannusten ja niistaÈ saatavien
tulojen erottamisen. Komission arvion mukaan Italian viimeisten 30 vuoden aikana postilaitokselle
myoÈ ntaÈmaÈt varat voivat ylittaÈaÈ 20 000 miljoonaa ecua. Ainakin osa taÈstaÈ tuesta voi soveltua
yhteismarkkinoille, jos se joko korvaa postilaitokselle julkisen palvelun velvoitteesta aiheutuvia
todellisia lisaÈkustannuksia tai myoÈ nnettiin ennen postipalvelujen vapauttamista. Saatuaan myoÈ hem-
min tietoonsa, ettaÈ Ente Poste on saanut muutakin tukea 2,65 miljardin ecun suuruisten velkojen
anteeksi antamisen muodossa, komissio paÈaÈ tti 16. syyskuuta laajentaa 14. heinaÈkuuta aloitetun
menettelyn koskemaan taÈtaÈkin toimenpidettaÈ .

Maa- ja vesirakennus

Italia

SocietaÁ Italiana per Condotte SpA 156 ja Italstrade SpA 157

Komissio paÈaÈtti 16. syyskuuta lopettaa EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdan nojalla
aloittamansa menettelyn maa- ja vesirakennuksen alalla toimiville SocietaÁ Italiana per Condotte
d'Acqua SpA- ja Italstrade SpA -yhtioÈ ille vuosina 1995±1997 maksetuista tuista. Kyseiset yhtioÈ t ovat
Iritecna/Fintecna-konsernin tytaÈryhtioÈ itaÈ , ja konsernin rakenneuudistussuunnitelman yhteydessaÈ niistaÈ
ensimmaÈinen oli hyoÈ tynyt aiemmin 56 miljoonan ecun suuruisista tuista ja toinen 231 miljoonan ecun
suuruisista tuista. Komission Iritecna-yhtioÈ staÈ tekemaÈn paÈaÈ toÈ ksen vastaisesti naÈ iden kahden yhtioÈ n
yksityistaÈmiseen myoÈ nnettiin kuitenkin vuosina 1995±1997 uusia tukia, joiden suuruus oli 84 miljoonaa
ecua Condotte-yhtioÈ n ja 91 miljoonaa ecua Italstrade-yhtioÈ n osalta. Komissio katsoi tuolloin, ettaÈ
uusien tukien soveltuvuutta yhteismarkkinoille voitaisiin arvioida ainoastaan kaikkien myoÈ nnettyjen
tukien kokonaisarvioinnin yhteydessaÈ ja ettaÈ taÈmaÈn vuoksi aikaisemmin hyvaÈksyttyjen tukien
soveltuvuutta yhteismarkkinoille oli arvioitava uudelleen.

Lopettaessaan kyseisen menettelyn komissio paÈaÈ tti, ettaÈ Iritecna-yhtioÈ staÈ tehdyn paÈaÈ toÈ ksen
rikkomisesta huolimatta niin aiempia kuin uusiakin tukia voidaan pitaÈ aÈ yhteismarkkinoille
soveltuvina, koska ne noudattavat vaikeuksissa oleville yrityksille myoÈ nnettaÈviaÈ tukia koskevien
suuntaviivojen maÈaÈraÈyksiaÈ ja koska tuet ovat omiaan palauttamaan kummankin yhtioÈ n kannattavuu-
den pitkaÈllaÈ aikavaÈ lillaÈ . Komissio antoi naÈ in ollen luvan tukiin kuitenkin sillaÈ edellytyksellaÈ , ettaÈ
naÈ iden kahden yhtioÈ n yksityistaÈminen saatetaan paÈaÈ toÈ kseen asetetussa maÈaÈraÈajassa myymaÈllaÈ
Fintecna-yhtioÈ n omistuksessa edelleen oleva osuus naÈ iden yhtioÈ iden paÈaÈomasta ja ettaÈ Italia toimittaa

155 C 47/98 (ex NN 41/98), EYVL C 367, 27.11.1998.
156 C 38/97.
157 C 39/97 (ex NN 59/97).
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saÈaÈnnoÈ llisesti kertomuksen kyseisten yhtioÈ iden taloudellisesta ja rahoituksellisesta asemasta ja
yksityistaÈmisen edistymisestaÈ .

Elokuvat ja televisio

Ranska

Tukiohjelma elokuvatuotannon tukemiseksi 158

Komissio hyvaÈksyi 3. kesaÈkuuta 1998 perustamissopimuksen 88 artiklan 3 kohdan d alakohdan nojalla
tukiohjelman, jolla tuetaan ranskalaista elokuvatuotantoa. Ohjelman vuosibudjetti oli noin 60
miljoonaa ecua ja sen mukaan jokaiselle Ranskassa tuotetulle kulttuuriarvoja edistaÈvaÈ lle elokuvalle
myoÈ nnetaÈaÈn automaattisesti tukea. Uusi ohjelma, jonka saÈaÈntoÈ jaÈ on yksinkertaistettu ja yhdenmu-
kaistettu, helpottaa kansainvaÈ listaÈ yhteistuotantoa. Komissio hyvaÈksyi tukiohjelman kolmen yleisen
kriteerin perusteella, jotka luovat tasapainon kulttuuritavoitteen ja audiovisuaalisen alan kehityksen
vaÈ lille:

Ð tuen intensiteetti ei saa olla suurempi kuin 50 prosenttia, jotta sillaÈ tuettaisiin sellaisia kaupallisia
kannustimia, jotka ovat tavallisia markkinataloudessa, ja ehkaÈ istaÈ isiin jaÈsenvaltioiden vaÈ listaÈ
tukikilpailua;

Ð jos vain mahdollista, tuki ei saa syrjiaÈ elokuvatuotantoon liittyviaÈ eri toimintoja eikaÈ palkita tiettyjaÈ
toimintoja;

Ð tuottajalla on oltava mahdollisuus kaÈyttaÈaÈ vaÈhintaÈaÈn 20 prosenttia elokuvan budjetista yhdessaÈ tai
useammassa muussa jaÈsenvaltiossa menettaÈmaÈttaÈ yhtaÈaÈn tukea.

Alankomaat

Elokuvantuotannon tukiohjelma 159

Komissio paÈaÈ tti 25. marraskuuta olla vastustamatta elokuvantuotannon tukiohjelmaa. TaÈmaÈn
tukiohjelman sisaÈ ltaÈmaÈ tuki-intensiteetti on alhainen ja se taÈyttaÈaÈ elokuvantuotannolle myoÈ nnettaÈvaÈ lle
tuelle asetetut edellytykset, jotka komissio maÈaÈritteli toukokuussa ranskalaista tukiohjelmaa
koskevassa paÈaÈ toÈ ksessaÈaÈn. NaÈ iden edellytysten mukaan elokuvakohtainen tuki-intensiteetti ei saa
ylittaÈaÈ 50 prosenttia ja tuottajan on voitava kaÈyttaÈaÈ vaÈhintaÈaÈn 20 prosenttia tuotantobudjetista muissa
jaÈsenvaltioissa saÈ ilyttaÈen oikeutensa koko tukeen. Ohjelmaa sovelletaan viisi vuotta ja sen budjetti on
15 miljoonaa Alankomaiden guldenia (6,275 miljoonaa ecua).

158 N 3/98, EYVL C 279, 8.9.1998.
159 N 486/97.
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Kirjat

Ranska

Tuet CoopeÂrative d'Exportation du Livre Francàais'lle (CELF) 160

Komissio paÈaÈ tti 10. kesaÈkuuta lopettaa 88 artiklan 2 kohdan mukaisen menettelyn, joka koski Ranskan
hallituksen CoopeÂrative d'Exportation du Livre Francàais'lle (CELF) myoÈ ntaÈmiaÈ tukia, ja hyvaÈksyaÈ
naÈmaÈ tuet 87 artiklan 3 kohdan d alakohdan nojalla. NaÈmaÈ tuet myoÈ nnettiin CELF:lle ulkomaisten
kirjakauppojen tekemien pienten tilausten kaÈsittelyyn, jotta muidenkin kuin ranskankielisten maiden
lukijat voivat hankkia ranskankielisiaÈ julkaisuja kohtuulliseen hintaan. Komissio sovelsi kyseistaÈ
kulttuuriin liittyvaÈaÈ poikkeusta, koska se paÈaÈtteli kyseisten markkinoiden ja CELF:n toimintojen
perusteellisen tutkinnan jaÈ lkeen, ettaÈ tuen tavoite oli pelkaÈstaÈaÈn kulttuurin edistaÈminen eikaÈ
tarkoituksena ollut tukea CELF:n muuta liiketoimintaa.

Uhkapelit ja vedonlyoÈ nti

Ranska

Paris Mutuel Urbain (PMU) 161

Komissio paÈaÈ tti 6. toukokuuta laajentaa vuonna 1991 aloittamaansa tutkimusta, joka koski Ranskan
toteuttamia toimenpiteitaÈ PMU:n ja hevoskilpailuja jaÈrjestaÈvien yhtioÈ iden tukemiseksi. TaÈmaÈ paÈaÈ toÈ s
oli seurausta siitaÈ , ettaÈ yhteisoÈ jen ensimmaÈisen oikeusasteen tuomioistuin kumosi osittain komission
vuonna 1993 tekemaÈn paÈaÈ toÈ ksen. Komissio oli vuonna 1993 hyvaÈksynyt osan tuesta 87 artiklan 3
kohdan c alakohdan nojalla ja paÈaÈ ttaÈnyt, ettaÈ osa muista toimenpiteistaÈ ei ollut 87 artiklan 1 kohdassa
tarkoitettua tukea. 162 EnsimmaÈisen oikeusasteen tuomioistuin vahvisti komission paÈaÈ toÈ ksen ensim-
maÈisen osan, mutta kumosi toisen osan. Tuomion perusteella komissio paÈaÈ tti laajentaa vuonna 1991
aloitetun menettelyn koskemaan naÈ itaÈ toimenpiteitaÈ .

Aseteollisuus

Belgia

Tuet Herstal-konsernin siviilitoiminnoille 163

Komissio hyvaÈksyi 3. kesaÈkuuta 4 miljoonan ecun tuen aseita ja ammuksia sotilas- ja siviilikaÈyttoÈ oÈ n
valmistavan Herstal-konsernin siviilitoiminnoille. Tuki oli tarkoitettu konsernin toimintojen uudelleen
jaÈrjestaÈmiseen liittyvaÈaÈ sosiaalisuunnitelmaa varten ja se noudatti vaikeuksissa oleville yrityksille
myoÈ nnettaÈvaÈaÈ tukea koskevia suuntaviivoja.

160 C 39/96 (ex NN 127/92), menettelyn aloittamista on kaÈ sitelty XXVI kilpailupolitiikkaa koskevassa
kertomuksessa, s. 253.

161 C 51/90 (ex 100/90), EYVL C 253, 12.8.1998; alkuperaÈ isen menettelyn aloittamista on kaÈsitelty XXI
kilpailupolitiikkaa koskevassa kertomuksessa, 339 kohta.

162 Asia T-67/94, Ladbroke Racing Ltd v. komissio, Kok. 1997, XXXXX; komission lopullista paÈaÈtoÈ staÈ on kaÈsitelty
vuoden 1993 kilpailupolitiikkaa koskevassa kertomuksessa, 542 kohta.

163 N 227/98, EYVL C 277, 5.9.1998.
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3. Horisontaaliset tuet

3.1. YmpaÈristoÈ nsuojelutuet ja tuet energian saÈaÈstaÈmiseen

Belgia

Sidmar 164

Komissio hyvaÈksyi 25. maaliskuuta teraÈ steollisuuden alalla toimivalle Sidmarille myoÈ nnetyn
ympaÈristoÈ nsuojelutuen. Tuki muodostui 26,2 miljoonan ecun avustuksesta 179 miljoonan ecun
investointiin, joka liittyi neljaÈaÈn eri hankkeeseen. NaÈ iden hankkeiden tarkoituksena oli pienentaÈaÈ
Sidmarin toimintojen ympaÈristoÈ vaikutukset uusien ympaÈristoÈ nsuojelunormien tasolle.

Saksa

a) GeorgsmarienhuÈ tte GmbH:n vapauttaminen ympaÈ ristoÈ velvoitteista 165

Komissio teki 29. heinaÈkuuta lopullisen paÈaÈ toÈ ksen GeorgsmarienhuÈ tte GmbH:n vapauttamisesta
kierraÈ tystaÈ ja teollisuuspoÈ lyn poistamista koskevista ympaÈristoÈ velvoitteista. TaÈssaÈ paÈaÈ toÈ ksessaÈ
komissio katsoo, ettaÈ vuosina 1994±1995 myoÈ nnetty 31,52 miljoonan ecun (61,64 miljoonan Saksan
markan) tuki, josta ei tehty ilmoitusta, on laiton ja yhteismarkkinoille soveltumaton, minkaÈ vuoksi se
vaatii tuen takaisinperintaÈaÈ . Komissio sai itse asiassa selville, ettaÈ GeorgsmarienhuÈ tte ei kierraÈ ttaÈnyt
poÈ lyaÈ eikaÈ aikonut tehdaÈ niin, koska se oli todennut sen olevan taloudellisesti kannattamatonta.

b) Riedel-de HaeÈn 166

Komissio paÈaÈ tti 22. joulukuuta lopettaa kielteisellaÈ paÈaÈ toÈ ksellaÈ 88 artiklan 2 kohdan nojalla
aloittamansa menettelyn, joka koski yhteensaÈ 8 miljoonan Saksan markan (4 miljoonan ecun)
investointitukia, jotka oli myoÈ nnetty laittomasti kemianteollisuuden alalla toimivalle Riedel-de-
HaeÈnille. Koska kyseessaÈ on suuri yritys, joka ei sijaitse tukialueella eikaÈ sen vuoksi ole oikeutettu
investointitukeen, Saksan viranomaiset esittivaÈ t tuen ympaÈristoÈ nsuojelutukena. Komissio katsoi, ettaÈ
ympaÈristoÈ nsuojeluun myoÈ nnettaÈvaÈaÈ tukea koskevissa suuntaviivoissa maÈaÈraÈ tyt tuen soveltuvuuden
arviointiperusteet eivaÈt taÈyttyneet, koska kyseessaÈ oli uusi investointihanke eikaÈ ollut todisteita siitaÈ ,
ettaÈ osa kustannuksista johtui puhtaasti ympaÈristoÈ oÈ n liittyvistaÈ syistaÈ eikaÈ taloudellisista syistaÈ , jotka
olisivat saaneet yrityksen toteuttamaan investoinnin joka tapauksessa. Sen vuoksi komissio paÈaÈ tti
maÈaÈraÈtaÈ tuen perittaÈvaÈksi takaisin korkojen kanssa, jotka lasketaan tuen myoÈ ntaÈmispaÈ ivaÈstaÈ alkaen.

164 N 675/97
165 C 46/97 (ex NN 86/97), EYVL XXX, menettelyn aloittamista on kaÈsitelty XXVII kilpailupolitiikkaa koskevassa

kertomuksessa, sivu 217.
166 C 63/97 (ex NN 104/97).
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Italia

a) Servola SpA 167

Komissio paÈaÈ tti 1. heinaÈkuuta lopettaa 88 artiklan 2 kohdan mukaisen menettelyn, joka koski 11,36
miljoonan ecun (22 miljardin Italian liiran) tukea, joka Italian hallituksen oli tarkoitus myoÈ ntaÈaÈ
Servola SpA:lle ympaÈristoÈ nsuojeluun tarkoitettujen investointien toteuttamiseksi. Menettelyn
aloittamisesta tehdyssaÈ paÈaÈtoÈ ksessaÈ komissio epaÈ ili 7,23 miljoonan ecun (14 miljardin liiran) suuruisten
tukien soveltuvuutta yhteismarkkinoille, koska ne oli tarkoitettu sellaisille investoinneille, jotka eivaÈt
ole ympaÈristoÈ nsuojeluun myoÈ nnettaÈvaÈaÈ valtiontukea koskevien yhteisoÈ n suuntaviivojen mukaan
tukikelpoisia. Koska Italian hallitus perui naÈ ille investoinneille tarkoitetun tuen, komissio pystyi
lopettamaan menettelyn ja hyvaÈksymaÈaÈn tuen loppuosan.

b) Cartiere del Garda 168

Komissio paÈ aÈ tti 29. heinaÈ kuuta hyvaÈ ksyaÈ 1,9 miljoonan ecun tuen Cartiere del Gardalle
ympaÈristoÈ nsuojeluun tehtaÈviin investointeihin. Matkailukohteessa sijaitseva yritys paÈaÈtti investoida
6,5 miljoonaa ecua Garda-jaÈrveen pumppaamansa jaÈ teveden puhdistamiseen ja tuotantotoimintansa
aiheuttaman melusaasteen vaÈhentaÈmiseen. NaÈ iden toimenpiteiden avulla yritys pystyi saavuttamaan
laissa vaadittua korkeammat ympaÈristoÈ nsuojelutasot yrityksen tuotantokyvyn pysyessaÈ samana. NiinpaÈ
komissio paÈaÈ tteli tuen noudattavan ympaÈristoÈ nsuojeluun myoÈ nnettaÈvaÈaÈ valtiontukea koskevia
suuntaviivoja.

Alankomaat

a) VihreaÈ saÈhkoÈ 169

Komissio hyvaÈksyi 6. toukokuuta tukiohjelman, jonka tavoitteena on lisaÈ taÈ uusiutuvien energialaÈhtei-
den avulla tuotetun saÈhkoÈ n kulutusta. Tukiohjelma koskee tilapaÈistaÈ (1.1.2003 asti) vapautusta
tavanomaisesta energiaverosta. Se kannustaa energiayhtioÈ itaÈ tarjoamaan vihreaÈaÈ saÈhkoÈ aÈ asiakkailleen.
VihreaÈaÈn saÈhkoÈ oÈ n kuuluu tuulienergialla, aurinkoenergialla, pienissaÈ vesivoimalaitoksissa tai
biomassaa kaÈyttaÈvissaÈ laitoksissa tuotettu saÈhkoÈ . Vuotuinen budjetti on arviolta 13,5 miljoonaa ecua.

b) Investointituki NEREFCO-jalostamon hiilidioksidipaÈaÈ stoÈ jen vaÈhentaÈmiseksi 170

Komissio paÈaÈ tti 17. kesaÈkuuta aloittaa 88 artiklan 2 kohdan mukaisen menettelyn 6,7 miljoonan ecun
investointituesta, joka liittyy integroidun kaasuturbiinin hankintaan NEFERCOn jalostamoon.
TaÈ llaisten kaasuturbiinien kaÈyttoÈ laÈmpoÈ voimaloissa parantaa merkittaÈvaÈsti energiatehokkuutta
laÈmmoÈ n- ja saÈhkoÈ voimantuotannossa ja vaÈhentaÈaÈ hiilidioksidipaÈaÈstoÈ jaÈ verrattuna tavanomaiseen
menetelmaÈaÈn, jossa laÈmpoÈ aÈ ja saÈhkoÈ aÈ tuotetaan erikseen. Komissio epaÈ ilee kuitenkin vakavasti sitaÈ ,
noudattaako tuki ympaÈristoÈ nsuojeluun myoÈ nnettaÈvaÈaÈ valtiontukea koskevia yhteisoÈ n suuntaviivoja,
joissa maÈaÈraÈtaÈaÈn, ettaÈ tuen maÈaÈraÈn on rajoituttava ehdottomasti ympaÈristoÈ nsuojelutavoitteiden
saavuttamiseksi vaÈ lttaÈmaÈttoÈ miin lisaÈ investointikustannuksiin. LisaÈksi komission on tutkittava, onko

167 C 22/96.
168 N 658/97, EYVL C 308, 8.10.1998.
169 N 752/97, EYVL C 244, 4.8.1998.
170 C 44/98 (ex N 708/97), EYVL C 334, 31.10.1998.
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uudella jaÈrjestelmaÈllaÈ saavutettavat energiasaÈaÈstoÈ t otettu asianmukaisesti huomioon laskettaessa
myoÈ nnettaÈvaÈaÈ tukea.

c) Autonromujen haÈvitysjaÈ rjestelmaÈ 171

Komissio paÈaÈtti 29. heinaÈkuuta, ettaÈ autonromujen haÈvitysjaÈrjestelmaÈaÈn ei sisaÈ lly 87 artiklan 1
kohdassa tarkoitettua valtiontukea. TaÈmaÈn kaÈytoÈ staÈ poistettujen ajoneuvojen kaÈsittelyyn tarkoitetun
jaÈrjestelmaÈn tavoitteena on varmistaa, ettaÈ autonromut haÈvitetaÈaÈn sillaÈ tavalla, ettaÈ ympaÈristoÈ vahingot
jaÈaÈvaÈt mahdollisimman pieniksi. JaÈrjestelmaÈ koskee ainoastaan sellaisten aineiden haÈvitystaÈ , joille ei
taÈ llaÈ hetkellaÈ ole kaupallisesti kannattavaa, ympaÈristoÈ ystaÈvaÈ llistaÈ kierraÈ tysjaÈrjestelmaÈaÈ . KierraÈ tyksestaÈ
vastaavat yritykset saavat toiminnastaan ainoastaan kohtuullisen palkkion eivaÈ tkaÈ ne hyoÈ dy
jaÈrjestelmaÈstaÈ ansiottomasti.

ItaÈvalta

a) Schmid Schraubenwerke 172

KesaÈkuun 17. paÈivaÈnaÈ 1998 tehty paÈaÈ toÈ s koskee 350 000 ecun rahoitustukea Schmid Schrauben
Hainfeld Ges.m.b.H:n tontilla tapahtuneiden ympaÈristoÈ vahinkojen korjaamiseen. Vahinkojen aiheut-
tajana oli tontilla vuosina 1965±1992 toiminut kromauslaitos. Huhtikuussa 1996 tehdyt tutkimukset
osoittivat, ettaÈ maaperaÈ oli pahoin saastunut. Komissio arvioi toimenpiteet ja paÈaÈ tteli, ettaÈ ºsaastuttaja
maksaaº -periaatetta, joka on yhteisoÈ n ympaÈristoÈ nsuojelutukipolitiikan perusperiaate, ei voida
soveltaa, koska saastuttaja oli tehnyt konkurssin. Tontin nykyinen omistaja ei omistanut tonttia
vahinkojen syntyhetkellaÈ eikaÈ saanut etua saastumisen aiheuttaneesta toiminnasta. Saastuminen ei
siten ollut uuden omistajan tiedossa ostohetkellaÈ , eikaÈ taÈmaÈ naÈ in ollen ottanut vastuulleen saastuneen
alueen puhdistamista. Ei ole myoÈ skaÈaÈn syytaÈ edellyttaÈaÈ , ettaÈ osto olisi pitaÈnyt toteuttaa naÈ illaÈ
perusteilla. Koska Schmid Schrauben Hainfeld Ges.m.b.H. ei hyoÈ tynyt toimenpiteistaÈ , komissio paÈaÈ tti
ympaÈristoÈ nsuojeluun myoÈ nnettaÈvaÈaÈ tukea koskevien suuntaviivojen 3.2.2 kohdan nojalla, ettaÈ
toimenpiteet eivaÈt muodostaneet 87 artiklassa tarkoitettua valtiontukea.

b) Kiener Deponie Bachmanning 173

Komissio paÈaÈ tti 9. joulukuuta lopettaa 88 artiklan 2 kohdan mukaisen menettelyn, joka koski
OberoÈ sterreichissa sijaitsevan saastuneen kaatopaikan omistajalle, Atlasille, myoÈ nnettyaÈ tukea. Tuki
muodostui siitaÈ , ettaÈ valtio otti vastatakseen kaatopaikan puhdistustoÈ istaÈ aiheutuneet kustannukset
(yhteensaÈ noin 23 miljoonaa ecua). NaÈ iden toÈ iden toteuttamisesta vastasi ASA. Komissio totesi, ettaÈ
puhdistustoÈ istaÈ aiheutuneet kustannukset ja ASAn korvaus olivat markkinaolosuhteiden mukaisia.
Sen vuoksi se paÈaÈ tteli, ettaÈ valtion rahoitus puhdistustoÈ istaÈ aiheutuvien kustannusten kattamiseksi ei
ollut valtiontukea sillaÈ edellytyksellaÈ , ettaÈ summa peritaÈaÈn takaisin kaikin mahdollisin oikeudellisin
keinoin Atlasilta (kaatopaikan omistajalta).

171 N 656/97, EYVL C 308, 8.10.1998.
172 N 856/97, EYVL C 409, 30.12.1998.
173 C 24/98 (ex N 663/97), EYVL C 201, 27.6.1998.
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Yhdistynyt Kuningaskunta

Muiden kuin fossiilisten polttoaineiden kaÈyttoÈ velvollisuus (Non Fossil Fuel Obligation for
Renewables Ð NFFO) 174

Komissio hyvaÈksyi 29. heinaÈkuuta muiden kuin fossiilisten polttoaineiden kaÈyttoÈ velvollisuutta
koskevan viidennen ohjelman, jota sovelletaan uusiutuviin energialaÈhteisiin Englannissa ja Walesissa,
laajennuksena voimassa olevalle, vuonna 1990 ensimmaÈisen kerran hyvaÈksytylle ohjelmalle. Tuki
annetaan julkisten saÈhkoÈ laitosten (joilla on velvollisuuksia ostaa uusiutuvien energialaÈhteiden avulla
tuotettua saÈhkoÈ aÈ) ja uusiutuvien energialaÈhteiden avulla saÈhkoÈ aÈ tuottavien yhtioÈ iden vaÈ listen
sopimusten kautta. Tuki on muodoltaan avustus, joka vastaa maÈaÈraÈ ltaÈaÈn enintaÈaÈn uusiutuvien
energialaÈhteiden avulla tuotetun saÈhkoÈ n ja fossiilipolttoaineita kaÈyttaÈmaÈ llaÈ tuotetun saÈhkoÈ n vaÈ listaÈ
hintaeroa. Komissio paÈaÈtteli, ettaÈ kyseinen tuki on toimintatuki, mutta katsoi, ettaÈ tuki voitaisiin
hyvaÈksyaÈ , koska tukea pienennetaÈaÈn asteittain ja koska ohjelmasta ilmoitetaan uudestaan viiden
vuoden kuluttua paÈaÈ toÈ ksen paÈivaÈmaÈaÈraÈstaÈ , ja ettaÈ se noudattaa ympaÈristoÈ nsuojeluun myoÈ nnettaÈvaÈaÈ
valtiontukea koskevia yhteisoÈ n suuntaviivoja. Tukiohjelman budjetti vuosille 1997±1998 ja 1998±1999
on 383 miljoonaa ecua.

3.2. Tutkimus- ja kehitystuet

Saksa

a) Sican-konserni ja sen projektikumppanit, Niedersachsen 175

Komissio paÈaÈ tti 11. maaliskuuta aloittaa 88 artiklan 2 kohdan mukaisen menettelyn tuesta, jota on
vuodesta 1990 alkaen myoÈ nnetty SICAN-konsernille ja sen projektikumppaneille T&K-toimiin
mikroelektroniikan alalla. Komissio epaÈ ilee sitaÈ , taÈyttaÈaÈkoÈ kyseinen tuki T&K-tukia koskevien
puitteiden edellytykset. TaÈ llaÈ hetkellaÈ kaÈytettaÈvissaÈ olevien tietojen perusteella on mahdotonta jakaa
tuki tiettyihin tutkimushankkeisiin, maÈaÈritellaÈ sitaÈ , mille tutkimusasteelle rahoitus myoÈ nnetaÈaÈn,
maÈaÈritellaÈ tuen maÈaÈraÈ ja intensiteetti sekaÈ osoittaa tuen vaÈ lttaÈmaÈttoÈ myys ja kannustava vaikutus.

b) Merentutkimusohjelma 176

Komissio hyvaÈksyi 11. maaliskuuta ohjelman, joka koskee Saksassa harjoitettujen merentutkimukseen
liittyvien eri toimintojen yhteensovittamista ja naÈ ihin toimintoihin liittyvaÈn yhteisen kaÈsitteistoÈ n
laatimista. Ohjelman avulla tuetaan paÈaÈasiassa yliopistojen toteuttamaa perustutkimusta. Hankekoh-
taista tukea on tarkoitus myoÈ ntaÈaÈ myoÈ s yrityksille, paÈaÈasiassa pk-yrityksille. Ohjelman budjetti on
suunnitelmien mukaan 43,3 miljoonaa ecua, josta 11,5±12,8 miljoonaa on tarkoitettu hankekohtaiseen
tukeen.

174 N 153/98.
175 C 20/98 (ex NN 166/97, NN 169/97 ja NN 170/97), EYVL C 307, 7.10.1998; Competition Newsletters 2/98, s. 86.
176 NN 19/97, EYVL C 156, 21.5.1998.
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c) Markkinasuuntautuneille yliopistojen ulkopuolisille tutkimuskeskuksille myoÈnnettaÈvaÈaÈ tukea
koskevan Sachsenin osavaltion T&K-ohjelman muuttaminen ja jatkaminen 177

Komissio paÈaÈ tti 1. heinaÈkuuta hyvaÈksyaÈ vuonna 1995 ensimmaÈisen kerran hyvaÈksytyn ohjelman
jatkamisen vuoden 1999 loppuun ja sen mukauttamisen T&K-tukia koskevien uusien puitteiden 178

mukaan. Kyseisen ohjelman tavoitteena on parantaa yliopistojen ulkopuolisten markkinasuuntautu-
neiden tutkimuskeskusten tehokkuutta Sachsenin osavaltiossa uudenaikaistamalla tieteellisiaÈ tutki-
musvaÈlineitaÈ ja teknistaÈ infrastruktuuria. Tukiohjelman kokonaisbudjetti vuosille 1996±1999 on 10,5
miljoonaa ecua.

d) Innovatiivisia tekniikkaan suuntautuvia yhteistyoÈhankkeita koskevan tukiohjelman
muuttaminen ja jatkaminen Sachsenin osavaltiossa 179

Komissio hyvaÈksyi 1. heinaÈkuuta edellaÈ mainitun ohjelman jatkamisen vuoden 1999 loppuun asti ja sen
mukauttamisen uusien T&K-tukia koskevien puitteiden saÈaÈntoÈ jen sekaÈ pk-yritysten uuden maÈaÈri-
telmaÈn mukaisesti 180. T&K-toimintaa koskevan ohjelman tavoitteena on yritysten ja tutkimuslaitosten
vaÈ lisen yhteistyoÈ n lisaÈaÈminen uusien tuotteiden ja tuotantomenetelmien kehittaÈmiseksi tulevaisuuden
teknologian alalla. Kokonaisbudjetti vuosille 1996±1999 on 90 miljoonaa ecua.

e) Tuki pk-yritysten innovaatiokapasiteetin edistaÈmiseksi 181

Todettuaan T&K-tukia koskevien puitteiden edellytysten taÈyttyvaÈn komissio paÈaÈ tti 16. syyskuuta olla
vastustamatta pk-yritysten innovaatiokapasiteettia edistaÈvaÈn tukiohjelman kaÈyttoÈ oÈ nottoa. Ohjelmaa
on tarkoitus soveltaa vuoteen 2003 saakka ja sen suunniteltu kokonaisbudjetti on 510 miljoonaa ecua.
Avustuksista 75 prosenttia myoÈ nnetaÈaÈn yrityksille, joista suurin osa on pk-yrityksiaÈ , ja loppuosa
tutkimuskeskuksille, jotka tekevaÈt yhteistyoÈ taÈ kyseisten yritysten kanssa.

Espanja

Tutkimuksen ja kehityksen aluetukiohjelma, Kastilia ja Leon 182

Komissio hyvaÈksyi 18. helmikuuta T&K-toimiin suunnatun tukiohjelman, joka kattaa kaikki yhteisoÈ jen
T&K-tukia koskevissa puitteissa mainitut tutkimusvaiheet. Ohjelma kattaa vuodet 1998±2000 ja sen
budjetti on 12 miljoonaa ecua vuodessa.

177 NN 31/98.
178 EYVL C 45, 17.2.1996.
179 NN 30/98 (ex N 412/97).
180 EYVL L 107, 30.4.1996.
181 N 357/98 (EYVL C 363, 25.11.1998).
182 N 766/97, EYVL C 111, 9.4.1998.
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Ranska

a) Tubes et Formes 183

Komissio hyvaÈksyi 18. helmikuuta T&K-tuen Tubes et Formes -nimiselle tutkimuskeskukselle sellaisen
kehittaÈmis- ja valmistusmenetelmaÈn luomiseksi, jossa ontoista teraÈsputkista ja -profiileista valmiste-
taan hydrostaattista syvaÈvetoa kaÈyttaÈmaÈ llaÈ teraÈskappaleita (EHTY:n ulkopuolinen teraÈsteollisuus).
Tutkimushanke kuuluu kilpailua edeltaÈvaÈaÈn kehitysvaiheeseen. Tuki oli muodoltaan takaisinmakset-
tava 1,74 miljoonan ecun (11,4 miljoonan Ranskan frangin) laina ja sen intensiteetti oli 19,5 prosenttia.

b) MEDEA T 601, EUREKA 1535 184

Komissio hyvaÈksyi 6. toukokuuta 14,95 miljoonan ecun T&K-tuen, jonka Ranska myoÈ nsi Eureka-
ohjelmasta kokeilutuotantolinjojen rakentamiseksi halkaisijaltaan 300-millisten mikropiirien tuotan-
toon; naÈmaÈ piirit vastaavat vuonna 2002 voimaan tulevia mikroelektroniikan standardeja. TaÈhaÈn
Eureka-hankkeeseen osallistuivat myoÈ s Saksa ja Alankomaat. Hankkeeseen osallistuneet tuensaajay-
ritykset olivat SGS Thomson, SocieteÂ l'Air Liquide, Gressi, Incam ja Recif.

c) EUREKA 1711 Ð ADTT Phase II 185

Komissio hyvaÈksyi 29. heinaÈkuuta ohjelman, jonka tarkoituksena on tukea digitaalitelevisiojaÈrjestel-
mien laadun parantamista elokuva- ja videotuotannossa. Ohjelma on voimassa vuoden 1998 loppuun ja
sen budjetti on 15,5 miljoonaa ecua tukikelpoisten kustannusten ollessa 39,5 miljoonaa ecua.
Tuensaajat ovat Thomson Multimedia, Philips Electronique Grand Public, Philips Composants,
Thomcast-Matra Communication, Enertec-Schlumberger Industries ja Cril IngeÂnierie.

d) RECMES 186

Todettuaan T&K-tukia koskevien puitteiden edellytysten taÈyttyvaÈn komissio paÈaÈ tti 22. joulukuuta olla
vastustamatta yhteensaÈ 220 miljoonan ecun avustusten myoÈ ntaÈmistaÈ perus- ja teollisen tutkimuksen
ohjelmalle, johon osallistuu teollisuusyrityksiaÈ ja julkisia tutkimuslaboratorioita. TaÈmaÈn ohjelman nimi
on Recherche coopeÂrative en micro-eÂlectronique silicum eli RECMES ja sen tarkoituksena on kehittaÈaÈ
uuden sukupolven mikropiirejaÈ . TaÈrkeimmaÈt tutkimustyoÈ hoÈ n osallistuvat teollisuusyritykset ovat
STMicroelectronics ja Air Liquide sekaÈ TCEC, SETEC ja Alcatel.

Ranska ja Alankomaat

COMMEND (Eureka 1549) 187

Komissio hyvaÈksyi 7. huhtikuuta COMMEND-nimisen T&K-hankkeen, joka oli hyvaÈksytty Eureka
1549 -hankkeena heinaÈ kuussa 1996. COMMEND-hankkeen tavoitteena on tutkia erilaisten
digitaalisten laitteiden, verkkojen ja palvelujen (esim. televisiot, tietokoneet, digitaalinen kuvanlaÈhe-

183 N 721/97, EYVL C 396, 19.12.1998.
184 N 38/98, EYVL C 244, 4.8.1998.
185 N 640/97, EYVL C 308, 8.10.1998.
186 N 264/98.
187 N 664/97 Ranska, N 506/97 Alankomaat, EYVL C 192, 19.6.1998.

KILPAILURAPORTTI 1998

266 KILPAILUSAÈ AÈ NTOÈ JEN SOVELTAMINEN EUROOPAN UNIONISSA



tys, televerkot, kehittyneet kaapeliverkot ja digitaaliset nauhoitukset) yhdistaÈmistaÈ kuluttajatasolla.
Tutkimuksen tavoitteena on arvioida, onko naÈ iden jaÈrjestelmien toteuttaminen mahdollista, ja
ehdottaa eurooppalaista standardia, kaÈytaÈntoÈ jaÈ ja hallintorakenteita. Hanke koskee teollista
tutkimusta. COMMEND-hankkeessa on innovatiivista se, ettaÈ tutkimuksen laÈhtoÈ kohdaksi otetaan
erilaisten laitteiden, verkkojen ja palvelujen yhteenliittaÈminen. Hankkeeseen osallistuu viisi maata
(Ranska, Alankomaat, Saksa, ItaÈvalta ja Belgia). Se kestaÈaÈ vuoteen 2000 ja kaikkien hankkeeseen
osallistujien yhteiskustannukset ovat arviolta 126 miljoonaa ecua. Komissio hyvaÈksyi seuraavat
tukimaÈaÈraÈ t: Ranskassa 13 miljoonaa ecua Thomson Multimedialle ja 13,6 miljoonaa ecua Philips
Electronique Grand Publicille; Alankomaissa 13,4 miljoonaa ecua Nederlandse Philips Bedrijven
BV:lle. Tuki myoÈ nnetaÈaÈn suorina avustuksina, jotka kattavat enintaÈaÈn 50 prosenttia tukikelpoisista
kustannuksista.

Italia

Verotustoimenpiteet T&K:n edistaÈmiseksi teollisuusyrityksissaÈ 188

Komissio hyvaÈksyi 11. maaliskuuta tukiohjelman, joka on tarkoitettu paÈaÈasiassa pk-yrityksille
kaikkialla Italiassa ja jonka tavoitteena on edistaÈaÈ teollista ja kilpailua edeltaÈvaÈaÈ T&K-toimintaa
teollisuusyrityksissaÈ . Tuki myoÈ nnetaÈaÈn verohelpotuksena. Budjetti on 178 miljoonaa ecua vuodessa.
Ohjelma on voimassa vuodet 1998±1999.

Alankomaat

a) OceÂ N.V. 189

Komissio paÈaÈtti 11. maaliskuuta aloittaa 88 artiklan 2 kohdan mukaisen menettelyn Alankomaiden
hallituksen ehdotuksesta myoÈ ntaÈaÈ 23 miljoonaa ecua tukea OceÂ N.V:lle vaÈrimustesuihkutulostimien
kehittaÈmiseen. Vuonna 1994 OceÂ oli saanut 3,2 miljoonan ecun avustuksen mustesuihkutulostimiin
liittyvaÈ lle hankkeelle vuosille 1994±1996 liiketoimintaan suuntautuvan teknologian edistaÈmistaÈ
koskevan ohjelman nojalla 190. Uusi hanke, joka kestaÈaÈ vuodesta 1997 vuoteen 2001 ja jonka sanottiin
olevan enimmaÈkseen tutkimus- ja kehitystoimintaa, ei naÈytaÈ olevan oikeutettu julkiseen rahoitukseen
T&K-tukea koskevien valtiontukisaÈaÈntoÈ jen mukaisesti. Kuvailtu tyoÈ naÈyttaÈaÈ vastaavan tuotekehity-
sohjelmaa, jonka tarkoituksena on kehittaÈaÈ valmiita prototyyppejaÈ ja valmistella ne sarjatuotantoon.
Ehdotetulla tuella ei ole osoitettu olevan kannustavaa vaikutusta, varsinkaan sellaiseen tutkimus-
tyoÈ hoÈ n, jota yritys ei olisi muuten toteuttanut.

b) Fokker 70 -hanke 191

Komissio paÈaÈtti 17. kesaÈkuuta lopettaa Fokker 70 -hankkeelle myoÈ nnettyaÈ T&K-tukea koskevan asian
kaÈsittelyn. Komissio paÈaÈ tti lopettaa asian kaÈsittelyn, koska Alankomaiden viranomaiset sitoutuivat sen
jaÈ lkeen, kun Fokker oli keskeyttaÈnyt maksunsa 23. tammikuuta 1996 ja asetettu konkurssiin kaksi
kuukautta myoÈ hemmin, perimaÈaÈn Alankomaiden lainsaÈaÈdaÈnnoÈ n saÈaÈntoÈ jen mukaisesti takaisin Fokker
70 -hankkeelle kokonaisuudessaan myoÈ nnetyn 103 miljoonan ecun suuruisen valtiontuen. Tuki oli

188 N 655/97, EYVL C 236, 28.7.1998.
189 C 18/98 (ex N 939/96), EYVL C 270, 29.9.1998.
190 P. B.T.S. -ohjelmaa koskeva vuosikertomus 1994, 28.2.1996 paÈivaÈ tty Alankomaiden viranomaisten kirje.
191 NN 28/94.
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myoÈ nnetty siviilirahtikoneen kehittaÈmiseen (Fokker 70, joka on kehitetty Fokker 100 -mallista), jonka
T&K-kustannusten arvioitiin olevan yhteensaÈ 163 miljoonaa ecua vuonna 1993.

c) Medea T601 (EUREKA 1535)/ATLAS 192

Komissio hyvaÈksyi 29. heinaÈkuuta 88 miljoonan ecun tuen Medea T601 Ð (EUREKA 1535/ATLAS)
hankkeelle. Tuen tavoitteena on lisaÈ taÈ alankomaalaisten yritysten osallistumista taÈhaÈn kansainvaÈliseen
T&K-alan yhteistyoÈ hankkeeseen. Tuensaajat ovat ASML, ASMI ja Philips Semiconductor. Tuki
myoÈ nnetaÈaÈn avustusten ja lainojen muodossa. Kokonaisbudjetti on avustusten osalta 43,4 miljoonaa
ecua ja lainojen osalta 45 miljoonaa ecua.

ItaÈvalta

Siemens Bauelemente OHG 193

Komissio paÈaÈtti 7. tammikuuta aloittaa 88 artiklan 2 kohdan mukaisen menettelyn suunnitelmasta
myoÈ ntaÈaÈ tukipaketti Siemensille sen Villachissa (tukialueen ulkopuolella) sijaitsevan puolijohteiden
tuotantolaitoksen muuntamiseksi tehopuolijohteiden tuotantolaitokseksi. Ilmoitetusta 27 miljoonan
ecun tukipaketista 25,5 miljoonaa ecua on suunnattu T&K-toimintaan ja noin 1,7 miljoonaa ecua (23
miljoonaa ItaÈvallan sÏillinkiaÈ) ympaÈristoÈ nsuojelu- ja koulutustoimenpiteisiin. Komission mukaan
ItaÈvallan viranomaiset eivaÈt ole osoittaneet, ettaÈ ehdotetulla T&K-tuella on kannustavaa vaikutusta,
tuki on vaÈ lttaÈmaÈtoÈ ntaÈ ja ettaÈ hankkeelle voidaan myoÈ ntaÈaÈ kilpailua edeltaÈvaÈ lle kehitystoiminnalle
tarkoitettua rahoitusta. YmpaÈristoÈ nsuojelutuen osalta ItaÈvallan viranomaisten on osoitettava, ettaÈ se
annetaan toiminnalle, joka ylittaÈaÈ laissa saÈaÈdetyt velvollisuudet. Koulutushankkeiden luonne
(erityinen vai yleinen ammatillinen koulutus) on vielaÈ selvitettaÈvaÈ .

Yhdistynyt Kuningaskunta

Rolls-Roycen suurmoottoriohjelmat 194

Komissio hyvaÈksyi 25. maaliskuuta Yhdistyneen kuningaskunnan ehdottaman T&K-tuen Rolls-
Roycelle kolmen uuden sukupolven suuritehoisen tyoÈ ntoÈ moottorin kehittaÈmiseksi nykyisten Trent-
moottoreiden pohjalta. Tuki on muodoltaan 297 miljoonan ecun (200 miljoonan Englannin punnan)
takaisin maksettava laina, joka myoÈ nnetaÈaÈn neljaÈn vuoden aikana (1988±2001). T&K-ohjelman
kokonaiskustannukset ovat 1 095 miljoonaa ecua (736 miljoonaa Englannin puntaa). EdellytyksenaÈ
valtion rahoituksen saamiselle on se, ettaÈ yritys saavuttaa useat vaÈ litavoitteet. SelvaÈ epaÈonnistuminen
T&K-ohjelman keskeisillaÈ alueilla voi johtaa valtion rahoituksen menettaÈmiseen. Komissio totesi, ettaÈ
suunnitellun investoinnin ehdot ovat niin kaupalliset kuin on mahdollista. Toisaalta komissio myoÈ nsi,
ettaÈ koska T&K-hankkeiden osittainen epaÈonnistuminen on riskitekijaÈ , investointia ei voida pitaÈaÈ
kokonaan kaupallisena. Komissio katsoi tuella olevan kannustavaa vaikutusta, koska yritys ei pystyisi
ilman valtiontukea hankkimaan varoja paÈaÈomamarkkinoilta ja toteuttamaan T&K-ohjelmaa.

192 N 135/98, EYVL C 308, 8.10.1998.
193 C 84/97 (ex N 509/96), EYVL C 203/7, 30.6.1998.
194 N 17/98, EYVL C 228, 21.7.1998; Competition Newsletters 2/98, s. 85.
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3.3. Pelastus- ja rakenneuudistustuet

Belgia

Sunparks International NV

Komissio paÈaÈ tti 30. syyskuuta olla vastustamatta rakenneuudistustukea Sunparks International NV:lle,
joka on joka saÈaÈn vapaa-ajan puistoja yllaÈpitaÈvaÈ yritys. 195 Sunparks Internationalin rakenneuudistus-
suunnitelma perustuu kustannusten leikkaamiseen, puistojen strategiseen uudelleenasemointiin ja
taloudelliseen saneeraukseen. Belgian viranomaiset myoÈ ntaÈvaÈ t kahdelle lainalle 75 prosentin
takauksen. Tuen intensiteetti on 360 miljoonaa Belgian frangia (8,8 miljoonaa ecua). Komissio otti
huomioon yksityisen sektorin suuren panoksen ja rakenneuudistussuunnitelman toteuttamiskelpoi-
suuden. Belgian viranomaiset ovat vakuuttaneet, ettaÈ yritykselle ei taÈmaÈn jaÈ lkeen myoÈ nnetaÈ enaÈaÈ
rakenneuudistustukea.

Saksa

a) Brockhausen Holze GmbH 196

Komissio paÈaÈ tti 4. helmikuuta aloittaa 88 artiklan 2 kohdan mukaisen menettelyn Sachsenin
osavaltiossa sijaitsevalle, valimoalalla toimivalle Brockhausen Holzelle aÈaÈnettoÈ maÈn osakkuuden ja
takauksen muodossa myoÈ nnetyistaÈ 2,5 miljoonan ecun tuista. KaÈytettaÈvissaÈ olevien tietojen perusteella
komissio epaÈ ilee vakavasti naÈ iden tukien soveltuvuutta yhteismarkkinoille, koska niiden myoÈ ntaÈmi-
sessaÈ ei naÈhtaÈvaÈsti ollut noudatettu komission aikaisemmin hyvaÈksymien tukiohjelmien soveltamis-
edellytyksiaÈ .

b) Kranbau Eberswalde GmbH 197

Komissio paÈaÈ tti 11. maaliskuuta aloittaa 88 artiklan 2 kohdan mukaisen menettelyn Brandenburgin
osavaltiossa sijaitsevalle nostureita ja nostolaitteita valmistavalle Kranbau Eberswalde GmbH:lle
vuonna 1997 myoÈ nnetystaÈ 30 miljoonan ecun tuesta ja myoÈ hemmin myoÈ nnetystaÈ 4,76 miljoonan ecun
tuesta. KaÈytettaÈvissaÈaÈn olevien tietojen perusteella komissio epaÈ ilee vakavasti, noudattavatko tuet
vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen myoÈ nnettaÈvaÈaÈ valtiontukea
koskevia suuntaviivoja, erityisesti yrityksen elinkelpoisuuden palauttamisen ja ylikapasiteetin
pienentaÈmisen osalta.

c) Weida Leder GmbH ja sen tytaÈ ryhtioÈ SchloûmuÈhlenweg 198

Komissio paÈaÈtti 11. maaliskuuta aloittaa 88 artiklan 2 kohdan mukaisen menettelyn Weida Leder
GmbH:lle ja sen tytaÈryhtioÈ lle SchloûmuÈ hlenwegille myoÈ nnetyistaÈ 18,5 miljoonan ecun rakenneuudis-
tustuista. Kyseiset yritykset sijaitsevat ThuÈ ringenin osavaltiossa ja toimivat nahkanparkinnan alalla.
KaÈytettaÈvissaÈaÈn olevien tietojen perusteella komissio epaÈ ilee vakavasti sitaÈ , noudattavatko tuet

195 N 205/98, EYVL C 384, 10.12.1998.
196 C 5/98 (ex NN 54/97), EYVL C 144, 9.5.1998.
197 C 22/98 (ex NN 9/98), EYVL C 353, 19.11.1998.
198 C 19/98 (ex NN 30/97), EYVL C 256, 14.8.1998.
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vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen myoÈ nnettaÈvaÈaÈ valtiontukea
koskevia suuntaviivoja.

d) Wildauer Kurbelwelle GmbH 199

Komissio paÈaÈ tti 7. huhtikuuta aloittaa 88 artiklan 2 kohdan mukaisen menettelyn Brandenburgin
osavaltiossa sijaitsevalle valimoalalla toimivalle Wildauer Kurbelwelle GmbH:lle yksityistaÈmiseen ja
rakenneuudistukseen myoÈ nnetystaÈ 47 miljoonan ecun tuesta. KaÈytettaÈvissaÈaÈn olevien tietojen
perusteella komissio epaÈ ilee vakavasti ensinnaÈkin sitaÈ , onko tuki myoÈ nnetty Treuhand-jaÈrjestelyiden
mukaisesti, ja toiseksi sitaÈ , noudattaako tuki vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja
rakenneuudistukseen myoÈ nnettaÈvaÈaÈ valtiontukea koskevia suuntaviivoja, erityisesti yrityksen elin-
kelpoisuuden palauttamisen osalta.

e) SHB Stahl- und Hartguûwerke BoÈ sendorf AG 200

Komissio paÈaÈ tti 22. huhtikuuta lopettaa 88 artiklan 2 kohdan mukaisen menettelyn, jonka se oli
aloittanut taÈ llaÈ hetkellaÈ konkurssissa olevalle, Sachsenissa sijaitsevalle valimoalalla toimivalle SHB
Stahl- und Hartguûwerke BoÈ sdorf AG:lle myoÈ nnetystaÈ 5,5 miljoonan ecun rakenneuudistustuesta.
Komissio totesi, ettaÈ vaikeuksissa oleville yrityksille myoÈ nnettyaÈ pelastus- ja rakenneuudistustukea
koskevien suuntaviivojen edellytyksiaÈ ei ollut noudatettu, varsinkaan rakenneuudistussuunnitelman
laatimisen ja taÈytaÈntoÈ oÈ npanon osalta. NiinpaÈ komissio paÈaÈ tteli tukien olevan yhteismarkkinoille
soveltumattomia ja vaati perimaÈaÈn ne takaisin.

f) Triptis Porzellan GmbH 201

Komissio paÈaÈ tti 22. huhtikuuta lopettaa 88 artiklan 2 kohdan mukaisen menettelyn, jonka se oli
aloittanut taÈ llaÈ hetkellaÈ konkurssissa olevalle, ThuÈ ringenissaÈ sijaitsevalle posliinialalla toimivalle
Triptis Porzellan GmbH:lle myoÈ nnetystaÈ tuesta. Kyse oli 4,1 miljoonan ecun suuruisten velkojen
takaisinmaksusta luopumisesta ja 13 miljoonan ecun suuruisille lainoille annetusta 90 prosentin
valtiontakauksesta. Komissio paÈaÈ tteli, ettaÈ tuki ei noudattanut vaikeuksissa olevien yritysten
pelastamiseen ja rakenneuudistukseen myoÈ nnettaÈvaÈaÈ valtiontukea koskevia suuntaviivoja, varsinkaan
rakenneuudistussuunnitelman laatimisen osalta.

g) SKET Ð Herborn & Breitenbach 202, SKET EDV 203

Komissio paÈaÈ tti 13. ja 20. toukokuuta hyvaÈksyaÈ rakenneuudistustuet Herborn & Breitenbachille ja
SKET EDV:lle. Molemmissa asioissa komissio paÈaÈ tteli, ettaÈ tuen voidaan katsoa noudattavan
vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen myoÈ nnettaÈvaÈaÈ valtiontukea
koskevia suuntaviivoja. Herborn & Breitenbach (H&B) muodostuu useista yhteenliittyneistaÈ
yrityksistaÈ , jotka olivat kuuluneet SKET Schwermaschinenbau Magdeburg GmbH (SMM) -konserniin.
H&B toimii koneenrakennusalalla. Silloin kun SKET SMM:aÈ aÈ koskeva konkurssimenettely

199 C 30/98 (ex NN 18/98, ex N 771/97), EYVL C 377, 5.12.1998.
200 C 9/97 (ex NN 2/97, ex N 645/96), menettelyn aloittamista on kaÈsitelty XXVII kilpailupolitiikkaa koskevassa

kertomuksessa, s.251; Competition Newsletters 2/98, s. 86.
201 C 35/97 (ex NN 129/96), menettelyn aloittamista on kaÈ sitelty XXVII kilpailupolitiikkaa koskevassa

kertomuksessa, s. 253; Competition Newsletters 2/98, s. 87.
202 C 16c/95 (ex C 16a/95, ex NN 50/94, NN 46/93, NN 95/93).
203 NN 126/97.
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(kutsutaan Saksan uusissa osavaltioissa nimellaÈ 'Gesamtvollstreckung') aloitettiin, SKET SMM:n
tytaÈryhtioÈ H&B erotettiin SKET SMM -konsernista ja siirrettiin Bundesanstalt fuÈ r vereinigungsbe-
dingte Sonderaufgaben (BvS) -virastolle. Komissio aloitti 88 artiklan 2 kohdan mukaisen menettelyn
SKET SMM:lle ennen konkurssimenettelyn aloittamista myoÈ nnetystaÈ tuesta ja teki lopullisen
kielteisen paÈaÈ toÈ ksen vuonna 1997. TaÈmaÈ paÈaÈ toÈ s ei koskenut konkurssimenettelyn ulkopuolelle
jaÈaÈneelle H&B:lle myoÈ nnettyaÈ tukea. Valtiontukimenettely jaettiin kielteisen paÈaÈ toÈ ksen jaÈ lkeen
kahteen osaan, jotta H&B:lle myoÈ nnettyaÈ tukea voitaisiin kaÈsitellaÈ erikseen. Komissio teki lopullisen
myoÈ nteisen paÈaÈ toÈ ksen 11 miljoonan ecun avustuksista ja yhteensaÈ 1,6 miljoonan ecun takauksista, joita
myoÈ nnettiin koko rakenneuudistushankkeen ajan. Hanke toteutettiin H&B:n laatimien peraÈkkaÈisten
suunnitelmien mukaisesti ja se oli tarkoitus saada paÈaÈtoÈ kseen vuonna 1998 yrityksen yksityistaÈmisen
yhteydessaÈ .

SKET EDV perustettiin konkurssimenettelyn aloittamisen jaÈ lkeen. Se jatkoi erillisenaÈ oikeus-
henkiloÈ naÈ SKET SMM -konsernin tietojenkaÈsittelyjaÈrjestelmaÈaÈ . BvS yksityisti sen kesaÈ llaÈ 1997.
Komissio paÈaÈ tti olla vastustamatta 2,4 miljoonan ecun avustuksia, jotka oli tarkoitettu yrityksen
perustavanlaatuista rakenneuudistusta varten.

h) CD Albrechts GmbH 204

Komissio paÈaÈtti 3. kesaÈkuuta aloittaa 88 artiklan 2 kohdan mukaisen menettelyn ThuÈ ringenin
osavaltiossa sijaitsevalle CD-levyjaÈ ja elektronisia laitteita valmistavalle CD Albrechts GmbH:lle
myoÈ nnetyistaÈ 185 miljoonan ecun rakenneuudistustuista. KaÈytettaÈvissaÈaÈn olevien tietojen perusteella
komissio epaÈ ilee vakavasti sitaÈ , noudattavatko tuet vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja
rakenneuudistukseen myoÈ nnettaÈvaÈaÈ valtiontukea koskevia suuntaviivoja, erityisesti yrityksen elin-
kelpoisuuden palauttamisen osalta.

i) Graphischer Maschinenbau GmbH 205

Komissio paÈaÈtti 29. heinaÈkuuta aloittaa menettelyn rakenneuudistustuesta, joka myoÈ nnettiin 4,65
miljoonan ecun (9,31 miljoonan Saksan markan) suuruisen avustuksen muodossa BerliinissaÈ
sijaitsevalle Graphischer Maschinenbau GmbH:lle, joka on Koenig & Bauer-Albert AG:n tytaÈryhtioÈ .
Graphischer Maschinenbau GmbH valmistaa sanomalehtien painokoneita. Komissio epaÈ ilee taÈ llaÈ
hetkellaÈ sitaÈ , varmistavatko rakenneuudistussuunnitelmassa ehdotetut toimenpiteet yrityksen pitkaÈai-
kaisen elinkelpoisuuden ja ovatko kaikki naÈistaÈ toimenpiteistaÈ todella vaÈ lttaÈmaÈttoÈ miaÈ Graphischer
Maschinenbau GmbH:n rakenneuudistuksen toteuttamiseksi. Komissio katsoo taÈssaÈ vaiheessa, ettaÈ
ehdotettu rakenneuudistustuki ei ole oikeassa suhteessa tukikelpoisiin kustannuksiin eikaÈ mahdolli-
sesti hyoÈ dytaÈ pelkaÈstaÈaÈn pelastus- ja rakenneuudistustukea koskevissa suuntaviivoissa tarkoitettua
vaikeuksissa olevaa yritystaÈ . Sen vuoksi on toteutettava yksityiskohtainen tutkimus, jotta voidaan
arvioida, soveltuuko ehdotettu tuki kokonaisuudessaan yhteismarkkinoille.

j) Ingenieur und Maschinenbau GmbH

Komissio paÈaÈ tti 16. syyskuuta olla vastustamatta pelastus- ja rakenneuudistustuen myoÈ ntaÈmistaÈ
rostockilaiselle insinoÈ oÈ rialan yritykselle Ingenieur und Maschinenbau GmbH:lle (IMG) sen yksityis-
taÈmisen yhteydessaÈ . 206 IMG, joka on erikoistunut telakoiden automaatiojaÈrjestelmiin, kuului vuodesta

204 C 42/98 (ex NN 54/97), EYVL C 390, 15.12.1998.
205 C 54/98 (ex N 101/98), EYVL C 336, 4.11.1998.
206 NN 23/98, EYVL C 351, 18.11.1998.
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1993 vuoteen 1996 Bremer Vulkan -konserniin, mutta erotettiin siitaÈ konsernin jouduttua
selvitystilaan. Se sai tukea 15 miljoonan Saksan markan (7,5 miljoonan ecun) suuruisten
valtiontakausten ja 13,5 miljoonan Saksan markan (7 miljoonan ecun) lainan anteeksiannon muodossa.
Komissio katsoi taÈmaÈn tuen soveltuvan yhteismarkkinoille vaikeuksissa olevien yritysten pelastami-
seen ja rakenneuudistukseen myoÈ nnettaÈvaÈaÈ tukea koskevien suuntaviivojen mukaisesti, koska uudet
omistajat olisivat jatkossa vastuussa yrityksen toiminnan rahoituksesta.

k) Rawe GmbH & Co 207

Komissio paÈaÈ tti 30. syyskuuta olla vastustamatta tuen myoÈ ntaÈmistaÈ tekstiiliteollisuuden yritykselle
Rawe GmbH & Co:lle sen rakenneuudistuksen yhteydessaÈ . Komissio katsoi, ettaÈ vaikeuksissa oleville
yrityksille myoÈ nnettaÈvaÈaÈ tukea koskevien suuntaviivojen edellytykset taÈyttyivaÈt. Tuki myoÈ nnetaÈaÈn
valtiontakauksena 15,4 miljoonan Saksan markan (7,7 miljoonan ecun) lainalle.

l) Rackwitz Aluminium GmbH

Komissio paÈaÈtti 11. marraskuuta olla vastustamatta rakenneuudistustuen myoÈ ntaÈmistaÈ Rackwitz
Aluminium GmbH:lle. 208 Yritys sijaitsee ItaÈ -Saksassa ja toimii kierraÈ tysalumiinin puristamisen ja
valamisen alalla. Treuhandanstalt yksityisti sen vuonna 1993. Vuoden 1997 alussa yritystaÈ vastaan
aloitettiin konkurssimenettely. Joulukuussa 1997 Norsk Hydro Deutschland GmbH, norjalaisen Norsk
Hydro ASA:n, joka on suuri alumiinin valmistaja, kokonaan omistama tytaÈryhtioÈ ilmoitti ostavansa
Rackwitzin. Selvitystilamenettely keskeytettiin konkurssisovinnon saavuttamisen jaÈ lkeen. Norsk
Hydro Deutschland laati rakennusuudistussuunnitelman, jonka avulla Rackwitz saavuttaa jaÈ lleen
pitkaÈaikaisen kannattavuuden. Sijoittajan rahoitusosuus on yhteensaÈ 35 miljonaa ecua (69,6 miljoonaa
Saksan markkaa) vuoteen 2001 asti. Bundesanstalt fuÈ r vereinigungsbedingte Sonderaufgaben ja
Sachsenin osavaltio luopuivat 5,5 miljoonan ecun (10,8 miljoonan Saksan markan) saatavista.
Puristuslaitoksen kapasiteettia pienennetaÈaÈn 55 prosenttia. Tukitoimenpiteet on rajoitettu yrityksen
elinkelpoisuuden palauttamisen kannalta vaÈ lttaÈmaÈttoÈ maÈaÈn vaÈhimmaÈismaÈaÈraÈaÈn.

m) Draiswerke GmbH 209

Komissio paÈaÈ tti 25. marraskuuta lopettaa 88 artiklan 2 kohdan mukaisen menettelyn ja hyvaÈksyaÈ
Mannheimissa sijaitsevalle Draiswerke GmbH:lle myoÈ nnetyn rakenneuudistustuen. Tukitoimenpiteet
muodostuivat Mannheimin kaupungin myoÈ ntaÈmaÈstaÈ 0,4 miljoonan ecun (0,8 miljoonan Saksan
markan) lainasta ja 50 prosentin valtiontakauksesta julkisen Landeskreditanstalt Baden-WuÈ rtemberg -
pankin myoÈ ntaÈmaÈlle 3 miljoonan ecun luotolle. Yritys valmistaa tietylle markkinasegmentille kuuluvia
erikoiskoneita ja toimittaa niitaÈ kemian teollisuuden, pinnoitusalan, elintarviketeollisuuden, paperi-
teollisuuden, laÈaÈketeollisuuden, pesu- ja puhdistusaineteollisuuden sekaÈ keraamisen alan yrityksille.
Komissio katsoo tukitoimenpiteiden noudattavan pelastus- ja rakenneuudistustukia koskevia
suuntaviivoja. Saksa on toimittanut toteuttamiskelpoisen rakenneuudistussuunnitelman. Draiswerke
on supistanut kapasiteettiaan ja tuotevalikoimaansa, ja sillaÈ on mahdollisuudet pitkaÈaikaiseen
kannattavuuteen.

207 N 394/98, EYVL C 384, 10.12.1998.
208 NN 76/98.
209 C 27/98 (ex NN 41/97).
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n) Addinol MineraloÈ l GmbH i. GV (Addinol Old) ja Addinol Lube Oil GmbH & Co.KG 210

Komissio paÈaÈ tti 25. marraskuuta lopettaa 88 artiklan 2 kohdan nojalla aloittamansa menettelyn, joka
koski uusia tukia selvitystilamenettelyssaÈ olevalle Addinol MineraloÈ l GmbH i. GV:lle (Addinol Old) ja
uudelle yritykselle Addinol Lube GmbH & Co KG:lle, joka perustettiin jatkamaan Addinol Oldin
voiteluaineiden jakelutoimintoja sen jaÈ lkeen, kun taÈmaÈ oli asetettu selvitystilaan. Kyse on jo
myoÈ nnetystaÈ 7 miljoonan Saksan markan (3,6 miljoonan ecun) tuesta ja suunnitellusta 40,05 miljoonan
Saksan markan (20,52 miljoonan ecun) tuesta. Komissio totesi, ettaÈ tuki ei taÈyttaÈnyt vaikeuksissa
oleville yrityksille myoÈ nnettaÈvaÈaÈ tukea koskevien suuntaviivojen edellytyksiaÈ , varsinkaan tuensaajien
pitkaÈaikaisen elinkelpoisuuden ja yksityisten sijoittajien rahoitusosuuden osalta, jonka tiedettiin
olevan riittaÈmaÈtoÈ n verrattuna valtion rahoitusosuuteen. Sen vuoksi komissio vaati perimaÈaÈn 7
miljoonan Saksan markan tuen takaisin korkoineen ja kielsi myoÈ ntaÈmaÈstaÈ suunniteltua 40,05
miljoonan Saksan markan tukea. Uuden tuen vuoksi komissio paÈaÈ tti myoÈ s arvioida uudelleen
Addinol Oldille aikaisemmin hyvaÈksytyn pelastustuen soveltuvuuden yhteismarkkinoille. Se paÈaÈ tteli
jaÈ lleen, ettei ollut mitaÈaÈn syytaÈ epaÈ illaÈ kyseisen tuen soveltuvuutta yhteismarkkinoille.

o) Maschinenfabrik Sangerhausen GmbH (Samag) 211

Komissio paÈaÈ tti 9. joulukuuta lopettaa kielteisellaÈ paÈaÈ toÈ ksellaÈ 88 artiklan 2 kohdan nojalla
aloittamansa menettelyn, joka koski Maschinenfabrik Sangerhausen GmbH:lle sen toiminnan
jatkumisen varmistamiseksi myoÈ nnettyaÈ 2 miljoonan Saksan markan (1 miljoonan ecun) tukea. Se
paÈaÈ tteli, ettaÈ tuki ei taÈyttaÈnyt vaikeuksissa oleville yrityksille myoÈ nnettaÈvaÈaÈ tukea koskevien
suuntaviivojen edellytyksiaÈ ja vaati tuen takaisinperimistaÈ kaikin oikeudellisin keinoin, mukaan
lukien korot, jotka lasketaan tuen myoÈ ntaÈmispaÈ ivaÈstaÈ alkaen.

Espanja

a) Babcock Wilcox EspanÄa 212

Komissio aloitti 7. huhtikuuta 88 artiklan 2 kohdan mukaisen menettelyn julkiselle Babcock Wilcox
EspanÄ alle laittomasti myoÈ nnetyistaÈ tuista. Kyseinen yritys toimittaa tehtaita avaimet kaÈteen -
periaatteella sekaÈ ympaÈristoÈ nsuojelulaitteita ja teollisuusprosesseissa kaÈytettaÈviaÈ laitteita. Tuki
myoÈ nnettiin julkisten holdingyhtioÈ iden toteuttamina paÈaÈomankorotuksina ja sen kokonaismaÈaÈraÈ oli
122 miljoonaa ecua. Komissio epaÈilee vakavasti sitaÈ , onko tuki suuntaviivojen mukaista, erityisesti
yrityksen elinkelpoisuuden palauttamisen osalta.

b) Fabricantes Vascos de Herramientas S.A. (FAVAHE S.A.) 213

Komissio teki 14. heinaÈ kuuta osittain kielteisen lopullisen paÈaÈ toÈ ksen rakenneuudistustuesta
Fabricantes Vascos de Herramientas S.A:lle (FavaheÂ), Baskimaassa toimivalle kaÈsikaÈyttoÈ isten
tyoÈ kalujen valmistajalle, joka oli hakenut konkurssia vuonna 1995. Tuki oli myoÈ nnetty vuonna 1992
valtiontakauksena 5 miljoonan ecun suuruiselle summalle. TaÈstaÈ takauksesta ei ilmoitettu komissiolle.
LisaÈksi komissio epaÈ ili, ettaÈ konkurssimenettelyyn voisi liittyaÈ tukea. Perustamissopimuksen 88

210 C 11/98.
211 C 7/95.
212 C 33/98 (ex NN 33/98), EYVL C 249, 8.8.1998.
213 C 52/96 (ex NN 43/95, NN 44/95), menettelyn aloittamista on kaÈsitelty XXVI kilpailupolitiikkaa koskevassa

kertomuksessa.
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artiklan 2 kohdan mukaisen menettelyn kuluessa Espanjan viranomaiset toimittivat todisteita siitaÈ ,
ettaÈ Favahen konkurssi oli hoidettu sovellettavan lainsaÈaÈdaÈnnoÈ n mukaisesti. Komissio paÈaÈ tteli, ettaÈ
siihen ei liittynyt tukea. Vuonna 1992 myoÈ nnetyn 5 miljoonan ecun takauksen osalta komissio
kuitenkin paÈaÈ tteli, ettaÈ toimenpide muodosti valtiontuen, joka oli myoÈ nnetty laittomasti ja jota ei voitu
pitaÈaÈ yhteismarkkinoille soveltuvana erityisesti sen vuoksi, ettaÈ Espanjan viranomaiset eivaÈt olleet
toimittaneet kunnollista rakenneuudistussuunnitelmaa, jonka avulla voitaisiin realististen olettamus-
ten pohjalta palauttaa yrityksen pitkaÈaikainen elinkelpoisuus. Yrityksen taloudellisten vaikeuksien
vuoksi koko takauksen kattamaa summaa oli pidettaÈvaÈ tukena. Komissio vaati Espanjan viranomaisia
perimaÈaÈn takaisin koko summan korkoineen.

c) Porcelanas del Norte S.A.L. (PONSAL) 214

Komissio teki 14. heinaÈkuuta osittain kielteisen lopullisen paÈaÈ toÈ ksen Porcelanas del Norte S.A.L:lle
(Ponsal), Pamplonassa sijaitsevalle posliinintuottajalle, myoÈ nnetystaÈ rakenneuudistustuesta. Ponsal
lopetettiin vuonna 1995, ja uusi yritys, Comercial Europa de Porcelanas S.A.L. (Comepor), jatkoi
Ponsalin toimintoja. Komissio oli aloittanut 88 artiklan 2 kohdan mukaisen menettelyn, joka koski
julkisten viranomaisten luopumista 18,6 miljoonan ecun takaisinmaksuvaatimuksista Ponsalin
konkurssin yhteydessaÈ , 3 000 ecun investointitukea jokaiselle luodulle tyoÈ paikalle ja 4,5 miljoonan
ecun lainaa. Perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdan mukaisen menettelyn aikana komissio
paÈaÈ tteli, ettaÈ 18,6 miljoonan ecun suuruisten velkojen anteeksiantamiseen ei liittynyt laitonta tukea,
koska Espanjan konkurssilainsaÈaÈdaÈntoÈ aÈ oli noudatettu taÈysin ja vaihtoehtoisesta tavasta lopettaa
yrityksen toiminta olisi aiheutunut Espanjan kuningaskunnalle suuremmat tappiot. Jokaiselle luodulle
tyoÈ paikalle myoÈ nnetty 3 000 ecun investointituki perustui hyvaÈksyttyyn tukiohjelmaan ja oli sen vuoksi
jo olemassa olevaa tukea. SitaÈ vastoin 4,5 miljoonan ecun lainaan sisaÈ ltyvaÈaÈ tukea ei voitu pitaÈaÈ
yhteismarkkinoille soveltuvana, koska se ei varmistanut yrityksen pitkaÈaikaisen elinkelpoisuuden
palautumista. Sen vuoksi komissio vaati Espanjan viranomaisia perimaÈaÈn takaisin lainan korkojen
kanssa.

Ranska

a) SocieteÂ francàaise de production 215

Komissio paÈaÈtti 21. tammikuuta lopettaa 88 artiklan 2 kohdan mukaisen menettelyn, joka koski
SocieteÂ francàaise de productionin (SFP) rakenneuudistukseen myoÈ nnettyaÈ valtiontukea. Tukea
myoÈ nnettiin 182 miljoonaa ecua teollista tutkimusta varten ja 197 miljoonaa ecua taloudellista
rakenneuudistusta varten. Komissio totesi, ettaÈ SFP toimii tulevaisuudessa markkinaedellytysten
mukaisesti ja rakenneuudistussuunnitelma palauttaa sen elinkelpoisuuden vuoteen 2000 mennessaÈ .
HyvaÈksyntaÈaÈn liitettiin kuitenkin ehtoja, muun muassa Ranskan viranomaisten vakuutus, ettaÈ
henkiloÈ kunnan vaÈhentaÈminen etenee rakenneuudistussuunnitelman mukaisesti.

214 C 32/97 (ex NN 188/95), menettelyn aloittamista on kaÈ sitelty XXVII kilpailupolitiikkaa koskevassa
kertomuksessa.
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b) Rakenneuudistustuki Gooding Electronique -yritykselle (GESA) 216 ja tuki Cofidurille GESAn
ostoon 217

Komissio paÈaÈtti 25. helmikuuta aloittaa 88 artiklan 2 kohdan mukaisen menettelyn vuodesta 1995
alkaen yrityssaneerauksessa olevalle Gooding Electronique -yritykselle (GESA) vuonna 1994
myoÈ nnetystaÈ 5,44 miljoonan ecun rakenneuudistustuesta. Se aloitti myoÈ s menettelyn 0,69 miljoonan
ecun tuesta, joka myoÈ nnettiin Cofidurille GESAn entisen tehtaan ostoon saman yrityssaneerausme-
nettelyn yhteydessaÈ . Komissio epaÈ ilee sitaÈ , onko naÈissaÈ asioissa noudatettu edellytyksiaÈ , jotka
suuntaviivoissa on asetettu rakenneuudistustuen myoÈ ntaÈmiselle vaikeuksissa oleville yrityksille.

Italia

Rakenneuudistustuki Keller SpA:lle ja Keller Meccanica SpA:lle 218

Komissio teki 1. heinaÈkuuta lopullisen kielteisen paÈaÈtoÈ ksen Keller SpA:lle myoÈ nnetystaÈ 17,48
miljoonan ecun (33 839 miljoonan Italian liiran) ja Keller Meccanica SpA:lle myoÈ nnetystaÈ 3,36
miljoonan ecun (6 500 miljoonan Italian liiran) suuruisesta erittaÈ in edullisin ehdoin myoÈ nnetystaÈ
lainasta ja vaati Italian viranomaisia perimaÈaÈn takaisin naÈ ihin lainoihin sisaÈ ltyvaÈn tukiosan.
PaÈ invastoin kuin Italian viranomaiset komissio katsoi, ettaÈ kumpikaan edullisin ehdoin myoÈ nnetyistaÈ
lainoista ei kuulunut hyvaÈksyttyjen aluetukiohjelmien soveltamisalaan. Sen vuoksi komissio katsoi
niiden olevan hyvaÈksyttyjen ohjelmien ulkopuolisia yksittaÈ isiaÈ toimenpiteitaÈ . Edullisin ehdoin
myoÈ nnettyjaÈ lainoja ei voitu hyvaÈksyaÈ rakenneuudistustueksi yhteisoÈ n suuntaviivojen mukaisesti, sillaÈ
jo saatujen tilausten hoitamista ei voida pitaÈaÈ rakenneuudistussuunnitelmana, koska se ei ole
toteuttamiskelpoinen, yhdenmukainen ja kauaskantoinen suunnitelma yrityksen pitkaÈaikaisen
elinkelpoisuuden palauttamiseksi. Toimenpiteiden tarkoituksena oli pitaÈaÈ molemmat yritykset
toiminnassa rajoitetun siirtymaÈkauden aikana, kunnes loÈ ydetaÈaÈn yksityinen ostaja. Tukea ei voitu
hyvaÈksyaÈ pelastustukenakaan, koska sitaÈ ei ollut rajoitettu siihen vaÈhimmaÈisaikaan, jonka aikana
yrityksen tulevaisuus voidaan arvioida.

ItaÈvalta

Pelastustuki Actual Maschinenbau AG:lle 219

Komissio teki 1. heinaÈkuuta lopullisen kielteisen paÈaÈ toÈ ksen Actual Maschinenbau AG:n pelastamiseen
myoÈ nnetyn 1,1 miljoonan ecun suuruisen lainan, joka alun perin hyvaÈksyttiin vuonna 1997,
jatkamisesta kuudella kuukaudella. Actual Maschinenbau AG on tukialueen ulkopuolella ItaÈvallan
AnsfeldenissaÈ sijaitseva suuryritys. Yritys toimii tyoÈ stoÈ koneiden markkinoilla. Toisin kuin alkuperaÈ i-
sessaÈ hyvaÈksymispaÈaÈ toÈ ksessaÈ saÈaÈdettiin, yrityksen pelastamiseen myoÈ nnettyaÈ lainaa ei maksettu
takaisin vuoden 1997 heinaÈkuun loppuun mennessaÈ . Komissiolla ei myoÈ skaÈaÈn ollut riittaÈvaÈsti tietoja,
jotta se olisi voinut paÈaÈtellaÈ poikkeuksellisten syiden oikeuttavan pelastustukilainan jatkamiseen tai
ettaÈ lainan jatkaminen antaisi yritykselle mahdollisuuden laatia viimeinkin asianmukainen raken-
neuudistussuunnitelma. Komission oli myoÈ s otettava huomioon, ettaÈ asian kannalta merkityksellisillaÈ
tyoÈ stoÈ koneiden markkinoilla kansainvaÈ linen kilpailu on voimakasta ja vienti runsasta. Koska yritys oli

216 C 14/98 (ex NN 19/95), EYVL C 179, 11.6.1998; Competition Newsletters 2/98, s. 84.
217 C 12/98 (ex N 445/97), EYVL C 198, 24.6.1998; Competition Newsletters 2/98, s. 84.
218 C 14/97 (ex NN 15/97).
219 C 62/97 (ex N 494/97), EYVL L 316, 25.11.1998, menettelyn aloittamista on kaÈsitelty XXVII kilpailupolitiikkaa
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taloudellisissa vaikeuksissa, koko lainasummaa oli pidettaÈvaÈ tukena. Sen vuoksi komissio vaati
ItaÈvallan viranomaisia perimaÈaÈn lainan takaisin korkojen kanssa.

Portugali

a) Pankkilainojen valtiontakausjaÈ rjestelmaÈ (SGEEB) 220

Komissio hyvaÈksyi 20. toukokuuta pankkilainoille myoÈ nnettaÈvistaÈ valtiontakauksista muodostuvan
tukiohjelman (SGEEB), jonka tarkoituksena on helpottaa vaikeuksissa olevien yritysten talouden
vakauttamista ja teollista rakenneuudistusta. Tuki myoÈ nnetaÈaÈn pankkilainojen valtiontakauksina
sellaisille yrityksille, joiden talous on epaÈtasapainossa. Tuen myoÈ ntaÈminen on yhteydessaÈ rakenneuu-
distussuunnitelmaan, jonka pitaÈ isi johtaa yrityksen taloudelliseen tervehtymiseen. Tukeen oikeutettuja
ovat erityisesti sellaiset yritykset, joiden taloudellinen riippumattomuus on kahden viimeisen
tilikauden aikana ollut alle 15 prosenttia, rahoituskulut yli 6 prosenttia liikevaihdosta kahden
viimeisen tilikauden aikana ja/tai viideltaÈ viimeiseltaÈ tilikaudelta kasaantuneista tappioista. Pankki-
lainan kokoonpanosta riippuen valtiontakaus on 25±50 prosenttia siitaÈ lainasummasta (paÈaÈoma ja
korot), jota reaalivakuudet eivaÈt kata, mutta kuitenkin enintaÈaÈn 5 miljoonaa ecua tuensaajaa kohden.
Valtion takaama osuus voidaan kuitenkin nostaa 75 prosenttiin, kun kyseessaÈ on pk-yritykselle
myoÈ nnetty alle 0,5 miljoonan ecun laina. Komissio katsoi, ettaÈ taÈmaÈ tukiohjelma on kaÈytaÈnnoÈ ssaÈ
todellakin suunnattu yrityksille, jotka eivaÈt pysty tervehtymaÈaÈn omin voimin, osakkeenomistajiltaan
saatujen varojen avulla tai markkinaehdoilla lainattujen varojen avulla, ja ettaÈ ohjelma noudatti
vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen myoÈ nnettaÈvaÈaÈ valtiontukea
koskevia yhteisoÈ n suuntaviivoja.

b) Yritysten nykyaikaistamista edistaÈvaÈ tukijaÈ rjestelmaÈ (SIRME) 221

Komissio hyvaÈksyi 22. joulukuuta yritysten nykyaikaistamista edistaÈvaÈn tukijaÈrjestelmaÈn (SIRME),
jonka tarkoituksena on helpottaa vaikeuksissa olevien yritysten talouden vakauttamista ja teollista
rakenneuudistusta tukemalla niiden siirtaÈmistaÈ terveiden yritysten taikka oman johtonsa tai omien
tyoÈ ntekijoÈ idensaÈ omistukseen. Tuki myoÈ nnetaÈaÈn yleensaÈ hankkimalla omistusosuuksia niistaÈ
yrityksistaÈ , jotka ovat vaikeuksissa olevien yritysten ostajia, ja se on yhteydessaÈ taloudellista
vakauttamista ja teollista rakenneuudistusta koskevaan sopimukseen, jonka on tarkoitus johtaa
yrityksen taloudellisen tilanteen paranemiseen. Tuki rajoitetaan 5 miljoonaan ecuun tuensaajaa
kohden. LisaÈksi omistusosuudet ovat luonteeltaan vaÈliaikaisia (korkeintaan 8 vuotta), ne ovat
vaÈhemmistoÈ osuuksia (enintaÈaÈn 25 prosenttia osakepaÈaÈomasta ja yksi kolmasosa kiinteaÈstaÈ omai-
suudesta) ja haltuunottavan yrityksen on tehtaÈvaÈ samanaikaisesti yhtaÈ suuri paÈaÈomansiirto. Komissio
katsoi, ettaÈ jaÈrjestelmaÈ taÈytti vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen
myoÈ nnettaÈvaÈaÈ valtiontukea koskevissa suuntaviivoissa rakenneuudistustuen hyvaÈksymiselle asetetut
edellytykset.

220 N 82/98, EYVL C 363, 25.11.1998.
221 NN 100/98 (ex N 393/98).
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3.4. TyoÈ llistaÈmis- ja koulutustuet

Belgia

Techspace Aero ja Cockerill Mechanical Industries

Komissio paÈaÈ tti 16. syyskuuta olla vastustamatta koulutustukea Techspace Aeron ja Cockerill
Mechanical Industriesin tyoÈ ntekijoÈ ille, joita uhkaa tyoÈ ttoÈ myys sotilastoiminnoista siviilitoimintoihin
siirtymisen vuoksi 222. Techspace Aerolle myoÈ nnetaÈaÈn 12 500 391 Belgian frangia (325 679 ecua) ja
Cockerille 22 587 681 Belgian frangia (588 488 ecua). Rahoitukseen osallistuvat Euroopan
sosiaalirahasto ja Vallonian alue. Komissio katsoo, ettaÈ suunnitellut koulutustoimenpiteet hyoÈ dyttaÈvaÈt
paÈaÈasiassa tyoÈ ntekijoÈ itaÈ tarjoten naÈille lisaÈpaÈtevyyttaÈ , jota on mahdollista kaÈyttaÈaÈ myoÈ s muissa
yrityksissaÈ .

Tanska

Tukiohjelmat sellaisten henkiloÈ iden tyoÈ llistaÈmisen edistaÈmiseksi, joille tyoÈmarkkinoille paÈaÈ seminen
aiheuttaa vaikeuksia 223

Komissio hyvaÈksyi 6. toukokuuta ja 14. heinaÈkuuta tyoÈ llisyystukea koskevien suuntaviivojen
perusteella tukiohjelmat, joiden tarkoituksena on tukea toimenpiteitaÈ sellaisten henkiloÈ iden
auttamiseksi, joille tyoÈ markkinoille paÈaÈseminen aiheuttaa vaikeuksia. Ohjelmien kestoa ei ole
maÈaÈritelty ja niiden kokonaisbudjetti vuodelle 1998 on 127 miljoonaa ecua.

Italia

a) Sisilian tyoÈ llisyystukiohjelma 224

Komissio paÈaÈtti 25. helmikuuta hyvaÈksyaÈ Sisiliassa toimiville yrityksille suunnatun tukiohjelman, jonka
perusteella yritykset vapautetaan sosiaaliturvamaksuista, jos ne luovat uusia nettotyoÈ paikkoja ja
muuttavat tilapaÈ isiaÈ tyoÈ sopimuksia vakituisiksi. KeskimaÈaÈraÈ inen tuki on 22 000 ecua luotua tai
vakinaistettua tyoÈ paikkaa kohden. Tukiohjelman budjetti on 76,5 miljoonaa ecua. Komissio totesi, ettaÈ
uusien tyoÈ paikkojen luomiseen tukialueella tarkoitettu tuki noudatti tyoÈ llisyystukea koskevia yhteisoÈ n
suuntaviivoja. Tuesta tilapaÈ isten tyoÈ paikkojen muuttamiseen vakituiseksi ei maÈaÈraÈ taÈ suoraan
suuntaviivoissa, mutta komissio totesi, ettaÈ se vastaa suuntaviivojen sisaÈ ltaÈmaÈaÈ tyoÈ paikkojen
pysyvyyteen liittyvaÈaÈ arvoa, kuten ilmenee myoÈ s marraskuussa 1997 pidetyn tyoÈ llisyyttaÈ kaÈsittelevaÈn
Eurooppa-neuvoston paÈaÈtelmistaÈ . NaÈ iden naÈkoÈ kohtien perusteella ja ottaen huomioon arvonlisaÈn,
joka sisaÈ ltyy toimenpiteisiin vakinaisten nettotyoÈ paikkojen luomisen muodossa, komissio katsoi tukien
soveltuvan yhteismarkkinoille.

222 N 563/97.
223 N 117/98, EYVL C 270, 29.9.1998; N 111/98, EYVL C 314, 13.10.1998.
224 N 692/97, EYVL C 130, 28.4.1998, Competition Newsletters 2/98, s. 82.
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b) Tuet tyoÈpaikkojen saÈ ilyttaÈmiseen 225

Komissio hyvaÈksyi 25. marraskuuta sosiaaliturvamaksuista myoÈ nnettaÈviaÈ alennuksia koskevan
italialaisen tukiohjelman jatkamisen vuosiksi 2000 ja 2001. Alennukset myoÈ nnetaÈaÈn uhanalaisten
tyoÈ paikkojen saÈ ilyttaÈmiseksi. Tukiohjelmaa sovelletaan yritykseen kuudella alueella (Calabria, Sisilia,
Sardinia, Basilicata, Apulia ja Campania) ja sen mukaan tukea voidaan myoÈ ntaÈaÈ ainoastaan sellaisille
tyoÈ ntekijoÈ ille, joiden koulutustaso on alhainen. Ohjelman jatkamiseen on myoÈ nnetty varoja yhteensaÈ
1 700 miljardia Italian liiraa (876 miljoonaa ecua), joten vuonna 1997 alun perin hyvaÈksytyn ohjelman
kokonaisbudjetti nousee 3 700 miljardiin liiraan (1 910 miljoonaan ecuun).

Ruotsi

a) TyoÈ llisyyttaÈ edistaÈvaÈ t toimenpiteet 226

Komissio paÈaÈ tti 16. joulukuuta olla vastustamatta tukiohjelmaa, jolla edistetaÈaÈn tyoÈ llisyyttaÈ
myoÈ ntaÈmaÈ llaÈ avustuksia, jotka kannustavat yrityksiaÈ palkkaamaan pitkaÈaikaistyoÈ ttoÈ miaÈ . Komissio
paÈaÈ tteli, ettaÈ kyseinen toimenpide ei ollut 87 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua valtiontukea, koska sitaÈ
sovellettiin kaikilla aloilla ja koska kaikki edellytykset taÈyttaÈvaÈt yritykset olivat automaattisesti tukeen
oikeutettuja.

b) Koulutusta edistaÈvaÈ t toimenpiteet 227

Samoin 16. joulukuuta komissio paÈaÈ tti samoista syistaÈ , ettaÈ koulutusta edistaÈvaÈ Ruotsin tukiohjelma ei
ole valtiontukea.

3.5. Tuet pk-yrityksille

Saksa

a) Verovapaat investointivaraukset yritysten perustamiseen 228

Komissio paÈaÈ tti 29. heinaÈkuuta hyvaÈksyaÈ osittain pk-yrityksille tarkoitetun tukiohjelman, jolla
kannustetaan verovapaiden investointivarausten ja veronmaksun korottoman lykkaÈaÈmisen avulla
alkuinvestointeihin. Vuosina 1997±1999 menetettyjen tulojen arvioidaan olevan 104 miljoonaa ecua.
LisaÈksi komissio paÈaÈ tti kuitenkin aloittaa 88 artiklan 2 kohdan mukaisen menettelyn taÈmaÈn ohjelman
soveltamisesta herkillaÈ aloilla. Koska kyseessaÈ on luonteeltaan yleinen verosaÈaÈdoÈ s, on hyvin
epaÈ ilyttaÈvaÈaÈ , onko Saksan viranomaisilla kansallisessa lainsaÈaÈdaÈnnoÈ ssaÈaÈn oikeudelliset keinot jaÈ ttaÈaÈ
taÈ llaisilla aloilla toimivat yritykset ohjelman soveltamisalan ulkopuolelle.

225 N 562/98 (EYVL C 409, 30.12.1998).
226 N 52/98.
227 N 53/98.
228 NN 42/98 (ex N 625/96), EYVL C 334, 31.10.1998.
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b) Pk-yritysten investointeja edistaÈvaÈn ThuÈ ringenin ohjelman vaÈaÈ rinkaÈ yttoÈ 229

Komissio oli 26. marraskuuta 1993 paÈaÈttaÈnyt hyvaÈksyaÈ ThuÈ ringenin osavaltion ohjelman pk-yritysten
investointien edistaÈmiseksi. TaÈmaÈn ohjelman perusteella ei ollut mahdollista myoÈ ntaÈaÈ tukea
vaikeuksissa oleville yrityksille. Koska komissio epaÈ ili sitaÈ , oliko ohjelmaa sovellettu taÈhaÈn mennessaÈ
oikein, se pyysi Saksan hallitusta toimittamaan kaikki asian tarkistamiseksi vaÈ lttaÈmaÈttoÈ maÈt tiedot
hyvaÈksyessaÈaÈn ohjelman jatkamisen 8. huhtikuuta 1998. Koska komissio ei saanut Saksan viranomai-
silta tyydyttaÈvaÈaÈ vastausta, se paÈaÈ tti 25. marraskuuta aloittaa EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 2
kohdan mukaisen menettelyn tutkiakseen ohjelman aikaisempaa soveltamista ja kehotti Saksan
hallitusta toimittamaan kaikki tiedot, jotka ovat vaÈ lttaÈmaÈttoÈ miaÈ sen tarkistamiseksi, onko ohjelmaa
kaÈytetty vaÈaÈrin.

Kreikka

Taantuvien teollisuusalueiden toimenpideohjelma ja yhteisoÈn pk-yrityksiaÈ koskeva aloite 230

Komissio hyvaÈksyi 29. heinaÈkuuta kaksi tukiohjelmaa, joilla pannaan taÈytaÈntoÈ oÈ n rakennerahastojen
ohjelmissa maÈaÈraÈttyjaÈ toimenpiteitaÈ kreikkalaisten pk-yritysten hyvaÈksi niiden teknologisen innovaa-
tion ja hallinnollisen uudistamisen edistaÈmiseksi. Samalla paÈaÈ toÈ ksellaÈ komissio paÈaÈ tti aloittaa 88
artiklan 2 kohdan mukaisen menettelyn, joka koski jakelukeskusten perustamiseen ja yllaÈpitoon
Euroopan unionin ulkopuolisissa maissa myoÈ nnettyaÈ valtiontukea. Komission mukaan taÈmaÈ tuki on
kiellettyaÈ vientitukea.

3.6. Tuet suoriin ulkomaan investointeihin

Alankomaat

Kehittyvien talouksien sijoitusjaÈ rjestely 231

Komissio hyvaÈksyi 6. toukokuuta ºkehittyvien talouksien sijoitusjaÈrjestelmaÈº -nimisen tukiohjelman,
jonka tarkoituksena on lisaÈ taÈ alankomaalaisten yritysten sijoituksia kehittyville markkinoille ja siten
edesauttaa kestaÈvaÈn taloudellisen yhteistyoÈ n kehittaÈmistaÈ paikallisten yritysten kanssa. Tukimuotona
on valtion omistaman erityisrahoituslaitoksen, Nationale Investeringsbankin (NIB), myoÈ ntaÈmaÈt
toissijaiset investointilainat. Lainasummat voivat vaihdella 45 000 ecusta 2,2 miljoonaan ecuun.
Valtion myoÈ ntaÈmaÈ takaus kattaa 90±95 prosenttia maksamattomasta summasta. NIB maksaa valtiolle
korvauksena takauksesta vuotuisen provision, joka on 1 prosenttia taatusta summasta. Ohjelman
kokonaisbudjetti on 116 miljoonaa ecua.

229 C 69/98 (ex NN 118/98).
230 C 50/98 (ex N 607a/97).
231 N 503/97, EYVL C 257, 15.8.1998.
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ItaÈvalta

LiftgmbH 232

Komissio paÈaÈ tti 14. lokakuuta lopettaa menettelyn, jonka se oli aloittanut EY:n perustamissopimuksen
88 artiklan 2 kohdan nojalla tutkiakseen kansainvaÈ listaÈ toimintaa harjoittavan itaÈvaltalaisen
Doppelmayr-konsernin tytaÈryhtioÈ lle LiftgmbH:lle suunnitellun tuen, ja kieltaÈaÈ 1,8 miljoonan ecun
suuruisen korkotuetun lainan, johon olisi sisaÈ ltynyt tukea 0,13 miljoonaa ecua. TaÈmaÈ tuki oli tarkoitus
myoÈ ntaÈaÈ yritykselle ERP-kansainvaÈ listymisohjelman perusteella Kiinassa toteutettavaan investointi-
hankkeeseen. Komissio paÈaÈ tteli, ettaÈ tuki ei soveltunut yhteismarkkinoille, koska sen saaja on
suuryritys, jonka kaikki kilpailijat ovat eurooppalaisia ja joka on jo vakiinnuttanut asemansa Kiinassa.
Sen vuoksi tuki ei taÈyttaÈnyt tuen vaÈlttaÈmaÈttoÈ myyttaÈ koskevaa arviointiperustetta, varsinkin koska
LiftgmbH oli jo aloittanut tuotannon vuokratiloissa. Kiinan markkinoiden strategisen luonteen vuoksi
tuki oli vaÈhaÈ isestaÈ maÈaÈraÈstaÈaÈn huolimatta omiaan vaÈaÈristaÈmaÈaÈn jaÈsenvaltioiden vaÈlistaÈ kilpailua
yhteisen edun kanssa ristiriitaisella tavalla.

3.7. Verotukselliset tuet

Irlanti

Verotuksellinen tuki 233

Komissio esitti heinaÈkuussa 1998 Irlannille useita aiheellisia toimenpiteitaÈ EY:n perustamissopimuksen
88 artiklan 1 kohdan nojalla Irlannin yhtioÈ verojaÈrjestelmaÈn tiettyjaÈ piirteitaÈ koskevan perusteellisen
tutkimuksen jaÈ lkeen. Komissio paÈaÈ tteli, ettaÈ Dublinin kansainvaÈ lisen rahoituspalvelukeskuksen
(International Financial Service Centre, IFSC) ja Shannonin lentokentaÈn tullittoman vyoÈ hykkeen
(Shannon Customs-Free Airport Zone, SCAZ) erityiset yhtioÈ verojaÈrjestelmaÈt muodostivat toiminta-
tuen, jota ei voitaisi enaÈaÈ hyvaÈksyaÈ Irlannin menetettyaÈ luokituksensa 87 artiklan 3 kohdan a
alakohdan mukaisena alueena. LisaÈksi komissio paÈaÈtteli, ettaÈ Irlannin yhtioÈ verojaÈrjestelmaÈaÈn sisaÈ ltyvaÈ
teollisuusyritysten suosiminen palveluyrityksiin verrattuna, jota komissio oli aikaisemmin pitaÈnyt
yleisenaÈ toimenpiteenaÈ , ei ollut pelkaÈstaÈaÈn valtiontukea, vaan muodosti lisaÈksi toimintatuen, minkaÈ
vuoksi se oli poistettava. Irlannin yhtioÈ verojaÈrjestelmaÈn tiettyjen piirteiden poistamiseksi ehdotetuissa
toimenpiteissaÈ tunnustetaan oikeudet, joita nykyiset yritykset ovat voineet perustellusti odottaa. NaÈmaÈ
oikeudet pysyvaÈt voimassa vuoteen 2010 saakka sellaisten teollisuusyritysten osalta, jotka ovat saaneet
veroedun Irlannin yhtioÈ verojaÈrjestelmaÈn mukaan, ja IFSC:n ja SCAZ:n osalta vuoteen 2005 saakka.
LisaÈksi toimenpiteisiin sisaÈ ltyi siirtymaÈajan jaÈrjestelyjaÈ , joiden mukaan sallitaan rajoitettu maÈaÈraÈ uusia
tuensaajia, jotka voivat hyoÈ tyaÈ ohjelmasta ainoastaan vuoteen 2002 saakka.

B Ð Komission antamat tai ehdottamat uudet saÈ aÈ nnoÈ kset ja tiedonannot

1 Komission tiedonanto kilpailusaÈaÈntoÈ jen soveltamisesta postialalla ja tiettyjen
postipalveluja koskevien valtion toimenpiteiden taÈytaÈntoÈ oÈ npanemisesta

EYVL C 39, 6.2.1998, s. 2

2 Komission tiedonanto tutkimus- ja kehitystyoÈ hoÈ n myoÈ nnettaÈvaÈaÈ valtion tukea
koskevien yhteisoÈ n puitteiden muuttamisesta

EYVL C 48, 13.2.1998,
s. 2

3 Alueellisia valtiontukia koskevat suuntaviivat EYVL C 74, 10.3.1998,
s. 9

232 C 77/97 (ex N 99/97).
233 E 1/98 ja E 2/98, EYVL C 395, 18.12.1998.
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4 Komission tiedonanto vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja
rakenneuudistukseen myoÈ nnettaÈvaÈaÈ valtiontukea koskevien yhteisoÈ n
suuntaviivojen voimassaolon jatkamisesta

EYVL C 74, 10.3.1998,
s. 31

5 Komission tiedonanto jaÈsenvaltioille aluepolitiikasta ja kilpailupolitiikasta EYVL C 90, 26.3.1998,
s. 3

6 Monialaiset puitteet alueellisesta tuesta suurille investointihankkeille EYVL C 107, 7.4.1998,
s. 7

7 Ehdotus neuvoston asetukseksi (EY) neuvoston asetuksen 3094/95
muuttamisesta laivanrakennusteollisuudelle myoÈ nnettaÈvaÈstaÈ tuesta annetun
seitsemaÈnnen neuvoston direktiivin voimassaolon pidentaÈmiseksi

EYVL C 114, 15.4.1998,
s. 13

8 Ehdotus neuvoston asetukseksi (EY) laivanrakennusteollisuudelle
myoÈ nnettaÈvaÈaÈ tukea koskevista uusista saÈaÈnnoÈ istaÈ

EYVL C 114, 15.4.1998,
s. 14

9 Ehdotus neuvoston asetukseksi (EY) Euroopan yhteisoÈ n
perustamissopimuksen 93 artiklan soveltamista koskevista yksityiskohtaisista
saÈaÈnnoÈ istaÈ

EYVL C 116, 16.4.1998,
s. 13

10 Neuvoston asetus (EY) N:o 994/98, annettu 7 paÈivaÈnaÈ toukokuuta 1998,
Euroopan yhteisoÈ n perustamissopimuksen 92 ja 93 artiklan soveltamisesta
tiettyihin valtion monialaisen tuen muotoihin

EYVL L 142, 14.5.1998,
s. 1

11 Neuvoston direktiivi 98/29/EY, annettu 7 paÈ ivaÈnaÈ toukokuuta 1998,
keskipitkaÈn ja pitkaÈn ajan liiketoimien vientiluottovakuutusta koskevien
keskeisten saÈaÈnnoÈ sten yhdenmukaistamisesta

EYVL L 148, 19.5.1998,
s. 22

12 Neuvoston asetus (EY) N:o 1540/98 laivanrakennusteollisuudelle
myoÈ nnettaÈvaÈn tuen uusien saÈaÈntoÈ jen vahvistamisesta

EYVL L 202, 18.7.1998,
s. 1

13 Koulutukseen myoÈ nnettaÈvaÈaÈ tukea koskevat yhteisoÈ n puitteet EYVL C 343, 11.11.1998,
s. 10

14 Neuvoston asetus (EY) N:o 2468/98, annettu 3 paÈ ivaÈnaÈ marraskuuta 1998,
yhteisoÈ n kalastus- ja vesiviljelyalaa sekaÈ niiden tuotteiden jalostusta ja kaupan
pitaÈmistaÈ koskevien rakenteellisten tukitoimenpiteiden perusteista ja
edellytyksistaÈ

EYVL L 312, 20.11.1998,
s. 19

15 Komission tiedonanto valtiontukisaÈaÈntoÈ jen soveltamisesta yritysten
vaÈlittoÈ maÈaÈn verotukseen

EYVL C 384, 10.1.1998,
s. 3

16 Perustamissopimuksen 92 artiklan 3 kohdan a ja c alakohdassa tarkoitettujen
poikkeusten mukaisten alueellisten valtiontukien kansalliset
enimmaÈiskattavuudet kaudella 2000-2006

EYVL C 16, 21.1.1999,
s. 5

17 Komission tiedonanto synteettikuituteollisuudelle myoÈ nnettaÈvaÈaÈ valtiontukea
koskevan saÈaÈnnoÈ stoÈ n voimassaolon jatkamisesta

EYVL C 24, 29.1.1999,
s. 18

C Ð Luettelo valtiontukiasioista muilla kuin maatalouden, kalastuksen,
liikenteen ja kivihiiliteollisuuden aloilla

1. Tuet, joiden komissio on katsonut soveltuvan yhteismarkkinoille aloittamatta EY:n
perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdassa tai paÈaÈ toÈ ksen 2496/96/EHTY 6 artiklan 5
kohdassa tarkoitettua tutkimusmenettelyaÈ

Saksa

N 285/97 7.1.1998 Taloudellisen kasvuohjelman "perustaminen ja kasvu"
-osa (Nordrhein-Westfalen)

EYVL C 257, 15,8.98

N 551/97 7.1.1998 Investointiohjelma ympaÈristoÈ n saastumisen
vaÈhentaÈmiseksi rakentamalla suljetun prosessin
jaÈ tehuolto (Bremen)

EYVL C 47, 12.2.1998

N 793/97 7.1.1998 Talous- ja tyoÈ markkinapolitiikan kannalta erityisen
taÈrkeille pk-yrityksille suunnattu tuki (Hampuri)

EYVL C 70, 6.3.1998
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N 274/97, N 276/97 21.1.1998 Berliinin osavaltion tuet tyoÈ ttoÈ mien perustamille
yrityksille ja ympaÈristoÈ alan tyoÈ paikkojen luomiseen
(N 274/97), ja tyoÈ paikkojen luomiseen pk-yrityksiin
PME (N 276/97), tavoitteen 2 mukainen yhteisrahoitus
Euroopan sosiaalirahaston kanssa

EYVL C 89, 25.3.1998

N 277/97, N 278/97, N
279/97, N 282/97, N
283/97, N 284/97

21.1.1998 TyoÈ llistaÈmistuki tyoÈ paikkojen luomiseen (Nordrhein-
Westfalen), tavoitteen 2 mukainen yhteisrahoitus
Euroopan sosiaalirahaston kanssa

EYVL C 89, 25.3.1998

N 420/97, NN 106/97 21.1.1998 Mecklenburg-Vorpommernin konsolidointirahaston
korotus ja sen vaÈaÈrinkaÈyttoÈ

EYVL C 89, 25.3.1998

N 717/97 21.1.1998 Alexandra Puschin ja Irene Wattlerin lainan takaus
(Berliini)

N 718/97 28.1.1998 Uusien osavaltioiden pk-yrityksille suunnattu tuki
osallistumiseen Saksassa pidettaÈville messuille

EYVL C 188, 17.6.1998

N 298/97 3.2.1998 Bremenin osavaltion valtiontukiohjelma tyoÈ ttoÈ mien
integroimiseksi yhteiskuntaan; osarahoitus Euroopan
sosiaalirahastolta 2 tavoitteen mukaisesti

EYVL C 188, 17.6.1998

NN 109/97 4.2.1998 BvS:n rahoitustoimenpiteet VogtlaÈndischen
Kabelwerk GmbH (VOKA) -yrityksen hyvaÈksi

EYVL C 89, 25.3.1998

N 758/97, NN 3/98 4.2.1998 Tuki FINOW Rohrleitungssystem- und Anlagenbau
GmbH:lle

EYVL C 130, 28.4.1998

N 466/97 17.2.1998 ThuÈ ringenin osavaltion ohjelma laÈhellaÈ markkinoita
olevaa tutkimusta ja kehitystaÈ harjoittavien laitosten
tukemiseksi

EYVL C 130, 28.4.1998

N 370/97 17.2.1998 ThuÈ ringenin osavaltion vakauttamisrahaston
maÈaÈraÈrahojen korotus vaikeuksissa olevien yritysten
hyvaÈksi

EYVL C 130, 28.4.1998

N 709/97 17.2.1998 Toimenpiteet, joilla edistetaÈaÈn innovatiivisia talouteen
liittyviaÈ tukimus-, kehitys-, ja esittelyhankkeita
tietoyhteisoÈ n rakentamiseksi Berliiniin

EYVL C 111, 9.4.1998

N 764/97 17.2.1998 Toimenpiteet, joilla tuetaan suojautumista
Brandenburgin energiantuotannon aiheuttamilta
ilmansaasteilta

EYVL C 111, 9.4.1998

N 320B/97 18.2.1998 KfW:n tuettujen lainojen ohjelma, jolla edistetaÈaÈn
osakkuuksien hankkimista Nordrhein-Westfalenin ja
Saarlandin kivihiilialan kriisialueiden yrityksistaÈ

EYVL C 111, 9.4.1998

N 748/97 18.2.1998 IAB Ingenieur und Anlagenbau GmbH:n
yksityistaÈminen

EYVL C 130, 28.4.1998

NN 3/97 18.2.1998 Stentex GmbH:lle myoÈ nnetty tuki EYVL C 156, 21.5.1998

N 983/97 25.2.1998 Tuki laivanrakennusteollisuudelle : Volkswerft GmbH
Stralsundin rakenneuudistus ja yksityistaÈminen (2.
tukieraÈ)

N 7/98 25.2.1998 Pelastamistuki Hagenuk Telecom GmbH:lle EYVL C 192, 19.6.1998

N 493/97 2.3.1998 Tutkimusassistenttien palkkaamiseen tarkoitetun
Sachsenin osavaltion tutkimus- ja kehitystukiohjelman
muutos ja pidennys

EYVL C 281, 10.9.1998

N 485/97 4.3.1998 Yleisohje ThuÈ ringenin osavaltion yritysten
teknologisen tutkimuksen edistaÈmisestaÈ

EYVL C 188, 17.6.1998

N 591/97 4.3.1998 Nordrhein-Westfalenin osavaltion alueellisen
ohjelman pidennys ja muutos

EYVL C 130, 28.4.1998

N 515/97 10.3.1998 Yleisohjeet jaÈ tehuollon suljettujen ainekiertojen
rakentamiseen tarkoitettujen investointien
edistaÈmisestaÈ (Bremen)

EYVL C 169, 4.6.1998

NN 19/97 11.3.1998 Merentutkimusohjelma EYVL C 156, 21.5.1998

NN 157/97 11.3.1998 Rakenneuudistustuki GebruÈ der Leonhardt GmbH &
Co:lle, Sparte Blema Kircheis i. G.v:lle, Aue

EYVL C 156, 21.5.1998

N 578/97 19.3.1998 MetsaÈtuotteiden markkinointiedellytysten
parantamiseksi luodun tukiohjelman muutos
(ThuÈ ringen)

EYVL C 159, 26.5.1998

NN 88/96 25.3.1998 LaÈmmoÈ n ja energian yhteistuotannon edistaÈminen EYVL C 188, 17.6.1998

NN 90/96 25.3.1998 Uusiutuvan energian ohjelma - tuuli EYVL C 188, 17.6.1998

N 587/97 25.3.1998 Aluetuki moottoriajoneuvoteollisuudelle - Adam
Opel AG, Bochum

EYVL C 213, 9.7.1998
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NN 132/97 25.3.1998 BvS:n lisaÈrahoitus Plasta Erkner Kunstharzfabrik
GmbH:lle

EYVL C 236, 28.7.1998

N 367/97 27.3.1998 Nordrhein-Westfalenin ohjelma 'Energian
rationaalinen kaÈyttoÈ ja uusiutuvien energialaÈhteiden
kaÈyttoÈ '

EYVL C 192, 19.6.1998

N 418/97 27.3.1998 Yleisohjeet Hampurin innovaatiorahaston
hankekohtaisista tukitoimenpiteistaÈ (Hampuri)

EYVL C 159, 26.5.1998

N 484/97 20.5.1998 Tuki Stahlwerk ThuÈ ringen GmbH:lle EYVL C 253, 12.8.1998

NN 126/97 20.5.1998 Rakenneuudistuki SKET Maschinenbau EDV
GmbH:lle

N 79/98 27.5.1998 Brandenburgin osavaltion konsolidointiohjelman
korotus ja muutos

EYVL C 281, 10.9.1998

N 108/98 3.6.1998 Rohrwerke Muldenstein GmbH:n investointituki
(EHTY:n ulkopuolinen teraÈsala)

EYVL C 392, 16.12.1998

N 142/98 3.6.1998 Tuki Maschinenbau Halberstadt GmbH:lle EYVL C 392, 16.12.1998
N 208/98 3.6.1998 Laivanrakennukseen vuonna 1998 sovellettavien

tukiohjelmien pidentaÈminen
N 30/98 3.6.1998 TyoÈ ja teknologia EYVL C 257, 15.8.1998

NN 15/98 3.6.1998 Rakenneuudistustuki Autek Schaltangenbau
GmbH:lle

EYVL C 392, 16.12.1998

N 113/98 8.6.1998 T&K-tuki Rheinland-Pflaz EYVL C 257, 15.8.1998

N 794/97 10.6.1998 PK-yritysten korkotukiohjelma EYVL C 257, 15.8.1998

N 34/98 10.6.1998 Bundesstiftung Umwelt" -yleisohjeet EYVL C 257, 15.8.1998
N 96/98 17.6.1998 Mecklenburg-Vorpommernin oppisopimuspaikkojen

tukiohjelma
N 207/98 30.6.1998 Virtuaalituotteiden luomisen innovatiiviset tekniikat

ja jaÈrjestelmaÈt
EYVL C 371, 1.12.1998

NN 104/96, NN 140/96 1.7.1998 Tuki Umformtechnik Erfurt GmbH:lle (UTE)

NN 30/98 1.7.1998 Sachsenin osavaltion tutkimus- ja kehitystukiohjelman
muutos ja jatkaminen: innovatiiviseen tekniikkaan
suuntautuneet yhteistyoÈ hankkeet

NN 31/98 1.7.1998 Sachsenin osavaltion T&K-ohjelman muuttaminen ja
jatkaminen, tuki markkinasuuntautuneille yliopistojen
ulkopuolisille tutkimuskeskuksille

N 197/98 1.7.1998 Thyssen Krupp Stahl GmbH:n ympaÈristoÈ tuki EYVL C 392, 16.12.1998
N 256/98 3.7.1998 YmpaÈristoÈ teknologian edistaÈmisohjelma, T&K-

yhteistyoÈ ohjelma (Bremen)
EYVL C 371, 1.12.1998

N 175/98 9.7.1998 Sachsen-Anhaltin osavaltion ohjelma pk-yritysten
vaÈlisen yhteistyoÈ n edistaÈmiseksi

NN 6/98 14.7.1998 Fortschritt Landmaschinen GmbH:n (Neustadt/
Sachsen) lisaÈrahoitustoimet (Vertragsmanagement)

N 283/98 15.7.1998 Bremenin talouskoulutuksen alueellista tukiohjelmaa
koskevat yleisohjeet

EYVL C 300, 29.9.1998

N 317/98 N 318/98 15.7.1998 Osakkuudet pk-yritysten t&k-toiminnassa,
teknologiaan suuntautuneiden pienyritysten
innovaatiohankkeiden tukeminen

EYVL C 308, 8.10.1998

N 134/98 22.7.1998 Saarlandin pk-yrittaÈmisen edistaÈmisohjelma EYVL C 308, 8.10.1998

N 733/97 29.7.1998 YmpaÈristoÈ nsuojelutuki DK Recycling und Roheisen
GmbH:lle

EYVL C 289, 17.9.1998

N 982/97 29.7.1998 MTW-Schiffswerft Wismarin rakenneuudistus ja
yksityistaÈminen (2. tukieraÈ)

N 152/98 29.7.1998 Investointituki Flensburger Schiffbau Gesellschaftille EYVL C 409, 30.12.1998
N 228/98 29.7.1998 Island Polymer Industries GmbH:n rakenneuudistus ja

yksityistaÈminen
N 279/98 29.7.1998 Tuki CGF:lle (Grossenhainer Gesenk- und

Freiformschmiede GmbH)
N 383/98 29.7.1998 Laivanrakennuksen 7. tukidirektiivin 4 artiklan 7

kohdan mukainen kehitysapu
EYVL C 409, 30.12.1998

N 255/98 3.9.1998 YmpaÈristoÈ tekniikan edistaÈmisohjelma -
pilottiasennukset

EYVL C 300, 29.9.1998

N 329/98 8.9.1998 YmpaÈristoÈ tutkimus EYVL C 363, 25.11.1998
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N 289/98 16.9.1998 Julkiset takaukset osakkuuksien hankkimiseen
teollisuuden pk-yrityksistaÈ (Nordrhein-Westfalen)

EYVL C 363, 25.11.1998

N 357/98 16.9.1998 Pk-yritysten innovaatiokykyaÈ edistaÈvaÈ tuki EYVL C 363, 25.11.1998
NN 23/98 16.9.1998 Ingenieur und Maschinenbau GmbH:n pelastaminen

ja yksityistaÈminen (Rostock)
EYVL C 351, 18.11.1998

NN 32/98 16.9.1998 Sachsenin osavaltion t&k-ohjelman muutos ja
pidennys

EYVL C 314, 13.10.1998

N 299/98 17.9.1998 Baijerin alueellinen teollisuusohjelma EYVL C 363, 25.11.1998

N 394/98 30.9.1998 Tuki Rawe GmbH & Co:lle EYVL C 384, 10.12.1998

N 150A/98 5.10.1998 Sachsen-Anhaltin yleisohje, joka koskee avustusten
myoÈ ntaÈmistaÈ maaseutualueiden sisaÈ isen alueellisen
kehityksen edistaÈmiseksi

N 254/98 8.10.1998 Pk-yritysten toiminnan edistaÈminen (Bremen) EYVL C 384, 10.12.1998

NN 51/98 14.10.1998 Niles Werkzeugmaschinen GmbH:n rahoitustoimet

N 269/98 29.10.1998 ThuÈ ringenin osavaltion t&k-ohjelman muutos;
ohjelmalla tuetaan markkinoihin suuntautuneita
tutkimuslaitoksia

EYVL C 351, 18.11.1998

N 543/98 29.10.1998 Uusien osavaltioiden (ml. ItaÈ -Berliini) pk-yritysten
osallistuminen messuille ja naÈyttelyihin vuonna 1999

N 567/98 10.11.1998 Sachsenin osavaltion MittelstandsfoÈ rderung-ohjelman
muutos (pk-yritykset)

NN 76/98 11.11.1998 Tuki Rackwitz Aluminium Gmbh:lle (Sachsen)

N 853/97 16.11.1998 ERP-innovaatio-ohjelma
N 32/98 25.11.1998 Tuki Lausitzer Teppichfaserwerk GmbH:lle

N 354/98 9.12.1998 Tuki Opel Restrukturierungsgesellschaft mbH:lle
(Kaiserslautern)

N 550/98 9.12.1998 Tuki Daimler-Benz Ludwigsfeldelle - Hanke NCV 1

N 628/98 9.12.1998 Puolaan tehtaÈviin investointeihin tarkoitetun
Brandenburgin osavaltion takausohjelman pidennys

N 519/98 21.12.1998 ATK-jaÈrjestelmaÈt

N 130/98 22.12.1998 Tuki SWM Werkzeugmaschinen GmbH & Co. KG:lle
N 220/98 22.12.1998 Tuki SYSMA Antriebstechnik GmbH:lle

NN 98/98 22.12.1998 Tuki WATIS BAU GmbH:lle

ItaÈ valta

N 824/97 7.1.1998 Siemenrahoitusohjelma" EYVL C 70, 6.3.1998

N 28/98 10.2.1998 FGG-tutkimusrahaston myoÈ ntaÈmaÈ tuki EYVL C 257, 15.8.1998

N 520/97 19.2.1998 NiederoÈ sterreichin osakkuusmalli Starttiraha EYVL C 159, 26.5.1998

N 989/97 27.3.1998 Siemenrahoitusohjelma 2002 EYVL C 159, 26.5.1998
N 812/97 7.4.1998 TyoÈ llistaÈmistuki EYVL C 192, 19.6.1998

N 51/98 15.4.1998 Wienin rakenneuudistusohjelma EYVL C 192, 19.6.1998

N 507/96 22.4.1998 Tuki Kurzentrum Bad Windischgarsten GmbH & Co
KG:lle

EYVL C 290, 18.9.1998

N 837/96 6.5.1998 Tuki Fahrzeug- und Motor- Akustik F&E GmbH &
CoKG:lle

EYVL C 208, 4.7.1998

NN 20/97 6.5.1998 Yleisohjeet biomassan kaÈyttoÈ n edistaÈmiseksi
tuotannossa (Vorarlberg)

EYVL C 228, 21.7.1998

N 109/98 27.5.1998 Aluetuen yleisohjeet EYVL C 257, 15.8.1998

N 253/98 14.7.1998 Investointituki (EHTY:n ulkopuolinen teraÈsala)
Voest-Alpine Stahlrohr Kindberg GmbH & Co KG:lle

EYVL C 392, 16.12.1998

N 611/97 29.7.1998 Tuki Siemens SGP Verkehrstechnik GmbH:lle (Graz) EYVL C 308, 8.10.1998
N 292/98 18.9.1998 Kplus-osaamiskeskusohjelma EYVL C 363, 25.11.1998

N 482/98 28.10.1998 Aluetukikartta 1999 EYVL C 396, 19.12.1998

NN 43/98 25.11.1998 Tuki TISGmbH:lle

N 494/98 22.12.1998 Tuki OÈ sterreichische Salinen AG:lle "Saltmine
Hallstatt" -hanketta varten
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Belgia

N 550/97 7.1.1998 VaÈhaÈisiaÈ muutoksia ACE-tukijaÈrjestelyyn (Hainaut) EYVL C 65, 28.2.1998

N 554/97 4.2.1998 Valtiontuki Opel Belgiumille sen koulutushankkeen
tukemiseen Antwerpenissa

EYVL C 208, 4.7.1998

N 608/97 17.2.1998 PO INTEREG II (1994-1999), yritysten kehitystuki
(Vallonian alue)

EYVL C 111, 9.4.1998

N 905/96 19.2.1998 Investointitukiohjelma yhteistyoÈ yritysten,
keskinaÈ isten ja voittoa tuottamattomien yritysten
hyvaÈksi (ESM) (Vallonia, Meuse-Vesdre)

N 334/97 19.2.1998 Investointitukiohjelma Ittren ja Tubizen alueen
yrityksille

N 84/98 4.3.1998 Ardenne-Famenne alueen kaÈynnistys-, erikoistumis- ja
kehitysrahasto (FADDAF)

EYVL C 130, 28.4.1998

N 675/97 25.3.1998 SIDMARin ympaÈristoÈ tuki EYVL C 392, 16.12.1998

N 469/97 15.5.1998 Sopeuttamisyritysten rahoitus ja viihtyisyyden
parantaminen (ReÂgion Bruxelles-capitale)

EYVL C 300, 29.9.1998

N 227/98 3.6.1998 Rakenneuudistustuki Groupe Herstalille EYVL C 277, 5.9.1998
NN 177/97 1.7.1998 Tuki Louis de Poortere -konsernille (LDP)

N 233/98 3.9.1998 Taloudellisista avustuksista 1.7.1993 annetun
asetuksen muutokset (Bryssel)

EYVL C 308, 8.10.1998

N 131/98 14.9.1998 Suurten yritysten ja pk-yritysten T&K:ta edistaÈvaÈn
tukiohjelman muutos (Limbourg ja Turnhout)

N 563/97 16.9.1998 Koulutustuet Techspace Aerolle ja Cockerill
Mechanical Industriesille, yhteisrahoitus Euroopan
sosiaalirahaston kanssa vuosia 1994-1997 koskevan
Konver II -ohjelman kautta

NN 178/97 16.9.1998 Tuki Verlipackille (Vallonia)
N 777/97 30.9.1998 Tutkimuskeskusten tukiohjelma EYVL C 371, 1.12.1998

N 205/98 30.9.1998 Sunparks International NV:n rakenneuudistustuki EYVL C 384, 10.12.1998

N 240/98 30.9.1998 Brysselin paÈaÈkaupunkialueen yritysten investointien
tukeminen

EYVL C 384, 10.12.1998

N 248/98 18.12.1998 KONVER Bryssel - SABCA-hankkeet

Tanska

N 483/97 21.1.1998 IkaÈaÈntyneitaÈ tyoÈ ntekijoÈ itaÈ tyoÈ llistaÈvien yritysten tuki EYVL C 70, 6.3.1998

N 45/98 4.2.1998 Laivanrakennustuki, kolmen vuoden 1998
tukiohjelman pidentaÈminen (1. Korkotuki; 2.
Valtiontakaus; 3. Viimeisen laivan takaukset)

EYVL C 409, 30.12.1998

N 845/97 31.3.1998 EnergiasaÈaÈstoÈ n tutkimuksen ja kehityksen tukeminen EYVL C 192, 19.6.1998

N 111/98 6.5.1998 Sosiaalipalveluina toteutettavat toimenpiteet EYVL C 270, 29.9.1998

N 61/98 8.6.1998 Puhtaampien tuotteiden kehittaÈmisen edistaÈminen EYVL C 257, 15.8.1998
N 229/98 10.6.1998 Energiatehokkuustoimien muutos EYVL C 257, 15.8.1998

N 42/98 30.6.1998 Uusiutuvien energialaÈhteiden tukeminen EYVL C 257, 15.8.1998

N 117/98 14.7.1998 Toimenpiteet sellaisten tyoÈ ntekijoÈ iden
uudelleenkoulutuksen edistaÈmiseksi, joiden on vaikea
palata tyoÈ markkinoille

EYVL C 314, 13.10.1998

N 449A/97 NN 50/98 29.7.1998 Tanskan maakaasualan tukitoimet EYVL C 308, 8.10.1998
art. 90&2, traiteÂ CE

Espanja

N 189A/97, N 189B/97 12.1.1998 Pk-yritysten investointitukiohjelma: tuet maksuihin ja
provisioihin, jotka liittyvaÈt keskinaÈ isten
luottolaitosten lainaustoimenpiteisiin (Andalusia)

EYVL C 58, 24.2.1998

N 266/97 21.1.1998 Kilpailukyvyn parantamiseen tarkoitetun alueellisen
investointitukiohjelman (N 551/94) muutos (Kastilia-
la Mancha)

EYVL C 103, 4.4.1998
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N 422/97 4.2.1998 Matkailualan pk-yritysten tukiohjelma (Andalusia) EYVL C 99, 1.4.1998
N 153/97 4.2.1998 Teollisuutta edistaÈvaÈn investointitukiohjelman (N 348/

95) muutos
EYVL C 99, 1.4.1998

N 187/97 4.2.1998 Franja pirõÁtica de Huelvan" erityistoimenpidealueen
uusien yritysten ja siellaÈ jo toimivien yritysten kasvun
tai uudenaikaistamisen tukemiseen tarkoitettu
investointiohjelma (Andalusia)

EYVL C 99, 1.4.1998

N 72/98 17.2.1998 Vaikeuksissa olevien teollisuudenalojen tukiohjelman
(N 102/97) jatkaminen eraÈ illaÈ tukialueilla (Andalusia,
Asturias, Kantabria, Kastilia ja LeoÂ n, Extremadura,
Galicia, Murcia, Baskimaa)

EYVL C 130, 28.4.1998

N 388/97 18.2.1998 DonÄ anan matkailualan pk-yritysten tukiohjelma
(Andalusia)

EYVL C 111, 9.4.1998

N 766/97 18.2.1998 Tutkimuksen ja kehityksen aluetukiohjelma (Kastilia
ja LeoÂ n)

EYVL C 111, 9.4.1998

NN 83/97 25.3.1998 MyynninedistaÈmisen ja kehityksen tukiohjelma
(Andalusia)

EYVL C 192, 19.6.1998

N 191/97 7.4.1998 Kaivostoiminnan kehityksen alueellinen tukiohjelma
(Andalusia)

EYVL C 198, 24.6.1998

N 148A/98 6.5.1998 YmpaÈristoÈ nsuojelun aluetukiohjelma (Kantabria) EYVL C 213, 9.7.1998

N 404/97 6.5.1998 Tuki FASA Renaultille - Valladolid EYVL C 208, 4.7.1998

N 270/97 15.5.1998 Investointitukiohjelma, jolla edistetaÈaÈn uusia yrityksiaÈ
sekaÈ olemassaolevien yritysten laajentamista tai
modernisointia JaeÂnin maakunnan
erityistoimenpidealueella (Andalusia)

EYVL C 213, 9.7.1998

N 398/97 15.5.1998 Investointitukiohjelma, jolla edistetaÈaÈn uusia yrityksiaÈ
sekaÈ olemassaolevien yritysten laajentamista tai
modernisointia "Andalusian teknologiapuistossa"
Malagassa

EYVL C 213, 9.7.1998

N 186/98 2.6.1998 Tutkimus- ja kehitystuki (Madrid) EYVL C 257, 15.8.1998

NN 150/97 29.7.1998 Rakenneuudistustuki Productos Tubulares -yritykselle
N 370/98 3.9.1998 Kaupan pk-yritysten investointitukiohjelma (Ceuta y

Melilla)
EYVL C 308, 8.10.1998

N 371/98 3.9.1998 Matkailualan pk-yritysten investointitukiohjelma
(Ceuta y Melilla)

EYVL C 308, 8.10.1998

N 345/98 23.9.1998 AragoÂ nin alueen yritysten tukitoimenpiteet EYVL C 363, 25.11.1998

N 488/97 30.9.1998 Pk-yritysten aluetukiohjelma (Extremadura) EYVL C 396, 19.12.1998

N 295/98 30.9.1998 BahõÂa de CaÂdizin ja Jerez de la Fronteran
erityistoiminta-alueilla sijaitsevien yritysten
laajentamiseen tai uudenaikaistamiseen tai uusien
yritysten investointeihin tarkoitetun tukiohjelman
pidentaÈminen (Andalusia)

EYVL C 396, 19.12.1998

N 296/98 30.9.1998 Campo de Gibraltarin erityistoiminta-alueilla
sijaitsevien yritysten laajentamiseen tai
uudenaikaistamiseen tai uusien yritysten
investointeihin tarkoitetun tukiohjelman
pidentaÈminen (Andalusia)

EYVL C 396, 19.12.1998

N 347A/98 14.12.1998 Yritystoimintaa lisaÈaÈvaÈt toimenpiteet (Madrid)

N 298/98 22.12.1998 Alueellisen investointitukiohjelman (N 529/96)
pidennys (Baskimaa)

N 399/98 22.12.1998 PysyvaÈn tyoÈ llisyyden edistaÈminen (Aragon)

Suomi

N 741/97 17.2.1998 Tuki uudistuvan energian kaÈyttoÈ oÈ n EYVL C 156, 21.5.1998

N 66/98 3.6.1998 Valtiontuki puuta tai puupohjaisia polttoaineita
saÈhkoÈ ntuotantoon kaÈyttaÈville voimaloille sekaÈ pienille
voimaloille

EYVL C 264, 21.8.1998

N 278/98 17.9.1998 Kahden pk-yritysten kehittaÈmiseen tarkoitetun
tukiohjelman muutos: toimenpide 1: tuki
pienyrittaÈ jille, toimenpide 2: Tuki pk-yritysten
kehittaÈmiseen

EYVL C 330, 28.10.1998
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N 18/98 14.10.1998 Tuki saÈhkoÈ kaapeli-investointiin (Ruotsi-
Ahvenanmaa)

EYVL C 392, 16.12.1998

N 462/98 9.12.1998 Investointituki Ricdon OY:lle
N 583/98 9.12.1998 Korotetut poistot

N 602/98 18.12.1998 Laivanrakennuksen sopimuskohtaisen tukiohjelman
pidennys vuodeksi 1998

Ranska

N 672/97 4.2.1998 Institut Francàais du PeÂtrolelle (IFP) eraÈ istaÈ
oÈ ljytuotteista kannetun veroluonteisen maksun
jatkaminen vuosiksi 1998-2002

EYVL C 192, 19.6.1998

N 721/97 18.2.1998 Tutkimus- ja kehitystuki EHTY:n ulkopuoliselle Tubes
et Formes -teraÈsyritykselle

EYVL C 396, 19.12.1998

N 664/97 7.4.1998 Tuki COMMEND-hankkeelle ( Eureka 1549) EYVL C 192, 19.6.1998

N 132/98 15.4.1998 Hainautin, Nord-Pas de Calais'n, Picardien
INTERREG II -rahoitussuunnitelma

EYVL C 188, 17.6.1998

N 38/98 6.5.1998 YksittaÈ istuki MEDEA T 601 - EUREKA 1535 -
ohjelman puitteissa

EYVL C 244, 4.8.1998

N 3/98 3.6.1998 Elokuvatuotannon tuki EYVL C 279, 8.9.1998
N 349/98 22.7.1998 Mekaniikan tuotteiden veronluonteisesta maksusta

annetun saÈaÈdoÈ ksen voimassaolon jatkaminen vuosiksi
1999Ð2003

N 640/97 29.7.1998 T&K-tuki: EUREKA 1711 ADTT PHASE II EYVL C 308, 8.10.1998
N 485/98 30.9.1998 EHTY-teraÈsyritys Sollacin t&k-tuki

N 438/98 16.12.1998 Tuki Toyotan tehtaan perustamiselle Valenciennes -
Onnaingiin

N 264/98 22.12.1998 RECMES-ohjelma: yhteinen tutkimustyoÈ
mikroelektroniikan alalla

N 369/98 22.12.1998 Takaisin maksettava ennakko AeÂrospatialelle Airbus
A340-500/600 -ohjelmaa varten

Kreikka

NN 135/97 NN 136/97 18.2.1998 Tuki Halyvourgia Thessaliasille
NN 139/97 07.4.1998 Tuki teraÈsteollisuuden alalla SIDENOR-yhtioÈ lle

N 212/98 08.6.1998 Laivanrakennuksen tukea koskevan lainsaÈaÈdaÈnnoÈ n
voimassaolon pidennys 31.12.1998 saakka

EYVL C 392, 16.12.1998

N 162/98 25.9.1998 Palvelualan ja kaupan pk-yritysten modernisointi ja
niiden kansainvaÈlisen kilpailukyvyn parantaminen

EYVL C 308, 8.10.1998

N 344/98 11.11.1998 Investointituki telakalle "Elfesis Shipbuilding and
Industrial Enterprises S.A."

N 249/98 9.12.1998 Tuki teollisuusalueille

NN 137/97 16.12.1998 Tuki SOVEL-yhtioÈ n teraÈstehtaalle

NN 59A/98 22.12.1998 Aluekehityslaki (laki 2601/98)

Irlanti

N 704/97 6.5.1998 Irlannin maakaasuverkon laajennus EYVL C 253, 12.8.1998

Italia

N 659a/97 7.1.1998 Uusien tyoÈ stoÈ koneiden hankintatoimenpiteet EYVL C 70, 6.3.1998

N 264/97 21.1.1998 Docup 1997-1999 -toimenpiteet (Lazio) EYVL C 103, 4.4.1998

N 657/97 21.1.1998 Trento, toimenpiteet uusien yrittaÈ jien hyvaÈksi EYVL C 130, 28.4.1998
N 734/97 21.1.1998 PIC-RESIDER II -toimenpiteet EYVL C 103, 4.4.1998
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N 987/97 17.2.1998 Aluelain 26/95 jaÈ lleenrahoitus, yleisten
investointihankkeiden tukiohjelma (Friuli-Venezia
Giulia)

EYVL C 111, 9.4.1998

N 461/97 18.2.1998 Pelastamistuki Case di Cura Riunite srl:lle EYVL C 149, 15.5.1998

N 692/97 25.2.1998 Aluelaki 30/97 - TyoÈ llisyyden edistaÈminen EYVL C 130, 28.4.1998
N 58/98 10.3.1998 PIC KONVER -ohjelman voimassaolon jatkaminen EYVL C 188, 17.6.1998

N 655/97 11.3.1998 Verotustoimenpiteet innovaation tukemiseksi
teollisuusyrityksissaÈ

EYVL C 236, 28.7.1998

N 666/97 27.3.1998 9.6.1994 annetun aluelain N:o 25 muutos ja
voimassaolon pidennys, maaseutumatkailuyritysten
investointihankkeiden tukiohjelma

EYVL C 188, 17.6.1998

N 97/98 31.3.1998 Uusien tyoÈ paikkojen luomiseksi
sosiaaliturvamaksuista annetun vapautuksen
pidentaÈminen 31.12.1999 saakka

EYVL C 188, 17.6.1998

N 726/97 7.4.1998 Tuki IFFA SpA:lle [Isotta Fraschini Fabbrica
Automobil]

EYVL C 240, 31.7.1998

N 54/98 6.5.1998 Toimenpideohjelmat jaÈ tteen kierraÈtyksen ja
haÈvittaÈmisen tukemiseksi; yleinen hyvaÈksyminen tuen
myoÈ ntaÈmiselle

EYVL C 253, 12.8.1998

N 26/98 14.7.1998 Uusi tyoÈ llistaÈmistukitoimenpide, joka korvaa
Marcora-lain

EYVL C 308, 8.10.1998

N 98/98 15.7.1998 Pk-yritysten investoinnit EYVL C 308, 8.10.1998

N 658/97 29.7.1998 Cartiere del Garda-yhtioÈ lle myoÈ nnetyt tuet EYVL C 308, 8.10.1998
N 169/98 29.7.1998 Investointituki Capello Tubi Spa:lle H1

N 346/98 16.9.1998 Alueellisen lain N:o 39/97 13 pykaÈlaÈ ,
palveluosuuskunta CATA HoÃ telsin hyvaÈksi
myoÈ nnettaÈvaÈt tuet

EYVL C 314, 13.10.1998

N 298/98 17.9.1998 Pk-yrityksille tarkoitetut palvelut (Trento) EYVL C 363, 25.11.1998

N 291/98 17.9.1998 Pk-yrityksien, ympaÈristoÈ n ja tutkimuksen ja
kehityksen hyvaÈksi toteutettavat toimenpiteet (Friuli-
Venezia Giulia)

EYVL C 363, 25.11.1998

N 77/98 18.9.1998 LEADER II -ohjelma (Veneto) EYVL C 314, 13.10.1998

N 151A/98 N 151B/98 25.9.1998 TyoÈ llistaÈmistoimenpiteet, tyoÈ markkinoilla heikossa
asemassa olevien tyoÈ llistymisen edistaÈminen (Friuli-
Venezia Giulia)

EYVL C 371, 1.12.1998

N 784/97 30.9.1998 Nuovi Cantiere Apuania-telakan alueelliset
investointituet

EYVL C 409, 30.12.1998

N 786/97 30.9.1998 Vittoria SpA-telakan alueelliset investointituet EYVL C 409, 30.12.1998

N 157/98 30.9.1998 Visentinin telakan alueelliset investointituet EYVL C 409, 30.12.1998

N 158/98 30.9.1998 Orlandon telakan alueelliset investointituet EYVL C 409, 30.12.1998

N 159/98 30.9.1998 C.R.N. -laivanrakennusyrityksen alueelliset
investointituet

EYVL C 409, 30.12.1998

N 161/98 30.9.1998 De Polin telakan alueelliset investointituet EYVL C 409, 30.12.1998
N 163/98 30.9.1998 Tuet Novalis Fibres -yhtioÈ lle EYVL C 384, 10.12.1998

N 818/97 5.10.1998 Yritysten investointituki (Umbria) EYVL C 396, 19.12.1998

N 50/98 9.10.1998 Automaattiset tuet

N 419/98 9.10.1998 PIC INTERREG II Italia - Slovenia. Toimenpide 3,2
"Yrityksille tarkoitetut palvelut"

EYVL C 396, 19.12.1998

N 170/98 14.10.1998 Tuki Inox Tech Spa:lle (EHTYn ulkopuolinen
teraÈsala)

N 187/98 22.10.1998 Matkailualan yritysten tukitoimista 30.1.1998 annetun
lain N:o 6 6b artiklan mukaiset toimenpiteet

EYVL C 396, 19.12.1998

N 340A/96 28.10.1998 Aluelaki 33/96 tyoÈ llistaÈmistoimenpiteistaÈ (Sisilia) EYVL C 396, 19.12.1998
N 226/98 28.10.1998 Takausrahaston perustaminen pk-yritysten tueksi EYVL C 396, 19.12.1998

N 272/98 10.11.1998 Hotellialan tuki (Sardinia) EYVL C 396, 19.12.1998

N 103/98 11.11.1998 Laivanrakennuksen tuki vuodelle 1998 ja
laivanrakennuksen erityistakausrahasto

N 469/98 16.11.1998 YhteinaÈ inen ohjelma-asiakirja, tavoite 2, toimenpide
1,4, tuet pk-yritysten ympaÈristoÈ - ja
turvallisuusinvestointeihin (Marche)

EYVL C 396, 19.12.1998

N 67A/98 23.11.1998 Pk-yritysten uuden maÈaÈritelmaÈn soveltaminen
olemassa oleviin tukiohjelmiin: teollisuusyritykset
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N 562/98 25.11.1998 Tuki tyoÈ paikkojen saÈ ilyttaÈmiseen Italian 92 artiklan 3
kohdan a alakohdan mukaisilla alueilla

EYVL C 409, 30.12.1998

N 566/98 03.12.1998 Pk-yritysten investointien takaisinmaksettavat
ennakot (Piemonte)

NN 171/97, NN 67/98 09.12.1998 Tuet maanjaÈristyksistaÈ kaÈrsineillaÈ alueilla toimiville
yrityksille; tuet luonnononnettomuuksien
aiheuttamien vahinkojen korjaamiseen

N 810/97 22.12.1998 Lailla 488/92 (Italian aluetukien paÈaÈ jaÈrjestely)
saÈaÈdetyn tukiohjelman rahoituksen lisaÈys ja
soveltamisalan laajennus matkailuun

N 433/98 22.12.1998 Umbrian maanjaÈristyksen vahingoittamien
taloudellisten toimintojen elvyttaÈminen

Luxemburg

N 595/97 4.2.1998 COMET-ohjelman vaihe 2. Tuki teraÈsalan yrityksille
ProfilARBED SA ja ARES SA

EYVL C 211, 7.7.1998

Alankomaat

N 513/97, N 754/97, N
755/97

4.2.1998 Muutokset ympaÈristoÈ verolakiin EYVL C 156, 21.5.1998

N 502/97 20.2.1998 KansainvaÈliset teknologiaohjelmat EYVL C 156, 21.5.1998

N 624/97 25.3.1998 Tuki Hoogovens Staalin tutkimus- ja
kehityshankkeelle "Cyclone Converter Furnace"

EYVL C 211, 7.7.1998

N 506/97 7.4.1998 Tuki hankkeelle COMMEND : Eureka 1549 EYVL C 192, 19.6.1998

N 840/97 7.4.1998 Hiilidioksidin vaÈhentaÈmisohjelma EYVL C 198, 24.6.1998
N 20/98 7.4.1998 YmpaÈristoÈ verolakiin perustuvan vedenpuhdistustuen

pidentaÈminen
EYVL C 257, 15.8.1998

N 119/98 27.4.1998 Flevoland 1997 -tyoÈ llistaÈmistukiohjelman muutos EYVL C 169, 4.6.1998

N 503/97 6.5.1998 Pk-yritysten investointeja uusille markkinoille
edistaÈvaÈ t toimenpiteet

EYVL C 257, 15.8.1998

N 752/97 6.5.1998 VihreaÈn saÈhkoÈ n kaÈyttoÈ aÈ edistaÈvaÈ t toimenpiteet EYVL C 244, 4.8.1998

N 55/98 3.6.1998 Investointituki muuhun kuin teollisuuskaÈyttoÈ oÈ n
tarkoitettuun laÈmpoÈ laitokseen

EYVL C 257, 15.8.1998

N 813/97 17.6.1998 Integroidut jaÈtteenkaÈsittely-yksikoÈ t EYVL C 264, 21.8.1998

N 95/98 17.6.1998 LaÈmpoÈ aÈ ja energiaa tuottava
biomassayhdistelmaÈvoimala, Lelystad

EYVL C 257, 15.8.1998

N 753/97 14.7.1998 JaÈtteenkaÈsittely-yksikoÈ iden energiaveroja koskeva
poikkeus

EYVL C 308, 8.10.1998

N 330/98 15.7.1998 Noord Nederlandin investointitukiohjelman (N 636/
94) muutos

EYVL C 279, 8.9.1998

N 262/98 22.7.1998 Noord-Nederlandin yritysten kannustaminen 1998 EYVL C 300, 29.9.1998
N 342/98 22.7.1998 EnergiankaÈytoÈ n tehostaminen ja ympaÈristoÈ oÈ n liittyvaÈt

neuvontapalvelut
EYVL C 300, 29.9.1998

N 716/97 29.7.1998 YmpaÈristoÈ n suojelun edistaÈminen, Gamma Utility
Centre Europoort -hanke

EYVL C 308, 8.10.1998

N 750/97 29.7.1998 Vapaa poisto-ohjelma - Lelystadt (Flevoland) EYVL C 279, 8.9.1998

N 129/98 29.7.1998 Palkkio tyoÈ paikkojen luomisesta Twenteen EYVL C 396,
19.12.1998

N 135/98 29.7.1998 T&K-tuki: MEDEA T 601 - EUREKA 1535/Atlas EYVL C 308, 8.10.1998

N 303/98 16.9.1998 Laivanrakennuksen seitsemaÈnnen tukidirektiivin 4
artiklan 7 kohdan mukainen kehitysapu Kiinalle

EYVL C 409, 30.12.1998

N 415/98 17.9.1998 Laivanrakennuksen tukilainsaÈaÈdaÈnnoÈ n voimassaolon
pidentaÈminen 31.12.1998 asti

N 473/98 17.9.1998 Noord Nederlandin investointitukiohjelman muutos

N 206/98 28.10.1998 Barkmeijer Stroobos -telakan investointituki
N 486/97 25.11.1998 Elokuvatuotannon tuki

NN 136/98 9.12.1998 Rankkasateiden aiheuttamien vahinkojen korvaus
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N 751/97, NN 184/97 22.12.1998 JaÈ tepolttoaineiden nollatariffi
N 65/98 22.12.1998 Voittoa tavoittelemattomien ja erityisalojen

energiatoimitusten tukiohjelma
N 107/98 22.12.1998 Laivanrakennuksen 7. tukidirektiivin 4 artiklan 7

kohdan mukainen kehitysapu Indonesialle
N 589A/98 22.12.1998 Hiilidioksidi/energiaveron voimassaolon

pidentaÈminen

Portugali

NN 36/97 11.3.1998 Koulutustuki Autoeuropalle EYVL C 208, 04.7.1998

N 89/98 11.3.1998 M Carmona & IrmaÄos SA -yrityksen
rakenneuudistustuki

N 90/98 25.3.1998 Cofinca SA -yhtioÈ n rakenneuudistustuki
N 128/98 25.3.1998 Subvidouro Crl -yrityksen rakenneuudistustuki

N 82/98 20.5.1998 Valtion pankkitakausjaÈrjestelmaÈ (SGEEB) EYVL C 363, 25.11.1998

N 232/98 30.6.1998 YhteisoÈ n pk-aloitteen toimintaohjelman muutos EYVL C 308, 08.10.1998

N 202/98 1.7.1998 Tuki Exporplas s.a:lle EYVL C 264, 21.8.1998
N 388/98 3.9.1998 PEDIP II - toimenpiteen 3,5 (tuki yritysten pienille

modernisointihankkeille) soveltamisalan
laajentaminen SIR-jaÈrjestelmaÈaÈn (alueelliset
kannustimet) kuuluville alueille

EYVL C 308, 08.10.1998

N 203/98 30.9.1998 Tuki Verto Portugalille EYVL C 384, 10.12.1998

N 201/98 9.12.1998 Tuki FITOR S.A:lle
N 363/98 9.12.1998 Rakenneuudistuki DRAGAPOR S.A:lle

N 577/98 9.12.1998 RETEX-toimintaohjelman toimenpiteen A2 muutos

NN 100/98 22.12.1998 Yritysten nykyaikaistamistukijaÈrjestelmaÈ (SIRME)

Yhdistynyt Kuningaskunta

N 616/97 10.3.1998 Skotlannin asiantuntija-apuohjelma EYVL C 159, 26.5.1998

NN 161/97 25.3.1998 TEC- ja CCTE-neuvostojen harkinnanvarainen
resurssien kaÈyttoÈ

EYVL C 236, 28.7.1998

N 17/98 25.3.1998 Rolls Roycen suurmoottoriohjelmat EYVL C 228, 21.7.1998

N 141/98 20.5.1998 Markkinoilletulon avustusohjelma (Pohjois-Irlanti)
N 115/98 27.5.1998 SMART Wales EYVL C 264, 21.8.1998

NN 2/98 1.7.1998 Welsh Development Agency (WDA): kiinnelainojen
takausohjelma

N 230/98 27.7.1998 SMART- ja SPUR-ohjelmien jatkaminen Skotlannissa EYVL C 300, 29.9.1998

N 153/98 29.7.1998 Non-fossil Fuel Obligation for Renewables (NFFO)
(muiden kuin fossiilisten polttoaineiden
kaÈyttoÈ velvollisuus)

EYVL C 300, 29.9.1998

N 218/98 29.7.1998 Alue- ja koulutustuki Jaguar Cars Ltd:lle
Halewoodissa toteutettavaa investointihanketta
varten (Merseyside)

EYVL C 270, 29.9.1998

N 210/98 30.9.1998 Tutkimuksen ja kehityksen tukeminen - Seagate
Strategic Research Programme

EYVL C 384, 10.12.1998

N 365/98 30.9.1998 Kvaerner Govan Ltd:n telakan investointituki

N 374/98 30.9.1998 TyoÈ paikkojen luominen nuorille, "New Deal" EYVL C 384, 10.12.1998

NN 117/97 14.10.1998 British Steelin tutkimus- ja kehitystuki (ESCS Steel)

N 420/98 11.11.1998 Alueellinen investointituki LVD Limited -yritykselle
N 410/98 22.12.1998 TyoÈ llisyyslainarahasto

N 533/98 22.12.1998 Matkailurahasto (Tourism Challenge Fund) (Pohjois-
Irlanti)
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Ruotsi

N 65/97 21.1.1998 Tukialuekartta EYVL C 89, 25.3.1998

N 77/97 2.2.1998 PK-yritysten tuki EYVL C 130, 28.4.1998
N 710/97 11.3.1998 Energia-alan t&k:n tukitoimet EYVL C 169, 4.6.1998

N 711/97 11.3.1998 Energiatekniikan saÈaÈtioÈ EYVL C 169, 4.6.1998

N 712/97 11.3.1998 Energiatekniikan edistaÈmistoimet EYVL C 169, 4.6.1998

N 110/98 17.6.1998 Rakennemuutosalueiden aluetukiohjelman muutos ja
pidennys

EYVL C 300, 29.9.1998

N 843/97 22.7.1998 Paikalliset investointihankkeet, joilla edistetaÈaÈn
kestaÈvaÈaÈ kehitystaÈ yhteiskunnassa

EYVL C 300, 29.9.1998

N 116/98 27.7.1998 PK-yritysten tuki EYVL C 308, 8.10.1998
N 52/98 16.12.1998 TyoÈ llistaÈmistoimenpiteet

N 53/98 16.12.1998 Koulutustoimenpiteet

N 650/98 22.12.1998 Pienyritystuki

2. Toimenpiteet, joihin komissio muodollista tutkimusmenettelyaÈ aloittamatta ei katsonut
sisaÈ ltyvaÈn EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohdassa tai paÈaÈ toÈ ksen 2496/96/
EHTY 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tukea

Saksa

N 337/98 1.7.1998 Yrityksen julkisen osakkaan Hanseatische
Industriebeteilgungen GmbH:n riskipaÈaÈomasijoitus
Stahlwerke Bremen GmbH:n osakepaÈaÈomaan

EYVL C 392, 16.12.1998

N 276/98 22.7.1998 ThuÈ ringenin osavaltion ohjelma: valikoitujen
markkinoihin suuntautuneiden tutkimuslaitosten
institutionaalinen rahoitus

EYVL C 289, 17.9.1998

NN 83/98 14.10.1998 Preussag Stahl AG:n takaisinosto julkiselle omistajalle
(Niedersachsen)

EYVL C 392, 16.12.1998

ItaÈ valta

N 546/97 3.6.1998 Tuki Mobil Oil Austria AG:lle EYVL C 290, 18.9.1998

N 856/97 17.6.1998 Schimdt Schraubenwerkelle myoÈ nnettaÈvaÈ avustus
ympaÈristoÈ vahinkojen korjaamiseen

EYVL C 409, 30.12.1998

Belgia

N 277/98 30.6.1998 AlaikaÈ isten ja sellaisiin rinnastettavien tyoÈ ntekijoÈ iden
sosiaaliturva

EYVL C 308, 8.10.1998

Espanja

N 639/97 21.1.1998 Espanjan valtion omistaman INESPAL-konsernin
myynti ALCOA-konsernille

EYVL C 211, 7.7.1998

Italia

N 348/98 11.11.1998 Toimenpiteet asuntojen rakentamisen ja niiden
edullisen vuokraamisen edistaÈmiseksi (Trenton
maakunta)

KILPAILURAPORTTI 1998

VALTIONTUKI 291



Alankomaat

N 656/97 29.7.1998 Romuautojen jaÈ tteenkaÈsittelyjaÈrjestelmaÈn laajennus EYVL C 308, 8.10.1998

Yhdistynyt Kuningaskunta

N 624/98 22.12.1998 Student Loans Company Ltd:n lainojen
myyntimenettely

3. Asiat, joissa komissio on aloittanut EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdassa
tarkoitetun koko toimenpidettaÈ tai sen osaa koskevan menettelyn

Saksa

NN 54/97 (C 5/98) 04.2.1998 Toimenpiteet Brockhausen Holze GmbH:n hyvaÈksi EYVL C 144, 9.5.1998

N 237/97, NN 151/97
(C 8/98)

18.2.1998 Tuki BIOTEC Biologische Naturverpackungen
GmbH:lle

EYVL C 219, 15.7.1998

NN 176/97 (C 9/98) 18.2.1998 Rahoitukselliset toimenpiteet LuÈ rssen Maritime
Beteiligungen GmbH & Co-yhtioÈ n ostaessa Bremer
Vulkan Marine Schiffbau GmbH:n.

EYVL C 252, 12.8.1998

N 783/96 N 225/97 NN
70/97 (C 11/98)

25.2.1998 Tuki ADDINOL MineraloÈ l GmbH:lle EYVL C 186, 16.6.1998

NN 191/97 (C 15/98) 25.2.1998 Tuki Kranbau KoÈ then GmbH:lle EYVL C 338, 6.11.1998

NN 30/97 (C 19/98) 11.3.1998 Tuki Weida Leder GmbH:lle EYVL C 256, 14.8.1998

NN 166/97 NN 169/97
NN 170/97 (C 20/98)

11.3.1998 Tuki SICANille ja yhteistyoÈ kumppaneille tutkimus- ja
kehityshankkeisiin mikroelektroniikan alalla

EYVL C 307, 7.10.1998

NN 9/98 (C 22/98) 11.3.1998 Tuki Kranbau Eberswalde GmbH:lle EYVL C 353, 19.11.1998
NN 41/97 (C 27/98) 25.3.1998 Tuki Draiswerke GmbH:n rakenneuudistukseen EYVL C 207, 3.7.1998

N 771/97, NN 18/98 (C
30/98)

07.4.1998 Tuki Wildauer Kurbelwelle GmbH:lle EYVL C 377, 05.12.1998

N 573/97, N 588/97 (C
34/98)

22.4.1998 Tuki Torwegge Holztechnik GmbH & Co KG:n, IMA
Maschinenfabrik Klessmann GmbH:n ja IMA
Wehrmannin rakenneuudistukseen. Tuki Heinrich
Nottmeyer Maschinenfabrick GmbH:n
rakenneuudistukseen.

C 40/98 20.5.1998 Suuriin investointihankkeisiin myoÈ nnettaÈvaÈaÈ
alueellista tukea koskevat monialaiset puitteet

EYVL C 171, 5.6.1998

NN 54/95 (C 42/98) 03.6.1998 Tuki CD Albrechts GmbH -yhtioÈ n perustamiseksi EYVL C 390, 15.12.1998

NN 45/97 (C 45/98) 17.6.1998 Brandenburgin osavaltion 5.9.1991 ja 22.8.1994
soveltamat takausohjelmat

EYVL C 369, 28.11.1998

N 101/98 (C 54/98) 29.7.1998 Rakenneuudistustuki Graphischer Maschinenbau
GmbH:lle

EYVL C 336, 4.11.1998

NN 42/98 (C 56/98) 29.7.1998 Verovapaat investointivaraukset yritysten perustajille EYVL C 334, 31.10.1998
N 362/98 (C 63/98) 28.10.1998 Tuki Saxonylon Textil GmbH:lle

NN 113/98 (C 66/98) 25.11.1998 Kvaerner Warnow Werft GmbH:n liikakapasiteetti

NN 118/98 (C 69/98) 25.11.1998 ThuÈ ringenin osavaltion pk-yritysten investointeja
tukevan ohjelman vaÈaÈrinkaÈyttoÈ

N 702/97 (C 72/98) 09.12.1998 Laki Saksan uusissa osavaltioissa (ml. ItaÈ-Berliini)
vuonna 1999 myoÈ nnettaÈvistaÈ veronhuojennuksista

EYVL C osittainen
aloittaminen

N 100/98 (C 84/98) 22.12.1998 Liittovaltion ja osavaltioiden 27. yhteinen
puitesuunnitelma ªAlueellisen talousrakenteen
parantaminen

EYVL C osittainen
aloittaminen

NN 106/98 (C 85/98) 22.12.1998 De minimis -saÈaÈntoÈ jen virheellinen soveltaminen
ThuÈ ringenin osavaltion 20.7.1993 hyvaÈksytyn
vakautusohjelman yhteydessaÈ

NN 137/98 (C 87/98) 22.12.1998 De minimis -saÈaÈntoÈ jen virheellinen soveltaminen
ThuÈ ringenin osavaltion 24.1.1996 hyvaÈksytyn pk-
yritysten lainaohjelman yhteydessaÈ
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ItaÈ valta

NN 162/97 (C 3/98) 21.1.1998 WIBAGin osakkuutta yrityksissaÈ (joiden kotipaikka
on Burdenlandissa) koskevat suuntaviivat

EYVL C 154, 19.5.1998

N 895/96 (C 23/98) 25.3.1998 Tuki KNP Leykamille (Gratkorn) EYVL C 296, 24.9.1998

N 663/97 (C 24/98) 25.3.1998 YmpaÈristoÈ nsuojelutuki Kiener Deponie
Bachmanningille

EYVL C 201, 27.6.1998

NN 74/98 (C 52/98) 29.7.1998 Rakenneuudistustuki Ergee Textilwerk GmbH:lle EYVL C 298, 26.9.1998
NN 189/97 (C 61/98) 14.10.1998 Tuki Lenzing Lyocell GmbH & Co KG:lle EYVL C 9, 13.1.1999

Belgia

N 544/97 (C 29/98) 07.4.1998 Tuki Hermes Europe Railtel N.V:lle EYVL C 291, 19.9.1998
N 263/98 (C 67/98) 25.11.1998 Tuki Decochim S.A:lle

Espanja

N 749/97 (C 13/98) 25.2.1998 Tuki yritykselle Tubos Europa SA, suuret teraÈsputket EYVL C 156, 21.5.1998
N 851/97 (C 25/98) 25.3.1998 Valtiontuki synteettikuituja tuottavalle BrileÂn SA:lle. EYVL C 199, 25.6.1998

NN 33/98 (C 33/98) 07.4.1998 Tuki Babcock Wilcox EspanÄ a SA:lle EYVL C 249, 08.8.1998

Suomi

NN 20/98 (C 55/98) 29.7.1998 Investointien korotettuja poistoja koskeva ohjelma EYVL C 377, 5.12.1998
osittainen aloittaminen

Ranska

N 445/97 (C 12/98) 25.2.1998 Ranskan Cofidurille myoÈ ntaÈmaÈ tuki Creutzwaldissa
sijaitsevan entisen Grundigin (Gooding) tehtaan
haltuunottamiseksi

EYVL C 198, 24.6.1998

NN 19/95 (C 14/98) 25.2.1998 Gooding Consumer Electronics Ltd:lle myoÈ nnetty
tuki Creutzwaldissa sijaitsevan Grundingin tehtaan
haltuunoton yhteydessaÈ

EYVL C 179, 11.6.1998

N 124/98 (C 37/98) 20.5.1998 Laivanrakennusteollisuudelle myoÈ nnettaÈvaÈstaÈ tuesta
annetun seitsemaÈnnen neuvoston direktiivin 4 artiklan
7 kohdan mukainen Ranskan Polynesialle tarkoitettu
kehitysapu

EYVL C 307, 7.10.1998

NN 52/98 (C 38/98) 20.5.1998 Tuki Kimberley-Scott -yhtymaÈlle EYVL C 301, 30.9.1998

NN 53/98 (C 39/98) 20.5.1998 EDF:n tuki tietyille paperiteollisuuden yrityksille

Kreikka

N 607A/97 (C 50/98) 29.7.1998 Valtiontuet pk-yrityksille: teollisuuden toiminnallinen
ohjelma (toimenpide 1,4.2 - taantuvat alueet) ja
yhteisoÈ n pk-yrityksiaÈ koskeva aloite

Italia

NN 10/98 (C 16/98) 11.3.1998 Tuet Banco di Sicilialle ja Sicilcassalle EYVL C 297, 25.9.1998
NN 79/96 (C 26/98) 25.3.1998 Osuustoiminnallisten yritysten hyvaÈksi tarkoitetut

toimenpiteet
EYVL C 382, 9.12.1998
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N 783/97, N 160/98 (C
35/98)

22.4.1998 Italian lain N:o 488/92 nojalla myoÈ nnetyt alueelliset
investointituet kahden uuden telakan perustamiseen:
(Oristano + Belvedere Marittimo)

EYVL C 307, 7.10.1998

NN 41/98 (C 47/98) 14.7.1998 Ente Poste Italianelle mahdollisesti myoÈ nnetyt
tukitoimenpiteet

EYVL C 367, 27.11.1998

NN 60/98 (C 48/98) 14.7.1998 AlkupaÈaÈomaan osallistuminen ja muut toimenpiteet
Emsa-, Sigma- ja Intex-holdingyhtioÈ iden alaisille
yrityksille

EYVL C 403, 23.12.1998

NN 164/97, NN 75/98
(C 49/98)

22.7.1998 TyoÈ llisyystoimenpiteitaÈ koskevat lait EYVL C 384, 10.12.1998

NN 95/97 (C 64/98) 28.10.1998 Instituto Poligraphico e Zecca dello Statolle ja sen
maÈaÈraÈysvaltaan kuuluville yrityksille mahdollisesti
myoÈ nnetty tuki

N 693/97, NN 130/98
(C 71/98)

9.12.1998 SIRAP SpA:n kehittaÈmien, kunnallistekniikalla
varustettujen alueiden haltuunottoa ja
loppuunsaattamista koskevat maÈaÈraÈykset.
Teollisuusalueiden ja -hallien jakoa koskevat yhteiset
maÈaÈraÈykset.

NN 128/98 (C 77/98) 9.12.1998 INMA-telakan tappioiden kattaminen ITAINVEST-
nimisen (ex GEPI) julkisen holdingyhtioÈ n toimesta

NN 135/98 (C 86/98) 22.12.1998 Tuki Sangalli Vetro S.p.A:lle

Alankomaat

N 939/96 (C 18/98) 11.3.1998 Tuki OceÂ NV:lle vaÈrimustesuihkutulostinten
kehittaÈmistaÈ varten

EYVL C 270, 29.9.1998

N 558/97 (C 43/98) 03.6.1998 Tuki 624 Saksan rajan tuntumassa sijaitseville
alankomaisille huoltamoille

EYVL C 307, 7.10.1998

N 708/97 (C 44/98) 17.6.1998 NEFERCO -jalostamon tuotantoprosessiin kuuluva
kaasuturbiini

EYVL C 334, 31.10.1998

Portugali

N 196/98 (C 60/98) 14.10.1998 Tuki COTESI (Companhia de TexteÃ is SinteÂticos, SA) -
keskukselle

EYVL C 405, 24.12.1998

4. Asiat, joissa komissio on aloittanut paÈaÈtoÈ ksen 2496/96/EHTY 6 artiklan 5 kohdassa
tarkoitetun koko toimenpidettaÈ tai sen osaa koskevan menettelyn

Saksa

N 204/98 (C 41/98) 03.6.1998 YmpaÈristoÈ nsuojelutuki ESF Elbestahlwerk Feralpi
GmbH:lle

EYVL C 240, 31.7.1998

N 261/98 (C 73/98) 09.12.1998 Tuki Neue MaxhuÈ tte Stahlwerke GmbH:lle:
ympaÈristoÈ nsuojelutoimet.

Italia

N 791/97 (C 46/98) 01.7.1998 YmpaÈristoÈ nsuojelutuki ja t&k-tuki Acciaerie di
Bolzanolle

EYVL C 269, 28.8.1998
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5. Asiat, joissa komissio on jaÈsenvaltion jaÈtettyaÈ velvollisuutensa taÈyttaÈmaÈttaÈ aloittanut
EHTY:n perustamissopimuksen 88 artiklassa tarkoitetun menettelyn koko
toimenpiteestaÈ tai sen osasta

Saksa

C 55/94 et C 41/95 16.12.1998 Tuki teraÈsteollisuuden alalla Neue MaxhuÈ tte
Stahlwerke GmbH:lle - laittoman tuen takaisinperintaÈ

6. Asiat, joissa komissio on laajentanut EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdassa
tarkoitettua koko toimenpidettaÈ tai sen osaa koskevaa menettelyaÈ

Saksa

C 42/97 14.7.1998 Tuki Everts Erfurt GmbH:lle (ThuÈ ringen) EYVL C 377, 5.12.1998

C 23/97 29.7.1998 Rakenneuudistustuki Lautex GmbH:lle EYVL C 387, 12.12.1998

C 61/97 22.12.1998 Tuki ELPRO AG:lle (Berlin)

Espanja

C 76/97 06.5.1998 Tuki yritykselle Daewoo Electronics Manufacturing
Espana SA (DEMESA)

EYVL C 266, 25.8.1998

Ranska

C 51/90 06.5.1998 Tuki Pari Mutuel Urbainille (PMU) /
HevoskilpailuyhtioÈ

EYVL C 253, 12.8.1998

C 42/96 14.7.1998 SocieÂ teÂ Marseillaise de CreÂdit (SMC) : paÈaÈomapohjan
vahvistaminen noin 2 900 miljoonalla Ranskan
frangilla ja noin 400 miljoonan frangin lisaÈ takaus

EYVL C 249, 8.8.1998

Italia

C 46/94 04.2.1998 Tuet yritykselle SELECO SpA de Pordenone EYVL C 155, 20.5.1998

C 47/98 16.9.1998 Ente Poste Italianelle mahdollisesti myoÈ nnetyt
tukitoimenpiteet

EYVL C 367, 27.11.1998

7. VaÈ liaikaiset paÈaÈ toÈ kset, joissa jaÈsenvaltiota kehotetaan toimittamaan komission
tarvitsemat tiedot

Saksa

NN 142/97 7.4.1998 ThuÈ ringenin osavaltion pk-yritysten investointeja
tukeva ohjelma

C 63/97 3.6.1998 Tuki Riedel-de-HaÈen A.G.:lle, joka on tukialueiden
ulkopuolinen suuri yritys

NN 97/98 28.10.1998 Tuki BCA GMbH:lle (Bitterfelder Chlor-Alkali)

NN 120/98 9.12.1998 ThuÈ ringer Industriebeteiligungsfondsin
tukijaÈrjestelmaÈn vaÈaÈrinkaÈyttoÈ
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Italia

C 46/94 2.12.1998 Tuki Seleco S.p.a:lle

8. Asiat, joissa komissio on lopettanut EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdassa
tarkoitetun menettelyn lopullisella myoÈ nteisellaÈ paÈaÈ toÈ ksellaÈ katsottuaan tuen
yhteismarkkinoille soveltuvaksi

Saksa

C 16C/95 13.5.1998 Tuki Herborn & Breitenbach GmbH:lle (ex-
Drahtziehmaschinenwerk)

C 24/97 1.7.1998 Tuki Chemieanlagenbau Stassfurt AG:lle

C 72/97 30.9.1998 Tuki SKET Verseilmaschinenbau GmbH:lle
C 8/98 14.10.1998 Tuki BIOTEC Biologische Naturverpackungen

GmbH:lle
EYVL C 387, 12.12.1998

C 5/97 et NN 102/97 28.10.1998 Tuki Neptun Industrie Rostock GmbH:lle

C 27/98 25.11.1998 Rakenneuudistustuki Draiswerke GmbH:lle

C 59/97 9.12.1998 Tuki Cottbusin ruskohiilivoimalalle

Espanja

C 13/98 28.10.1998 Tuki AG TUBOS Europa SA:lle, suuret teraÈsputket

Ranska

C 39/96 10.6.1998 Tuki CoopeÂrative d'exportation du livre francàais'lle

C 42/96 14.10.1998 Valtion rahoitustuki SocieÂteÂ Marseillaise de CreÂdit -
yhtioÈ lle (SMC)

Italia

C 22/96 1.7.1998 YmpaÈristoÈ nsuojelutuki Servola SpA:lle

Alankomaat

C 59/96 29.7.1998 Suuritehoisen digitaalisen kopiokoneen kehittaÈminen
(OS 120)

Portugali

C 17/97 4.2.1998 Tuki synteettikuituteollisuuden alalla CORDEX
SA:lle [Companhia industrial Textil SA]

Ruotsi

C 66/97 21.1.1998 Uutta moottoriajoneuvoalan puitesaÈaÈntoÈ aÈ koskevien
komission ehdottamien aiheellisten toimenpiteiden
hyvaÈksyminen

EYVL C 122, 21.4.1998
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9. Asiat, joissa komissio on lopettanut paÈaÈtoÈ ksen 2496/96/EHTY 6 artiklan 5 kohdassa
tarkoitetun menettelyn lopullisella myoÈ nteisellaÈ paÈaÈ toÈ ksellaÈ katsottuaan tuen
yhteismarkkinoille soveltuvaksi

Saksa

C 85/97 9.12.1998 YmpaÈristoÈ tuki MCR Gesellschaft fuÈ r metallurgisches
Recycling -yritykselle

Italia

C 46/98 28.10.1998 YmpaÈristoÈ nsuojelu- ja T&K-tuki Acciaerie di
Bolzanolle

10. Asiat, joissa komissio on lopettanut EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 2
kohdassa tarkoitetun menettelyn lopullisella ehdollisella paÈaÈtoÈ ksellaÈ katsottuaan tuen
soveltuvan yhteismarkkinoille tietyin edellytyksin

Saksa

C 18/97 25.11.1998 Tuki InfraLeuna Infrastruktur und Service GmbH:lle

ItaÈ valta

C 24/98 9.12.1998 YmpaÈristoÈ nsuojelutuki Kiener Deponie
Bachmanningille

Ranska

C 13/97 21.1.1998 Rakenneuudistustuki Ranskan SocieÂ teÂ Francàaise de
Productionille ( SFP)

EYVL L 205, 22.7.1998

C 47/96 20.5.1998 Rahoitustuet CreÂdit Lyonnais'lle EYVL L 221, 8.8.1998

Italia

C 21/97 3.6.1998 Alueellinen laki 25/93 tyoÈ llisyyttaÈ edistaÈvistaÈ
toimenpiteistaÈ (51, 114, 117 ja 119 artiklat) (Sisilia)

C 40/96 29.7.1998 Banco di Napolin tervehdyttaÈminen, rakenneuudistus
ja yksityistaÈminen

C 38/97 16.9.1998 SocietaÁ Italiana per Condotte dºAcqua SpA:n
paÈaÈoman lisaÈys ja yksityistaÈminen (Condotte)

C 39/97 16.9.1998 Italstrade SpA:n paÈaÈoman lisaÈys ja yksityistaÈminen
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11. Asiat, joissa komissio on lopettanut EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 2
kohdassa tarkoitetun menettelyn kielteisellaÈ tai osittain kielteisellaÈ paÈaÈ toÈ ksellaÈ
katsottuaan tuen yhteismarkkinoille soveltumattomaksi

Saksa

C 16/97 21.1.1998 Saksan tuloverolain 52 §:n 8 momentin perusteella
myoÈ nnettaÈvaÈt veronhuojennukset

EYVL L 212, 30.7.1998

C 14/92 25.2.1998 Tuki Bremer Vulkan AG:lle Kruppin ja Hibegin
kautta

EYVL L 316, 25.11.1998

C 22/97 25.2.1998 Laivanrakennuksen 7. tukidirektiivin 4 artiklan 7
kohdan mukainen kehitysapu Indonesialle

C 52/97 25.2.1998 Liittovaltion ja osavaltion yhteinen 26. puiteohjelma
alueellisen talousrakenteen parantamiseksi

C 9/97 22.4.1998 Tuki SHB Stahl- und Hartgusswerke BoÈ sdorf AG:lle

C 35/97 22.4.1998 Tuki Triptis Porzellan GmbH i. GV:lle

C 37/96 6.5.1998 Saksan suunnitelma laajentaa suuryritysten
aineettomien hyoÈ dykkeiden hankintakustannusten
aluetukikelpoisuutta osana liittovaltion ja osavaltion
25. puiteohjelmaa alueellisen talousrakenteen
parantamiseksi

EYVL L 316, 25.11.1998

C 40/98 14.7.1998 Monialaiset puitteet alueellisesta tuesta suurille
investointihankkeille

EYVL L 304, 14.11.1998

C 7/96 22.7.1998 MTW-Schiffswerftille ja Volkswerftille myoÈ nnetyn
rakenneuudistustuen siirtaÈminen muille Bremer
Vulkanin yrityksille

C 46/97 29.7.1998 GeorgsmarienhuÈ tte GmbH:n (EHTY:n
teraÈsteollisuus) vapauttaminen ympaÈristoÈ velvoitteista

C 11/98 25.11.1998 Tuki ADDINOL MineraloÈ l GmbH:lle

C 7/95 9.12.1998 Tuki Maschinenefabrik Sangerhausenille (Samag)
C 63/97 22.12.1998 Tuki Riedel-de HaeÈn AG:lle

ItaÈ valta

C 62/97 1.7.1998 Pelastustuen keston jatkaminen Actual Maschinenbau
AG:lle

EYVL L 316, 25.11.1998

C 77/97 14.10.1998 Suora ulkomaan investointi LiftgmbH:lle
C 52/98 22.12.1998 Rakenneuudistustuki Ergee Textilwerk GmbH:lle

Espanja

C 52/96 14.7.1998 Rakenneuudistustuki FAHAVE S.A:lle ja sen
seuraajille

C 32/97 14.7.1998 Tuki yritykselle Porcelanas del Norte S.A.L.
(PONSAL) / "Commercial Europa de Porcelanas
S.A.L." (COMEPOR)

C 44/97 14.10.1998 Tuki MAGEFESA-konsernille ja sen seuraajille

C 68/97 28.10.1998 Tuki SNIACE S.A:lle

Ranska

C 44/96 22.7.1998 Consortium De ReÂalisation -yhtioÈ n (CDR)
vaÈlityksellaÈ myoÈ nnetty valtion rahoitustuki osalle
SocieÂ teÂ De Banque Occidentale -yhtioÈ taÈ (SDBO)

C 50/97 4.11.1998 Investointi- ja rakenneuudistustuki Nouvelle Filature
LainieÁre de Roubaix'lle
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Italia

C 27/97 13.5.1998 Laissa nro 549/95 maÈaÈraÈtyt verohelpotukset
moottoriajoneuvo-, laivanrakennus- ja
synteettikuituteollisuuden aloilla

C 14/97 1.7.1998 Rakenneuudistustuki yrityksille Keller SpA ja Keller
Meccanica SpA

C 29/97, C 30/97, C 31/
97

16.9.1998 Italian laissa N:o 49/85, eli Marcora-laissa,
osuustoiminnallisten yritysten hyvaÈksi saÈaÈdetyt
toimenpiteet

C 55/97 11.11.1998 Kahteen matkustaja-aluksen muuntamista koskevaan
sopimukseen myoÈ nnettaÈvaÈ lisaÈtuki

C 90/97 25.11.1998 Enirisorse Spa:n paÈaÈoman lisaÈys

Alankomaat

C 41/96 21.1.1998 Tuki vetyperoksiditehtaan rakentamiseksi Delfzijliin EYVL L 171, 17.6.1998

12. Asiat, joissa komissio on lopettanut paÈaÈtoÈ ksen 3855/91/EHTY 6 artiklan 4 kohdassa tai
paÈaÈ toÈ ksen 2496/96/EHTY 6 artiklan 5 kohdassa tarkoitetun menettelyn kielteisellaÈ
paÈaÈ toÈ ksellaÈ katsottuaan tuen yhteismarkkinoille soveltumattomaksi

Saksa

C 60/97 14.7.1998 Tuki teraÈsteollisuuden (EHTY) alalla Eisen- und
Stahlwalzwerke RoÈ tzel GmbH:lle

C 75/97 11.11.1998 Tuki ESF Elbestahlwerk Feralpi GmbH:lle

Luxemburg

C 25/94 17.6.1998 Tuki teraÈsteollisuuden (EHTY) alalla ProfilARBED
SA:lle ympaÈristoÈ nsuojeluohjelmaa varten

13. Asiat, joissa komissio on lopettanut EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 2
kohdassa tarkoitetun menettelyn jaÈsenvaltion luovuttua ehdotetusta toimenpiteestaÈ

Saksa

C 34/98 16.9.1998 Rakenneuudistustuki Torwegge Holztechnik GmbH
& Co KG:lle, IMA Maschinenfabrik Klessmann
GmbH:lle ja IMA Wehrmannille.
Rakenneuudistustuki Heinrich Nottmeyer
Maschinenfabrick GmbH:lle.

C 25/97 28.10.1998 Tuki DoÈ rries Scharmann Technologie GmbH:lle

ItaÈ valta

C 23/98 9.12.1998 Tuki KNP Leykamille, Gratkorn
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Italia

C 3/97 14.7.1998 Sopimuskohtaisten tukien voimassaoloaikojen
pidentaÈminen (aluelaki nro 25/93, 31 pykaÈlaÈ - Sisilia)

EYVL C 395, 18.12.1998

Luxemburg

C 36/97 11.3.1998 TeraÈstuottajien ProfilARBED S.A ja ARES S.A
tutkimus- ja kehitysohjelma vuodelle 1995/96

EYVL C 125, 23.4.1998

Alankomaat

C 36/96 22.4.1998 PuolijohdinjaÈrjestelmien kehittaÈminen multimediaa
varten

EYVL C 311,10.10.1998

14. Asiat, joissa komissio on lopettanut paÈaÈtoÈ ksen 2496/96/EHTY 6 artiklan 5 kohdassa
tarkoitetun menettelyn jaÈsenvaltion luovuttua ehdotetusta toimenpiteestaÈ

Saksa

C 41/98 9.12.1998 YmpaÈristoÈ nsuojelutuki ESF Elbestahlwerk Feralpi
GmbH:lle

15. Asiat, joissa komissio on ehdottanut aiheellisia toimenpiteitaÈ EY:n
perustamissopimuksen 88 artiklan 1 kohdan nojalla

Irlanti

E 1/98 E 2/98 22.7.1998 - KansainvaÈlinen rahoituspalvelukeskus (International
Financial Services Center, IFSC) ja Shannonin
lentokentaÈn tulliton vyoÈ hyke (Shannon Customs-free
Airpot Zone, SCAZ) - Irlannin yhtioÈ vero (Irish
Corporation Tax, ICT)

EYVL C 395, 18.12.1998

Yhdistynyt Kuningaskunta

E 2/97 1.7.1998 Komission paÈaÈtoÈ ksen N 31/51 (Single Regeneration
Budget) mukaiset aiheelliset toimenpiteet, jotka
koskevat Englannin osuutta investointiohjelmasta
"Partnership Investment Programme".

16. Asiat, joissa komissio on todennut jaÈsenvaltion suostuvan muuttamaan voimassa olevia
tukia EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 1 kohdan nojalla ehdotettujen
aiheellisten toimenpiteiden mukaisesti

Ruotsi

C 48/97 25.3.1998 Kuljetustuki Volvon (Volvo Truck Corporation)
Uumajan tehtaalle

EYVL C 215, 10.7.1998
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17. Asiat, jotka komissio on paÈaÈttaÈnyt saattaa yhteisoÈ jen tuomioistuimen kaÈsiteltaÈvaÈksi
EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla

Belgia

C 14/96 14.7.1998 Maribel bis/ter -ohjelma

18. Muut komission paÈaÈtoÈ kset

Saksa

C 52/97 22.7.1998 Liittovaltion ja osavaltion yhteinen 26. puiteohjelma
alueellisen talousrakenteen parantamiseksi: tuki-
intensiteetit etaÈtyoÈ skentelyn kehittaÈmisen
edistaÈmiseksi

oikaisu 25.2.1998
tehtyyn paÈaÈ toÈ kseen

N 499/97 14.10.1998 Verpackungszentrum Bitterfeld GmbH:n
yksityistaÈminen, Bitterfeld-Wolfen

oikaisu 16.12.1997
tehtyyn paÈaÈ toÈ kseen

NN 9/98 (C 22/98) 28.10.1998 Tuki Kranbau Eberswalde GmbH:lle oikaisu 11.3.1998
tehtyyn paÈaÈ toÈ kseen

NN 104/96, NN 140/96 11.11.1998 Tuki Umformtechnik Erfurt GmbH:lle (UTE) oikaisu 1.7.1998
tehtyyn paÈaÈ toÈ kseen

C 11/98 16.12.1998 Tuki ADDINOL MineraloÈ l GmbH:lle oikaisu 25.11.1998
tehtyyn paÈaÈ toÈ kseen

Espanja

C 52/96 22.12.1998 Rakenneuudistustuki FAHAVE S.A:lle ja sen
seuraajille

oikaisu 14.7.1998
tehtyyn paÈaÈ toÈ kseen

Ranska

N 3/98 29.7.1998 Elokuvatuotannon tuki EYVL C 279, 8.9.1998
3.6.1998 tehdyn
paÈaÈtoÈ ksen
muuttaminen

C 47/96 18.11.1998 Rahoitustuet CreÂdit Lyonnais'lle: voitolliseen
tulokseen paÈaÈsyaÈ koskevan lausekkeen arviointi

20.5.1998 tehdyn
paÈaÈtoÈ ksen 1 art. 3
kohdan c alakohdan
saÈaÈnnoÈ kset

Italia

N 737/97 25.2.1998 Palkkio tyoÈ paikkojen saÈ ilyttaÈmisestaÈ
perustamissopimuksen 92 artiklan 3 kohdan a
alakohdassa tarkoitetuilla alueilla

oikaisu 3.12.1997
tehtyyn paÈaÈ toÈ kseen

NN 10/98 (C 16/98) 15.4.1998 Tuet Banco di Sicilialle ja Sicilcassalle oikaisu 11.3.1998
tehtyyn paÈaÈ toÈ kseen
EYVL C 297, 25.9.1998

C 29/97, C 30/97, C 31/
97

14.10.1998 Italian laissa N:o 49/85, eli Marcora-laissa,
osuustoiminnallisten yritysten hyvaÈksi saÈaÈdetyt
toimenpiteet

oikaisu 16.9.1998
tehtyyn paÈaÈ toÈ kseen

NN 89/98 28.10.1998 Tuki IRI S.p.A:lle rajoittamattoman valtiontakauksen
jatkamisen muodossa: Andreatta/Van Miert -sopimus

lopettaminen

N 50/98 30.11.1998 Automaattiset tuet oikaisu 9.10.1998
tehtyyn paÈaÈ toÈ kseen
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Alankomaat

NN 28/94 17.6.1998 T&K-tuki FOKKER 70 -hankkeelle lopettaminen

Ruotsi

C 48/97 7.4.1998 Kuljetustuki Volvon (Volvo Truck Corporation)
Uumajan tehtaalle

oikaisu 25.3.1998
tehtyyn paÈaÈ toÈ kseen
EYVL C 215, 10.7.1998

D Ð Luettelo valtiontukiasioista muilla aloilla

1. Maatalous

1.1. Asiat, joissa komissio ei ole esittaÈnyt vastalauseita

ItaÈ valta

23.1.1998 STEIERMARK: TOIMENPITEET MAATALOUSTYOÈ NTEKIJOÈ IDEN
HYVAÈ KSI

EYVL C 136, 1.5.1998

6.2.1998 NIEDEROÈ STERREICH: UROSPUOLISTEN SIITOSELAÈ INTEN
(PAÈ SSIEN) OSTOTOIMENPITEET

EYVL C 130, 28.4.1998

27.2.1998 HALLASTA AIHEUTUNEIDEN VIININVILJELYN MENETYSTEN
KORVAAMINEN

EYVL C 181, 12.6.1998

1.4.1998 TEKNINEN MUUTOS ERITYISDIREKTIIVIIN VIININVILJELYN
RAKENTEISTA JA MYYNNINEDISTAÈ MISESTAÈ

EYVL C 188, 17.6.1998

15.4.1998 SALZBURG: POHJAVESIEN JA YRTTIEN SUOJELU EYVL C 232, 24.7.1998
23.4.1998 TUET VAKUUTUSMAKSUIHIN (VIININVILJELY) EYVL C 232, 24.7.1998

29.4.1998 STEIERMARK: YMPAÈ RISTOÈ TUKI EYVL C 266, 25.8.1998

29.4.1998 NIEDEROÈ STERREICH: KYLIEN KUNNOSTUS EYVL C 232, 24.7.1998

29.4.1998 TUET KASVIHUONEISIIN LIITTYVIIN INVESTOINTEIHIN EYVL C 232, 24.7.1998
3.6.1998 TYROL: MAIDON JA MAITOTUOTTEIDEN LAADUN JA

HYGIENIAN PARANTAMISEKSI TARKOITETUT TOIMENPITEET
EYVL C 266, 25.8.1998

30.7.1998 NIEDEROÈ STERREICH: NUORTEN VILJELIJOÈ IDEN
ALOITUSTUKIJAÈ RJESTELMAÈ

EYVL C 329, 27.10.1998

9.9.1998 TUKIJAÈ RJESTELMAÈ MAATALOUSALAN INVESTOINTEIHIN JA
PALVELULUIHIN

EYVL C 361, 24.11.1998

24.9.1998 OHJELMA 2000:N MUUTTAMINEN POHJAVESIEN OSALTA EYVL C 361, 24.11.1998

Belgia

12.1.1998 RAAKA-AINEIDEN RAHASTOLLE MAKSETTAVAT PALKKIOT JA
MAKSUT

EYVL C 147, 13.5.1998

13.1.1998 FLANDERI: TUKI KAUPUNKI- JA MAASEUTUSUUNNITTELUUN
JA JULKISEN INFRASTRUKTUURIN PARANTAMISEEN

EYVL C 136, 1.5.1998

24.2.1998 VALLONIA: NAUDANLIHA-ALAN ERITYISTOIMET EYVL C 136, 1.5.1998
4.5.1998 LUONNOS KUNINKAAN ASETUKSEKSI KORISTEKASVIEN

TUOTTAJIEN VUOSIMAKSUJEN MAÈ AÈ RITTAÈ MISESTAÈ
EYVL C 232, 24.7.1998

8.5.1998 TUET JA PAKOLLISET RAHASTOMAKSUT
KOTIELAÈ INTUOTANNON JA ELAÈ INTEN TERVEYDEN HYVAÈ KSI
SIANLIHA-ALALLA

EYVL C 188, 17.6.1998

8.7.1998 HEDELMAÈ ALAN TUKI EYVL C 329, 27.10.1998
4.8.1998 LUONNOS KUNINKAALLISEKSI ASETUKSEKSI

KASVINTERVEYSTODISTUKSEN ANTAMISMAKSUJEN
VAHVISTAMISESTA

EYVL C 330, 28.10.1998
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10.11.1998 MAATALOUSTUOTTEIDEN MYYNNIN EDISTAÈ MINEN EYVL C 54, 25.2.1999

Saksa

8.1.1998 THUÃ RINGEN: MAA- JA METSAÈ TALOUSALAN YRITYSTEN
TOIMINTAA VARTEN MYOÈ NNETTYJEN LAINOJEN KORKOTUET

EYVL C 147, 13.5.1998

8.1.1998 THUÈ RINGEN: MAATALOUS- JA PUUTARHA-ALAN YRITYSTEN
YKSITYISTAÈ NEUVONTAA EDISTAÈ VAÈ TOIMENPIDE

EYVL C 147, 13.5.1998

8.1.1998 SACHSEN: INVESTOINTEJA EDISTAÈ VAÈ TOIMENPIDE
ELAÈ INSUOJIEN RAKENTAMISEKSI

EYVL C 147, 13.5.1998

26.1.1998 SCHLESWIG-HOLSTEIN: BIOLOGISESTI VILJELTYJEN
TUOTTEIDEN MARKKINOINTI

EYVL C 130, 28.4.1998

6.2.1998 SCHLESWIG-HOLSTEIN: BIOLOGISEN MAATALOUDEN
YRITYSTUET

EYVL C 130, 28.4.1998

17.2.1998 THUÈ RINGEN: TUKI SIIPIKARJANLIHAN
JALOSTUSYRITYKSELLE

EYVL C 130, 28.4.1998

17.2.1998 SACHSEN: MAATILOJEN YMPAÈ RISTOÈ N PARANTAMISEEN
TARKOITETUT TOIMENPITEET

EYVL C 149, 15.5.1998

17.2.1998 NORDRHEIN-WESTFALEN: YMPAÈ RISTOÈ YSTAÈ VAÈ LLISEN
MAATALOUSTUOTANNON TUKI

EYVL C 130, 28.4.1998

24.2.1998 OHJELMA, JOLLA EDISTETAÈ AÈ N MAATALOUSALAN
INVESTOINTEJA OSANA YLEISHYOÈ DYLLISTAÈ TOIMEA
KOSKEVAA PUITEOHJELMAA 1998±2001 ºMAATALOUDEN
RAKENTEIDEN PARANTAMINEN JA RANNIKKOJEN
SUOJELEMINENº

EYVL C 149, 15.5.1998

4.5.1998 MECKLENBURG-VORPOMMERN: INVESTOINTITUKI
YRITYKSELLE KLAUS GMBH

EYVL C 266, 25.8.1998

29.5.1998 RHEINLAND-PFALZ: LEADER II -YHTEISOÈ ALOITE EYVL C 266, 25.8.1998
1.7.1998 SCHLESWIG-HOLSTEIN: KYLIEN JA ALUEIDEN KEHITYKSEN

EDISTAÈ MINEN
EYVL C 321, 20.10.1998

30.7.1998 MECKLENBURG-VORPOMMERN: HYDRAULISTEN
RAKENNELMIEN

EYVL C 329, 27.10.1998

INVESTOINTIEN EDISTAÈ MISOHJELMA

28.8.1998 UUSI METSAÈ TALOUSTUOTTEITA EDISTAÈ VAÈ LAKI EYVL C 361, 24.11.1998

24.9.1998 NIEDERSACHSEN: LEADER II -YHTEISOÈ ALOITE EYVL C 363, 25.11.1998

24.9.1998 BAIJERI: INVESTOINNIT ELINTARVIKEALALLA EYVL C 361, 24.11.1998
16.10.1998 NIEDERSACHSEN: LEADER II -YHTEISOÈ ALOITTEESEEN

LIITTYVAÈ TUKI
EYVL C 21, 26.1.1999

21.10.1998 RHEINLAND-PFALZ: MAATALOUSALAN INVESTOINTIEN
EDISTAÈ MINEN

27.10.1998 BAIJERI: BAIJERIN KULTTUURIMAISEMAOHJELMA (OSA A) EYVL C 21, 26.1.1999

28.10.1998 MECKLENBURG-VORPOMMERN: METSAÈ ALAN INVESTOINTIEN
EDISTAÈ MINEN

EYVL C 47, 20.2.1999

30.10.1998 BAIJERI: VUORISTOALUEIDEN MAATALOUS EYVL C 21, 26.1.1999

30.11.1998 SACHSEN: YMPAÈ RISTOÈ NSUOJELUN VAATIMUSTEN KANSSA
SOPUSOINTUISET

EYVL C 47, 20.2.1999

MAATALOUDEN TUOTANTOMENETELMAÈ T

11.12.1998 SACHSEN-ANHALTIN OSAVALTION YLEISOHJE TUKIEN
MYOÈ NTAÈ MISESTAÈ OMAVARAISEN ALUEKEHITYKSEN
EDISTAÈ MISEEN

EYVL C 47, 20.2.1999

11.12.1998 RHEINLAND-PFALZ: LEADER II -YHTEISOÈ ALOITE EYVL C 47, 20.2.1999

21.12.1998 SACHSENIN MAATALOUSTUOTTEIDEN MENEKIN
PARANTAMINEN

EYVL C 60, 2.3.1999

21.12.1998 BAIJERI: MAATALOUDEN RAKENTEIDEN PARANTAMINEN Ð
RAIN AM LECH

EYVL C 60,2.3.1999

21.12.1998 NORDRHEIN-WESTFALEN: BIOLOGISEN VILJELYN
EDISTAÈ MINEN

EYVL C 60, 2.3.1999

21.12.1998 SCHLESWIG-HOLSTEIN: LEADER II EYVL C 47, 20.2.1999
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Tanska

23.1.1998 METSAÈ ALAN NEUVONTATUET EYVL C 130, 28.4.1998

23.1.1998 TUKI METSIEN KEHITTAÈ MISEEN JA SAÈ ILYTTAÈ MISEEN EYVL C 130, 28.4.1998
21.2.1998 MAATALOUDEN RAKENTEIDEN TEHOKKUUDEN

PARANTAMINEN
24.2.1998 TUKI BIOLOGISEN VILJELYN KEHITTAÈ MISEEN EYVL C 149, 15.5.1998

20.8.1998 TUET TORJUNTA-AINEILLE JA TORJUNTA-AINEVEROT EYVL C 329, 27.10.1998

28.10.1998 ELAÈ INTEN SUOJELUUN LIITTYVAÈ T TUKITOIMENPITEET EYVL C 21, 26.1.1999

Espanja

5.2.1998 ASTURIA: MAATALOUDEN UUSIEN KONE- JA
LAITETEKNOLOGIOIDEN EDISTAÈ MISTUET

EYVL C 136, 1.5.1998

17.2.1998 KASTILIA JA LEON: TUKI KARJAMARKKINOIDEN
JAÈ RJESTAÈ MISEEN

EYVL C 149, 15.5.1998

17.2.1998 KASTILIA JA LEON: TUKITOIMENPITEET
MAATALOUSTUOTTEIDEN JA ELINTARVIKKEIDEN
JALOSTAMISEEN JA KAUPAN PITAÈ MISEEN

EYVL C 149, 15.5.1998

17.2.1998 MURCIA: KUIVUUDESTA KAÈ RSINEIDEN VIINITARHOJEN
KUNNOSTAMINEN

EYVL C 149, 15.5.1998

25.2.1998 BALEAARIT: TOIMENPITEET MAATALOUSTUOTANNON
HYVAÈ KSI

EYVL C 188, 17.6.1998

27.2.1998 LA RIOJA: TOIMENPITEET MAATALOUSALAN OSUUSKUNTIEN
HYVAÈ KSI

EYVL C 181, 12.6.1998

12.3.1998 MURCIA: MAATALOUSTUOTANNON PARANTAMISEEN
TAÈ HTAÈ AÈ VAÈ T TOIMENPITEET

EYVL C 181, 12.6.1998

19.3.1998 KASTILIA JA LEON: KARJATALOUDELLE MYOÈ NNETTAÈ VAÈ TUKI EYVL C 188, 17.6.1998

19.3.1998 TOIMENPITEET PERUNANTUOTTAJIEN YHTEENLIITTYMIEN
HYVAÈ KSI

EYVL C 188, 17.6.1998

26.3.1998 KANTABRIA: TOIMENPITEET MAATALOUSALAN
OSUUSKUNTIEN HYVAÈ KSI

EYVL C 188, 17.6.1998

7.4.1998 KASTILIA JA LEON: TOIMENPITEET OSUUSKUNTIEN JA
TUOTTAJARYHMITTYMIEN HYVAÈ KSI

EYVL C 181, 12.6.1998

23.4.1998 KASTILIA-LA-MANCHA: TUET MAATALOUDESTA SAATUJEN
ELINTARVIKKEIDEN JALOSTUKSEEN JA KAUPAN PITAÈ MISEEN

EYVL C 232, 24.7.1998

23.4.1998 KASTILIA-LA-MANCHA: TUET MAATALOUSOSUUSKUNNILLE EYVL C 232, 24.7.1998

29.4.1998 KASTILIA-LA-MANCHA: SERTIFIONTILAITOKSILLE JA
TOIMIALAKOHTAISILLE JAÈ RJESTOÈ ILLE ANNETTAVAT TUET

EYVL C 232, 24.7.1998

4.5.1998 KANTABRIA: TOIMENPITEET MAATILOJEN HYVAÈ KSI EYVL C 266, 25.8.1998

29.5.1998 MADRID: KOTIELAÈ INJALOSTUKSEN TUKITOIMET EYVL C 266, 25.8.1998
3.6.1998 GALICIA: MAATALOUSALAN OSUUSKUNTIA KOSKEVAT

TOIMENPITEET
EYVL C 266, 25.8.1998

16.6.1998 MAATALOUSALAN TUKITOIMENPITEET EYVL C 321, 20.10.1998

24.6.1998 KANTABRIA: ALUEELLISTEN TUKIEN JAÈ RJESTELMAÈ
YMPAÈ RISTOÈ N

EYVL C 321, 20.10.1998

SUOJELEMISEKSI

24.6.1998 MADRID: MAATALOUDEN ELINTARVIKETEOLLISUUDEN
INVESTOINTITUET

EYVL C 321, 20.10.1998

1.7.1998 MADRID: VUORISTOALUEIDEN TUET EYVL C 321, 20.10.1998

20.7.1998 KANARIANSAARET: MAITOALAN TUKITOIMENPITEET EYVL C 329, 27.10.1998
22.7.1998 KASTILIA JA LEON: TUET KASTELULAITTEIDEN

KUNNOSTUKSEEN
EYVL C 329, 27.10.1998

4.8.1998 MURCIA: KARJATILOJEN ELAÈ INTEN TERVEYTEEN LIITTYVIEN
INFRASTRUKTUURIEN PARANTAMINEN

EYVL C 330, 28.10.1998

4.8.1998 MURCIA: TOIMENPITEET MAATILOJEN HYVAÈ KSI EYVL C 330, 28.10.1998

4.8.1998 MURCIA: MAATALOUDEN ELINTARVIKKEIDEN LAADUN
SUOJAAMINEN JA

EYVL C 363, 25.11.1998

EDISTAÈ MINEN
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4.8.1998 MURCIA: TUET SAÈ ILYKEALAN YRITYKSILLE EYVL C 330, 28.10.1998
4.8.1998 VALENCIA: MAATALOUSALAN KOULUTUKSEN

TUKITOIMENPITEET
EYVL C 330, 28.10.1998

4.8.1998 MURCIA: TUKITOIMENPITEET MAATALOUSTUOTANNON
KEHITTAÈ MISEKSI

EYVL C 330, 28.10.1998

4.8.1998 KASTILIA JA LEON: TUKITOIMENPITEET APPACALE S.A.:N
HYVAÈ KSI

EYVL C 330, 28.10.1998

21.9.1998 KATALONIA: TUET MAITOTUOTTEIDEN VALMISTUKSEEN EYVL C 361, 24.11.1998

21.9.1998 MURCIA: TUKI MAATALOUSTUOTTEIDEN JALOSTUKSEEN JA
KAUPAN PITAÈ MISEEN

EYVL C 361, 24.11.1998

2.10.1998 MAATALOUSJAÈ RJESTOÈ JAÈ KOSKEVAT TALOUDELLISET
TOIMENPITEET

EYVL C 21, 26.1.1999

28.10.1998 TUET MAATALOUSTUOTTEIDEN JALOSTAMISEN JA KAUPAN
PIDON EDELLYTYSTEN PARANTAMISEEN

EYVL C 24, 29.1.1999

6.11.1998 KATALONIA: PK-YRITYSTEN TUKI EYVL C 16, 21.1.1999

10.11.1998 VALENCIA: SITRUSVILJELMIEN TERVEHDYTTAÈ MISTUKI EYVL C 16, 21.1.1999

17.11.1998 KASTILIA JA LEON: TUKI VIINIKOÈ YNNOÈ STEN ISTUTTAMISEEN EYVL C 47, 20.2.1999
21.12.1998 MADRID: YRITYKSILLE SUUNNATTU TUKI EYVL C 60, 2.3.1999

21.12.1998 KATALONIA: TUKI INDULERIDA, S.A. -YHTIOÈ LLE EYVL C 60, 2.3.1999

21.12.1998 MADRID: INTEGROITUA KAÈ SITTELYAÈ MAATALOUDESSA
TOTEUTTAVIEN RYHMITTYMIEN TUKI

EYVL C 60, 2.3.1999

21.12.1998 KATALONIA: TUKI AZUCARES ESPECIALES, S.A. -YRITYKSELLE EYVL C 60, 2.3.1999

21.12.1998 LA RIOJA: TUOTTAJARYHMITTYMIEN PILOTTIOHJELMA EYVL C 60, 2.3.1999
21.12.1998 KATALONIA: TUKI AGROLES, SCCL -YRITYKSELLE EYVL C 60, 2.3.1999

21.12.1998 GALICIA: MAAN VUOKRAAJIEN
MAANOSTOMAHDOLLISUUKSIEN TUKEMINEN

EYVL C 47, 20.2.1999

Ranska

28.4.1998 TUKI JA VERONLUONTEISET MAKSUT RANSKAN
KANSALLISEN SIEMENTEN JA VILJELYKASVIEN
KESKUSJAÈ RJESTOÈ N (GNIS) HYVAÈ KSI

EYVL C 232, 24.7.1998

4.8.1998 TUET VAÈ KEVIEN VIINIEN VALMISTAJILLE EYVL C 330, 28.10.1998

21.9.1998 CTIFL:N (CENTRE TECHNIQUE INTERPROFESSIONNEL DES
FRUITS ET LEÂ GUMES) TUEN UUDELLEEN SUUNTAAMINEN

EYVL C 361, 24.11.1998

23.10.1998 TUKI SIANLIHAN LAADUN PARANTAMISEEN
VUORISTOALUEILLA

EYVL C 16, 21/01/1999

Suomi

24.2.1998 LUONNONMUKAISTEN TUOTTEIDEN MYYNNINEDISTAÈ MINEN EYVL C 149, 15.5.1998

30.9.1998 MAATALOUSTUOTTEIDEN JALOSTAMISTA JA KAUPAN
PITAÈ MISTAÈ KOSKEVA TUKIJAÈ RJESTELMAÈ

EYVL C 21, 26.1.1999

14.10.1998 METSAÈ TALOUSTOIMENPITEIDEN TUKI (AHVENANMAA) EYVL C 21, 26.1.1999

Kreikka

26.2.1998 TUKI SOKERIALAN TUTKIMUKSEEN OSANA YHTEISOÈ N
INTERREG II-ALOITETTA

EYVL C 149, 15.5.1998

1.4.1998 TOIMENPITEET PUUVILLANTUOTTAJIEN HYVAÈ KSI VUODEN
1997 TULVIEN AIHEUTTAMIEN VAHINKOJEN VUOKSI

EYVL C 188, 17.6.1998

1.4.1998 TOIMENPITEET SATEEN, HALLAN JA KUIVUUDEN VUONNA
1997 VAHINGOITTAMAN TUOTANNON HYVAÈ KSI

EYVL C 232, 24.7.1998

1.4.1998 TOIMENPITEET VUODEN 1996 TULVISTA JA SATEISTA
KAÈ RSINEIDEN TUOTTAJIEN HYVAÈ KSI

EYVL C 188, 17.6.1998

29.5.1998 EPAÈ SUOTUISTEN SAÈ AÈ OLOJEN UHREIKSI VUONNA 1997
JOUTUNEITA MAATILOJA KOSKEVAT TOIMENPITEET

EYVL C 266, 25.8.1998

4.6.1998 NUORILLE VILJELIJOÈ ILLE MYOÈ NNETTAÈ VAÈ TUKI EYVL C 266, 25.8.1998
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14.8.1998 VUOSIEN 1997 JA 1998 RAJUILMOJEN AIHEUTTAMIEN
TAPPIOIDEN KORVAAMINEN

EYVL C 330, 28.10.1998

28.10.1998 BAKTEERIN SAASTUTTAMIEN PERUNOIDEN HAÈ VITTAÈ MISEN
KORVAAMINEN TUOTTAJILLE

EYVL C 16, 21.1.1999

6.11.1998 TOIMENPITEET EPAÈ EDULLISTEN SAÈ AÈ OLOJEN MAALIS-
HUHTIKUUSSA 1998 AIHEUTTAMIEN VAHINKOJEN
KORJAAMISEKSI

EYVL C 16, 21.1.1999

10.11.1998 TUKI VILJELIJOÈ ILLE, JOIDEN TILAT KAÈ RSIVAÈ T VAHINKOJA
VUODEN 1997 TULIPALOISSA

EYVL C21, 26.1.1999

Italia

8.1.1998 MAATALOUSALAN MAINONTA EYVL C 147, 13.5.1998

12.1.1998 EMILIA-ROMAGNA: TOIMENPITEET LAADUN KEHITTAÈ MISEKSI
MAATALOUSTUOTTEITA ELINTARVIKKEIKSI JALOSTAVASSA
TEOLLISUUDESSA

EYVL C 147, 13.5.1998

27.1.1998 LAZIO: TUET BIOLOGISTEN VILJELIJOÈ IDEN YHDISTYKSILLE EYVL C 130, 28.4.1998

6.2.1998 SISILIA: TUET MAANPARANNUSHANKKEISIIN JA
MAATILARAKENNUSTEN RAKENTAMISEEN

EYVL C 147, 13.5.1998

17.2.1998 PIEMONTE: LUONNONMUKAISEN VILJELYN KEHITTAÈ MISTAÈ
KOSKEVAT NORMIT

EYVL C 149, 15.5.1998

17.2.1998 MAATALOUSALAN HYVAÈ KSI TOTEUTETTAVAT
MAINONTATOIMET

EYVL C 149, 15.5.1998

24.2.1998 AIMA Ð PERUNOIDEN JALOSTUSTA KOSKEVA MONIALAINEN
SOPIMUS (1997)

EYVL C 149, 15.5.1998

17.3.1998 FRIULI-VENEZIA-GIULIA: TIETTYJEN TUKITOIMENPITEIDEN
UUDELLEENRAHOITUS, ALUEELLINEN LAKI 10/97, 24 ART. 21 JA
22 KOHTA

EYVL C 181, 12.6.1998

1.4.1998 LOMBARDIA: TUET LEHMIEN OSTOON EYVL C 232, 24.7.1998

20.4.1998 FRIULI-VENEZIA-GIULIA: MAATALOUDEN ALUEELLISET
TUKITOIMENPITEET LUONNOS ALUEELLISEKSI LAIKSI N:O 252-
A

EYVL C 232, 24.7.1998

23.4.1998 TOSCANA: ALUEELLINEN SUUNNITELMA ERITTAÈ IN
VANHOJEN ROTUJEN SUOJELEMISEKSI

EYVL C 232, 24.7.1998

29.4.1998 TOSCANA: TOIMENPITEET, JOIDEN AVULLA HELPOTETAAN
NUORTEN PAÈ AÈ SYAÈ MAATALOUSTOIMINTAAN SEKAÈ
MAATALOUDEN JA MAASEUDUN TUKIPALVELUIHIN

EYVL C 232, 24.7.1998

7.5.1998 RISO 2000-HANKKEELLE MYOÈ NNETTAÈ VAÈ TUKI EYVL C 188, 17.6.1998
2.6.1998 KANSALLINEN OHJELMA NIIDEN TILOJEN HYVAÈ KSI, JOIHIN

BSE ON VAIKUTTANUT
EYVL C 232, 24.7.1998

4.6.1998 SARDINIA: PELASTUS- JA RAKENNEUUDISTUSTUET EYVL C 270, 29.8.1998

2.7.1998 MAATALOUDEN VALUUTTAKURSSIJAÈ RJESTELMAÈ AÈ N
LIITTYVAÈ KORVAUS

EYVL C 321, 20.10.1998

3.7.1998 ºCAMPOSOLEº-HANKE EYVL C 329, 27.10.1998

22.7.1998 VALLE D'AOSTA: MAATILOJEN INVESTOINTITUKI EYVL C 329, 27.10.1998

24.7.1998 VENETSIA: VENETSIAN LAGUUNIIN LASKEVIEN VALUMA-
ALUEEN VESIEN

EYVL C 329, 27.10.1998

SAASTUMISEN ESTAÈ MINEN JA KUNNON PARANTAMINEN
30.7.1998 SISILIA: VILLIELAÈ IMISTOÈ N SUOJELUTOIMENPITEET JA

METSAÈ STYKSEN
SAÈ AÈ NTELY (1.9.1997 ANNETUN ALUELAIN NRO 33 6 ARTIKLA) EYVL C 329, 27.10.1998

7.8.1998 TUKI PARMACOTTO-HANKKEELLE Ð RIS-INTERVENTIO EYVL C 361, 24.11.1998

7.8.1998 UNIBON SALUMI -HANKE EYVL C 330, 28.10.1998

20.8.1998 LIGURIA: LEADER II-YHTEISOÈ ALOITEOHJELMAN MUKAISET
TUET

EYVL C 329, 27.10.1998

MAATALOUSYRITYKSILLE
22.9.1998 PIEMONTE: MAATALOUSTUOTTEIDEN JALOSTUSTA KOSKEVAT

INVESTOINTITUET
EYVL C 363, 25.11.1998

30.9.1998 TUKI QUARGENTAN-HANKKEELLE Ð RIS-INTERVENTIO EYVL C 21, 26.1.1999

2.10.1998 LAATUVIINIEN MAINOSTAMINEN JA MYYNNINEDISTAÈ MINEN EYVL C 21, 26.1.1999
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15.10.1998 MARCHE: VUORISTOALUEIDEN TALOUDELLISTA
KEHITTAÈ MISTAÈ JA SUOJELUA SEKAÈ NIIDEN EDELLYTYSTEN
PARANTAMISTA KOSKEVAT SAÈ AÈ NNOÈ KSET

EYVL C 21, 26.1.1999

16.10.1998 MARCHE: LUONNONMUKAINEN MAATALOUS EYVL C 21, 26.1.1999

21.10.1998 SARDINIA: TUET MAATALOUSYRITYSTEN INVESTOINNEILLE EYVL C 16, 21.1.1999
28.10.1998 EMILIA-ROMAGNA: MAATALOUSALAN

TAKAUSYHTEENLIITTYMAÈ T
EYVL C 16, 21.1.1999

23.11.1998 SISILIA: VILLIELAÈ INTEN SUOJELU JA METSAÈ STYKSEN
SAÈ AÈ NTELY (ALUELAKI NRO 33 LUKUUN OTTAMATTA 6
ARTIKLAA)

EYVL C 16, 21.1.1999

8.12.1998 TOSCANA: MAATALOUDEN VOIMAVAROJEN
EDISTAÈ MISTOIMET

EYVL C 47, 20.2.1999

8.12.1998 TOSCANA: LEADER II -OHJELMA Ð TUKI MAATALOUSALAN
LAATUTUOTTEIDEN HYVAÈ KSI

EYVL C 47, 20.2.1999

14.12.1998 LIGURIA:UUDET VUORISTOALUEITA KOSKEVAT SAÈ AÈ DOÈ KSET EYVL C 60, 2.3.1999
21.12.1998 MAATALOUSALAN KEHITYKSEN VAUHDITTAMINEN

MEZZOGIORNON ALUEELLA
EYVL C 60, 2.3.1999

22.12.1998 PUGLIA: MAATALOUDEN LYHYTAIKAISET TUETUT
TOIMINTALAINAT

EYVL C 47, 20.2.1999

30.12.1998 MARCHE: NUORILLE VILJELIJOÈ ILLE MYOÈ NNETTAÈ VAÈ TUKI EYVL C 60, 2.3.1999

Irlanti

23.4.1998 HYVITYKSET VUODEN 1997 RAJUILMOISTA JOHTUNEISTA
TAPPIOISTA

EYVL C 232, 24.7.1998

17.11.1998 NUORILLE VILJELIJOÈ ILLE MYOÈ NNETTAÈ VAÈ T TUET EYVL C 47, 20.2.1999
8.12.1998 REHUTAPPIOIDEN KORVAAMINEN EYVL C 47, 20.2.1999

21.12.1998 TUKI DIOKSIININ SAASTUTTAMAN KARJAN HAÈ VITTAÈ MISEEN

Luxemburg

30.1.1998 PALKKIO MAASEUTUYMPAÈ RISTOÈ N JA MAISEMAN
SAÈ ILYTTAÈ MISEKSI

EYVL C 181, 12.6.1998

Alankomaat

20.1.1998 SELLAISIA VEROLUONTOISIA MAKSUJA KOSKEVA MUUTOS,
JOILLA RAHOITETAAN KARJANREHUALAN TUTKIMUKSELLE
ANNETTAVIA NYKYISIAÈ TUKIA

EYVL C 147, 13.5.1998

17.2.1998 NAUTAELAÈ INTEN SAIRAUKSIEN EHKAÈ ISEMISEEN JA
TORJUMISEEN SEKAÈ MAITOALAN TUTKIMUKSEEN
TARKOITETTU TUKI JA VEROLUONTOISET MAKSUT

EYVL C 147, 13.5.1998

17.2.1998 SIKOJEN TAUTIEN TORJUMISEEN TARKOITETUT TUET JA
VEROLUONTOISET MAKSUT

EYVL C 147, 13.5.1998

17.2.1998 TUKI JA VEROLUONTEISET MAKSUT MAIDON JA
MAITOTUOTTEIDEN MAINONTAAN

EYVL C 136, 1.5.1998

18.2.1998 TUKI KASVI- JA ELAÈ INTAUTIEN SEKAÈ HAITALLISTEN
SAÈ AÈ OLOSUHTEIDEN VARALTA OTETTAVIA VAKUUTUKSIA
VARTEN

EYVL C 136, 1.5.1998

24.2.1998 TUKI MUUHUN TARKOITUKSEEN KUIN ELINTARVIKKEIKSI
KAÈ YTETTAÈ VILLE PELLAVAKUIDUILLE JA
SAMETTIKUKKAOÈ LJYLLE

EYVL C 136, 1.5.1998

24.2.1998 TUKI MUUHUN TARKOITUKSEEN KUIN ELINTARVIKKEIKSI
KAÈ YTETTAÈ VILLE KASVITUOTTEILLE

EYVL C 136, 1.5.1998

24.2.1998 TUET JAVEROLUONTEISET MAKSUT VASIKANKASVATUSALAN
TUTKIMUKSEEN JA MAINONTAAN

EYVL C 136, 1.5.1998

24.2.1998 SIKA-ALAN OSTOJAÈ RJESTELY EYVL C 136, 1.5.1998

13.3.1998 KOKEILUT MINERAALIEN LASKENTAA KOSKEVISTA
PALKKIOISTA JA VEROISTA

EYVL C 181, 12.6.1998
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29.7.1998 VAÈ LIAIKAINEN LUONNONYMPAÈ RISTOÈ N YKSITYINEN
HALLINTAJAÈ RJESTELMAÈ

EYVL C 329, 27.10.1998

31.8.1998 YKSITTAÈ ISET HANKKEET (MAASEUTUALUEIDEN KEHITYS) EYVL C 361, 24.11.1998
1.9.1998 HEDELMAÈ - JA VIHANNESALAA TUKEVAT TOIMENPITEET EYVL C 329, 27.10.1998

30.10.1998 SOCIAAL-ECONOMISCH PLAN VARKENSHOUDERIJ
(SIKATALOUTTA KOSKEVA SOSIAALINEN JA TALOUDELLINEN
SUUNNITELMA)

EYVL C 21, 26.1.1999

3.11.1998 PRODUCTSHAP TUINBOW JATKAA LANDBOWSCHAPIN
TOIMENPITEITAÈ

EYVL C 21, 26.1.1999

10.11.1998 TAÈ RKKELYSPERUNAA KOSKEVAT TOIMENPITEET EYVL C 21, 26.1.1999

18.11.1998 SIKA-ALAN RAKENNEUUDISTUKSEEN LIITTYVAÈ
RAHOITUSTUKI

EYVL C 16, 21.1.1999

7.12.1998 MAATALOUDEN TUTKIMUSPALVELUN TUKIOHJELMA EYVL C 47, 20.2.1999

21.12.1998 TUKI DIOKSIININ SAASTUTTAMAN REHUN HAÈ VITTAÈ MISEKSI EYVL C 47, 20.2.1999

Portugali

12.1.1998 TUKI ALUEELLISTEN TUOTTEIDEN MYYNNINEDISTAÈ MISEKSI EYVL C 147, 13.5.1998

15.10.1998 LEADER II-OHJELMA EYVL C 21, 26.1.1999

26.10.1998 TOIMENPITEET VUODEN 1997 LOKA- JA MARRASKUUN
TULVISTA KAÈ RSINEIDEN MAATALOUSYRITYSTEN HYVAÈ KSI

EYVL C 21, 26.1.1999

30.12.1998 HEDELMIEN JA VIHANNESTEN MYYNNINEDISTAÈ MISTOIMET EYVL C 42, 17.2.1999

Ruotsi

8.1.1998 TOIMENPIDE VILJELTAÈ VIEN MAIDEN BIOLOGISEN
MONIMUOTOISUUDEN EDISTAÈ MISEKSI

EYVL C 147, 13.5.1998

26.2.1998 MAATALOUDEN VALUUTTAJAÈ RJESTELMAÈ AÈ N LIITTYVAÈ T
KORVAUKSET

EYVL C 149, 15.5.1998

14.9.1998 MAATALOUDEN YMPAÈ RISTOÈ OHJELMAN MUUTOS Ð
PAIKALLISTEN UHANALAISTEN ELAÈ INLAJIEN SUOJELU

EYVL C 361, 24.11.1998

Yhdistynyt Kuningaskunta

2.3.1998 MAATALOUDEN VALUUTTAJAÈ RJESTELMAÈ AÈ N LIITTYVAÈ T
KORVAUKSET

EYVL C 149, 15.5.1998

23.4.1998 MAATALOUDEN VALUUTTAKORVAUKSET Ð LAMPAAT EYVL C 188, 17.6.1998

29.5.1998 MOORLAND SCHEME EYVL C 266, 25.8.1998

1.7.1998 ENGLANTI: YMPAÈ RISTOÈ N KANNALTA HERKKIEN ALUEIDEN
SUOJELUN EDISTAÈ MISOHJELMA (MUUTOS)

EYVL C 321, 20.10.1998

24.7.1998 MAATILOJEN JA MAASEUDUN EDISTAÈ MISSUUNNITELMA EYVL C 329, 27.10.1998

14.8.1998 METSAÈ TALOUDEN TUKI (WOODLAND GRANT SCHEME) EYVL C 361, 24.11.1998
22.9.1998 POHJOIS-IRLANTI: MAATALOUDEN ELINTARVIKKEIDEN

LAADUN SUOJAAMINEN JA EDISTAÈ MINEN
EYVL C 330, 28.10.1998

28.10.1998 SKRAPIE-TARTUNNALLE ALTISTUNEIDEN LAMPAIDEN JA
VUOHIEN PAKOLLISTA TEURASTUSTA KOSKEVA
KORVAUSJAÈ RJESTELMAÈ

EYVL C 21, 26.1.1999

30.11.1998 SKOTLANNIN SAARTEN REHUVAHINKOJEN KORVAAMINEN
VUONNA 1998

EYVL C 47, 20.2.1999

21.12.1998 NAUDANLIHAN MARKKINOINTIA KOSKEVA STRATEGIA EYVL C 60, 2.3.1999
30.12.1998 MAATALOUDEN KORVAUSTUKI Ð NAUDANLIHAOHJELMAN

MUUTOS
EYVL C 47, 20.2.1999
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1.2. Asiat, joissa on aloitettu EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu menettely

Belgia

10.11.1998 FLANDERI: MAATALOUSTUOTTEIDEN MYYNNINEDISTAÈ MINEN

Saksa

30.3.1998 TUKI MAA-ALUEIDEN HANKINTAAN ITAÈ -SAKSASSA EYVL C 215, 10.7.1998

Ranska

2.12.1998 TUKI SIANLIHAN TUOTANTOON

Kreikka

20.5.1998 TUKI OSUUSKUNTIEN JA MUIDEN YRITYSTEN VELKOJEN
TAKAISINMAKSUUN

10.11.1998 TUKI HEDELMIEN JA VIHANNESTEN VILJELIJOÈ ILLE (1997) EYVL C 396, 19.12.1998

4.12.1998 TUKI UUSILLE VILJELIJOÈ ILLE EYVL C 22, 27.1.1999

Italia

12.1.1998 LIGURIA: TUKI MAATALOUSOSUUSKUNNILLE EYVL C 101, 3.4.1998

12.2.1998 VALLE D'AOSTA: MAATALOUSTUOTTEIDEN JALOSTUSTA JA
KAUPAN PITAÈ MISTAÈ KOSKEVIEN ALUEELLISTEN
TUKIJAÈ RJESTELMIEN VOIMASSAOLON PIDENTAÈ MINEN

EYVL C 85, 20.3.1998

13.2.1998 SISILIA: HEDELMAÈ - JA VIHANNESALAN TAKUURAHASTOT EYVL C 86, 21.3.1998

17.2.1998 INVESTOINTITUKI KONEIDEN JA LAITTEIDEN HANKKIMISEKSI EYVL C 100, 2.4.1998

8.5.1998 TUKI CENTRALE DEL LATTE DI ROMA -YHTIOÈ LLE EYVL C 206, 2.7.1998
20.5.1998 MUUTOKSET TAVOITTEEN 1 KOHDEALUEIDEN PK-YRITYSTEN

TAKUURAHASTON SOVELTAMISSAÈ AÈ NTOÈ IHIN
EYVL C 245, 5.8.1998

17.8.1998 VENETON ALUE: MAATALOUDELLE MYOÈ NNETYT
LYHYTAIKAISET KORKOTUKILAINAT

EYVL C 309, 9.10.1998

29.9.1998 TOSCANA:TUKITOIMENPITEET CHIANINA-ROTUISTEN
NAUTAELAÈ INTEN TUOTANNOLLE (1997-1999)

EYVL C 390, 15.12.1998

Irlanti

25.2.1998 TOIMENPITEET, JOILLA EDISTETAÈ AÈ N IRLANTILAISEN KARJAN
MERIKULJETUSTA EUROOPAN MANTEREELLE

EYVL C 142, 7.5.1998

Portugali

20.8.1998 TUKI EPACIN JA SILOPORIN RAKENNEUUDISTUSTA JA
YKSITYISTAÈ MISTAÈ VARTEN

EYVL C 363, 25.11.1998
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1.3. Asiat, joissa EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu menettely on paÈaÈtetty
myoÈ nteisesti

Italia

24.6.1998 LIGURA: MAATALOUDEN OSUUSKUNTIA TUKEVAT
TOIMENPITEET

EYVL L 117, 5.5.1999

26.10.1998 RAVENNE: TUKI AGRITERMINALE S.P.A:LLE, ALUELAKI N 236/93

20.11.1998 MOLISE: TOIMENPITEET OSUUSKUNTIEN HYVAÈ KSI

1.4. Asiat, joissa komissio on tehnyt ehdollisen paÈaÈ toÈ ksen EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 2
kohdan nojalla

Italia

17.8.1998 ALUETUKI

27.10.1998 TUKI UUSIEN KONEIDEN HANKINTAAN

1.5. Asiat, joissa komissio on tehnyt lopullisen kielteisen paÈaÈ toÈ ksen EY:n perustamissopimuksen 88
artiklan 2 kohdan ensimmaÈisen alakohdan nojalla

Saksa

2.7.1998 MAATALOUSTUOTTEIDEN JALOSTAMINEN JA KAUPPA EYVL 60, 9.3.1999

ItaÈ valta

27.10.1998 TUKI AGRANA STAÈ RKE GMBH:LLE

Espanja

14.12.1998 TUKI HIJOS DE ANDREÂ S MOLINA SA:LLE (HAMSA)

Kreikka

1.9.1998 TUKI LEUKASIN NOMOKSEN LINSSINTUOTTAJILLE EYVL L 32, 5.2.1999

Italia

29.7 199 LAZIO: TUKI MAANVILJELYLLE (LAZION ALUEELLINEN LAKI
NRO 44/89 JA NRO 57/92)

EYVL L 86, 30.3.1999

6.8.1998 SISILIAN SITRUSHEDELMIEN TUOTANNON TUKI- JA
EDISTAÈ MISALOITTEET
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1.6. Asiat, joissa komissio on aloittanut tutkimuksen olemassa olevasta tukiohjelmasta EY:n
perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdan nojalla

Ruotsi

14.10.1998 AGROETANOL-YRITYKSEN VAPAUTTAMINEN
POLTTOAINEVEROSTA

1.7 EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdan nojalla tehdyt neuvoston paÈaÈtoÈ kset

NEUVOSTON PAÈ AÈ TOÈ S TIETTYJEN MAANVILJELIJOÈ IDEN KREIKAN MAATALOUSPANKILLE VEL-
KAA OLEVIEN SUMMIEN SIIRTYMISESTAÈ KREIKAN VASTUULLE

2. Kalastus

2.1. Tuet, joiden komissio on katsonut soveltuvan yhteismarkkinoille aloittamatta EY:n
perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tutkimusmenettelyaÈ

Saksa

N 603/97 12.3.1998 Katkarapujen jalostusyksikkoÈ EYVL C 146, 12.5.1998

N 847/98 6.3.1998 Tuki kalastustuotteiden kaupan pitaÈmiselle EYVL C 107, 7.4.1998

N 22/B/98 15.6.1998 Kalastustuotteiden myynninedistaÈminen EYVL C 236, 28.7.1998

(Mecklenburg-Vorpommern)
N 44/98 5.6.1998 Tuki yritykselle Gottfried Friedrichs 4 G, Hampuri EYVL C 213, 9.7.1998

N 194/98 15.6.1998 Kalastustuotteiden jalostuksen ja kaupan pitaÈmisen edellytysten
parantaminen (Schleswig-Holstein)

EYVL C 236, 28.7.1998

N 476/98 17.11.1998 Kalastuksen edistaÈminen (Rheinland-Pfalz)

Belgia

N 365/97 11.2.1998 Kalastus- ja vesiviljelyalan investointi- ja aloittamistuet EYVL C 103, 4.4.1998

Tanska

N 73/98 12.3.1998 Kalastusalusten rakentamiselle myoÈ nnettaÈvaÈ tuki EYVL C 111, 9.4.1998
N 74/98 3.4.1998 Kalastusalusten nykyaikaistaminen ja parantaminen EYVL C 156 21.5.1998

N 574/97 16.1.1998 Veroluonteisista maksuista saaduilla varoilla rahoitettu rahasto EYVL C 51, 18.2.1998

Espanja

N 198/98 20.8.1998 VaÈ liaikainen lopettaminen (Murcian alue) EYVL C 308, 8.10.1998

N 219/98 24.7.1998 VaÈ liaikainen lopettaminen (Marokon kanssa solmittu sopimus) EYVL C 308, 8.10.1998

N 265/98 9.7.1998 Tuki vesiviljelyyn liittyviin investointeihin (Galicia) EYVL C 308, 8.10.1998

N 304/98 4.8.1998 Kalastuslaivaston uudistus ja nykyaikaistaminen (Galicia) EYVL C 308, 8.10.1998
N 144/A/
96

23.1.1998 Laki 19/1994, talous- ja verotusohjelma (Kanariansaaret)
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Suomi

N 173/98 24.7.1998 Tuet lohenkalastukseen

Ranska

NN 146/
95

6.7.1998 Tuki maihinnousussa kaÈytettaÈvien yleisten tilojen
nykyaikaistamiseen ja Saumatyn huutokaupan rakentamiseen
(Provence Alpes CoÃ te d'Azur)

EYVL C 253, 12.8.1998

Kreikka

N 660/97 2.3.1998 PESCA-toimintaohjelma EYVL C 111, 9.4.1998

N 86/B/98 20.7.1998 Tuet nuorille kalastajille EYVL C 330, 28.1.1998

Irlanti

N 306/98 30.7.1998 KaÈytettyjen kalastusalusten hankkiminen. EYVL C 330, 28.10.1998

N 343/98 30.7.1998 VaÈhaÈrasvaisten kalojen kalastusta koskevat toimenpiteet EYVL C 330, 28.10.1998
N 407/98 27.8.1998 Sillinkalastusalan koulutuksen tukeminen EYVL C 330, 28.10.1998

Italia

N 334/A/
96

2.3.1998 Tuet kalasaÈ ilyketehtaille (Sisilia) EYVL C 130, 28.4.1998

N 923/96 6.7.1998 Tuet kalastus- ja vesiviljelyalalla (Sardinia)
N 819/97 18.8.1998 Investoinnit vapaan veden kaloja kalastaviin yrityksiin

(Abruzzit)
EYVL C 330, 28.10.1998

N825/97 15.5.1998 Tuki nilviaÈ isten pyyntiaÈ harjoittaville kalastajille (Abruzzit) EYVL C 192, 19.6.1998

Alankomaat

N 765/97 17.11.1998 Kampelakalojen kalastus Ð Barentsinmeri
N 775/97 20.1.1998 Tuet petosyritykset kestaÈvaÈn vaÈaÈntoÈ momenttimittarin

kehittaÈmiseen
EYVL C 351, 18.11.1998

N 2/98 8.7.1998 Kalastuskapasiteetin pienentaÈminen Ysselin jaÈrvellaÈ EYVL C 351, 18.11.1998

N 37/98 1.4.1998 Kalastus kanadalaisella parinuotalla EYVL C 146, 12.5.1998

N 425/98 14.10.1998 Kalastustuotteiden jalostaminen ja markkinointi EYVL C 363, 25.11.1998

Yhdistynyt kuningaskunta

N 85/98 1.4.1998 Kalastusalan tuki Lounais-Skotlannissa osana PESCA-
yhteisoÈ aloitetta

EYVL C 146, 12.5.1998

N 147/98 6.4.1998 PESCA-yhteisoÈ aloitteen mukainen tuki kalastusalalle
Skotlannissa (AberdeenshiressaÈ)

EYVL C 156, 21.5.1998

3. Liikenne

3.1. Vapautus 87 artiklan soveltamisesta

N 517/98 UK EtelaÈ -Walesin rautatietavaraliikenteen terminaali 22.12.1998
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3.2. Asiat, joissa komissio ei ole esittaÈnyt vastalauseita

N 592/97 D Laivaliikenne 1.1.1998

NN 155/
97

E REF Canaries 4.2.1998

N 350/97 I Entreprises maritimes 18.2.1998
N 78/98 UK SMART 25.3.1998

N 8/98 NL Laivaliikenne 2.4.1998

N 350/98 SE Laivanrakennusteollisuus 1.7.1998

NN 17/98 DK DSB Rederi (Nyborgin satama) 1.7.1998
NN 28/98 D FinanzbeitraÈge 98 29.7.1998

N 387/98 E Kanariansaarten lentoliikenne 29.7.1998

N 414/98 P Madeiran lentoliikenne 29.7.1998

N 436/98 F SisaÈvesiliikennettaÈ koskeva suunnitelma 2.10.1998
N 511/98 F Kauppalaivaston merenkulkijoiden tyoÈ suhteiden paÈaÈttyminen 28.10.1998

N 396/98 D Tonnage Tax relief 25.11.1998

N 231/98 NL Lentoliikenteen ympaÈristoÈ nsuojelutoimenpiteet 11.11.1998

N 553/98 IRL Tuki meriliikenteelle 9.12.1998
N 379/98 F Merenkulkualan ammatinharjoittajien vero 9.12.1998

N 518/98 F TyoÈ nantajien sosiaaliturvamaksut varustamoalalla 9.12.1998

N 598/98 NL Bornin rautatieterminaali 9.12.1998

N 576/98 UK Kanaalitunnelin rautatieyhteys (Channel Tunnel Rail Link;
ºCTRLº)

22.12.1998

3.3. Perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn aloittaminen

NN 98/97 B Toimenpiteet kauppamerenkulun ja ruoppausyritysten
toiminnan edistaÈmiseksi

21.1.1998

NN 188/97 AT Tauernin moottoritie 4.2.1998

NN 12/98 E Trasmediterranea 18.2.1998

N 403/97 I Maantieliikenteen rakenneuudistus 5.3.1998
N 9/98 F Brittany Ferries 7.4.1998

NN 64/97 F Brittany Ferries 7.4.1998

N 701/97 NL SisaÈvesiliikenne 14.10.1998

NN 115/98 E Renove II -suunnitelma 28.10.1998
N 421/97 I Satama-ala 22.12.1998

N 618/98 F Brittany Ferries 9.12.1998

NN 21/98 F Corsica Marrittima 9.12.1998

3.4. Lopulliset kielteiset paÈaÈtoÈ kset

C 10/96 B Ostenden lentokenttaÈ 21.1.1998

C 86/97 IRL Merimiesten sosiaaliturvamaksut 9.12.1998

3.5. Lopulliset myoÈ nteiset paÈaÈ toÈ kset

C 54/96 I Alitalia 3.6.1998

C 14/94 G Olympic Airways 29.7.1998
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E Ð YhteisoÈ jen tuomioistuinten tuomiot

1. EnsimmaÈisen oikeusasteen tuomioistuin

Asia Osapuolet PaÈivaÈmaÈ-aÈraÈ Julkaisu

T-67/94 Ladbroke Racing Ltd. v. komissio 27.1.1998 Kok. 1998, s. II-1

T-107/96 Pantochim v. komissio & Ranska 17.2.1998 Kok. 1998, s. II-311

T-189/97 ComiteÂ d'entreprise de la SocieÂteÂ francàaise de
production v. komissio

18.2.1998 Kok. 1998, s. II-355

T-129/96 Preussag Stahl v. komissio 31.3.1998 Kok. 1998, s. II- 609

T-86/96R Arbeitsgemeinschaft Deutscher Luftfahrt-
Unternehmen & Hapag Lloyd Fluggesellschaften v.
komissio

2.4.1998 Kok. s. II- 641

T-214/95 Het Vlaamse Gewest (flaaminkielinen alue) v.
komissio

30.4.1998 Kok. 1998, s. II- 717

T-16/96 Cityflyer Express v. komissio 30.4.1998 Kok. 1998, s. II-757

T-238/97 Comunidad Autonoma de Cantabria v. neuvosto 16.6.1998 Kok. 1998, s. II-2271

T-371/94
T-394/94

British Airways ja muut & British Midland Airways
v. komissio

25.6.1998 Kok. 1998, s. II-2405

T-11/95 BP Chemicals & UK v. komissio 15.9.1998

T-140/95 Ryanair v. komissio ja muut 15.9.1998

T-95/96 Gestevision Telecinco SA v. komissio & Ranska 15.9.1998

T-126/96
T-127/96

Breda Fucine Meridionali SpA (BFM) v. komissio
ja muut

15.9.1998

T-188/95 Waterleiding Maatschappij ºNoord-West Brabantº
v. komissio

16.9.1998

2. YhteisoÈ jen tuomioistuin

Asia Osapuolet PaÈivaÈmaÈ-aÈraÈ Julkaisu

C-280/95 Komissio v. Italia 29.1.1998 Kok. 1998, s. I-259

C-309/95 Komissio v. neuvosto & Ranska 19.2.1998 Kok. 1998, s. I-655

C-174/97P FFSA ja muut v. komissio 25.3.1998 Kok. 1998, s. I-1303

C-367/95P Komissio & Ranska ja muut v. Sytraval & Brinsk's
France

2.4.1998 Kok. 1998, s. I-1719

C-52/97,
C-53/97,
C-54/97

Epifanio Viscido ja muut v. Ente Poste Italiane 7.5.1998 Kok. 1998, s. I-2629

C-415/96 Espanja v. komissio 12.11.1998 Kok. 1998

C-200/97 Ecotrade Srl v. Altifornie e Ferriere di Servola SpA
(AFS)

1.12.1998 Kok. 1998
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F Ð Tuen takaisinperimisestaÈ tehtyjen komission paÈ aÈ toÈ sten taÈ ytaÈ ntoÈ oÈ npano

1. Tuen takaisinperimisestaÈ vuosina 1983-1997 tehdyt komission (PO IV) paÈaÈtoÈ kset, joita ei ole vielaÈ pantu taÈytaÈntoÈ oÈ n

JV Nimi PaÈaÈtoÈ ksen
paÈ ivaÈmaÈaÈraÈ EYVL Tukimuoto

Takaisin
maksettava

summa
(milj. ecua)

Nykytilanne

Huomautukset
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B Beaulieu I
(Fabelta)

30.11.1983 L 62 (1984) PaÈaÈomatuki 13,27 x Komissio on nostanut velvoitteiden
taÈyttaÈmaÈttaÈ jaÈ ttaÈmistaÈ koskevan
kanteen. YhteisoÈ jen tuomioistuimen
tuomiossa todetaan, ettaÈ paÈaÈtoÈ staÈ ei ole
pantu taÈytaÈntoÈ oÈ n (21.2.1990, asia C-74/
89). Kansallisten tuomioistuinten
viimeinen tuomio vuonna 1994. Valitus
kaÈsiteltaÈvaÈnaÈ valitustuomioistuimessa.
Takaisin maksettava summa on
sulkutilillaÈ .

B Beaulieu II
(Idealspun)

27.6.1984 L 283 (1984) PaÈaÈomatuki 5,41 x Komissio on nostanut velvoitteiden
taÈyttaÈmaÈttaÈ jaÈ ttaÈmistaÈ koskevan
kanteen. YhteisoÈ jen tuomioistuimen
tuomiossa todetaan, ettaÈ paÈaÈtoÈ staÈ ei ole
pantu taÈytaÈntoÈ oÈ n (9.4.1987, asia 5/86);
asiassa 5/86 annetun tuomion taÈytaÈn-
toÈ oÈ npanon laiminlyoÈ nti (19.2.1991, asia
C-375/89). Kanne vireillaÈ valitustuo-
mioistuimessa. Takaisin maksettava
summa on sulkutilillaÈ .

UK Dean Dove 23.7.1984 L 238 (1984) Avustus 1,5 x Yritys on lopettanut toimintansa
vuonna 1989 ja se likvidoitiin vuonna
1994.
Yrityksen johtajia vastaan on nostettu
kanne kansallisissa tuomioistuimissa.
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JV Nimi PaÈaÈ toÈ ksen
paÈ ivaÈmaÈaÈraÈ EYVL Tukimuoto

Takaisin
maksettava

summa
(milj. ecua)

Nykytilanne

Huomautukset
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D Deufil 10.7.1985 L 278 (1985) Avustukset 1,53 x PaÈaÈtoÈ s on vahvistettu yhteisoÈ jen
tuomioistuimen tuomiossa (24.2.1987,
asia 310/85); paÈaÈ toÈ s vahvistettu
kansallisessa tuomioistuimessa. Verovi-
ranomaiset aloittavat investointituen
takaisin perinnaÈn. Osavaltion tuki:
kanne nostettu kansallisissa tuomiois-
tuimissa.

D Alcan 14.12.1985 L 72 (1986) Avustukset 4,18 x Komissio on nostanut velvoitteiden
taÈyttaÈmaÈttaÈ jaÈ ttaÈmistaÈ koskevan
kanteen. YhteisoÈ jen tuomioistuimen
tuomiossa todetaan, ettaÈ paÈaÈtoÈ staÈ ei ole
pantu taÈytaÈntoÈ oÈ n (2.2.1989, asia C-94/
87). Kanne vireillaÈ kansallisissa tuo-
mioistuimissa. Ks. myoÈ s 20.3.1997
annettu tuomio, asia C-24/95.

D BUG-Aluminium 17.11.1987 L 79 (1988) Avustus 1,05 x Komissio on nostanut velvoitteiden
taÈyttaÈmaÈttaÈ jaÈ ttaÈmistaÈ koskevan
kanteen. YhteisoÈ jen tuomioistuimen
tuomiossa todetaan, ettaÈ paÈaÈtoÈ staÈ ei ole
pantu taÈytaÈntoÈ oÈ n (20.9.1990, asia C-5/
89). Eri kansalliset tuomioistuimet ovat
vahvistaneet takaisinmaksuvelvollisuu-
den. Kanne nostettu Saksan hallinto-
tuomioistuimessa (Bundesverwaltungs-
gericht).

G Vientiin liittyvaÈ
verovapaus

3.5.1989 L 394 (1989) Vientituloille
myoÈ nnetty
verovapautus

Ei
taÈsmenn-

etty

x Komissio on nostanut velvoitteiden
taÈyttaÈmaÈttaÈ jaÈ ttaÈmistaÈ koskevan
kanteen. YhteisoÈ jen tuomioistuimen
tuomiossa todetaan, ettaÈ paÈaÈtoÈ staÈ ei ole
pantu taÈytaÈntoÈ oÈ n (10.6.1993, asia C-183/
91).

I Ferriere acciaierie
sarde SpA

5.6.1991 L 298 (1991) Avustus 0,96 x PaÈaÈtoÈ s on vahvistettu yhteisoÈ jen
tuomioistuimen tuomiossa (5.3.1993,
asia C-102/92).

K
IL

P
A

IL
U

R
A

P
O

R
T

T
I

1
9
9
8

3
1
6

K
IL

P
A

IL
U

S
A ÈA ÈN

T
O ÈJ

E
N

S
O

V
E

LTA
M

IN
E

N
E

U
R

O
O

P
A

N
U

N
IO

N
IS

S
A



JV Nimi PaÈaÈtoÈ ksen
paÈ ivaÈmaÈaÈraÈ EYVL Tukimuoto

Takaisin
maksettava

summa
(milj. ecua)

Nykytilanne

Huomautukset
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E Hytasa (nykyisin
Mediterraneo
Tecnica Textil SA)

25.3.1992
18.9.1996

L 171 (1992)
L 96 (1997)

PaÈaÈomatuki 26 x
x

YhteisoÈ jen tuomioistuin on kumonnut
paÈaÈtoÈ ksen osittain (14.9.1994, asia C-
278/92). 18.9.1996 tehty komission uusi
paÈaÈtoÈ s tuomioistuimen kaÈsiteltaÈvaÈnaÈ
(asia C-415/96).

E Piezas y Rodajes
(PYRSA)

14.3.1995 L 257 (27.10.1995) Avustus;
lainatakaus,
korkotuet, maan
luovutus

Ei
taÈsmenn-

etty

x Komission paÈaÈ toÈ s on vahvistettu
yhteisoÈ jen tuomioistuimen tuomiossa
(14.1.1997, asia C-169/95). Maksut
yritykselle on keskeytetty. Yritys on
nostanut kanteen hallinnollista paÈaÈtoÈ staÈ
vastaan, jossa maÈaÈraÈtaÈaÈn maksamaan
tuki takaisin.

D Neue MaxhuÈ tte
Stahlwerke GmbH
(paÈaÈ toÈ kset II ja
III)

18.10.1995

13.3.1996

L 53 (2.3.1996)
L 198 (8.8.1996)

Lainat

Lainat

25,64

12,39

x

x

31.12.1998: NMH on tehnyt konkurssin.
Takaisin perittaÈvaÈ summa on ilmoitettu
konkurssimenettelyssaÈ .

D Hamburger
Stahlwerke GmbH

31.10.1995 L 78 (28.3.1996) Halpakorkoiset
lainat

noin 82 x Kanne on vireillaÈ ensimmaÈisen
oikeusasteen tuomioistuimessa (asia T-
234/95) ja yhteisoÈ jen tuomioistuimessa
(asia C-404/95). Hallitus on nostanut
kanteen kansallisissa tuomioistuimissa.
Osa tuesta on maksettu takaisin.

D Walzwerk
Ilsenburg

29.5.1996 L 233 (14.9.1996) Avustus 3,5 x Kanne hylaÈtty ensimmaÈisen
oikeusasteen tuomioistuimen tuomiossa
31.3.1998 (asia T-129/96). Preussag on
nostanut kanteen yhteisoÈ jen tuomiois-
tuimessa (asia C-210/98).
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JV Nimi PaÈaÈ toÈ ksen
paÈ ivaÈmaÈaÈraÈ EYVL Tukimuoto

Takaisin
maksettava

summa
(milj. ecua)

Nykytilanne

Huomautukset
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E Tubacex 30.7.1996 L 8 (11.1.1997) Halpakorkoiset
lainat; velkojen
maksun siirto

Ei
taÈsmenn-

etty

x FOGASAlle myoÈ nnetty tuki on
maksettu takaisin osittain, loppuosa
maksetaan takaisin piakkoin. Yritys on
nostanut kanteen Espanjan tuomiois-
tuimissa sosiaaliturvaan liittyvien
tukien takaisinmaksusta. Kanne vireillaÈ
yhteisoÈ jen tuomioistuimessa (asia C-
342/96).

B Maribel bis/ter 4.12.1996 L 95
(10.4.1997)

Sosiaaliturvamak-
sujen alentaminen

Ei
taÈsmenn-

etty

x JaÈsenvaltio on nostanut yhteisoÈ jen tuo-
mioistuimessa kanteen 4.12.1996 tehtyaÈ
paÈaÈ toÈ staÈ vastaan (C-75/97). Komissio
on nostanut paÈaÈ toÈ ksen taÈytaÈntoÈ oÈ npa-
non laiminlyoÈ ntiaÈ koskevan kanteen
21.10.1998 (C-378/98).

D Verotukselliset
tuet LaÈnsi-
BerliinissaÈ

12.2.1997 L 228
(19.8.1997)

Veroetuudet Ei
taÈsmenn-

etty

x Saksan viranomaiset ovat ilmoittaneet,
ettaÈ paÈaÈ toÈ s on pantu taÈytaÈntoÈ oÈ n.
Ilmoitusta tutkitaan parhaillaan.
Takaisinmaksun vaÈlttaÈmaÈttoÈ myys
riippuu mahdollisista kansallisen
lainsaÈaÈdaÈnnoÈ n menettelyistaÈ .

F Borotra-suunnitel-
ma

9.4.1997 L 334
(5.12.1997)

Sosiaaliturvamak-
sujen alentaminen

Ei
taÈsmenn-

etty

x JaÈsenvaltio on nostanut yhteisoÈ jen tuo-
mioistuimessa kanteen 9.4.1997 tehtyaÈ
paÈaÈ toÈ staÈ vastaan (C-251/97)

D Verotukselliset
tuet ex-RDA (8%)

1.10.1997 L 73
(12.3.1998)

Veronhuojennuk-
set

Ei
taÈsmenn-

etty

x Takaisinmaksu kesken.

D Sachsen-Anhaltin
osavaltio

18.11.1997 L 126
(28.4.1998)

Takaukset Ei
taÈsmenn-

etty

x Vaikeuksissa oleville yrityksille
myoÈ nnettyjen takausten muodossa
annetun tuen takaisinperintaÈaÈ
koskevista saÈaÈnnoÈ istaÈ keskustellaan.
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2. Tuen takaisinperimisestaÈ vuonna 1998 tehdyt komission (PO IV) paÈaÈtoÈ kset

JV Nimi PaÈaÈtoÈ ksen
paÈ ivaÈmaÈaÈraÈ EYVL Tukimuoto

Takaisin maksettava
summa

(milj. ecua)
Huomautukset

D Tuloverolaki 21.1.1998 L 212
(30.7.1998)

Veronhuojennus Ei taÈsmennetty Takaisinmaksutilannetta tutkitaan: lain
soveltaminen edellyttaÈaÈ komission
hyvaÈksyntaÈaÈ ; tukea ei ilmeisesti ole
myoÈ nnetty.

NL FMC 21.1.1998 L 171
(17.6.1998)

Avustukset, maakauppa
alihintaan

2,85 PaÈaÈtoÈ s on pantu taÈytaÈntoÈ oÈ n (ajallisesti
porrastetut avustukset keskeytetty).

D EtaÈtyoÈ skentely 25,2.98 22,7.98
(oikaisu)

Odottaa
julkaisua

Saksan viranomaiset vahvistivat
22.12.1998 ja 7.1.1999, ettaÈ tukea ei ole
myoÈ nnetty kielletystaÈ eraÈstaÈ .

D Indonesialle
myoÈ nnetty
kehitystuki

25.2.1998 Odottaa
julkaisua

Laina, avustus 5,7 Menettely lopetettu osittain.

D Bremer Vulkan,
Krupp & Hibeg

(katso edellaÈ
1993) 25.2.1998

L 316
(25.11.1998)

Laina, avustus 126 milj. DEM (63
milj. ecua)

Konkurssissa. Valtio on vaatinut
takaisinmaksua.

D Stahl- und
Hartguûwerke
BoÈ sdorf (SHB)

22.4.1998 Odottaa
julkaisua

Sachsenin konsolidointira-
haston osakkuus: avustus
laina

5 milj. DEM (2,5 milj.
ecua) 4,5 milj.

DEM (2,25 milj. ecua)
1,5 milj. DEM (0,75

milj. ecua)

Konkurssissa. Valtio on valvonut
saatavansa. Komission kanssa
neuvotellaan korkojen takaisinperimi-
sestaÈ (suunnitelmien mukaisesti).

D Triptis
Porzellan

22.4.1998 Odottaa
julkaisua

Luopuminen veloista;
takaukset

34,75 milj. DEM noin
17 milj. Ecua

Konkurssissa. Valtio on valvonut
saatavansa. Komission kanssa
neuvotellaan korkojen takaisinperimi-
sestaÈ (suunnitelmien mukaisesti).

I Vero-huojennu-
kset

13.5.1998 Odottaa
julkaisua

Verohuojennukset Ei taÈsmennetty Italia tekee sen, mikaÈ on vaÈlttaÈmaÈtoÈ ntaÈ
tukea saaneiden yritysten tunnistami-
seksi.

I TyoÈ llisyys
Sisiliassa

3.6.1998 Odottaa
julkaisua

Laina Ei taÈsmennetty TakaisinperintaÈ on vaikeaa tuen
muodon, sen pienen maÈaÈraÈn ja prosent-
tiosuuksien kaÈytoÈ n vuoksi.

L ProfilARBED 17.6.1998 Odottaa
julkaisua

91,95 miljoonaa
Luxemburgin frangia

Komissio on pyytaÈnyt Luxemburgia
perimaÈaÈn tuen takaisin.
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JV Nimi PaÈaÈ toÈ ksen
paÈ ivaÈmaÈaÈraÈ EYVL Tukimuoto

Takaisin maksettava
summa

(milj. ecua)
Huomautukset

I Keller & Keller
Meccanica

1.7.1998 Odottaa
julkaisua

Halpakorkoiset lainat 2,62 Julkiset pankit ovat vaatineet kyseessaÈ
olevia yrityksiaÈ maksamaan tuet
takaisin. Vastaus ei ole tiedossa.

OÈ Actual
Maschinenbau

1.7.1998 L 316
(25.11.1998)

Halpakorkoinen laina 1,1

D Eisen- und
Stahlwalzwerke
RoÈ tzel

14.7.1998 Odottaa
julkaisua

Takaus 6,14 Yritys on tehnyt konkurssin. Valtio on
valvonut saatavansa.

E Favahe 14.7.1998 Odottaa
julkaisua

Takaukset 6 Favahe on tehnyt konkurssin. Valtio on
valvonut saatavansa.

E Ponsal 14,7.98 L 29 (3.2.1999) Laina 5 Yritys on selvitystilassa. Navarran
hallituksen myoÈ ntaÈmien tukien takai-
sinperinnaÈstaÈ tehtyaÈ paÈaÈtoÈ staÈ ollaan
panemassa taÈytaÈntoÈ oÈ n.

D MTW 22,7.98 Odottaa
julkaisua

Laina + avustus 402 Yritys on tehnyt konkurssin, sillaÈ ei ole
varoja tuen maksamiseksi takaisin,
mutta summa on kirjattu konkurssime-
nettelyssaÈ .

F SDBO 22,7.98 Odottaa
julkaisua

PaÈaÈoman korotus 36 Ranskan viranomaiset omat
ilmoittaneet tuen takaisinperinnaÈstaÈ . PO
IV ei ole hyvaÈksynyt takaisinperinnaÈn
ehtoja.

D Georgmarien-
huÈ tte

29,7.98 Odottaa
julkaisua

Avustus 31,15 tai 18,77

E Magefesa I &II 1) 20.12.1989
2) 14.10.1998

1) L 5 (1991) 2)
Odottaa
julkaisua

1) Lainatakaukset,
halpakorkoiset lainat,
avustukset 2) Vapautus
verojen ja sosiaaliturvamak-
sujen maksamisesta

1) 7,2 2) Ei
taÈsmennetty

1)Kielteinen paÈaÈ toÈ s uudesta tuesta. Ta-
kaisinperintaÈvaatimus toistettu uudessa
paÈaÈtoÈ ksessaÈ . 2) Espanjan viranomaiset
eivaÈt ole vielaÈ vastanneet.

E SNIACE 28.10.1998 Odottaa
julkaisua

Korkojen alentaminen Ei taÈsmennetty Espanjan viranomaiset eivaÈ t ole vielaÈ
vastanneet.

F LainieÁre de
Roubaix

4.11.1998 Odottaa
julkaisua

Avustus ja osakkuuslaina 2,17 MaÈaÈraÈaika paÈaÈtoÈ ksen noudattamiselle:
17.1.1999. TaÈytaÈntoÈ oÈ npano kaÈynnissaÈ /
kanne mahdollinen.
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JV Nimi PaÈaÈtoÈ ksen
paÈ ivaÈmaÈaÈraÈ EYVL Tukimuoto

Takaisin maksettava
summa

(milj. ecua)
Huomautukset

D ESF
Elbestahlwerk
Feralpi

11.11.1998 Odottaa
julkaisua

Avustukset Takaukset 4,8 6,14 Yritys on nostanut yhteisoÈ jen
ensimmaÈisen oikeusasteen tuomioistui-
messa kanteen paÈaÈ toÈ ksen kumoamiseksi
(T-6/99).

D SAMAG 9.12.1998 Odottaa
julkaisua

Avustukset 1 Saksan viranomaiset eivaÈt ole vielaÈ
vastanneet.

D Riedel-De
HaeÈn

22.12.1998 Odottaa
julkaisua

Avustus 4 Saksan viranomaisten vastausta
odotetaan 21.3.1999 mennessaÈ .
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IV Ð KANSAINVAÈ LINEN TOIMINTA

Euroopan yhteisoÈ jen ja Amerikan yhdysvaltojen hallituksen vaÈ lisen niiden kilpailusaÈaÈn-
toÈ jen soveltamista koskevan sopimuksen soveltamisesta, 1. tammikuuta 1998 Ð 31. jou-
lukuuta 1998

1. Johdanto

Euroopan komissio teki 23. syyskuuta 1991 Amerikan yhdysvaltojen hallituksen kanssa sopimuksen
niiden kilpailusaÈaÈntoÈ jen soveltamisesta 234 (jaÈ ljempaÈnaÈ 'vuoden 1991 sopimus'); sopimuksella pyritaÈaÈn
edistaÈmaÈaÈn kilpailuviranomaisten vaÈ listaÈ yhteistyoÈ taÈ . Sopimus hyvaÈksyttiin ja sitaÈ ilmoitettiin
ryhdyttaÈvaÈn soveltamaan 10 paÈ ivaÈnaÈ huhtikuuta 1995 tehdyllaÈ neuvoston ja komission paÈaÈ toÈ ksellaÈ 235.

Komissio antoi 8. lokakuuta 1996 ensimmaÈisen kertomuksen sopimuksen soveltamisesta, joka koski 10.
huhtikuuta 1995 ja 30. kesaÈkuuta 1996 vaÈ listaÈ ajanjaksoa. 236 Toinen kertomus kattaa vuoden 1996
lopun heinaÈkuun 1. paÈ ivaÈstaÈ 1996 joulukuun 31. paÈ ivaÈaÈn 1996. 237 Kolmas kertomus kattaa koko
kalenterivuoden 1997 238, ja taÈmaÈ kertomus kattaa kalenterivuoden 1.1.1998 Ð 31.12.1998. TaÈtaÈ
kertomusta olisi luettava yhdessaÈ ensimmaÈisen kertomuksen kanssa, jossa esitetaÈaÈn yksityiskohtaisesti
taÈmaÈn kaltaisen yhteistyoÈ n edut, mutta myoÈ s sen puutteet.

2. EY:N ja Yhdysvaltojen vaÈ linen yhteistyoÈ : toistaiseksi saavutetut tulokset

Vuoden 1991 sopimus on huhtikuun 1995 ja joulukuun 1998 vaÈ lisenaÈ aikana johtanut EY:n ja
Yhdysvaltojen yhteydenpitoon yli 200 kilpailuasiassa.

Kaikissa yhteistaÈ etua koskevissa kysymyksissaÈ on muodostunut kaÈytaÈnnoÈ ksi ottaa yhteyttaÈ toiseen
sopimuspuoleen jo kaÈsittelyn alkuvaiheessa naÈkoÈ kantojen vaihtamiseksi ja mahdollisten taÈytaÈntoÈ oÈ n-
panotoimien yhteensovittamiseksi. Kumpikin kilpailuviranomainen pyrkii tarvittaessa koordinoimaan
kantansa asian kannalta merkityksellisten markkinoiden maÈaÈrittelyyn, mahdollisiin korjaustoimenpi-
teisiin sen varmistamiseksi, etteivaÈt ne ole keskenaÈaÈn ristiriidassa sekaÈ toisen osapuolen lain kohtiin,
joilla on merkitystaÈ sopimuksen tulkinnalle tai korjaustoimenpiteen tehokkuudelle. YhteistyoÈ hoÈ n on
kuulunut tutkimusten ja tiedonhaun synkronisointi, jolla pyritaÈaÈn tehostamaan tiedonhakua. LisaÈksi
sen avulla voidaan paremmin estaÈaÈ kartellitoiminnasta epaÈ iltyjaÈ yrityksiaÈ tuhoamasta todisteita, jotka
sijaitsevat sen viranomaisen alueella, joka tutkii samaa toimintaa, jota vastaava viranomainen Atlantin
toisella puolella on ryhtynyt aikaisemmin tutkimaan.

NaÈkoÈ kantojen huomioonottamista koskevan maÈaÈraÈyksen (vuoden 1991 sopimuksen V artikla)
muodollinen kaÈyttoÈ katsottiin ensi kerran tarpeelliseksi Sabre/Amadeus -asian yhteydessaÈ . Yhdysval-
tojen oikeusministerioÈ (Department of Justice, jaÈ ljempaÈnaÈ 'DoJ') pyysi komissiota tutkimaan
yhdysvaltalaisen tietokoneistetun varausjaÈrjestelmaÈn SABREn esittaÈmiaÈ syrjintaÈsyytoÈ ksiaÈ , jotka
koskivat eraÈ iden eurooppalaisten lentoyhtioÈ iden perustaman tietokoneistetun varausjaÈrjestelmaÈn

234 Euroopan yhteisoÈjen komission ja Amerikan yhdysvaltojen hallituksen vaÈlinen sopimus niiden kilpailulakien
soveltamisesta (EYVL L 95, 27.4.95, s. 47±50).

235 Ks. EYVL L 95, 27.4.95, s. 45 ja 46.
236 KOM(96) 479 lopullinen, ks. XXVI kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus, s. 299±311.
237 KOM(97) 346 lopullinen, ks. XXVI kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus, s. 312±318.
238 KOM(98) 510 lopullinen, ks. XXVII kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus, s. 317±327.
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(Amadeus) toimintaa. Komissio tutkii asiaa parhaillaan laÈheisessaÈ yhteistyoÈ ssaÈ Yhdysvaltojen
oikeusministerioÈ n kanssa. Seuraava asian loppuunkaÈsittelyn jaÈ lkeen julkaistava EY:n ja Yhdysvaltojen
vaÈ listaÈ yhteistyoÈ taÈ koskeva kertomus sisaÈ ltaÈaÈ asiasta lisaÈtietoja.

2.1. Sulautumat

Komissiolle ilmoitettujen sulautuma-asioiden maÈaÈraÈ on kasvanut jyrkaÈsti laÈhes joka vuosi sulautuma-
asetuksen antamisen jaÈ lkeen. SekaÈ vuonna 1997 ettaÈ vuonna 1998 asioiden maÈaÈraÈ kasvoi yli 30
prosentilla.

Asioiden maÈaÈraÈn lisaÈaÈntymisen lisaÈksi useat merkit viittaavat siihen, ettaÈ taÈmaÈnhetkinen sulautuma-
aalto on ulottuvuudeltaan maailmanlaajuinen. Sulautuma-asioita koskeva yhteistyoÈ Yhdysvaltojen ja
EY:n vaÈlillaÈ onkin lisaÈaÈntynyt.

KansainvaÈ linen yhteistyoÈ on osoittautunut tehokkaaksi monien eri asioiden kaÈsittelyn yhteydessaÈ .
Esimerkki erittaÈ in hyvistaÈ yhteistyoÈ kaÈytaÈnnoÈ istaÈ on WorldCom/MCI -asia, jossa molemmat asiaa
hoitaneet tyoÈ ryhmaÈt toimivat keskenaÈaÈn sujuvassa yhteistyoÈ ssaÈ . Osapuolet, Yhdysvaltojen oikeus-
ministerioÈ sekaÈ Euroopan komissio kaÈvivaÈt jopa yhteisiaÈ neuvotteluja, joiden tuloksena osapuolet
suostuivat etsimaÈaÈn ostajan ja myymaÈaÈn MCI:n Internet-toiminnan ennen sulautuman toteuttamista.
NaÈ iden sitoumusten perusteella komissio hyvaÈksyi kaupan 8. heinaÈkuuta 1998, ja Yhdysvaltojen
oikeusministerioÈ n ja Federal Communications Commissionin hyvaÈksyttyaÈ asian MCI:n Internet-
toiminta myytiin Cable & Wireless -yritykselle. Sulautuma hyvaÈksyttiin syyskuussa 1998. TaÈ llaista
yhteistyoÈ taÈ on toteutettu myoÈ s monien muiden yrityskauppojen yhteydessaÈ .

YhteistyoÈ on ollut itse asiassa hyvin laajaa: se on koskenut ajoitusta, markkinoiden maÈaÈrittelyaÈ
(esimerkiksi Boeing/McDonnell Douglas -asiassa sekaÈ Yhdysvaltojen kilpailuviranomaiset ettaÈ
komissio paÈaÈ tyivaÈt samanlaiseen suurten liikennelentokoneiden tuotemaÈaÈritelmaÈaÈn), korjaustoimen-
piteitaÈ ja kilpailunvastaisten vaikutusten arviointia. LisaÈksi Yhdysvaltojen kilpailuviranomaiset ovat
osallistuneet tarkkailijoina joihinkin komission jaÈrjestaÈmiin kuulemistilaisuuksiin (Guinness/Grand
Metropolitan, Boeing/MDD ja Worldcom/MCI) ja komissio tutkii parhaillaan, voisivatko sen
virkamiehet osallistua, samanlaisin ehdoin ja osapuolten suostumuksella, joihinkin taÈrkeimpiin
tapaamisiin Yhdysvaltojen kilpailuviranomaisten ja maan kilpailunrajoitussaÈaÈntoÈ ihin liittyvien
menettelyjen osapuolten vaÈ lillaÈ .

Erityisen monimutkaista kilpailuasian kaÈsittely on, jos sitaÈ hoitaa kahta useampi kilpailuviranomainen.
Esimerkiksi neljaÈn tai vielaÈkin useamman viranomaisen vaÈ linen yhteistyoÈ saattaa olla vaikeampaa
toteuttaa kuin kahdenvaÈlinen viestintaÈ pelkaÈstaÈaÈn Atlantin ylitse. TaÈ llaisessa tapauksessa on olemassa
suurempi vaara, ettaÈ eri maiden viranomaiset tekevaÈt toisistaan poikkeavia paÈaÈ toÈ ksiaÈ tai ne eivaÈt
kykene hahmottamaan jonkin kaupan taloudellisen merkityksen kaikkia naÈkoÈ kohtia. KaÈsiteltaÈvaÈnaÈ on
ollut muutamia asioita, joissa kaupalle vaadittiin useiden kilpailuviranomaisten hyvaÈksyntaÈ (esimer-
kiksi Price Waterhouse/Coopers & Lybrand -sulautuma). TaÈ llaisissa tapauksissa asian kaÈsittelyssaÈ
mukana olleet viranomaiset ovat koordinoineet tutkimuksensa. Kumpikaan edellaÈ kuvatuista
mahdollisista piilevistaÈ uhkista ei ole vielaÈ toteutunut. Joissakin harvoissa tapauksissa (esimerkiksi
Boeing-asiassa) menettelyjen lopputulokset ovat tosin poikenneet toisistaan, mutta lopulliset
paÈaÈ toÈ kset eivaÈt kuitenkaan koskaan ole olleet ristiriidassa keskenaÈaÈn.
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2.2. Kartellit

Yhdysvaltojen oikeusministerioÈ on jo aikaisemmin esittaÈnyt, ettaÈ yhteistyoÈ kartelliasioissa olisi
helpompaa, jos paÈaÈosasto IV:ssaÈ olisi yksi suurista kansainvaÈ lisistaÈ kartelliasioista vastaava yhteyspiste.
PO IV:n uuden kartelliasioista vastaavan yksikoÈ n 239 odotetaan voivan toimia taÈ llaisena yhteystahona
rikostutkinnasta vastaaville Yhdysvaltain oikeusministerioÈ n virkamiehille. Sen pitaÈ isi edistaÈaÈ
yhteistyoÈ taÈ kartelliasioissa, vaikka se ei voikaan ratkaista kaikkia ongelmia.

Vaikka yhteistyoÈ Yhdysvaltojen kanssa on sulautuma-asioissa ollut taÈhaÈn saakka erinomaista, PO
IV:llaÈ on ollut vaikeuksia tehdaÈ yhteistyoÈ taÈ kartellitapauksissa, ennen muuta luottamuksellisuutta
koskevien saÈaÈntoÈ jen vuoksi. PO IV ei saa ennakkotietoja Yhdysvaltojen kilpailuviranomaisten
kaÈsittelemistaÈ asioista, joissa on paÈaÈsty sovintoon, kun yritys on myoÈ ntaÈnyt rikkoneensa kilpailus-
aÈaÈntoÈ jaÈ . Seuraamusten lieventaÈmistaÈ koskeva politiikka ei myoÈ skaÈaÈn ole riittaÈvaÈn yhdenmukaista
EY:ssaÈ ja Yhdysvalloissa ja yhteisten tutkimusten suunnitteleminen on ongelmallista.

EtukaÈteen ilmoittamisen osalta on selvaÈaÈ (ottaen huomioon, ettaÈ luottamuksellisten tietojen
salassapitovelvollisuudesta luopuminen on taÈ llaisten asioiden yhteydessaÈ harvinaista), ettei Yhdysval-
tojen oikeusministerioÈ kaikissa tapauksissa voi luottamuksellisuutta koskevien rajoitusten vuoksi antaa
EY:n ja Yhdysvaltojen vaÈlisessaÈ sopimuksessa tarkoitettuja etukaÈteisilmoituksia. Tilannetta voitaisiin
parantaa tekemaÈllaÈ EY:n ja Yhdysvaltojen vaÈ lillaÈ erittaÈ in merkittaÈviaÈ kartelleja vastaan suunnattavaa
tehokasta toimintaa koskevan OECD:n suosituksen 240 mukainen kahdenvaÈ linen sopimus, joka
mahdollistaisi luottamuksellisten tietojen vaihdon Yhdysvaltojen viranomaisten ja komission vaÈ lillaÈ .
On selvaÈaÈ , ettaÈ EY:n ja Yhdysvaltojen toiminta vakavia rikkomisia kuten erittaÈ in merkittaÈviaÈ
kartelleja vastaan olisi tehokkaampaa, jos ne voisivat vaihtaa luottamuksellisia tietoja.

MyoÈ s verrattaessa toisiinsa EY:n seuraamusten lieventaÈmistaÈ koskevaa jaÈrjestelmaÈaÈ ja Yhdysvalloissa
sovellettavaa yhtioÈ iden immuniteettia (corporate immunity) havaitaan sellaisia eroja, jotka saattavat
aiheuttaa kaÈytaÈnnoÈ n ongelmia. Vaikuttaa toivottavalta luoda jonkinlainen yhteinen strategia naÈiden
ongelmien ratkaisemiseksi.

2.3. MaÈaÈraÈaÈvaÈn aseman vaÈaÈrinkaÈyttoÈ

Parhaita esimerkkejaÈ yhteistyoÈ staÈ Yhdysvaltojen kanssa maÈaÈraÈaÈvaÈn aseman vaÈaÈrinkaÈyttoÈ oÈ n liitty-
neessaÈ asiassa on vuoden 1993 Microsoft -asia, joka johti siihen, ettaÈ Microsoft antoi vuonna 1994
sitoumuksen lisenssienmyoÈ ntaÈmiskaÈytaÈntoÈ jensaÈ muuttamisesta. TaÈhaÈn paÈaÈstiin Microsoftin sekaÈ
Euroopan komission ja Yhdysvaltojen oikeusministerioÈ n kokeneiden virkamiesten kesken kaÈytyjen
tiiviiden neuvottelujen jaÈ lkeen. NaÈ iden neuvottelujen tuloksena Microsoft myoÈ s vapautui Yhdysval-
tojen oikeusministerioÈ n esittaÈmistaÈ syytoÈ ksistaÈ allekirjoittamalla consent decree -sitoumuksen.

TaÈmaÈn asian yhteydessaÈ kaÈydyt neuvottelut sitoumuksista ovat edelleen merkkipaalu Euroopan
komission ja Yhdysvaltojen oikeusministerioÈ n vaÈ lisen yhteistyoÈ n historiassa: PO IV:n ja oikeus-
ministerioÈ n tahoillaan suorittamien tutkimusten aikana Microsoft luopui oikeudestaan tietojen
salassapitoon ja salli naÈ iden kahden kilpailuviranomaisen vaÈ lisen tietojenvaihdon. TaÈmaÈn jaÈ lkeen
PO IV ja Yhdysvaltojen oikeusministerioÈ olivat yhteydessaÈ toisiinsa useaan otteeseen; ne koordinoivat
toimintatapansa ja sopivat yhteisten neuvottelujen kaÈymisestaÈ Microsoftin kanssa. KolmenvaÈ lisiaÈ

239 IP/98/1060, Bryssel 3.12.1998.
240 C(98)35/lopullinen.
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neuvotteluja pidettiin sekaÈ BrysselissaÈ ettaÈ Washington DC:ssaÈ . Niiden tuloksena Microsoft antoi
sitoumuksen molemmille viranomaisille.

Vaikka taÈmaÈ yhteistoiminta ei liittynytkaÈaÈn kilpailuasioissa tehtaÈvaÈaÈ yhteistyoÈ taÈ koskevaan vuoden
1991 sopimukseen (sen lainvoimaisuus oli tuohon aikaan vielaÈ yhteisoÈ jen tuomioistuimen tutkittava-
na), sitaÈ voidaan kuitenkin pitaÈaÈ merkittaÈvaÈnaÈ mallina tulevaisuuden kannalta, sillaÈ se osoitti, ettaÈ
EY:n ja Yhdysvaltojen viranomaiset voivat yhdistaÈaÈ toimintansa ja kaÈsitellaÈ jaÈ ttilaÈ ismaÈ isen suuria
monikansallisia yrityksiaÈ koskevia asioita tehokkaasti. TaÈssaÈ asiassa tehdyn yhteistyoÈ n menestys vaÈ litti
selkeaÈn viestin myoÈ s muilla aloilla toimiville monikansallisille yhtioÈ ille.

VaÈhittaÈ iskaupan tutkimuspalveluita tarjoavan Nielsenin menettelyiden tutkiminen vuonna 1996 on
myoÈ s hyvaÈ esimerkki menestyksekkaÈaÈstaÈ yhteistyoÈ staÈ .

3. EY:N ja Yhdysvaltojen vaÈ linen vuoden 1998 sopimus naÈkoÈ kantojen
huomioonottamisesta

Vuoden 1991 sopimus on selvaÈstikin luonut yhteistyoÈ lle vankan ja taÈysin tyydyttaÈvaÈn perustan. Koska
Atlantin yli ulottuvat (ja maailmanlaajuisetkin) markkinat integroituvat entisestaÈaÈn, EY:n ja
Yhdysvaltojen kilpailualan yhteistyoÈ taÈ oli kuitenkin tarpeen laajentaa, syventaÈaÈ ja tehostaa. SelvaÈaÈ
oli myoÈ s se, ettaÈ tietynkaltaiset konfliktit voidaan kokonaan vaÈlttaÈaÈ kaÈyttaÈmaÈ llaÈ naÈkoÈ kantojen
huomioonottamisen menetelmaÈaÈ entistaÈ laajemmin.

Neuvostolta saamiensa valtuuksien pohjalta komissio neuvotteli Yhdysvaltojen kanssa sopimuksen,
joka lujittaa vuoden 1991 sopimuksen asian kannalta merkityksellisiaÈ maÈaÈraÈyksiaÈ . NaÈ iden neuvotte-
lujen tuloksena EY:n ja Yhdysvaltojen vuoden 1998 sopimus naÈkoÈ kantojen huomioonottamisesta 241

allekirjoitettiin Washingtonissa ja tuli voimaan 4. kesaÈkuuta 1998.

EY:n ja Yhdysvaltojen vuoden 1998 sopimus naÈkoÈ kantojen huomioonottamisesta kuten vuoden 1991
sopimuskaan ei muuta voimassa olevaa lainsaÈaÈdaÈntoÈ aÈ eikaÈ edellytaÈ voimassa olevan lainsaÈaÈdaÈnnoÈ n
muuttamista. Siihen sisaÈ ltyy kuitenkin olettamus, ettaÈ jos sopimuspuolen koko alueella tai sen
merkittaÈvaÈ llaÈ osalla tapahtuu kilpailunvastaista toimintaa ja se vaikuttaa haitallisesti toisen
sopimuspuolen etuihin, jaÈ lkimmaÈiset kilpailuviranomaiset ºtavallisesti lykkaÈaÈvaÈt omia taÈytaÈntoÈ oÈ npa-
notoimiaan tai keskeyttaÈvaÈt ne antaen etusijanº edellisen toimille. NaÈ in odotetaan tapahtuvan
erityisesti silloin, kun kyseessaÈ olevalla kilpailunvastaisella toiminnalla ei ole vaÈ litoÈ ntaÈ , huomattavaa
eikaÈ kohtuullisessa maÈaÈrin ennustettavaa vaikutusta kuluttajiin toimintaansa lykkaÈaÈvaÈn tai sen
keskeyttaÈvaÈn sopimuspuolen alueella.

LykkaÈaÈmistaÈ koskeva olettamus voi tulla kyseeseen vain siinaÈ tapauksessa, ettaÈ osapuolella, jonka
alueella kilpailunvastainen toiminta tapahtuu, on taÈ taÈ toimintaa koskeva lainkaÈyttoÈ valta ja ettaÈ se on
valmis toimimaan asiassa aktiivisesti ja ripeaÈsti. KaÈsitellessaÈaÈn asiaa kyseisen osapuolen on
tiedotettava vastapuolelle tarkasti kaikesta menettelyssaÈ tapahtuvasta kehityksestaÈ , siinaÈ maÈaÈrin kuin
sen sisaÈ iset luottamuksellisuutta suojaavat saÈaÈnnoÈ t sallivat.

Uusi sopimus merkitsee huomattavaa edistystaÈ , sillaÈ sen myoÈ taÈ Euroopan unioni ja Yhdysvallat
sitoutuvat tekemaÈaÈn tietyissaÈ tilanteissa yhteistyoÈ taÈ kilpailunrajoituksiin liittyvien toimenpiteiden

241 Euroopan yhteisoÈ jen ja Amerikan yhdysvaltojen sopimus naÈkoÈ kantojen huomioonottamisen periaatteen
soveltamisesta niiden kilpailulainsaÈaÈdaÈntoÈ jen taÈytaÈntoÈ oÈ npanossa, EYVL L 173, 18.6.1998, s. 26-31.
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taÈytaÈntoÈ oÈ npanossa sen sijaan, ettaÈ ne pyrkisivaÈt soveltamaan omaa kilpailunrajoituksia koskevaa
lainsaÈaÈdaÈntoÈ aÈaÈn oman alueensa ulkopuolella.

3.1. Luottamuksellisten tietojen suojaaminen

EnsimmaÈisen, vuonna 1995 annetun lausunnon 242 jaÈ lkeen komissio antoi tietojen luottamuksellisuutta
koskevan uuden lausunnon 29. toukokuuta 1998 hyvaÈksyessaÈaÈn neuvoston ja komission paÈaÈ toÈ ksen
naÈkoÈ kantojen huomioonottamista koskevan vuoden 1998 sopimuksen tekemisestaÈ . SiinaÈ se totesi
seuraavaa:

Ð Komission huhtikuussa 1995 antamaa lausuntoa tietojen luottamuksellisuudesta ja vuoden 1991
sopimusta koskevaa 31. toukokuuta ja 31. heinaÈkuuta 1995 paÈ ivaÈ ttyaÈ tulkitsevaa kirjeenvaihtoa
sovelletaan sopimukseen kokonaisuudessaan.

Ð Sopimuksen VII artiklassa maÈaÈraÈ taÈaÈn, ettaÈ voimassa oleva oikeus saÈ ilyy muuttumattomana ja ettaÈ
sopimusta on tulkittava voimassa olevan oikeuden mukaisesti. NaÈ in ollen kummankaan
sopimuspuolen kilpailuviranomaisille ei sopimuksessa voida antaa mahdollisuutta toteuttaa toimia,
joiden toteuttamiseen niillaÈ ei ennestaÈaÈn ole toimivaltaa. TaÈstaÈ seuraa muun muassa, ettaÈ komissio
voi antaa Yhdysvaltojen viranomaisille tietoja vain siinaÈ tapauksessa, ettaÈ se on yhteisoÈ n
lainsaÈaÈdaÈnnoÈ n mukaista.

Ð Vaikka sopimuksessa otetaan huomioon se, ettaÈ saattaa olla tarpeen antaa toiselle sopimuspuolelle
tietoja sen pitaÈmiseksi ajan tasalla taÈytaÈntoÈ oÈ npanotoimista, luottamuksellisia tietoja voidaan
ilmoittaa ainoastaan tietojen luovuttajan suostumuksella. YhteisoÈ n lainsaÈaÈdaÈnnoÈ ssaÈ saÈaÈdetaÈaÈn
komissiolle ilmoitettujen luottamuksellisten tietojen kattavasta suojasta; saadun suostumuksen on
ehdottomasti aina oltava riittaÈvaÈ vapauttamaan komissio sen velvoitteesta saÈ ilyttaÈaÈ luottamuksel-
lisuus yhteisoÈ n lainsaÈaÈdaÈnnoÈ n yleisten periaatteiden, Euroopan yhteisoÈ jen tuomioistuimen
oikeuskaÈytaÈnnoÈ n ja neuvoston asetuksen N:o 17 20 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

3.2. Avoimuus asianomaisia jaÈsenvaltioita kohtaan

Asianomaisille jaÈsenvaltioille tiedotetaan yhteistyoÈ staÈ EY:n ja Yhdysvaltojen vaÈ lisen vuoden 1991
sopimuksen mukaisesti noudattaen komission vuonna 1995 neuvostolle antamaa ensimmaÈ istaÈ
lausuntoa 243. Uudessa avoimuutta koskevassa lausunnossa, jonka komissio antoi 29. toukokuuta
1998 hyvaÈksyessaÈaÈn neuvoston ja komission paÈaÈ toÈ ksen naÈkoÈ kantojen huomioonottamista koskevan
vuoden 1998 sopimuksen tekemisestaÈ , se totesi seuraavaa:

Ð Sovelletaan avoimuutta koskevia periaatteita, jotka ohjaavat komission ja jaÈsenvaltioiden vaÈ listaÈ
suhdetta kilpailusaÈaÈntoÈ jaÈ sovellettaessa ja jotka sisaÈ ltyvaÈt erityisesti neuvoston asetukseen N:o 17,
komission huhtikuussa 1995 antamaan avoimuutta koskevaan lausuntoon sekaÈ 31. toukokuuta ja

242 Komissio antoi lausunnon neuvostolle 10. huhtikuuta 1995 hyvaÈksyessaÈaÈn neuvoston ja komission paÈaÈtoÈ ksen
EY:n ja Yhdysvaltojen vuoden 1991 sopimuksen voimaantulosta, joka on julkaistu EY:n ja Yhdysvaltojen
yhteistyoÈ taÈ koskevan kolmannen kertomuksen 3 kohdassa, KOM(1998) 510 lopullinen; katso myoÈ s XXVII
kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus, s. 317-327.

243 Komissio antoi lausunnon neuvostolle 10. huhtikuuta 1995 hyvaÈksyessaÈaÈn neuvoston ja komission paÈaÈtoÈ ksen
EY:n ja Yhdysvaltojen vuoden 1991 sopimuksen voimaantulosta, joka on julkaistu EY:n ja Yhdysvaltojen
yhteistyoÈ taÈ koskevan kolmannen kertomuksen 4 kohdassa, KOM(1998) 510 lopullinen; katso myoÈ s XXVII
kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus, s. 317-327.
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31. heinaÈkuuta 1995 paÈ ivaÈ ttyihin vuoden 1991 sopimukseen liittyviin tulkitseviin kirjeisiin
sisaÈ ltyviin jaÈrjestelyihin.

Ð JaÈsenvaltiolle, jonka etuihin asia vaikuttaa, ilmoitetaan niin pian kuin kohtuuden nimessaÈ on
mahdollista kaikista Yhdysvaltojen viranomaisten pyynnoÈ istaÈ tutkia kilpailunvastaista toimintaa tai
toteuttaa korjaustoimenpiteitaÈ sekaÈ kaikista komission kaÈynnistaÈmistaÈ menettelyistaÈ , jotka
johtuvat Yhdysvaltojen viranomaisten esittaÈmaÈstaÈ sopimuksen III artiklan mukaisesta pyynnoÈ staÈ .

Ð JaÈsenvaltiolle, jonka etuihin asia vaikuttaa, ilmoitetaan niin pian kuin kohtuuden nimessaÈ on
mahdollista kaikista Yhdysvaltojen viranomaisille sopimuksen III artiklan mukaisesti esitetyistaÈ
pyynnoÈ istaÈ tutkia kilpailunvastaista toimintaa.

Ð JaÈsenvaltiolle, jonka etuihin asia vaikuttaa, ilmoitetaan niin pian kuin kohtuuden nimessaÈ on
mahdollista, jos komissio tai Yhdysvallat lykkaÈaÈ taÈytaÈntoÈ oÈ npanotoimia tai keskeyttaÈaÈ ne
sopimuksen IV artiklan 2 kohdan mukaisesti sekaÈ jos komissio tai Yhdysvallat aloittaa taÈ llaiset
toimet tai jatkaa niitaÈ sopimuksen IV artiklan 4 kohdan mukaisesti.

Ð Komission kaÈynnistaÈessaÈ menettelyn Yhdysvaltojen viranomaisten sopimuksen III artiklan
mukaisesti esittaÈmaÈn pyynnoÈ n perusteella, kyseessaÈ oleville yrityksille on ilmoitettava pyynnoÈ n
esittaÈmisestaÈ viimeistaÈaÈn vaÈ itetiedoksiantoa annettaessa tai neuvoston asetuksen N:o 17 19 artiklan
3 kohdan mukaisen ilmoituksen julkaisemisen yhteydessaÈ .

Ð Komission Euroopan parlamentille ja neuvostolle esittaÈmaÈssaÈ vuosikertomuksessa vuoden 1991
sopimuksen soveltamisesta on kaÈsiteltaÈvaÈ myoÈ s taÈmaÈn sopimuksen soveltamista sekaÈ kaikkia
tapauksia, joissa on sopimusten mukaisesti vaihdettu tietoja.

3.3. Vuoden 1998 sopimuksen soveltaminen

NaÈkoÈ kantojen huomioonottamista koskevan vuoden 1998 sopimuksen voimaantulon (4. kesaÈkuuta
1998) ja 31. joulukuuta 1998 vaÈ lisenaÈ aikana ei EY eikaÈ Yhdysvallat ole esittaÈnyt yhtaÈaÈn pyyntoÈ aÈ .

4. Asiakohtainen yhteistyoÈ vuonna 1998

JaÈ ljempaÈnaÈ on lueteltu kilpailuasiat, jotka kuuluvat suoraan EY:n ja Yhdysvaltojen vaÈ lisen sopimuksen
soveltamisalaan ja joita Yhdysvalloissa hoitaa joko oikeusministerioÈ (DoJ) tai Federal Trade
Commission (FTC). Joitakin kilpailuasioita kaÈsitellaÈaÈn Yhdysvalloissa muissa virastoissa kuten
Yhdysvaltojen liikenneministerioÈ ssaÈ (Department of Transportation, DoT), Federal Maritime
Commissionissa (FMC) tai kauppaministerioÈ ssaÈ (Department of Commerce, DoC). NaÈmaÈ virastot
eivaÈ t tee komission kanssa virallista yhteistyoÈ taÈ suoraan, vaan yhteistyoÈ tapahtuu vaÈ lillisesti,
useimmiten oikeusministerioÈ n kautta. TaÈmaÈn vuoksi komission ja naÈiden virastojen vaÈ lillaÈ on vain
epaÈvirallisia yhteyksiaÈ . NaÈitaÈ asioita ei kuitenkaan kaÈsitellaÈ taÈssaÈ kertomuksessa.

4.1. Tilastotietoa

a) Komission ja Yhdysvaltojen ilmoittamien asioiden lukumaÈaÈraÈ

Komissio teki ajanjaksolla 1. tammikuuta 1998 Ð 31. joulukuuta 1998 yhteensaÈ 52 ilmoitusta. NaÈmaÈ
asiat jaetaan sulautuma-asioihin ja muihin kuin sulautuma-asioihin, ja ne on lueteltu liitteessaÈ 1.
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Komissio sai Yhdysvaltojen viranomaisilta saman ajanjakson kuluessa yhteensaÈ 46 ilmoitusta. NaÈistaÈ
24 tuli Yhdysvaltojen oikeusministerioÈ ltaÈ ja 22 Yhdysvaltojen Federal Trade Commissionilta. Luettelo
naÈ istaÈ asioista on liitteessaÈ 2, ja myoÈ s siinaÈ asiat on jaettu sulautuma-asioihin ja muihin kuin sulautuma-
asioihin.

Sulautuma-asiat muodostivat enemmistoÈ n kaikista kummankin osapuolen tekemistaÈ ilmoituksista.
Komissio teki sulautumista 43 ilmoitusta ja Yhdysvaltojen viranomaiset 39.

Esitetyt luvut eivaÈt kerro yksittaÈ isten ilmoitusten kokonaismaÈaÈraÈaÈ , vaan niistaÈ kaÈy ilmi niiden asioiden
lukumaÈaÈraÈ , joista ilmoitettiin (yksi ilmoitus tai useampia ilmoituksia). Sopimuksen II artiklan nojalla
tietyissaÈ menettelyn vaiheissa on tehtaÈvaÈ ilmoitus, minkaÈ vuoksi samasta asiasta voidaan tehdaÈ useita
ilmoituksia.

Taulukossa 1 on esitetty niiden asioiden lukumaÈaÈraÈ , joista ilmoitettiin EY:n ja Yhdysvaltojen vaÈlisen
vuoden 1991 sopimuksen nojalla 1. tammikuuta 1998 ja 31. joulukuuta 1998 vaÈ lisenaÈ aikana.
Taulukossa 2 on annettu niiden asioiden lukumaÈaÈraÈ , joista on ilmoitettu 23. syyskuuta 1991 jaÈ lkeen.

Taulukko 1

ILMOITETUT ASIAT

Vuosi EY:n tekemaÈt
ilmoitukset

Yhdysvaltojen
tekemaÈt ilmoitukset

Sulautuma-asioita
koskevat ilmoitukset

FTC DoJ

1998 52 22 24 43 (EY) 39 (USA)

Taulukko 2

ILMOITETUT ASIAT

Vuosi EY:n tekemaÈt
ilmoitukset

Yhdysvaltojen tekemaÈt
ilmoitukset

Sulautuma-asioita
koskevat ilmoitukset

FTC DoJ

1991 5 0 2 (=12) 3 (EY) + 9 (USA)

1992 26 20 20 (=40) 11 (EY) + 31 (USA)

1993 44 22 18 (=40) 20 (EY) + 20 (USA)

1994 29 16 19 (=35) 18 (EY) + 20 (USA)

1995 42 14 21 (=35) 31 (EY) + 18 (USA)

1996 48 20 18 (=38) 35 (EY) + 27 (USA)

1997 42 12 24 (=36) 30 (EY) + 20 (USA)

1998 52 22 24 (=46) 43 (EY) + 39 (USA)
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b) Asiat, joista komissio on ilmoittanut jaÈsenvaltioille

Euroopan yhteisoÈ jen Yhdysvalloille laÈhettaÈmaÈn tulkitsevan kirjeen sekaÈ komission 10. huhtikuuta
1995 neuvostolle antaman avoimuutta koskevan lausunnon (katso edellaÈ 3.2 kohta) mukaan komissio
ilmoittaa Yhdysvaltojen kilpailuviranomaisten sille laÈhettaÈmistaÈ ilmoituksista jaÈsenvaltiolle, jonka
etuihin vaikutetaan tai jaÈsenvaltioille, joiden etuihin vaikutetaan, ilmoitettuaan asiasta Yhdysvaltojen
kilpailuviranomaisille. NiinpaÈ vaÈ littoÈ maÈsti ilmoitusten saavuttua Yhdysvaltojen viranomaisilta ne
laÈhetetaÈaÈn PO IV:n asianomaisille yksikoÈ ille ja tarvittaessa niiden jaÈ ljennoÈ kset niille jaÈsenvaltioille,
joiden etuihin vaikutetaan. Samalla tavoin PO IV:n tehdessaÈ ilmoituksia Yhdysvaltojen viranomaisille
jaÈ ljennoÈ kset laÈhetetaÈaÈn jaÈsenvaltiolle, jonka etuihin vaikutetaan tai jaÈsenvaltioille, joiden etuihin
vaikutetaan.

OECD:n suosituksen 244 mukaisesti Yhdysvaltojen viranomaiset ilmoittavat useimmissa tapauksissa
jaÈsenvaltioille myoÈ s suoraan. Tutkittavan ajanjakson kuluessa ilmoitettiin Yhdistyneelle kuningas-
kunnalle 35 asiasta, Saksalle 17:staÈ , Alankomaille 11:staÈ , Ranskalle kahdeksasta, Espanjalle ja
Ruotsille kolmesta, Italialle kahdesta ja Tanskalle, Suomelle ja Irlannille kullekin yhdestaÈ .

4.2. Ilmoitettuja asioita koskevan yhteistyoÈ n sisaÈ ltoÈ 245

Vuonna 1998 merkittaÈvaÈaÈ oli ensinnaÈkin yritysten sulautumien ja yrityskauppojen jatkuminen
vilkkaana, mutta myoÈ s ilmoitettujen kauppojen entistaÈ suurempi koko. Koko vuoden ajan saatiin
ilmoituksia yhaÈ suuremmista maailmanlaajuisista sulautumista.

Ilmoitetulta arvoltaan suurin oli vuoden alussa WorldCom/MCI -kauppa, jonka arvon sanottiin olevan
37 miljardin Yhdysvaltain dollarin luokkaa. Vuoden kuluessa ilmoitettiin kuitenkin sulautumista,
joiden arvo oli vielaÈkin suurempi; taÈ llaisia olivat esimerkiksi Travelers Group/Citicorp -kauppa, BP/
Amoco- ja Exxon/Mobil -sulautumat, sekaÈ asiat SBC/Ameritech, Daimler Benz/Chrysler ja American
Home Products/Monsanto. Muita vuonna 1998 ilmoitettuja julkisuutta saaneita asioita olivat Price
Waterhouse/Coopers & Lybrand ja KPMG/Ernst & Young sekaÈ lukuisat muut pienemmaÈ t
keskittymaÈt, joilla oli vaikutuksia myoÈ s kotitoiminta-alueensa ulkopuolella.

Kaikkia suuria sulautumia ei tarvitse ilmoittaa Euroopassa Ð SBC/Ameritech on esimerkki asiasta,
joka ei kuulunut EY:n toimivaltaan. Suurin osa edellaÈ mainituista asioista oli kuitenkin ulottuvuu-
deltaan kansainvaÈlisiaÈ tai jopa maailmanlaajuisia, minkaÈ vuoksi useimmat niistaÈ oli ilmoitettava useille
kilpailuvirastoille, yleensaÈ myoÈ s EY:n ja Yhdysvaltojen kilpailunrajoituksia kaÈsitteleville virastoille.

Suurten sulautumien voisi olettaa vaativan laajempaa yhteistyoÈ taÈ pelkaÈstaÈaÈn kokonsa vuoksi, mutta
asia ei vaÈ lttaÈmaÈttaÈ ole naÈin. Vaikka jotkin melko suuret asiat kuuluivatkin teknisessaÈ mielessaÈ EY:n
toimivaltaan, niillaÈ oli vain vaÈhaÈn tai ei ollenkaan vaikutusta kilpailuun Euroopassa. TaÈmaÈ saattaa
johtua siitaÈ , ettaÈ yrityksen toiminnan painopiste on Euroopan ulkopuolella kuten Travelers Citicorp -
asiassa, tai ettaÈ sulautuman osapuolilla on omalla toiminta-alueellaan kotimarkkina-asema, mutta
paÈaÈ llekkaÈisyyden aiheuttama kilpailuvaikutus on mitaÈtoÈ n. Daimler Benz/Chrysler ja BP/Amoco -
asioissa kukin osapuoli toimi paÈaÈasiassa omalla kotimantereellaan, mutta joko ei toiminut lainkaan tai

244 OECD:n neuvoston tarkistettu suositus, annettu 27 ja 28 paÈivaÈnaÈ heinaÈkuuta 1995, jaÈsenvaltioiden vaÈlisestaÈ
yhteistyoÈ staÈ kansainvaÈ liseen kauppaan vaikuttavien rajoittavien kauppatapojen suhteen.

245 TaÈssaÈ kertomuksessa keskitytaÈaÈn EY:n ja Yhdysvaltojen yhteistyoÈ n piiriin kuuluviin asioihin. YksittaÈ isistaÈ
asioista saa lisaÈ tietoa XXVII kilpailupolitiikkaa koskevasta kertomuksesta.
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ei merkittaÈvaÈssaÈ maÈaÈrin toisen osapuolen alueella, jolloin paÈaÈ llekkaÈ isyys oli vaÈhaÈpaÈtoÈ istaÈ tai puuttui
kokonaan.

TaÈ llaisissa tapauksissa yhteistyoÈ ei ole kovin laajaa; tavallisesti asiaa EY:ssaÈ ja Yhdysvalloissa
kaÈsittelevaÈt henkiloÈ t pitaÈvaÈt yhteyttaÈ , tiedottavat toisilleen omasta aikataulustaan ja mahdollisesti
neuvottelevat tuote- ja maantieteellisten markkinoiden maÈaÈritelmistaÈ .

Joissakin asioissa puolestaan EY:n ja Yhdysvaltojen kilpailuvirastot saattavat paÈaÈ tyaÈ toisistaan
poikkeaviin kaÈsityksiin tuote- ja maantieteellisistaÈ markkinoista, mutta todeta, ettaÈ yhteistyoÈ kuitenkin
edistaÈaÈ kaÈsityserojen syiden havaitsemista ja vakuuttumista omien perustelujen paÈtevyydestaÈ . Asioissa
American Home Products/Monsanto ja Hoffmann-La Roche/Boehringer Mannheim kilpailuolosuh-
teet olivat Euroopassa erilaiset kuin Yhdysvalloissa. Vaikka tuote- tai maantieteellisten markkinoiden
maÈaÈritelmaÈ ja sen myoÈ taÈ kilpailullinen analyysi poikkeaisivatkin toisistaan, saattaa kuitenkin joissakin
tapauksissa olla toivottavaa koordinoida korjaustoimenpiteiden kaÈsittelyaÈ jossakin maÈaÈrin. Esimer-
kiksi asioissa Hoffmann-La Roche/Boehringer Mannheim ja Halliburton/Dresser kaÈytiin neuvotteluja
mahdollisista korjaustoimenpiteistaÈ .

MerkittaÈvaÈmpaÈaÈ yhteistyoÈ taÈ arviointivaiheessa saattaa syntyaÈ silloin, kun tuotteen tai palvelun
markkinat ovat joko maailmanlaajuiset tai kattavat sekaÈ Yhdysvallat ettaÈ Euroopan. TaÈllaisissa
tapauksissa kummankin tahon kilpailuviraston edun mukaista on varmistaa tuote- ja palvelumarkki-
noiden maÈaÈritelmaÈn yhdenmukaisuus ja tietaÈaÈ , katsooko toinen virasto asian olevan kilpailun kannalta
merkittaÈvaÈ . Asioissa Price Waterhouse/Coopers & Lybrand, WorldCom/MCI, Wolters Kluwer/Reed
Elsevier, Exxon/Shell ja Marsh & McLennan/Sedgwick kaÈytiin neuvotteluja tuotemarkkinoiden
maÈaÈritelmaÈstaÈ sekaÈ maantieteellisestaÈ ulottuvuudesta tarkoituksena vahvistaa kummankin viraston
analyyttisen laÈhestymistavan paÈtevyys.

YhaÈ yleisemmin asian kaÈsittelijaÈ t pyytaÈvaÈt luottamuksellisten tietojen salassapitovelvollisuudesta
luopumista rutiinitoimenpiteenaÈ , jotta virastot voivat vaihtaa luottamuksellisia tietoja keskenaÈaÈn.
Usein taÈrkeimpaÈnaÈ etuna ei ole niinkaÈaÈn tietojen vaihdon mahdollisuus, vaan esteiden poistaminen
virastojen vaÈ lisen vapaan vuoropuhelun tieltaÈ . TaÈ llainen tietojenvaihto saattaa esimerkiksi estaÈaÈ
vaÈaÈrinkaÈsityksiaÈ , joita voi syntyaÈ , jos toisen asiaa kaÈsittelevaÈn viraston kantaa tai aikomuksia ei
ymmaÈrretaÈ kunnolla. Silloin kun yhteistyoÈ ulottuu tutkimusvaiheeseen saakka, koordinoitu laÈhesty-
mistapa saattaa pienentaÈaÈ ilmoituksen tekevien osapuolten ja kolmansien tyoÈ taakkaa. LisaÈksi
yhteistyoÈ korjaustoimenpiteiden suunnittelussa saattaa auttaa ilmoituksen tekijoÈ itaÈ vaÈ lttymaÈaÈn siltaÈ
kaksinkertaiselta riskiltaÈ , ettaÈ niiden olisi neuvoteltava korjaustoimenpiteistaÈ useaan otteeseen ja
tehtaÈvaÈ lisaÈmyoÈ nnytyksiaÈ toiselle virastolle varmistaakseen kaupan hyvaÈksymisen siellaÈ , vaikka
ensimmaÈinen virasto on jo kaupan hyvaÈksynyt.

Jotta taÈ llainen vuoropuhelu osoittautuisi tulokselliseksi, sitaÈ on edistettaÈvaÈ mahdollisimman aikaisessa
vaiheessa arviointiprosessia. Aikaisemmin pyrkimykset saada vapautus salassapitovelvollisuudesta
edellyttivaÈ t pitkaÈ llisiaÈ neuvotteluja osapuolten kanssa taÈmaÈn vapautuksen ehdoista, jopa siinaÈ maÈaÈrin,
ettaÈ sen jaÈ lkeisen mahdollisen yhteistyoÈ n arvo saatettiin menettaÈaÈ . Komissio on ryhtynyt asiassa
aloitteentekijaÈksi ehdottamalla osapuolille vakiomuotoisen lomakkeen allekirjoittamista ja ehtojen
neuvottelemiseen kaÈytetyn ajan supistamista minimiin.

Joissakin tapauksissa yhteistyoÈ taÈ on kehitetty vielaÈ astetta pidemmaÈlle sisaÈ llyttaÈmaÈllaÈ siihen myoÈ s
tutkintatoiminnan koordinointi. Silloin kumpikin virasto tekee edelleen omat kolmansia koskevat
tutkimuksensa, mutta ne saattavat neuvotella keskenaÈaÈn siitaÈ , keneen olisi otettava yhteyttaÈ , ja
yhtenaÈistaÈaÈ esitettaÈviaÈ kysymyksiaÈ . Asian WorldCom/MCI arviointia helpotti huomattavasti monien
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EY:n ja Yhdysvaltojen rinnakkaisiin tiedusteluihin vastanneiden yritysten yhteistyoÈ halukkuus ja
myoÈ ntymys siihen, ettaÈ virastot jakavat tietoa keskenaÈaÈn, tai samojen tietojen antaminen molemmille
virastoille.

YhteistyoÈ voi ulottua vielaÈ taÈ taÈkin pidemmaÈlle. Asioissa WorldCom/MCI ja Exxon/Shell arviointivai-
heessa aloitettua yhteistyoÈ taÈ jatkettiin kaÈynnistettaÈessaÈ neuvotteluja korjaustoimenpiteistaÈ . Asiassa
WorldCom/MCI kaÈytiin kolmenvaÈlisiaÈ neuvotteluja ilmoituksen tehneiden osapuolten ja kahden
kilpailuviraston vaÈ lillaÈ . LisaÈksi komissio ja Yhdysvaltojen oikeusministerioÈ DoJ, joka vastasi asian
kaÈsittelystaÈ , suorittivat yhdessaÈ ensimmaÈ isten korjaustoimenpiteiden markkinatestauksen. Sen
yhteydessaÈ yksi PO IV:ssaÈ asiaa kaÈsittelevaÈn tyoÈ ryhmaÈn jaÈsen oli laÈsnaÈ DoJ:n tiloissa osallistuen
taÈmaÈn suorittamaan markkinatutkimukseen. Asiassa Exxon/Shell korjaustoimenpiteestaÈ kaÈytiin laaja
keskustelu Yhdysvaltojen ja EY:n virastojen vaÈ lillaÈ , ennen kuin kumpikaan maÈaÈritteli lopullista
kantaansa.

Toistaiseksi on ollut vain vaÈhaÈn sellaisia asioita, joissa yhteistyoÈ olisi koskenut tarjottujen sitoumusten
taÈytaÈntoÈ oÈ npanoa, mutta taÈ llaÈ alueella yhteistyoÈ voi tulevaisuudessa lisaÈaÈntyaÈ . Asiassa WorldCom/MCI
EY ja Yhdysvallat kaÈvivaÈt kirjeenvaihtoa, jossa komissio pyysi DoJ:taÈ harjoittamaan kanssaan
yhteistyoÈ taÈ osapuolten yhteisesti sekaÈ komissiolle ettaÈ DoJ:lle tarjoamien sitoumusten osalta. DoJ
vahvisti toteuttavansa kaikki tarvittavat ja soveltuvat toimenpiteet sitoumusten arvioimiseksi ja, jos se
katsoo niiden olevan riittaÈviaÈ , pyrkimaÈaÈn sitoumusten tehokkaaseen taÈytaÈntoÈ oÈ npanoon. HyvaÈ
esimerkki taÈ llaisesta yhteistyoÈ staÈ oli myoÈ s asia Halliburton/Dresser, jonka EY hyvaÈksyi ensimmaÈisessaÈ
vaiheessa, mutta Yhdysvalloissa asian kaÈsittely kesti hieman pidempaÈaÈn useiden siellaÈ havaittujen
vakavien ongelmien vuoksi. EraÈs havaituista ongelmakentistaÈ liittyi porausnesteiden markkinoihin.
Vaikka asialla oli merkitystaÈ sekaÈ Euroopan komissiolle ettaÈ DoJ:lle, Yhdysvaltojen kilpailuoikeudesta
vastaavalla osastolla katsottiin olevan paremmat edellytykset asian hoitamiseen, sillaÈ siihen liittyi
Yhdysvalloissa sijaitsevan omaisuuden myyntiaÈ . Sen vuoksi komissio piti tiiviisti yhteyttaÈ Yhdysvalto-
jen kilpailuviranomaisiin ja luotti siihen, ettaÈ ne varmistavat vaaditun myynnin toteuttamisen
paÈaÈ ttaÈessaÈaÈn asian hyvaÈksymisestaÈ ensimmaÈ isessaÈ vaiheessa. TaÈmaÈn jaÈ lkeen kilpailuoikeudesta
vastaava osasto antoi komissiolle kattavia tietoja koko myyntiprosessin ajan.

5. PaÈaÈtelmaÈt

EY:n ja Yhdysvaltojen vaÈ lisen vuoden 1991 kahdenvaÈ lisen sopimuksen taÈytaÈntoÈ oÈ npano on toistaiseksi
sujunut erittaÈ in menestyksekkaÈaÈsti. Kummankin puolen kilpailuoikeudesta vastaavien viranomaisten
laÈhestymistavat ovat olleet suurelta osin samankaltaisia, eivaÈ t toisistaan poikkeavia. Kokemus on
osoittanut, ettaÈ yhteistyoÈ Yhdysvaltojen kanssa ei ole pelkaÈstaÈaÈn mahdollisuus vaan pikemminkin
ehdoton vaÈ lttaÈmaÈttoÈ myys, jos kummankin puolen kilpailuviranomaiset haluavat kaÈsitellaÈ tehokkaasti
yhaÈ kasvavaa ongelmaa, joka liittyy yli rajojen ulottuvaan kilpailua rajoittavaan liiketoimintaan.

YhteistyoÈ on sitaÈkin vaÈ lttaÈmaÈttoÈ maÈmpaÈaÈ , kun otetaan huomioon niiden alojen merkitys, joista
paÈaÈasiassa on kyse (liikenne, televiestintaÈ , laÈaÈkeala, tietokoneet jne.), ja kilpailupaÈaÈ toÈ sten vaikutukset
naÈ iden taÈrkeiden teollisuudenalojen kannalta.

On selvaÈaÈ , etteivaÈt naÈmaÈ sopimukset poista ristiriitaisten kaÈsitysten mahdollisuutta, saÈ ilyttaÈvaÈthaÈn
molemmat viranomaiset oikeutensa tehdaÈ omat analyysinsa ja paÈaÈtoÈ ksensaÈ toisistaan riippumatta.
YhteistyoÈ n lisaÈaÈminen edistaÈaÈ kuitenkin sekaÈ EY:n ettaÈ Yhdysvaltojen kilpailulainsaÈaÈdaÈnnoÈ n
tehokkuuden parantamista ja vaÈhentaÈaÈ toisistaan poikkeavien paÈaÈtoÈ sten riskiaÈ .
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LIITE 1
EUROOPAN KOMISSION YHDYSVALTOJEN VIRANOMAISILLE

TEKEMAÈT ILMOITUKSET: 1.1.1998 Ð 31.12.1998

Sulautuma-asiat 246

01. Asia N:o IV/M.1094 Ð Caterpillar/Perkins Engines

02. Asia N:o IV/M.1042 Ð Eastman Kodak/Sun Chemical

03. Asia N:o IV/M.986 Ð Agfa-Gevaert/DuPont

04. Asia N:o IV/M.1081 Ð Dow Jones/NBC Ð CNBC Europe

05. Asia N:o IV/M.970 Ð TKS/ITW Signode/Titan

06. Asia N:o IV/1069 Ð WorldCom/MCI

07. Asia N:o IV/M.1040 Ð Wolters-Kluwer/Reed-Elsevier

08. Asia N:o IV/M.1120 Ð Compaq/Digital

09. Asia N:o IV/M.1112 Ð Advent International/EMI/WH Smith

10. Asia N:o IV/M.1109 Ð Owens-Illinois/BTR Packaging

11. Asia N:o IV/M.1020 Ð GE Capital/Sea Containers

12. Asia N:o IV/M.1155 Ð Cendant Corporation/NPC

13. Asia N:o IV/M.1139 Ð DLJ/FM Holdings

14. Asia N:o IV/M.1162 Ð GE/BAYER

15. Asia N:o IV/M.1168 Ð Deutsche Post/Lufthansa/DHL

16. Asia N:o IV/M.1192 Ð CHS Electronics/Metrologie International

17. Asia N:o IV/M.1196 Ð Johnson Controls/BEYker

18. Asia N:o IV/M.1182 Ð Akzo Nobel/Courtaulds

19. Asia N:o IV/M.1140 Ð Halliburton/Dresser

246 Luottamuksellisuuteen liittyvistaÈ syistaÈ luettelo sisaÈ ltaÈaÈ vain ne tutkimukset tai asiat, jotka on julkistettu.
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20. Asia N:o IV/M.1137 Ð Exxon/Shell

21. Asia N:o IV/M.1208 Ð Jefferson Smurfit/Stone Container

22. Asia N:o IV/JV.5 Ð Cegetel/Canal+/America Online/Bertelsmann

23. Asia N:o IV/M.1204 Ð Daimler Benz/Chrysler

24. Asia N:o IV/M.1229 Ð American Home Products/Monsanto

25. Asia N:o IV/M.1289 Ð Harbert Management/DB/Bankers Trust/SPP/OÈ hman

26. Asia N:o IV/M. 1276 Ð NEC/PBN

27. Asia N:o IV/M.1306 Ð Berkshire Hathaway/General Re

28. Asia N:o IV/M.1292 Ð Continental/ITT

29. Asia N:o IV/M.1300 Ð Allied Signal/AMP

30. Asia N:o IV/M.1304 Ð Hercules/BetzDearborn

31. Asia N:o IV/M.1307 Ð Marsh & McLennan/Sedgwick

32. Asia N:o IV/M.1246 Ð LHZ/Carl Zeiss

33. Asia N:o IV/M.1293 Ð BP/Amoco

34. Asia N:o IV/M.1286 Ð Johnson & Johnson/Depuy

35. Asia N:o IV/M.1298 Ð Kodak/Imation

36. Asia N:o IV/M.1301 Ð Texaco/Chevron

37. Asia N:o IV/M.1327 Ð Canal+, CDPQ and Bank America/NC

38. Asia N:o IV/M.1252 Ð AT&T/TCI

39. Asia N:o IV/JV.15 Ð BT/AT&T

40. Asia N:o IV/M.1335 Ð Dana/Glacier Vandervell

41. Asia N:o IV/M.1368 Ð Ford/ZF
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42. Asia N:o IV/JV.12 Ð Motorola/Ericsson/Nokia/Psion

43. Asia N:o IV/M.1355 Ð Newell/Rubbermaid

Muut kuin sulautuma-asiat 247

01. Asia N:o IV/36.638 Ð FIA/FOA

02. Asia N:o IV/36696 Ð DuPont Paints and Pigments -yrityksen rinnakkaistuotteeet

03. Asia N:o IV/36890 Ð Digitalin 8.10.1997 antaman sitoumuksen seuranta

04. Asia N:o IV/36702 Ð Iomega Corporationin tekemien sopimusten ja markkinakaÈyttaÈytymisen
tutkiminen

05. Asia N:o IV/34237 Ð Anheuser Bush/Scottish and Newcastle

06. Asia N:o IV/37241 Ð Boeing/Airbus

07. Asia N:o IV/36967 Ð Beloit/Valmet

08. Asia N:o IV/36545 Ð Aminoacids

09. Asia N:o IV/37174 Ð Network Solutions Premier Partner Program

247 Luottamuksellisuuteen liittyvistaÈ syistaÈ luettelo sisaÈ ltaÈaÈ vain ne tutkimukset tai asiat, jotka on julkistettu.
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LIITE 2
YHDYSVALTOJEN VIRANOMAISTEN EUROOPAN KOMISSIOLLE

TEKEMAÈT ILMOITUKSET: 1.1.1998 Ð 31.12.1998

Sulautuma-asiat 248

01. ks. alaviite

02. DuPont/Degussa

03. T &N PLC/Federal-Mogul

04. Engine Alliance

05. Flir/Spectra

06. GNK/Armstrong

07. Sentrachem/Dow

08. Reed Elsevier/Wolters Kluwer

09. Siemens/FPG

10. Wolters Kluwer/Thomson

11. Nutone/Nortek

12. SC Investments/Andes

13. Sungard/Rolfe & Nolan

14. Wolters Kluwer/Waverly

15. ANRFS/ANRP/Transok/Shell

16. Harsco/Pandrol Jackson

17. Coloniale/Parmalat/Kinnett

18. Boeing-McDonnell Douglas helicopter business

19. PMSI/Cognizant

248 Luottamuksellisuuteen liittyvistaÈ syistaÈ luettelo sisaÈ ltaÈaÈ vain ne tutkimukset tai asiat, jotka on julkistettu.

KILPAILURAPORTTI 1998

336 KILPAILUSAÈ AÈ NTOÈ JEN SOVELTAMINEN EUROOPAN UNIONISSA



20. Intel Corporation/Digital Equipment Corporation

21. Worldcom/MCI

22. Reed Elsevier/Matthew Bender

23. Crosfield ICI/Grace

24. ks. alaviite

25. ChryslerCorporation/Daimler-Benz

26. Alcatel/DSC

27. American Home Products/Monsanto

28. Pearson/Viacom

29. Wandel & Goltermann/Wavetek

30. Metallgesellschaft/Cyprus Foote

31. Giant Food/Ahold

32. Jefferson Smurfit/Stone Container

33. Halliburton/Dresser

34. ks. alaviite

35. BP/Amoco

36. ks. alaviite

37. Elsag Bailey/Finmeccanica/ABB

38. Sulzer/Guidant

39. AT & T/BT

40. ks. alaviite

41. Exxon/Shell

42. Marsh & McLennan/Sedgwick
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Muut kuin sulautuma-asiat 249

01. ICI Explosives

02. ks. alaviite

03. ks. alaviite

04. ks. alaviite

05. ks. alaviite

06. ks. alaviite

07. ks. alaviite

249 Luottamuksellisuuteen liittyvistaÈ syistaÈ luettelo sisaÈ ltaÈaÈ vain ne tutkimukset tai asiat, jotka on julkistettu.
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V Ð KILPAILUSAÈ AÈ NTOÈ JEN SOVELTAMINEN JAÈ SENVALTIOISSA

TaÈmaÈ luku perustuu jaÈsenvaltioiden kilpailuviranomaisten toimittamiin tietoihin. Yksityiskohtaisem-
pia tietoja jaÈsenvaltioiden kilpailuviranomaisten toiminnasta saa useimmissa jaÈsenvaltioissa laaditta-
vista kansallisista kertomuksista.

A Ð LainsaÈ aÈ daÈ nnoÈ n alalla tapahtunut kehitys

Kansallisten lainsaÈaÈdaÈntoÈ jen laÈhentaÈmistaÈ yhteisoÈ n lainsaÈaÈdaÈnnoÈ n kanssa jatkettiin vuonna 1998,
vaikka laÈhentaÈminen on joissakin tapauksissa vain osittaista. Tanskassa ja Alankomaissa tulivat
1. tammikuuta 1998 voimaan uudet, yhteisoÈ n lainsaÈaÈdaÈnnoÈ n kanssa yhdenmukaistetut kilpailulait.
Saksassa ja YhdistyneessaÈ kuningaskunnassa annettiin uusia kilpailulakeja, jotka noudattavat suurelta
osin yhteisoÈ n kilpailusaÈaÈntoÈ jaÈ . ItaÈvallassa, Luxemburgissa ja Ruotsissa harkitaan edelleen kilpailu-
lainsaÈaÈdaÈnnoÈ n uudistamista. Suomen uusi yrityskeskittymiaÈ koskeva lainsaÈaÈdaÈntoÈ on laadittu paÈaÈosin
EY:ssaÈ voimassa olevan keskittymaÈ lainsaÈaÈdaÈnnoÈ n perusteella. Belgiassa, Espanjassa ja Ruotsissa
toteutetaan parhaillaan mielenkiintoisia menettelyuudistuksia.

KilpailulainsaÈaÈdoÈ ntoÈ aÈ ei muutettu vuoden 1998 aikana kuudessa jaÈsenvaltiossa, jotka ovat ItaÈvalta,
Ranska, Kreikka, Italia, Luxemburg ja Portugali.

Saksa

Lakia kilpailunrajoitusten estaÈmisestaÈ (Gesetz gegen WettbewerbsbeschraÈnkungen, jaÈ ljempaÈnaÈ 'GWB')
muutettiin kolmen vuoden valmisteluiden jaÈ lkeen kuudennen kerran, ja muutokset hyvaÈksyttiin
liittovaltiopaÈ ivillaÈ 28. toukokuuta 1998. TaÈmaÈ jo yli 40 vuotta voimassa ollut laki uudistettiin taÈysin, sen
saÈaÈnnoÈ ksiaÈ tiukennettiin ja muutettiin helppotajuisemmiksi. SisaÈ lloÈ llisesti uudistuksessa oli kyse lain
harkitusta yhdenmukaistamisesta yhteisoÈ n kartellilainsaÈaÈdaÈnnoÈ n kanssa ja lain kilpailulle tarjoaman
suojan lujittamisesta.

Uudistus merkitsee sitaÈ , ettaÈ kartellit ovat kiellettyjaÈ kilpailua rajoittavien sopimusten tekemisestaÈ
laÈhtien eikaÈ vasta niiden taÈytaÈntoÈ oÈ npanon jaÈ lkeen. Kartellikiellosta tehtaÈvien poikkeusten luetteloa on
lyhennetty ja poikkeuslupamenettelyaÈ yksinkertaistettu. Lakiin on myoÈ s lisaÈ tty perustamissopimuksen
81 artiklan 3 kohdan mukainen lisaÈperuste poikkeusluvan myoÈ ntaÈmiseksi maÈaÈraÈ tyille yhteistyoÈ muo-
doille.

Uusissa saÈaÈnnoÈ ksissaÈ kielletaÈaÈn perustamissopimuksen 82 artiklan mukaisesti maÈaÈraÈaÈvaÈn aseman
vaÈaÈrinkaÈyttoÈ , ja vahinkoa kaÈrsineet yritykset voivat itse viedaÈ asian siviilituomioistuinten kaÈsi-
teltaÈvaÈksi. Kartellien valvonnasta vastaavien viranomaisten tutkintavaltuuksia on laajennettu
maÈaÈraÈaÈvaÈssaÈ asemassa olevien yritysten kilpailusaÈaÈntoÈ jaÈ rikkovan toiminnan osalta. Verkkoihin ja
infrastruktuureihin paÈaÈsyaÈ saÈaÈdellaÈaÈn GWB:hen sisaÈ ltyvillaÈ yleisperusteluilla. Uuden lainsaÈaÈdaÈnnoÈ n
mukaan maÈaÈraÈaÈvaÈssaÈ asemassa olevat yritykset eivaÈt saa myydaÈ tuotteitaan tuotantokustannukset
kattavaa hintaa alhaisempaan hintaan, jos siihen ei ole puolueettomasti perusteltavissa olevaa syytaÈ
eikaÈ ole kyse satunnaisesta myynnistaÈ .

Keskittymien valvonnan osalta uudistukseen sisaÈ ltyy myoÈ s yhteisoÈ n lainsaÈaÈdaÈnnoÈ ssaÈ saÈaÈdetty
ennaltaehkaÈ isyn periaate, jonka mukaan yrityskeskittymistaÈ on ilmoitettava jo ennen niiden
toteuttamista. Muut yritykset voivat hakea tuomioistuimilta muutosta keskittymistaÈ tehtyihin
hyvaÈksyviin paÈaÈ toÈ ksiin.
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Kilpailunrajoituksista annetun lain soveltamisalan ulkopuolelle jaÈaÈvien alojen (maatalous, pankki- ja
vakuutusala sekaÈ liikenne) maÈaÈraÈaÈ on vaÈhennetty huomattavasti. Energia-alaan (saÈhkoÈ ja kaasu)
sovellettava poikkeus poistettiin jo maaliskuussa 1998 energialainsaÈaÈdaÈnnoÈ n uudistuksen yhteydessaÈ .
Urheilu lisaÈ ttiin lain soveltamisalan ulkopuolelle jaÈaÈvien alojen luetteloon, ja urheiluliitoille on
annettu lupa urheilutapahtumien televisiointioikeuksien keskitettyyn markkinointiin. Koska urhei-
luliitoilla on taÈrkeitaÈ yleisen edun mukaisia tehtaÈviaÈ (nuorison ja amatoÈ oÈ riurheilun tukeminen), on
varmistuttava siitaÈ , ettaÈ liittojen rahoitusperusta on riittaÈvaÈ .

Muutettu GWB tuli voimaan 1. tammikuuta 1999.

ItaÈvalta

ItaÈvallassa aloitettiin vuonna 1998 keskustelu kansallisen kilpailulainsaÈaÈdaÈnnoÈ n uudistamisesta.
Institutionaalisen rakenteen muuttamiseksi esitettiin useita vaihtoehtoja (kilpailuoikeuden tuomiois-
tuimen toimivaltuuksien kasvattaminen tai riippumattoman kilpailuviraston Kartellamtin perus-
taminen). LisaÈksi keskustellaan kansallisen kilpailulainsaÈaÈdaÈnnoÈ n sisaÈ lloÈ llisestaÈ laÈhentaÈmisestaÈ
yhteisoÈ n kilpailuoikeuden kanssa. Asiasta ei ole tehty vielaÈ lopullista paÈaÈ toÈ staÈ , mutta osapuolet ovat
kuitenkin yhtaÈ mieltaÈ siitaÈ , ettaÈ periaatetta, jonka mukaan menettelyt on aloitettava hallintoteitse, on
vahvistettava.

Belgia

Belgian kilpailulaki annettiin 5. elokuuta 1991 ja perustuu suurelta osin EY:n kilpailulainsaÈaÈdaÈntoÈ oÈ n.
Belgian kilpailulainsaÈaÈdaÈntoÈ on siten jo nyt yhdenmukainen EY:n kilpailulainsaÈaÈdaÈnnoÈ n kanssa.

Kilpailulaissa saÈaÈdetaÈaÈn myoÈ s, ettaÈ kun Belgian kilpailuviranomaisten on otettava ETY:n perus-
tamissopimuksen 84 artiklan nojalla kantaa sopimusten laillisuuteen tai maÈaÈ raÈaÈvaÈn aseman
vaÈaÈrinkaÈyttoÈ oÈ n yhteismarkkinoilla, paÈaÈ toÈ kset on tehtaÈvaÈ perustamissopimuksen 81 artiklan ja 82
artiklan 1 kohdan mukaisesti ja noudattaen Belgian kilpailulainsaÈaÈdaÈnnoÈ ssaÈ saÈaÈdettyjaÈ menettelyitaÈ ja
seuraamuksia

Vuonna 1998 julkaistiin kaksi taÈydentaÈvaÈaÈ taÈytaÈntoÈ oÈ npanoasetusta. Elokuun 5 paÈ ivaÈnaÈ 1991 annetun
kilpailunrajoituksia koskevan lain (joka julkaistiin Moniteur belgessaÈ 24. huhtikuuta 1998) 23 pykaÈ laÈn 1
kohdan c ja d alakohdassa tarkoitettujen kanteluiden ja pyyntoÈ jen tekemisestaÈ 22. tammikuuta 1998
annetun kuninkaallisen asetuksen tarkoituksena on maÈaÈritellaÈ tarkemmin, kuinka kantelut tehdaÈaÈn.
Kyseisen asetuksen mukaan kantelut on tehtaÈvaÈ kahdeksana kappaleena, niissaÈ on kuvattava
yksityiskohtaisesti ja selkeaÈsti kyseiset kilpailukaÈytaÈnnoÈ t ja niitaÈ on taÈydennettaÈvaÈ riittaÈvaÈsti
todistusasiakirjoilla.

Kilpailunrajoituksia koskevista menettelyistaÈ 15. maaliskuuta 1993 annettua kuninkaallista asetusta,
kilpailunrajoituksista 5. elokuuta 1991 annetun kuninkaallisen asetuksen 6 ja 7 pykaÈ laÈssaÈ tarkoitetuista
pyynnoÈ istaÈ ja ilmoituksista 23. maaliskuuta 1993 annettua kuninkaallista asetusta sekaÈ edellaÈ mainitun
kilpailunrajoituksista annetun kuninkaallisen asetuksen 12 pykaÈ laÈssaÈ tarkoitetuista yrityskeskittymiaÈ
koskevista ilmoituksista 23. maaliskuuta 1993 annetun kuninkaallisen asetuksen muuttamisesta 22.
tammikuuta 1998 annetun toisen kuninkaallisen asetuksen tarkoituksena on toisaalta parantaa
kilpailulainsaÈaÈdaÈnnoÈ n taÈytaÈntoÈ oÈ npanoelinten vaÈ listaÈ vuorovaikutusta ja toisaalta ilmoittaa, ettaÈ
yritykset voivat hakea kilpailumenettelyn aikana muutosta kilpailuneuvoston paÈaÈ toÈ kseen tutkimusten
toisen vaiheen aloittamisesta vasta sen jaÈ lkeen, kun kilpailuneuvoston lopulliseen paÈaÈ toÈ kseen
yrityskeskittymaÈn laillisuudesta tai laittomuudesta on haettu muutosta.
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Tanska

Kuten XXVII kilpailupolitiikkaa koskevassa kertomuksessa todettiin, uusi kilpailulaki (10. kesaÈkuuta
1997 annetu laki N:o 384) tuli voimaan 1. tammikuuta 1998. Uudessa kilpailulaissa kielletaÈaÈn
perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklan tavoin yleisesti kilpailua rajoittavat sopimukset ja maÈaÈraÈaÈvaÈn
aseman vaÈaÈrinkaÈyttoÈ . Tanskan kilpailuviranomaiset eivaÈt voi soveltaa suoraan 81 artiklan ja 82 artiklan
1 kohdan kieltoja.

Siirtyminen kieltoperiaatteeseen on osoitus Tanskan kilpailulainsaÈaÈdaÈnnoÈ n jaÈrjestelmaÈ llisestaÈ muutta-
misesta, ja kansallista kilpailulainsaÈaÈdaÈntoÈ aÈ sovelletaan taÈstaÈ laÈhtien komission noudattaman
kaÈytaÈnnoÈ n sekaÈ ensimmaÈisen oikeusasteen tuomioistuimen ja yhteisoÈ jen tuomioistuimen oikeus-
kaÈytaÈnnoÈ n mukaisesti.

Uudella kilpailulailla otetaan lisaÈksi kaÈyttoÈ oÈ n ºyhden luukunº -periaate, jonka mukaan sopimukset,
joille on myoÈ nnetty yhteisoÈ n lainsaÈaÈ daÈ nnoÈ n mukainen poikkeuslupa, jaÈ aÈvaÈ t automaattisesti
kilpailulaissa saÈaÈdetyn kilpailua rajoittavia sopimuksia koskevan yleisen kiellon ulkopuolelle.

Yleisen kiellon ulkopuolelle jaÈaÈvaÈt myoÈ s tietyn raja-arvon alittavat ja siten merkitykseltaÈaÈn vaÈhaÈisiksi
katsottavat sopimukset.

Kuten EU:n tasolla, myoÈ s Tanskassa voidaan myoÈ ntaÈaÈ EY:n kilpailulainsaÈaÈdaÈnnoÈ n mukaisia
puuttumattomuustodistuksia tai yksittaÈ ispoikkeuksia edellyttaÈen, ettaÈ toimivaltaiselle kilpailuvirano-
maiselle on tehty asiasta ilmoitus.

HeinaÈkuun 1 paÈivaÈaÈn 1998 mennessaÈ oli tehty 845 ilmoitusta sopimuksista, jotka olivat voimassa lain
tullessa voimaan 1. tammikuuta 1998.

Kauppa- ja teollisuusministeri esitteli uuden kilpailulain antamisen yhteydessaÈ kahdeksan ryhmaÈ-
poikkeusta, jotka vastaavat yhteisoÈ n kilpailusaÈaÈntoÈ jen mukaisia ryhmaÈpoikkeuksia, ja lisaÈksi
vaÈhittaÈ ismyyntiketjuja koskeviin sopimuksiin sovellettavan erityisen ryhmaÈpoikkeuksen.

SekaÈ yksityisiaÈ ettaÈ julkisia yrityksiaÈ koskevan kilpailulainsaÈaÈdaÈnnoÈ n soveltamisesta vastaa kilpailu-
neuvosto (KonkurrenceraÊdet), jossa on 19 jaÈsentaÈ . Kilpailuvirasto (Konkurrencestyrelsen), joka toimii
kilpailuneuvoston sihteeristoÈ naÈ , vastaa kilpailulain paÈ ivittaÈ isestaÈ soveltamisesta ja Euroopan
komission kanssa tehtaÈvaÈstaÈ yhteistyoÈ staÈ yhteistaÈ etua koskevien kysymysten alalla.

Kilpailulain nojalla tehtyihin paÈaÈ toÈ ksiin voidaan hakea muutosta kilpailuvalituslautakunnalta
(Konkurrenceankenñvnet) ja viime kaÈdessaÈ myoÈ s tuomioistuimilta.

Kilpailulakiin sisaÈ ltyvien kieltojen tahallisesta tai tuottamuksellisesta rikkomisesta maÈaÈraÈ taÈaÈn rikos-
oikeudellisina seuraamuksina sakkoja. MaÈaÈraÈaÈvaÈn aseman vaÈaÈrinkaÈyttoÈ aÈ koskevan kiellon rikkomi-
sesta maÈaÈraÈ taÈaÈn sakkoja siinaÈ tapauksessa, ettaÈ yritykselle on annettu viiden edeltaÈvaÈn vuoden aikana
maÈaÈraÈys lopettaa vastaava rikkominen. Lain perusteluosassa todetaan, ettaÈ Tanskan rikosoikeudellisen
perinteen mukaista ei ole maÈaÈraÈ taÈ yhtaÈ suuria seuraamuksia kuin yhteisoÈ n kilpailusaÈaÈntoÈ jen
rikkomisesta maÈaÈraÈ ttaÈvaÈt sakot.

Uuteen kilpailulakiin ei sisaÈ lly yrityskeskittymien valvontaan liittyviaÈ saÈaÈnnoÈ ksiaÈ , mutta siinaÈ
saÈaÈdetaÈaÈn kuitenkin, ettaÈ yrityskeskittymistaÈ on ilmoitettava kilpailuvirastolle, jos keskittymaÈaÈn
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osallistuvien yritysten yhteenlaskettu liikevaihto on yli 50 miljoonaa Tanskan kruunua. Ilmoitus-
velvollisuutta ei kuitenkaan tarvitse noudattaa siinaÈ tapauksessa, ettaÈ vaÈhintaÈaÈn yhdellaÈ keskittymaÈaÈn
osallistuvista yrityksistaÈ on kotipaikka Tanskassa.

Espanja

EY:n kilpailusaÈaÈntoÈ jen noudattamisesta Espanjassa annettu kuninkaallinen asetus N:o 295/1998
hyvaÈksyttiin 27. helmikuuta 1998. TaÈ llaÈ saÈaÈdoÈ ksellaÈ , jonka valmisteleminen aloitettiin vuonna 1997,
muutetaan perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklan soveltamisesta vastaavista kansallisista kilpailu-
viranomaisista 29. elokuuta 1986 annettua kuninkaallista asetusta N:o 1882/86, jota oli nykyaikais-
tettava sen voimaantulon jaÈ lkeen tehtyjen lainsaÈaÈdaÈnnoÈ llisten muutosten takia.

Uudella asetuksella toteutetaan seuraavat muutokset:

i. Tarkennetaan yhteisoÈ n kilpailusaÈaÈntoÈ jen mukaisesti kaÈsiteltaÈvaÈksi otettuihin asioihin ja niitaÈ
koskevaan paÈaÈ toÈ ksentekoon sovellettavaa menettelyaÈ .

ii. Yksinkertaistetaan vaikeasti sovellettavaa kuninkaallista asetusta N:o 1882/86, jossa jaettiin vastuu
yhteisoÈ n saÈaÈntoÈ jen soveltamisesta laatimalla perinpohjainen luettelo vuonna 1986 voimassa olleista
saÈaÈnnoÈ istaÈ . Uudessa asetuksessa toimivaltuudet jaetaan asiasisaÈ lloÈ n perusteella toisin sanoen
aihekohtaisesti.

iii. YrityskeskittymistaÈ saÈaÈdetaÈaÈn seuraavasti: toimivaltuudet tehdaÈ paÈaÈ toÈ ksiaÈ sellaisissa keskittymaÈ-
asioissa, jotka komissio siirtaÈaÈ neuvoston asetuksen (ETY) N:o 4064/89 (sellaisena kuin se on
muutettuna asetuksella (EY) N:o 1310/97) 9 artiklan nojalla jaÈsenvaltioiden toimivaltaisille
viranomaisille, ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 4064/89 22 artiklan 3 kohdan soveltamista
koskevan maÈaÈraÈyksen aiheellisuudesta kuuluvat kilpailutuomioistuimelle; asetuksen (ETY) N:o
4064/89 9 artiklan ja 22 artiklan 3 kohdan soveltamisemenettelyiden tutkiminen kuuluu kilpailu-
asioista vastaavan yksikoÈ n vastuulle; valtioneuvostolla on toimivaltuudet hyvaÈksyaÈ joko ehdoitta
tai ehdollisena tai kieltaÈaÈ yhteisoÈ nlaajuiset keskittymaÈ t, jotka komissio on siirtaÈnyt sen
kaÈsiteltaÈvaÈksi neuvoston asetuksen (ETY) N:o 4064/89 9 artiklan nojalla; valtioneuvostolla on
lisaÈksi toimivaltuudet toteuttaa kyseisen asetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaiset aiheelliset
toimenpiteet.

iv. Perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohtaa ja 82 artiklaa rikkovien kaÈytaÈntoÈ jen tutkimisesta
asetuksessa saÈaÈdetaÈaÈn seuraavaa:

Ð Kilpailutuomioistuin vastaa perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohdan ja 82 artiklan sekaÈ
johdetun oikeuden soveltamisen valvonnasta Espanjassa.

Ð Kilpailuvirasto vastaa varsinaisten 81 artiklan 1 kohdan ja 82 artiklan sekaÈ johdetun oikeuden
soveltamismenettelyiden tutkimisesta.

v. Talous- ja kilpailuasioiden osasto vastaa Espanjan viranomaisten ja komission vaÈ lisestaÈ
yhteistoiminnasta, joka koskee yhteisoÈ n kilpailusaÈaÈntoÈ jen soveltamista Espanjassa.
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vi. Kuninkaan asetuksessa maÈaÈritellaÈaÈn lisaÈksi yhteisoÈ n saÈaÈntoÈ jen mukaisia tarkastuskaÈyntejaÈ tai
tutkimuksia Espanjassa sijaitseviin yrityksiin tekevien Espanjan hallintovirkamiesten toimivaltuu-
det.

vii. Samoin maÈaÈritellaÈaÈn salassapitovelvollisuuteen ja luottamuksellisiin tutkimuksiin sovellettava
jaÈrjestelmaÈ , jota noudatetaan asetuksen nojalla aloitetuissa menettelyissaÈ .

Verotus-, hallinto- ja sosiaalialan toimenpiteistaÈ 30. joulukuuta 1997 annetulla lailla (julkaistu
Espanjan virallisessa lehdessaÈ BoletõÂn Oficial del Estadossa, 31.12.1997) tehtiin muutoksia kilpailun
suojaamisesta annettuun lakiin N:o 16/89. KaÈytaÈnnoÈ ssaÈ kyseiseen lakiin lisaÈ ttiin uusi 56 artikla, jossa
saÈaÈdetaÈaÈn kilpailuasioista vastaavan yksikoÈ n kaÈsittelemien tai kilpailutuomioistuimen kaÈsiteltaÈviksi
vietyjen tapausten kaÈsittelyn enimmaÈispituudesta. NaÈmaÈ maÈaÈraÈajat koskevat vain tapauksia, joiden
kaÈsittely on aloitettu 1. tammikuuta 1998 jaÈ lkeisenaÈ aikana. Asioiden kaÈsittelylle asetettu maÈaÈraÈaika
on kilpailuasioista vastaavassa yksikoÈ ssaÈ 18 kuukautta ja kilpailutuomioistuimessa 12 kuukautta, ja
maÈaÈraÈaikojen paÈaÈ tyttyaÈ menettely mitaÈ toÈ ityy.

Suomi

Suomen eduskunta hyvaÈksyi 24. maaliskuuta 1998 lain (303/1998), jolla muutetaan lakia kilpailunra-
joituksista (480/1992). Muutokset tulivat voimaan 1. lokakuuta 1998.

TaÈrkein uudistus koskee yrityskauppavalvontaa koskevien saÈaÈnnoÈ sten lisaÈaÈmistaÈ kilpailunrajoitus-
lakiin. SaÈaÈnnoÈ ksiaÈ sovelletaan yrityskauppoihin, jos yritysten yhteenlaskettu liikevaihto ylittaÈaÈ 2
miljardia Suomen markkaa ja jos vaÈhintaÈaÈn kahden osapuolen liikevaihto ylittaÈaÈ 150 miljoonaa
markkaa. LisaÈksi vaaditaan, ettaÈ kaupan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa. Yrityskauppa-
valvonta koskee kaikkia aloja.

Jos yrityskaupan seurauksena syntyy tai vahvistuu sellainen maÈaÈraÈaÈvaÈ asema, joka estaÈaÈ merkittaÈvaÈsti
kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla, kilpailuvirasto voi ehdottaa kilpailuneu-
vostolle yrityskaupan kieltaÈmistaÈ . Jos yrityskaupan haitalliset vaikutukset voidaan vaÈ lttaÈaÈ asettamalla
kaupan toteuttamiselle ehtoja, kilpailuviraston on neuvoteltava kaupan osapuolten kanssa naÈistaÈ
ehdoista.

Yrityskaupasta on ilmoitettava kilpailuvirastolle viikon kuluessa, ja kilpailuviraston on ratkaistava
kuukauden kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta, onko asiaa aiheellista tutkia yksityiskohtaisem-
min. Yrityskaupan kieltaÈmistaÈ koskeva ehdotus on toimitettava kilpailuneuvostolle kolmen
kuukauden kuluessa siitaÈ , kun kilpailuvirasto paÈaÈ tti tutkia asiaa. Kilpailuneuvoston on tehtaÈvaÈ asiasta
paÈaÈ toÈ s kolmen kuukauden kuluessa ehdotuksen tekemisestaÈ . Jos yrityskaupan toteuttamiseen ei ole
annettu erillistaÈ lupaa, kauppaa ei voida toteuttaa ennen menettelyn paÈaÈ ttaÈmistaÈ . Kilpailuneuvoston
noudattaman menettelyn mukaan yrityskaupan toteuttamista koskeva kielto paÈaÈ ttyy, jos neuvosto ei
paÈaÈ taÈ kiellon jatkumisesta kuukauden kuluessa siitaÈ , kun kilpailuvirasto teki ehdotuksensa tai asiasta
tehtiin kantelu.

SaÈhkoÈ markkinoilla tehtaÈviin yrityskauppoihin sovelletaan lisaÈksi erityissaÈaÈnnoÈ staÈ , jonka mukaan
kilpailuneuvosto voi kilpailuviraston ehdotuksesta kieltaÈaÈ sellaisen yrityskaupan, jonka seurauksena
yritys saa valtakunnallisesti yli 25 prosentin osuuden jakeluverkkotoiminnasta. TaÈmaÈ saÈaÈnnoÈ s koskee
jaÈnnitteeltaÈaÈn 400 kilovoltin verkkoja, joilla saÈhkoÈ markkinoiden yhdentymisen kielteiset vaikutukset
naÈkyvaÈt selvimmin.
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Kauppa- ja teollisuusministerioÈ teki 1. heinaÈkuuta 1998 paÈaÈ toÈ ksen 499/1998 yrityskauppoja koskevasta
ilmoitusvelvollisuudesta ja paÈaÈ toÈ ksen 498/1998 yrityskaupan osapuolten liikevaihdon laskennasta.
NaÈmaÈ paÈaÈtoÈ kset tulivat voimaan 1. lokakuuta 1998. Kilpailuvirasto julkaisi 15. syyskuuta 1998
tiedonannon yrityskauppavalvonnasta.

Kilpailunrajoituslakia muuttavaan lakiin (303/1998) sisaÈ ltyi myoÈ s vaÈhaÈmerkityksellisiaÈ kilpailunrajoi-
tuksia koskeva saÈaÈnnoÈ s, jonka mukaan kilpailuvirasto ei voi toteuttaa toimenpiteitaÈ , jos kyseisellaÈ
rajoituksella on vain vaÈhaÈ inen vaikutus kilpailuun. Kilpailuvirasto julkaisi 17. syyskuuta 1998
tiedonannon vaÈhaÈmerkityksellisistaÈ kilpailunrajoituksista.

Kilpailunrajoituslakiin lisaÈ ttiin myoÈ s puuttumattomuustodistusta koskeva saÈaÈnnoÈ s yritysten oikeus-
turvan parantamiseksi. Kilpailuvirastolta voidaan hakea puuttumattomuustodistusta hakijan jaÈ ttaÈmi-
sestaÈ kilpailunrajoituslain kieltojen ulkopuolelle. Puuttumattomuustodistusta ei kuitenkaan myoÈ nnetaÈ
maÈaÈraÈaÈvaÈn aseman vaÈaÈrinkaÈyttoÈ aÈ koskevasta kiellosta. Kilpailuvirasto julkaisi 30. syyskuuta 1998
poikkeuslupa- ja puuttumattomuustodistushakemuksia koskevat ohjeet.

Kilpailunrajoituslakiin sisaÈ ltyy uusi korvausten maksamista koskeva saÈaÈnnoÈ s, jonka mukaan yrityksen,
joka tahallaan tai tuottamuksellisesti rikkoo kilpailunrajoituslakia tai taÈmaÈn lain nojalla annettuja
saÈaÈnnoÈ ksiaÈ tai asetuksia, on maksettava vahinkoa kaÈrsineelle yritykselle korvausta aiheuttamistaan
vahingoista. Tavoitteena on selkiyttaÈaÈ korvausten maksamista kilpailunrajoituksista aiheutuneista
vahingoista erityisestaÈ tapauksissa, joissa vahinkojen aiheuttajan ja vahinkoa kaÈrsineen yrityksen
vaÈ lillaÈ ei ole sopimusta. Korvaushakemukset kaÈsitellaÈaÈn yleisissaÈ tuomioistuimissa, jotka voivat pyytaÈaÈ
asiasta lausuntoa kilpailuvirastolta.

Irlanti

Irlannin kilpailuviranomainen (Competition Authority) julkaisi 4. joulukuuta 1998 paÈaÈ toÈ ksen N:o 528
(Category Certificate/Licence in respect of Agreements between Suppliers and Resellers), jolla
myoÈ nnetty ryhmaÈpoikkeus on voimassa 1.1.1999 ±31.12.2003.

Luxemburg

TalousministerioÈ n ja valtion tutkimuskeskuksen talouslainsaÈaÈdaÈntoÈ yksikoÈ n yhteistyoÈ ssaÈ harjoittama
tutkimustyoÈ kilpailua rajoittavista menettelytavoista 17. kesaÈkuuta 1970 annetun lain uudistamiseksi
eteni vuoden 1998 aikana pitkaÈlle. Asiasta on keskuteltu laajasti kuluttajien ja ammatillisten
ryhmittymien edustajien kanssa. NaÈ iden erittaÈ in rakentavien keskusteluiden ansiosta on voitu
selventaÈaÈ uudistussuunnitelmia maÈaÈraÈtyillaÈ markkinoilla toimintaa harjoittavien osapuolten kaÈytaÈn-
noÈ ssaÈ kohtaamien ongelmien kannalta. Hankkeen kunnianhimoisena tavoitteena on osoittaa, ettaÈ
kilpailulainsaÈaÈdaÈntoÈ on sisaÈ llytettaÈvaÈ osaksi laajempaa kontekstiaÈ , jotta se olisi yhdenmukainen
epaÈtervettaÈ kilpailua ja kuluttajansuojaa koskevan lainsaÈaÈdaÈnnoÈ n kanssa.

Luxembugin talousministeri pitaÈaÈ erittaÈ in taÈ rkeaÈnaÈ kilpailupolitiikan nykyaikaistamista, sillaÈ
yhteisoÈ nlaajuisten tapausten kaÈsittelyn hajauttaminen merkitsee sitaÈ , ettaÈ kansallista kilpailupolitiik-
kaa sovelletaan tulevina vuosina yhaÈ useammin. Uudistusluonnos on todennaÈkoÈ isesti valmis
siirrettaÈvaÈksi toimivaltaisille viranomaisille neuvoteltavaksi ja paÈaÈ tettaÈvaÈksi vuoden 1999 jaÈ lki-
puoliskolla.
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Alankomaat

Alankomaiden hallitus maÈaÈritteli tammikuussa 1998 (yleisessaÈ ja erityisessaÈ) valvonnassa noudatettava
periaatteet, joita sovelletaan vapautettuihin yleishyoÈ dyllisiin palveluihin. Hallitus maÈaÈritteli kantansa
taÈhaÈn kysymykseen 1. tammikuuta 1998 voimaan tulleen yleisen kilpailulain perusteella ja
yleishyoÈ dyllisten palveluiden vapauttamisen yhteydessaÈ . JaÈrjestelmaÈn perusteiden tarkentaminen oli
taÈrkeaÈaÈ , jotta voitaisiin estaÈaÈ valvontatehtaÈvaÈn hajaantuminen monien eri valvontaelinten kesken ja
vaÈ lttaÈaÈ kilpailusaÈaÈntoÈ jen epaÈ johdonmukainen soveltaminen.

Yleisperiaatteena on, ettaÈ Alankomaat suhtautuu kielteisesti erityisjaÈrjestelyiden kaÈyttoÈ oÈ nottoon.
Talouden kaikkiin aloihin sovellettavaa kilpailulakia taÈydennetaÈaÈn alakohtaisilla erityissaÈaÈnnoÈ illaÈ vain
siinaÈ tapauksessa, ettaÈ yleistaÈ jaÈrjestelmaÈaÈ soveltamalla ei paÈaÈstaÈ haluttuun tavoitteeseen. Erityis-
jaÈrjestelmien tarpeellisuutta on arvioitava maÈaÈraÈajoin, periaatteessa joka kolmas vuosi.

Jos tarvitaan erityissaÈaÈntoÈ jaÈ , niiden taÈytaÈntoÈ oÈ npanon valvonta ei vaÈ lttaÈmaÈttaÈ edellytaÈ erillisen
ºsaÈaÈ ntelijaÈnº perustamista. TaÈmaÈ tehtaÈ vaÈ voidaan antaa yleisenaÈ valvontaelimenaÈ toimivan
Alankomaiden kilpailuviraston (Nederlandse Mededingingsautoriteit, NMa) tai sen osaston vastuulle.

Alankomaiden kilpailuviraston ja mahdollisten muiden valvontaelinten vaÈ linen hallinnollinen suhde
on maÈaÈriteltaÈvaÈ huolellisesti. Valvontaelimen on paÈaÈstaÈvaÈ tietyistaÈ paÈaÈ toÈ ksistaÈ yksimielisyyteen
kilpailuviraston kanssa, erityisesti jos on olemassa vaara, ettaÈ ne tulkitsevat joitakin kilpailulainsaÈaÈ -
daÈnnoÈ n kaÈsitteitaÈ eri tavalla.

Hallituksen muotoilemia yleisperiaatteita on sovellettu sen jaÈ lkeen kaÈytaÈntoÈ oÈ n laeissa, lakiesityksissaÈ
ja aiesopimuksissa.

Vuonna 1998 tuli voimaan uusi televiestintaÈ laki ja lisaÈksi on valmisteilla uusi postilaki. Alalla on
perustettu erityinen valvontaelin, riippumaton posti- ja telealan viranomainen (Onafhankelijke Post-
en Telecommunicatie Autoriteit, OPTA). Hallitus aikoo maÈaÈraÈ taÈ , ettaÈ OPTAn on tehtaÈvaÈ tietyt
paÈaÈ toÈ kset yhteistyoÈ ssaÈ NMa:n kanssa.

Kyseisen vuonna 1998 annetun lain nojalla perustettiin saÈhkoÈ lain taÈytaÈntoÈ oÈ npanosta ja valvonnasta
vastaava yksikkoÈ (Dienst Uitvoering en Toezicht Elektriciteitswet, DTE). YksikkoÈ tekee tietyt
paÈaÈ toÈ kset yhteistyoÈ ssaÈ NMa:n kanssa. DTE on NMa:n alaisuudessa toimiva osasto.

Kaasulakiesityksen mukaan kaasualaa varten ei perusteta erityistaÈ valvontaelintaÈ , vaan sen
valvonnasta vastaa NMa.

MyoÈ skaÈaÈn julkisen paikallis- tai alueliikenteen alalla ei aiota perustaa erilliselintaÈ , vaan tarkoituksena
on antaa NMa:lle taÈ taÈ alaa koskevat erityiset toimivaltuudet.

Yhdistynyt Kuningaskunta

Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen esitys kilpailulaiksi (Competition Act 1998) sai 9. marras-
kuuta 1998 hallitsijan vahvistuksen (Royal Assent). Lain tarkoituksena on lujittaa Yhdistyneen
kuningaskunnan kilpailulainsaÈaÈdaÈntoÈ aÈ korvaamalla suuri osa nykyisestaÈ jaÈrjestelmaÈstaÈ kahdella
kiellolla, jotka perustuvat paÈaÈosin perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklaan. EnsimmaÈinen kielloista
koskee yritysten vaÈ lisiaÈ sopimuksia, yritysten yhteenliittymien paÈaÈ toÈ ksiaÈ ja yhdenmukaistettuja
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menettelytapoja, jotka estaÈvaÈt, rajoittavat tai vaÈaÈristaÈvaÈt kilpailua ja saattavat vaikuttaa YhdistyneessaÈ
kuningaskunnassa kaÈytaÈvaÈaÈn kauppaan. Toinen kielto koskee maÈaÈraÈaÈvaÈn aseman vaÈaÈrinkaÈyttoÈ aÈ , joka
voi myoÈ s vaikuttaa kaupaan YhdistyneessaÈ kuningaskunnassa. Sopimuksille, joista saatava hyoÈ ty on
niiden aiheuttamia haitallisia kilpailuvaikutuksia merkittaÈvaÈmpaÈaÈ , voidaan uuden lain nojalla myoÈ ntaÈaÈ
poikkeuslupa.

Laissa saÈaÈdetyt kiellot tulevat voimaan 1. maaliskuuta 2000 ja korvaavat siitaÈ laÈhtien vuonna 1976
saÈaÈdetyn kilpailunrajoituslain (Restrictive Trade Practices Act 1976), samana vuonna saÈaÈdetyn
vaÈhittaÈ ishintalain (Resale Prices Act 1976) ja huomattavan osan vuonna 1980 saÈaÈdetystaÈ kilpailulaista
(Competition Act 1980). Yhdistyneen kuningaskunnan kilpailuviraston paÈaÈ johtaja saa uuden lain
perusteella huomattavasti nykyistaÈ suuremmat seuraamuksia, valvontaa ja taÈytaÈntoÈ oÈ npanoa koskevat
toimivaltuudet, muun muassa oikeuden maÈaÈraÈ taÈ sakkoja ja vaÈlitoimenpiteitaÈ . PaÈaÈ johtaja vastaa myoÈ s
lain soveltamisesta ja taÈytaÈntoÈ oÈ npanosta, mutta erityisillaÈ saÈaÈnnellyillaÈ aloilla, muun muassa tele-,
kaasu-, saÈhkoÈ - ja vesialalla sekaÈ jaÈtevesien kaÈsittelyn ja rautatieliikennepalvelujen aloilla, taÈmaÈ tehtaÈvaÈ
kuuluu saÈaÈntelyviranomaisille. Uusi kilpailuviranomainen, kilpailulautakunta (Competition Commis-
sion) korvaa nykyisen monopoleja ja keskittymiaÈ kaÈsittelevaÈn lautakunnan (Monopolies and Mergers
Commission) ja toimii kilpailuviraston paÈaÈ johtajan ja saÈaÈntelyviranomaisten tekemien paÈaÈ toÈ ksien
muutoksenhakuviranomaisena.

Yhdistyneen kuningaskunnan nykyistaÈ kilpailulainsaÈaÈdaÈntoÈ aÈ sovelletaan 1. maaliskuuta 2000 asti.
Kilpailunrajoituslakia sovelletaan kuitenkin muutettuna siten, ettaÈ siinaÈ saÈaÈdetaÈaÈn velvollisuudesta
tehdaÈ hintasopimuksista virallinen ilmoitus kilpailuviraston paÈaÈ johtajalle, jolla on myoÈ s jatkossa
oikeus vaatia osapuolia tekemaÈaÈn uudet sopimukset, jos haÈn katsoo ilmoitettujen sopimusten olevan
kilpailunvastaisia.

Yksi uuden lain tavoitteista on yhdenmukaistaa kansalliset kilpailusaÈaÈnnoÈ t mahdollisimman laajasti
yhteisoÈ n kilpailusaÈaÈntoÈ jen kanssa. Lain 60 pykaÈ laÈssaÈ saÈaÈdetaÈaÈn, ettaÈ Yhdistyneen kuningaskunnan
viranomaisten on ratkaistava kilpailuongelmat pyrkimaÈllaÈ mahdollisuuksien mukaan ja havaitut
poikkeamat huomioon ottaen noudattamaan perustamissopimuksessa maÈaÈraÈ ttyjaÈ periaatteita ja EY:n
oikeuskaÈytaÈntoÈ aÈ .

Uusi laki ei vaikuta suoraan Yhdistyneen kuningaskunnan keskittymaÈsaÈaÈnnoÈ ksiin. YrityskeskittymaÈt
arvioidaan myoÈ s jatkossa vuonna 1973 annetun oikeudenmukaista kauppaa koskevan lain
(Fair Trading Act 1973) mukaisesti ja sopimukset, joilla luodaan taÈ ssaÈ laissa tarkoitettuja
yrityskeskittymiaÈ , jaÈaÈvaÈt yleensaÈ vuonna 1998 annetun kilpailulain soveltamisalan ulkopuolelle,
samoin kuin kyseisten sopimusten kannalta liitaÈnnaÈ iset rajoitukset. Hallitus on ilmoittanut aikovansa
arvioida uudelleen Yhdistyneen kuningaskunnan nykyisen keskittymaÈlainsaÈaÈdaÈnnoÈ n tehokkuuden, ja
aiheesta on tarkoitus julkaista laÈhiaikoina neuvotteluasiakirja.

Ruotsi

Ruotsin kilpailulakiin tehtiin joitakin muutoksia, jotka tulivat voimaan 1. heinaÈkuuta 1998.
MuutoksenhakumenettelyaÈ muutettiin joidenkin kilpailuviraston (Konkurrensverket) paÈaÈ toÈ sten osalta.
Esimerkiksi puuttumattomuustodistuksia, poikkeuslupia ja kieltoja koskeviin paÈaÈ toÈ ksiin on vastedes
haettava muutosta korkeimmasta oikeusasteesta, joka on markkinatuomioistuin (Marknadsdomsto-
len). NaÈihin paÈaÈ toÈ ksiin oli aiemmin haettava muutosta Tukholman kaÈraÈ jaÈoikeudesta (Stockholms
tingsraÈtt). Muutoksen tarkoituksena on antaa yrityksille mahdollisuus saada nopeammin lopullinen
paÈaÈ toÈ s asiasta.
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Kilpailuviraston mahdollisuuksia maÈaÈraÈ taÈ osapuolia toteuttamaan vaÈ litoimenpiteitaÈ on lisaÈ tty
samanaikaisesti. TaÈ llaiset paÈaÈ toÈ kset voidaan 1. heinaÈkuuta 1998 laÈhtien tehdaÈ ºerityisten syidenº
perusteella, kun taas aiemmin taÈmaÈ oli mahdollista vain ºpoikkeuksellisista syistaÈº, joita olivat
esimerkiksi vaara, ettaÈ yrityksen kilpailija pakotetaan poistumaan markkinoilta.

LisaÈksi muutettiin kilpailuviraston menettelysaÈaÈntoÈ jaÈ . Kilpailuviraston on esimerkiksi tehtaÈvaÈ
poikkeushakemuksia koskevat paÈaÈ toÈ kset vuoden kuluessa hakemusten jaÈ ttaÈmisestaÈ , kun aiemmin
kaÈsittelylle ei ollut asetettu lainkaan enimmaÈispituutta.

Ruotsin hallitus paÈaÈ tti komissiossa parhaillaan toteutettavien toimenpiteiden mukaisesti pidentaÈaÈ
luvakesopimuksiin sovellettavan ryhmaÈpoikkeusasetuksen voimassaoloaikaa 30. kesaÈkuuta 2000
saakka. Erikoistumissopimuksiin sekaÈ tutkimus- ja kehityssopimuksiin sovellettavien poikkeusasetus-
ten voimassaoloaikaa pidennettiin 30. kesaÈkuuta 2001 saakka.

Hallituksen perustama tyoÈ ryhmaÈ tutkii muun muassa kilpailulain vaikutuksia pienyritysten vaÈliseen
yhteistyoÈ hoÈ n. Samassa yhteydessaÈ tarkistetaan myoÈ s vaÈhittaÈ ismyyntiketjuihin sovellettavaa ryhmaÈ-
poikkeusasetusta, jollainen on voimassa ainoastaan Ruotsissa.

Hallituksen yksikoÈ iden toteuttamassa tutkimuksessa ehdotettiin muutoksia yrityskeskittymien
valvontasaÈaÈntoÈ ihin. Kilpailuvirasto tuki suurinta osaa naÈ istaÈ muutosehdotuksista, joilla lisaÈtaÈaÈn
kansallisen lainsaÈaÈdaÈnnoÈ n yhdenmukaisuutta yhteisoÈ n lainsaÈaÈdaÈnnoÈ n kanssa.

B Ð Kansallisten viranomaisten toteuttama yhteisoÈ n kilpailusaÈ aÈ ntoÈ jen
soveltaminen

SeitsemaÈn jaÈsenvaltion (ItaÈvalta, Tanska, Suomi, Irlanti, Luxemburg, Yhdistynyt kuningaskunta ja
Ruotsi) kilpailuviranomaisella ei ole toimivaltaa soveltaa suoraan perustamissopimuksen 81 artiklan 1
kohtaa ja 82 artiklaa. Ruotsissa hallituksen valiokunta tutkii uudelleen mahdollisuutta kyseisen
toimivallan myoÈ ntaÈmiseen kansalliselle kilpailuviranomaiselle.

Vuonna 1998 Saksan, Espanjan, Ranskan ja Italian kilpailuviranomaiset sovelsivat kyseisiaÈ perus-
tamissopimuksen maÈaÈraÈyksiaÈ . Yhdistyneen kuningaskunnan kilpailuviranomainen sovelsi 84 artiklaa.
Ranskan ja Alankomaiden viranomaiset ovat ilmoittaneet asioista, joihin sovellettiin sulautuma-
asetuksen 9 artiklaa. NaÈ iden maiden ja Tanskan viranomaiset ovat ilmoittaneet soveltaneensa
tiedonantoa komission ja kansallisten kilpailuviranomaisten yhteistyoÈ staÈ EY:n perustamissopimuksen
81 ja 82 artiklan soveltamisalaan kuuluvien asioiden kaÈsittelyssaÈ .

TaÈssaÈ jaksossa esitetaÈaÈn lisaÈksi yhteenveto kansalliseen lainsaÈaÈdaÈntoÈ oÈ n perustuvista paÈaÈ toÈ ksistaÈ , joista
ItaÈvallan, Belgian, Suomen, Portugalin ja Ruotsin kilpailuviranomaiset ovat ilmoittaneet paÈaÈasiassa
siksi, ettaÈ ovat katsoneet paÈaÈtoÈ ksillaÈ olevan merkitystaÈ yhteisoÈ n kilpailupolitiikan kannalta. TaÈssaÈ
yhteydessaÈ mainitaan myoÈ s tuomioistuinten paÈaÈ toÈ kset asioissa, joissa on haettu muutosta kilpailuvi-
ranomaisten tekemiin paÈaÈ toÈ ksiin.

Saksa

Liittovaltion kilpailuvirasto sovelsi tarkastelujakson aikana neljaÈ kertaa yhteisoÈ n kilpailusaÈaÈntoÈ jaÈ .
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Kilpailuvirasto paÈaÈ tti perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohdan mukaisesti aloittamassaan
menettelyssaÈ , joka koski huolintaliikkeiden ryhmaÈkuljetuksille asetettuja ohjemyyntihintoja, hyvaÈksyaÈ
kyseisen hinnoittelukaÈytaÈnnoÈ n, kunnes kilpailunrajoitusten estaÈmisestaÈ annetun lain (Gesetz gegen
WettbewerbsbeschraÈnkungen, GWB) 99 pykaÈ laÈn 2 kohdassa saÈaÈdetyn poikkeussaÈaÈnnoÈ ksen voimas-
saolo lakkasi kuudennen lain GWB:n muuttamisesta tultua voimaan 1. tammikuuta 1999.
Kilpailuvirasto oli aiemmin ilmoittanut kieltaÈvaÈnsaÈ liittovaltion kuljetus- ja varastointiliiton
(Bundesverband Spedition und Lagerei e.V.) ohjehinnat.

Kilpailuvirasto paÈaÈ tti 81 ja 82 artiklan rikkomista koskeneet menettelyt, jotka oli aloitettu maakaasun
jakelusopimuksiin sisaÈ ltyvien, asiakkaan kokonaistarpeen kattamista koskevien lausekkeiden tutki-
miseksi, sopimukset tehneiden kaasunjakeluyhtioÈ iden ilmoitettua lopettaneensa kyseisten lausekkei-
den soveltamisen.

Kilpailuvirasto aloitti 82 artiklan ja GWB:n 22 ja 26 pykaÈ laÈn nojalla menettelyn saksalaista
rautatietyhtioÈ taÈ Deutsche Bahn AG:taÈ , Deutsche FaÈhrgesellchaft Ostsee-mbH -yhtioÈ taÈ (DFO) ja
Deutsche Bahnin kiinteistoÈ yhtioÈ taÈ Deustche Bahn Immobiliengesellschaft mbH:ta vastaan yhtioÈ iden
kiellettyaÈ kilpailevilta lauttayhtioÈ iltaÈ Puttgardenin satamapalveluiden yhteiskaÈytoÈ n.

Kilpailuvirasto katsoo, ettaÈ Deutsche Telekom AG:n kieltaÈytyminen toimittamasta kaikkia hallussaan
olevia erilliskaÈyttoÈ oÈ n tarvittavia tietoja niitaÈ pyytaÈville henkiloÈ ille on maÈaÈraÈaÈvaÈn aseman vaÈaÈrinkaÈyt-
toÈ aÈ . Kilpailuviraston naÈkemyksen mukaan epaÈtaÈydellisten tietojen luovuttaminen kolmansille estaÈaÈ
ratkaisevasti potentiaalisten kilpailijoiden paÈaÈsyn numerotiedustelu- ja puhelinluettelomarkkinoille.
MyoÈ s tilaajatietojen antamiseen sovellettava maksujaÈrjestelmaÈ on raÈ ikeaÈaÈ maÈaÈraÈaÈvaÈn aseman
vaÈaÈrinkaÈyttoÈ aÈ ja estaÈaÈ tehokasta kilpailua kyseisten tuotteiden markkinoilla. Asian tutkimiseksi
aloitettiin 82 artiklan sekaÈ GWB:n 47 ja 26 pykaÈlaÈn mukainen menettely.

Liittovaltion korkein oikeus (Bundesgerichtshof) vahvisti vuonna 1998 kilpailuviraston tekemaÈn
kieltaÈvaÈn paÈaÈtoÈ ksen; eraÈs toinen Berliinin ylemmaÈssaÈ maaoikeudessa (Kammergericht) ratkaisematta
ollut menettely voitiin paÈaÈ ttaÈaÈ .

Liittovaltion korkein oikeus vahvisti Carpartner Autovermietung GmbH -yhtioÈ n (Carpartner)
tekemaÈn sopimuksen sekaÈ sen yhtioÈ kumppaneiden ja autovakuutusyhtioÈ iden vaÈ listen yhteistyoÈ sopi-
musten taÈytaÈntoÈ oÈ npanoa koskevan kiellon, joka annettiin GWB:n 1 pykaÈ laÈn ja perustamissopimuksen
81 artiklan 1 kohdan nojalla. Korkeimman oikeuden mukaan kuuden vakuutusyhtioÈ n perustama
Carpartner, jonka tarkoituksena oli keskittaÈaÈ kyseiseen yhtioÈ oÈ n kahdenvaÈ liset sopimukset, joita
tehdaÈaÈn autonvuokrausta harjoittavien yhtioÈ iden kanssa onnettomuuteen joutuneiden ajoneuvojen
korvaamisesta uusilla, rajoitti muiden kyseisillaÈ markkinoilla toimivien yritysten mahdollisuuksia
saada taÈ llaisia sopimuksia.

Ruhrgasin ja Thyssengasin vetaÈydyttyaÈ tekemaÈstaÈaÈn sopimuksesta markkinoiden jakamisesta Berliinin
ylempi maaoikeus paÈaÈ tti asian kaÈsittelyn ja perui yhteisoÈ jen tuomioistuimelle vuonna 1996 tekemaÈnsaÈ
ennakkoratkaisupyynnoÈ n.

ItaÈvalta

ItaÈvallan kilpailutuomioistuin (Kartellgericht) teki lopullisen paÈaÈ toÈ ksen asiassa Oscar Bronner vastaan
Mediaprint, joka koski kohtuuttoman alhaista hinnoittelua vastaan tehtyaÈ valitusta ja joka oli ollut
ratkaisematta ItaÈvallassa vuodesta 1995 ja osan kyseisestaÈ ajasta myoÈ s yhteisoÈ jen tuomioistuimessa,
jolle oli esitetty asiasta ennakkoratkaisupyyntoÈ . ItaÈvallan korkein oikeus (Oberster Gerichtshof Ð 1
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Ok 5/98) vahvisti lopullisen paÈaÈtoÈ ksen. Ottaen asianmukaisesti huomioon yhteisoÈ jen tuomioistuimen
oikeuskaÈytaÈnnoÈ n kilpailutuomioistuin katsoi, ettaÈ levikiltaÈaÈn suurimmissa itaÈvaltalaisissa paÈ ivaÈ lehdissaÈ
julkaistujen tyoÈ paikkailmoitusten huomattava ja lyhytaikainen hinnan alentaminen ei ollut palvelui-
den tarjoamisessa kaÈytaÈvaÈn kilpailun vastainen toimenpide. Kantajapuoli ei kyennyt todistamaan, ettaÈ
vastaajapuoli noudatti kyseisillaÈ markkinoilla kohdennettua alhaisen hinnoittelun strategiaa.
Kustannusalan yhtioÈ (vastaajapuoli), jonka ilmoitushinnat oli maÈaÈraÈ tty vaÈ liaikaisesti jaÈaÈdytettaÈviksi,
sai takaisin oikeuden maÈaÈraÈtaÈ hintansa vapaasti.

YhteisoÈ jen tuomioistuin antoi 26. marraskuuta 1998 tuomion 250 kantajapuolen esittaÈmaÈstaÈ toisesta
valituksesta, jossa vaÈitettiin, ettaÈ liittyminen vastaajapuolen suorajakelujaÈrjestelmaÈaÈn, joka on ainoa
taÈ llainen jaÈrjestelmaÈ ItaÈvallassa, on toiminnan kannalta vaÈ lttaÈmaÈtoÈ n toimenpide. Tuomioistuin totesi
paÈaÈ toÈ ksessaÈaÈn oikeutetusti, ettaÈ kansallisen tuomioistuimen paÈaÈ toÈ s perustui kieltaÈmaÈttaÈ ItaÈvallan
kilpailulain (Kartellgesetz) 45 pykaÈ laÈaÈn eikaÈ perustamissopimuksen 82 artiklaan mutta tilanne saattaisi
aiheuttaa ItaÈvallan kansallisen lainsaÈaÈdaÈnnoÈ n ja yhteisoÈ n oikeuden vaÈlille ristiriitatilanteen, jonka
takia on perusteltua tehdaÈ asiasta ennakkopaÈaÈ toÈ s. Koska tarkasteltavana olevassa tapauksessa on
mahdollisuus kaÈyttaÈaÈ myoÈ s muita sanomalehtien suorajakelujaÈrjestelmiaÈ , kyseiseen jaÈrjestelmaÈaÈn
liittymisen kieltaÈmisessa ei ole kyse 82 artiklassa tarkoitetusta maÈaÈraÈaÈvaÈn aseman vaÈaÈrinkaÈytoÈ staÈ .
Kilpailuoikeuden tuomioistuin ei ole vielaÈ tehnyt asiasta paÈaÈ toÈ staÈ .

ItaÈvallan ylempaÈnaÈ kilpailutuomioistuimena (Kartellobergericht) toimiva korkein oikeus (Oberster
Gerichtshof) kumosi paÈaÈtoÈ ksellaÈaÈn 16Ok7/98 kilpailutuomioistuimen tekemaÈn paÈaÈ toÈ ksen keskeyttaÈaÈ
menettely, joka koski ItaÈvallan alueella kaÈytettaÈvaÈstaÈ jaÈtteenkaÈsittelyjaÈrjestelmaÈstaÈ tehtyaÈ ilmoitusta.
JaÈrjestelmaÈstaÈ oli ilmoitettu komissiolle perustamissopimuksen 81 artiklan 3 kohdan mukaisesti jo
vuonna 1994. KumoamispaÈaÈ toÈ s merkitsi sitaÈ , ettaÈ komission oli tehtaÈvaÈ asiasta paÈaÈ toÈ s, vaikka se ei ollut
aloittanut vielaÈ virallista menettelyaÈ asian tutkimiseksi. Ylempi kilpailutuomioistuin perusteli
paÈaÈ toÈ staÈaÈn korostamalla, ettaÈ kansallista kilpailuoikeutta oli sovellettava rinnakkain yhteisoÈ n
kilpailuoikeuden kanssa. Koska kansallinen viranomainen ei voi tehdaÈ asiasta paÈaÈ toÈ staÈ pelkaÈstaÈaÈn
komission mahdollisesti tekemaÈn hyvaÈksyvaÈn paÈaÈtoÈ ksen perusteella, ItaÈvallan kilpailulain nojalla
aloitettua menettelyaÈ ei voida keskeyttaÈaÈ .

Belgia

Brysselin muutoksenhakutuomioistuin paÈaÈtti kilpailuviraston paÈaÈ toÈ staÈ koskeneen muutoksenhakume-
nettelyn paÈaÈtteeksi, ettaÈ kiinteaÈt jaÈ lleenmyyntihinnat olivat kiellettyjaÈ . Kilpailuvirasto oli katsonut
vuonna 1997, ettaÈ yksittaÈ isille vaÈhittaÈ iskauppiaille maÈaÈraÈtty myyntihintajaÈrjestelmaÈ perustui kilpailua
rajoittavaan sopimukseen eikaÈ sille siitaÈ syystaÈ voitu myoÈ ntaÈaÈ poikkeusta. Brysselin muutoksenhaku-
tuomioistuin vahvisti kilpailuviraston paÈaÈ toÈ ksen toteamalla, ettaÈ kyseinen jaÈ lleenmyyntihintajaÈrjes-
telmaÈ ei antanut kuluttajille kohtuullista osuutta myyntivoitosta eikaÈ sille siksi voida myoÈ ntaÈaÈ
poikkeusta.

Kilpailuviraston vuonna 1998 kaÈsittelemistaÈ keskittymaÈpaÈaÈtoÈ ksistaÈ merkittaÈvin koski huhtikuussa 1998
ilmoitettua keskittymaÈaÈ , jolla Cognizant hankki maailmanlaajuisen maÈaÈraÈysvallan Pharmaceutical
Marketing Services -yhtioÈ ssaÈ (PMSI). Koska liiketoimen laillisuutta oli perusteltua epaÈ illaÈ ,
keskittymaÈn rakennetta paÈaÈ tettiin muuttaa. Uudessa rakenteessa osa PMSI:n toiminnasta siirtyisi
IMS:lle, joka saisi liiketoimen kautta muun muassa PMSI:n eurooppalaiset ja japanilaiset tytaÈryhtioÈ t
muttei kuitenkaan sen belgialaisia tytaÈryhtioÈ itaÈ , joihin sillaÈ oli osakeoptio. Kilpailuvirasto kielsi taÈmaÈn
keskittymaÈn 14. joulukuuta 1998 perustellen paÈaÈtoÈ staÈaÈn sillaÈ , ettaÈ IMS:n maÈaÈraÈaÈvaÈ asema Belgian
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farmaseuttisten tuotteiden markkinatutkimus- ja seurantamarkkinoilla olisi vahvistunut liiketoimen
seurauksena.

Koska yhteen tytaÈryhtioÈ istaÈ liittynyt osakeoptio oli jo kaÈytetty toisen vaiheen aikana, kilpailuvirasto
velvoitti keskittymaÈn osapuolet sitoutumaan keskittymaÈn purkamiseen ja hankittujen osakkeiden
myymiseen.

Tanska

Kilpailuneuvosto tutki komission ja kansallisten kilpailuviranomaisten yhteistyoÈ staÈ annetun komission
tiedonannon mukaisesti kantelun, jonka komissio oli jaÈ ttaÈnyt sen ratkaistavaksi. Kantelu koski
kiertokirjettaÈ , jonka Tanskan autokauppiaiden yhdistys (Danmarks Automobilforhandler Forening,
DAF) oli laÈhettaÈnyt jaÈsenilleen.

DAF ilmoitti kiertokirjeessaÈ , ettaÈ sen jaÈsenten vapautta maÈaÈraÈ taÈ hinnoistaan ja alennuksistaan oli
tulkittava siten, ettaÈ jaÈsenet voivat taÈysin laillisesti pyytaÈaÈ muiden EU-maiden kansalaisille myytaÈvistaÈ
autoista suuremman etumaksun.

DAF kehotti tanskalaisia autokauppiaita veloittamaan Tanskan ulkopuolelta tulevilta ostajilta yleisesti
erilaisia hintoja kuin tanskalaisilta.

TaÈ llaiset tiettyaÈ alaa edustavan yhdistyksen tekemaÈt aloitteet ovat kilpailulain 6 pykaÈlaÈn nojalla
kiellettyjaÈ , koska ne saattavat johtaa yhdenmukaistettuun hinnoitteluun ja rajoittaa myyntiaÈ tietyille
asiakasryhmille.

Kilpailuneuvosto maÈaÈraÈsi DAF:n perumaan kehotuksensa ja laÈhettaÈmaÈaÈn jaÈsenilleen kiertokirjeen
EU-maiden kansalaisille myydyistaÈ autoista veloitettavia etumaksuja koskevien ohjeiden oikaisemi-
seksi.

Espanja

ARCOn ja Repsolin vaÈ linen riita-asia koski ARCO CHEMICALSin omistamista Puertollanon
tehtaan osakkeista tehtyjaÈ myyntisopimuksia. ARCO ja Repsol omistavat kumpikin puolet kyseisestaÈ
tehtaasta. Tehtaassa kehitettiin 60-luvulla propyleenioksidin ja styreenimonomerin tuotannossa
kaÈytettaÈvaÈ tekniikka. MyydessaÈaÈn osakkuutensa tehtaassa vuonna 1986 ARCO asetti Repsolille
tuotantokapasiteetin lisaÈaÈmistaÈ koskevia rajoituksia. TaÈmaÈ loi yritysten vaÈ lille pitkaÈaikaisen ristiriidan,
joka ulottui monille eri osa-alueille, sillaÈ Repsol halusi hyoÈ dyntaÈaÈ kyseisen tekniikan tuomat sekaÈ
liiketalouden ettaÈ ympaÈristoÈ n kannalta erinomaiset tulokset ja lisaÈtaÈ tuotantoa rakentamalla tehtaan
Tarragoneen.

ARCO teki asiasta Repsolia vastaan kantelun Pariisin kansainvaÈliselle kauppakamarille ja ilmoitti
sopimuksista komission paÈaÈosastolle IV saadaakseen niille 81 artiklan 3 kohdan mukaisen
poikkeusluvan. Repsol puolestaan teki asiasta kantelun Espanjan kilpailuvirastolle (Servicio de
Defensa de la Competencia, SDC) ja paÈaÈosastolle IV, sillaÈ sopimukset olivat sen mielestaÈ kilpailulain ja
perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohdan vastaisia. SDC ja paÈaÈosasto IV aloittivat kantelun
perusteella menettelyt kilpailua rajoittavan kaÈyttaÈytymisen tutkimiseksi (paÈaÈosastossa IV asia IV/
36.233 ja SDC:ssaÈ asia nro 1454/96).
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SDC sai tietoonsa lehtiartikkeleista, ettaÈ osapuolet olivat paÈaÈsseet sopimukseen pitkaÈaÈn jatkuneen
kiistan lopettamisesta ja taÈrkeimpien kilpailunrajoitusten poistamisesta. SDC aloitti sen jaÈ lkeen
luottamukselliset tutkimukset (viite 1742/97) selvittaÈaÈkseen, soveltuvatko paÈaÈosastolle IV ilmoitetut
uudet sopimukset yhteismarkkinoille (asia IV/36.838).

PaÈaÈosasto IV lopetti naÈ iden kahden asian kaÈsittelyn vuoden 1998 alkupuolella, ja SDC teki asiasta
1454/96 26. helmikuuta 1998 puuttumattomuuspaÈaÈ toÈ ksen ja paÈaÈ tti 5. tammikuuta 1998 asiaa nro 1742/
97 koskeneet luottamukselliset tutkimukset analysoituaan uudet sopimukset ja saatuaan sopimus-
puolilta luopumisilmoituksen.

Kilpailutuomioistuin hyvaÈksyi 26. toukokuuta 1997 tekemaÈllaÈaÈn paÈaÈ toÈ ksellaÈ varotoimenpiteen, jonka
toteuttamista SDC oli ehdottanut kantelun tehneen MC. LANEn pyynnoÈ staÈ . Toimenpiteen mukaan
TABACALERA maÈaÈraÈ ttiin toimittamaan MC. LANElle syrjimaÈttoÈ min ehdoin kuuden kuukauden
ajan tuotemerkeillaÈnsaÈ valmistetun tupakan.

TABACALERAlla on monopoliasema tupakan valmistajana ja myyjaÈnaÈ kyseisillaÈ markkinoilla
Espanjassa ja tosiasiallinen maÈaÈraÈaÈvaÈ asema tehdasvalmisteisen tupakan tukkukaupassa ja maahan-
tuonnissa. Kantelussa vaÈ itettiin, ettaÈ vaikka MC. LANE oli saanut vuonna 1995 luvan toimia
jakeluyrityksenaÈ , se ei voinut harjoittaa kyseistaÈ toimintaa, koska TABACALERA oli kieltaÈytynyt
toimittamasta sille valmistamiaan tuotteita ja tehnyt muiden tupakanvalmistajien kanssa yksin-
myyntisopimuksia.

PaÈaÈ toÈ ksestaÈ ilmoitettiin TABACALERAlle 29. toukokuuta 1997. Tuomioistuin maÈaÈraÈsi 30. heinaÈkuuta
1997 TABACALERAn tekemaÈaÈn kymmenen paÈ ivaÈn kuluessa MC. LANElle toimitusehdotuksen ja
paÈaÈ tti maÈaÈ raÈ taÈ yritykselle 150 000 Espanjan pesetan paÈ ivaÈnsakon, jos yritys ei noudattaisi
tuomioistuimen maÈaÈraÈystaÈ .

TABACALERA vaÈitti 18. marraskuuta 1997 tehneensaÈ neuvottelutarjouksia tuotteidensa toimittami-
sesta MC. LANElle, joka ei ollut kuitenkaan vastannut tarjouksiin. Kilpailutuomioistuin pyysi
kilpailuvirastoa vahvistamaan tarjousten olemassaolon ja tarvittaessa myoÈ s sen, oliko yrityksellaÈ
esittaÈaÈ todisteita tuomioistuimen paÈaÈ toÈ ksen noudattamisesta. SDC ilmoitti tuomioistuimelle, ettaÈ
kyseiset tarjoukset ja vastaukset olivat samat, jotka sille oli toimitettu jo aiemmin, ja koska uutta
aineistoa ei ollut toimitettu, oli katsottava, ettei TABACALERA ollut noudattanut sille maÈaÈraÈ ttyjaÈ
velvoitteita.

Kilpailutuomioistuin maÈaÈraÈsi 4. helmikuuta 1998 TABACALERAlle 15 450 000 pesetan uhkasakon
tuomioistuimen 26. toukokuuta 1997 tekemaÈn paÈaÈ toÈ ksen noudattamatta jaÈ ttaÈmisestaÈ .

Espanjan kilpailutuomioistuin hylkaÈsi 15. heinaÈkuuta 1998 tekemaÈllaÈaÈn paÈaÈtoÈ ksellaÈ varotoimenpiteet,
joiden toteuttamista SDC oli pyytaÈnyt kantelun tehneiden FederacioÂ n EspanÄ ola de Hotelesin (FEH),
AgrupacioÂ n Hotelera de las Zonas TurõÂsticas de EspanÄ an (ZONTUR), Sol MeliaÂ S.A.:n (Sol MeliaÂ),
Ciga International Hotels Corporation S.A.:n (Ciga International), Cigahotels EspanÄ a S.A.:n
(Cigahotels) ja NH Hoteles S.A.:n (NH Hoteles) pyynnoÈ staÈ . Toimenpiteiden tarkoituksena oli kieltaÈaÈ
EGEDAa soveltamasta missaÈaÈn muodossa joulukuussa 1997 julkaisemiaan hintoja, jotka sisaÈ ltyivaÈ t
kohtaan 1.A.3 tariffissa, jota sovelletaan jaÈ ljentaÈmislupien myoÈ ntaÈmistaÈ ja korvausten maksamista
koskeviin aÈaÈnitallenteiden tuottajien oikeuksiin tallenteiden uudelleenlaÈhetysten (henkisestaÈ omai-
suudesta annetun lain kodifioidun toisinnon 20 pykaÈ laÈn 2 kohdan f alakohta) ja yleisoÈ tilaisuuksissa
vaÈ littaÈmisen (mainitun lain 20 pykaÈ laÈn 2 kohdan g alakohta) yhteydessaÈ . LisaÈksi EGEDAa kiellettiin
soveltamasta ennen joulukuuta 1997 julkaisemiaan hintoja televisiolaÈhetystoiminnan harjoittajien
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nauhoitettuihin ja/tai suoriin laÈhetyksiin sisaÈ ltyvien audiovisuaalisten teosten ja aÈaÈnitallenteiden
uudelleenlaÈhettaÈmiseen hotelleissa.

EGEDA vastaa audiovisuaalisten teosten tekijoÈ iden oikeuksien hallinnoinnista. Asiasta kantelun
tehneet osapuolet katsovat, ettei EGEDAlla ole oikeutta veloittaa maksua hotellien televisio-
antenneilla vastaanotettujen ohjelmien vaÈ littaÈmisestaÈ hotellihuoneisiin, sillaÈ osapuolten mielestaÈ
kyseisessaÈ toiminnassa ei ole kyse henkisestaÈ omaisuudesta annetussa laissa tarkoitetusta yleis-
radiolaÈhetyksen ºyleisoÈ lle vaÈ littaÈmisestaÈº (20 pykaÈ laÈn 2 kohdan g alakohta) eikaÈ ºuudelleenlaÈhettaÈ -
misestaÈº (20 pykaÈ laÈn 2 kohdan f alakohta). Kantelijat ovat kyseenalaistaneet taÈmaÈn tulkinnan monissa
yleisissaÈ tuomioistuimissa aloitetuissa menettelyissaÈ .

Kilpailutuomioistuin katsoi, etteivaÈt varotoimenpiteiden toteuttamisen edellyttaÈmaÈt riittaÈvaÈn vahvaa
todennaÈkoÈ isyyttaÈ ja kiireellisyyttaÈ koskevat ehdot taÈyttyneet taÈssaÈ tapauksessa.

Kilpailutuomioistuin hyvaÈksyi SDC:n ehdottamat varotoimenpiteet, joilla pyrittiin keskeyttaÈmaÈaÈn
kuudeksi kuukaudeksi GLAXO WELLCOME S.A:n ja sen tytaÈryhtioÈ iden yleisten myyntiehtojen
soveltaminen. Tuomioistuin katsoi lisaÈksi tarpeelliseksi maÈaÈraÈ taÈ kantelijat eli Espanjan farmaseuttisten
tuotteiden vientiyritysten jaÈrjestoÈ n, farmaseuttisen alan osuuskuntiin kuuluvien yrittaÈ jien jaÈrjestoÈ n ja
SPAIN PHARMA S.A.L:n antamaan 600 miljoonan Espanjan pesetan yhteisvastuullisen vakuuden
siltaÈ varalta, ettaÈ varotoimenpidettaÈ ei vahvisteta asiasta myoÈ hemmin tehtaÈvaÈ llaÈ lopullisella
paÈaÈ toÈ ksellaÈ .

GLAXOn myyntiosasto laÈhetti 6. maaliskuuta 1998 tukkukauppiaille uudet yleiset myyntiehdot, joita
sovelletaan GLAXOn kaupan pitaÈmiin laÈaÈkevalmisteisiin, ja ilmoitti kauppiaille, ettaÈ ehdot tulisivat
voimaan 9. maaliskuuta 1998. NaÈillaÈ yleisehdoilla, joiden tarkoituksena on maÈaÈrittaÈaÈ laÈaÈkevalmistei-
den myynnissaÈ laÈaÈkealan tukkukauppiaille noudatettavat sopimusehdot, luodaan kaksi tuotteiden
maÈaÈraÈnpaÈaÈhaÈn perustuvaa hinnastoa. GLAXO pyrki jarruttamaan uusilla ehdoilla joidenkin
tukkukauppiaiden harjoittamaa rinnakkaisvientiaÈ Espanjasta muihin yhteisoÈ n jaÈsenvaltioihin, joissa
laÈaÈkkeiden hinta oli korkeampi. Hinnastojen vaÈliset hintaerot olivat jopa 2500 prosenttia.

GLAXO ilmoitti 6. maaliskuuta 1998 uusista yleisistaÈ myyntiehdoista Euroopan komissiolle ja pyysi
ehdoille puuttumattomuustodistusta tai toissijaisena vaihtoehtona 81 artiklan 3 kohdan mukaista
poikkeuslupaa. GLAXO lopetti 13. maaliskuuta tuotteidensa toimittamisen tukkukauppiaille, jotka
eivaÈt olleet allekirjoittaneet yleisiaÈ myyntiehtoja.

SDC ilmoitti 22. huhtikuuta 1998 paÈ ivaÈ tyllaÈ maÈaÈraÈyksellaÈ paÈaÈttaÈneensaÈ aloittaa rangaistusmenettelyn
kilpailulain (Ley de Defensa de la Competencia, LDC) 1 ja 7 pykaÈ laÈssaÈ ja 81 artiklan 1 kohdassa
kiellettyjen kaÈytaÈntoÈ jen tutkimiseksi. PaÈaÈosasto IV laÈhetti GLAXOlle sen ilmoittamaa sopimusta
koskevan varoituskirjeen, jossa todettiin, ettaÈ sopimus naÈytti alustavien tutkimusten perusteella
sisaÈ ltaÈvaÈn tai saattavan aiheuttaa kilpailunrajoituksia, jotka ovat 81 artiklan 1 kohdan vastaisia ja joille
ei voida myoÈ ntaÈaÈ 81 artiklan 3 kohdan mukaisia poikkeuksia.

Kilpailutuomioistuin katsoi komission maÈaÈraÈaÈmien ja yhteisoÈ jen tuomioistuimen asiassa Sandoz
11. tammikuuta 1990 antamassaan tuomiossa 251 vahvistamien perusteiden mukaisesti, ettaÈ siinaÈ
maÈaÈrin kuin uusien myyntiehtojen tavoitteena oli, kuten GLAXO oli itsekin myoÈ ntaÈnyt, rajoittaa
Espanjasta laÈhtoÈ isin olevien laÈaÈkevalmisteiden vientiaÈ , oli tutkittava, oliko saatu riittaÈvaÈ t todisteet
siitaÈ , ettaÈ ehdot rikkoivat 81 artiklan 1 kohtaa ja taÈyttivaÈ t riittaÈvaÈn vahvaa todennaÈkoÈ isyyttaÈ koskevan

251 Asia C-277/87, Sandoz prodotti farmaceutici SpA vastaan komissio, Kok.1990, s. I-45.
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edellytyksen, mikaÈ oikeuttaisi varotoimenpiteen hyvaÈksymisen, taÈmaÈn kuitenkaan rajoittamatta
paÈaÈasiassa tehtaÈvaÈaÈ lopullista paÈaÈtoÈ staÈ .

Kilpailutuomioistuin totesi myoÈ s, ettaÈ uudet myyntiehdot muuttavat olennaisesti GLAXOn tuotteita
markkinoivien yritysten kilpailuedellytyksiaÈ laÈaÈkevalmisteiden tukkumarkkinoilla, mikaÈ vaikuttaa
myyntiehdot allekirjoittaneisiin yrityksiin ja saattaa lisaÈksi vaikuttaa myoÈ s ehdot allekirjoittamatta
jaÈ ttaÈneisiin yrityksiin.

Varotoimenpide pantiin kuitenkin taÈytaÈntoÈ oÈ n vasta joulukuussa 1998, jolloin kantelijat maksoivat
maÈaÈraÈyksen mukaisen vakuuuden.

Espanjan kilpailutuomioistuin totesi 14. joulukuuta 1998 asiassa ONDAS RAMBLAS vastaan AGEDI,
ettei ollut todisteita LDC:n 6 pykaÈlaÈssaÈ tai perustamissopimuksen 82 artiklassa kielletystaÈ kaÈytaÈnnoÈ staÈ ,
jota SDC vaÈ itti henkisen omaisuuden oikeuksien hallinnoinnista vastaavan AGEDIn soveltaneen.

SDC katsoi, ettaÈ AGEDI oli syyllistynyt LDC:n 6 pykaÈlaÈn 2 kohdan a ja b alakohdan sekaÈ
perustamissopimuksen 82 artiklan a ja b alakohdan vastaisten kaÈytaÈntoÈ jen soveltamiseen maÈaÈraÈ tessaÈaÈn
kohtuuttomia hintoja ja lisaÈehtoja, joilla ei ole suoraan yhteyttaÈ tarjottuihin palveluihin. SDC totesi,
ettaÈ AGEDI oli kaÈyttaÈnyt vaÈaÈrin maÈaÈraÈaÈvaÈaÈ markkina-asemaansa niiden oikeuksien hallinnointipal-
veluiden osalta, jotka kuuluvat aÈaÈnitetuottajille, joiden musiikkiteoksia vaÈ litetaÈaÈn yleisoÈ lle radiolaÈhe-
tyksinaÈ .

Asiaa alettiin tutkia yksityisen radioaseman Ondas Ramblasin tehtyaÈ kantelun uudelleenlaÈhetyslupia
ja henkisen omaisuuden oikeuksiin liittyvien maksujen kantamista koskevasta sopimuksesta, johon
AGEDI oli pakottanut sen liittymaÈaÈn. Sopimuksen olivat neuvotelleet AGEDI ja Espanjan
kaupallisten radiolaÈhetysasemien jaÈrjestoÈ AERC, johon kuuluu suurin osa Espanjan yksityisistaÈ
radioasemista. Sopimuksessa maÈaÈraÈ ttiin, ettaÈ radioasemat maksvat laÈhetysoikeuksista maksuja, joiden
suuruus riippuu niiden mainostuloista ja jotka ovat siten suoraan kytkoÈ ksissaÈ kunkin aseman
kuulijakunnan suuruuteen. Onda Ramblas kieltaÈytyi liittymaÈstaÈ AERC:n neuvottelemaan vakiosopi-
mukseen, jota se piti syrjivaÈnaÈ , koska kultakin asemalta veloitettava maksu riippui niiden
toiminnastaan saamista tuloista eikaÈ laÈhetetyn musiikin maÈaÈraÈstaÈ .

Kilpailutuomioistuin katsoi tuomiossaan, ettaÈ AGEDIn Ondas Ramblasille tarjoamat sopimusehdot
perustuivat AGEDIn ja AERC:n vaÈ lisiin sopimuksiin ja koska Ondas Ramblas kuuluu AERC:hen, ei
ole tarpeen tutkia, pitivaÈ tkoÈ sopimukseen pakottamista koskevat vaÈ itteet paikkansa, sillaÈ henkisestaÈ
omaisuudesta annetussa laissa hyvaÈksytaÈaÈn henkisen omaisuuden oikeuksista veloitettavien korvaus-
ten maÈaÈrittaÈminen kollektiivisin sopimusjaÈrjestelyin. Kilpailutuomioistuin toteaa, ettei ole myoÈ skaÈaÈn
tarpeen tutkia, sisaÈ ltyykoÈ sopimukseen lainvastaisia tariffeja, sillaÈ kyseiset tariffit vastaavat muiden
henkisen omaisuuden oikeuksien haltijoiden jaÈrjestoÈ jen noudattamia sekaÈ muissa jaÈsenvaltioissa
voimassa olevia tariffeja.

Suomi

Kuten XXVII kilpailupolitiikkaa koskevassa kertomuksessa todetaan 252, Suomen kilpailuneuvosto
maÈaÈraÈsi 24. lokakuuta 1997 tekemaÈllaÈaÈn paÈaÈ toÈ ksellaÈ Valio Oy:n maksamaan 5 miljoonaa Suomen
markkaa maÈaÈraÈaÈvaÈn aseman vaÈaÈrinkaÈytoÈ staÈ Suomen nestemaitotuotteiden markkinoilla. Valio oli
soveltanut alennustaulukkoa, jonka mukaan se myoÈ nsi kauppiaille alennusta nestemaitotuotteiden

252 XXVII kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus Ð 1997, s. 352.
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tukkuhinnoista kaikkien toimittamiensa tuotteiden keskimaÈaÈraÈ isen arvon perusteella. Saadakseen
taÈysimaÈaÈraÈ isen alennuksen kauppiaan tuli keskittaÈaÈ kaikki maitotuoteostonsa Valioon, mikaÈ sitoi
asiakkaat Valioon ja sulki kilpailijat markkinoilta. Kauppiaan kokonaisostojen perusteella myoÈ nne-
tyllaÈ markkinointirahalla 253, joka johti osittain kauppaiden keskinaÈ iseen syrjintaÈaÈn, oli samankaltaisia
vaikutuksia. Korkein hallinto-oikeus hylkaÈsi 11. marraskuuta 1998 valituksen, jonka Valio oli tehnyt
kilpailuneuvoston paÈaÈ toÈ ksestaÈ .

Korkein hallinto-oikeus totesi paÈaÈ toÈ ksessaÈaÈn, ettaÈ Valion asemaa ja toimintaa markkinoilla oli
arvioitava Suomen kilpailulainsaÈaÈdaÈnnoÈ n mukaisten vaatimusten sekaÈ maÈaÈ raÈaÈvaÈaÈ asemaa ja
maÈaÈraÈaÈvaÈssaÈ asemassa olevan yrityksen paÈaÈtoÈ ksiaÈ koskevien yhteisoÈ n oikeuden saÈaÈnnoÈ sten kannalta.
Korkein hallinto-oikeus katsoi kilpailuneuvoston paÈaÈ toÈ ksen mukaisesti, ettaÈ Valio oli kaÈyttaÈnyt vaÈaÈrin
maÈaÈraÈaÈvaÈaÈ asemaansa markkinoilla ja rikkonut siten kilpailunrajoituksista annetun lain 7 pykaÈlaÈn 2 ja
4 kohtaa ja perustamissopimuksen 82 artiklaa.

Kilpailuneuvosto huomautti 17. joulukuuta 1998 Ajasto Oy:taÈ koskevassa paÈaÈ toÈ ksessaÈaÈn, ettaÈ vaikka
asia taÈyttaÈaÈ 82 artiklan soveltamisedellytykset, taÈmaÈ ei estaÈ kansallisen kilpailunrajoituksista annetun
lain soveltamista samaan asiaan. Kilpailuvirasto oli katsonut kilpailuneuvostolle tekemaÈssaÈaÈn
esityksessaÈ Ajaston syyllistyneen maÈaÈraÈaÈvaÈn aseman vaÈaÈrinkaÈyttoÈ oÈ n, jota koskeva kielto sisaÈ ltyy
kilpailunrajoituksista annetun kansallisen lain 7 pykaÈ laÈaÈn. Ajasto oli katsonut, ettei kansallista
lainsaÈaÈdaÈntoÈ aÈ voitu soveltaa taÈhaÈn tapaukseen, sillaÈ kyseinen kilpailua rajoittava kaÈyttaÈytyminen
saattoi vaikuttaa jaÈsenvaltioiden vaÈ liseen kauppaan. Kilpailuneuvosto viittaa yhteisoÈ jen tuomioistui-
men asioissa Walt Wilhelm (14/68) ja Guerlain (253/78 ja 1±3/79) tekemiin paÈaÈ toÈ ksiin huomauttaes-
saan, ettaÈ yhteisoÈ n kilpailusaÈaÈntoÈ jaÈ ja kansallista kilpailulainsaÈaÈdaÈntoÈ aÈ voidaan soveltaa rinnakkain.
SaÈaÈnnoÈ kset taÈydentaÈvaÈt toisiaan myoÈ s maÈaÈraÈaÈvaÈn aseman vaÈaÈrinkaÈytoÈ n valvonnan ja vaÈaÈrinkaÈytoÈ staÈ
maÈaÈraÈttaÈvien seuraamuksien osalta. Tarkoin rajatuista poikkeuksista saÈaÈdetaÈaÈn erillisissaÈ laeissa,
esimerkiksi yrityskauppavalvontaa koskevassa laissa. Ajasto vastusti myoÈ s maÈaÈraÈaÈvaÈn aseman
vaÈaÈrinkaÈyttoÈ aÈ koskevaa kilpailuviraston esitystaÈ . Asiaa tutkitaan parhaillaan.

Kilpailuneuvosto hylkaÈsi 30. maaliskuuta 1998 Turun Linja-autoilijain OsakeyhtioÈ n (TLO) poikkeus-
lupahakemuksen. Neuvosto katsoi kilpailuviraston paÈaÈ toÈ ksen mukaisesti, ettaÈ yhteishinnoittelusta
tehtyyn sopimukseen perustuva hinnoittelua ja markkinoiden jakamista koskeva yhteistyoÈ linja-
autoliikenteen alan yritysten vaÈ lillaÈ rikkoi kilpailunrajoituslakia eikaÈ yhteistyoÈ lle voitu siten missaÈaÈn
tapauksessa myoÈ ntaÈaÈ poikkeuslupaa. Turun kaupunki osti sopimuksen mukaisesti liikennepalvelut
suoraan TLO:n jaÈsenyrityksiltaÈ kilpailuttamatta yrityksiaÈ keskenaÈaÈn.

Kilpailuneuvosto kiinnitti paÈaÈ toÈ ksessaÈaÈn erityistaÈ huomiota siihen seikkaan, ettaÈ muiden jaÈsenvalti-
oiden yritykset ovat viime vuosina tulleet yhaÈ useammin mukaan kilpailemaan Suomen linja-
autoliikenteen markkinoista. LiikennoÈ itsijoÈ iden vaÈ lisen kartellin yllaÈpitaÈmisellaÈ ja kilpailuttamisen
laiminlyoÈ nnillaÈ oli perustamissopimuksen 81 ja 49 artiklan ja julkisia hankintoja koskevien direktiivien
vastaisia vaikutuksia. Poikkeusluvan myoÈ ntaÈminen taÈ llaisille kaÈytaÈnnoÈ ille, jotka sulkevat markkinat ja
estaÈvaÈt muiden jaÈsenvaltioiden yrityksiaÈ kilpailemasta markkinoista, on mahdotonta. Kilpailuneuvosto
totesi, ettaÈ perustamissopimuksen 10 artiklan nojalla tuomioistuimet eivaÈt voi tehdaÈ kansallisen
lainsaÈaÈdaÈnnoÈ n nojalla paÈaÈ toÈ ksiaÈ , jotka ovat selkeaÈsti ristiriidassa niiden velvoitteiden kanssa, joita
Suomelle aiheutui sen liittyessaÈ Euroopan unioniin.

253 Markkinointirahalla tarkoitetaan valmistajan, taÈssaÈ tapauksessa Valion, suuria tuotemaÈaÈriaÈ ostaville kauppiaille
maksamia rahasummia, joilla kauppiaiden odotetaan lisaÈaÈvaÈn kyseisen valmistajan tuotteiden tunnettuutta
kuluttajien keskuudessa.
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Kilpailuvirasto hylkaÈsi 4. joulukuuta 1998 tehdyllaÈ paÈaÈ toÈ ksellaÈaÈn K-kauppiasliiton ja Kesko Oyj:n
poikkeuslupahakemuksen, jolla haettiin poikkeuslupaa K-laÈhikauppa-, K-market-, K-supermarket-,
Citymarket- ja Anttila-ketjujen perustuotevalikoimaan kuuluvien tuotteiden vaÈhittaÈ ishintoja koske-
valle yhteistyoÈ lle. MyoÈ skaÈ aÈn muiden myynti- ja jakeluehtojen, hankintahintojen ja muiden
hankintaehtojen yhdenmukaistamiseen ei myoÈ nnetty poikkeuslupaa. Kilpailuvirasto katsoi, etteivaÈt
hakijat olleet esittaÈneet kilpailunrajoituslain 19 pykaÈ laÈssaÈ saÈaÈdettyjaÈ riittaÈviaÈ perusteluita poikkeuslu-
van myoÈ ntaÈmiselle. MyoÈ s K-konsernin suuri osuus paÈ ivittaÈ istavarakaupan markkinoista (laÈhes 40
prosenttia) vaikutti siihen, ettaÈ kilpailuvirasto teki asiassa kieltaÈvaÈn paÈaÈ toÈ ksen.

Ranska

Vuonna 1998 tehtiin paÈaÈ toÈ s asiassa, jossa kaupunkikalusteita valmistavan yrityksen todettiin rikkoneen
82 artiklaa kilpailua rajoittavalla kaÈyttaÈytymisellaÈaÈn. TaÈmaÈ paÈaÈ toÈ s 254 koski Decaux-nimistaÈ yritystaÈ ,
joka oli jatkanut keinotekoisesti eraÈaÈn paikallisviranomaisen kanssa tekemaÈnsaÈ sopimuksen
voimassaoloa lisaÈaÈmaÈ llaÈ siihen voimassaolon jatkamista ilman eri toimenpiteitaÈ koskevia lausekkeita
ja sopimusehtojen muutoksia. Kyseiset kaÈytaÈnnoÈ t katsottiin 82 artiklassa tarkoitetuksi maÈaÈraÈaÈvaÈn
aseman vaÈaÈrinkaÈytoÈ ksi, sillaÈ ne estivaÈ t muista jaÈsenvaltioista tulevia kilpailevia yrityksiaÈ paÈaÈsemaÈstaÈ
ranskalaisten paikallisviranomaisten asentamien, mainostarkoituksiin kaÈytettaÈvien katukalusteiden
markkinoille.

LisaÈksi on mainittava kaksi Pariisin muutoksenhakutuomioistuimen antamaa tuomiota. Pariisin
muutoksenhakutuomioistuimelta voidaan hakea muutosta kilpailuneuvoston (Conseil de la Concur-
rence) paÈaÈtoÈ ksiin.

NaÈ istaÈ asioista ensimmaÈisessaÈ 255 muutoksenhakutuomioistuin vahvisti 81 artiklan nojalla kilpailuneu-
voston France TeÂleÂcomille ja Transpacille maÈaÈraÈaÈmaÈt seuraamukset yritysten sovellettua yhteistoi-
mintajaÈrjestelyaÈ , joka suosi Transpacin teknologiaa British TeÂ leÂcom-Francen tarjoaman VSAT-
menetelmaÈn kustannuksella. MyoÈ s alennuksessa, jonka Transpac myoÈ nsi kyseisen teknologian
hinnasta, katsottiin 82 artiklan nojalla olevan kyse maÈaÈraÈaÈvaÈssaÈ asemassa olevan operaattorin France
TeÂleÂcomin ja sen tytaÈryhtioÈ n Transpacin vaÈaÈrinkaÈytoÈ ksestaÈ .

Toisessa asiassa 256 muutoksenhakutuomioistuin vahvisti kilpailuneuvoston paÈaÈtoÈ ksen, jossa yksin-
myyntisopimusten lausekkeet ehdottoman aluesuojan myoÈ ntaÈmisestaÈ jakelijoille julistettiin 81 artiklan
nojalla laittomiksi.

Italia

Perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohdan ja 82 artiklan hajautetun soveltamisen mukaisesti
markkina- ja kilpailuvirasto (AutoritaÁ garante della concorrenza e del mercato) voi kaÈyttaÈaÈ
6. helmikuuta 1996 annetun lain nro 52 (54 pykaÈlaÈn) nojalla saamiaan valtaoikeuksia ja menettelyitaÈ
soveltaakseen kansallista kilpailunrajoituslainsaÈaÈdaÈntoÈ aÈ . Markkina- ja kilpailuvirasto aloittikin vuoden
1998 aikana kaksi yhteisoÈ n kilpailusaÈaÈntoÈ jen mukaista tutkintamenettelyaÈ .

254 PaÈaÈtoÈ s N:o 98-D-52, tehty 7. heinaÈkuuta 1998.
255 Pariisin muutoksenhakutuomioistuimen asiassa France TeÂleÂcom-Transpac 19. toukokuuta 1998 antama tuomio.
256 Pariisin muutoksenhakutuomioistuimen asiassa Tradition et perspectives-Prospection 23. tammikuuta 1998

antama tuomio.
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EnsimmaÈinen menettely (Consorzio industrie fiammiferi), joka aloitettiin 5. marraskuuta 1998, koski
81 artiklan 1 kohdan ja 82 artiklan mahdollista rikkomista tulitikkujen valmistus- ja tukkumyynti-
markkinoilla Italiassa. Tutkimukset kohdistuivat erityisesti tulitikkuja valmistavien italialaisten
yritysten liiketoimintatapojen oletettuun yhteensovittamiseen ja kaÈyttaÈytymiseen, joka oli omiaan
rajoittamaan muiden yhteisoÈ n jaÈsenvaltioiden ja Italian kilpailevien valmistajien paÈaÈsyaÈ markkinoille.
Menettelyiden maÈaÈraÈajaksi asetettiin 31. maaliskuuta 1999.

Toinen menettely (Unapace/ENEL), joka aloitettiin 12. marraskuuta 1998, koskee ENELin
oletettavasti 82 artiklaa rikkovaa kaÈyttaÈytymistaÈ . ENEL on ilmeisesti rajoittanut Italiasta ja muista
yhteisoÈ n jaÈsenvaltioista tulevien kilpailijoiden paÈaÈsyaÈ saÈhkoÈ ntoimitusten markkinoille. Menettelyiden
maÈaÈraÈajaksi asetettiin 20. toukokuuta 1999.

Markkina- ja kilpailuvirasto teki vuonna 1998 ensimmaÈiset kaksi paÈaÈ toÈ staÈ yrityskeskittymiaÈ koskevissa
asioissa, jotka komissio oli siirtaÈnyt asetuksen N:o 4064/89 9 artiklan mukaisesti sen kaÈsiteltaÈviksi.

EnsimmaÈinen paÈaÈtoÈ s koski PromodeÁsin hankkimaa yhteistaÈ maÈaÈraÈysvaltaa Gruppo GS:staÈ , joka on
elintarvikkeiden, henkiloÈ kohtaiseen hygieniaan liittyvien tuotteiden ja kotitaloustarvikkeiden vaÈhit-
taÈ ismyynnin alalla toimiva yhtioÈ . Osapuolet saivat yrityskaupan kautta maÈaÈ raÈ aÈvaÈ n aseman
markkinoilla, sillaÈ niiden markkinaosuudet nousivat joillakin paikallisilla tukkumyyntimarkkinoilla
jopa 40±85 prosenttiin. Markkina- ja kilpailuvirasto hyvaÈksyi keskittymaÈn sillaÈ edellytyksellaÈ , ettaÈ
osapuolet sitoutuvat myymaÈaÈn tietyn osan sellaisilla alueilla sijaitsevista myyntipisteistaÈ , joilla
keskittymaÈ llaÈ saattaa olla haitallinen vaikutus kilpailuun.

Toisessa keskittymaÈtapauksessa Alleanza Salute Italia -yhtioÈ hankki yhteisen maÈaÈraÈysvallan Unifarma
Distribuzione -yhtioÈ staÈ . Molemmat yhtioÈ t harjoittavat laÈaÈkkeiden ja muiden apteekkituotteiden
tukkumyyntiaÈ . Koska merkityksellisillaÈ markkinoilla on kilpailijoita, joiden liiketoiminta on riittaÈvaÈn
laajaa, eikaÈ liiketoimesta aiheudu olennaisia esteitaÈ markkinoille paÈaÈsylle, markkina- ja kilpailuvirasto
katsoi, ettaÈ toimenpide ei johtanut sellaisen maÈaÈraÈaÈvaÈn aseman syntymiseen, joka on omiaan
poistamaan tai vaÈhentaÈmaÈaÈn kilpailua laÈaÈkkeiden tai muiden farmaseuttisten tuotteiden alueellisilla
tukkumyyntimarkkinoilla.

Luxemburg

Tukeakseen kilpailunrajoituksia tutkivan lautakunnan (Commission des Pratiques Commerciales
Restrictives, CPCR) valmistautumista uusiin tehtaÈviin, joita sille todennaÈkoÈ isesti siirretaÈaÈn kilpailu-
lakiin suunniteltujen uudistusten voimaantulon myoÈ taÈ , talousministeri siirsi useita asioita sen
kaÈsiteltaÈviksi. Lautakunnalle siirretyistaÈ asioista kaksi mielenkiintoisinta koski telealaa ja ravintola-
palveluita.

EnsimmaÈinen asia liittyy teleoperaattoreiden vapaasti neuvottelemiin yhdysliikennemaksuihin, joita
operaattorit veloittavat korvaukseksi ulkomaanpuheluiden vaÈlittaÈmisestaÈ vastaanottajalle. Komissio
on tutkinut naÈmaÈ yhdysliikennemaksut alustavasti, mutta on lykaÈnnyt asian kaÈsittelemistaÈ siirtaÈaÈkseen
sen hajautusperisaatteen mukaisesti kansallisille viranomaisille, jotta naÈmaÈ tekisivaÈ t siitaÈ kansallisten
lainsaÈaÈdaÈnnoÈ n mukaisen paÈaÈ toÈ ksen. Asian tutkiminen on tarkoitus saada paÈaÈ toÈ kseen vuoden 1999
ensimmaÈisen puoliskon aikana.

Toinen asioista perustuu kanteluun, joka koskee ravintoloissa noudatettuihin maksutapoihin liittyviaÈ
kaÈytaÈntoÈ jaÈ . Koska kyseinen asia edellyttaÈaÈ pitkiaÈ ja monimutkaisia tutkimuksia, siitaÈ tehtaÈneen paÈaÈ toÈ s
vasta toukokuussa 1999.
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Alankomaat

Monista niistaÈ asioista, joita Alankomaiden kilpailuvirastolla NMa:lla on ollut tutkittavinaan, on
neuvoteltu komission kilpailusta vastaavan paÈaÈosasto IV:n kanssa. Komission ja kansallisten
kilpailuviranomaisten yhteistyoÈ staÈ annettu tiedonanto on ollut taÈssaÈ suhteessa erittaÈ in hyoÈ dyllinen
asiakirja. YhteistyoÈ henkiloÈ stoÈ n tasolla on osoittautunut taÈ ltaÈ osin erityisen tehokkaaksi ja arvostetuksi
vaÈ lineeksi, paitsi komission ja kilpailuviraston toiminnan asianmukaisen yhteensovittamisen varmista-
miseksi, myoÈ s sen estaÈmiseksi, ettaÈ yritykset kaÈaÈntyvaÈt niiden kannalta suotuisimman paÈaÈ toÈ ksen
tekevaÈn viranomaisen puoleen.

NMa on tehnyt kilpailusta vastaavalle paÈaÈosastolle joitakin kaÈytaÈnnoÈ n ehdotuksia tehostaakseen
yhteistyoÈ taÈ entisestaÈaÈn. Kilpailun paÈaÈosasto on suhtautunut myoÈ nteisesti naÈ ihin ehdotuksiin.

NMa:lla on toimivalta soveltaa perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohtaa ja 82 artiklaa, mutta se ei
soveltanut kyseisiaÈ maÈaÈraÈyksiaÈ vielaÈ vuonna 1998. Soveltaessaan kansallisia kilpailusaÈaÈntoÈ jaÈ se
tukeutuu kuitenkin hyvin usein yhteisoÈ n oikeuskaÈytaÈntoÈ oÈ n.

Yrityskeskittymien valvonta

Saatuaan Alankomailta tiedonannon asiasta Vendex-KBB komissio siirsi asetuksen N:o 4064/89
9 artiklan nojalla NMa:n kaÈsiteltaÈvaÈksi ne osat asiasta, jotka koskevat muiden tuotteiden kuin
elintarvikkeiden vaÈhittaÈ iskauppaa Alankomaissa. Vendexin ja KBB:n muun toiminnan osalta komissio
ilmoitti suunnitellun keskittymaÈn soveltuvan yhteismarkkinoille. NMa tutki asiaa selvittaÈaÈkseen,
muodostavatko tavaratalot erilliset markkinat. Tutkimusten perusteella naÈ in ei ole, sillaÈ kaikkia
tavarataloissa myytaÈviaÈ tuotteita myydaÈaÈn myoÈ s erikoisliikkeissaÈ . Tavaratalot joutuvat naÈ in ollen
kaÈymaÈaÈn ankaraa kilpailua markkinoista. Tavaratalojen ja erikoisliikkeiden vaÈ lillaÈ on luonnollisesti
eroja, mutta taÈmaÈ ei kuitenkaan estaÈ isi kuluttajia tekemaÈstaÈ ostoksiaan erikoisliikkeistaÈ , jos
tavaratalojen hinnat olisivat erikoisliikkeitaÈ korkeammat. VendexillaÈ ja KBB:llaÈ on yhteensaÈ 19±40
prosentin osuus esimerkiksi vauvanvaatteiden, naisten alusvaatteiden, korujen ja nahkatuotteiden
markkinoista. NMa:n mukaan yrityksillaÈ ei ole maÈaÈraÈaÈvaÈaÈ markkina-asemaa, sillaÈ ne joutuvat yhaÈ
kilpailemaan markkinoista muiden suurten liikkeiden kanssa. LisaÈksi paÈaÈsy tutkittujen tuotteiden
markkinoille on verrattain helppoa. NMa tutki myoÈ s, loiko liiketoimi Vendexille ja KBB:lle maÈaÈraÈaÈvaÈn
aseman niiden hakiessa liikepaikkoja luksusmyymaÈloÈ illeen. Tutkimukset osoittivat, ettaÈ A1-tyyppisten
liikkeiden liikepaikkojen markkinat ovat tarjoajien markkinat. Koska naÈ itaÈ liikepaikkoja on tarjolla
vain rajoitettu maÈaÈraÈ samaan aikaan kuin erityisesti liikeketjujen taholta tuleva kysyntaÈ kasvaa koko
ajan, tarjoajat ovat paÈaÈsseet etulyoÈ ntiasemaan. Vaikka Vendex ja KBB ovat laajasti edustettuina
Alankomaiden suurissa liikekeskuksissa, ne eivaÈt saa siitaÈ muita liikeketjuja suurempaa hyoÈ tyaÈ
hakiessaan uusia liikepaikkoja. LiikkeitaÈ vuokralle tarjoavat pitaÈvaÈt taÈrkeimpaÈnaÈ ratkaisuperusteena
hintaa. Vuokranantajien etujen mukaista ei ole myoÈ skaÈaÈn olla taÈysin riippuvainen yhdestaÈ ainoasta
suuresta vuokralaisesta. NMa:n paÈaÈ johtaja paÈaÈ tti naÈ iden seikkonen perusteella hyvaÈksyaÈ suunnitellun
keskittymaÈn ja myoÈ ntaÈaÈ luvan sen toteuttamiseen ilman lisaÈehtoja.

Portugali

Kilpailuneuvosto (Conselho da ConcorreÃncia) ei soveltanut yhteisoÈ n kilpailuoikeutta vuonna 1998.

Kilpailuneuvosto aloitti kansallisen lainsaÈaÈdaÈnnoÈ n (24. lokakuuta 1993 annetun asetuksen N:o 371/93)
nojalla kaksi valvontamenettelyaÈ , joista toinen koski kansallisen apteekkijaÈ rjestoÈ n ja Stada
Arzneimittel AG:n vaÈlisen yhteisyrityksen (FarminduÂ stria) perustamista geneeristen laÈaÈkkeiden

KILPAILURAPORTTI 1998

KILPAILUSAÈ AÈ NTOÈ JEN SOVELTAMINEN JAÈ SENVALTIOISSA 357



valmistusta ja myyntiaÈ varten ja toinen neljaÈn laÈaÈkekaasujen alalla toimivan yrityksen yhdenmukais-
tettua menettelytapaa, jonka tavoitteena oli markkinoiden jakaminen.

NaÈ iden menettelyiden seurauksena ei maÈaÈraÈ tty sakkoja.

Kilpailuneuvosto antoi lisaÈksi kolme puuttumattomuustodistusta laivaliikenteen, alkoholijuomien ja
dieettituotteiden aloilla toimivien yritysten vaÈ lisille sopimuksille.

Kilpailuvirasto aloitti vuonna 1998 neljaÈ Portugalin kilpailusaÈaÈntoÈ jen rikkomista koskevaa valvonta-
menettelyaÈ , jotka liittyivaÈ t tasolasin tuotantoon, poÈ rssissaÈ harjoitettavaan tiedonvaÈ litykseen, audiovi-
suaalialaan ja dieettituotteisiin.

Yrityskeskittymien valvonnan alalla kilpailuvirasto sai 29 ilmoitusta keskittymistaÈ ja hyvaÈksyi niistaÈ 19.
HyvaÈksytyt keskittymaÈt jakaantuvat sektoreittain seuraavasti: teollisuus (8), kauppa (5) ja palvelut (6).
Kahdesta teollisuussektorilla toteutetusta keskittymaÈstaÈ ilmoitettiin myoÈ s muissa jaÈsenvaltioissa.
Kone- ja laiteteollisuuden alan keskittymaÈstaÈ ilmoitettiin Belgiassa, Irlannissa ja YhdistyneessaÈ
kuningaskunnassa ja kemianteollisuuden alan keskittymaÈstaÈ Saksassa, Belgiassa, Kreikassa ja
YhdistyneessaÈ kuningaskunnassa.

Yhdistynyt Kuningaskunta

Vuoden 1998 kilpailulaissa ei saÈaÈdetaÈ 81 ja 82 artiklan suorasta soveltamisesta.

Yhdistynyt kuningaskunta jatkoi British Airwaysin ja American Airlinesin vaÈlille suunnitellun
liittoutuman tutkimista perustamissopimuksen 84 artiklan nojalla. Tutkimukset toteutettiin rinnakkain
Fair Trading Actin yrityskeskittymaÈsaÈaÈnnoÈ sten mukaisen tutkinnan ja komission perustamissopimuk-
sen 85 artiklan nojalla toteuttaman tutkinnan kanssa.

Kilpailuviraston paÈaÈ johtaja (Director General of Fair Trading, DGFT) toimi myoÈ s vuonna 1998
kauppa- ja teollisuusministerin (Secretary of State for Trade and Industry) neuvonantajana niihin
asetuksiin liittyvissaÈ asioissa, jotka Yhdistynyt kuningaskunta antoi vuonna 1997 saattaakseen
pakkauksista ja pakkausjaÈ tteistaÈ annetun EU-direktiivin (94/62/EY) osaksi kansallista lainsaÈaÈdaÈntoÈ aÈ .
Vuoden 1998 aikana viiden pakkausten kierraÈ ttaÈmistaÈ koskevan yhdenmukaistamisohjelman todettiin
taÈyttaÈvaÈn kilpailuoikeudellisen tutkinnan vaatimukset ja kauppa- ja teollisuusministeri hyvaÈksyikin ne
neuvoteltuaan asiasta DGFTA:n kanssa. Glaspak Ltd perui toimilupahakemuksensa DGFT:n
ilmoitettua sille, ettaÈ sen ohjelma ei vastannut kilpailuoikeudellisen tutkinnan vaatimuksia.

Ruotsi

Ruotsin kilpailuvirasto (Konkurrenceverket) ei voi soveltaa suoraan 81 ja 82 artiklaa. Hallitus on
kuitenkin nimennyt esittelijaÈn tutkimaan asiaa ja laatimaan siitaÈ selonteon vuoden 1999 aikana.

Niiden asioiden joukosta, joihin sovellettiin kansallista lainsaÈaÈdaÈntoÈ aÈ , voidaan nostaa esiin asia Posten
Sverige AB 257. Kyseinen yritys oli ilmoittanut aikovansa soveltaa eriytettyjaÈ tariffeja yhtaÈaÈ ltaÈ tiettyjen
taajamien vaÈlisiin ja toisaalta muualle maahan laÈhetettyjen suurten kaupallisten postilaÈhetysten
jakeluun. Kilpailuvirasto katsoi, ettaÈ toimenpide saattoi johtaa maÈaÈraÈvaÈn aseman vaÈaÈrinkaÈyttoÈ oÈ n ja

257 XXVII kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus, s. 349.
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kielsi uuden tariffijaÈrjestelmaÈn. Markkinatuomioistuin (Marknadsdomstolen), jolta haettiin muutosta
paÈaÈ toÈ kseen, paÈaÈtteli, ettaÈ eriytettyjaÈ tariffeja koskeva ilmoitus oli katsottava vaÈaÈrinkaÈytoÈ kseksi.
Markkinatuomioistuin katsoi, ettaÈ yrityksellaÈ oli puoluettomasti perusteltavissa olevia syitaÈ soveltaa
tiettyihin taajamiin erilaista tariffia kuin maan muihin alueisiin, mutta yritys ei ollut todistanut
eriyttaÈmisen olevan vaÈ lttaÈmaÈtoÈ ntaÈ taajamien vaÈlisten kustannuserojen takia. Markkinatuomioistuin
hyvaÈksyi naÈ in ollen yrityksen suunnitelman soveltaa tiettyjen taajamien vaÈlisiin postilaÈhetyksiin
erilaisia tariffeja kuin muualle maahan jaettaviin postilaÈhetyksiin, mutta katsoi kuitenkin, ettaÈ
yrityksen suunnittelemassa toisessa toimenpiteessaÈ oli kyse vaÈaÈrinkaÈytoÈ ksestaÈ .

Kilpailuvirasto pyysi vuonna 1997 Tukholman kaÈraÈ jaÈoikeutta (Stockholms tingsraÈtt) kieltaÈmaÈaÈn
rakennusmateriaaleja valmistavaa Optiroc-yritystaÈ hankkimasta osuutta kilpailijansa StaÊbrukenin
paÈaÈomasta. Kyseiset yritykset harjoittavat paÈaÈasiassa rakennusmateriaalien valmistusta. Kilpailuvi-
rasto ilmoitti, ettaÈ kyseinen keskittymaÈ loi Optirocille kilpailun kannalta haitallisen maÈaÈraÈaÈvaÈn aseman
markkinoilla, koska se takasi sille noin 80 prosentin osuuden joistakin markkinoista ja tuontitavaroi-
den osuus markkinoista oli vaÈhaÈinen. KaÈraÈ jaÈoikeus ei yhtynyt kilpailuviraston naÈkemykseen ja hylkaÈsi
keskittymaÈn kieltaÈmistaÈ koskevan pyynnoÈ n. Kilpailuvirasto haki kaÈraÈ jaÈoikeuden paÈaÈ toÈ kseen muutosta
markkinatuomioistuimelta, joka kuitenkin vahvisti kaÈraÈ jaÈoikeuden paÈaÈ toÈ ksen. Markkinatuomioistuin
paÈaÈ tteli asiassa, ettaÈ keskittymaÈaÈ koskevia tutkimuksia ei pitaÈ isi kohdistaa yksinomaan sen suoriin
vaikutuksiin kilpailuun vaan asiaa olisi tarkasteltava kokonaisvaltaisesti ottaen huomioon myoÈ s muut
erityisen taÈrkeaÈt etunaÈkoÈ kohdat. Markkinatuomioistuin ottikin asiassa huomioon rakenneuudistuksen
vaÈ lttaÈmaÈttoÈ myyden ja yhaÈ kasvavan kansainvaÈ lisen kilpailun aiheuttaman paineen. Markkina-
tuomioistuin katsoi lisaÈksi, ettaÈ mahdollisuudet paÈaÈstaÈ kyseisille markkinoille olivat tyydyttaÈvaÈt ja
ostajat (rakennusalan yritykset ja rakennusmateriaalien jakelijat) olivat etulyoÈ ntiasemassa tavarantoi-
mittajiin (Optirociin) naÈhden.

Markkinatuomioistuin kielsi Sydved-yhteisyritykseen kuuluvien erittaÈ in suurten metsaÈyhtioÈ iden,
Storan, MoDon ja MunksjoÈ n EtelaÈ -Ruotsissa harjoittaman laajan yhteistyoÈ n 258 kilpailulain nojalla
ja maÈaÈraÈsi sen purettavaksi viipymaÈttaÈ , markkinatuomioistuimen asettamassa maÈaÈraÈajassa. YhteistyoÈ
koski rakennustoiminnassa kaÈytettaÈvaÈn puutavaran yhteisostoja. YhteistyoÈ poisti naÈ iden kolmen
yrityksen vaÈ lisen hintakilpailun kyseisiltaÈ markkinoilta sekaÈ esti puuntoimittajia myymaÈstaÈ ja
asiakkaita ostamasta puuta vain yhdeltaÈ naÈ istaÈ yrityksistaÈ .

Kilpailuvirasto oli vuonna 1996 nostanut kanteen Statens JaÈrnvaÈgar -yhtioÈ taÈ (Ruotsin valtion
rautatieyhtioÈ , SJ) vastaan, koska yhtioÈ oli kaÈyttaÈnyt vaÈaÈrin maÈaÈraÈaÈvaÈaÈ markkina-asemaansa tekemaÈllaÈ
tarjouksen, jolla se pyrki voittamaan seutujunaliikenteen hoitamisesta jaÈrjestetyn tarjouskilpailun.
VaÈaÈrinkaÈytoÈ s muodostui ensisijaisesti liian alhaisen hinnan tarjoamisesta 259. SJ voitti tarjouskilpailun
tekemaÈllaÈ sitaÈ pienempaÈaÈ kilpailijaa, BK TaÊgia alhaisemman tarjouksen. SJ:n tarjous oli 23,5 miljoonaa
Ruotsin kruunua. Tukholman kaÈraÈ jaÈoikeus paÈaÈ ttteli, ettaÈ SJ:n toiminnasta aiheutuvat kustannukset
olivat yhteensaÈ yli 30 miljoonaa kruunua ja muuttuvat kustannukset vaÈhintaÈaÈn 29 miljoonaa kruunua
ja ettaÈ SJ oli varmasti tietoinen siitaÈ , ettaÈ sen tarjous oli taÈ taÈ alhaisempi. KaÈraÈ jaÈoikeus katsoi, ettaÈ
koska SJ:n asettama hinta alitti sen muuttuvat kustannukset, oli oletettavaa, ettaÈ yritys oli asettanut
hintansa liian alhaisiksi poistaakseen yhden tai useampia kilpailijoita markkinoilta tai ainakin
heikentaÈaÈkseen olennaisesti niiden asemaa. SJ ei ole myoÈ skaÈaÈn kyennyt esittaÈmaÈaÈn olettamuksen
kumoavia todisteita. KaÈraÈ jaoikeus paÈaÈ tteli naÈ in ollen, ettaÈ SJ oli asettanut hintansa laittomasti liian
alhaalle, ja maÈaÈraÈsi sille 8 miljoonan kruunun sakon. SJ on valittanut taÈstaÈ paÈaÈ toÈ ksestaÈ .

258 XXVII kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus, s. 348.
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Kilpailuvirasto haastoi Scandinavian Airlines System -yhtioÈ n (SAS) oikeuteen ja vaati, ettaÈ SAS:lle
maÈaÈraÈtaÈaÈn 10 miljoonan Ruotsin kruunun sakko sen kieltaÈydyttyaÈ tekemaÈstaÈ interline-sopimusta sitaÈ
huomattavasti pienemmaÈn kilpailijan, Nordic European Airways -yhtioÈ n (NEA) kanssa. Tukholman
kaÈraÈ jaÈoikeus hyvaÈksyi kilpailuviraston vaatimuksen ja paÈaÈtteli asiasta antamassaan tuomiossa, ettaÈ
SAS oli todistettavasti kieltaÈytynyt tietoisesti tekemaÈstaÈ interline-sopimusta NEA:n kanssa rajoit-
taakseen kilpailua tai ettaÈ SAS oli vaÈhintaÈaÈnkin tietoinen siitaÈ , ettaÈ sen kieltaÈytyminen saattaisi
rajoittaa kilpailua. KaÈ raÈ jaÈoikeus maÈaÈ raÈ si kuitenkin asiasta kilpailuviraston vaatimaa sakkoa
pienemmaÈn sakon perustellen paÈaÈ toÈ staÈaÈn rikkomisen vaikutusten lyhyellaÈ kestolla (noin 8 kuukautta)
ja rajallisuudella. SekaÈ SAS ettaÈ kilpailuvirasto ovat valittaneet tuomiosta markkinatuomioistuimeen.

Kilpailuvirasto nosti kanteen raÈ jaÈhteitaÈ valmistavaa Nitro Nobel AB -yritystaÈ vastaan ja vaati, ettaÈ sille
maÈaÈraÈtaÈaÈn 5 miljoonan Ruotsin kruunun sakko. Kilpailuvirasto katsoi, ettaÈ yritys oli kaÈyttaÈnyt vaÈaÈrin
maÈaÈraÈaÈvaÈaÈ markkina-asemaansa ensinnaÈkin soveltamalla eraÈaÈseen jaÈ lleenmyyjaÈaÈn muita edullisempia
kaupallisia ehtoja poistaakseen tuontitavaroiden aiheuttaman kilpailun ja toiseksi sitomalla jotkin
asiakkaistaan itseensaÈ yksinostosopimuksin. Tukholman kaÈraÈ jaÈoikeus hyvaÈksyi vuonna 1998 antamas-
saan tuomiossa kilpailuviraston syytoÈ kset vain siltaÈ osin kuin oli kyse yksinostosopimuksista ja maÈaÈraÈsi
naÈ in ollen yritykselle kilpailuviraston vaatimaa sakkoa pienemmaÈn sakon. Molemmat osapuolet ovat
valittaneet tuomiosta markkinatuomioistuimeen.

C Ð YhteisoÈ jen kilpailusaÈ aÈ ntoÈ jen soveltaminen kansallisissa
tuomioistuimissa

TaÈssaÈ jaksossa eivaÈt ole mukana niiden tuomioistuinten antamat tuomiot, joiden vastuualueeseen
kuuluu kansallisten kilpailuviranomaisten tekemien paÈaÈ toÈ sten laillisuuden arviointi. NaÈ itaÈ tuomioita
on kaÈsitelty edellisessaÈ jaksossa (Kansallisten viranomaisten toteuttama yhteisoÈ n kilpailusaÈaÈntoÈ jen
soveltaminen).

Vain kuuden jaÈsenvaltion (Saksa, ItaÈvalta, Ranska, Italia, Alankomaat ja Yhdistynyt kuningaskunta)
kilpailuviranomaiset ovat ilmoittaneet kansallisten tuomioistuintensa tekemistaÈ paÈaÈ toÈ ksistaÈ , jotka
perustuvat yhteisoÈ n kilpailusaÈaÈntoÈ ihin tai joista on haettu ennakkoratkaisua yhteisoÈ jen tuomioistui-
melta.

Saksa

Saksan siviilituomioistuinten paÈaÈ toÈ kset, joissa on sovellettu yhteisoÈ n oikeutta ja jotka on ilmoitettu
liittovaltion kilpailuvirastolle, ovat seuraavat:

1 Frankfurt am Mainin ylemmaÈn maaoikeuden (Oberlandesgericht) asiassa P-080/97, 11 U (Kart) 33/
97, 13.1.1998 antama tuomio

AE TV CoopeÂration GmbH, Heidelberg

FeÂdeÂration internationale de l'automobile (FIA), Pariisi

Koska asia ei ole kiireellinen, vastaajaa ei kielletaÈ vaÈ litoimia koskevalla maÈaÈraÈyksellaÈ vaÈ ittaÈmaÈstaÈ
omistavansa autourheilukilpailujen televisiointioikeudet; 81 artiklan 3 kohdan mukaisen puuttu-
mattomuustodistusta ja/tai poikkeuslupaa koskevan pyynnoÈ n takia menettelyaÈ ei ole pyydetty
lykaÈttaÈvaÈksi.
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2 Stuttgartin maaoikeuden (Landesgericht) asiassa P-052/96, 17 O 344/96, 5.3.1998 antama tuomio

Interparfums GmbH, Stuttgart

Eurocos Cosmetic GmbH, Dreieich

Kantajalla ei ole oikeutta hajuvesitoimituksiin, sillaÈ vastaajaan ei sovelleta kyseistaÈ oikeudellista
saÈaÈntoÈ aÈ ja syrjintaÈ on oikeutettua (GWB:n 26 pykaÈlaÈn 2 kohdan ensimmaÈinen ja toinen virke; 81
artiklan 1 kohta; Saksan siviilioikeuden (BGB) 823 pykaÈ laÈn 2 kohta)

3 Berliinin maaoikeuden asiassa P-072/98, 16 O 642/97, 17.3.1998 antama tuomio

Langnese-Iglo GmbH, Hampuri

Ingeborg Handl, SchoÈ nwalde

Vastaajaa kielletaÈaÈn vaÈ litoimia koskevalla maÈaÈraÈyksellaÈ myymaÈstaÈ kioskissaan muiden valmistajien
kuin kantajan valmistamia jaÈaÈ teloÈ itaÈ (81 artiklan 1 kohta; asetuksen (GVO) N:o 1984/83 3 pykaÈlaÈn
d kohta)

4 DuÈ sseldorf in maaoikeuden asiassa P-054/98, 38 O 22/98, 20.3.1998 antama tuomio

Procter & Gamble GmbH, Schwalbach am Taunus

AOK Rheinland, DuÈ sseldorf

Sairasvakuutuskassoja vastaan ei nostettu GWB:n 35 pykaÈ laÈn, Saksan siviilioikeuden 1004 pykaÈlaÈn
ja 823 pykaÈ laÈn 2 kohdan ja perustamissopimuksen 81 artiklan nojalla kieltokannetta, sillaÈ Saksan
sosiaaliturvalain (SGB, V osa) mukaan kiinteiden summien maÈaÈraÈaÈminen on riippumatonta
toimintaa (vaÈ litoimia koskeva maÈaÈraÈys).

5 DuÈ sseldorfin maaoikeuden asiassa P-179/97, 38 O (Kart) 126/97, 20.3.1998 antama tuomio

Is Internet Services GmbH & Co. KG Hamburger, Hampuri

Deutsche Telekom AG, DuÈ sseldorf

DTAG:n ºT-InterConnectº -tariffi ei riko GWB:n 26 pykaÈlaÈn 2 kohtaa eikaÈ perustamissopimuksen
82 artiklaa, sillaÈ DTAG ei ole maÈaÈraÈaÈvaÈssaÈ asemassa ainoastaan Internet-yhteyden tarjoamista
koskevien palveluiden markkinoilla (online-palveluita ei oteta huomioon).

6 Leipzigin ylemmaÈn maaoikeuden asiassa P-092/98, 7 U 2980/97, 8.4.1998 antama tuomio

Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz GmbH, Torgau

Magdeburger Wasser-und Abwassergesellschaft mbH i.L; Magdebourg

Alueellisella vedenjakelulaitoksella ei ole oikeutta vaatia vedenjakeluyrityksiaÈ palauttamaan
vesitoimituksista tehdyn sopimuksen mukaisesti suoritettuja maksuja (§22 GWB ja Saksan
siivilioikeuden §138; GWB:n 22 pykaÈ laÈn 4 ja 5 kohta sekaÈ §103; 82 artikla ja Saksan siviilioikeuden
§134).

7 Nuremberg-FuÈ rthin maaoikeuden asiassa P-004/96, 3 O 11298/95, 22.4.1998 antama tuomio

Michael Wolf Spedition, Straubing

Zweckverband Abfallwirtschaft Straubing Stadt und Land, Straubing

Kauppojen pakkausjaÈ tteiden keraÈys- ja lajittelujaÈrjestelmaÈn kaÈyttoÈ oÈ notossa ja kaÈytoÈ ssaÈ sovelletta-
vasta kaksoisjaÈrjestelmaÈn (Duales System) yhteydessaÈ tehty palvelusopimus rikkoo GWB:n 1
pykaÈlaÈaÈ ja perustamissopimuksen 81 artiklaa.
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8 Hannoverin maaoikeuden asiassa P-175/96, 21 O 146/96 (Kart), 23.4.1998 antama tuomio

Autohof Bismark GmbH, MuÈ nster

HDI Haftpflichtverband der Deutschen Industrie VVaG, Hannover

Vakuutuksenantajaa, joka laskuttaa palveluistaan omien hinnastojensa perusteella toimittaessaan
tapaturma-ajoneuvojen tilalle toisen ajoneuvon, vastaan ei nosteta kieltokannetta, sillaÈ kantajaan
ei sovelleta kyseistaÈ oikeudellista saÈaÈntoÈ aÈ .

9 DuÈ sseldorfin maaoikeuden asiassa P-057/97, 12 O (Kart) 95/97, 29.4.1998 antama tuomio

Langnese-Iglo GmbH, Hampuri

Kioland GmbH & Co. KG, MuÈ hlheim, ym.

Vastaaja kannusti kioskeja irtisanomaan sopimuksensa vaÈ ittaÈmaÈ llaÈ totuudenvastaisesti, ettaÈ
sopimukset, jotka kioskit olivat tehneet kantajan kanssa, rikkoivat kartellilainsaÈaÈ daÈ ntoÈ aÈ
(epaÈrehellistaÈ kilpailua koskevan lain (UWG) §1; 81 ja 82 artikla; komission asetus N:o 83/1984).

10 MuÈ nchenin maaoikeuden ensimmaÈinen jaosto, 7 HKO 17070/96, tuomio 29.4.1998

HEI. A Kosmetik Handels GmbH & Co. ParfuÈ merie KG; MuÈ nchen

Calvin Klein Cosmetic Vertriebs GmbH, Wiesbaden

Kantajalla on oikeus kosmetiikkatoimistuksiin vastaajan ja vaÈhittaÈ iskauppiaiden tavanmukaisesti
tekemien varastotoimitussopimusten perusteella (81 artiklan 1 kohta sekaÈ Saksan siviilioikeuden
823 pykaÈ laÈn 2 kohta ja 249 pykaÈlaÈn ensimmaÈinen virke).

11 MuÈ nchenin maaoikeuden ensimmaÈisen jaoston asiassa P-119/97, 4 HKO 11297/97, 7.5.1998 antama
tuomio

Agip Dt AF u. weit. MineraloÈ lges, in GbR Tankdienst-Ges, MuÈ nchen

Flughafen MuÈ nchen GmbH, MuÈ nchen

Kantajalla ei ole 82 artiklan eikaÈ GWB:n 26 pykaÈ laÈn 2 kohdan nojalla oikeutta korvata ºinto-
planeº -palveluiden tarjoajaa tai tarjota huolintapalveluita kolmansille MuÈ nchenin lentoasemalla.

12 Liittotuomioistuimen (liittovaltion korkein oikeus, Bundesgerichtshof) asiassa P-023/95, KZR 23/
96, 12.5.1998 antama tuomio

City ParfuÈ rmerie JuÈ rgen Rathjen GmbH, MuÈ nchen

Biotherm Kosmetik GmbH, Bonn

Perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohdan ja Saksan siviilioikeuden 823 pykaÈ laÈn yhdessaÈ tuoma
suoja ei takaa oikeutta tavarantoimituksiin; liittotuomioistuin antoi tuomion asiassa, joka koski
sopimusta edeltaÈvaÈn sitoumuksen merkityksellisyyttaÈ varastomyyntiin tarkoitettujen kosmetiikka-
tuotteiden toimituksia koskevien oikeuksien kannalta (GWB:n 26 pykaÈlaÈn 2 kohta ja §35).

13 Liittotuomioistuimen asiassa P-061/95, KZR 25/96, 12.5.1998 antama tuomio

Zentral-Droguerie Meidinger GmbH, MuÈ nchen

Biotherm Kosmetik GmbH, Bonn

Perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohdan ja Saksan siviilioikeuden 823 pykaÈ laÈn yhdessaÈ tuoma
suoja ei takaa oikeutta tavarantoimituksiin; myoÈ skaÈaÈn GWB:n 26 pykaÈ laÈn 2 kohta eikaÈ 35 pykaÈ laÈ ei
anna kantajalle oikeutta tavarantoimituksiin, sillaÈ kantaja ei ole sitoutunut sopimuksella tietyistaÈ
tuotteista koostuvaan ja/tai johtavien valmistajien tarjoamaan valikoimaan.

KILPAILURAPORTTI 1998

362 KILPAILUSAÈ AÈ NTOÈ JEN SOVELTAMINEN EUROOPAN UNIONISSA



14 Liittotuomioistuimen asiassa P-044/91, KZR 24/96, 12.5.1998 antama tuomio

City-ParfuÈ merie JuÈ rgen Rathjen GmbH, MuÈ nchen

Deutsche Lancome GmbH, Bonn

Perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohdan ja Saksan siviilioikeuden 823 pykaÈ laÈn yhdessaÈ tuoma
suoja ei takaa oikeutta tavarantoimituksiin; liittotuomioistuin antoi tuomion asiassa, joka koski
sopimusta edeltaÈvaÈn sitoumuksen merkityksellisyyttaÈ varastomyyntiin tarkoitettujen kosmetiikka-
tuotteiden toimituksia koskevien oikeuksien kannalta (GWB:n 26 pykaÈlaÈn 2 kohta ja §35).

15 DuÈ sseldorfin ylemmaÈn maaoikeuden asiassa P-178/96, U (Kart) 15/97, 16.6.1998 antama tuomio

1. British Telecommunications plc. London/GB; 2. VIAG Interkom GmbH & Co.

1. Deutsche Telekom AG Bonn; 2. ATLAS Deutschland

Vastaajien, joiden ºGlobal Oneº -yhteisyritys oli aloittanut liiketoimintansa jo ennen komission
poikkeuslupapaÈaÈ toÈ sten voimaantuloa, on maksettava kantajille vahingonkorvauksia (81 artikla).

16 Rostockin maaoikeuden asiassa P-147/97, 3 O 284/97, 2.7.1998 antama tuomio

Stadtwerke Neustrelitz GmbH Neustrelitz

EMO Energieversorgung MuÈ ritz-Oderhaff AG, Neubrandenburg

Kantaja ei voi vaatia alennuksia pitkaÈaikaisiin saÈhkoÈ n hintoihin, joista se sopi vastaajan kanssa
taÈmaÈn ostettua paikallisen saÈhkoÈ njakeluyhtioÈ n (GWB:n 26 pykaÈ laÈn 2 kohta ja §35; 81, 82 ja 86
artikla).

17 DuÈ sseldorfin ylemmaÈn maaoikeuden asiassa P-042/98, U (Kart) 3/98, 11.8.1998 antama tuomio

Hetzel GmbH & Co. KG, Rudersberg-Steinenberg

Duales System Deutschland GmbH, KoÈ ln

Sopimus, jossa maÈaÈraÈtaÈaÈn, ettaÈ ºDer GruÈ ne Punktº -merkin kaÈyttoÈ on poikkeuksetta maksullista,
myoÈ s muille kuin yksityishenkiloÈ ille ja pienyrityksille myytaÈvissaÈ pakkauksissa (GWB:n 26 pykaÈlaÈn
2 kohta; 81 artikla) on lainvoimainen.

18 DuÈ sseldorfin maaoikeuden asiassa P-108/97, 38 O 84/97 (Kart), 28.8.1998 antama tuomio

Intersan, Institut f. pharm. u klin. Forschung GmbH, Ettlingen

AOK Bundesverband, Bonn, ja muiden sairausvakuutuskassojen keskusjaÈrjestoÈ t

Kiinteiden summien maÈaÈraÈaÈmistaÈ vastaan ei nosteta 81 ja 82 artiklan rikkomisesta johtuvaa
kieltokannetta, sillaÈ kantaja ei harjoita jaÈsenvaltioiden vaÈ liseen kauppaan liittyvaÈaÈ toimintaa eikaÈ
vastaajana ole yritys (81 ja 82 artikla; Saksan siviilioikeuden §1004 ja §823, epaÈrehellistaÈ kilpailua
koskevan lain §1).

19 DuÈ sseldorfin ylemmaÈn maaoikeuden asiassa P-054/98, U (Kart) 19/98, 28.8.1998 antama tuomio

Procter & Gamble GmbH, Schwalbach am Taunus

AOK Rheinland, DuÈ sseldorf

Sairaanhoidossa kaÈytettaÈvien laitteiden valmistaja sai hyvaÈksytyksi vaatimuksensa, jonka mukaan
sairasvakuutuskassojen keskusjaÈrjestoÈ jen on lopetettava kiinteiden summien maÈaÈraÈaÈminen (Saksan
siviilioikeuden 823 pykaÈ laÈn 2 kohta ja §1004 (yhdenmukaisesti) sekaÈ 81 artiklan 1 ja 2 kohta;
vaÈ litoimia koskeva maÈaÈraÈys).
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20 DuÈ sseldorfin maaoikeuden asiassa P-097/97, 38 O 74/97 (Kart), 28.8.1998 antama tuomio
GoÈ decke AG, Berliini
AOK Bundesverband, Bonn, ja muiden sairausvakuutuskassojen keskusjaÈrjestoÈ t
Kantaja ei voi velvoittaa sairasvakuutuskassojen keskusjaÈrjestoÈ jaÈ (vastaajaa) luopumaan kiinteiden
summien muuttamisesta, sillaÈ vastaaja ei ole luokiteltavissa yritykseksi eikaÈ asia koske kantajaa
oikeudellisesti (81 artikla sekaÈ GWB:n §35 ja Saksan siviilioikeuden §823 ja §1004); muutoksen-
hakuoikeus.

ItaÈvalta

Kansallisten tuomioistuinten paÈaÈ toÈ ksillaÈ oli vuonna 1998 ratkaiseva merkitys kilpailuoikeuden
soveltamisen kannalta. Perustuslakituomioistuimen (Verfassungsgerichtshof) antama tuomio aiheutti
sen, ettaÈ apteekkilaista poistettiin saÈaÈnnoÈ s, jossa saÈaÈdettiin velvollisuudesta valvoa asukasmaÈaÈraÈn
perusteella tarvetta lisaÈapteekkien perustamiseen, sillaÈ saÈaÈnnoÈ ksen katsottiin olevan ristiriidassa
ammatinharjoitusvapauden kanssa. PaÈaÈ toÈ ksen odotetaan lisaÈaÈvaÈn kilpailua apteekkialalla.

Korneuburgin maaoikeus (Landesgericht) teki rangaistuspaÈaÈtoÈ ksen asiassa, jossa oli kyse julkisia
rakennusurakoita koskeviin sopimuksiin liittyvaÈstaÈ petoksesta ja hintakartelleista. Maaoikeus pystyi
todistamaan, ettaÈ petoksesta oli aiheutunut suoraan usean miljoonan ItaÈvallan sÏillingin vahingot.
PaÈaÈ toÈ ksessaÈ sovellettiin petostapauksissa maÈaÈraÈ ttaÈviaÈ seuraamuksia (jopa 10 vuoden vapausrangaistus
ja vahingonkorvaukset) sovellettiin myoÈ s hintakartelleihin, mikaÈ on johtanut kaÈytaÈnnoÈ ssaÈ kilpailu-
lainsaÈaÈdaÈnnoÈ n tiukentumiseen. Wienin ja Korneuburgin yleiset syyttaÈ jaÈvirastot panivat vireille
oikeudenkaÈynnit julkisia rakennusurakoita koskevien tarjouskilpailuiden voittamiseksi luotuja
hintakartelleja vastaan. EraÈs rakennusalan yritys sai vilpillisin keinoin haltuunsa tai osti luetteloita
tarjouskilpailuihin osallistuvista yrityksistaÈ , otti yhteyttaÈ potentiaalisiin kilpailijoihin ja korotti sen
jaÈ lkeen hintoja. Tarjouskilpailut haÈvinneet yritykset saivat hyvityksiaÈ , joiden maÈaÈraÈ oli jopa 1 prosentti
koko liiketoimen arvosta ja jotka rahoitettiin kuvitteellisilla laskuilla. Talousrikoksista vastaava
poliisiyksikkoÈ toteutti paikan paÈaÈ llaÈ tutkimuksia samanikaisesti yli 80 yrityksessaÈ , ja yrityksistaÈ
loÈ ydettiinkin asiakirjoja, joihin sisaÈ ltyi tarjoajien nimet ja niiden tekemien tarjousten suuruudet,
vaikka tarjousten jaÈ ttaÈmiselle asetettu maÈaÈraÈaika ei ollut vielaÈ edes paÈaÈ ttynyt. Toisista asiakirjoista
saatujen tietojen mukaan kyseinen rakennusalalla toimiva yritys, SBG, oli laskenut kilpailevien
yritysten puolesta rakennusurakkatarjousten suuruudet. Asiassa nostettiin syyte yhteensaÈ 22 henkiloÈ aÈ
vastaan. SBG:n johtaja tuomittiin petoksesta yhteensaÈ seitsemaÈksi vuodeksi vankeuteen, ja haÈnelle
maÈaÈraÈttiin lisaÈksi 30 miljoonan sÏillingin sakko. Sakon maksamatta jaÈttaÈminen pidentaÈaÈ vankeusran-
gaistusta yhdellaÈ lisaÈvuodella. HenkiloÈ t, jotka olivat toimittaneet tarjoajien nimet sisaÈ ltaÈvaÈ t luettelot,
tuomittiin virkasuhdesalaisuuden rikkomisesta 6±8 kuukauden ehdolliseen vankeuteen. Tuomiot eivaÈt
ole vielaÈ taÈytaÈntoÈ oÈ npanokelpoisia. Vahinkoa kaÈrsineet kunnat vaativat tarjoajilta korvauksia
vahingoista; kunnille onkin jo maksettu suuria korvaussummia. Tuomittujen urakoitsijoiden asianajajat
vaÈ ittivaÈ t, ettei kyseisessaÈ asiassa ollut kyse petoksesta vaan kartellilain noudattamatta jaÈ ttaÈmisestaÈ ,
josta voidaan tuomita enintaÈaÈn 360 paÈivaÈsakkoon. SyyttaÈ jaÈvirasto vastasi, ettaÈ jos yritykset sopivat
keskenaÈaÈn julkisista urakoista, tarjoajia harhautetaan luulemaan, ettaÈ urakasta kilpaillaan; jos taÈ llaiset
kartellit tai sopimukset paljastuvat, tarjouskilpailu perutaan ja kartelliin osallistuneet yritykset
useimmiten poistetaan hyvaÈksyttyjen urakoitsijoiden luettelosta. Jos yritys voi todistaa kaÈrsineensaÈ
vahinkoa, on kyse petoksesta, johon syyllistynyt osapuoli voidaan tuomita jopa 10 vuodeksi
vankeuteen.

Monet kansallisten (markkina)tuomioistuimen kaÈsiteltaÈviksi saatetuista asioista koskivat perus-
tamissopimuksen 81 ja/tai 82 artiklan suoraa soveltamista moottoriajoneuvojen jakelusopimuksiin.
Korkein maaoikeus (Oberster Gerichtshof) totesi 30. kesaÈkuuta 1998 tekemaÈssaÈaÈn paÈaÈtoÈ ksessaÈ
4Ob165/98 taÈysin oikeutetusti, ettaÈ leasing-yrityksellaÈ , joka kuuluu autokauppaketjuun, jonka
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markkinaosuus on yli 20 prosenttia, ja joka on tehnyt huoltosopimuksia noin 8 000 ajoneuvosta, ei ole
maÈaÈraÈaÈvaÈaÈ asemaa ajoneuvojensa korjauksessa, ja ettaÈ sellaiselle yritykselle tehtyjen tilausten
perumisessa, joka ei ole enaÈaÈ kyseisen ajoneuvojen jakeluketjun jaÈsen, ei ole kyse boikotista.

MyoÈ s muita perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklan suoraan sovellettavuuteen liittyviaÈ asioita otettiin
kaÈsiteltaÈviksi (esim. asia Lotto-Totto-myyntipiste, OBH 2Ob237/98, tuomio 24.9.1998), mutta
tuomioistuimet totesivat niistaÈ , ettei maÈaÈraÈaÈvaÈn aseman vaÈaÈrinkaÈytoÈ staÈ ollut todisteita. Mainitussa
Lotto-Totto-myyntipistettaÈ koskevassa asiassa monopoliasemassa oleva yritys oli kieltaÈytynyt
antamasta eraÈaÈn tupakkakaupan kaÈyttoÈ oÈ n lottokuponkien rekisteroÈ imiseen tarvittavia online-laitteita.

OikeudenkaÈynnissaÈ , jossa oli kyse maÈaÈraÈaÈvaÈssaÈ asemassa olevan elokuvien jakeluyhtioÈ n kieltaÈytymi-
sestaÈ toimittaa elokuvia eraÈaÈ lle elokuvateatterille, vedottiin muun muassa 82 artiklaan ja vilpillisen
kilpailun torjumista koskevassa laissa (4Ob214/97) esitettyyn ºhyvien tapojenº noudattamisen
periaatteeseen. Tuomioistuin totesi oikeudenkaÈynnin paÈaÈ tteeksi, ettaÈ elokuvien toimittamisesta
kieltaÈytyminen rikkoi jo sinaÈnsaÈ vilpillisen kilpailun torjumista koskevaa lakia.

Ranska

Ranskan osalta on mainittava kaksi korkeimman oikeuden antamaa tuomiota, jotka vahvistavat
yhteisoÈ jen tuomioistuimen oikeuskaÈytaÈnnoÈ n.

EnsimmaÈisessaÈ asiassa 260 korkein oikeus sovelsi yhteisoÈ jen tuomioistuimen asiassa CAMULRAC ja
CANCAVA 17. helmikuuta 1993 antamassa tuomiossa vahvistettua oikeuskaÈytaÈntoÈ aÈ , jonka mukaan
yleisen sosiaaliturvamaksun (CSG) kantamisesta vastaavan hallintoelimen ORGANICin hoitama
tehtaÈvaÈ on luonteeltaan yksinomaan sosiaalinen, eikaÈ kyseistaÈ hallintoelintaÈ naÈ in ollen katsota 81 ja 82
artiklassa tarkoitetuksi yritykseksi.

Korkein oikeus vahvisti toisessa asiassa 261 Pariisiin muutoksenhakutuomioistuimen tulkinnan de
minimis -saÈaÈnnoÈ n soveltamisesta menettelyssaÈ , joka liittyi luksustuotteita toimittavaan yritykseen,
jonka vertikaalinen jakelusopimuksen lainvoimaisuus oli kyseenalaistettu. Kyseisen tavarantoimittajan
osuus markkinoista oli vain 0,5 prosenttia. Muutoksenhakutuomioistuin totesi, ettaÈ taÈssaÈ tapauksessa
sillaÈ , ettaÈ sopimuksesta ei ollut ilmoitettu komissiolle, ei ollut merkitystaÈ sopimuksen lainvoimaisuu-
delle 81 artiklan nojalla.

Korkein hallintoneuvosto ei kumonnut vuonna 1998 paÈaÈ toÈ ksiaÈ tai hallinnollisia sopimuksia yhteisoÈ n
kilpailusaÈaÈntoÈ jen perusteella. Se vahvisti kuitenkin antamallaan hylkaÈaÈvaÈ llaÈ tuomiolla 262 oikeus-
kaÈytaÈntoÈ nsaÈ , jonka mukaan naÈmaÈ kilpailusaÈaÈnnoÈ t on sisaÈ llytettaÈvaÈ hallintotuomioistuinten takaamiin
lakikokonaisuuksiin.

260 Korkeimman oikeuden sosiaalioikeuden osaston asiassa ORGANIC 5.2.1998 antama tuomio.
261 Korkeimman oikeuden kauppaoikeuden osaston asiassa GIFT SHOP/BOUCHERON, 13 .1.1998 annettu tuomio.
262 Korkeimman hallintoneuvoston asiassa Union HospitalieÁre priveÂe-Intersyndicale des Etablissements

d'hospitalisation priveÂe, 1. huhtikuuta 1998 antama tuomio.
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Italia

1) Kansallisten tuomioistuinten paÈaÈtoÈ kset

Torinon muutoksenhakutuomioistuin (Corte d'Appello di Torino) kumosi asianajajien kansallista
neuvostoa (Consiglio Nazionale Forense) koskevassa asiassa 11. heinaÈkuuta 1998 antamassaan
tuomiossa nro 791 asianajajapalkkiotaulukon, joka laaditaan asianajajien neuvostossa ja hyvaÈksytaÈaÈn
ministerin asetuksella, sillaÈ muutoksenhakutuomioistuin katsoi kyseisten palkkioiden rikkovan
perustamissopimuksen 10 artiklaa ja 81 artiklan 1 kohtaa. Muutoksenhakutuomioistuin totesi
erityisesti, viitaten yhteisoÈ jen tuomioistuimen asiassa C-35/96, komissio vastaan Italian tasavalta
(tullihuolitsijat) 18. kesaÈkuuta 1998 antamaan tuomioon, ettaÈ asianajajan ammatin harjoittaminen on
katsottava 81 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuksi yritystoiminnaksi ja rinnasti siten asianajajien
neuvoston yritysten yhteenliittymaÈaÈn.

2) EnnakkoratkaisupyynnoÈ t

Vuonna 1998 hyvaÈksyttiin neljaÈ Italian kansallisten tuomioistuinten yhteisoÈ jen tuomioistuimelle
perustamissopimuksen 234 artiklan nojalla esittaÈmaÈaÈ ennakkoratkaisupyyntoÈ aÈ . PyynnoÈ t koskivat
kansallisten saÈaÈntoÈ jen tai joidenkin yritysten kaÈyttaÈytymisen yhteensopivuutta perustamissopimuksen
81, 82 ja 86 artiklan kanssa 263.

NaÈ iden ennakkoratkaisupyyntoÈ jen joukosta voidaan nostaa esiin erityisesti Torinon muutoksenhaku-
tuomioistuimen pyyntoÈ , joka koski perustamissopimuksen 82 artiklan sovellettavuutta autonvalmista-
jien kaÈyttaÈytymiseen; kyseiset autonvalmistajat kaÈyttivaÈt teollisoikeuksia ja henkisen omaisuuden
oikeuksia omien varaosiensa suojaamiseen.

Alankomaat

Alankomaiden kansalliset tuomioistuimet sovelsivat vuonna 1998 yhteisoÈ n kilpailulainsaÈaÈdaÈntoÈ aÈ
tehdessaÈaÈn jaÈ ljempaÈnaÈ luetellut paÈaÈ toÈ kset. On huomautettava, ettaÈ alankomaalaiset tuomarit
tulkitsevat 81 ja 82 artiklaa myoÈ s uutta kilpailulakia soveltaessaan, sillaÈ Alankomaiden kilpailulaki
on laadittu yhteisoÈ n kilpailusaÈaÈntoÈ jen mallin mukaan.

Ð Arnhemin tuomioistuimen (Rechtbank Arnhem) puheenjohtajan asiassa Schuurmans vastaan
Banken Champignons BV, 1.4.1998 antama maÈaÈraÈys

VaÈ litoimia koskeva pyyntoÈ ; herkkusieni- ja parsa-alan yrityksen ostosopimukseen sisaÈ ltyvaÈ
kilpailua rajoittava lauseke; ei yhteensopimattomuutta 81 artiklan 1 kohdan kanssa; asetuksen
N:o 26 2 artiklan nojalla taÈ llaiset sopimukset eivaÈt kuulu 81 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan.

263 Torinon muutoksenhakutuomioistuin, 19.11.1997-16.1.1998 annettu maÈaÈraÈys; Lombardian alueen hallinto-
tuomioistuin, 28.1.1998-23.6.1998 annettu maÈaÈraÈys; Firenzen ensimmaÈisen oikeusasteen tuomioistuin, 20.6.1998
annettu maÈaÈraÈys; Genovan ensimmaÈisen oikeusasteen tuomioistuin, 26.9.1998 annettu maÈaÈraÈys.
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Ð Rotterdamin tuomioistuimen (Rechtbank Rotterdam) puheenjohtajan asiassa Onderlinge Waar-
borgmaatschappij Zorg en Zekerheid contre Theo de Graaf Brillen en Contactlenzen BV 1.4.1998
antama maÈaÈraÈys

VaÈlitoimia koskeva pyyntoÈ ; terveydenhuoltoalan vakuutuslaitos katsotaan tarkasteltavana olevassa
tapauksessa 81 artiklan 1 kohdan mukaiseksi yritykseksi, sillaÈ kyseinen laitos tarjoaa lakisaÈaÈ teisen
tehtaÈvaÈnsaÈ lisaÈksi myoÈ s taÈydentaÈviaÈ vakuutuksia; sillaÈ , ettaÈ laitos harjoittaa lakisaÈaÈ teiseen
toimeksiantoon perustuvaa toimintaa, ei ole merkitystaÈ taÈmaÈn asian kannalta.

Ð Leeuwardenin tuomioistuimen (Rechtbank Leeuwarden) puheenjohtajan asiassa Beheer Miedema
BV vastaan Kapenga Beheer BV, 9.4.1998 antama maÈaÈraÈys

VaÈlitoimia koskeva pyyntoÈ ; sopimuksen (alan suojelemisesta) vaÈ itetaÈaÈn olevan yhteensopimaton 81
artiklan 1 kohdan kanssa; merkitykselliset markkinat vastaavat enintaÈaÈn osaa Leeuwardenista; 81
artikla, johon Alankomaiden kilpailulain 6 pykaÈlaÈ perustuu, koskee tietynlaajuisia maantieteellisiaÈ
markkinoita; yhteisoÈ jen tuomioistuimen oikeuskaÈytaÈnnoÈ n mukaan kaikki maantieteelliset mark-
kinat, olivatpa ne kuinka rajalliset tahansa, eivaÈt kuulu 81 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan.

Ð Arnhemin muutoksenhakutuomioistuimen (Gerechtshof Arnhem) asiassa Coenders vastaan Louis
Nagel 14.4.1998 antama tuomio

VaÈlitoimia koskeva pyyntoÈ ; jaÈ lleenmyyjaÈ voidaan yksinmyyntisopimuksille myoÈ nnettaÈvaÈn ryhmaÈ-
poikkeuksen (asetus N:o 1983/83) perusteella velvoittaa olemaan myymaÈttaÈ kilpailevia tuotteita;
kyseisen asetuksen 2 artiklan 2 kohdan a alakohtaa ei voida soveltaa, koska se koskee muiden
tavaramerkkien kilpailevia tuotteita; myoÈ skaÈaÈn 2 artiklan 2 kohdan b alakohtaa ei voida soveltaa,
koska sopimuksessa tarkoitetut tuotteet ovat taÈssaÈ tapauksessa yksinomaan uusia tuotteita;
yksinmyyntisopimukseen sisaÈ ltyvaÈ suhteellisen uusien, kaÈytettyjen traktoreiden maahantuontia
koskeva kielto ei kuulu naÈin ollen ryhmaÈpoikkeuksen soveltamisalaan.

Ð Groninguen alioikeuden (Kantongerecht Groningen) asiassa Hendrik van der Woude vastaan
Stichting Beatrixoord, 20.5.1998 antama tuomio (ennakkotuomio 4.2.1998)

Sairaala-alan tyoÈ ehtosopimus; kantaja on sitaÈ mieltaÈ , ettaÈ tyoÈ ehtosopimuksesta poikkeamisen
kieltaÈvaÈ maÈaÈraÈys ja maÈaÈraÈys, jonka mukaan tyoÈ ntekijaÈ llaÈ on oikeus tyoÈ nantajan sairauskulukor-
vaukseen vain siinaÈ tapauksessa, ettaÈ haÈn on ottanut vakuutuksen tyoÈ ehtosopimuksessa
tarkoitetulta vakuutuksenantajalta, ovat yhteensopimattomia 81 artiklan 1 kohdan kanssa; tuomari
pyysi asiasta ennakkoratkaisua, sillaÈ asian ratkaiseminen edellyttaÈaÈ haÈnen mielestaÈaÈn sen
maÈaÈrittelemistaÈ , voidaanko vakuutuksenantaja katsoa 81 artiklan 1 kohdan mukaiseksi yritykseksi.

Ð Utrechtin tuomioistuimen (Rechtbank Utrecht) asiassa WAC Centraal Bureau BV vastaan Toonen,
17.6.1998 antama tuomio

PyyntoÈ , joka perustuu jaÈrjestelmaÈaÈn, josta on ilmoitettu komissiolle poikkeusluvan saamiseksi;
tuomioistuin katsoo, ettaÈ jaÈrjestelmaÈlle voidaan mahdollisesti myoÈ ntaÈaÈ 81 artiklan 3 kohdan
mukainen poikkeuslupa; tuomioistuin ratkaisi asian mieluummin vasta komission paÈaÈ toÈ ksen
jaÈ lkeen.
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Ð Hertogenboschin tuomioistuimen (Rechtbank 's-Hertogenbosch) puheenjohtajan asiassa MTV
Europe vastaan Combivisie Regio, 19.6.1998 antama maÈaÈraÈys,

VaÈlitoimia koskeva pyyntoÈ ; ohjelmia tarjoavan yrityksen ja kaapelitoiminnan harjoittajan vaÈlinen
riita; alankomaalaisilla kaapelitoiminnan harjoittajilla on todettu olevan 82 artiklassa tarkoitettu
yhteinen maÈaÈraÈaÈvaÈ asema markkinoilla; kaapelitoiminnan harjoittaja ei kaÈytaÈ tarkasteltavana
olevassa asiassa vaÈaÈrin maÈaÈraÈaÈvaÈaÈ asemaansa.

Ð Amsterdamin muutoksenhakutuomioistuimen (Gerechtshof Amsterdam) asiassa Van der Neut
(Neutrol) vastaan Primagaz, 9.7.1998 antama tuomio

VaÈlitoimia koskeva pyyntoÈ ; yksinostolauseke; ei ole kyse 81 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta
sopimuksesta; kyseinen lauseke sisaÈ ltyy vain sellaisiin sopimuksiin, jotka tehdaÈaÈn kuluttajien, toisin
sanoen loppukaÈyttaÈ jien kanssa, eikaÈ naÈ itaÈ kuluttajia katsota 81 artiklan 1 kohdan mukaisiksi
yrityksiksi.

Ð Arnhemin tuomioistuimen (Rechtbank Arnhem) puheenjohtajan asiassa Heineken Nederland BV
vastaan Mega Company ja muut 17.9.1998 antama maÈaÈraÈys

VaÈlitoimia koskeva pyyntoÈ ; yksinostosopimuksille myoÈ nnettaÈvaÈaÈ ryhmaÈpoikkeusta (asetus N:o
1984/83) ei voida soveltaa taÈ haÈ n asiaan; jaÈ lleenmyyjaÈ ei saa erityistaÈ taloudellista tai
rahoituksellista hyoÈ tyaÈ ; 10 vuotta voimassa olevasta oluen yksinostovelvollisuudesta aiheutuva
kilpailun rajoittuminen ei ole perusteltua.

Ð Amsterdamin tuomioistuimen (Rechtbank Amsterdam) asiassa Free Record Shop BV vastaan
Koninklijke Vereeniging ter bevordering van de Belangen des Boekhandels (KVB) 30.9.1998 antama
tuomio

TilapaÈ isesti voimassa olevat KVB:n saÈaÈnnoÈ t, joista oli ilmoitettu komissiolle jo ennen 1.
marraskuuta 1962 81 artiklan 3 kohdan mukaisen poikkeusluvan saamiseksi; saÈaÈntoÈ ihin on tehty
sittemmin muutoksia ja niistaÈ on esitetty ennakkoratkaisupyyntoÈ jaÈ , joihin yhteisoÈ jen tuomioistuin
vastasi 24.4.1997 antamallaan tuomiolla; Amsterdamin tuomioistuimen mukaan saÈaÈntoÈ jen
vaÈ liaikaisen voimassaolon poistaminen edellyttaÈaÈ kahden perusteen taÈyttymistaÈ : 1) muutosten on
rajoitettava, vahvistettava tai laajennettava kilpailunrajoituksia, ja jos naÈ in on, 2) muutosten ei
katsota aiheuttavan uusia, kyseisestaÈ sopimuksesta erillisiaÈ kilpailunrajoituksia, jotka eivaÈt muuta
millaÈaÈn tavoin sopimuksen paÈaÈsisaÈ ltoÈ aÈ ; koska kaÈsiteltaÈvaÈnaÈ oleva asia ei taÈytaÈ viimeksi mainittua
perustetta, saÈaÈntoÈ jen tilapaÈ inen voimassaolo jatkuu.

Ð ElinkeinoelaÈmaÈn muutoksenhakuelimen (College van Beroep voor het Bedrijfsleven) asiassa Stolp
International BV vastaan Productschap Tuinbouw, 7.10.1998 tekemaÈ paÈaÈ toÈ s

Productschapin 264 paÈaÈ toÈ s mainosveron kantamisesta ei ole yhteensopimaton 81 artiklan 1 kohdan
kanssa, koska paÈaÈ toÈ sten tiettyjaÈ tuotteita koskevien yleisten mainoskampanjoiden jaÈrjestaÈmisestaÈ
ei voida katsota olevan 81 artiklan 1 kohdan nojalla kiellettyjaÈ ; tuomiossa ei naÈin ollen ratkaista
kysymystaÈ siitaÈ , ovatko Productschappenit 81 artiklan 1 kohdan mukaisia yrityksiaÈ .

264 ºProductschappenitº ovat tuottajien ammattijaÈrjestoÈ jaÈ , joilla on jonkin verran taloudellista toimivaltaa omalla
alallaan. KyseisiaÈ jaÈrjestoÈ jaÈ on erityisesti maatalousalalla.
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Ð Korkeimman oikeuden (Hoge Raad) asiassa Johnson Wax GmbH vastaan Novem Trading
International BV, 20.11.1998 antama tuomio

Yksinmyyntisopimus; sopimus ei ole sinaÈnsaÈ yhteensopimaton 81 artiklan 1 kohdan kanssa, koska
sille voidaan myoÈ ntaÈaÈ asetuksen N:o 1983/83 mukainen (ryhmaÈ)poikkeus tai 81 artiklan 3 kohdan
mukainen vapautus 81 artiklan soveltamisesta; sopimuslauseke, jolla kielletaÈaÈn kyseisten tuotteiden
myynti kolmen kuukauden kuluttua sopimuksen voimassaolon paÈaÈttymisestaÈ , ei muodosta taÈssaÈ
tapauksessa asetuksen N:o 1983/83 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua ºmuuta kilpailunrajoitustaº.

Yhdistynyt Kuningaskunta

Muutoksenhakutuomioistuin (Court of Appeal) otti vuonna 1998 kantaa kahteen asiaan, jotka koskivat
ostovelvoitteen mukaisia oluthankintoja. NaÈmaÈ asiat olivat Trent Taverns Ltd vastaan Sykes ja
Gibbs Mew plc ja Centric Pub Company Ltd vastaan Graham Gemmell. Molemmissa asioissa oli kyse
siitaÈ, ettaÈ ostovelvoitelausekkeiden soveltamisalaan kuuluvien pubien pitaÈjaÈt yrittivaÈt turhaan vakuuttaa
yhteisoÈ jen tuomioistuimelle, ettaÈ sopimukset rikkoivat 81 artiklan 1 kohtaa ja olivat siten paÈtemaÈttoÈmiaÈ.

D Ð Komission ja kansallisten tuomioistuinten vaÈ lisestaÈ yhteistyoÈ staÈ
vuonna 1993 annetun tiedonannon soveltaminen

Aivan ensiksi on mainittava kaksi jo ennen vuotta 1998 annettua vastausta, jotka eivaÈt sisaÈ ltyneet vielaÈ
vuotta 1996 265 ja vuotta 1997 266 koskeviin kilpailukertomuksiin. Kyseiset vastaukset annettiin
kysymyksiin, jotka kansalliset tuomioistuimet olivat esittaÈneet vuonna 1993 komission ja kansallisten
tuomioistuinten vaÈlisestaÈ yhteistyoÈ staÈ EY:n perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklan soveltamisalaan
kuuluvien asioiden kaÈsittelyssaÈ annetun tiedonannon 267 mukaisesti. 268

EnsimmaÈ isen, 1. elokuuta 1996 paÈ ivaÈ tyn vastauksen antoi kilpailusta vastaavan paÈaÈosaston
apulaispaÈaÈ johtaja kysymyksiin, jotka Brysselin markkinatuomioistuimen (Rechtbank van Koophandel
te Brussel) varapuheenjohtaja oli esittaÈnyt. Kysymykset esitettiin kaÈsiteltaÈessaÈ riitaa, jossa olivat
vastakkain laÈaÈkkeenomaisten tuotteiden jakelija ja kyseisten tuotteiden valmistaja, joka valmistaa
myoÈ s laÈaÈkkeitaÈ , sekaÈ apteekkareiden ammattijaÈrjestoÈ . Vastaus annettiin tuomioistuimen 26. kesaÈkuuta
1996 esittaÈmaÈn ja riidan osapuolten komissiolle tiedonannon mukaisesti (kohta 42) vaÈlittaÈmaÈn
pyynnoÈ n seurauksena. Rechtbank van Koophandel pyysi aluksi vain menettelyaÈ koskevia tietoja, eli
tietoja siitaÈ , aikoiko komissio aloittaa jakelijan tekemaÈn kantelun seurauksena valmistajaa vastaan
menettelyn. Komissiota pyydettiin lisaÈksi ottamaan kantaa siihen, oliko valmistajan ja apteekkareiden
ammattijaÈrjestoÈ n vaÈlillaÈ otaksuttavasti noudatettu yhteistoimintajaÈrjestely yhteensopiva 81 artiklan
kanssa. Kyseisen jaÈ rjestelyn mukaan laÈaÈkevalmistaja pyrki keskittaÈmaÈaÈn tuotteidensa jakelun
yksinomaan apteekkeihin. Vastauksessa todettiin, ettaÈ kantelun tehnyt jakelija oli valittanut kyseisen
valmistajan ja apteekkarien jaÈrjestoÈ n toiminnasta myoÈ s komissiolle. Komissiolle esitetty kantelu koski
myoÈ s salaista yhteistyoÈ taÈ , jota laÈaÈkkeenomaisten tuotteiden valmistajien ja apteekkareiden ammatti-
jaÈrjestoÈ n sekaÈ kyseisten valmistajien ja apteekkareiden vaÈ itettiin harjoittavan saadakseen poistetuksi
laÈaÈkkeenomaisten tuotteiden myynnin yleisoÈ lle avoimista apteekeista tai rajoittaakseen kyseisten
tuotteiden myyntiaÈ niissaÈ . Vastauksessa todettiin lisaÈksi, ettaÈ jotta komissio saisi selville kaikki taÈhaÈn
salaiseen yhteistyoÈ hoÈ n liittyvaÈt tosiseikat ja olosuhteet, joissa yhteistyoÈ taÈ harjoitetaan, se katsoi

265 Kertomuksen sivut 368±369.
266 Kertomuksen sivut 386±387.
267 EYVL C 39, 13.2.1993, s. 6.
268 Jos XXIV kilpailupolitiikkaa koskevassa kertomuksessa (kohta 51) esitettyjen vastausten yhteenveto ja taÈmaÈ

yhteenveto yhdistetaÈaÈn toisiinsa, kilpailupolitiikkaa koskevissa kertomuksissa on esitetty kaikki komission taÈhaÈn
mennessaÈ antamat vastaukset.
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tarpeelliseksi tehdaÈ asetuksen N:o 17 14 artiklan 3 kohdan mukaiset tutkimukset, jotka toteutettiinkin
26. ja 27. kesaÈkuuta 1996. Komissio ilmoitti, ettaÈ tutkimuksissa loÈ ydettyjaÈ asiakirjoja tutkittiin
parhaillaan, ja totesi lopuksi, ettaÈ jos kantelun kohteena olleiden sopimusten ja/tai kaÈytaÈntoÈ jen
olemassaolo saataisiin vahvistetuksi, kyse saattaisi olla ensimmaÈisen oikeusasteen tuomioistuimen
asiassa Vichy (asia T-19/91, tuomio 27.2.1992) antaman tuomion mukaisesta 81 artiklan 1 kohdan
rikkomisesta.

Toisen vastauksen antoi 8. huhtikuuta 1997 kilpailusta vastaavan paÈaÈosaston paÈaÈ johtaja pyyntoÈ oÈ n,
jonka Espanjan hallintotuomioistuin (Sala de contencioso-administrativo (seccion sexta) de l'Audiencia
nacional espagnole) esitti 17. maaliskuuta 1997. Hallintotuomioistuin pyysi ensinnaÈkin kopiot
komission tutkimista sopimuksista, jotka olivat tuomioistuimen parhaillaan tutkimiin asioihin liittyvien
sopimusten kaltaisia, ja toiseksi tietoja naÈihin sopimuksiin mahdollisesti liittyvistaÈ asiakirjoista.
PyynnoÈ t esitettiin urheilujaÈrjestoÈ n eraÈaÈn televisiokanavan tuella esittaÈmaÈn muutoksenhakupyynnoÈ n
seurauksena. Kantelu koski kilpailutuomioistuimen tekemaÈaÈ paÈaÈ toÈ staÈ , jossa kyseisen jaÈ rjestoÈ n
jaÈrjestaÈmien urheilutapahtumien televisiolaÈhetysoikeuksiin liittyvaÈ sopimus oli todettu Espanjan
kilpailulain (laki 16/1989) vastaiseksi. PaÈaÈ johtaja ilmoitti vastauksessaan, ettaÈ hallintotuomioistuimen
mainitsemat sopimukset eivaÈt liittyneet suoraan sen kaÈsiteltaÈvaÈnaÈ olevan kantelun kohteena olevaan
asiaan. PyyntoÈ oli naÈ in ollen luottamuksellisuuden kannalta ongelmallinen. PaÈaÈ johtaja toimitti taÈstaÈ
syystaÈ hallintotuomioistuimelle kopion vastaavanlaisia asioita koskevista tiedonannoista, jotka on
julkaistu asetuksen N:o 17 19 artiklan 3 kohdan nojalla Euroopan yhteisoÈ jen virallisessa lehdessaÈ , ja
naÈ iden asioiden kaÈsittelyn paÈaÈttymisen yhteydessaÈ julkaistuista lehdistoÈ tiedotteista. PaÈaÈ johtaja ilmoitti
lisaÈksi, ettaÈ kyseisistaÈ asioista oli laÈhetetty hallinnollinen kirje, jossa viitattiin 81 artiklan 3 kohtaan, ja
ettaÈ poikkeusluvan myoÈ ntaÈmistaÈ voitiin taÈssaÈ tapauksessa perustella sillaÈ , ettaÈ televisiokanava, jolla oli
yksinoikeus kyseisten ohjelmien laÈhettaÈmiseen Espanjassa, oli aloittanut juuri toimintansa suorien
satelliittilaÈhetysten markkinoilla (joita oltiin tuolloin juuri luomassa), minkaÈ vuoksi oli oikeutettua
helpottaa sen paÈaÈsyaÈ markkinoille suhteellisen pitkaÈkestoisilla yksinoikeuksilla. PaÈaÈ johtaja totesi
urheilutapahtumien laÈhetysoikeuksista tehtyihin sopimuksiin liittyvien muiden asioiden osalta, ettei
komissio ole ottanut lopullisesti kantaa ilmoitukseen sopimuksesta, jonka toisen jaÈ senvaltion
urheilujaÈrjestoÈ on tehnyt eraÈaÈn televisiokanavan kanssa. TaÈmaÈ johtui siitaÈ , ettaÈ kyseisen kanavan
konkurssin jaÈ lkeen laÈhetysoikeudet oli myyty muille kyseisessaÈ valtiossa toimiville televisiokanaville.

Kilpailusta vastaava paÈaÈosasto vastasi vuonna 1998 neljaÈaÈn jaÈsenvaltioiden tuomioistuinten vuonna
1993 annetun tiedonannon nojalla esittaÈmaÈaÈn pyyntoÈ oÈ n.

Kyseisen paÈaÈosaston linjan A (yleinen kilpailupolitiikka ja koordinointi, kansainvaÈ liset asiat ja suhteet
muihin toimielimiin) johtaja vastasi 4. elokuuta 1998 Hertogenboschin muutoksenhakutuomioistuimen
kirjaajan 14. heinaÈkuuta 1997 paÈ ivaÈ ttyyn kirjeeseen. Kirjeeseen sisaÈ ltyi muutoksenhakutuomioistui-
men kysymyksiaÈ , jotka oli esitetty eraÈaÈn maanviljelijaÈn ja maatalousosuuskunnan vaÈ lisen riita-asian
yhteydessaÈ . MaanviljelijaÈ katsoi, ettaÈ haÈnen jaÈttaÈmisensaÈ kyseisen osuuskunnan ulkopuolelle rikkoi 81
artiklan 1 kohtaa ja neuvoston asetuksen N:o 26 2 artiklan 1 kohtaa. Muutoksenhakutuomioistuimen
pyysi ensiksikin asiatietoja karjamarkkinoiden (nauta ja sika) ja lihamarkkinoiden rakenteesta.
PyyntoÈ oÈ n vastattiin toimittamalla kyseiselle tuomioistuimelle kaksi raporttia tilanteesta EU:n naudan-
ja sianlihamarkkinoilla. Muutoksenhakutuomioistuimelle annetun vastauksen viivaÈstyminen johtui
jaÈ lkimmaÈisen raportin ennakoitua myoÈ haÈ isemmaÈstaÈ hyvaÈksymisajankohdasta, sillaÈ raportti hyvaÈksyt-
tiin lopulta vasta 29. heinaÈkuuta 1998. Muutoksenhakutuomioistuin tiedusteli lisaÈksi komissiolta, oliko
taÈmaÈ aloittanut tai aikoiko taÈmaÈ aloittaa tutkimukset kyseisen osuuskunnan perussaÈaÈntoÈ jen
yhteensopivuudesta 81 artiklan 1 kohdan kanssa. TaÈhaÈn kysymykseen vastattiin kieltaÈvaÈsti; vastausta
tarkennettiin toteamalla, ettaÈ komissio oli antanut vaÈliaikaisen tuomion riitautettujen perussaÈaÈntoÈ jen
yhteensopivuudesta 81 artiklan 1 kohdan kanssa eikaÈ aikonut kyseisen tuomion yhteydessaÈ laaditun
arvion perusteella aloittaa tutkimuksia. Muutoksenhakutuomioistuin pyysi lisaÈksi komissiota ottamaan
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kantaa naÈ iden perussaÈaÈntoÈ jen yhteensopivuuteen asetuksen N:o 26 2 artiklan 1 kohdan kanssa.
Tuomioistuin pyysi komissiota myoÈ s ilmoittamaan sille 2 artiklan 1 kohdan soveltamisedellytykset
voidakseen ratkaista riita-asian loukkaamatta komission paÈaÈ toÈ ksentekovaltuuksia. Komissio vastasi
ensimmaÈiseen pyyntoÈ oÈ n toteamalla, ettaÈ koska se ei ollut aloittanut tutkimuksia kyseisten perus-
saÈaÈntoÈ jen yhteensopivuudesta 81 artiklan 1 kohdan kanssa, se ei voinut ottaa kantaa siihen, olivatko
saÈaÈnnoÈ t asetuksen N:o 26 2 artiklan 1 kohdan edellytysten mukaiset. Komissio huomautti kyseisen
saÈaÈnnoÈ ksen soveltamisedellytyksistaÈ ensiksikin, ettaÈ jos kansallista tuomioistuinta pyydetaÈaÈn
julistamaan maatalousosuuskunnan perussaÈaÈnnoÈ t paÈtemaÈttoÈ miksi 81 artiklan 1 kohdan rikkomisen
takia ja osuuskunta vetoaa puolestaan asetuksen N:o 26 2 artiklan 1 kohtaan, kansallisen
tuomioistuimen tuomari voi julistaa riitautetut perussaÈaÈnnoÈ t paÈtemaÈttoÈ miksi 81 artiklan 2 kohdan
nojalla, jos on selvaÈaÈ , ettaÈ perussaÈaÈnnoÈ t eivaÈt ole yhteensopivia 81 artiklan 1 kohdan kanssa eivaÈtkaÈ
taÈytaÈ asetuksen N:o 26 2 artiklan 1 kohdan soveltamiselle tai 81 artiklan 3 kohdan mukaisen
poikkeusluvan myoÈ ntaÈmiselle asetettuja edellytyksiaÈ . Komissio totesi myoÈ s, ettaÈ kyseiseen osuus-
kuntaan ei voida soveltaa ensimmaÈistaÈ 81 artiklan 1 kohtaan tehtaÈvien poikkeusten ryhmaÈaÈ , josta
saÈaÈdetaÈaÈn asetuksen N:o 26 2 artiklan 1 kohdassa ja jonka mukaan perussaÈaÈnnoÈ t olisivat osa kansallista
markkinajaÈrjestelyaÈ , koska markkinoilla on kaÈytoÈ ssaÈ sianlihan yhteinen markkinajaÈrjestely. Komissio
totesi asetuksen 2 artiklan 1 kohdassa saÈaÈdetystaÈ toisesta poikkeuksesta, jonka mukaan perussaÈaÈnnoÈ t
olisivat vaÈ lttaÈmaÈttoÈ miaÈ perustamissopimuksen 33 artiklan mukaisten yhteisen maatalouspolitiikan
tavoitteiden saavuttamiseksi, ettaÈ kyseistaÈ poikkeusta koskeviin kysymyksiin ei ole tarpeen antaa
vastausta, jos riitautetut perussaÈaÈnnoÈ t taÈyttaÈvaÈt asetuksen N:o 26 2 artiklan 1 kohdassa saÈaÈdetyn
poikkeuksen myoÈ ntaÈmiselle asetetut edellytykset. Komissio antoi lisaÈ tietoja kyseisten edellytysten
merkityksestaÈ yhteisoÈ jen tuomioistuimen oikeuskaÈytaÈnnoÈ n 269 ja oman paÈaÈtoÈ ksentekokaÈytaÈntoÈ nsaÈ
perusteella.

Asiasta vastaavan linjan johtaja toimitti 3. joulukuuta 1998 Pariisin kauppatuomioistuimen puheen-
johtajalle ja kyseisen tuomioistuimen yhteisoÈ n oikeudesta vastaavan jaoston puheenjohtajalle niiden
30. syyskuuta 1998 pyytaÈmaÈt tiedot. PyyntoÈ esitettiin useiden tukkukauppiaiden aloitettua oikeus-
toimet eraÈaÈn suuren laÈaÈketehtaan varastojen hallintajaÈrjestelmaÈaÈ vastaan, sillaÈ tukkukauppiaat pitivaÈ t
taÈ taÈ jaÈrjestelmaÈaÈ 81 artiklan vastaisena. Saatuaan selville, ettaÈ jaÈrjestelmaÈstaÈ oli ilmoitettu komissiolle,
kauppatuomioistuin halusi tietaÈaÈ , jos ei komission suunnittelemia jatkotoimia, ainakin ilmoitukseen
annettavan vastauksen todennaÈkoÈ isen ajankohdan. Jos vastaus annettaisiin vuoden 1998 paÈaÈ ttymisen
jaÈ lkeen, kauppatuomioistuin pyysi selvennystaÈ siihen, mikaÈ oli vakiintunut kaÈytaÈntoÈ kyseiseen asiaan
sovellettavan yhteisoÈ n lainsaÈaÈdaÈnnoÈ n osalta. Komissio vastasi pyyntoÈ oÈ n vahvistamalla, ettaÈ sille oli
ilmoitettu kyseisestaÈ jaÈrjestelmaÈstaÈ , jota sovellettiin kyseisen laÈaÈketehtaan taÈrkeimpiin farmaseuttisiin
tuotteisiin. Komissio ilmoitti lisaÈksi, ettaÈ monien jaÈsenvaltioiden tukkukauppiaat olivat tehneet sille
kanteluita taÈ taÈ jaÈrjestelmaÈaÈ vastaan. Komissio totesi jatkavansa aktiivisesti kyseisen ilmoituksen ja
siihen liittyvien kanteluiden tutkimista, mutta ei voinut vielaÈ esittaÈaÈ arvioita siitaÈ , milloin se voisi tehdaÈ
paÈaÈ toÈ ksen asioista. Komissio huomautti, ettaÈ sen paÈaÈtoÈ ksessaÈ 96/478/EY (Adalat Ð EYVL L 201,
9.8.1996) oli ratkaistu joitakin oikeudellisia kysymyksiaÈ , jotka saattaisivat nousta esiin myoÈ s kyseisen
asian kaÈsittelyn yhteydessaÈ , mutta kyseisen paÈaÈ toÈ ksen kaÈsittely oli vielaÈ kesken ensimmaÈisen
oikeusasteen tuomioistuimessa. Asian kannalta merkityksellistaÈ yhteisoÈ n lainsaÈaÈdaÈntoÈ aÈ koskevan
vakiintuneen kaÈytaÈnnoÈ n osalta johtaja pyysi kauppatuomioistuinta kiinnittaÈmaÈaÈn huomiota joihinkin
asioihin, jotka liittyvaÈt farmaseuttisella alalla kaÈytaÈvaÈaÈn kilpailuun. Johtaja viittasi taÈssaÈ yhteydessaÈ
edellaÈ mainitussa asiassa Adalat tehtyyn paÈaÈ toÈ kseen, paÈaÈ toÈ kseen 80/1283/ETY (Johnson & Johnson Ð
EYVL L 377, 31.12.1980), paÈaÈ toÈ kseen 87/409/ETY (Sandoz Ð EYVL L 222, 10.8.1987), jonka
yhteisoÈ jen tuomioistuin vahvisti asiassa 277/87 (Kok. 1990, s. I-45), ja asiaan Organon, jonka kaÈsittely

269 Asia 61/80, Stremsel-en Kleurselfabriek, Kok.1981, s. 851, peruste 12 ja sitaÈ seuraavat perusteet; asia C-399/93,
Oude Luttikhuis, Kok. 1995, s. I-4515, perusteet 28 ja 31; 23. joulukuuta 1992 tehty komission paÈaÈ toÈ s, EYVL L
183, 26.7.1993, s. 1; asia Campina, XXI kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus Ð 1991, kohdat 83 ja 84.
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lopetettiin tekemaÈttaÈ asiasta virallista paÈaÈ toÈ staÈ , koska oikeustoimien kohteena ollut yritys lopetti 81
artiklan vastaisen kaÈyttaÈytymisen saatuaan siihen liittyvaÈn vaÈ itetiedoksiannon (XXV kilpailupolitiik-
kaa koskeva kertomus Ð 1995, kohdat 37±38). Johtaja mainitsi myoÈ s joitakin perustamissopimuksen
28 artiklan soveltamiseen liittyviaÈ asioita, erityisesti yhdistetyt asiat C-267/95, Merck & Co. Inc. ja muut
vastaan Primecrown Ltd ja C-268/95, Beecham Group plc vastaan Europharm of Wothing Ltd (Kok.
1996, s. I-6285), sekaÈ asian 16/74, Centrafarm BV ja Adriaan de Peijper vastaan Winthrop BV (Kok.
1974, s. 1183).

Asian kaÈsittelystaÈ vastaavan linjan johtaja toimitti 22. joulukuuta 1998 Madridin ensimmaÈisen
oikeusasteen tuomioistuimelle (Juzgado de Primera Instancia Numero Tres de Madrid) tiedot, jotka
taÈmaÈ oli pyytaÈnyt 16. kesaÈkuuta 1998 paÈ ivaÈ tyllaÈ kirjeellaÈ . Madridilaisen tuomioistuimen kaÈsiteltaÈvaÈksi
oli tuotu oÈ ljy-yhtioÈ n ja huoltoaseman pitaÈ jaÈn vaÈ linen riita-asia, jonka ratkaisemiseksi tuomioistuin
tiedusteli komissiolta, olisiko taÈmaÈ ottanut kantaa kyseisen sopimuksen yhteensopivuuteen asetuksen
N:o 1984/83 kanssa. Tuomioistuin pyysi myoÈ s taÈydelliset kopiot komission laatimista asiakirjoista, jotka
liittyvaÈt joihinkin kyseisen oÈ ljy-yhtioÈ n sille ilmoittamiin sopimuksiin huoltoasemien kanssa. Johtaja
ilmoitti tuomioistuimelle antamassaan vastauksessa, ettaÈ koska sopimuksiin oli tehty muutoksia niiden
yhdenmukaistamiseksi niihin sovellettavien yhteisoÈ n saÈaÈnnoÈ sten kanssa, vuonna 1993 aloitettu
menettely sopimuksia vastaan oli paÈaÈ tetty kesaÈkuussa 1994. Johtaja totesi lisaÈksi, ettaÈ kyseiselle
huoltoaseman pitaÈ jaÈ lle oli laÈhetetty 18. maaliskuuta 1994 kirje, joka oli paÈ ivaÈtty 1. maaliskuuta ja jolla
muutettiin sopimuksen keston laskutapaan liittyviaÈ yksityiskohtaisia saÈaÈntoÈ jaÈ . Johtaja huomautti vielaÈ ,
ettaÈ ilmoitukseen liittyvien asiakirjojen (taÈssaÈ tapauksessa 8-osainen asiakirja-aineisto) taÈydellisten
kopioiden laÈhettaÈminen ei ole kansallisten oikeusviranomaisten kanssa tehtaÈvaÈssaÈ yhteistyoÈ ssaÈ
noudatettavan tavanmukaisen kaÈytaÈnnoÈ n mukainen toimenpide. Johtaja ilmoitti kuitenkin olevansa
valmis vastaamaan tuomioistuimen mahdollisesti esittaÈmiin uusiin pyyntoÈ ihin siinaÈ laajuudessa kuin
taÈmaÈ on yleisten hallintoperiaatteiden mukaan mahdollista ja toteuttaen tarvittaessa pyydettyjen
tietojen luottamuksellisuuden suojaamisen edellyttaÈmaÈt varotoimenpiteet.

Sama johtaja vastasi samana paÈ ivaÈnaÈ , 22. joulukuuta 1998, Baezan ensimmaÈisen oikeusasteen
tuomioistuimen (Primera Instancia e Instruccion de Baeza) esittaÈmiin pyyntoÈ ihin, jotka koskivat
luonteeltaan vastaavaa riita-asiaa, jossa oli kyse huoltoaseman kanssa tehdyn sopimuksen yhteenso-
pivuudesta asetuksen N:o 1984/83 kanssa. Johtaja huomautti, ettei huoltoaseman pitaÈ jaÈ lle ollut
laÈhetetty kirjettaÈ sen ja oÈ ljy-yhtioÈ n vaÈ lisen sopimuksen muuttamiseksi sen jaÈ lkeen, kun joitakin
samantyyppisiaÈ sopimuksia oli muutettu kesaÈkuussa 1994. Johtaja totesi kuitenkin, ettaÈ huoltoaseman
sopimus naÈytti olevan jo valmiiksi yhdenmukainen muille huoltoaseman pitaÈ jille ilmoitetun
standardikirjeen mukaisten muutosten kanssa. Johtaja katsoi myoÈ s, ettaÈ koska yksi ryhmaÈpoikkeu-
sasetusten tavoitteista on helpottaa 81 artiklan soveltamista kansallisissa tuomioistuimissa, kyseisellaÈ
tuomioistuimella oli kaÈytettaÈvissaÈaÈn kaikki tiedot, jotka se tarvitsee ottaakseen kantaa sopimuksen
yhteensopivuuteen asetuksen N:o 1984/83 kanssa. Johtajan vastaus pyyntoÈ oÈ n, joka koski oÈ ljy-yhtioÈ n
antamaan ilmoitukseen liittyvien asiakirjojen taÈydellisten kopioiden toimittamista, oli taÈysin sama kuin
Madridin ensimmaÈisen oikeusasteen tuomioistuimelle annettu vastaus.
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Liite
Kansallisten kilpailuviranomaisten edistyminen 81 ja 82 artiklan

taÈ ytaÈ ntoÈ oÈ npanemisessa

Alkuhuomautukset

1. Yhteenveto koskee vain jaÈ senvaltioiden hallintoviranomaisten eikaÈ oikeusviranomaisten
toimintaa perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklan taÈytaÈntoÈ oÈ npanossa, sillaÈ naÈ itaÈ artikloja sovelletaan
suoraan, minkaÈ vuoksi ne ovat taÈytaÈntoÈ oÈ npanokelpoisia kunkin jaÈsenvaltion tuomioistuimissa.

2. Soveltaessaan 81 ja 82 artiklaa hallintoviranomaisten on noudatettava perustamissopimuksen
84 artiklan ja asetuksen N:o 17 9 artiklan 3 kohdan mukaisia komission etujen turvaamiseksi asetettuja
rajoituksia.

SOVELLE-
TAANKO
(KYLLAÈ /EI)

LAKIVIITE/TAÈYDENTAÈVAÈ T SELITYKSET

ITAÈ VALTA EI

BELGIA KYLLAÈ Laki 5.VIII.1991, §53, joka tuli voimaan 1.4.1993: kun Belgian
viranomaisten on paÈaÈtettaÈvaÈ EY:n perustamissopimuksen 84 artiklan
nojalla asioista, jotka koskevat sopimusten luvallisuutta ja maÈaÈraÈaÈvaÈn
aseman vaÈaÈrinkaÈyttoÈ aÈ yhteismarkkinoilla, paÈaÈ toÈ ksen tekevaÈt taÈssaÈ laissa
saÈaÈdetyt viranomaiset perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohdan ja 82
artiklan mukaisesti ja noudattaen taÈssaÈ laissa saÈaÈdettyaÈ menettelyaÈ ja
seuraamuksia.

TANSKA EI

SUOMI EI Kauppa- ja teollisuusministerioÈ n perustama tyoÈ ryhmaÈ vastusti taÈ taÈ
mahdollisuutta (tammikuussa 1997 antamassaan selvityksessaÈ).

RANSKA KYLLAÈ 1.12.1986 tehdyn paÈaÈ toÈ ksen (Ordonnance) §56 a (joka lisaÈttiin 2.12.1992
annetulla lailla)

ValtiovarainministerillaÈ ja haÈ nen osastonsa edustajilla sekaÈ
kilpailuneuvostolla (Conseil de la Concurrence) on 81 ja 82 artiklan
soveltamista koskevat toimivaltuudet, joita ne kaÈ yttaÈ vaÈ t kyseisen
asetuksen mukaisesti yleensaÈ Ranskan kilpailulain panemiseksi
taÈytaÈntoÈ oÈ n.

SAKSA KYLLAÈ GWB (Gesetz gegen WettbewerbsbeschraÈnkungen), §47
KaÈ yttaÈ aÈ kseen perustamissopimuksen 84 ja 85 art iklan ja
perustamissopimuksen 83 artiklaan perustuvien asetusten nojalla
jaÈ se nv a l t io iden v i ranomai s i l l e annet t u j a to imiva l tuuks ia
Bundeskartellamt on toimivaltainen soveltamaan GWB:taÈ .

KREIKKA KYLLAÈ Nomos (laki) 703/1977 peri prostassias tou elephterou antagonismou
(vapaan kilpailun suojaamisesta), sellaisena kuin se on muutettuna lain
(Nomos) 2296/1995 13 pykaÈ laÈn b kohdan 3 alakohdalla: kilpailulautakunta
ja sen sihteeristoÈ hoitavat tehtaÈvaÈ t, jotka kuuluvat jaÈ senvaltioiden
kansallisille viranomaisille perustamissopimuksen 84 ja 85 artiklan sekaÈ
perustamissopimuksen 83 artiklan ja muihin kyseisen sopimuksen
valtuusmaÈaÈ raÈ ysten mukaisten asetusten nojalla. Hoitaakseen naÈmaÈ
tehtaÈvaÈ t kilpailulautakunnalla ja sen sihteeristoÈ llaÈ on toimivaltuudet,
jotka on myoÈ nnetty niille kyseisen lain soveltamista varten.

IRLANTI EI

ITALIA KYLLAÈ Legge comunitaria 1994, 54 pykaÈ laÈn 5 kohta: AutoritaÁ garante della
concorrenza (kilpailuvirasto) soveltaa 81 artiklan 1 kohtaa ja 82 artiklaa
kaÈyttaÈessaÈaÈn kansalliseen kilpailulakiin (10. lokakuuta 1990 annettuun
lakiin N:o 287) perustuvia toimivaltuuksia.
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LUXEM-
BURG

EI

ALANKO-
MAAT

KYLLAÈ Toukokuun 22. paÈ ivaÈnaÈ 1997 annetun kilpailulain (Mededingingswet) §88:
kilpailuviraston (Mededingingsautoriteit) paÈ aÈ johtaja kaÈ yttaÈ aÈ
perustamissopimuksen 83 artiklaan perustuvien asetusten mukaisia
toimivaltuuksia soveltaakseen perustamissopimuksen 81 artiklan 1
kohtaa ja 82 artiklaa.

PORTUGALI KYLLAÈ Lokakuun 29. paÈ ivaÈnaÈ 1993 annetun Decreto-lein 371/93 12 pykaÈ laÈn 2
kohta: kilpailusta ja hinnoista vastaava paÈaÈosasto on toimivaltainen
hoitamaan tehtaÈvaÈt, jotka kuuluvat perustamissopimuksen 83 artiklaan
perustuvien asetusten nojalla jaÈsenvaltioiden viranomaisille.

ESPANJA KYLLAÈ Helmikuun 27. paÈ ivaÈnaÈ 1998 annettu Real Decreto 295/1998, joka koskee
EY:n kilpailulainsaÈaÈdaÈnnoÈ n soveltamista Espanjassa:
§1: Perustamissopimuken 81 artiklan 1 kohdan ja 82 artiklan soveltamista
koskevat toimivaltuudet kuuluvat kilpailutuomioistuimelle (El Tribunal de
Defensa de la Competencia).
§3: Kilpailuvirasto (El Servicio de Defensa de la Competencia) vastaa
perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohdan ja 82 artiklan
taÈytaÈntoÈ oÈ npanomenettelyiden tutkinnasta.

RUOTSI EI

YHDISTYNYT
KUNINGAS-
KUNTA

EI

PaÈaÈ telmaÈt

1. EU:n 15 jaÈsenvaltiosta kahdeksassa hallintoviranomaiset voivat ja seitsemaÈssaÈ eivaÈt voi soveltaa
suoraan 81 ja 86 artiklaa.

2. Ne kahdeksan jaÈsenvaltiota, joissa kyseisiaÈ maÈaÈraÈyksiaÈ voidaan soveltaa suoraan, ovat Belgia,
Ranska, Saksa, Kreikka, Italia, Alankomaat, Portugali ja Espanja. Ne seitsemaÈn jaÈsenvaltiota, joissa
kyseisiaÈ maÈaÈraÈyksiaÈ ei voida soveltaa suoraan, ovat ItaÈvalta, Tanska, Suomi, Irlanti, Luxemburg,
Ruotsi ja Yhdistynyt kuningaskunta.
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VI Ð TILASTOT

A Ð EY:n perustamissopimuksen 81, 82 ja 86 artikla sekaÈ EHTY:n
perustamissopimuksen 65 artikla

1. Toiminta vuonna 1998

1.1. Vuonna 1998 kaÈsittelyyn otetut uudet asiat

Laji LukumaÈaÈraÈ %

Ilmoitukset 216 42

Kantelut 192 38

Viran puolesta 270 101 20

YHTEENSAÈ 509 100

1.2. Vuonna 1998 loppuun kaÈsitellyt asiat

Muodollisella paÈaÈ toÈ ksellaÈ EpaÈmuodollisella menettelyllaÈ

82 artiklan rikkominen, josta maÈaÈraÈtty
sakko

1 Hallinnollinen kirje (81/1) 77

Poikkeuslupa 0 Hallinnollinen kirje (81/3) 75

Kantelun hylkaÈaÈminen 24 Kantelun hylkaÈaÈminen 100

Ei vastalauseita 7 KaÈsittelyn lopettaminen hallinnollisella
paÈaÈtoÈ ksellaÈ

278

EHTY:n perustamissopimuksen 65 artik-
lan rikkominen

1 Kielteinen hallinnollinen kirje 9

PaÈaÈtoÈ s 96 artiklan nojalla 9

YHTEENSAÈ 42 YHTEENSAÈ 539

2. Katsaus neljaÈaÈn viime vuoteen

2.1. KaÈsiteltaÈvien asioiden maÈaÈraÈn kehitys

Kalenterivuoden paÈaÈttyessaÈ keskeneraÈ iset asiat

1995 1996 1997 1998

Ilmoitukset 625 726 589 538

Kantelut 371 368 450 441

Viran puolesta 121 127 223 225

YHTEENSAÈ 1 117 1 221 1 262 1204

270 Asian kaÈsittely viran puolesta tapahtuu komission omasta aloitteesta.
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2.2. KaÈsittelyyn tulleiden uusien asioiden maÈaÈraÈn kehitys

Vuoden kuluessa kirjatut uudet asiat

1995 1996 1997 1998

Ilmoitukset 360 206 221 216

Kantelut 114 159 177 192

Viran puolesta 47 82 101 101

YHTEENSAÈ 521 447 499 509

2.3. Loppuun kaÈsiteltyjen asioiden maÈaÈraÈn kehitys

Vuoden kuluessa loppuun kaÈsitellyt asiat

1995 1996 1997 1998

Muodolliset paÈaÈ toÈ kset 14 21 27 42

EpaÈmuodolliset menettelyt 403 367 490 539

YHTEENSAÈ 417 388 517 581

B Ð Sulautuma-asetus

1. Saadut ilmoitukset

1994 1995 1996 1997 1998

Ilmoitetut asiat 95 110 131 172 235

Peruutetut ilmoitukset 6 4 6 9 9

Asiat, jotka on saatettu paÈaÈtoÈ kseen
muodollisella paÈaÈtoÈ ksellaÈ

91 109 125 142 238

2. Asetuksen 6 artiklan nojalla tehdyt paÈaÈtoÈ kset

1994 1995 1996 1997 1998

6 art. 1 kohdan a alakohta 5 5% 9 8% 6 5% 4 3% 6 3%

6 art. 1 kohdan b alakohta 80 88 93 85 109 90 120 89 219 92

6 art. 1 kohdan c alakohta 6 7 7 7 6 5 11 8 12 5

YHTEENSAÈ 91 100 109 100 121 100 135 100 237 100

Asiat, joissa hyvaÈksyttiin sitou-
muksia 1. vaiheessa

2 3 0 2 12
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3. Asetuksen 8 artiklan nojalla tehdyt paÈaÈtoÈ kset

1994 1995 1996 1997 1998

PaÈaÈtoÈ kset 8 artiklan 2 kohdan
nojalla, ehdoin ja velvoittein

2 40% 3 42% 3 43% 7 78% 5 56%

PaÈaÈtoÈ kset 8 artiklan 2 kohdan
nojalla, ilman ehtoja ja velvoit-
teita

2 40 2 29 1 14 1 11 ;2 22

Kiellot 8 artiklan 3 kohdan nojalla 1 20 2 29 3 43 1 11 2 22

YHTEENSAÈ 5 100 7 100 7 100 9 100 9 100

PaÈaÈtoÈ kset 8 artiklan 4 kohdan
nojalla: yritysten erottamismaÈaÈ -
raÈys

2 0

Aiemmin tehdyn paÈaÈtoÈ ksen pe-
ruuttaminen 8 artiklan 5 kohdan
nojalla

4. SiirtaÈmispaÈaÈtoÈ kset

1994 1995 1996 1997 1998

9 artikla (jaÈsenvaltiolle) 1 0 3 7 4

22 artiklan 3 kohta (komissiolle) 1

5. MenettelyaÈ koskevat paÈaÈtoÈ kset

1994 1995 1996 1997 1998

PaÈaÈtoÈ kset lykkaÈyksen jatkamisesta
(7 artiklan 2 kohta)

12 12 17 36 10

PaÈaÈtoÈ kset lykkaÈyksen lopettamises-
ta (7 artiklan 2 kohta)

1 2 3 5 13

PaÈaÈtoÈ kset ilmoituksen julistamises-
ta puutteelliseksi (asetuksen (ETY)
N:o 2367/90 4 artiklan 2 kohta )

2 2 5 17 20

C Ð Valtiontuki

1. Vuonna 1998 kirjatut uudet asiat

Maatalous Liikenne Kalastus Hiili Muut YHTEENSAÈ

Ilmoitetut
tuet

N 276 34 45 6 342 703 82,32 %

Ilmoittamatt-
a jaÈ tetyt tuet

NN 32 10 7 0 97 146 17,10 %

Voimassa
olevat tuet

E 0 0 0 0 5 5 0,58 %

YhteensaÈ 308 44 52 6 444 854 100 %

36,06 % 5,15 % 6,09 % 0,70 % 52 % 100 %
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2. 31. joulukuuta 1998 tutkittavana olleet asiat

Maatalous Liikenne Kalastus Hiili Muut YHTEENSAÈ

Ilmoitetut
tuet

N 125 14 19 3 130 291 42,67 %

Ilmoittamatt-
a jaÈ tetyt tuet

NN 102 12 15 0 78 207 30,35 %

Voimassa
olevat tuet

E 24 2 0 0 9 35 5,13 %

Aloitetut
menettelyt

C 55 14 4 0 76 149 21,85 %

YhteensaÈ 306 42 38 3 293 682

44,87 % 6,16 % 5,57 % 0,44 % 42,96 % 100 %

3. Vuonna 1998 loppuun kaÈsitellyt asiat rekisteriluokittain

3.1. Komission paÈaÈ toÈ ksellaÈ lopetetut asiat

Maatalous Liikenne Kalastus Hiili Muut YHTEENSAÈ

Ilmoitetut tuet N 207 22 38 3 317 587

Ilmoittamatta jaÈ tetyt
tuet

NN 17 9 0 0 86 112

Voimassa olevat tuet E 2 0 0 0 3 5

Aloitetut menettelyt C 38 4 0 0 65 107

YhteensaÈ 264 35 38 3 471 811

3.2. Komission rekisteristaÈ poistetut asiat

Maatalous Liikenne Kalastus Hiili Muut YHTEENSAÈ

JaÈsenvaltion pyynnoÈ staÈ 13 5 1 0 81 100

De minimis -asiat 0 0 0 0 7 7

Muut 30 8 5 0 26 69

YhteensaÈ 43 13 6 0 114 176

Loppuun kaÈsiteltyjen asioiden maÈaÈraÈ on suurempi kuin komission paÈaÈ toÈ sten maÈaÈraÈ , koska useat
paÈaÈ toÈ kset koskevat samanaikaisesti monia asioita.
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4. Komission vuonna 1998 tekemaÈt paÈaÈ toÈ kset

Maatalous Liikenne Kalastus Hiili Muut YHTEENSAÈ

Ei vastalauseita 204 19 38 4 308 573 73,08 %

Muodollisee-
n tutkimus-
menettelyyn
liittyvaÈt
paÈaÈ toÈ kset

Menettelyn
aloittaminen

25 11 0 0 66 102 13 %

MyoÈ nteiset
paÈaÈtoÈ kset

5 2 0 2 16 25 3,18 %

Kielteiset
paÈaÈtoÈ kset

6 2 0 1 31 40 5,10 %

Ehdolliset
paÈaÈtoÈ kset

2 0 0 0 8 10 1,27 %

Aiheellisten toimenpiteiden
esittaÈminen

2 0 0 0 3 5 0,68 %

Muut paÈaÈtoÈ kset 0 1 0 0 28 29 3,69 %

YhteensaÈ 244 35 380 7 460 784 100%

31,12 % 4,46 % 4,85 % 0,90 % 58,67 %uÁ 100 %

5. Kehitys vuosina 1989±1998

Eri vuosina tehdyt paÈaÈtoÈ kset 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Ei vastalauseita 259 415 493 473 399 440 504 373 385 308

Muodollisee-
n tutkimus-
menettelyyn
liittyvaÈt
paÈaÈ toÈ kset

Menettelyn
aloittaminen

36 34 54 30 32 40 57 43 68 66

MyoÈ nteiset
paÈaÈtoÈ kset

21 20 28 25 19 15 22 14 18 16

Kielteiset
paÈaÈtoÈ kset

16 14 7 8 6 3 9 23 9 31

Ehdolliset
paÈaÈtoÈ kset

0 0 2 7 1 2 5 3 5 8

Aiheellisten toimenpiteiden
esittaÈminen/muut paÈaÈtoÈ kset

11 9 13 9 10 27 22 18 17 31

YhteensaÈ 342 492 597 552 467 527 619 474 502 460
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6. Yhteenveto: paÈaÈ toÈ kset jaÈsenvaltioittain

DE AT BE DK ES FIN F EL IRL I LU NL P UK SE EU

Ei vastalauseita 89 18 19 9 26 7 12 8 1 46 1 31 1 17 1 286

Muodolliseen
Tutkimus-
menettelyyn
LiittyvaÈt
paÈaÈ toÈ kset

Menettelyn
aloittaminen*

29 5 2 0 4 1 7 1 0 13 0 3 1 0 0 66

MyoÈ nteiset
paÈaÈtoÈ kset

8 0 0 0 1 0 2 0 0 2 0 1 1 0 1 16

Kielteiset
paÈaÈtoÈ kset **

15 3 0 0 4 0 2 0 0 5 1 1 0 0 0 31

Ehdolliset
paÈaÈtoÈ kset

1 1 0 0 0 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 8

Aiheellisten
toimenpiteiden
esittaÈminen

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 3

Muut paÈaÈtoÈ kset*** 12 1 1 0 1 0 2 0 0 7 1 2 0 0 1 28

YhteensaÈ 154 28 22 9 36 8 27 9 2 77 3 38 3 18 4 438

* Menettelyn aloittamiseen sisaÈ ltyvaÈt myoÈ s jo aloitettujen menettelyjen laajennukset.
** Kielteisiin paÈaÈ toÈ ksiin sisaÈ ltyvaÈt myoÈ s osittain kielteiset paÈaÈ toÈ kset.
*** Muihin paÈaÈtoÈ ksiin sisaÈ ltyvaÈt kieltomaÈaÈraÈykset, asian saattaminen yhteisoÈ jen tuomioistuimen tai

neuvoston kaÈsiteltaÈvaÈksi, ilmoituksen peruuttamiset, kielentarkistukset ja aikaisemman paÈaÈ toÈ ksen
oikaisut.
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VII Ð TUTKIMUKSET

Vuoden 1998 aikana PO IV tilasi 13 tutkimusta. NiistaÈ kahdeksan saadaan paÈaÈtoÈ kseen vuoden 1999
kuluessa. ViidestaÈ jo valmistuneesta tutkimuksesta neljaÈn on saÈ ilyttaÈvaÈ taÈysin luottamuksellisina eikaÈ
niitaÈ sen vuoksi mainita taÈssaÈ kertomuksessa. Viides luottamuksellinen tutkimus koski seuraavaa
aihetta:

Valtiontukeen N:o C 83/97 Ð Sow/Buna SOW Leuna Olefinverbund GmbH
(BSL), Saksa (Sachsen-Anhalt) liittyvien energiasopimusten tutkiminen

Vuoden 1998 aikana saatiin valmiiksi seitsemaÈn edellisen vuoden aikana tilattua tutkimusta. Yksi
niistaÈ koskee yksittaÈ istaÈ kilpailuasiaa ja sen on jaÈaÈtaÈvaÈ ehdottoman luottamukselliseksi; naÈ in ollen sitaÈ
ei kaÈsitellaÈ taÈssaÈ yhteydessaÈ . TaÈmaÈn lisaÈksi toteutettiin kolme muuta luottamuksellista tutkimusta,
joissa kaÈsiteltiin seuraavia aiheita:

Yritysten vaÈ lisiaÈ horisontaalisia yhteistyoÈ sopimuksia koskeva jaÈ senvaltioiden
kilpailuviranomaisten politiikka
Moottoripolttoaineiden ja niihin liittyvien tuotteiden vaÈ hittaÈ ismyyntimarkkinat
Asetuksen (ETY) N:o 1617/93 mukaisen, matkustajien lentokuljetusmaksuja
yhteisoÈ ssaÈ koskeviin neuvotteluihin sovellettavan poikkeuksen arviointi ja kehitys

Kolmesta muusta vuonna 1998 valmistuneesta tutkimuksesta esitetaÈaÈn seuraavassa lyhyt tiivistelmaÈ :

Tutkimus julkisten ja yksityisten televisioyhtioÈ iden oikeuksien ja velvoitteiden
vaÈ lisestaÈ tasapainosta sekaÈ rahoitusvaroista ItaÈ vallassa, Suomessa, Ruotsissa,
Norjassa, Liechtensteinissa ja Islannissa

Tutkimuksessa analysoidaan lainsaÈaÈdaÈntoÈ aÈ , televisiomarkkinoita ja niiden kehitystaÈ , eri televisio-
asemia sekaÈ julkisille ja yksityisille televisioyhtioÈ ille asetettuihin velvoitteisiin ja niille myoÈ nnettyihin
oikeuksiin liittyviaÈ kustannuksia ja tuloja. SiinaÈ tarkastellaan kuitenkin vain televisioasemia, joilla oli
merkittaÈvaÈaÈ taloudellista vaikutusta televisiomarkkinoihin vuosina 1994±97.

Tutkimuksen paÈaÈ tavoitteena oli maÈaÈritellaÈ televisioasemien velvoitteet ja oikeudet sekaÈ niiden
taloudelliset vaikutukset kansallisiin ja kansainvaÈlisiin markkinoihin. KeraÈtyt tiedot osoittavat, ettaÈ
televisioyhtioÈ iden velvoitteista on joko saÈaÈdetty lainsaÈaÈdaÈnnoÈ ssaÈ tai yhtioÈ iden ylaÈpuolella olevat
viranomaiset ovat maÈaÈraÈnneet niistaÈ epaÈvirallisemmalla tavalla. On huomattava, ettaÈ julkiset ja
yksityiset televisioyhtioÈ t eroavat toisistaan sekaÈ osakkeenomistajiensa ettaÈ yhtioÈ ille asetettujen
velvoitteiden maÈaÈraÈn suhteen. YhdessaÈkaÈaÈn maassa julkisen palvelun velvoitteen kaÈsitettaÈ ei
kuitenkaan ole maÈaÈritelty tarkasti.

Tutkimus osoittaa myoÈ s, ettaÈ julkisten televisioyhtioÈ iden toiminta rahoitetaan osittain tai kokonaan
lupamaksuilla, joita maksavat kaikki kotitaloudet, joissa on televisio. LainsaÈaÈdaÈnnoÈ ssaÈ saÈaÈdetaÈaÈn
nimenomaan, ettaÈ koska kaikkien katsojien on maksettava lupamaksu, julkisten televisioyhtioÈ iden
laÈhetysten on oltava katsottavissa kaikissa kotitalouksissa ja ihannetapauksessa otettava ohjelmatar-
jonnassaan huomioon kaikkien katsojien mieltymykset. NaÈ in ollen julkisen palvelun velvoite kattaa
kaikenlaisten ja kaikille vaÈhemmistoÈ ryhmille suunnattujen kulttuuri- ja opetusohjelmien lisaÈksi suuria
katsojamaÈaÈriaÈ keraÈaÈvaÈt ohjelmat. NiinpaÈ julkiset ja yksityiset televisioyhtioÈ t kaÈyvaÈt ankaraa kilpailua
kaikkien naÈ iden kohderyhmien tavoittamisesta ja mahdollisimman laajan ohjelmiston tarjoamisesta.
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NaÈistaÈ tuloksista seuraa eraÈ itaÈ ongelmia:

Ð julkisen palvelun velvoitteita ei ole maÈaÈritelty niin, ettaÈ maÈaÈraÈ llinen analyysi tai kustannusten
arviointi olisivat mahdollisia

Ð julkisen televisiotoiminnan tehtaÈviin liittyvaÈt velvoitteet voidaan tulkita hyvin eri tavoin

Ð eraÈiden televisioyhtioÈ iden kirjanpito ei ole avointa, mikaÈ tekee yksityiskohtaisen analysoinnin
mahdottomaksi.

Julkisten ja yksityisten televisioyhtioÈ iden kustannus- ja tulorakennetta on mahdollista tutkia
perusteellisemmin vasta sitten, kun ensin on maÈaÈritelty selkeaÈt ja taÈsmaÈlliset julkisen televisiotoi-
minnan velvoitteet.

TaÈtaÈ tutkimusta ei aiota julkaista.

Tutkimus kansallisten tuomioistuinten tavoista soveltaa valtiontukisaÈ aÈ ntoÈ jaÈ

KyseessaÈ on perinpohjainen tutkimus ja analyysi siitaÈ , miten kansalliset tuomioistuimet kussakin
jaÈsenvaltiossa soveltavat valtiontukisaÈaÈntoÈ jaÈ kilpailijoiden, tuensaajien tai kansallisten viranomaisten
nostamien kanteiden yhteydessaÈ (esimerkiksi tuen takaisinperinnaÈn osalta).

Komissio antoi vuonna 1995 tiedonannon kansallisten tuomioistuinten ja komission yhteistyoÈ staÈ
valtiontuen alalla. SiinaÈ kiinnitettiin huomiota valtiontukiasioissa kansallisella tasolla kaÈytettaÈvissaÈ
oleviin toimintamahdollisuuksiin. Joissakin tapauksissa kansallisilla tuomioistuimilla saattaa olla
paremmat mahdollisuudet kaÈsitellaÈ oletettuja valtiontukisaÈaÈntoÈ jen rikkomisia. Tutkimuksen tavoit-
teena oli tutkia kansallisten tuomioistuinten oikeuskaÈytaÈnnoÈ n pohjalta, missaÈ maÈaÈrin valtiontukien
kanssa tekemisissaÈ olevat osapuolet kaÈyttaÈvaÈt naÈ itaÈ toimintamahdollisuuksia ja mitkaÈ seikat ovat
ongelmallisia.

Tutkimuksessa tarkastellaan ensinnaÈkin erityyppisiaÈ asioita, joita voidaan saattaa kansallisen
tuomioistuimen kaÈsiteltaÈvaÈksi:

Ð perustamissopimuksen 88 artiklan 3 kohdan vaÈlittoÈ miaÈ vaikutuksia koskevat asiat

Ð erityyppiset kanteet sellaisen kielteisen paÈaÈtoÈ ksen taÈytaÈntoÈ oÈ npanon tai taÈytaÈntoÈ oÈ npanon laimin-
lyoÈ nnin yhteydessaÈ , jossa edellytetaÈaÈn tuen takaisinperimistaÈ (esimerkiksi jaÈsenvaltio, tuensaaja,
kilpailijat)

Ð kilpailijoiden mahdollisuudet valittaa komission paÈaÈ toÈ sten laillisuudesta (erityisesti valtiontuki-
jaÈrjestelmien hyvaÈksymisen yhteydessaÈ).

Tutkimuksen paÈaÈsisaÈ ltoÈ koostuu 15 luvusta (yksi kustakin jaÈsenvaltiosta), joissa esitetaÈaÈn katsaus
jaÈsenvaltioiden oikeusjaÈrjestelmaÈssaÈ kaÈytettaÈvissaÈ oleviin muutoksenhakukeinoihin sekaÈ luettelo ja
yhteenveto asioista, joissa EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklaa on sovellettu.

ViimeisessaÈ osassa esitetaÈaÈn kriittinen ja vertaileva analyysi kansallisen oikeuskaÈytaÈnnoÈ n asiasisaÈ lloÈ staÈ
ja paÈaÈ telmistaÈ .
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Tutkimuksessa esitetaÈaÈn useita valtiontukipolitiikan kannalta merkittaÈviaÈ paÈaÈtelmiaÈ :

Kaikissa jaÈsenvaltioissa on kaÈytettaÈvissaÈ kolmansia suojaavia muutoksenhakukeinoja.

SiitaÈ huolimatta kansallisten tuomioistuinten kaÈsiteltaÈvaÈksi saatetaan hyvin vaÈhaÈn valtiontukiasioita.

Oikeudelliset vaÈ lineet ovat siis jo olemassa, mutta niitaÈ ei kaÈytetaÈ riittaÈvaÈsti. NaÈ in ollen on pohdittava,
miten kansallisella tasolla kaÈytettaÈvistaÈ muutoksenhakukeinoista voidaan tiedottaa ja miten niiden
kaÈyttoÈ aÈ voidaan edistaÈaÈ .

Yleisin tapaus on kilpailijan nostama kanne laitonta tukea vastaan, mutta taÈ llaisista asioista vain
kahdessa kilpailija on paÈaÈssyt taloudelliseen tavoitteeseensa.

Kilpailijoiden jaÈsenvaltiota vastaan nostamat vahingonkorvauskanteet ovat kaikissa jaÈsenvaltioissa
mahdollisia, mutta ovat jaÈaÈneet ainoastaan teoreettiseksi mahdollisuudeksi, koska syy-yhteyttaÈ
rikkomisen ja kaÈrsityn vahingon vaÈ lillaÈ on vaikea naÈyttaÈaÈ toteen.

TaÈmaÈ tutkimus on tarkoitus julkaista.

Korjaustoimenpiteet EU:n kilpailulainsaÈ aÈ daÈ nnoÈ ssaÈ : politiikka ja kaÈ ytaÈ ntoÈ

TaÈmaÈ tutkimus koskee kilpailuasioissa annettavia sulautuma-asetuksen ja perustamissopimuksen 81 ja
82 artiklan mukaisia sitoumuksia. Se jakautuu kolmeen paÈaÈosaan:

Ð teoreettinen ja luokitteleva osuus, jossa esitetaÈaÈn yhteenveto kilpailualan ongelmiin liittyvistaÈ
taloudellisista naÈkoÈ kohdista, erilaisten mahdollisten korjaustoimenpiteiden ja niiden perusteiden
luokittelu sekaÈ yleinen oikeudellinen arviointi

Ð muiden EU:ssa ja EU:n ulkopuolella toimivien kilpailuviranomaisten soveltaman kansainvaÈlisen
kaÈytaÈnnoÈ n vertaileva taloudellinen ja oikeudellinen analyysi

Ð useiden aikaisempien asioiden perinpohjainen laadullinen ja maÈaÈraÈ llinen analyysi.

TaÈrkeimmaÈt paÈaÈ telmaÈt ovat seuraavat:

Ð korjaustoimenpiteillaÈ pitaÈ isi vaikuttaa markkinoille paÈaÈsyn esteisiin ja pyrkiaÈ pienentaÈmaÈaÈn niitaÈ
tai poistamaan ne, jotta uuden markkinoille tulijan kautta syntyisi kilpailua

Ð taÈrkeimpaÈnaÈ tavoitteena ei saisi olla ainoastaan uuden kilpailijan markkinoille tulo, vaan todellisen
kilpailun luominen

Ð rakenteellisten korjaustoimenpiteiden kaÈyttoÈ aÈ on edistettaÈvaÈ , sillaÈ ne ovat muita toimenpiteitaÈ
tehokkaampia

Ð esitetaÈaÈn useita kilpailuongelmia ja tarkoituksenmukaiset korjaustoimenpiteet
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Ð hahmotellaan sakkojen tehokasta kaÈyttoÈ aÈ tietyissaÈ tilanteissa

Ð komission politiikka on taÈmaÈnhetkisen kilpailunrajoituksia koskevan taloudellisen naÈkemyksen
mukainen.

TaÈtaÈ tutkimusta ei ole tarkoitus julkaista.
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VIII Ð REAKTIOT XXVII KILPAILUPOLITIIKKAA KOSKEVAAN
KERTOMUKSEEN

A Ð Euroopan parlamentti

1. PaÈaÈtoÈ slauselma komission XXVII:staÈ kilpailupolitiikkaa koskevasta kertomuksesta Ð
1997 (SEK(98)0636 Ð C4-0379/98)

Euroopan parlamentti, joka

Ð ottaa huomioon komission XXVII kilpailupolitiikka koskevan kertomuksen Ð 1997
(SEK(98)0636 Ð C4-0379/98),

Ð ottaa huomioon komission tiedonannon jaÈsenvaltioille aluepolitiikasta ja kilpailupolitiikasta
(C(98)0673 Ð C4-0247/98) 271,

Ð ottaa huomioon komission kuudennen yleiskatsauksen Euroopan unionin tehdasteollisuuden ja
eraÈ iden muiden alojen valtion tuista (KOM(98)0417),

Ð ottaa huomioon 13. marraskuuta 1996 hyvaÈksymaÈnsaÈ paÈaÈ toÈ slauselman XXV kilpailupolitiikkaa
koskevasta komission kertomuksesta (1995) 272 ja 18. heinaÈkuuta 1997 hyvaÈksymaÈnsaÈ paÈaÈ toÈ slau-
selman Euroopan yhteisoÈ n kilpailupolitiikan vertikaalisia rajoituksia koskevasta vihreaÈstaÈ
kirjasta 273,

Ð ottaa huomioon talous- ja raha-asioita sekaÈ teollisuuspolitiikkaa kaÈsittelevaÈn valiokunnan
mietinnoÈ n ja oikeusasioita ja kansalaisten oikeuksia kaÈsittelevaÈn valiokunnan lausunnon (A4-
0421/98),

A. ottaa huomioon, ettaÈ EU:n kilpailupolitiikan ºtaÈytyy sopeutua taÈmaÈnhetkiseen talouden
tilaanº, vaikka nykyinen ºlainsaÈaÈdaÈntoÈ ja kaÈytaÈntoÈ perustuvat vielaÈkin yhteismarkkinoiden alkuai-
koihinº,

B. ottaa huomioon, ettaÈ kilpailulainsaÈaÈdaÈntoÈ on tarpeen, jotta Euroopan unionissa voidaan
saavuttaa tietyt ensisijaiset tavoitteet eli taloudellinen ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus, riittaÈvaÈ
tutkimus- ja kehitystoiminta, ympaÈristoÈ nsuojelu, pk-yritysten kasvu ja rakenteellinen sopeuttaminen,

C. ottaa huomioon, ettaÈ kilpailun asianmukainen kehittyminen ja pyrkimys yhtaÈ laÈ isten mahdolli-
suuksien tarjoamiseen kaikelle liike-elaÈmaÈ lle ovat oleellinen edellytys sisaÈmarkkinoiden sujuvalle
toiminnalle, erityisesti yhtenaÈ isvaluutan kaÈyttoÈ oÈ noton jaÈ lkeen,

D. ottaa huomioon Euroopan yhteisoÈ jen tuomioistuimen 18. kesaÈkuuta 1998 oikeusasiasta C-35/96
antaman tuomion, jossa se totesi vapaiden ammatinharjoittajien olevan yrittaÈ jiaÈ ja taÈmaÈn vuoksi EY:n

271 EYVL C 152, 18.5.1998, s. 3.
272 EYVL C 362, 2.12.1996, s. 135.
273 EYVL C 286, 22.9.1997, s. 326 ja 347.
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perustamissopimuksen 85 ja 86 artiklan sisaÈ ltaÈmien yrityksiaÈ koskevien kilpailusaÈaÈntoÈ jen alaisia, ja
jolla se vahvisti Euroopan unionin komission aikaisemmin esittaÈmaÈn kannan,

E. ottaa huomioon, ettaÈ vapaiden markkinoiden kilpailunrajoitukset johtuvat valtion inter-
ventioista, kansallisten talouksien keskinaÈ isestaÈ riippuvuudesta ja tarpeesta saÈ ilyttaÈaÈ alueellinen ja
sosiaalinen yhteenkuuluvuus,

F. ottaa huomioon, ettaÈ rahaunioni edellyttaÈaÈ tehokkaampaa kilpailun vaÈaÈristymisen valvontaa
sisaÈmarkkinoiden turvaamiseksi, erityisesti kun kyseessaÈ ovat samaa valuuttaa kaÈyttaÈvien valtioiden
myoÈ ntaÈmaÈt valtiontuet,

G. ottaa huomioon, ettaÈ komission voimavarat valvoa rehellistaÈ kilpailua vahingoittavia kaÈytaÈntoÈ jaÈ
ovat yhaÈ riittaÈmaÈttoÈ miaÈ ,

H. ottaa huomioon, ettaÈ komission yksikoÈ iden ja jaÈsenvaltioiden kilpailuviranomaisten vaÈ listaÈ
koordinaatiota on lisaÈ ttaÈvaÈ talous- ja rahaunionin sisaÈ isen kilpailun turvaamiseksi,

I. ottaa huomioon, ettaÈ valtiontuen jakaminen EY:n perustamissopimuksen vastaisesti on
vahingollista, suosii tehottomuutta tehokkuuden kustannuksella, vaÈaÈristaÈaÈ alueiden ja yritysten vaÈ listaÈ
kilpailua sekaÈ kuormittaa liikaa valtioiden talousarvioita,

J. ottaa huomioon, ettaÈ ItaÈ-Euroopan jaÈsenvaltioehdokkaiden kanssa on aloitettu neuvottelut,
joissa on otettava huomioon kyseisten maiden olevan luonteeltaan siirtymaÈtalouksia ja kilpailulain-
saÈaÈdaÈnnoÈ n vaikutukset niiden kehitykseen;

1. PitaÈaÈ tervetulleena XXVII:ta kilpailupolitiikkaa koskevaa kertomusta ja katsoo sen olevan
taÈrkeaÈ asiakirja, jonka mukaisesti komissio toimii vastuunsa rajoissa noudattaessaan EY:n perus-
tamissopimuksen mukaisia velvollisuuksiaan tuoden siten yhteisoÈ n kilpailupolitiikkaa laÈhemmaÈksi
kansalaista; tukee taÈssaÈ yhteydessaÈ komission paÈaÈosastoa IV sen pyrkimyksessaÈ saada asianmukainen
henkiloÈ stoÈ ja oikeudelliset keinot;

2. Suosittelee, ettaÈ komissio ja jaÈsenvaltiot parantavat voimavarojensa yhteensovittamista ja
yhdistaÈmistaÈ , jotta voidaan vakiinnuttaa tehokas EU-jaÈrjestelmaÈ ja rakenne rehellisen kilpailun
takaamiseksi;

3. Katsoo, ettaÈ komission ja kansallisten viranomaisten vaÈ linen henkiloÈ stoÈ vaihto lisaÈ isi perus-
tietoja usein monisyisistaÈ kilpailutapauksista ja niiden kaÈsittelemiseen vaadittavia taitoja sekaÈ
jaÈsenvaltioissa ettaÈ komissiossa; arvostaa komission ja sen henkiloÈ kunnan tekemaÈaÈ tyoÈ taÈ , erityisesti
yrityssulautumien alalla, joka on poliittisesti arka aihealue;

Demokraattinen vastuu

4. Vaatii komissiolta virallista sitoutumista laÈhettaÈaÈ Euroopan parlamentille kaikki luonnokset
komission taÈytaÈntoÈ oÈ npanoa koskevista ehdotuksista, jotka kuuluvat yhteisoÈ n kilpailupolitiikan alaan
kuten EY:n perustamissopimuksen 85 artiklan 3 kohdan mukaiset luonnokset ryhmaÈpoikkeuksista ja
EY:n perustamissopimuksen 90 artiklan 3 kohdan mukaiset julkisia yrityksiaÈ koskevat komission
aloitteet;
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5. Arvostaa taÈmaÈnhetkistaÈ hedelmaÈ llistaÈ vuoropuhelua komission ja erityisesti kilpailuasioista
vastaavan komission jaÈsenen kanssa, ja vaatii siksi, ettaÈ kilpailupolitiikan demokraattista valvontaa
vahvistetaan edelleen Euroopan unionissa ja jaÈrjestetaÈaÈn saÈaÈnnoÈ llisiaÈ tiedotustilaisuuksia, joita jo on
ollut kilpailupolitiikasta vastaavan komission jaÈsenen ja Euroopan parlamentin asiasta vastaavan
valiokunnan vaÈ lillaÈ , joista tulevaisuudessa tulisi jatkuva kaÈytaÈntoÈ niin, ettaÈ tilaisuuksia jaÈrjestettaÈ isiin
vaÈhintaÈaÈn kerran kolmessa kuukaudessa yhteisymmaÈrryksessaÈ asiasta vastaavan valiokunnan ja
komission jaÈsenen vaÈ lillaÈ ;

6. Vaatii, ettaÈ vuosikertomuksessa pyritaÈaÈn arvioimaan yhaÈ paremmin kilpailupolitiikan vaiku-
tusta muihin politiikan aloihin, erityisesti sosiaali-, alue- ja ympaÈristoÈ politiikkaan;

7. PyytaÈaÈ komissiota aloittamaan neuvottelut kilpailusaÈaÈntoÈ jen soveltamisesta saÈaÈnneltyihin
vapaisiin ammatteihin, ja ottamaan taÈssaÈ yhteydessaÈ huomioon joidenkin yhteiskunnan kannalta
hyoÈ dyllisten vapaiden ammattien erityisaseman;

85 ja 86 artiklan soveltaminen

8. Muistuttaa, ettaÈ sen kanta on edelleen 18. heinaÈkuuta 1997 komission vertikaalisia rajoituksia
koskevasta vihreaÈstaÈ kirjasta annetun paÈaÈtoÈ slauselman mukainen;

9. PitaÈaÈ tervetulleena uutta 15. lokakuuta 1997 annettua vaÈhaÈmerkityksisiaÈ sopimuksia koskevaa
tiedonantoa (de minimis); toivoo takeita siitaÈ , ettaÈ tiedonanto antaa oikeusvarmuutta erityisesti pk-
yrityksiaÈ koskevien vertikaalisten ja horisontaalisten sopimusten perusteiden osalta;

10. PyytaÈaÈ komissiota julkaisemaan analyysin sopimuksen vaÈhaÈmerkityksisyyden sopimuksia raja-
arvoista todistaakseen, ettaÈ ºsellaisilla sopimuksilla ei ole merkittaÈvaÈaÈ vaikutusta kilpailuun tai
yhteisoÈ n sisaÈ iseen kaupankaÈyntiinº, samalla kun pk-yritysten byrokratia- ja oikeuskustannuksia
vaÈhennetaÈaÈn; pyytaÈaÈ lisaÈksi, ettaÈ komissio osoittaa tulevaisuudessa kilpailupolitiikkaa koskevissa
kertomuksissaan, kuinka se soveltaa vaÈhaÈmerkityksisiaÈ sopimuksia koskevaa tiedonantoa tietyissaÈ
tapauksissa;

11. Katsoo, ettaÈ komissio on oikeassa arvioidessaan, ettaÈ pk-yritykset pystyvaÈt vain harvoin
vaikuttamaan merkittaÈvaÈsti kaupan ylikansalliseen kilpailuun;

12. On vakaasti sitaÈ mieltaÈ , ettaÈ uuden vaÈhaÈmerkityksisiaÈ sopimuksia koskevan tiedonannon ei
tulisi johtaa kilpailupolitiikan ºuuskansallistumiseenº; yhtenaÈisvaluutan kaÈyttoÈ oÈ noton yhteydessaÈ on
varmistettava kilpailupolitiikan pysyminen ylikansallisella tasolla ja komission ja parlamentin vaÈlinen
kumppanuus, jotta kaikkien jaÈsenvaltioiden yritykset voivat toimia yhtaÈ laÈ isin ehdoin ja avoimen
politiikan noudattamiseksi;

13. Palauttaa mieliin vihreaÈstaÈ kirjasta vertikaalisista rajoituksista annetun paÈaÈ toÈ slauselman
kohdat, jotka koskevat:

Ð tutkimusta muiden parametrien kuin markkinaosuuden kaÈytoÈ staÈ raja-arvona

Ð saÈaÈnnoÈ t valikoivia jakelusopimuksia koskevista ryhmaÈpoikkeuksista
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Ð jaÈrjestelmaÈaÈ , jossa pienin markkinasegmentti on vapautettu 85 artiklan 1 kohdan mukaisesta
kiellosta de minimis -tiedonannon mukaisesti.

Ð vaÈhaÈmerkityksisiaÈ sopimuksia koskevien maÈaÈraÈysten enimmaÈisarvon soveltamista raja-arvona
ryhmaÈpoikkeuksiin;

MaÈaÈ raÈaÈvaÈn aseman vaÈaÈ rinkaÈyttoÈ

14. Palauttaa mieliin 13. marraskuuta 1996 antamassaan paÈaÈtoÈ slauselmassa 274 ja erityisesti sen 2, 3
ja 4 kohdassa esittaÈmaÈnsaÈ kannat ja pyytaÈaÈ komissiota tutkimaan, omistajakriteerin perusteella
saalistushinnoittelua ja muita epaÈrehellisiaÈ kaÈytaÈntoÈ jaÈ , saÈaÈntelyyn perustuvia ja muita esteitaÈ
televiestinnaÈssaÈ sekaÈ matkaviestinten ja satelliittitietoliikenteen ettaÈ on-line -palvelujen alalla,
tiedotusvaÈ lineiden, lentoliikenteen sekaÈ pankki- sekaÈ rahoitusaloilla;

15. Katsoo, ettaÈ komission olisi julkaistava erityisesti pk-yrityksille suunnattuja ohjeita ja kriteerejaÈ
kilpailupolitiikkaa koskevan asetuksen merkityksellisten markkinoiden maÈaÈritelmaÈstaÈ niin, ettaÈ se
sallii pk-yritysten arvioida asemansa suhteessa kyseessaÈ olevaan tuotteeseen ja maantieteellisiin
markkinoihin ja punnita oikeudellisten lisaÈtutkimusten tarpeellisuus;

Valtion monopolit ja Amsterdamin sopimus

16. PitaÈaÈ tervetulleena komission sille esitettyaÈ pyyntoÈ aÈ noudattaen tekemaÈaÈ tutkimusta,
Amsterdamin sopimuksen vaikutuksista kilpailupolitiikkaan, ja erityisesti ºyleistaÈ taloudellista etua
koskeviin palveluihinº liittyvaÈstaÈ uudesta 7 d artiklasta, ja katsoo, ettaÈ naÈ in saadaan aikaan parhaat
mahdolliset puitteet tyoÈ paikkojen luomiseksi; taÈmaÈ vahvistaa yhteisoÈ n asemaa yleishyoÈ dyllisten
palvelujen edistaÈ jaÈnaÈ eikaÈ se kyseenalaista vallan jakoa komission ja jaÈsenvaltioiden vaÈ lillaÈ ;

17. Katsoo, ettaÈ Amsterdamin sopimuksen mukainen vapaampi kilpailupolitiikka olisi tulevaisuu-
dessa yhdistettaÈvaÈ tehostetun kuluttajapolitiikan kehittaÈmiseen niin, ettaÈ kuluttajat voivat hyoÈ tyaÈ
avoimista hinnoista koko yhtenaÈisvaluutan alueella; katsoo, ettaÈ myoÈ s niiden kuluttajien, jotka eivaÈt
omassa maassaan paÈaÈse osallisiksi yhtenaÈ isvaluutasta, tulisi hyoÈ tyaÈ yleiseurooppalaisista lisaÈaÈntyneen
hinnan avoimuuden tuomista hinnanalennuksista;

18. Katsoo, ettaÈ kuluttajansuojan tulee olla perustana kaikissa toimissa, joita toteutetaan Euroopan
unionin kilpailupolitiikassa; Euroopan unionin on seurattava tarkasti, paitsi kuluttajille tarjottavien
tuotteiden ja palvelujen lisaÈaÈntymistaÈ , myoÈ s niiden laatua;

19. KiinnittaÈaÈ huomiota siihen, ettaÈ kilpailupolitiikan on osaltaan lisaÈ ttaÈvaÈ tyoÈ llisyyttaÈ paranta-
malla voimavarojen jakoa.
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Valtiontuki

20. Palauttaa mieliin taÈrkeimmaÈt tulokset, jotka saatiin valtiontukia koskevasta VI:staÈ tutkimuk-
sesta aikavaÈ lillaÈ 1994 Ð 1996:

a) myoÈ nnetty keskimaÈaÈraÈ inen kokonaistuki aikavaÈ lillaÈ 1994 Ð 1996 oli laÈhes 84 000 miljoonaa
ecua, joka ei kuvaa todellista tilannetta, sillaÈ tiedot jaÈsenvaltioiden maatalouden sektoriin
kaÈyttaÈmistaÈ summista puuttuvat; saatavilla olevan tiedon perusteella valtiontuet ovat vaÈhintaÈaÈn
1,4 % 15 jaÈsenvaltion BKT:sta, 573 ecua tyoÈ ssaÈ kaÈyviaÈ kohti ja 2,6 % valtion menoista;

b) muutamien jaÈsenvaltioiden antamat valtiontuet ovat erittaÈ in korkeat;

c) noin 46 % kokonaistuesta (keskimaÈaÈrin 38 318 miljoonaa ecua kaudella 1994 Ð 1996) meni
teollisuudelle; tuen erot eri jaÈsenvaltioissa ovat valtavat, prosentuaalisesti ilmaistuna korkein
tuki on yhdeksaÈn kertaa suurempi kuin matalin tuki; taÈ llaisen tuen salliminen vain tiettyihin
jaÈsenvaltioihin keskittyneelle teollisuudelle luo edellytykset kilpailun vaÈaÈristymiselle;

d) valtion tuki teollisuudelle jakaantui seuraavasti: 30 % horisontaalisiin kohteisiin (T&K,
ympaÈristoÈ , pk-yritykset, kauppa, energiansaÈaÈstoÈ jne.), 13 % laivanrakennusteollisuuteen,
teraÈsteollisuuteen ja muille aloille ja 56 % aluetukeen; kokonaistuki horisontaalisiin kohteisiin
on pudonnut (12 jaÈsenvaltiossa) 40 %:sta aikavaÈ lillaÈ 1988 Ð 1990 30 %:iin aikavaÈlillaÈ 1994-1996
(15 jaÈ senvaltiossa) samalla, kun alakohtaiset toimet ovat lisaÈaÈntyneet hieman; taÈmaÈn
suuntauksen tulisi kaÈaÈntyaÈ paÈ invastaiseksi, sillaÈ alakohtaisella tuella on taipumus vaÈaÈristaÈaÈ
kilpailua horisontaalista tukea enemmaÈn;

21. Vahvistaa kannattavansa yleisen edun mukaista valtiontukea kuten T&K:n, pk-yritysten,
koulutuksen, energiansaÈaÈstoÈ n ja ympaÈristoÈ n tukemista; toteaa kuitenkin, ettaÈ taÈ llainen tuki on
vaÈhentynyt, kun taas yksittaÈ isille yrityksille myoÈ nnetty tuki on ollut kasvussa;

22. Ottaa huomioon valtiontuen ja kilpailupolitiikan yhteyden, kuten on esitetty komission
17. maaliskuuta 1998 antamassa tiedonannossa jaÈsenvaltioille; on samaa mieltaÈ siitaÈ , ettaÈ tarvitaan lisaÈaÈ
kansallisten tukihankkeiden, unionin tukihankkeiden ja kilpailupolitiikan vaÈ listaÈ johdonmukaisuutta;

23. Katsoo kuitenkin, ettaÈ yhteisoÈ n tukien maÈaÈraÈ on niin suuri, ettaÈ se merkitsee suuntausta kohti
kilpailun vaÈaÈristymistaÈ , ei ole sisaÈmarkkinoille sopiva ja vie uskottavuuden EU:n sitoutumiselta
vapaaseen maailmankauppaan;

24. Vaatii, ettaÈ kaikista valtiontuista, myoÈ s ryhmaÈpoikkeuksen alaisista hyvaÈksytyistaÈ tuista,
julkaistaan saÈaÈnnoÈ llisesti paÈ ivitettaÈvaÈ tilasto; kolmannet osapuolet saisivat naÈin tietoa valtiontuista,
ja komissio voisi tuottaa tuen maÈaÈraÈaÈ kuvaavia tarkkoja ja ajankohtaisia lukuja; uskoo, ettaÈ komission
olisi myoÈ s julkaistava Internet-sivuillaan myoÈ nteiset valtiontukipaÈaÈtoÈ kset sekaÈ yksittaÈ isiaÈ ryhmaÈpoik-
keuksia koskevat paÈaÈ toÈ kset heti niiden hyvaÈksymisen jaÈ lkeen, ja julkaisisi taÈhaÈn osallistuvien yritysten
nimet, tuen tavoitteen, myoÈ nnetyn tuen maÈaÈraÈn ja kohteet, joihin sitaÈ kaÈytetaÈaÈn; taÈmaÈn tiedon tulisi
olla kaÈytettaÈvissaÈ vaÈ littoÈ maÈsti kaikilla EU:n virallisilla kielillaÈ ; katsoo, ettaÈ kolmansille osapuolille olisi
Internet-sivun kautta tarjottava mahdollisuus saada yksittaÈ isiaÈ valtiontukia koskevat valitukset
tutkittaviksi;
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25. Suhtautuu myoÈ nteisesti valtion tukia koskevan asetuksen hyvaÈksymiseen, minkaÈ kautta
komissio osallistuu tiettyjen kilpailupolitiikan alojen hallinnon parantamiseen ja uskoo, ettaÈ komission
olisi saÈaÈdettaÈvaÈ sitoviksi periaatteet, jotka sisaÈ ltyivaÈ t vuoden 1997 tiedonantoon vaÈhaÈmerkityksistaÈ
sopimuksista;

26. Suhtautuu myoÈ nteisesti valtiontukimenettelyjaÈ koskevan asetuksen tulevaan hyvaÈksymiseen ja
siihen, ettaÈ asetukseen sisaÈ llytetaÈaÈn uusia takuita kolmansien osapuolien suojelusta; huomauttaa ettaÈ
yhteisoÈ n kilpailuoikeuden yrityksille ja yksityishenkiloÈ ille antaman oikeussuojan tietty johdonmukai-
suus ja yhtenaÈ isyys on saÈ ilytettaÈvaÈ taÈmaÈn kuitenkaan rajoittamatta yhteisoÈ n oikeuden sitovuuden
periaatteen soveltamista;

27. Katsoo, ettaÈ aluekehitykseen myoÈ nnettaÈvien valtiontukien valvonnassa on otettava huomioon
tarve varmistaa taloudellinen ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus ja voimavarojen maÈaÈrittaÈmismenetel-
maÈssaÈ on otettava huomioon aÈaÈrimmaÈisen syrjaÈ isen sijainnin oikeuskaÈsite;

28. Uskoo, ettaÈ olisi hyoÈ dyllistaÈ julkaista sisaÈmarkkinoilla kaÈytetyn kaltaista ºtulostauluaº, jotta
voitaisiin tiedottaa, mitkaÈ jaÈsenvaltiot myoÈ ntaÈvaÈt korkeinta ja mitkaÈ alhaisinta valtiontukea;

29. Ehdottaa, ettaÈ vakaus- ja laÈhentymisohjelmiin, joihin liittyy valtion budjettitavoitteita, liitetaÈaÈn
kilpailuehtoja jaÈsenvaltioiden antamien liiallisten kokonaistukien rajoittamiseksi;

30. Kannattaa sitaÈ , ettaÈ valtiontukia ja kilpailua koskevissa tutkimuksissa on entistaÈ voimakkaam-
min otettava huomioon valtionapuihin vaikuttavat ja kilpailua vaÈ aÈ ristaÈvaÈ t verovapaudet ja
verohelpotukset, ja ettaÈ naÈmaÈ tulisi kieltaÈaÈ .

KansainvaÈ linen yhteistyoÈ

31. Katsoo, ettaÈ globalisoitumisen taÈrkeimmaÈt tekijaÈ t eli tekniikan kehitys, markkinoiden saÈaÈntelyn
loppuminen, avainalojen liberalisointi, tavarakaupan ja paÈaÈomamarkkinoiden tehostuminen vaikutta-
vat eurooppalaisen politiikan perinteisten toimintalinjojen, esimerkiksi kilpailupolitiikan tehokkuu-
teen;

32. On sitaÈ mieltaÈ , ettaÈ tuotannon, jakelun ja tavaranvaihdon globalisoitumisen tuloksena syntynyt
keskinaÈ isriippuvuus ja kilpailun ongelmien kansainvaÈlinen luonne edellyttaÈvaÈt uutta laÈhestymistapaa
EU:n kilpailupolitiikkaan;

33. Kannattaa Maailman kauppajaÈrjestoÈ n (WTO) aseman korostamista kansainvaÈlisen kilpailupo-
litiikan alalla; pyytaÈaÈ siksi neuvostoa valtuuttamaan komission Ð ottaen huomioon EU:n ja USA:n
hallituksen vaÈ lisen kilpailulakien soveltamista koskevan sopimuksen ja onnistuneesti ratkaistun
McDonnell Douglasin ja Boeingin sulautumista koskevan kiistan Ð jatkamaan neuvotteluita, joilla
pyritaÈaÈn saamaan aikaan Maailman kauppajaÈrjestoÈ n perustamissopimusta taÈydentaÈvaÈ kansainvaÈ listaÈ
kilpailulainsaÈaÈdaÈntoÈ aÈ koskeva monenvaÈ linen lisaÈsopimus, joka sisaÈ ltaÈ isi seuraavat saÈaÈnnoÈ t:

a) yhtenaÈ isten vaÈhimmaÈisstandardien luominen kilpailunvastaisen toiminnan, kuten kartellien
muodostamisen, johtavan markkina-aseman vaÈaÈrinkaÈytoÈ n ja vertikaalisten tai horisontaalisten
kilpailunrajoitusten ehkaÈ isemiseksi;
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b) kaikkien allekirjoittajavaltioiden velvoittaminen kilpailulainsaÈaÈdaÈnnoÈ n vaÈhimmaÈisvaatimuksien
noudattamisesta huolehtivan puolueettoman kilpailuviranomaisen luomiseen ja kansallisten
kilpailuviranomaisten yhteistyoÈ n jaÈrjestaÈminen lainsaÈaÈdaÈntoÈ jen laÈhenemisen varmistamiseksi;

c) kaikkien allekirjoittajavaltioiden velvoittaminen kansallisten kilpailulainsaÈaÈdaÈntoÈ jen sovelta-
miseen niiden alueen ulkopuolella vain silloin, kun se on selvaÈsti yleisen edun mukaista;

d) Euroopan yhteisoÈ jen ja Amerikan yhdysvaltojen sopimuksen III ja IV artiklan mukaisen
kilpailusaÈaÈntoÈ jen taÈytaÈntoÈ oÈ npanossa sovellettavan naÈkoÈ kantojen huomioonottamisen peri-
aatteen vakiinnuttaminen myoÈ s Maailman kauppajaÈrjestoÈ n tasolla;

e) Maailman kauppajaÈrjestoÈ n perustamissopimukseen sisaÈ llytetyn riitojenratkaisumekanismin
laajentaminen koskemaan riitoja, jotka liittyvaÈt kansainvaÈ listen kilpailuoikeudellisten vaÈhim-
maÈisvaatimusten taÈytaÈntoÈ oÈ npanoon;

34. Katsoo, ettaÈ III artiklan 4 kohdassa annettua Maailman kauppajaÈrjestoÈ n perustamissopimuksen
liitteeseen 3 liittyvaÈaÈ kauppapoliittista valvontamekanismia on laajennettava vaatimuksella, ettaÈ
allekirjoittajavaltio, jonka kauppapolitiikka on tutkittu, on jonkin sopimusvaltion niin pyytaÈessaÈ
velvollinen laatimaan kertomuksen kansallisen kilpailujaÈrjestelmaÈn toiminnasta toisessa valtiossa;

35. Katsoo, ettaÈ laajentuminen Keski- ja ItaÈ-Euroopan valtioihin voi vaikeuttaa kilpailulainsaÈaÈ -
daÈnnoÈ n hyvaÈksymistaÈ ; pitaÈaÈ siksi tervetulleena komission tukea kartellitapausten soveltamiseksi
kyseisissaÈ maissa;

36. Kehottaa puhemiestaÈaÈn vaÈ littaÈmaÈaÈn taÈmaÈn paÈaÈ toÈ slauselman komissiolle ja neuvostolle.

2. Komission vastaus Euroopan parlamentin paÈaÈtoÈ slauselmaan XXVII kilpailupolitiikkaa
koskevasta kertomuksesta

EsittelijaÈ : Karin RIIS-JéRGENSEN

Euroopan parlamentin viite: A4-0421/98

MietinnoÈ n hyvaÈksymispaÈ ivaÈ : 9. helmikuuta 1999

Asia

Komission kertomus kilpailupolitiikasta

Toimivaltainen parlamentin valiokunta

Talous- ja raha-asioita sekaÈ teollisuuspolitiikkaa kaÈsittelevaÈ valiokunta
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PaÈaÈtoÈ slauselman taustaa

Komissio toimitti Euroopan parlamentille 16. huhtikuuta 1998 paÈivaÈtyllaÈ kirjeellaÈ XXVII kilpailupo-
litiikkaa koskevan kertomuksen Ð 1997.

Euroopan parlamentin 1. heinaÈkuuta 1998 pidetyssaÈ istunnossa Euroopan parlamentin puhemies
ilmoitti toimittaneensa kertomuksen talous- ja raha-asioita sekaÈ teollisuuspolitiikkaa kaÈsittelevaÈ lle
valiokunnalle perinpohjaista tarkastelua varten sekaÈ oikeusasioita ja kansalaisten oikeuksia
kaÈsittelevaÈlle valiokunnalle lausuntoa varten.

Talous- ja raha-asioita sekaÈ teollisuuspolitiikkaa kaÈsittelevaÈ valiokunta nimitti 21. tammikuuta 1998
pidetyssaÈ kokouksessa asian esittelijaÈksi Karin Riis-Jùrgensenin.

Valiokunta kaÈsitteli komission kertomusehdotusta 26. toukokuuta, 24. syyskuuta ja 10. marraskuuta
1998 pidetyissaÈ kokouksissa.

Valiokunta hyvaÈksyi paÈaÈ toÈ slauselmaehdotuksen yksimielisesti 10. marraskuuta 1998 pidetyssaÈ
kokouksessa.

Euroopan parlamentti Komissio

Euroopan parlamentti, joka

Ð ottaa huomioon komission XXVII kilpailupolitiikka
koskevan kertomuksen Ð 1997 (SEC(98)0636 Ð
C4-0379/98),

Ð ottaa huo mioon komiss io n t iedon ann on
17. maaliskuuta 1998 jaÈsenvaltioille aluepolitiikasta
ja kilpailupolitiikasta (K(98)0673 Ð C4-0247/98),

Ð ottaa huomioon komission kuudennen yleiskatsauk-
sen Euroopan unionin tehdasteollisuuden ja eraÈ iden
muiden alojen valtion tuista (KOM(98)0417),

Ð ottaa huomioon 13. marraskuuta 1996 XXV kilpai-
lupolitiikkaa koskevasta komission kertomuksesta
(1995) (KOM(96)0126 Ð C4-0240/96) ja 18.
heinaÈ kuuta 1997 vihreaÈ staÈ kirjasta Euroopan
yhteisoÈ n ki lpai lupoli t i ikan vert ikaal is i s ta
rajoituksista (KOM(96)0721 Ð C4-0053/97)
antamansa paÈaÈ toÈ slauselmat,

Ð ottaa huomioon talous- ja raha-asioita sekaÈ teolli-
suuspolitiikkaa kaÈsittelevaÈn valiokunnan mietinnoÈ n
ja oikeusasioita ja kansalaisten oikeuksia
kaÈsittelevaÈn valiokunnan lausunnon (A4-0421/98),

A. ottaa huomioon, ettaÈ EU:n kilpailupolitiikan
ºtaÈ ytyy sopeutua taÈ maÈ nhetkiseen talouden
tilaanº, vaikka nykyinen ºlainsaÈ aÈ daÈ ntoÈ ja
kaÈytaÈntoÈ perustuvat vielaÈkin yhteismarkkinoiden
alkuaikoihinº,

Komissio yhtyy Euroopan parlamentin kaÈsitykseen,
jonka mukaan yhteisoÈ n kilpailulainsaÈaÈdaÈntoÈ ja siihen
liittyvaÈ paÈaÈ toÈ ksentekojaÈrjestelmaÈ on saatettava ajan
tasalle. Siksi komissio kaÈynnisti niiden nykyaikaistami-
sen jo kaksi vuotta sitten.
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B. ottaa huomioon, ettaÈ kilpailulainsaÈaÈdaÈntoÈ on
tarpeen, jotta Euroopan unionissa voidaan
saavuttaa tietyt ensisijaiset tavoitteet eli
taloudellinen ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus,
riittaÈvaÈ tutkimus- ja kehitystoiminta, ympaÈristoÈ n-
suojelu, pk-yritysten kasvu ja rakenteellinen
sopeuttaminen,

Komissio on Euroopan parlamentin kanssa samaa
mieltaÈ siitaÈ , ettaÈ parlamentin mainitsemien Euroopan
unionin tavoitteiden toteuttamiseksi tarvitaan toimivia
kilpailusaÈaÈntoÈ jaÈ .

C. ottaa huomioon, ettaÈ kilpailun asianmukainen
kehittyminen ja pyrkimys yhtaÈ laÈ isten mahdolli-
suuksien tarjoamiseen kaikelle liike-elaÈmaÈ lle ovat
oleellinen edellytys sisaÈmarkkinoiden sujuvalle
toiminnalle, erityisesti yhtenaÈ isvaluutan
kaÈyttoÈ oÈ noton jaÈ lkeen,

Komissio katsoo Euroopan parlamentin tavoin, ettaÈ
kilpailuolosuhteiden kehittyminen on sisaÈmarkkinoiden
toimivuuden kannalta ratkaisevan taÈrkeaÈaÈ erityisesti,
kun yhtenaÈisvaluutta on otettu kaÈyttoÈ oÈ n.

D. o t t a a h u o m i o o n E u r o o p a n y h t e i s oÈ j e n
tuomioistuimen 18. kesaÈkuuta 1998 asiassa C-35/
96 antaman tuomion, jossa se totesi vapaiden
ammatinharjoittajien olevan yrittaÈ jiaÈ , ja taÈmaÈn
vuoksi EY:n perustamissopimuksen 85 ja 86
artiklan sisaÈ ltaÈmien yrityksiaÈ koskevien kilpailus-
aÈaÈntoÈ jen alaisia, ja jolla se vahvisti komission
aikaisemmin esittaÈmaÈn kannan,

Komissio yhtyy parlamentin kaÈsitykseen Euroopan
yhteisoÈ jen tuomioistuimen asiassa C-35/96 antaman
tuomion taÈhdellisyydestaÈ .

E. ottaa huomioon, ettaÈ vapaiden markkinoiden
kilpailunrajoitukset johtuvat valtion interventiois-
ta, kansall isten talouksien keskinaÈ isestaÈ
riippuvuudesta ja tarpeesta saÈ ilyttaÈaÈ alueellinen
ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus,

Komissio on Euroopan parlamentin kanssa samaa
mieltaÈ siitaÈ , ettaÈ alueellisen ja sosiaalisen yhteenkuulu-
vuuden periaate on otettava huomioon.

F. ottaa huomioon, ettaÈ talous- ja rahaliitto edellyttaÈaÈ
tehokkaampaa kilpailun vaÈaÈristymisen valvontaa
sisaÈmarkkinoiden turvaamiseksi, erityisesti kun
kyseessaÈ ovat samaa valuuttaa kaÈyttaÈvien jaÈsen-
valtioiden myoÈ ntaÈmaÈt valtiontuet,

Komissio on samaa mieltaÈ siitaÈ , ettaÈ valtiontukien
valvontaa on tehostettava. Tosin se, missaÈ valuutassa
tuki myoÈ nnetaÈaÈn, on epaÈolennaista yhteismarkkinoihin
kohdistuvan vaikutuksen kannalta. Itse asiassa yhte-
naÈ isvaluuttaa kaÈytettaÈessaÈ kilpailun vaÈaÈristymaÈt ovat
helpommin havaittavissa.

G. ottaa huomioon, ettaÈ komission voimavarat valvoa
rehellistaÈ kilpailua vahingoittavia kaÈytaÈntoÈ jaÈ ovat
yhaÈ riittaÈmaÈttoÈ miaÈ ,

Komiss io toteaa tyoÈ maÈ aÈ raÈ nsaÈ l i saÈ aÈ ntyneen
huomattavasti joillakin toimintalohkoilla ja tekee
kaiken voitavansa vahvistaakseen asianomaisten
yksikoÈ iden resursseja.

H. ottaa huomioon, ettaÈ komission yksikoÈ iden ja
jaÈ senvaltioiden kilpailuviranomaisten vaÈ listaÈ
koordinaatiota on lisaÈttaÈvaÈ talous- ja rahaliiton
sisaÈ isen kilpailun turvaamiseksi,

Euroopan parlamentin tavoin komissio on vakuuttunut
siitaÈ , ettaÈ komission yksikoÈ iden ja jaÈ senvaltioiden
kilpailuviranomaisten koordinaatiota on vahvistettava.
HyvaÈnaÈ esimerkkinaÈ taÈstaÈ komissio pitaÈaÈ komission ja
jaÈ senvaltioiden kilpailuviranomaisten vaÈ lisestaÈ
yhteistyoÈ staÈ Euroopan yhteisoÈ n perustamissopimuksen
85 ja 86 artiklan (uuden numeroinnin mukaan 81 ja 82
artiklan) soveltamisalaan kuuluvien asioiden
kaÈsittelyssaÈ antamansa tiedonannon taÈytaÈntoÈ oÈ npanoa.

I. ottaa huomioon, ettaÈ valtiontuen jakaminen EY:n
perustamissopimuksen vastaisesti on vahingollista,
suosii tehottomuutta tehokkuuden kustannuksella,
vaÈaÈristaÈaÈ alueiden ja yritysten vaÈ listaÈ kilpailua
sekaÈ kuormittaa liikaa valtioiden talousarvioita,

Komissio katsoo, ettaÈ ºalueiden vaÈ lisen kilpailunº
kaÈsite ei ole aluetukien kannalta perusteltu. Sen sijaan
valtiontukien myoÈ ntaÈminen voi joissakin tapauksissa
johtaa epaÈ tarkoi tuksenmukais i in paÈ aÈ toÈ ks i in
investointien sijoituspaikasta antamalla joillekin
alueille toisiin verrattuna perusteettomia etuja. Siksi
komissio aikoo tehostaa aluetukien valvontaa
noudattaen siten perustamissopimuksen maÈaÈraÈyksiaÈ ,
joiden mukaan valtiontuki on periaatteessa kielletty
paitsi joissakin tiukasti tulkittavissa poikkeustapauk-
sissa.

J. ottaa huomioon, ettaÈ ItaÈ -Euroopan jaÈsenvaltioeh-
dokkaiden kanssa on aloitettu neuvottelut, joissa
on otettava huomioon kyseisten maiden olevan
luonteeltaan siirtymaÈtalouksia ja kilpailulainsaÈaÈ -
daÈnnoÈ n vaikutukset niiden kehitykseen;

Komiss io katsoo, et taÈ yhtei soÈ n saÈ aÈ nnoÈ kset
mahdollistavat kilpailulainsaÈ aÈ daÈ nnoÈ n asteittaisen
kaÈ yttoÈ oÈ noton ennen unioniin liittymistaÈ (mm.
porrastamalla poikkeussaÈaÈnnoÈ sten kaÈyttoÈ oÈ noton).
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1. PitaÈaÈ tervetulleena XXVII:taÈ kilpailupolitiikkaa
koskevaa kertomusta ja katsoo sen olevan taÈrkeaÈ
asiakirja, johon komission vastuu voi perustua sen
suorittaessa EY:n perustamissopimuksen mukaisia
tehtaÈviaÈaÈn ja velvollisuuksiaan ja joka samalla tuo
yhteisoÈ n ki lpai lupoli t i ikkaa laÈ hemmaÈ ksi
kansalaista; tukee taÈ ssaÈ yhteydessaÈ komission
paÈ aÈ osastoa IV sen pyrkimyksessaÈ saada
asianmukainen henkiloÈ stoÈ ja oikeudelliset keinot;

Komissio iloitsee siitaÈ , ettaÈ Euroopan parlamentti on
tyytyvaÈ inen kilpailupolitiikkaa koskevan toimintakerto-
muksen laatuun ja kaÈyttoÈ kelpoisuuteen. Komissio on
parlamentin kanssa samaa mieltaÈ siitaÈ , ettaÈ kertomus on
parlamentin edustamalle yleisoÈ lle hyoÈ dyllinen ja
avoimuutta edistaÈvaÈ tietolaÈhde. Komissio arvostaa
suuresti Euroopan parlamentilta saamaansa tukea
sekaÈ henkiloÈ resurssiensa ettaÈ kaÈytoÈ ssaÈaÈn olevien oi-
keusvaÈ lineiden vahvistamiseksi.

2. Suosittelee, ettaÈ komissio ja jaÈ senvaltiot
parantavat voimavarojensa yhteensovittamista ja
yhdistaÈmistaÈ , jotta voidaan vakiinnuttaa tehokas
EU-jaÈ rjestelmaÈ ja rakenne rehellisen kilpailun
takaamiseksi;

Komissio sitoutuu jatkamaan laÈheistaÈ yhteistyoÈ taÈ jaÈsen-
valtioiden kanssa terveen kilpailun edistaÈ miseksi
erityisesti lisaÈ aÈ maÈ llaÈ henkiloÈ vaihtoa yhteisoÈ n ja
kansallisten viranomaisten vaÈ lillaÈ .

3. Katsoo, et taÈ komiss ion ja kansal l i s ten
viranomaisten vaÈ linen henkiloÈ stoÈ vaihto lisaÈ isi
usein monisyisten kilpailutapauksien kaÈsittelemi-
seen vaadittavia taitoja sekaÈ jaÈsenvaltioissa ettaÈ
komissiossa; arvostaa komission ja sen henkiloÈ stoÈ n
tekemaÈaÈ tyoÈ taÈ , erityisesti yrityssulautumien alalla,
joka on poliittisesti arka aihealue;

Demokraattinen vastuu

4. Vaatii komissiolta virallista sitoutumista laÈhettaÈaÈ
Euroopan parlamentille kaikki luonnokset
komis s ion taÈ y t aÈ n t oÈ oÈ n p a n o a k o s k e v i s t a
ehdotuksista, jotka kuuluvat yhteisoÈ n kilpailupoli-
tiikan alaan, kuten EY:n perustamissopimuksen 85
artiklan 3 kohdan mukaiset luonnokset ryhmaÈ-
poikkeuksista ja EY:n perustamissopimuksen 90
artiklan 3 kohdan mukaiset julkisia yrityksiaÈ
koskevat komission aloitteet;

Komissio toimittaa jo nykyisinkin 85 artiklan 3 kohdan
mukaiset luonnokset ryhmaÈ poikkeusasetuksiksi
Euroopan parlamentin asiasta vastaavan valiokunnan
puheenjohtajalle tiedoksi ja kaÈsiteltaÈvaÈksi. Komissio voi
kuitenkin toimittaa parlamentille vain virallisessa
lehdessaÈ julkaistavaksi hyvaÈksyttyjaÈ asetusluonnoksia,
ei yksikoÈ iden laatimia epaÈvirallisia valmisteluasiakirjo-
ja.

Perustamissopimuksen 90 artiklan 3 kohdan mukaisesti
komissio ainoastaan valvoo perustamissopimuksen
nojalla jo olemassa olevien velvoitteiden taÈytaÈntoÈ oÈ npa-
noa. DirektiivejaÈ antaessaankin komissio vain soveltaa
olemassa olevia saÈaÈntoÈ jaÈ eikaÈ aseta uusia velvoitteita 90
artiklassa tarkoitetuille yrityksille. Komissio toimittaa
kuitenkin myoÈ s 90 artiklan 3 kohdan nojalla laatimansa
direktiiviluonnokset Euroopan parlamentin asiasta
vastaavan komitean puheenjohtajalle tiedoksi ja
kaÈ siteltaÈ vaÈ ksi. NaÈ maÈ tekstit voidaan kuitenkin
toimittaa vasta sitten, kun komissio on hyvaÈksynyt
direkt i iv i luonnoksen. Komission yksikoÈ iden
epaÈvirallisia asiakirjoja ei tietenkaÈaÈn voida toimittaa.

5. A r v o s t a a t aÈ m aÈ n h e t k i s t aÈ h e d e l m aÈ l l i s t aÈ
vuoropuhelua komission ja erityisesti kilpailuasi-
oista vastaavan komission jaÈsenen kanssa ja vaatii
siksi, ettaÈ kilpailupolitiikan demokraattista
valvontaa vahvistetaan edelleen Euroopan
unionissa ja jaÈrjestetaÈaÈn saÈaÈnnoÈ llisiaÈ tiedotustilai-
suuksia, joita jo on ollut kilpailupolitiikasta
vastaavan komission jaÈ senen ja Euroopan
parlamentin asiasta vastaavan valiokunnan vaÈ lillaÈ ,
joista tulevaisuudessa tulisi jatkuva kaÈytaÈntoÈ niin,
ettaÈ tilaisuuksia jaÈrjestettaÈ isiin vaÈhintaÈaÈn kerran
kolmessa kuukaudessa yhteisymmaÈ rryksessaÈ
asiasta vastaavan valiokunnan ja komission
jaÈsenen vaÈ lillaÈ ;

Euroopan parlamentin asiasta vastaavan valiokunnan ja
kilpailuasioista vastaavan komission jaÈsenen kesken
jaÈrjestettaÈvaÈ t tiedotustapaamiset ovat osoittautuneet
molempien toimielimien kannalta varsin hyoÈ dyllisiksi.
Ne lisaÈaÈvaÈ t myoÈ s kilpailupolitiikan taÈytaÈntoÈ oÈ npanon
avoimuutta. Siksi komissio katsoo, ettaÈ tapaamiskaÈytaÈn-
toÈ aÈ on syytaÈ jatkaa.
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6. Vaatii, ettaÈ vuosikertomuksessa pyritaÈ aÈ n
arvioimaan yhaÈ paremmin kilpailupolitiikan
vaikutusta muihin politiikan aloihin, erityisesti
sosiaali-, alue- ja ympaÈristoÈ politiikkaan;

Komissio panee merkille Euroopan parlamentin
vaatimuksen, ettaÈ toimintakertomuksessa olisi
arvioitava paremmin kilpailupolitiikan vaikutusta
muuhun politiikkaan, erityisesti sosiaali-, alue- ja
ympaÈristoÈ politiikkaan. Komissio lupaa mahdollisuuk-
sien mukaan taÈ yttaÈ aÈ parlamentin toivomukset
seuraavaa kilpailukertomusta laatiessaan, mutta
korostaa, ettaÈ mainittuja vaikutuksia kaÈsitellaÈaÈn jo
XXVII kertomuksessa.

7. PyytaÈaÈ komissiota aloittamaan neuvottelut kilpai-
lusaÈaÈntoÈ jen soveltamisesta saÈaÈnneltyihin vapaisiin
ammatteihin ja ottamaan taÈ ssaÈ yhteydessaÈ
huomioon joidenkin yhteiskunnan kannalta
hyoÈ dyllisten vapaiden ammattien erityisaseman;

Komissio ottaa kiinnostuneena vastaan parlamentin
ehdotuksen, mutta katsoo, ettaÈ asiaa koskevan
keskustelun aloittamisella ei ole kiire, koska vapaita
ammatteja koskevien tapausten maÈaÈraÈ on toistaiseksi
pieni.

85 ja 86 artiklan soveltaminen

8. Muistuttaa, ettaÈ sen kanta on edelleen edellaÈ
mainitun 18. heinaÈ kuuta 1997 komission
vertikaalisia rajoituksia koskevasta vihreaÈ staÈ
kirjasta antamansa paÈaÈtoÈ slauselman mukainen;

Ks. kohta 13.

9. PitaÈaÈ tervetulleena uutta 15. lokakuuta 1997
annettua de minimis -tiedonantoa (Tiedonanto
Euroopan yhteisoÈ n perustamissopimuksen 85
artiklan 1 kohdan soveltamisalaan kuulumattomis-
ta vaÈ haÈ merkityksisistaÈ sopimuksista); toivoo
takeita siitaÈ , ettaÈ tiedonanto antaa oikeusvarmuut-
ta erityisesti pk-yrityksiaÈ koskevien vertikaalisten
ja horisontaalisten sopimusten perusteiden osalta;

Komissio vakuuttaa parlamentille, ettaÈ de minimis -
tiedonanto lisaÈaÈ oikeusvarmuutta erityisesti pk-yrityksiaÈ
koskevien vertikaalisten ja horisontaalisten sopimusten
perusteiden osalta, koska siinaÈ taÈsmennetaÈaÈn naÈ itaÈ
perusteita ja nostetaan vertikaalisia sopimuksia
koskeva vaÈ haÈ merkityksisyyden raja-arvo viidestaÈ
kymmeneen prosenttiin.

10. PyytaÈ aÈ komissiota julkaisemaan analyysin
sopimuksen vaÈhaÈmerkityksisyyden raja-arvoista
todistaakseen, ettaÈ ºsellaisilla sopimuksilla ei ole
merkittaÈvaÈaÈ vaikutusta kilpailuun tai yhteisoÈ n
sisaÈ iseen kaupankaÈ yntiinº, samalla kun pk-
yr i tys ten hal l innol l i s ia ja oikeudel l i s ia
kustannuksia vaÈhennetaÈaÈn; pyytaÈaÈ lisaÈksi, ettaÈ
komissio osoittaa tulevaisuudessa kilpailupolitiik-
kaa koskevissa kertomuksissaan, kuinka se
soveltaa vaÈhaÈmerkityksisiaÈ sopimuksia koskevaa
tiedonantoa tietyissaÈ tapauksissa;

Komissio katsoo, ettaÈ tiedonannossa esitetyt perusteet,
joiden lukuarvot ovat maÈaÈraÈytyneet kokemusperaÈ isesti,
vahvistavat jo nyt komission naÈ kemyksen, jonka
mukaan tiedonannon kattamat sopimukset eivaÈ t
vaikuta sanottavasti kilpailuun tai yhteisoÈ n sisaÈ iseen
kauppaan, mutta vaÈhentaÈ vaÈ t kyllaÈkin pk-yritysten
paperityoÈ taÈ ja hallintokustannuksia. Komissio
vakuuttaa, ettaÈ sen tulevissa kilpailupolitiikkaa
koskevissa kertomuksissa vuoden 1998 kertomuksesta
(XXVIII kertomus) alkaen osoitetaan, kuinka komissio
soveltaa de minimis -tiedonantoa.

11. Katsoo, ettaÈ komissio on oikeassa arvioidessaan,
ettaÈ pk-yritykset pystyvaÈ t vain harvoin
vaikuttamaan merkittaÈvaÈsti rajatylittaÈvaÈn kaupan
kilpailuun;

Komissio toteaa, ettaÈ Euroopan parlamentti hyvaÈksyy
komission arvion, jonka mukaan pk-yrityksillaÈ on vain
harvoin vaikutusta yhteisoÈ n sisaÈ iseen kauppaan.
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12. On vakaasti sitaÈ mieltaÈ , ettaÈ uuden vaÈhaÈmerkityk-
sisiaÈ sopimuksia koskevan tiedonannon ei tulisi
johtaa kilpailupolitiikan ºuuskansallistumiseenº ja
ettaÈ yhtenaÈisvaluutan kaÈyttoÈ oÈ noton yhteydessaÈ on
varmistettava kilpailupolitiikan pysyminen ylikan-
sallisella tasolla ja komission ja parlamentin
vaÈ linen kumppanuus, jotta kaikkien jaÈsenvaltioi-
den yritykset voivat toimia yhtaÈ laÈ isin ehdoin ja
avoimen politiikan noudattamiseksi;

Komissio haluaa Euroopan parlamentin tavoin taata
kaikkien jaÈsenvaltioiden yrityksille tasavertaiset kilpai-
luolosuhteet ja harjoitettavan kilpailupolitiikan
avoimuuden. Komissio uskoo, ettaÈ euron kaÈyttoÈ oÈ notto
helpottaa joidenkin ki lpai lun vaÈ aÈ r istymisen
tunnistamista ja lupaa toimia tarmokkaasti niiden
korjaamiseksi. Komissio korostaa, ettaÈ jaÈ senvaltiot
hyvaÈ ksyivaÈ t de minimis -tiedonannon varsin
yksimielisesti. Siksi komissio pitaÈaÈ aÈaÈrimmaÈisen epaÈto-
dennaÈ koÈ isenaÈ , ettaÈ jaÈ senvaltiot harjoittaisivat
kansallista politiikkaa tiedonannosta hyoÈ tyviaÈ
sopimuksia vastaan. Niiden sopimusten osalta, jotka
ovat niin vaarallisia, ettaÈ ne eivaÈ t kuulu tiedonannon
soveltamisalaan, tiedonannossa maÈaÈraÈtaÈaÈn tyoÈ njaosta
komission sekaÈ jaÈsenvaltioiden viranomaisten ja tuo-
mioistuinten kesken. Komissio ºryhtyy toimenpiteisiin
naÈissaÈ asioissa ainoastaan katsoessaan yhteisoÈ n edun
vaativan sitaÈ ja erityisesti, jos naÈ maÈ sopimukset
vahingoittavat sisaÈ markkinoiden moitteetonta
toimintaaº. Muussa tapauksessa komissio katsoo, ettaÈ
ºsopimusten kaÈsittely kuuluu ensi kaÈdessaÈ jaÈsenvalti-
oiden viranomaisten ja tuomioistuinten velvollisuuk-
siinº, ja ettaÈ sopimuksiin on sovellettava ensisijaisesti
yhteisoÈ n oikeutta, mihin kaikkien jaÈsenvaltioiden tuo-
mioi s tu imi l la ja use impien jaÈ senva l t io iden
viranomaisilla on oikeus.

13. Palauttaa mieliin vertikaalisia rajoituksia
koskevasta vihreaÈstaÈ kirjasta 18. heinaÈkuuta 1997
antamansa edellaÈ mainitun paÈ aÈ toÈ slauselman
kohdat, jotka koskevat:

Ð tutkimusta muiden parametrien kuin markkina-
osuuden kaÈytoÈ staÈ raja-arvona

VihreaÈn kirjan jatkotiedonantoa laatiessaan komissio
otti mahdollisuuksien mukaan huomioon Euroopan
parlamentin kannan sellaisena kuin se esitettiin
Thyssenin raportissa.

Ð saÈaÈntoÈ jaÈ valikoivia jakelusopimuksia koskevista
ryhmaÈpoikkeuksista

Ð jaÈrjestelmaÈaÈ , jossa pienin markkinasegmentti
on vapautettu EY:n perustamissopimuksen 85
artiklan 1 kohdan mukaisesta kiellosta de
minimis -tiedonannon mukaisesti

Parlamentilta pyydetaÈaÈn lausuntoa kyseisestaÈ komission
tiedonannosta (KOM(1998)544 lopull.)) ja kahdesta
ehdotuksesta neuvoston asetuksiksi (KOM(1998)546
lopull.)).

Ð vaÈ haÈ merkityksisiaÈ sopimuksia koskevien
maÈaÈraÈysten enimmaÈisarvon soveltamista raja-
arvona ryhmaÈpoikkeuksiin;

MaÈaÈraÈaÈvaÈn aseman vaÈaÈrinkaÈyttoÈ

14. Palauttaa miel i in edellaÈ mainitussa 13.
marraskuuta 1996 antamassaan paÈaÈtoÈ slauselmassa
ja erityisesti sen 2, 3 ja 4 kohdassa esittaÈmaÈnsaÈ
kannat ja pyytaÈaÈ komissiota tutkimaan omistajak-
riteerin perusteella saalistushinnoittelua ja muita
epaÈrehellisiaÈ kaÈytaÈntoÈ jaÈ , saÈaÈntelyyn perustuvia ja
muita esteitaÈ televiestinnaÈssaÈ sekaÈ matkaviestinten
ja satelliittitietoliikenteen ettaÈ on-line -palvelujen
alalla, tiedotusvaÈ lineiden, lentoliikenteen sekaÈ
pankki- ja rahoitusaloilla;

Komissio panee merkille, ettaÈ Euroopan parlamentti
vaatii toistamiseen komissiota varmistamaan, ettaÈ saa-
listushinnoitteluun ja syrjiviin kaÈytaÈntoÈ ihin tietyillaÈ
toimialoilla sovelletaan ns. omistajakriteeriaÈ . Kun
otetaan huomioon, ettaÈ mainitut toimialat olivat
aiemmin laÈ hinnaÈ valtionmonopolien hallinnassa,
Euroopan parlamentti tarkoittanee taÈssaÈ valtionyrityk-
siaÈ ja -osakkuuksia.

YleensaÈ saalistushinnoittelua ja syrjiviaÈ kaÈytaÈntoÈ jaÈ
tarkastellaan perustamissopimuksen 86 artiklassa
(maÈ aÈ raÈ aÈ vaÈ n aseman vaÈ aÈ rinkaÈ yttoÈ ) tarkoitettujen
kaÈytaÈntoÈ jen yhteydessaÈ . Jos naÈitaÈ kaÈytaÈntoÈ jaÈ soveltaa
val t ionyr i tys, kysei sen art ik lan maÈ aÈ raÈ ysten
soveltaminen ei tuota komissiolle ongelmia. SitaÈ paitsi
jos valtio on julkisen viranomaisen ominaisuudessa
osallisena naÈihin kaÈytaÈntoÈ ihin, komissio voi soveltaa
myoÈ s 90 artiklaa. Siksi komissio ei katso osakkaan
omistusjaÈ rjestelyjaÈ yhteisoÈ n kilpailulainsaÈ aÈ daÈ nnoÈ n
soveltamisen kannalta asianmukaiseksi arviointiperus-
teeksi.
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15. Katsoo, ettaÈ komission olisi julkaistava erityisesti
pk-yrityksille suunnattuja ohjeita ja kriteerejaÈ
kilpailupolitiikkaa koskevan asetuksen merkityk-
sellisten markkinoiden maÈaÈritelmaÈstaÈ , jotta pk-
yritykset voivat arvioida asemansa suhteessa
kyseessaÈ olevaan tuotteeseen ja maantieteellisiin
markkinoihin ja punnita oikeudellisten lisaÈ tutki-
musten tarpeellisuutta;

Komissio muistuttaa parlamentille, ettaÈ nykyinen
t iedonanto merki tykse l l i s ten markkinoiden
maÈ aÈ ritelmaÈ staÈ yhteisoÈ n kilpailuoikeuden kannalta
koskee kaikkia pk-yrityksiaÈ , kuten muitakin yrityksiaÈ
koosta riippumatta. Siksi komissio ei aio julkaista
erillistaÈ tiedonantoa pk-yrityksistaÈ .

16. Kehottaa komissiota esittaÈ maÈ aÈ n Euroopan
parlamentin asiasta vastaavalle valiokunnalle
kattavan selvityksen televiestintaÈ - ja energia-alan
vapauttamisen ja yksityistaÈmisen vaikutuksista
kilpailupolitiikkaan eri jaÈ senvaltioissa; taÈ ssaÈ
selvityksessaÈ olisi kiinnitettaÈvaÈ erityistaÈ huomiota
omistusrakenteis i in ja t iettyjen suurten
toimijoiden kohtuuttomaan vaikutusvaltaan
naÈiden kahden alan tulevaa kehitystaÈ koskevissa
paÈ aÈ toÈ ksissaÈ ; pyytaÈ aÈ tutkimaan mahdollisia
johtavan aseman vaÈaÈrinkaÈyttoÈ tapauksia ja naÈ iden
kahden alan keskinaÈ isiaÈ yhteyksiaÈ , koska niiden
kaÈyttaÈmaÈ teknologia on eraÈ iltaÈ osin samanlaista,
pyytaÈaÈ myoÈ s tutkimaan naÈ iden kahden alan ja
pankkialan vaÈ lisiaÈ yhteyksiaÈ ;

Komissio seuraa kilpailun vapauttamista tarkkaan ja
mahdollisimman avoimesti. Kilpailupolitiikasta
vuosittain annettavassa kertomuksessa esitetaÈ aÈ n
saÈ aÈ nnoÈ l l i ses t i a jantasa i se t t iedot ki lpa i lun
vapauttamisen etenemisestaÈ eri aloilla.

TeleviestinnaÈn osalta komissio on jo usean vuoden ajan,
ja erityisesti tammikuun 1. paÈ ivaÈ staÈ 1998 laÈhtien,
tutkinut alan avautumista kilpailulle. Vuoden 1998
aikana komissio laati ja julkaisi kaksi raporttia vapaut-
tamisdirektiivien taÈ ytaÈ ntoÈ oÈ npanon edistymisestaÈ
(KOM(1998)80 ja KOM(1998)594). Tutkimustensa
perusteella komissio aloitti rikkomisesta johtuvan
menettelyn useita jaÈ senvaltioita vastaan. Komissio
valvoo myoÈ s, ettaÈ entiset monopolit eivaÈt kaÈytaÈ niillaÈ
mahdollisesti yhaÈ olevaa maÈaÈraÈaÈvaÈaÈ markkina-asemaa
vaÈaÈrin eivaÈtkaÈ estaÈ kilpailua sopimuksin. Komissio on
aloittanut menettelyn ja tehnyt paÈ aÈ toÈ ksiaÈ useissa
taÈ llaisissa tapauksissa ja yrityskeskittymiaÈ koskevissa
asioissa. PaÈ aÈ toÈ kset on julkaistu EYVL:ssaÈ , niitaÈ
koskevia huomautuksia on julkaistu Competition
Policy Newsletter -tiedotteessa ja yhteenvedot
paÈaÈ toÈ ksistaÈ on julkaistu vuosittain kilpailupolitiikkaa
koskevassa kertomuksessa.

Energia-alan vapauttaminen on vasta alkanut. Aihetta
kaÈsitellaÈaÈn laajasti seuraavassa kilpailukertomuksessa
(1998).

NaÈ istaÈ syistaÈ komissio katsoo, ettaÈ kilpailun
vapauttamista ja komission omien toimien avoimuutta
valvotaan huolellisesti. Jos teleoperaattorien, energian-
tuottajien, pankkien tai muiden talouden toimijoiden
vaÈliset yhteydet johtaisivat kilpailunrajoitussopimuksiin
tai maÈ aÈ raÈ aÈ vaÈ n markkina-aseman vaÈ aÈ rinkaÈ yttoÈ oÈ n,
komissio puuttuisi luonnollisesti asiaan jo nykyisten
saÈ aÈ nnoÈ s ten nojal la i lman ettaÈ tarvi t ta i s i in
esitutkimuksia. NiinpaÈ komissio on selvittaÈnyt muun
muassa eraÈaÈn teleoperaattorin (CeÂgeÂtel) ja SNCF:n
vaÈlisen sopimuksen taÈytaÈntoÈ oÈ npanoedellytyksiaÈ .

LisaÈksi komissio selvittaÈaÈ vapauttamisen vaikutuksia
tekemaÈ llaÈ tai teettaÈmaÈ llaÈ saÈaÈnnoÈ llisesti tutkimuksia
EU:n verkkopalveluista. EsimerkkejaÈ taÈ staÈ ovat
syyskuussa 1998 julkaistu selvitys ºEurope's Network
Industries: Conflicting Priorities (telecommunications)º
ja parhaillaan kaÈynnissaÈ oleva PO II:n sekaÈ Toulousen
yliopiston yhteinen tutkimus verkkopalveluista.

Valtion monopolit ja Amsterdamin sopimus

17. PitaÈ aÈ tervetulleena komission sille esitettyaÈ
pyyntoÈ aÈ noudattaen tekemaÈ aÈ tutkimusta
Amsterdamin sopimuksen vaikutuksista kilpailu-
politiikkaan ja erityisesti ºyleistaÈ taloudellista etua
koskeviin palveluihinº liittyvaÈ staÈ uudesta 7 d
artiklasta ja katsoo, ettaÈ naÈ in saadaan aikaan
parhaat mahdolliset puitteet tyoÈ paikkojen
luomiseksi; taÈmaÈ vahvistaa yhteisoÈ n asemaa yleis-
hyoÈ dyllisten palvelujen edistaÈ jaÈ naÈ eikaÈ se
kyseenalaista vallan jakoa komission ja jaÈsenvalti-
oiden vaÈlillaÈ ;

Komissio panee tyytyvaÈ isenaÈ merkille, ettaÈ Euroopan
parlamentti hyvaÈ ksyy komissiossa parlamentin
pyynnoÈ staÈ laaditun selvityksen Amsterdamin
sopimuksen vaikutuksista kilpailupolitiikkaan.
Komissio tulkitsee 7 d artiklaa kuten parlamenttikin
niin, ettaÈ se korostaa komission ja jaÈsenvaltioiden
vaÈlistaÈ tasapainoista toimivallan jakoa.
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18. Katsoo, ettaÈ vapaampi kilpailupolitiikka olisi
tulevaisuudessa yhdistettaÈvaÈ tehostetun kuluttaja-
politiikan kehittaÈmiseen niin, ettaÈ kuluttajat voivat
hyoÈ tyaÈ avoimista hinnoista koko yhtenaÈisvaluutan
alueella; katsoo, ettaÈ myoÈ s niiden kuluttajien, jotka
eivaÈ t omassa maassaan paÈaÈse osallisiksi yhtenaÈis-
valuutasta, tulisi hyoÈ tyaÈ yleiseurooppalaisista
lisaÈaÈntyneen hinnan avoimuuden tuomista hinna-
nalennuksista;

Komissio on Euroopan parlamentin kanssa samaa
mieltaÈ siitaÈ , ettaÈ kuluttajille suunnattua tiedottamista
on kehitettaÈ vaÈ yhteisen rahan menestyksen
takaamiseksi. EU:n kuluttajien on saatava hyoÈ ty
euron mukanaan tuomasta hintojen vertailukelpoisuu-
den paranemisesta.

19. Katsoo, ettaÈ kuluttajansuojan tulee olla perustana
kaikissa toimissa, joita toteutetaan Euroopan
unionin kilpailupolitiikassa, ja ettaÈ taÈ ssaÈ
yhteydessaÈ on seurattava tarkasti kuluttajille
tarjottavien tuotteiden ja palvelujen maÈ aÈ raÈ n
lisaÈaÈntymisen lisaÈksi myoÈ s niiden laatua;

Komissio katsoo kuten Euroopan parlamenttikin, ettaÈ
kilpailusta saatavan hyoÈ dyn on loppujen lopuksi
koiduttava kuluttajan hyvaÈ ksi ja siksi kilpailun
edistaÈ minen ja kuluttajansuoja liittyvaÈ t laÈ heisesti
toisiinsa. Komissio painottaa, ettaÈ esimerkiksi televies-
tintaÈ markkinoiden avautuminen kilpailulle on
vaikuttanut myoÈ nteisesti tarjonnan laajenemiseen, in-
novatiivisuuden edistaÈ miseen sekaÈ tavaroiden ja
palvelujen laadun kehittaÈmiseen.

20. KiinnittaÈaÈ huomiota siihen, ettaÈ kilpailupolitiikan
on osaltaan lisaÈ ttaÈvaÈ tyoÈ llisyyttaÈ parantamalla
voimavarojen jakoa;

Komissio yhtyy naÈkemykseen, jonka mukaan kilpailu-
politiikan on osaltaan edistettaÈvaÈ tyoÈ llisyyttaÈ . Kilpailu-
kykyinen teollisuus ja kilpailun vaÈ aÈ ristymien
ehkaÈ iseminen ovatkin tyoÈ l l isyyden kestaÈ vaÈ n
kehittaÈmisen parhaat takeet.

Valtiontuki

21. Palauttaa mieliin taÈ rkeimmaÈ t tulokset, jotka
saatiin valtiontukia koskevasta VI tutkimuksesta
aikavaÈlillaÈ 1994 Ð 1996:

a) myoÈ nnetty keskimaÈ aÈ raÈ inen kokonaistuki
aikavaÈ lillaÈ 1994±1996 oli laÈ hes 84 000
miljoonaa ecua, joka ei kuvaa todellista
ti lannetta, si l laÈ t iedot jaÈ senvaltioiden
maatalouden sektoriin kaÈyttaÈmistaÈ summista
puuttuvat; saatavilla olevan tiedon perusteella
valtiontuet ovat vaÈhintaÈaÈn 1,4 % 15 jaÈsenvaltion
BKT:sta, 573 ecua tyoÈ ssaÈ kaÈyviaÈ kohti ja 2,6 %
valtion menoista;

Komissio panee tyytyvaÈ isenaÈ merkille parlamentin
EU:n valtiontukia koskevaa kuudetta yleiskatsausta
kohtaan osoittaman mielenkiinnon.

b) muutamien jaÈsenvaltioiden antamat valtiontuet
ovat erittaÈ in korkeat;

c) noin 46 % kokonaistuesta (keskimaÈaÈrin 38 318
miljoonaa ecua kaudella 1994 Ð 1996) meni
teollisuudelle; tuen erot eri jaÈsenvaltioissa ovat
valtavat, prosentuaalisesti ilmaistuna korkein
tuki on yhdeksaÈ n kertaa suurempi kuin
matalin tuki; taÈ llaisen tuen salliminen vain
tiettyihin jaÈ senvaltioihin keskittyneelle
teollisuudelle luo edellytykset kilpailun vaÈaÈris-
tymiselle;

d) valtion tuki teollisuudelle jakaantui seuraavasti:
30 % horisontaalisiin kohteisiin (T&K,
y m p aÈ r i s t oÈ , p k - y r i t y k s e t , k a u p p a ,
energiansaÈaÈstoÈ jne.), 13 % laivanrakennusteol-
lisuuteen, teraÈsteollisuuteen ja muille aloille ja
56 % aluetukeen; kokonaistuki horisontaalisiin
kohteisiin on pudonnut (12 jaÈsenvaltiossa) 40
%:sta aikavaÈ lillaÈ 1988±1990 30 %:iin aikavaÈ lillaÈ
1994±1996 (15 jaÈ senvaltiossa) samalla, kun
alakohtaiset toimet ovat lisaÈaÈntyneet hieman;
taÈmaÈn suuntauksen tulisi kaÈaÈntyaÈ paÈ invastai-
seksi, sillaÈ alakohtaisella tuella on taipumus
vaÈ aÈ ristaÈ aÈ kilpailua horisontaalista tukea
enemmaÈn;
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22. Vahvistaa kannattavansa yleisen edun mukaista
valtiontukea, kuten T&K:n, pk-yritysten,
koulutuksen, energiansaÈ aÈ stoÈ n ja ympaÈ ristoÈ n
tukemista; toteaa kuitenkin, ettaÈ taÈ llainen tuki on
vaÈ hentynyt, kun taas yksittaÈ isille yrityksille
myoÈ nnetty tuki on ollut kasvussa;

Komissio on Euroopan parlamentin kanssa samaa
mieltaÈ , kunhan taÈ llaista tukea (tutkimus ja kehitys,
koulutus) ei kaÈytetaÈ vaÈaÈrin eikaÈ se ole niin suurta, ettaÈ
se uhkaisi tiettyjen markkinalohkojen, kuten saÈhkoÈ -
markkinoiden vapauttamista (ympaÈristoÈ nsuojelu); taÈssaÈ
yhteydessaÈ on syytaÈ korostaa koulutustuen
suuntaviivojen hyvaÈ ksymistaÈ heinaÈ kuussa 1998.
Komissio on tehnyt horisontaalisten ja yksittaÈ isten
tukien kehityksestaÈ saman havainnon kuin parlamentti.

23. Katsoo, ettaÈ valtiontuki ja kilpailupolitiikka ovat
yhteydessaÈ keskenaÈaÈn, kuten edellaÈ mainitussa
komission 17. maaliskuuta 1998 antamassa
tiedonannossa todetaan; on samaa mieltaÈ siitaÈ ,
ettaÈ tarvitaan lisaÈaÈ kansallisten tukihankkeiden,
unionin tukihankkeiden ja kilpailupolitiikan
vaÈlistaÈ johdonmukaisuutta;

Komissiolla ei ole lisaÈttaÈvaÈaÈ taÈhaÈn.

24. Katsoo kuitenkin, ettaÈ yhteisoÈ n tukien maÈaÈraÈ on
niin suuri, ettaÈ se merkitsee suuntausta kohti
kilpailun vaÈaÈristymistaÈ , ei ole sisaÈmarkkinoille
sopiva ja vie uskottavuuden EU:n sitoutumiselta
vapaaseen maailmankauppaan;

Tukien kokonaismaÈaÈ raÈ on tosiaankin hyvin suuri.
Komissio on aloittanut keskustelut jaÈ senvaltioiden
kanssa taÈstaÈ ongelmasta. Valtiontukien valvontajaÈrjes-
te lmaÈ s s aÈ ko mis s io ta r kas te lee yk s i t taÈ i s ten
tukiohjelmien tai -toimenpiteiden soveltuvuutta yhteis-
markkinoille vain tapauskohtaisesti. TaÈ lloÈ in ei voida
ottaa huomioon kyseisessaÈ jaÈ senvaltiossa muille
yrityksille maksettuja tukia.

Komissio on jo tarttunut kysymykseen verohelpotuksi-
na myoÈ nnettaÈvaÈstaÈ valtiontuesta. Komissio antoi 11.
marraskuuta 1998 tiedonannon, josta kaÈ yvaÈ t ilmi
komission kanta taÈhaÈn kysymykseen ja sen valitsema
toimintastrategia.

25. Vaatii, ettaÈ kaikista valtiontuista, myoÈ s ryhmaÈ-
poikkeuksien mukaisesti sovituista tuista,
julkaistaan saÈ aÈ nnoÈ llisesti paÈ ivitettaÈ vaÈ tilasto;
kolmannet osapuolet saisivat naÈ in tietoa
valtiontuista, ja komissio voisi tuottaa tuen
maÈaÈraÈaÈ kuvaavia tarkkoja ja ajankohtaisia lukuja;
uskoo, ettaÈ komission olisi myoÈ s julkaistava
Internet-sivuillaan myoÈ nteiset valtiontukipaÈaÈ toÈ k-
set sekaÈ yksittaÈ isiaÈ ryhmaÈpoikkeuksia koskevat
paÈaÈ toÈ kset heti niiden hyvaÈksymisen jaÈ lkeen ja
annettava tiedot kyseisten yritysten nimistaÈ , tuen
tavoitteista, myoÈ nnetyn tuen maÈ aÈ raÈ staÈ ja
kohteista, joihin sitaÈ kaÈytetaÈaÈn; naÈ iden tietojen
tulisi olla kaÈytettaÈvissaÈ vaÈ littoÈ maÈsti kaikilla EU:n
virallisilla kielillaÈ ; katsoo, ettaÈ kolmansille
osapuolille olisi Internet-sivun kautta tarjottava
mahdollisuus saada yksittaÈ isiaÈ valtiontukia
koskevat valitukset tutkittaviksi;

Komission valtiontukia koskeva yleiskatsaus perustuu
jaÈsenvaltioiden vuosiraportteihin ja sisaÈ ltaÈaÈ runsaasti
tietoa jaÈ senvaltioissa myoÈ nnettyjen valtiontukien
tasosta ja rakenteesta. Vuodesta 1998 yleiskatsaus
julkaistaan vuosittain Internet-sivuilla kaikilla yhteisoÈ n
virallisilla kielillaÈ . LisaÈksi kaikki paÈaÈtoÈ kset julkaistaan
EYVL:ssaÈ , joka on myoÈ s luettavissa Internet-sivuilla.
Kaikki Euroopan parlamentin toivomat tiedot sisaÈ ltyvaÈt
naÈ ihin julkaisuihin.

RyhmaÈpoikkeusten osalta komissio on laatinut yksityis-
kohtaiset saÈaÈnnoÈ t tuen julkisuudesta ja riittaÈvaÈ staÈ
seurannasta jaÈsenvaltioissa. Kun esimerkiksi pannaan
taÈ ytaÈ ntoÈ oÈ n naÈ iden saÈ aÈ ntoÈ jen nojalla poikkeuksen
saaneita tukijaÈrjestelmiaÈ tai myoÈ nnetaÈaÈn jaÈrjestelmien
ulkopuolisia yksittaÈ isiaÈ tukia, jaÈ senvaltioiden on
toimitettava komissiolle yhteenveto tukea koskevista
tiedoista EYVL:ssaÈ julkaistavaksi.

Tiedon saatavuuden parantamiseksi InternetissaÈ
julkaistaan myoÈ s kilpailupolit iikkaa koskeva
vuosikertomus, joka sisaÈ ltaÈ aÈ luettelon kaikista
yksittaÈ isiaÈ valtiontukia koskevista paÈaÈ toÈ ksistaÈ ja yksi-
tyiskohtaisen katsauksen taÈ rkeimpiin tapauksiin.
Komissio tutkii jatkuvasti, miten se voisi parantaa
valtiontukia koskevan tiedon saatavuutta.

26. Suhtautuu myoÈ nteisesti ºvaltuusasetuksenº
hyvaÈksymiseen, minkaÈ kautta komissio osallistuu
tiettyjen kilpailupolitiikan alojen hallinnon
parantamiseen, ja uskoo, ettaÈ komission olisi
saÈaÈdettaÈvaÈ sitoviksi periaatteet, jotka sisaÈ ltyivaÈ t
vuoden 1997 tiedonantoon vaÈhaÈmerkityksisistaÈ
sopimuksista;
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27. Suhtautuu myoÈ nteisesti menettelyjaÈ koskevan
asetuksen tulevaan hyvaÈksymiseen ja siihen, ettaÈ
asetukseen sisaÈ llytetaÈaÈn uusia takuita kolmansien
osapuolien suojelusta; huomauttaa ettaÈ yhteisoÈ n
kilpailuoikeuden yrityksille ja yksityishenkiloÈ ille
antaman oikeussuojan tietty johdonmukaisuus ja
yhtenaÈ isyys on saÈ ilytettaÈvaÈ taÈmaÈn kuitenkaan
rajoittamatta yhteisoÈ n oikeuden sitovuuden
periaatteen soveltamista;

28. Katsoo, ettaÈ aluekehitykseen myoÈ nnettaÈ vien
valtiontukien valvonnassa on otettava huomioon
tarve varmistaa taloudellinen ja sosiaalinen yh-
teenkuuluvuus ja ettaÈ voimavarojen maÈaÈrittaÈmis-
menetelmaÈssaÈ on otettava huomioon aÈaÈrimmaÈisen
syrjaÈ isen sijainnin oikeuskaÈsite;

Euroopan parlamentin tavoin komissio on sitaÈ mieltaÈ ,
ettaÈ aluetukien tehokkuus alueiden kehityksen
vaÈlineenaÈ on varmistettava. Tukikelpoiset alueet ovat
suhteellisesti edullisemmassa asemassa kuin alueet,
jotka eivaÈ t voi saada tukea. Tukien liian laaja
kattavuus vesittaÈ isi taÈ maÈ n suhteellisen edun ja
heikentaÈ isi tukien tehoa johtaen valtion varojen
vaÈaÈraÈaÈn kohdentamiseen. Siksi komissio on paÈaÈ ttaÈnyt
supistaa aluetukien nykyistaÈ kattavuutta neljaÈ llaÈ pro-
senttiyksikoÈ llaÈ ja asettaa enimmaÈiskattavuudeksi 42,7
prosenttia yhteisoÈ n vaÈ estoÈ staÈ . TaÈ ssaÈ yhteydessaÈ
a l u e e l l i s t a v a l t i o n t u k e a k o s k e v i e n u u s i e n
suuntaviivojen maÈaÈraÈykset varsinkin suurille yrityksille
m y oÈ n n e t t aÈ v aÈ n t u e n e n i m m aÈ i s i n t e n s i t e e t i n
supistamisesta ovat erityisen taÈ rkeitaÈ . Tuen
intensiteetin supistamisen tarkoituksena on lieventaÈaÈ
tukien aiheuttamia kilpailun vaÈ aÈ ristymiaÈ pitaÈ en
kuitenkin samalla kiinni yhteenkuuluvuuden
tavoitteesta. Tuen intensiteetin yleisen supistamisen
lisaÈksi komissio on laatinut yksityiskohtaiset saÈaÈnnoÈ t
enimmaÈ isintensiteetin vaihtelusta alueen ongelmien
vakavuuden ja laajuuden perusteella.

Komissio myoÈ ntaÈaÈ , ettaÈ kaikkein syrjaÈ isimmaÈt alueet
kaÈrsivaÈ t sijaintinsa vuoksi joistakin pysyvistaÈ haitoista.
Siksi alueellista valtiontukea koskevien suuntaviivojen
mukaisesti tuki, joka on tarkoitettu korvaamaan osa
ylimaÈaÈraÈ isistaÈ kuljetuskustannuksista, voidaan hyvaÈksyaÈ
kaikilla erityisen syrjaÈ isillaÈ alueilla, joihin voidaan
soveltaa alueellisia poikkeuksia. LisaÈksi naÈ ille alueille
myoÈ nnetyn tuen intensiteettiaÈ voidaan korottaa
seuraavasti: enintaÈaÈn 65 prosenttiin netto 92 artiklan
3 kohdan a alakohdan mukaisilla alueilla ja enintaÈaÈn
30 prosenttiin 92 artiklan 3 kohdan c alakohdan
mukaisilla alueilla.

29. Uskoo, ettaÈ olisi hyoÈ dyllistaÈ julkaista sisaÈmarkki-
noilla kaÈ ytetyn kaltaista ºtulostauluaº, jotta
voitaisiin tiedottaa, mitkaÈ jaÈsenvaltiot myoÈ ntaÈvaÈ t
korkeinta ja mitkaÈ alhaisinta valtiontukea;

JaÈ s e n va l t i o i d e n m y oÈ n t aÈ m i e n va l t i o n t u k i e n
absoluuttisen maÈaÈraÈn erojen korostaminen saattaisi
vaÈaÈristaÈaÈ tulostaulun sisaÈ ltoÈ aÈ , koska tuen kokonaismaÈaÈ-
raÈstaÈ on varsinkin maatalouden osalta saatavilla vain
likimaÈaÈraÈ isiaÈ tietoja. SitaÈ paitsi taÈmaÈ esitystapa on liian
mekaaninen, koska se ei paljasta eri jaÈsenvaltioiden
tukijaÈ r jestelmien rakenteel l is ia eroja. Jotta
jaÈsenvaltioita voitaisiin vertailla, tulostaulun periaate
on kuitenkin sisaÈ llytetty valtiontukia koskeviin yleis-
katsauksiin. Harhaanjohtavuuden vaÈ lttaÈmiseksi tiedot
on kuitenkin taloudellisia tilastoja koskevan yleisen
kaÈytaÈnnoÈ n mukaisesti yhdistetty erilaisiin talouden
tunnuslukuihin.

30. Ehdottaa, ettaÈ vakaus- ja laÈhentymisohjelmiin,
joihin liittyy valtion budjettitavoitteita, liitetaÈaÈn
kilpailuehtoja jaÈsenvaltioiden antamien liiallisten
kokonaistukien rajoittamiseksi;

Ks. kohta 23.

31. Kannattaa sitaÈ , ettaÈ valtiontukia ja kilpailua
koskevissa tutkimuksissa otetaan entistaÈ
voimakkaammin huomioon valt iontukiin
vaikuttavat ja kilpailua vaÈaÈristaÈvaÈt verovapaudet
ja verohelpotukset, ja ettaÈ naÈmaÈ tulisi kieltaÈaÈ ;

Komissio kaÈsittelee parhaillaan taÈ taÈ asiaa. Komission
nykyistaÈ kaÈytaÈntoÈ aÈ kuvaillaan valtiontukisaÈaÈntoÈ jen
soveltamisesta vaÈ l ittoÈ maÈ aÈ n yritysverotukseen
marraskuussa 1998 annetussa tiedonannossa.
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32. PyytaÈaÈ komission paÈaÈosastoa IV toimittamaan
Euroopan parlamentin asiasta vastaavalle
valiokunnalle syvaÈ llisen arvion energiamarkkinoi-
den vapauttamista koskevan direktiivin (96/92/
EY) maÈaÈraÈysten vaikutuksista paÈaÈomakustannuk-
siin; kehottaa komissiota huolehtimaan siitaÈ , ettaÈ
naÈmaÈ maÈaÈraÈykset eivaÈt helpota laittomien valtion
tukiaisten myoÈ ntaÈ mistaÈ , ja korostaa, ettaÈ
kuluttajien edut on turvattava;

PaÈaÈosastot IV ja XVII sekaÈ oikeudellinen yksikkoÈ
tekevaÈt laÈheistaÈ yhteistyoÈ taÈ direktiivin 96/92/EY 24
artiklan mukaisiin siirtymaÈkauden toimenpiteisiin sekaÈ
ns. hukkakustannuksiin liittyvien ongelmien ratkaise-
miseksi. Koska direktiivissaÈ ei suoranaisesti saÈaÈdetaÈ
valtiontukien sallimisesta, siirtymaÈjaÈrjestelyistaÈ , joihin
liittyy valtiontukea, on ilmoitettava komissiolle EY:n
perustamissopimuksen 93 artiklan mukaisesti.

Komissio tarkastelee taÈmaÈntyyppisiaÈ valtiontukia kil-
pailupolitiikkansa mukaisesti ja valvoo, ettaÈ tuet eivaÈt
v a i k e u t a y h t e i s m a r k k i n o i d e n t a v o i t t e i d e n
saavuttamista.

33. PitaÈaÈ vakavana oikeudellisena ennakkotapauksena
kaikille vapauttamisprosesseille sitaÈ , ettaÈ on
hyvaÈ ksytty periaate saÈ hkoÈ alan kilpailuun
siirtymisen kustannusten pitaÈmisestaÈ korvauksina,
jo tka s aÈ ly te taÈ aÈ n etu paÈ aÈ s s aÈ ku lu t ta j i en
maksettaviksi; pyytaÈaÈ komissiota perusteellisesti
arvioimaan sitaÈ , ettaÈ kyseiset yhtioÈ t voivat kaÈyttaÈaÈ
joi takin ki lpai luun si i r tymis jaÈ r jes telmiaÈ
saÈhkoÈ alalla uusien investointien rahoittamiseen,
mikaÈ estaÈ aÈ vapaan kilpai lun ja uusien
kilpailijoiden tulemisen energia- ja televiestintaÈa-
lalle;

KansainvaÈlinen yhteistyoÈ

34. Katsoo, ettaÈ globalisoitumisen taÈrkeimmaÈt tekijaÈ t
eli tekniikan kehitys, markkinoiden saÈaÈntelyn
lo ppuminen , ava in a lo jen l ibera l i so in t i ,
t a v a r a k a u p a n j a p aÈ aÈ o m a m a r k k i n o i d e n
tehostuminen vaikuttavat eurooppalaisen
pol i t i ikan perinteis ten toimintal injojen,
esimerkiksi kilpailupolitiikan, tehokkuuteen;

Komissio on Euroopan parlamentin kanssa samaa
mieltaÈ global isoitumisen kilpai lupoli i t t is ista
vaikutuksista.

35. On sitaÈ mieltaÈ , ettaÈ tuotannon, jakelun ja
tavaranvaihdon globalisoitumisen tuloksena
syntynyt keskinaÈ isriippuvuus ja kilpailun
ongelmien kansainvaÈ linen luonne edellyttaÈvaÈ t
uutta laÈhestymistapaa EU:n kilpailupolitiikkaan;

TaÈmaÈ keskinaÈ inen riippuvuus edellyttaÈaÈ kilpailupolitii-
kalta kahdenvaÈ lisen yhteistyoÈ n syventaÈmisen lisaÈksi
myoÈ s monenvaÈ lisen kilpailusaÈaÈnnoÈ stoÈ n kaÈyttoÈ oÈ nottoa.

36. Kannattaa Maailman kauppajaÈ rjestoÈ n (WTO)
aseman korostamista kansainvaÈ lisen kilpailupoli-
tiikan alalla; pyytaÈaÈ siksi neuvostoa valtuuttamaan
komission Ð ottaen huomioon EU:n ja USA:n
hallituksen vaÈ lisen kilpailulakien soveltamista
koskevan sopimuksen ja onnistuneesti ratkaistun
McDonnell Douglasin ja Boeingin sulautumista
koskevan kiistan Ð jatkamaan neuvotteluita, joilla
pyritaÈaÈn saamaan aikaan Maailman kauppajaÈrjes-
t oÈ n p e r u s t a m i s s o p i m u s t a t aÈ y d e n t aÈ v aÈ
kansainvaÈ listaÈ kilpailulainsaÈ aÈ daÈ ntoÈ aÈ koskeva
monenvaÈ linen lisaÈ sopimus, joka sisaÈ ltaÈ isi
seuraavat saÈaÈnnoÈ t:

a) yhtenaÈ isten vaÈhimmaÈ isstandardien luominen
kilpailunvastaisen toiminnan, kuten kartellien
muodostamisen, johtavan markkina-aseman
vaÈaÈrinkaÈytoÈ n ja vertikaalisten tai horisontaalis-
ten kilpailunrajoitusten ehkaÈisemiseksi;

Komissio on parlamentin kanssa taÈysin samaa mieltaÈ
siitaÈ , ettaÈ on kaÈynnistettaÈvaÈ kauppaneuvottelut, joissa
kaÈsitellaÈaÈn myoÈ s kilpailupolitiikkaa.

VaÈhimmaÈ isstandardien kaÈyttoÈ oÈ notto ei kuitenkaan
kaikissa tapauksissa ole mahdollista. Siksi komissio
suhtautuu asiaan joustavammin pyrkien siihen, ettaÈ
hyvaÈksyttaÈ isiin yhteinen laÈhestymistapa kansainvaÈ liseen
kauppaan ja investointeihin vaikuttavien kilpailunrajoi-
tusten torjumiseksi. TaÈhaÈn kuuluisivat ainakin seuraa-
vanlaiset toimenpiteet:

Ð sellaisten kaÈytaÈntoÈ jen kieltaÈminen, jotka yleensaÈ
tuomitaan niissaÈ maissa, joilla on oma kilpailusaÈaÈn-
noÈ stoÈ (hintakartellit, sopimukset julkisten
hankintojen tai markkinoiden jakamisesta jne.)

b) kaikkien allekirjoittajavaltioiden velvoit-
taminen kilpailulainsaÈaÈdaÈnnoÈ n vaÈhimmaÈisvaati-
muksien noudattamisesta huoleht ivan
p u o l u e e t t o m a n k i l p a i l u v i r a n o m a i s e n
luomiseen ja kansallisten kilpailuviranomaisten
yhteistyoÈ n jaÈ rjestaÈ minen lainsaÈ aÈ daÈ ntoÈ jen
laÈhentaÈmisen varmistamiseksi;

Ð sellaisten kaÈytaÈntoÈ jen arviointikriteerien maÈaÈrittele-
minen, joiden osalta laÈhentyminen on vaÈhaÈ isempaÈaÈ
(vertikaaliset kilpailunrajoitukset, maÈ aÈ raÈ aÈ vaÈ n
markkina-aseman vaÈaÈrinkaÈyttoÈ jne.).
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c) kaikkien allekirjoittajavaltioiden velvoit-
taminen kansallisten kilpailulainsaÈaÈdaÈntoÈ jen
soveltamiseen niiden alueen ulkopuolella vain
silloin, kun se on selvaÈsti yleisen edun mukaista;

d) Euroopan yhteisoÈ jen ja Amerikan yhdys-
valtojen sopimuksen III ja IV artiklan
mukaisen kilpailusaÈaÈntoÈ jen taÈytaÈntoÈ oÈ npanossa
sovellettavan naÈkoÈ kantojen huomioonottami-
sen periaatteen vakiinnuttaminen myoÈ s
Maailman kauppajaÈrjestoÈ n tasolla;

e) Maailman kauppajaÈrjestoÈ n perustamissopimuk-
seen sisaÈ llytetyn riitojenratkaisumekanismin
laajentaminen koskemaan riitoja, jotka
liittyvaÈt kansainvaÈlisten kilpailuoikeudellisten
vaÈhimmaÈisvaatimusten taÈytaÈntoÈ oÈ npanoon;

37. Katsoo, ettaÈ Maailman kauppajaÈrjestoÈ n perusta-
missopimuksen III artiklan 4 kohdassa ja liitteessaÈ
3 vahvistettua kauppapoliittista valvontamekanis-
mia on laajennettava vaatimuksella, ettaÈ allekir-
joittajavaltio, jonka kauppapolitiikka on tutkittu,
on jonkin sopimusvaltion niin pyytaÈ essaÈ
velvollinen laatimaan kertomuksen kansallisen
kilpailujaÈrjestelmaÈn toiminnasta toisessa valtiossa;

WTO:n kansainvaÈ lisen kilpailusaÈ aÈ nnoÈ stoÈ n osana
jokaisen WTO:n jaÈ senmaan olisi sitouduttava
ottamaan kaÈ yttoÈ oÈ n oma kilpailusaÈ aÈ nnoÈ stoÈ ja -
jaÈ rjestelmaÈ . Kansallisten kilpailuviranomaisten olisi
julkaistava vuosikatsaus yhtenaÈ osoituksena siitaÈ , ettaÈ
kyseistaÈ sitoumusta on noudatettu. Vaatimus vuosikat-
sauksen julkaisemisesta ei edellyttaÈ isi muutoksia
liitteeseen 3.

38. Katsoo, ettaÈ laajentuminen Keski- ja ItaÈ -Euroopan
valtioihin voi vaikeuttaa kilpailulainsaÈaÈdaÈnnoÈ n
hyvaÈksymistaÈ ; pitaÈaÈ siksi tervetulleena komission
tukea kartellisaÈaÈnnoÈ sten soveltamiseksi kyseisissaÈ
maissa;

Komissio on iloinen siitaÈ , ettaÈ Euroopan parlamentti on
tyy tyvaÈ inen KIE-mai l l e k i lpa i lusaÈ aÈ n noÈ s ten
soveltamiseksi myoÈ nnettyyn tukeen.

39. Kehottaa puhemiestaÈaÈn vaÈ littaÈmaÈaÈn taÈmaÈn paÈaÈ -
toÈ slauselman komissiolle ja neuvostolle.

B Ð Talous- ja sosiaalikomitea

1. Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta XXVII kilpailupolitiikkaa koskeva
kertomus (1997) SEK(1998) 636 lopull.

Komissio paÈaÈ tti 24. huhtikuuta 1998 Euroopan yhteisoÈ jen perustamissopimuksen 198 artiklan
mukaisesti pyytaÈaÈ talous- ja sosiaalikomitean lausunnon aiheesta XXVII kilpailupolitiikkaa koskeva
kertomus (1997) SEK(1998) 636 lopull.

Asian valmistelusta vastannut ºyhtenaÈismarkkinat, tuotanto ja kulutusº -jaosto antoi lausuntonsa
19. tammikuuta 1999. EsittelijaÈ oli Mario Sepi.

Talous- ja sosiaalikomitea hyvaÈksyi 360. taÈysistunnossaan 27. tammikuuta 1999 seuraavan lausunnon
aÈaÈnin 37 puolesta ja kolme vastaan neljaÈn pidaÈttyessaÈ aÈaÈnestaÈmaÈstaÈ .

1 Johdanto

1.1 Talous- ja sosiaalikomitea on erityisen tyytyvaÈ inen siihen, ettaÈ XXVII kilpailupolitiikkaa
kaÈsittelevaÈ kertomus alkaa komission jaÈsenen Karel Van Miertin esipuheella, jossa kaÈsitellaÈaÈn
alan naÈkymiaÈ , roolia ja yleisiaÈ tavoitteita.
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1.2 Komitea on aina suhtautunut myoÈ nteisesti komission toimiin kilpailupolitiikan alalla EU:n
talouspolitiikan yleistavoitteiden toteuttamisvaÈ lineenaÈ , ei niinkaÈaÈn tavoitteena sinaÈnsaÈ .

1.3 Komitea on korostanut kilpailupolitiikkaa koskevista kertomuksista antamissaan monissa
aiemmissa lausunnoissa 275, ettaÈ kilpailupolitiikan yhteydessaÈ on vaÈ ltettaÈvaÈ liian oikeudellisia ja
muodollisia naÈkemyksiaÈ , ja pyrittaÈvaÈ tukemaan nykyistaÈ enemmaÈn talouselaÈmaÈn ja eurooppa-
laisen yhteiskunnan dynamiikkaa.

1.4 NaÈ in ollen on korostettava uutta toimintatapaa, joka ei komitean mielestaÈ ole vain muodollinen
ja jonka tarkoituksena ei ole vain tehdaÈ kertomuksesta tiivistelmaÈaÈ vastuussa olevien elinten
toiminnasta, vaan myoÈ s maÈaÈrittaÈaÈ naÈkymiaÈ , joiden puitteissa komissio aikoo toimia.

1.5 Komitea uskoo, ettaÈ taÈmaÈ on taÈrkeaÈ viesti talouden toimijoille ja yleisemmin Euroopan
kansalaisille, jotka voivat ottaa sen huomioon valinnoissaan.

1.6 TaÈmaÈn kaltainen laÈhestymistapa on toisaalta vaÈ lttaÈmaÈtoÈ n aikana, jolloin taloudellisessa
integraatiossa ollaan ottamassa suuri edistysaskel EMUun, mikaÈ merkitsee sisaÈmarkkinoiden
loppuunsaattamista, samalla kun EU:n laajentuminen on naÈkoÈ piirissaÈ .

1.7 TaÈssaÈ yhteydessaÈ on yhtaÈ taÈrkeaÈaÈ , ettaÈ komissio jatkaa lainsaÈaÈdaÈnnoÈ n muokkaamista, jotta
perustamissopimusta sovelletaan tehokkaammin ja yhdenmukaisemmin.

1.8 Komitea korostaa myoÈ s taÈssaÈ kohden, ettaÈ markkinoiden maailmanlaajuistuminen on yhaÈ
taÈrkeaÈmpaÈaÈ tietyille tuotteille ja palveluille, mikaÈ on otettava entistaÈ paremmin huomioon
arvioitaessa perustamissopimuksen artikloiden tehokasta soveltamista, sillaÈ maailmanlaajuistu-
minen oli vasta alkamassa, kun perustamissopimuksen artikloja laadittiin.

1.9 TaÈmaÈn vuoksi komission on otettava huomioon maailmanmarkkinoilla toimivat eurooppalaiset
yritykset, ja lainsaÈaÈdaÈntoÈ aÈ sovellettaessa on otettava huomioon laajentunut toimintaympaÈristoÈ .

1.10 Komitea korostaa, ettaÈ sen antaman lausunnon ja komission kertomuksessa kuvattujen
tapahtumien vaÈ linen aika on liian pitkaÈ . NaÈ in ollen komitea toivoo, ettaÈ komission kertomuksen
julkaisemisen ja komitean lausunnon antamisen vaÈ listaÈ aikaa lyhennetaÈaÈn, jotta lausunnolla on
ajoissa tehokas vaikutus muihin toimielimiin.

2 Kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus

2.1 Kuten jo mainittiin, kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus alkaa komission jaÈsenen Karel Van
Miertin poliittisluontoisella esipuheella, jossa korostetaan kilpailupolitiikan ja EU:n talou-
dellisten yleistavoitteiden suhdetta.

2.2 Kertomuksessa pannaan merkille Amsterdamin sopimuksen tarjoamat uudet puitteet ja etenkin
uusi 7 d artikla, joka kaÈsittelee yleistaÈ taloudellista etua koskevia palveluja ja niiden merkitystaÈ
edistettaÈessaÈ taloudellista ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta.

275 ºKilpailupolitiikkaa koskevat kertomuksetº
1996, esittelijaÈ John Simpson, EYVL C 73, 9.3.1998,
1995, esittelijaÈ Edoardo Bagliano, EYVL C 75, 10.3.1997 ja
1994, esittelijaÈ Mario Sepi, EYVL C 39, 12.2.1995.
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2.3 Komissio korostaa, ettaÈ on uudistettava kilpailupolitiikkaa, joka on suurimmalta osaltaan
ºlaadittu yhteismarkkinoiden alkuaikoinaº.

2.4 Kilpailurajoituksia koskevan politiikan osalta komissio korostaa kertomuksessaan kilpailun
vertikaalisia rajoituksia koskevan politiikan ajanmukaistamista, joka on maÈaÈraÈ toteuttaa
vuonna 1998 konkreettisin lainsaÈaÈdaÈntoÈ toimin, sekaÈ horisontaalisten sopimusten alalla juuri
aloitettua tarkistamista. Toimilla on kolme tavoitetta: lainsaÈaÈdaÈnnoÈ n mukauttaminen ja
tehostaminen, avoimuus sekaÈ laÈheisyysperiaate.

2.5 Yrityskeskittymien suhteen kertomuksessa viitataan neuvoston asetuksen (ETY) N:o 4064/89
muuttamiseen, jolla yksinkertaistetaan ja tehostetaan asetusta etenkin maÈaÈrittaÈmaÈ llaÈ uusi kaÈsite
ºyhteisyritysº sekaÈ korostamalla rajat ylittaÈviin keskittymiin sovellettavaa yhden toimivaltaisen
viranomaisen periaatetta.

2.6 Komitea korostaa sen uuden tiedonannon taÈrkeyttaÈ , jossa maÈaÈritellaÈaÈn vaÈhaÈmerkityksiset
sopimukset, joiden vaikutukset eivaÈt tavallisesti kuulu EY:n perustamissopimuksen 85 artiklan
1 kohdan maÈaÈraÈysten soveltamisalaan.

2.7 Uutena laÈhtoÈ kohtana ovat myoÈ s komission ja jaÈsenvaltioiden kilpailuviranomaisten yhteistyoÈ taÈ
koskevat perusteet ja kaÈytaÈnnoÈ n ohjeet, joissa vahvistetaan ºyksi toimivaltainen viranomainenº
-periaate.

2.8 Komission toimet valtiontukien suhteen ovat olleet merkittaÈviaÈ , ja se on tehnyt horisontaalisia
valtiontukia koskevan asetusehdotuksen sekaÈ vuonna 1998 julkaistun ehdotuksen valtiontukiin
sovellettavista menettelyistaÈ . Komissio on julkaissut valtiontukia kaÈsittelevaÈn tiedonannon,
jonka mukaan ºvaltiontukisaÈaÈntoÈ jen soveltamista (verotuksellisiin toimenpiteisiin noudatetta-
vaan politiikkaan) on selvennettaÈvaÈ ja lujitettava kilpailun vaÈaÈristymisen vaÈhentaÈmiseksi
yhteismarkkinoillaº 276.

2.9 Komission mukaan EU:n laajentuminen johtaa vaÈ istaÈmaÈttaÈ suuriin vaikeuksiin valtiontukien
valvonnassa.

2.10 ºValvontatoimintaº oli vuonna 1997 erityisen vilkasta. Komissio kaÈsitteli 1338 tapausta, eli 92
enemmaÈn kuin vuonna 1996. Kasvu oli merkittaÈvaÈ . Vaikka valtiontukitapaukset ovat saÈ ilyneet
suureksi osaksi ennallaan, keskittymiin liittyvaÈt tapaukset ovat lisaÈaÈntyneet 31 %. Ratkaisuun
paÈaÈstiin kaiken kaikkiaan 1165 tapauksessa.

2.11 Komissio korostaa useaan otteeseen julkisten palvelujen vapauttamisesta saavutettuja tuloksia,
ºjotta yleishyoÈ dylliset palvelut olisivat kaikkien unionin kansalaisten ulottuvillaº. EdistystaÈ on
tapahtunut etenkin liikenteen ja televiestinnaÈn aloilla. Keskeinen ongelma tulevaisuudessa on
energia-alan liberalisointi.

2.12 KansainvaÈ listen suhteiden alalla komissio korostaa kertomuksessaan kahta merkittaÈvaÈaÈ
ongelmaa, jotka ovat kilpailulainsaÈaÈdaÈnnoÈ n kaÈyttoÈ oÈ notto EU:n jaÈsenyyttaÈ hakeneissa maissa
sekaÈ yhteistyoÈ yhteisoÈ n ulkopuolisten maiden kilpailuviranomaisten, etenkin Yhdysvaltojen
antitrustikomission (Antitrust Commission) kanssa.

276 EYVL C 384, 10.12.1998.
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3 YleistaÈ

3.1 Poliittisluontoisessa johdannossa korostetaan paÈaÈosasto IV:n toimia, joilla pyritaÈaÈn kilpailupo-
litiikan avulla myoÈ s EU:n yleisiin sosiaalisiin tavoitteisiin, mutta siitaÈ ilmenee myoÈ s se, ettaÈ taÈ taÈ
naÈkoÈ kohtaa lienee aiemmin toisinaan laiminlyoÈ ty. Vaikka komitea taÈhdentaÈaÈkin paÈaÈosasto IV:n
suuria ansioita Euroopan kansantalouksien ja yhteiskunnan ajanmukaistamisessa, josta myoÈ s
kuluttajat ovat hyoÈ tyneet, se on toisaalta havainnut liiallista kaavamaisuutta ja kehottaa lisaÈksi
komissiota tekemaÈaÈn toimintansa tuloksia tunnetuiksi suuren yleisoÈ n keskuudessa.

3.2 Johdannossa todetaan, ettaÈ EMU, ja lisaÈ ttaÈkoÈ oÈ n taÈhaÈn yhtenaÈ ismarkkinat, johtavat talouden
rakenteiden laajaan muutokseen. Se lisaÈaÈ vaÈaÈ jaÈaÈmaÈttaÈ yrityskeskittymiaÈ , mikaÈ ei suinkaan aina
ole kielteistaÈ Euroopan kilpailukyvylle maailmanlaajuistuneilla markkinoilla. TaÈmaÈn vuoksi
valvontaa on tiukennettava kuluttajille ja markkinoiden muille toimijoille koituvien haittojen
estaÈmiseksi.

3.3 Komitea korostaa, ettaÈ tulevien vuosien sisaÈ iset (EMU, yhtenaÈ ismarkkinat, jne.) ja ulkoiset
(laajentuminen, kansainvaÈ linen yhteistyoÈ ) muutokset vaativat harkitsemaan uusien tehtaÈvien ja
niiden hoitamiseen tarvittavien varojen suhdetta, sillaÈ uudet tehtaÈvaÈt ja nykyisten tehtaÈvien
kasvava monimutkaisuus vaativat aiempaa laajempia toimintaedellytyksiaÈ .

3.4 Komitean mielestaÈ taÈssaÈ tilanteessa tarvitaan neljaÈnlaisia uudistuksia: TyoÈ n organisointia on
tehostettava, Euroopan unionin tasolla kaÈsiteltaÈvaÈt tapaukset on valittava soveltuvalla tavalla,
toimivaltaa on hajautettava jaÈsenvaltioiden viranomaisille ja lainsaÈaÈdaÈntoÈ aÈ on selkeytettaÈvaÈ ja
yhdenmukaistettava.

3.5 NykyistaÈ tehokkaampi valvonta on vaÈ lttaÈmaÈtoÈ n, vaikkakaan ei riittaÈvaÈ edellytys, jotta
varmistetaan ºhintojen yhtenaÈ istaÈminen alaspaÈinº. Euroopan kansalaiset ja kuluttajat odottavat
taÈ taÈ etua rahaliitosta.

3.6 Komitea kiinnittaÈaÈ komission huomiota myoÈ s siihen, ettaÈ yrityskeskittymien ja fuusioiden
ennakoitu lisaÈaÈntyminen vaatii vaÈ istaÈmaÈ ttaÈ uusia lakeja sekaÈ vaÈ lineitaÈ , joilla hillitaÈaÈn
rakennemuutoksen sosiaalisia seurauksia. Yhteisen rahan kaÈyttoÈ oÈ notto saattaa helpottaa myoÈ s
(avointen tai salattujen) kartellien perustamista, joten taÈ taÈ on valvottava.

3.7 Luxemburgin huippukokouksessa kehotettiin tehokkaan tyoÈ llisyyspolitiikan vuoksi ºsuuntau-
tumaan tukijaÈrjestelmiin, joissa suositaan taloudellista tehokkuutta ja tyoÈ llisyyttaÈ vaÈaÈristaÈmaÈttaÈ
kuitenkaan kilpailuaº. KyseisiaÈ suuntaviivoja maÈaÈ riteltaÈessaÈ on taÈrkeaÈaÈ , ettaÈ komissio
muotoilee ehdotuksensa myoÈ s kilpailupolitiikkaa ajatellen ja maÈaÈrittelee sopivat vaÈ lineet
suuntaviivojen noudattamiseksi.

3.8 Johdannossa todetaan taÈmaÈ tarve mainitsematta kuitenkaan miten asiassa tulee edetaÈ .
Erityisesti jaÈaÈ epaÈselvaÈksi, aikooko komissio kaÈsitellaÈ kyseistaÈ tavoitetta kilpailukyvyn
parantumisesta aiheutuneena sivuvaikutuksena vai Ð kuten Luxemburgin huippukokouksen
perusteella voidaan paÈaÈ tellaÈ Ð valmisteleeko se tyoÈ llisyystavoitetta ajatellen uusia toiminta-
perusteita.

3.9 MyoÈ s julkisten palvelujen liberalisoinnin vaÈ lineitaÈ ja menetelmiaÈ on ajanmukaistettava.
Markkinoiden ja kansalaisten palvelusaatavuuden vaÈ listaÈ tasapainoa on parannettava Amster-
damin sopimuksen 7 d artiklan mukaisesti.
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3.10 Aiemmin yksinomaan jaÈsenvaltioiden toimivaltaan jaÈtetty, mutta nyttemmin yhteisen rahan ja
lisaÈaÈntyneen kilpailun vuoksi erityisen mielenkiintoinen seikka on verotus ja sosiaaliturva-
maksut. Tietyt valtiot haluaisivat koordinoida alan. Komitea on sitaÈ mieltaÈ , ettaÈ muutoin
saattaisikin syntyaÈ vakavia kilpailuvaÈaÈristymiaÈ , ja verotus voisi kehittyaÈ kohti tyoÈ n verotuksen
lisaÈaÈmistaÈ ja paÈaÈomatulojen verotuksen vaÈhentaÈmistaÈ .

3.11 Joka tapauksessa kyseisillaÈ yhteisoÈ n politiikan uusilla aloilla on yhaÈ taÈrkeaÈmpaÈaÈ laajentaa
kolmenkeskistaÈ vuoropuhelua kaikkien asianosaisten kesken siten, ettaÈ EU:n sosiaali- ja
teollisuuspolitiikassa otetaan huomioon myoÈ s kilpailunaÈkoÈ kulma.

3.12 Euroopan unionin kilpailupolitiikan tulee olla markkinoiden ja niiden kehityksen rytmiaÈ
seuraava elinvoimainen vaÈ line, jonka avulla tarkkaillaan markkina-analyysejaÈ ja paÈaÈ toÈ ksente-
koa niin ettaÈ pystytaÈaÈn toimimaan uusissa olosuhteissa (kuten komissio itse toteaa asiakirjansa
kohdassa 2.3). EsimerkkeinaÈ voidaan mainita kulutustavaroiden jakelun keskittyminen ja sen
aiheuttama taloudellinen riippuvuussuhde teollisuuteen naÈhden, puolustusteollisuuden tilanne
tai tietyt ammattiryhmien vaÈliset vaÈhimmaÈistariffisopimukset. Vaikka kyseisillaÈ aloilla on
tiettyjaÈ herkkiaÈ naÈkoÈ kohtia, niillaÈ voi olla vaikutuksia yleiseen kilpailukykyyn.

3.13 McDonnell Douglas/Boeing-tapauksen jaÈ lkeen tiettyjaÈ raaka-aineita ja huipputeknologian
aloja koskeva kansainvaÈ lisen valvonnan ongelma on ilmennyt muillakin aloilla. Maailmanlaa-
juinen kilpailupolitiikka vaatii myoÈ s kansainvaÈ lisiaÈ valvontavaÈ lineitaÈ . Komitea kehottaa
komissiota jatkamaan kaÈynnissaÈ olevia neuvotteluja taÈmaÈn pyrkimyksen mukaisesti.

3.14 TietyillaÈ tekniikan aloilla yhteisoÈ n ulkopuolisissa maissa julkisen tuen muodot ovat paljon
laajempia ja vaihtelevampia kuin EU:ssa. Komitean mielestaÈ komission tulee pohtia tarvetta
ottaa yhteisoÈ ssaÈ kaÈyttoÈ oÈ n samantyyppisiaÈ teollisuuspolitiikan vaÈlineitaÈ , jotta vaÈ ltetaÈaÈn euroop-
palaisen teollisuuden syrjiminen kyseisillaÈ teollisuudenaloilla, jotka ovat taloudellisesti
strategisia (avaruus-, puolustus- ja ilmailuteollisuus) ja joilla on maailmanlaajuiset markkinat.

4 ErityistaÈ

4.1 Komitea on useissa lausunnoissaan 277 (valtiontuet, asetus vertikaalisista rajoituksista jne.) jo
maÈaÈritellyt kantansa komission esittaÈmiin saÈaÈdoÈ sehdotuksiin ja tiedonantoihin, eikaÈ taÈssaÈ
lausunnossa enaÈaÈ puututa niihin. Komitea korostaa kuitenkin, kuten jo aiemmissa lausunnois-
saan 278, ettaÈ komission tekemaÈt ºlainsaÈaÈdaÈnnoÈ llisetº aloitteet (asetukset ja direktiivit) tai
lainsaÈaÈdaÈntoÈ oÈ n liittyvaÈt aloitteet (tiedonannot) ovat oikeuskaÈytaÈntoÈ aÈ taÈrkeaÈmpiaÈ .

277 ºEhdotus neuvoston asetukseksi (EY) Euroopan yhteisoÈ n perustamissopimuksen 92 ja 93 artiklan soveltamisesta
tiettyihin valtion laaja-alaisen tuen muotoihinº, EYVL C 129, 27.4.1998,
ºVihreaÈ kirja Euroopan yhteisoÈ n kilpailupolitiikan vertikaalisista rajoituksistaº, EYVL C 296, 29.9.1997,
ºEhdotus neuvoston asetukseksi (EY) laivanrakennusteollisuudelle myoÈ nnettaÈvaÈaÈ tukea koskevista uusista
saÈaÈnnoÈ istaÈº, EYVL C 129, 27.4.1998,
ºKomission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden
komitealle Ð Puolustukseen liittyviaÈ teollisuudenaloja koskevan Euroopan unionin strategian taÈytaÈntoÈ oÈ npanoº,
EYVL C 284, 14.9.1998,
ºVihreaÈ kirja Ð Julkiset hankinnat Euroopan unionissa: tulevaisuuden kysymyksiaÈº, EYVL C 287, 22.9.1997.

278 ºEhdotus neuvoston asetukseksi (EY) Euroopan yhteisoÈ n perustamissopimuksen 92 ja 93 artiklan soveltamisesta
tiettyihin valtion laaja-alaisen tuen muotoihinº, EYVL C 129, 27.4.1998,
ºVihreaÈ kirja Euroopan yhteisoÈ n kilpailupolitiikan vertikaalisista rajoituksistaº, EYVL C 296, 29.9.1997.
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4.2 On havaittavissa tietty pyrkimys siirtaÈaÈ osa kilpailupolitiikasta jaÈsenvaltioiden kilpailuviran-
omaisten vastuulle. Komitea suhtautuu taÈhaÈn myoÈ nteisesti, jotta vaÈ ltetaÈaÈn asioiden kaÈsittelyn
kasaantuminen Brysseliin. Se on kuitenkin sitaÈ mieltaÈ , ettaÈ saÈaÈntoÈ jaÈ on yhdenmukaistettava ja
kaikkiin jaÈsenvaltioihin on perustettava kilpailuviranomainen, jolla on samat toimivaltuudet
kuin komissiolla on perussopimusten perusteella. JaÈsenvaltioiden on huolehdittava siitaÈ , ettei
hajauttaminen aiheuta sekaannusta ja epaÈyhtenaÈisyyttaÈ lainsaÈaÈdaÈnnoÈ n soveltamisessa.

4.3 Komitea huomauttaa, ettaÈ komission tiedonanto, joka mainitaan asetusehdotuksen 12 kohdassa,
ei velvoita jaÈsenvaltioita mitenkaÈaÈn. TaÈmaÈn vuoksi on kiinnitettaÈvaÈ erityistaÈ huomiota
tapauksiin, joissa jaÈsenvaltioiden viranomaisille ei ole kaÈytoÈ ssaÈaÈn asianmukaisia vaÈ lineitaÈ ,
joilla kontrolloida yhteisoÈ n lainsaÈaÈdaÈnnoÈ n noudattamista.

4.3.1 Komitean mielestaÈ uusissa asetusehdotuksissa ja vertikaalisiin rajoituksiin liittyvaÈssaÈ politii-
kassa on painotettava markkinoilta saatavia tietoja ennemminkin kuin abstrakteja oikeudellisia
maÈaÈritelmiaÈ .

4.4 Komitea korostaa, ettaÈ on kaÈynnistettaÈvaÈ laajamittainen saÈaÈntoÈ jen uudistusprosessi, jolla
tuetaan lainsaÈaÈdaÈnnoÈ llisesti komission toimia sekaÈ yhteisoÈ n tuomioistuimen oikeuskaÈytaÈntoÈ aÈ .
NaÈ in Euroopan kansalaisille tarjotaan kaÈ ytaÈnnoÈ nlaÈheinen ja avoin jaÈ rjestelmaÈ , johon
jaÈsenvaltioehdokkaat voivat mukautua nopeasti. TaÈssaÈ yhteydessaÈ komitea arvioi myoÈ nteisesti
etenkin valvontamenettelyjaÈ ja laittomiin valtiontukiin kohdistuvia maÈaÈraÈyksiaÈ kaÈsitteleviaÈ
komission ehdotuksia, sillaÈ niissaÈ maÈaÈritellaÈaÈn toimintatapa, jolla pyritaÈaÈn tasoittamaan eroja
jaÈsenvaltioiden kauppalainsaÈaÈdaÈnnoÈ ssaÈ .

4.5 EdellaÈ kuvatun ja komission esittaÈmien naÈkoÈ kantojen valossa verotuksesta ja sosiaaliturva-
maksuista on tehtaÈvaÈ perusteellinen analyysi, joka taÈhtaÈaÈ lainsaÈaÈdaÈntoÈ prosessiin komission
hiljattain ennakoimia, kilpailua koskevia ºtoimintasaÈaÈntoÈ jaÈº varten. Komitea valmistautuu
osallistumaan kyseiseen keskusteluun, jonka se toivoo johtavan nopeasti konkreettisiin
tuloksiin.

4.6 PaÈaÈ toÈ sten teko vie toisinaan liian paljon aikaa. Komitea korostaa, ettaÈ paÈaÈ toÈ ksenteon lopulliset
maÈaÈraÈajat on maÈaÈriteltaÈvaÈ kaikilla kilpailupolitiikan aloilla.

4.7 Tilastokatsauksen suhteen komitea huomauttaa, ettaÈ ilmoitukset yrityskeskittymistaÈ ovat
lisaÈaÈntyneet, mutta rikkomusten maÈaÈraÈ on vaÈhentynyt vuoteen 1996 verrattuna. Valtiontukien
osalta asia on paÈ invastoin. TaÈmaÈ riippuu selvaÈsti tiettyjen taloudellisten prosessien nopeutu-
misesta. Valtiontukiin liittyviaÈ ongelmia saattaa kuitenkin olla aiheellista tutkia uudelleen
etenkin edellaÈ mainitun rakennemuutoksen valossa.

4.8 Perustamissopimuksen 92 artiklan 3 kohdassa maÈaÈriteltyjen alueille suunnattavien valtiontu-
kien osalta komitea kiinnittaÈaÈ komission ehdotuksessa huomiota siihen, ettaÈ tavoitteiden 1 ja 2
mukaisen rakennerahastotuen piiriin kuuluvien alueiden tulisi olla samat kuin jaÈsenvaltioiden
tukea saavat alueet. Vaikka komitea hyvaÈksyy taÈmaÈn yleissaÈaÈntoÈ naÈ , se toteaa myoÈ s, ettaÈ
valtiontuen kasvu voi olla seurausta EU:n rakennerahastotoimien entistaÈ keskitetymmaÈstaÈ
soveltamisesta. Komitea korostaa siksi, ettaÈ perustamissopimuksen 92 artiklan 3 kohdan nojalla
alueille myoÈ nnetty valtiontuki on jaÈsenvaltion talouspolitiikan erillinen vaÈ line, jota jaÈsenvaltion
tulisi voida kaÈyttaÈaÈ harkintansa mukaan silloin, kun se on perusteltua.
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4.9 TaÈssaÈ yhteydessaÈ on muistettava, ettaÈ valtiontuet ovat nykyisessaÈ jaÈrjestelmaÈssaÈ ja huolimatta
komission tiukoista toimista hyvin epaÈsuhtaisia suurten maiden eduksi.

4.10 Vuosikertomuksen mukaisesti 279 komissio julkaisi marraskuussa 1998 koulutustukipuitteiden
luonnoksen, jolla luodaan uudet saÈaÈnnoÈ t ja menettelyt. Komission mielestaÈ tietyt koulutustuet
voitaisiin rinnastaa valtiontukeen. Komission asiakirjassa esitetaÈaÈn epaÈmaÈaÈraÈ inen kaÈsite
ºyritysten etujen mukainen koulutusº.

4.11 Tietoyhteiskunnassa, jossa elinikaÈ inen oppiminen on erityisen taÈ rkeaÈaÈ , tyoÈ ntekijoÈ iden
koulutuksen vaÈhentaÈminen tai vaikeuttaminen Ð Eurooppa-neuvoston eri huippukokouksissa
esittaÈmistaÈ tyoÈ llisyys- ja koulutustavoitteista huolimatta Ð saattaa vaikeuttaa entisestaÈaÈn
kompromissiratkaisua, joka on saavutettava vuoden 1999 loppuun mennessaÈ , sillaÈ se on
rakennerahastojen ohjelmointikauden viimeinen vuosi.

4.12 Komitea suhtautuu myoÈ nteisesti julkisten tukien laadulliseen muutokseen siten, ettaÈ niillaÈ
tuetaan horisontaalisia tavoitteita kuten tutkimusta, pk-yrityksiaÈ ja ammattikoulutusta
vaÈhentaÈmaÈ llaÈ samalla tukien osuutta juoksevista kuluista.

4.13 Komitea on tyytyvaÈ inen aÈskettaÈ in solmittuun sopimukseen Yhdysvaltojen kilpailuviran-
omaisten kanssa. OECD:n ja Maailman kauppajaÈrjestoÈ n WTO:n tasolla on kuitenkin vielaÈ
paÈaÈstaÈvaÈ todellisiin kansainvaÈ lisiin saÈaÈntoÈ ihin, ja niitaÈ on sovellettava tehokkaasti.

4.14 Komission olisi sille annetuista, yhaÈ laajemmista tehtaÈvistaÈ selviytyaÈkseen luotava kilpailualalla
sekaÈ omia tutkimusvalmiuksia ettaÈ edistettaÈvaÈ komission ulkopuolista tutkimusta erityis-
aiheista.

4.15 YhaÈ helppokaÈyttoÈ isemmaÈn vuosikertomuksen ohella on lisaÈttaÈvaÈ tiedotusta vuoden mittaan,
jotta selvitetaÈaÈn yleisoÈ lle erityisen merkittaÈviaÈ aloitteita ja tehdaÈaÈn tunnetuksi tutkimuksia,
jotka on toteutettu taÈrkeimpien tapausten maÈaÈrittelemiseksi.

4.16 Komitea on vakuuttunut, ettaÈ huolimatta komission kaÈynnistaÈmistaÈ toimista jaÈsenvaltioiden
soveltaman kilpailupolitiikan siirtaÈminen yhteisoÈ n jaÈsenyyttaÈ hakeneisiin maihin on edelleen
hyvin vaikea tehtaÈvaÈ . MikaÈ li kyseistaÈ politiikkaa sovelletaan liian tiukasti, siitaÈ aiheutuu
vakavia sosiaalisia seurauksia, mutta jos kilpailupolitiikkaa ei sovelleta, kilpailu vaÈaÈristyy
voimakkaasti. TaÈstaÈ syystaÈ tarvitaan siirtymaÈaikaa, jonka yhteydessaÈ otetaan huomioon
taloudellisten naÈkoÈ kohtien ohella myoÈ s laajentumisen sosiaaliset naÈkoÈ kohdat kyseisellaÈ alalla.

4.17 WTO:n puitteissa kaÈytaÈvissaÈ neuvotteluissa ja kahdenvaÈ lisissaÈ sopimuksissa on aina otettava
huomioon KansainvaÈ lisen tyoÈ jaÈrjestoÈ n ILO:n tyoÈ oloja koskevat yleissopimukset, jotka on
liitettaÈvaÈ kansainvaÈ lisen kaupan saÈaÈntoÈ ihin.

Bryssel 27. tammikuuta 1999

Talous- ja sosiaalikomitean puheenjohtaja
Beatrice Rangoni Machiavelli

Talous- ja sosiaalikomitean paÈaÈsihteeri
Patrick Venturini

279 Kohta 293.
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2. Komission vastaus talous- ja sosiaalikomitean lausuntoon aiheesta ºXXVII
kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus (1997)º

XXVII kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus (1997) ±

SEC (1998) 636 lopullinen
EsittelijaÈ : Mario Sepi

Talous- ja sosiaalikomitean lausunto Komission kanta

1. Johdanto

1.1 Talous- ja sosiaalikomitea on erityisen tyytyvaÈ inen
siihen, ettaÈ XXVII kilpailupolitiikkaa kaÈsittelevaÈ
kertomus alkaa komission jaÈ senen Karel Van
Miertin esipuheella, jossa kaÈ sitellaÈ aÈ n alan
naÈkymiaÈ , roolia ja yleisiaÈ tavoitteita.

1.2 Komitea on aina suhtautunut myoÈ nteisesti
komission toimiin kilpailupolitiikan alalla EU:n
talouspolitiikan yleistavoitteiden toteuttamisvaÈ li-
neenaÈ , ei niinkaÈaÈn tavoitteena sinaÈnsaÈ .

Komissio yhtyy talous- ja sosiaalikomitean kantaan,
jonka mukaan kilpailupolitiikka vaikuttaa osaltaan
yhteisoÈ n yleisten talouspoliittisten tavoitteiden
toteuttamiseen.

1.3 Komitea on korostanut kilpailupolitiikkaa
koskevista kertomuksista antamissaan monissa
aiemmissa lausunnoissa, ettaÈ kilpailupolitiikan
yhteydessaÈ on vaÈ ltettaÈvaÈ liian oikeudellisia ja
muodollisia naÈkemyksiaÈ , ja pyrittaÈvaÈ tukemaan
nykyistaÈ enemmaÈn talouselaÈmaÈn ja eurooppalaisen
yhteiskunnan dynamiikkaa.

Komissio on ottanut huomioon taÈmaÈn pyynnoÈ n ja on
vuodesta 1995 alkaen laatinut kertomuksensa niin, ettaÈ
siihen sisaÈ ltyy poliittissaÈvyisempi ja epaÈvirallisempi
osuus. On kuitenkin pidettaÈvaÈ mielessaÈ , ettaÈ kilpailu-
politiikka muodostuu paÈaÈasiassa kilpailua suojelevien
oikeudellisten saÈaÈntoÈ jen soveltamisesta. Sen vuoksi
kertomuksessa on sovitettava yhteen tarve
avoimuuteen ja tarkkuuteen, mikaÈ voi toisinaan johtaa
viralliseen saÈvyyn.

1.4 NaÈin ollen on korostettava uutta toimintatapaa,
joka ei komitean mielestaÈ ole vain muodollinen ja
jonka tarkoituksena ei ole vain tehdaÈ
kertomuksesta tiivistelmaÈ aÈ vastuussa olevien
elinten toiminnasta, vaan myoÈ s maÈ aÈ rittaÈ aÈ
naÈkymiaÈ , joiden puitteissa komissio aikoo toimia.

Komissio on tyytyvaÈ inen siihen, ettaÈ talous- ja sosiaa-
likomitea on ottanut Karel Van Miertin esipuheen
myoÈ nteisesti vastaan. Komitea on selvaÈsti havainnut
taÈmaÈn uudistuksen tavoitteen, joka on kilpailupolitiikan
liittaÈminen yhteisoÈ n suuriin tavoitteisiin.

Komitea korostaa, ettaÈ komission on otettava erityisesti
huomioon markkinoiden maailmanlaajuistuminen.
MyoÈ s komissio on vakuuttunut taÈ staÈ . Sen vuoksi
seuraavan kertomuksen esipuheessa kaÈ sitellaÈ aÈ n
komission kansainvaÈ listaÈ toimintaa kilpailupolitiikan
alalla.

1.5 Komitea uskoo, ettaÈ taÈmaÈ on taÈrkeaÈ viesti talouden
toimijoille ja yleisemmin Euroopan kansalaisille,
jotka voivat ottaa sen huomioon valinnoissaan.

Ks. 1.4

1.6 TaÈ maÈ n kaltainen laÈ hestymistapa on toisaalta
vaÈ lttaÈ maÈ toÈ n aikana, jolloin taloudellisessa
integraatiossa ollaan ottamassa suuri edistysaskel
EMUun, mikaÈ merkitsee sisaÈmarkkinoiden lop-
puunsaattamista, samalla kun EU:n laajentuminen
on naÈkoÈ piirissaÈ .

Ks. 1.4

1.7 TaÈssaÈ yhteydessaÈ on yhtaÈ taÈrkeaÈaÈ , ettaÈ komissio
jatkaa lainsaÈaÈdaÈnnoÈ n muokkaamista, jotta perus-
tamissopimusta sovelletaan tehokkaammin ja yh-
denmukaisemmin.
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1.8 Komitea korostaa myoÈ s taÈ ssaÈ kohden, ettaÈ
markkinoiden maailmanlaajuistuminen on yhaÈ
taÈrkeaÈmpaÈaÈ tietyille tuotteille ja palveluille, mikaÈ
on otettava entistaÈ paremmin huomioon
arvioitaessa perustamissopimuksen artikloiden
tehokasta soveltamista, sillaÈ maailmanlaajuistumi-
nen oli vasta alkamassa, kun perustamissopimuk-
sen artikloja laadittiin.

Ks. 1.4

1.9 TaÈmaÈn vuoksi komission on otettava huomioon
maailmanmarkkinoilla toimivat eurooppalaiset
yritykset, ja lainsaÈ aÈ daÈ ntoÈ aÈ sovellettaessa on
otettava huomioon laajentunut toimintaympaÈristoÈ .

Ks. 1.4

1.10 Komitea korostaa, ettaÈ sen antaman lausunnon ja
komission kertomuksessa kuvattujen tapahtumien
vaÈlinen aika on liian pitkaÈ . NaÈ in ollen komitea
toivoo, ettaÈ komission kertomuksen julkaisemisen
ja komitean lausunnon antamisen vaÈlistaÈ aikaa
lyhennetaÈaÈn, jotta lausunnolla on ajoissa tehokas
vaikutus muihin toimielimiin.

Komissio muistuttaa, ettaÈ edeltaÈvaÈn vuoden kertomus
annetaan yleensaÈ seuraavan vuoden maaliskuun lopussa
tai huhtikuun alussa ja toimielimille toimitetaan
jaÈ ljennoÈ s kertomuksesta vaÈ littoÈ maÈsti. Olisi vaikeaa
tuottaa kertomus aikaisemmin erityisesti yksikoÈ iden
vaÈlisten lausuntokierrosten ja kaÈaÈntaÈmisen vaatiman
ajan vuoksi.

2. Kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus

2.1 Kuten jo mainittiin, kilpailupolitiikkaa koskeva
kertomus alkaa komission jaÈ senen Karel Van
Miertin poliittisluontoisella esipuheella, jossa
koros te taan ki lpa i lupol i t i ikan ja EU:n
taloudellisten yleistavoitteiden suhdetta.

Vastaus sama kuin kohtiin 1.4±1.9.

2.2 Kertomuksessa pannaan merkille Amsterdamin
sopimuksen tarjoamat uudet puitteet ja etenkin
uusi 7 d artikla, joka kaÈsittelee yleistaÈ taloudellista
etua koskevia palveluja ja niiden merkitystaÈ
edistettaÈessaÈ taloudellista ja sosiaalista yhteenkuu-
luvuutta.

Komissio ottaa huomioon taÈmaÈn naÈkoÈ kohdan.

2.3 Komissio korostaa, ettaÈ on uudistettava kilpailu-
politiikkaa, joka on suurimmalta osaltaan ºlaadittu
yhteismarkkinoiden alkuaikoinaº.

2.4 Kilpailurajoituksia koskevan politiikan osalta
komissio korostaa kertomuksessaan kilpailun
vertikaalisia rajoituksia koskevan politiikan ajan-
mukaistamista, joka on maÈaÈraÈ toteuttaa vuonna
1998 konkreettisin lainsaÈaÈdaÈntoÈ toimin, sekaÈ hori-
sontaalisten sopimusten alalla juuri aloitettua
tarkistamista. Toimilla on kolme tavoitetta:
lainsaÈaÈdaÈnnoÈ n mukauttaminen ja tehostaminen,
avoimuus sekaÈ laÈheisyysperiaate.

2.5 Yrityskeskittymien suhteen kertomuksessa
viitataan neuvoston asetuksen (ETY) N:o 4064/89
muuttamiseen, jolla yksinkertaistetaan ja
tehostetaan asetusta etenkin maÈaÈrittaÈmaÈ llaÈ uusi
kaÈ site ºyhteisyritysº sekaÈ korostamalla rajat
ylittaÈ viin keskittymiin sovellettavaa yhden
toimivaltaisen viranomaisen periaatetta.

2.6 Komitea korostaa sen uuden tiedonannon
taÈ rkeyttaÈ , jossa maÈaÈ ritellaÈaÈn vaÈhaÈmerkityksiset
sopimukset, joiden vaikutukset eivaÈt tavallisesti
kuulu EY:n perustamissopimuksen 85 artiklan 1
kohdan maÈaÈraÈysten soveltamisalaan.

2.7 Uutena laÈhtoÈ kohtana ovat myoÈ s komission ja
jaÈsenvaltioiden kilpailuviranomaisten yhteistyoÈ taÈ
koskevat perusteet ja kaÈytaÈnnoÈ n ohjeet, joissa
vahvistetaan ºyksi toimivaltainen viranomainenº
-periaate.
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2.8 Komission toimet valtiontukien suhteen ovat
olleet merkittaÈviaÈ , ja se on tehnyt horisontaalisia
valtiontukia koskevan asetusehdotuksen sekaÈ
vuonna 1998 julkaistun ehdotuksen valtiontukiin
sovellettavista menettelyistaÈ . Komissio on
julkaissut valtiontukia kaÈsittelevaÈn tiedonannon,
jonka mukaan ºvaltiontukisaÈaÈntoÈ jen soveltamista
(verotuksellisiin toimenpiteisiin noudatettavaan
politiikkaan) on selvennettaÈ vaÈ ja lujitettava
kilpailun vaÈaÈ ristymisen vaÈhentaÈmiseksi yhteis-
markkinoillaº.

Komissio tarkentaa, ettaÈ mainitussa tiedonannossa
kaÈsitellaÈaÈn erityisesti valtiontukisaÈaÈntoÈ jen soveltamista
yritysten vaÈ litoÈ ntaÈ verotusta koskeviin toimenpiteisiin.

2.9 Komission mukaan EU:n laajentuminen johtaa
vaÈ istaÈ maÈ ttaÈ suuriin vaikeuksiin valtiontukien
valvonnassa.

2.10 ºValvontatoimintaº oli vuonna 1997 erityisen
vilkasta. Komissio kaÈsitteli 1338 tapausta, eli 92
enemmaÈn kuin vuonna 1996. Kasvu oli merkittaÈvaÈ .
Vaikka valtiontukitapaukset ovat saÈ ilyneet
suureksi osaksi ennallaan, keskittymiin liittyvaÈ t
tapaukset ovat lisaÈaÈntyneet 31%. Ratkaisuun
paÈaÈstiin kaiken kaikkiaan 1165 tapauksessa.

YhteisoÈ n valvontaan kuuluvien yrityskeskittymien
maÈ aÈ raÈn kasvu vahvistui entisestaÈ aÈn vuonna 1998,
jolloin paÈaÈtoÈ ksiaÈ tehtiin ennaÈtysmaÈaÈraÈ (65 prosenttia
enemmaÈn kuin edellisenaÈ vuonna). TaÈmaÈ osoittaa
jaÈ lleen, kuinka taÈ rkeaÈaÈ on komission soveltamien
saÈ aÈ ntoÈ jen ja tarkoitukseen varattujen varojen
mukauttaminen taloudellisen ympaÈ ristoÈ n nopeaan
kehitykseen.

2.11 Komissio korostaa useaan otteeseen julkisten
palvelujen vapauttamisesta saavutettuja tuloksia,
ºjotta yleishyoÈ dylliset palvelut olisivat kaikkien
unionin kansalaisten ulottuvillaº. EdistystaÈ on
tapahtunut etenkin liikenteen ja televiestinnaÈn
aloilla. Keskeinen ongelma tulevaisuudessa on
energia-alan liberalisointi.

Talous- ja sosiaalikomitea ilmaisee taÈ ssaÈ kohdassa
taÈsmaÈlleen komission naÈkoÈ kannan.

2.12 KansainvaÈlisten suhteiden alalla komissio korostaa
kertomuksessaan kahta merkittaÈvaÈaÈ ongelmaa,
jotka ovat kilpailulainsaÈaÈdaÈnnoÈ n kaÈyttoÈ oÈ notto
EU:n jaÈsenyyttaÈ hakeneissa maissa sekaÈ yhteistyoÈ
yhteisoÈ n ulkopuolisten maiden kilpailuviranomais-
ten, etenkin Yhdysvaltojen antitrustikomission
(Antitrust Commission) kanssa.

Komissio on todellakin sitaÈ mieltaÈ , ettaÈ suhteet KIE-
maihin ja Yhdysvaltojen kilpailuviranomaisiin (eli oi-
keusministerioÈ oÈ n ja Federal Trade Commissioniin) ovat
merkittaÈ vaÈ ssaÈ asemassa. YhteistyoÈ Yhdysvaltojen
kanssa taÈ llaÈ alalla on ollut tiivistaÈ ja tuottoisaa ja se
on edistaÈnyt useiden vaikeiden asioiden ratkaisua.
Komissio on saÈaÈnnoÈ llisesti raportoinut neuvostolle ja
Euroopan parlamentille taÈmaÈn jatkuvan yhteistyoÈ n
hyvistaÈ tuloksista kertomuksissa, joista ensimmaÈinen
kattaa ajanjakson 10.4.1995 (vuoden 1991 sopimuksen
voimaantulopaÈ ivaÈ )±30.6.1996, toinen ajanjakson
1.7.1996±31.12.1996 ja kolmas ajanjakson 1.1.1997±
31.12.1997.
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3. YleistaÈ

3.1 Poliittisluontoisessa johdannossa korostetaan
paÈaÈosasto IV:n toimia, joilla pyritaÈaÈn kilpailupoli-
tiikan avulla myoÈ s EU:n yleisiin sosiaalisiin
tavoitteisiin, mutta siitaÈ ilmenee myoÈ s se, ettaÈ
taÈ taÈ naÈ koÈ kohtaa lienee aiemmin toisinaan
laiminlyoÈ ty. Vaikka komitea taÈ hdentaÈ aÈ kin
paÈaÈosasto IV:n suuria ansioita Euroopan kansan-
talouksien ja yhteiskunnan ajanmukaistamisessa,
josta myoÈ s kuluttajat ovat hyoÈ tyneet, se on
toisaalta havainnut liiallista kaavamaisuutta ja
kehottaa lisaÈksi komissiota tekemaÈaÈn toimintansa
tuloksia tunnetuiksi suuren yleisoÈ n keskuudessa.

Komissio arvelee talous- ja sosiaalikomitean
kaÈsittaÈneen asian vaÈaÈrin. Komissio on kilpailupolitiik-
kansa yhteydessaÈ aina pyrkinyt saavuttamaan yhteisoÈ n
yleiset sosiaaliset tavoitteet. Sen ensisijaisena
tavoitteena on varmistaa, ettaÈ eurooppalaiset
kuluttajat hyoÈ tyvaÈ t dynaamisen kilpailun tuomista
eduista, kuten alhaisemmista hinnoista, teknisistaÈ
innovaatioista tai tavaroiden ja palvelujen tarjonnan
monipuolisuudesta. Auttamalla vahvistamaan
Euroopan talouden kilpailukykyaÈ yhteisoÈ n kilpailupoli-
tiikka auttaa myoÈ s luomaan tai saÈ ilyttaÈmaÈaÈn pysyviaÈ
tyoÈ paikkoja.

Talous- ja sosiaalikomitea toteaa ajanmukaistamispyr-
kimyksiin liittyvaÈn liiallista kaavamaisuutta. Komissio ei
voi muuta kuin kiistaÈaÈ taÈmaÈn arvion sen viime vuosien
pyrkimyksistaÈ laÈhentaÈaÈ lainsaÈaÈdaÈntoÈ aÈaÈn taloudelliseen
ympaÈristoÈ oÈ n. NaÈ istaÈ pyrkimyksistaÈ ovat esimerkkejaÈ de
minimis -tiedonanto ja vertikaalisia kilpailunrajoituksia
koskevan politiikan tarkistus. On totta, ettaÈ
ºmuodollinenº kehys on edelleen olemassa, sillaÈ
komission on toiminnassaan otettava huomioon perus-
t a m is s o p i m u s te n m aÈ aÈ r aÈ y k s e t , a s e tu k s e t j a
oikeuskaÈytaÈntoÈ .

Lopuksi talous- ja sosiaalikomitea kehottaa komissiota
parantamaan tiedotustoimintaansa. Vuosikertomuksen
lisaÈ ksi komissio julkaisee neljaÈ kertaa vuodessa
erityislehden (Competition Policy Newsletter), antaa
saÈ aÈ nnoÈ llisesti lehdistoÈ tiedotteita, jotka julkaistaan
Internet-sivulla, ja julkaisee paÈaÈ toÈ ksensaÈ Euroopan
yhteisoÈ jen virallisessa lehdessaÈ . Komission edustajat ja
ensisijassa kilpailuasioista vastaava komission jaÈ sen
ottavat vastaan useita kutsuja, joissa heitaÈ pyydetaÈaÈn
puhumaan kilpailupolitiikasta. Komissio haluaisikin
tietaÈaÈ , millaista uutta tiedotustoimintaa talous- ja sosi-
aalikomitea vielaÈ suosittelisi?

3.2 Johdannossa todetaan, ettaÈ EMU, ja lisaÈ ttaÈkoÈ oÈ n
taÈ haÈ n yhtenaÈ ismarkkinat, johtavat talouden
rakenteiden laajaan muutokseen. Se lisaÈ aÈ
vaÈaÈ jaÈaÈmaÈttaÈ yrityskeskittymiaÈ , mikaÈ ei suinkaan
aina ole kielteistaÈ Euroopan kilpailukyvylle maail-
manlaajuistuneilla markkinoilla. TaÈmaÈn vuoksi
valvontaa on tiukennettava kuluttajille ja
markkinoiden muille toimijoille koituvien
haittojen estaÈmiseksi.

Komitean havaintoa tukee kehitys vuonna 1998, jolloin
sekaÈ valvottujen keskittymaÈhankkeiden kokonaismaÈaÈraÈ
ettaÈ myoÈ s kilpailuongelmia aiheuttaneiden ja siten
perusteellisen tutkimuksen aloittamiseen tai korjaustoi-
menpiteiden maÈaÈraÈaÈmiseen tutkimuksen ensimmaÈisessaÈ
vaiheessa johtaneiden keskittymien maÈaÈraÈ on noussut.

3.3 Komitea korostaa, ettaÈ tulevien vuosien sisaÈ iset
(EMU, yhtenaÈ ismarkkinat jne.) ja ulkoiset
(laajentuminen, kansainvaÈ linen yhteistyoÈ )
muutokset vaativat harkitsemaan uusien
tehtaÈ vien ja niiden hoitamiseen tarvittavien
varojen suhdetta, sillaÈ uudet tehtaÈvaÈ t ja nykyisten
tehtaÈ vien kasvava monimutkaisuus vaativat
aiempaa laajempia toimintaedellytyksiaÈ .

Komissio on hyvin tietoinen uusista haasteista, joihin
sen yksikoÈ iden on vastattava huolimatta siitaÈ , ettaÈ uusia
voimavaroja saadaan rajoitetusti.
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3.4 Komitean mielestaÈ taÈ ssaÈ tilanteessa tarvitaan
neljaÈnlaisia uudistuksia: TyoÈ n organisointia on
tehostet tava, Euroopan unionin tasol la
kaÈsiteltaÈvaÈ t tapaukset on valittava soveltuvalla
tavalla, toimivaltaa on hajautettava jaÈsenvaltioi-
den viranomaisi l le ja lainsaÈ aÈ daÈ ntoÈ aÈ on
selkeytettaÈvaÈ ja yhdenmukaistettava.

Komissio kannattaa talous- ja sosiaalikomitean
ehdottamia uudistuksia, varsinkin koska komissio on
jo aloittanut niiden tutkimisen tai taÈytaÈntoÈ oÈ npanon.
TyoÈ n organisoinnin alalla komissio mukauttaa
rakenteitaan jatkuvasti vastaamaan valvontatarpeita,
mistaÈ tuoreimpia esimerkkejaÈ ovat toisen valtiontukia
kaÈsittelevaÈn linjan ja kartelliyksikoÈ n perustaminen.
MitaÈ tulee kaÈsiteltaÈvaÈksi otettaviin asioihin, komissio
on de minimis -tiedonantonsa ja vertikaalisia kilpailun-
rajoituksia koskevan politiikkansa tarkistuksen avulla
keskittaÈnyt valvontansa sellaisiin asioihin, joihin liittyy
selvaÈ yhteisoÈ n etu. Komissio on pyytaÈnyt jaÈsenvaltioi-
den kilpailuviranomaisia osallistumaan aktiivisemmin
hajauttamisprosessiin tiedonannossaan komission ja
kansallisten viranomaisten vaÈ lisestaÈ yhteistyoÈ staÈ .
Parantaakseen avoimuutta ja yhteisoÈ n lainsaÈaÈdaÈnnoÈ n
johdonmukaisuutta komissio on viime vuosina yksin-
kertaistanut oikeudellisia vaÈ lineitaÈaÈn ja selventaÈnyt
paÈ aÈ toÈ ksentekomenettelyaÈ aÈ n tiedonannoilla (esim.
sulautuma-asetuksen tarkis tukseen l i i t taÈ vaÈ t
tiedonannot tai telealan vapauttamiseen liittyvaÈ t
tiedonannot). Komissio on tietoinen siitaÈ , ettaÈ
parannuksia tarvitaan vielaÈ , ja esittaÈaÈ ehdotuksia
vuoden 1999 aikana.

3.5 NykyistaÈ tehokkaampi valvonta on vaÈlttaÈmaÈtoÈ n,
vaikkakaan ei riittaÈvaÈ edellytys, jotta varmistetaan
ºhintojen yhtenaÈ istaÈminen alaspaÈ inº. Euroopan
kansalaiset ja kuluttajat odottavat taÈ taÈ etua
rahaliitosta.

Komissio on komitean kanssa samaa mieltaÈ .

3.6 Komitea kiinnittaÈaÈ komission huomiota myoÈ s
siihen, ettaÈ yrityskeskittymien ja fuusioiden
ennakoitu lisaÈaÈntyminen vaatii vaÈ istaÈmaÈttaÈ uusia
lakeja sekaÈ vaÈ lineitaÈ , joilla hillitaÈaÈn rakennemuu-
toksen sosiaalisia seurauksia. Yhteisen rahan
kaÈyttoÈ oÈ notto saattaa helpottaa myoÈ s (avointen tai
salattujen) kartellien perustamista, joten taÈtaÈ on
valvottava.

EMUn luomista mahdollisesti haÈ iritsevien kartellien
valvonnan alalla komissio on viime kuukausien aikana
tiukentanut otettaan maÈaÈraÈten sakkoja useille hintakar-
telleille ja muille kaupallisille sopimuksille. Komissio on
myoÈ s perustanut uuden kartelleja kaÈsittelevaÈn yksikoÈ n.

Komission mielestaÈ toiminnan lisaÈaÈntyminen yrityskes-
kittymien valvonnan alalla vaatii ennen kaikkea
henkiloÈ stoÈ n lisaÈaÈmistaÈ tai yksikoÈ iden uudelleenorgani-
sointia eikaÈ niinkaÈaÈn uusien lakien saÈaÈ taÈmistaÈ kuten
komitea ehdottaa. Sulautuma-asetus muodostaa
tehokkaan vaÈ lineen sulautumien ja yrityskauppojen
valvomiseksi ennakolta, varsinkin vuonna 1997
toteutetun tarkistuksen lisaÈ ttyaÈ joustavuutta
tutkimuksen ensimmaÈ isen vaiheen aikaisten
sitoumusten ja korjaustoimenpiteiden alalla. Asetusta
voidaan tarvittaessa vielaÈ parantaa, varsinkin
jaÈ rkeistaÈ maÈ llaÈ ja yksinkertaistamalla menettelyjaÈ .
TaÈ maÈ on tavoitteena seuraavassa tarkistuksessa.
Komissio ja kansalliset kilpailuviranomaiset kaÈyvaÈt jo
keskusteluja asiasta.

Lopuksi komitea kehottaa luomaan sosiaalisia vaÈ lineitaÈ
yrityskeskittymien valvonnan yhteydessaÈ . Komissio
katsoo komitean tavoin, ettaÈ keskittymien olisi
hyoÈ dytettaÈ vaÈ kaikkia talouden toimijoita. TaÈ haÈ n
pyritaÈ aÈn asetuksen johdanto-osan 13 kappaleessa,
jossa saÈ aÈ detaÈ aÈ n, ettaÈ komission on pidettaÈ vaÈ
arviointinsa laÈhtoÈ kohtana perustamissopimuksen perus-
paÈaÈmaÈaÈrien saavuttamista ja varsinkin taloudellisen ja
sosiaalisen yhteenkuuluvuuden vahvistamista. Komissio
uskoo kuitenkin yhdenmukaiseen sulautuma-
asetukseen, jossa asetetaan etusijalle kilpailuanalyysi.
TaÈtaÈ ei asetettu kyseenalaiseksi asetuksen tarkistuksen
yhteydessaÈ .
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3.7 Luxemburgin huippukokouksessa kehotettiin
tehokkaan tyoÈ llisyyspolitiikan vuoksi ºsuun-
tautumaan tukijaÈ rjestelmiin, joissa suositaan
taloudell ista tehokkuutta ja tyoÈ l l isyyttaÈ
vaÈ aÈ ristaÈ maÈ ttaÈ kuitenkaan kilpailuaº. KyseisiaÈ
suuntaviivoja maÈ aÈ riteltaÈ essaÈ on taÈ rkeaÈ aÈ , ettaÈ
komissio muotoilee ehdotuksensa myoÈ s kilpailu-
politiikkaa ajatellen ja maÈaÈrittelee sopivat vaÈ lineet
suuntaviivojen noudattamiseksi.

Komissio on samaa mieltaÈ siitaÈ , ettaÈ kilpailupolitiikan
olisi edistettaÈvaÈ osaltaan tyoÈ llisyyttaÈ . Kilpailukykyinen
teollisuus ympaÈ ristoÈ ssaÈ , jossa ei esiinny kilpailun
vaÈaÈ ristymistaÈ , on paras tae kestaÈvaÈstaÈ tyoÈ llisyyden
kehityksestaÈ .

3.8 Johdannossa todetaan taÈmaÈ tarve mainitsematta
kuitenkaan miten asiassa tulee edetaÈ . Erityisesti
jaÈ aÈ epaÈ selvaÈ ksi, aikooko komissio kaÈ sitellaÈ
kyseistaÈ tavoitetta kilpailukyvyn parantumisesta
aiheutuneena sivuvaikutuksena vai Ð kuten
Luxemburgin huippukokouksen perusteella
voidaan paÈaÈtellaÈ Ð valmisteleeko se tyoÈ llisyys-
tavoitetta ajatellen uusia toimintaperusteita.

3.9 MyoÈ s julkisten palvelujen liberalisoinnin vaÈ lineitaÈ
j a m e n e t e l m i aÈ o n a j a n m u k a i s t e t t a v a .
Markkinoiden ja kansalaisten palvelusaatavuuden
vaÈlistaÈ tasapainoa on parannettava Amsterdamin
sopimuksen 7 d artiklan mukaisesti.

Komissio on talous- ja sosiaalikomitean kanssa samaa
mieltaÈ siitaÈ , ettaÈ vapauttamisen yhteydessaÈ on otettava
huomioon tavoite, ettaÈ laadukkaita yleishyoÈ dyllisiaÈ
palveluja on kaikkien unionin kansalaisten saatavilla.
Komissio on johdonmukaisesti pyrkinyt taÈ haÈ n
tavoitteeseen. Se ei kuitenkaan pidaÈ uusien saÈaÈdoÈ sten
tai menettelyjen saÈaÈ taÈmistaÈ vaÈ lttaÈmaÈttoÈ maÈnaÈ . Nykyiset
saÈ aÈ doÈ kset riittaÈ vaÈ t varmistamaan yleispalvelun ja
kilpailun vaÈ lisen tasapainon saÈ ilymisen. Erityisesti
telealalla tehty tyoÈ on esimerkki taÈstaÈ .

3.10 A i e m m i n y k s i n o m a a n j aÈ s e n v a l t i o i d e n
toimivaltaan jaÈ tetty, mutta nyttemmin yhteisen
rahan ja lisaÈaÈntyneen kilpailun vuoksi erityisen
mielenkiintoinen seikka on verotus ja sosiaalitur-
vamaksut. Tietyt valtiot haluaisivat koordinoida
alan. Komitea on sitaÈ mieltaÈ , ettaÈ muutoin
saattaisikin syntyaÈ vakavia kilpailuvaÈaÈristymiaÈ , ja
verotus voisi kehittyaÈ kohti tyoÈ n verotuksen
lisaÈ aÈ mistaÈ ja paÈ aÈ omatulojen verotuksen
vaÈhentaÈmistaÈ .

Komissio yhtyy kantaan, jonka mukaan tietty
verotuksen ja sosiaaliturvamaksujen yhdenmukaistami-
nen jaÈsenvaltioissa voisi edistaÈaÈ yhteismarkkinoiden
moitteetonta toimintaa. TaÈssaÈ yhteydessaÈ on erityistaÈ
merkitystaÈ kaÈytaÈnnesaÈaÈntoÈ jaÈ kaÈsittelevaÈ llaÈ tyoÈ ryhmaÈ llaÈ .

3.11 Joka tapauksessa kyseisillaÈ yhteisoÈ n politiikan
uusilla aloilla on yhaÈ taÈ rkeaÈ mpaÈ aÈ laajentaa
kolmenkeskistaÈ vuoropuhelua kaikkien asia-
nosaisten kesken siten, ettaÈ EU:n sosiaali- ja
teollisuuspolitiikassa otetaan huomioon myoÈ s kil-
pailunaÈkoÈ kulma.

Komission mielestaÈ on erittaÈ in hyoÈ dyllistaÈ kaÈ ydaÈ
muiden osapuolten kanssa vuoropuhelua uudesta
kehityksestaÈ kilpailupolitiikan alalla. Sen vuoksi
komissio antaa tyoÈ staÈaÈn saÈaÈnnoÈ llisesti kertomuksia
Euroopan parlamentille ja talous- ja sosiaalikomitealle,
jossa kaikki talous- ja sosiaalialan toimijat ovat
edustettuina.

3.12 Euroopan unionin kilpailupolitiikan tulee olla
markkinoiden ja niiden kehityksen rytmiaÈ
seuraava elinvoimainen vaÈ line, jonka avulla
tarkkaillaan markkina-analyysejaÈ ja paÈ aÈ toÈ ks-
entekoa niin ettaÈ pystytaÈaÈn toimimaan uusissa
olosuhteissa (kuten komissio itse toteaa
asiakirjansa kohdassa 2.3). EsimerkkeinaÈ voidaan
mainita kulutustavaroiden jakelun keskittyminen
ja sen aiheuttama taloudellinen riippuvuussuhde
teollisuuteen naÈ hden, puolustusteollisuuden
tilanne tai tietyt ammattiryhmien vaÈliset vaÈhim-
maÈ istariffisopimukset. Vaikka kyseisillaÈ aloilla on
tiettyjaÈ herkkiaÈ naÈ koÈ kohtia, niillaÈ voi olla
vaikutuksia yleiseen kilpailukykyyn.

Euroopan kilpailupolitiikka pystyy kyllaÈ mukauttamaan
saÈ aÈ doÈ ksiaÈ aÈ n ja paÈ aÈ toÈ ksentekokaÈ ytaÈ ntoÈ aÈ aÈ n mark-
kinoiden kehityksen mukaisesti. TaÈ staÈ on useita
esimerkkejaÈ : hiljattain komissio otti huomioon liian
suuresta kysyntaÈvoimasta seurauksena olevat riskit
jakelualan keskittymien kaÈsittelyssaÈ ja vertikaalisia
k i lpa i lunra jo i tuks ia koskevan pol i t i ikkansa
tarkistuksessa komissio pyrki ottamaan taloudelliset
arviointiperusteet paremmin huomioon pysyaÈkseen
laÈ hempaÈ naÈ todellista markkinatilannetta. Samoin
politiikka uusia ja monimutkaisia analyysiongelmia
aiheuttavan telealan vapauttamisen alalla tai kansain-
vaÈ lisellaÈ tasolla Yhdysvaltojen kanssa allekirjoitetut,
maailmanlaajuistumisen edellyttaÈmaÈ t naÈkoÈ kantojen
huomioonottamista koskevat sopimukset ovat hyvaÈ
osoitus komission mukautumiskyvystaÈ .
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3.13 McDonnell Douglas/Boeing-tapauksen jaÈ lkeen
tiettyjaÈ raaka-aineita ja huipputeknologian aloja
koskeva kansainvaÈ lisen valvonnan ongelma on
ilmennyt muillakin aloilla. Maailmanlaajuinen
kilpailupolitiikka vaatii myoÈ s kansainvaÈ lisiaÈ val-
vontavaÈ lineitaÈ . Komitea kehottaa komissiota
jatkamaan kaÈynnissaÈ olevia neuvotteluja taÈmaÈn
pyrkimyksen mukaisesti.

MitaÈ tulee kansainvaÈ lisillaÈ markkinoilla millaÈ tahansa
alalla toimivien yksityisten yritysten vaÈlisiin hankkeisiin
(sopimukset, liittoutumat tai sulautumat), komissiolla
on edelleen lainkaÈyttoÈ valta (jos hankkeet toteutetaan
Euroopan unionin alueella) ja se soveltaa rajoituksetta
perustamissopimuksen kilpailusaÈaÈntoÈ jaÈ kuten se teki
asiassa Boeing/MDD. LisaÈksi komissio ajaa aktiivisesti
kansainvaÈ listen kilpailunrajoituksia koskevien
saÈaÈntoÈ jen luomista WTO:n puitteissa.

3.14 TietyillaÈ tekniikan aloilla yhteisoÈ n ulkopuolisissa
maissa julkisen tuen muodot ovat paljon laajempia
ja vaihtelevampia kuin EU:ssa. Komitean mielestaÈ
komission tulee pohtia tarvetta ottaa yhteisoÈ ssaÈ
kaÈ yttoÈ oÈ n samantyyppisiaÈ teollisuuspolitiikan
vaÈ lineitaÈ , jotta vaÈ ltetaÈ aÈ n eurooppalaisen
teollisuuden syrjiminen kyseisillaÈ teollisuudena-
loilla, jotka ovat taloudellisesti strategisia
(avaruus-, puolustus- ja ilmailuteollisuus) ja joilla
on maailmanlaajuiset markkinat.

4. ErityistaÈ

4.1 Komitea on useissa lausunnoissaan (valtiontuet,
asetus vertikaalisista rajoituksista jne.) jo
maÈaÈritellyt kantansa komission esittaÈmiin saÈaÈdoÈ -
sehdotuksiin ja tiedonantoihin, eikaÈ taÈ ssaÈ
lausunnossa enaÈ aÈ puututa niihin. Komitea
korostaa kuitenkin, kuten jo aiemmissa
lausunnoissaan, ettaÈ komission tekemaÈt ºlainsaÈaÈ -
daÈnnoÈ llisetº aloitteet (asetukset ja direktiivit) tai
lainsaÈaÈdaÈntoÈ oÈ n liittyvaÈ t aloitteet (tiedonannot)
ovat oikeuskaÈytaÈntoÈ aÈ taÈrkeaÈmpiaÈ .

4.2 On havaittavissa tietty pyrkimys siirtaÈaÈ osa kilpai-
lupolitiikasta jaÈsenvaltioiden kilpailuviranomais-
ten vastuulle. Komitea suhtautuu taÈ haÈ n
myoÈ nteisesti, jotta vaÈ ltetaÈaÈn asioiden kaÈsittelyn
kasaantuminen Brysseliin. Se on kuitenkin sitaÈ
mieltaÈ , ettaÈ saÈaÈntoÈ jaÈ on yhdenmukaistettava ja
kaikkiin jaÈsenvaltioihin on perustettava kilpailuvi-
ranomainen, jolla on samat toimivaltuudet kuin
komissiolla on perussopimusten perusteella. JaÈsen-
valt ioiden on huolehdittava si itaÈ , ettei
hajauttaminen aiheuta sekaannusta ja epaÈyhtenaÈ i-
syyttaÈ lainsaÈaÈdaÈnnoÈ n soveltamisessa.

Komissio on samaa mieltaÈ siitaÈ , ettaÈ hajauttaminen on
toteutettava varovaisesti. Se toteaa tyytyvaÈ isenaÈ , ettaÈ
jaÈ senvaltioiden lainsaÈaÈdaÈnnoÈ n yhdenmukaistaminen
yhteisoÈ n lainsaÈaÈdaÈnnoÈ n kanssa on jatkunut vuonna
1998. Tanskan ja Alankomaiden uudet, yhteisoÈ n
oikeuden kanssa yhdenmukaiset lait tulivat voimaan 1.
tammikuuta 1998. YhteisoÈ n saÈaÈntoÈ jaÈ laÈhellaÈ olevia
uusia lakeja on saÈaÈdetty Saksassa ja YhdistyneessaÈ
kuningaskunnassa. MyoÈ s Suomen uusi yrityskauppoja
koskeva lainsaÈaÈdaÈntoÈ noudattaa eurooppalaista mallia.
NaÈihin lainsaÈaÈdaÈnnoÈ llisiin muutoksiin liittyy kyseisten
kilpailuviranomaisten toimivallan ja resurssien
lisaÈaÈminen.

4.3 Komitea huomauttaa, ettaÈ komission tiedonanto,
joka mainitaan asetusehdotuksen 12 kohdassa, ei
velvoita jaÈsenvaltioita mitenkaÈaÈn. TaÈmaÈn vuoksi
on kiinnitettaÈvaÈ erityistaÈ huomiota tapauksiin,
joissa jaÈ senvaltioiden viranomaisilla ei ole
kaÈ ytoÈ ssaÈ aÈ n asianmukaisia vaÈ lineitaÈ , joilla
k o n t r o l l o i d a y h t e i s oÈ n l a i n s aÈ aÈ d aÈ n n oÈ n
noudattamista.

Komissio muistuttaa, ettaÈ myoÈ s kansallisten kilpailuvi-
ranomaisten kanssa perustamissopimuksen 85 ja 86
art iklan soveltamisessa tehtaÈ vaÈ aÈ yhteistyoÈ taÈ
koskevassa tiedonannossa saÈaÈdetaÈaÈn mekanismeista,
joiden tarkoituksena on vaÈ lttaÈaÈ eroja ja epaÈ johdonmu-
kaisuutta kartelleja ja maÈaÈraÈaÈvaÈaÈ asemaa koskevan
oikeuden soveltamisessa. Komissio vakuuttaa
komitealle valvovansa tarkkaavaisesti taÈ maÈ n
tiedonannon soveltamista erityisesti sellaisten
kansallisten viranomaisten suhteen, joilla ei
toistaiseksi ole 85 ja 86 artiklan soveltamisen
mahdollistavaa omaa lainsaÈaÈdaÈntoÈ aÈ .

4.3.1 Komitean mielestaÈ uusissa asetusehdotuksissa ja
vertikaalisiin rajoituksiin liittyvaÈssaÈ politiikassa on
painotettava markkinoilta saatavia tietoja
ennemminkin kuin abstrakteja oikeudellisia
maÈaÈritelmiaÈ .

Komission uuden vertikaalisia kilpailunrajoituksia
koskevan politiikan ja taÈmaÈn politiikan taÈytaÈntoÈ oÈ npa-
nosta annettujen asetusehdotusten taÈ rkeimpiaÈ
tavoitteita on nimenomaan lisaÈ taÈ markkinatietojen
merkitystaÈ .
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4.4 Komitea korostaa, ettaÈ on kaÈ ynnistettaÈ vaÈ
laajamittainen saÈaÈntoÈ jen uudistusprosessi, jolla
tuetaan lainsaÈ aÈ daÈ nnoÈ llisesti komission toimia
sekaÈ yhteisoÈ n tuomioistuimen oikeuskaÈytaÈntoÈ aÈ .
NaÈin Euroopan kansalaisille tarjotaan kaÈytaÈnnoÈ n-
laÈheinen ja avoin jaÈrjestelmaÈ , johon jaÈsenvaltio-
ehdokkaat voivat mukautua nopeasti. TaÈ ssaÈ
yhteydessaÈ komitea arvioi myoÈ nteisesti etenkin
valvontamenettelyjaÈ ja laittomiin valtiontukiin
kohdistuvia maÈaÈ raÈyksiaÈ kaÈ sitteleviaÈ komission
ehdotuksia, sillaÈ niissaÈ maÈaÈritellaÈaÈn toimintatapa,
jolla pyritaÈaÈn tasoittamaan eroja jaÈsenvaltioiden
kauppalainsaÈaÈdaÈnnoÈ ssaÈ .

Komissio on vastannut taÈhaÈn komitean esittaÈmaÈaÈn
toiveeseen jatkamalla vuonna 1998 kartelleja ja
maÈ aÈ raÈ aÈ vaÈ aÈ markkina-asemaa koskevien saÈ aÈ ntoÈ jen
osalta tyoÈ taÈaÈn vertikaalisten ja horisontaalisten kilpai-
lunrajoitusten alalla, joista ensin mainitulla kehitys on
ollut merkittaÈvaÈmpaÈaÈ ; taÈmaÈn alan menettelyihin liittyen
komissio antoi kuulemisesta asetuksen N:o 2842/98 ja
harkitsi samalla mahdollista neuvoston asetuksen N:o
17 muuttamista. MyoÈ s yrityskeskittymien valvonnan
alalla vuonna 1998 annetut asetukset ja tiedonannot
sekaÈ kaÈsiteltaÈvaÈnaÈ olevat hankkeet ovat osa laajaa
uudistusprosessia, jonka tarkoituksena on antaa
yhteisoÈ jen tuomioistuimen oikeuskaÈ ytaÈ nnoÈ lle ja
komission paÈaÈ toÈ ksentekokaÈytaÈnnoÈ lle lainsaÈaÈdaÈnnoÈ lli-
nen tai laÈhes lainsaÈaÈdaÈnnoÈ llinen vaikutus. TaÈstaÈ ovat
todisteena vuodelta 1998 neuvoston asetus N:o 1310/97,
joka tuli voimaan 1. maaliskuuta 1998, ilmoituksista,
maÈaÈraÈajoista ja kuulemisista annettu komission asetus
N:o 447/98, jonka liitteenaÈ on uusi CO-lomake ja useita
selittaÈ viaÈ huomautuksia, sekaÈ useat tulkitsevat
tiedonannot, joiden tarkoituksena on lisaÈ taÈ
asianomaisten talouden toimijoiden oikeusvarmuutta
ja jotka koskevat yrityskeskittymaÈ n kaÈ sitettaÈ ,
keskittymaÈaÈn osallistuvien yritysten kaÈsitettaÈ , kaiken
itsenaÈiselle taloudelliselle yksikoÈ lle kuuluvan toiminnan
hoitavien yhteisyritysten kaÈ sitettaÈ , liikevaihdon
laskemis ta , merki tyksel l i s ten markkinoiden
maÈ aÈ rittelyaÈ sekaÈ yrityskeskittymien kaÈ sittelyaÈ
koskevien menettelyjen yhteensovittamista EHTY:n ja
EY:n perustamissopimusten mukaisesti. Valmisteltava-
na on tiedonanto liitaÈnnaÈ israjoituksista, jonka on
tarkoitus korvata vuoden 1990 tiedonanto, ja
tiedonanto korjaustoimenpiteis i in l i i t tyvaÈ staÈ
k aÈ y taÈ n n oÈ s t aÈ . Ko m i s s i o k a t s o o, e t t aÈ n aÈ m aÈ
kokemukseen perustuvat toimenpiteet selventaÈ vaÈ t
asioita kaikille asianomaisille ja EU:n jaÈ senyyttaÈ
hakeneille maille.

4.5 EdellaÈ kuvatun ja komission esittaÈ mien
naÈkoÈ kantojen valossa verotuksesta ja sosiaalitur-
vamaksuista on tehtaÈvaÈ perusteellinen analyysi,
joka taÈ htaÈ aÈ lainsaÈ aÈ daÈ ntoÈ prosessiin komission
hiljattain ennakoimia, kilpailua koskevia ºtoimin-
tasaÈ aÈ ntoÈ jaÈ º varten. Komitea valmistautuu
osallistumaan kyseiseen keskusteluun, jonka se
toivoo johtavan nopeasti konkreettisiin tuloksiin.

On vaÈistaÈmaÈtoÈ ntaÈ , ettaÈ tulevina vuosina keskustellaan
yhteistyoÈ staÈ veropolitiikan alalla. Perusteellinen
tutkimus vaÈlittoÈ maÈstaÈ verotuksesta tai sosiaaliturva-
maksuista parantaisi varmasti taÈ llaisen keskustelun
avoimuutta.

4.6 PaÈaÈ toÈ ksen teko vie toisinaan liian paljon aikaa.
Komitea korostaa, ettaÈ paÈaÈ toÈ ksenteon lopulliset
maÈaÈraÈajat on maÈaÈriteltaÈvaÈ kaikilla kilpailupolitii-
kan aloilla.

Komissio on tietoinen joidenkin menettelyjen
pituudesta ja pohtii keinoja niiden lyhentaÈmiseksi. Sen
vuoksi komissio on esimerkiksi hiljattain muuttanut
joitakin menettelyasetuksia. Komissio on myoÈ s
asettanut itselleen maÈaÈraÈajan, jossa sen on vastattava
rakenteellisia yhteisyrityksiaÈ koskevissa asioissa.
Komissio katsoo kuitenkin, ettaÈ asioiden kaÈsittelyaikoja
on lyhennettaÈvaÈ entisestaÈaÈn, ja se tutkii taÈ taÈ kysymystaÈ
uudistusprosessin yhteydessaÈ .

4.7 Tilastokatsauksen suhteen komitea huomauttaa,
ettaÈ ilmoitukset yrityskeskittymistaÈ ovat
lisaÈ aÈ ntyneet, mutta rikkomusten maÈ aÈ raÈ on
v aÈ h e n t y n y t v u o t e e n 1 9 9 6 v e r r a t t u n a .
Valtiontukien osalta asia on paÈinvastoin. TaÈmaÈ
riippuu selvaÈsti tiettyjen taloudellisten prosessien
nopeutumisesta Valtiontukiin liittyviaÈ ongelmia
saattaa kuitenkin olla aiheellista tutkia uudelleen
etenkin edellaÈ mainitun rakennemuutoksen
valossa.

Vastauksena komitean yrityskeskittymaÈ tilastoja
koskevaan huomautukseen komissio haluaa taÈhdentaÈaÈ ,
ettaÈ yrityskeskittymien valvonta on ennakkovalvontaa.
NiinpaÈ rikkomisista ei periaatteessa voida puhua.
Komissio kieltaÈaÈ tai hyvaÈksyy tietyin ehdoin keskitty-
maÈhankkeet, jotka johtaisivat toteutuessaan maÈaÈraÈaÈvaÈn
aseman syntymiseen tai vahvistumiseen. On kuitenkin
syytaÈ viitata komission 3.2 kohtaan antamaan
vastaukseen, jossa korostetaan keskittymien lisaÈaÈnty-
misellaÈ mahdollisesti olevaa haitallista vaikutusta
kilpailuun vuonna 1998.
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4.8 Perustamissopimuksen 92 artiklan 3 kohdassa
maÈaÈriteltyjen alueille suunnattavien valtiontukien
osalta komitea kiinnittaÈaÈ komission ehdotuksessa
huomiota siihen, ettaÈ tavoitteiden 1 ja 2 mukaisen
rakennerahastotuen piiriin kuuluvien alueiden
tulisi olla samat kuin jaÈsenvaltioiden tukea saavat
alueet. Vaikka komitea hyvaÈ ksyy taÈ maÈ n
yleissaÈaÈntoÈ naÈ , se toteaa myoÈ s, ettaÈ valtiontuen
kasvu voi olla seurausta EU:n rakennerahastotoi-
mien entistaÈ keskitetymmaÈ staÈ soveltamisesta.
Komitea korostaa siksi, ettaÈ perustamissopimuk-
sen 92 artiklan 3 kohdan nojalla alueille myoÈ nnetty
valtiontuki on jaÈ senvaltion talouspolitiikan
erillinen vaÈ line, jota jaÈ senvaltion tulisi voida
kaÈyttaÈaÈ harkintansa mukaan silloin, kun se on
perusteltua.

Talous- ja sosiaalikomitean tavoin komissio on sitaÈ
mieltaÈ , ettaÈ aluetukien tehokkuus alueellisen
kehityksen vaÈ lineenaÈ on taattava. Tukikelpoisuus
asettaa kyseiset alueet parempaan asemaan verrattuna
sellaisiin alueisiin, jotka eivaÈ t ole oikeutettuja
aluetukeen. Tuen kattaessa liian suuria alueita taÈmaÈ
etu poistuisi, jolloin tukien tehokkuus vaÈhenisi ja
s e u r a u k s e n a o l i s i v a l t i o n v a r o j e n h u o n o
kohdentaminen. TaÈmaÈn vuoksi komissio suunnittelee
aluetukien valvonnan tehostamista perustamissopimuk-
sen mukaisesti, jossa periaatteessa kielletaÈaÈn valtiontuki
tietyin poikkeuksin, joita on tulkittava tiukasti.

4.9 TaÈssaÈ yhteydessaÈ on muistettava, ettaÈ valtiontuet
ovat nykyisessaÈ jaÈ rjestelmaÈ ssaÈ ja huolimatta
komission tiukoista toimista hyvin epaÈsuhtaisia
suurten maiden eduksi.

Komissio pitaÈaÈ taÈ taÈ huolta aiheellisena, mutta toteaa
kuitenkin, ettaÈ naÈmaÈ erot ovat pienentyneet jatkuvasti
asteittain vuodesta 1994 alkaen.

4.10 Vuosikertomuksen mukaisesti komissio julkaisi
marraskuussa 1998 koulutustukipuitteiden
luonnoksen, jolla luodaan uudet saÈ aÈ nnoÈ t ja
m e n e t t e l y t . Ko m i s s i o n m i e l e s t aÈ t i e t y t
koulutustuet voitaisiin rinnastaa valtiontukeen.
Komission asiakirjassa esitetaÈaÈn epaÈmaÈaÈ raÈ inen
kaÈsite ºyritysten etujen mukainen koulutusº.

Koulutukseen myoÈ nnettaÈ vaÈ aÈ tukea koskevissa
puitteissa erotetaan ulkoisten tekijoÈ iden perusteella
kaksi koulutusmuotoa: yleinen koulutus, joka antaa
tyoÈ ntekijoÈ ille sellaisia lisaÈ taitoja, joita voidaan suoraan
kaÈyttaÈaÈ muissakin yrityksissaÈ , ja erityiskoulutus, joka
vastaa tyoÈ nantajan erityistarpeisiin kyseisellaÈ
tyoÈ paikalla. Puitteiden mukaan tukitaso, joka on
tarpeen yritysten kannustamiseksi koulutushankkeiden
toteuttamiseen, on suurempi yleisen koulutuksen
kohdalla.

4.11 Tietoyhteiskunnassa, jossa elinikaÈ inen oppiminen
on erityisen taÈrkeaÈaÈ , tyoÈ ntekijoÈ iden koulutuksen
vaÈhentaÈminen tai vaikeuttaminen Ð Eurooppa-
neuvoston eri huippukokouksissa esittaÈ mistaÈ
tyoÈ llisyys- ja koulutustavoitteista huolimatta Ð
saattaa vaikeuttaa entisestaÈaÈn kompromissiratkai-
sua, joka on saavutettava vuoden 1999 loppuun
mennessaÈ , sillaÈ se on rakennerahastojen ohjel-
mointikauden viimeinen vuosi.

Komissio katsoo, ettaÈ puitteiden yhteensopivuutta
koskevat saÈ aÈ nnoÈ t mahdollistavat tyoÈ ntekijoÈ iden
koulutukseen kannustamisen tavanomaista kaÈytaÈntoÈ aÈ
suuremmilla valtiontukimaÈ aÈ rillaÈ , mutta vaikutus
kilpailuun ja jaÈsenvaltioiden vaÈ liseen kauppaan pysyy
kuitenkin suhteessa tavoitteisiin naÈ hden. Kuten
puitteiden 36 kohdassa todetaan, komission
tarkoituksena ei ole asettaa kyseenalaisiksi rakennera-
hastojen rahoitussitoumuksia vuoden 1999 loppuun
saakka.

4.12 Komitea suhtautuu myoÈ nteisesti julkisten tukien
laadulliseen muutokseen siten, ettaÈ niillaÈ tuetaan
horisontaalisia tavoitteita kuten tutkimusta, pk-
yrityksiaÈ ja ammattikoulutusta vaÈ hentaÈ maÈ llaÈ
samalla tukien osuutta juoksevista kuluista.

Komissio yhtyy komitean kantaan. On kuitenkin syytaÈ
varmistaa, ettaÈ muutos ei johda vaÈaÈ rinkaÈytoÈ ksiin.
Komissio on parantanut tutkimukseen myoÈ nnettyjen
tukien kaÈytaÈnnoÈ n valvontaa ja on juuri hyvaÈksynyt ja
julkaissut koulutukseen myoÈ nnettaÈvaÈaÈ tukea koskevat
puitteet.

4.13 Komitea on tyytyvaÈ inen aÈ skettaÈ in solmittuun
sopimukseen Yhdysvaltojen kilpailuviranomaisten
kanssa. OECD:n ja Maailman kauppajaÈrjestoÈ n
WTO:n tasolla on kuitenkin vielaÈ paÈ aÈ staÈ vaÈ
todellisiin kansainvaÈ lisiin saÈaÈntoÈ ihin, ja niitaÈ on
sovellettava tehokkaasti.

MyoÈ s komissio on sitaÈ mieltaÈ , ettaÈ kahdenvaÈ listaÈ
yhteistyoÈ taÈ on taÈ ydennettaÈ vaÈ ottamalla kaÈ yttoÈ oÈ n
kansainvaÈ liset kilpailusaÈaÈnnoÈ t. Asiasta on aloitettu
keskustelut kaupan ja kilpailupolitiikan vaÈ lisiaÈ suhteita
kaÈsittelevaÈssaÈ WTO:n tyoÈ ryhmaÈssaÈ . TyoÈ hoÈ n osallistuvat
laÈheisesti muut kansainvaÈliset jaÈrjestoÈ t, joihin kuuluu
myoÈ s OECD.

4.14 Komission olisi sille annetuista, yhaÈ laajemmista
tehtaÈvistaÈ selviytyaÈkseen luotava kilpailualalla
sekaÈ omia tutkimusvalmiuksia ettaÈ edistettaÈvaÈ
komission ulkopuolista tutkimusta erityisaiheista.

KansainvaÈlisten kilpailusaÈaÈntoÈ jen luominen edellyttaÈaÈ
syvaÈ llistaÈ harkintaa. Komissio osallistuu taÈhaÈn tyoÈ hoÈ n
sekaÈ unionin sisaÈ llaÈ (kauppaa ja kilpailua kaÈsittelevaÈssaÈ
komission asiantuntijakomiteassa) ettaÈ sen ulkopuolella
( k a h d e n v aÈ l i s i s s aÈ s u h t e i s s a a n t aÈ r k e i m p i i n
kumppaneihinsa ja myoÈ s monenvaÈ lisesti WTO:n ja
OECD:n puitteissa).
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4.15 YhaÈ helppokaÈ yttoÈ isemmaÈ n vuosikertomuksen
ohella on lisaÈ ttaÈvaÈ tiedotusta vuoden mittaan,
jotta selvitetaÈaÈn yleisoÈ lle erityisen merkittaÈviaÈ
aloitteita ja tehdaÈ aÈ n tunnetuksi tutkimuksia,
jotka on toteutettu taÈrkeimpien tapausten maÈaÈrit-
telemiseksi.

Komissio on mielissaÈaÈn komitean kiinnostuksesta vuo-
sikertomukseen. Tiedottamisen lisaÈ aÈ misen osalta
komissio viittaa 3.1 kohdassa antamaansa vastaukseen.

4.16 Komitea on vakuuttunut, ettaÈ huolimatta
komission kaÈynnistaÈmistaÈ toimista jaÈsenvaltioiden
soveltaman kilpailupolitiikan siirtaÈminen yhteisoÈ n
jaÈsenyyttaÈ hakeneisiin maihin on edelleen hyvin
vaikea tehtaÈ vaÈ . MikaÈ li kyseistaÈ politiikkaa
sovelletaan liian tiukasti, siitaÈ aiheutuu vakavia
sosiaalisia seurauksia, mutta jos kilpailupolitiikkaa
ei sovelleta, kilpailu vaÈaÈristyy voimakkaasti. TaÈstaÈ
syystaÈ tarvitaan siirtymaÈaikaa, jonka yhteydessaÈ
otetaan huomioon taloudellisten naÈ koÈ kohtien
ohella myoÈ s laajentumisen sosiaaliset naÈkoÈ kohdat
kyseisellaÈ alalla.

Komissio pitaÈ aÈ taÈ rkeaÈ naÈ sitaÈ , ettaÈ hakijamaiden
yritykset ja julkiset viranomaiset ovat tottuneet
yhteisoÈ ssaÈ vallitsevan kaltaiseen kilpailukuriin jo
hyvissaÈ ajoin ennen liittymistaÈ . TaÈ maÈ edellyttaÈ aÈ
vaÈ lttaÈ maÈ ttoÈ maÈ n kilpailusaÈ aÈ ntoÈ jen yhtenaÈ istaÈ misen
lisaÈ ksi myoÈ s sitaÈ , ettaÈ naÈ maÈ saÈ aÈ nnoÈ t pannaan
taÈytaÈntoÈ oÈ n tehokkaasti ja luotettavasti. Komissio ei
kuitenkaan vaadi kopioimaan suoraan yhteisoÈ n
saÈaÈntoÈ jaÈ . On otettava asianmukaisesti huomioon suun-
nitelmataloudesta periytyvaÈ t erityisongelmat ja naÈiden
maiden yleensaÈ alhainen taloudellisen kehityksen taso.
Sen vuoksi tarjotaan vaÈ lttaÈmaÈttoÈ maÈt vaÈ lineet yhteisoÈ n
kilpailuperiaatteiden soveltamiseksi asianmukaisella,
kehittyvaÈ llaÈ ja dynaamisella tavalla ennen unioniin
liittymistaÈ . TaÈmaÈ koskee esimerkiksi valtiontukia,
erityisesti mahdollisuutta myoÈ ntaÈaÈ aluetukea ja raken-
neuudistustukea teraÈ steollisuudelle. On kuitenkin
taÈ rkeaÈ aÈ , ettaÈ asetetaan realistiset tavoitteet
asteittaiselle siirtymiselle kilpailulle avoimiin
markkinoihin. Komissio on sitaÈ mieltaÈ , ettaÈ kilpailupo-
litiikan tiukka soveltaminen tasoittaa tietaÈ kestaÈvaÈaÈn
talouskasvuun ja auttaa siten naÈ itaÈ maita myoÈ s
lieventaÈmaÈaÈn sosiaalisia ongelmia. On myoÈ s muita
yhteisoÈ n politiikan aloja, kuten aluepolitiikka, jotka
myoÈ taÈ vaikuttavat suoraan naÈ iden ongelmien
ratkaisemiseen.

4.17 WTO:n puitteissa kaÈytaÈvissaÈ neuvotteluissa ja
kahdenvaÈ lisissaÈ sopimuksissa on aina otettava
huomioon KansainvaÈ lisen tyoÈ jaÈ rjestoÈ n ILO:n
tyoÈ oloja koskevat yleissopimukset, jotka on
liitettaÈvaÈ kansainvaÈ lisen kaupan saÈaÈntoÈ ihin.
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