
XXX kilpailupolitiikkaa
koskeva kertomus

2000

(Julkaistu yhdessä Yleiskertomus
Euroopan unionin toiminnasta 2000 

-teoksen kanssa)

E u r o o p a n  k o m i s s i o

2000

FI
1

6
8

K
D

-36-01-071-F
I-C

Hinta Luxemburgissa (ei sis. alv:a): 18 EUR

EUROOPAN YHTEISÖJEN
VIRALLISTEN JULKAISUJEN TOIMISTO

L-2985 Luxembourg

ISBN 92-894-0849-9

,!7IJ2I9-eaiejd!

X
X

X
 kilpailupolitiikkaa koskeva kertom

us

ISSN 1606-2973



 

Euroopan komissio

 

Bryssel • Luxemburg, 2001

 

XXX kilpailupolitiikkaa
koskeva kertomus
2000

 

(Julkaistu yhdessä Yleiskertomus
Euroopan unionin toiminnasta 2000
-teoksen kanssa)



 

Suuri määrä muuta tietoa Euroopan unionista on käytettävissä Europa-palvelimen kautta
(http://europa.eu.int).

Luettelointitiedot ovat teoksen lopussa.

Luxemburg: Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto, 2001

ISBN 92-894-0849-9

© Euroopan yhteisot, 2001
Tekstin jäljentäminen on sallittua, kunhan lähde mainitaan.

 

Printed in Belgium

 

P

 

AINETTU

 

 

 

KLOORIVALKAISEMATTOMALLE

 

 

 

PAPERILLE



 

KILPAILURAPORTTI 2000

 

Sisällys

 

MARIO MONTIN ESIPUHE 

 

7

 

I osa – Euroopan yhteisön kilpailupolitiikka – 2000

 

15

 

JOHDANTO 

 

21

 

I – Kilpailuoikeus: perustamissopimuksen 81 ja 82 artikla; 
valtion monopolit ja yksinoikeudet: perustamissopimuksen 31 ja 86 artikla 

 

25

 

A – Lainsäädännön ja sen tulkinnan nykyaikaistaminen 

 

25

 

B – EY:n perustamissopimuksen 81, 82 ja 86 artiklan täytäntöönpano 

 

35

 

C – Alakohtainen tutkimus 

 

43

 

D – Tilastokatsaus 

 

69

 

II – Yrityskeskittymien valvonta 

 

71

 

A – Johdanto 

 

71

 

B – Määräävän markkina-aseman arviointi 

 

74

 

C – Korjaustoimenpiteet 

 

82

 

D – Yhteistyö 

 

84

 

E – Muut menettelyt 

 

86

 

F – Tilastokatsaus 

 

87

 

III – Valtiontuki 

 

89

 

A – Yleinen valtiontukipolitiikka 

 

89

 

B – Tuen käsite 

 

91

 

C – Valtiontuen soveltuvuus yhteismarkkinoille 

 

95

 

D – Menettelyt 

 

111

 

E – Tilastokatsaus 

 

115

 

IV – Kansainvälinen toiminta 

 

117

 

A – Laajentuminen 

 

117

 

B – Kahdenvälinen yhteistyö 

 

120

 

C – Monenvälinen yhteistyö 

 

125

 

V – Kehitysnäkymät vuonna 2001 

 

127

 

LIITE – KERTOMUKSESSA KÄSITELLYT ASIAT 

 

132



 

4  SISÄLLYS

KILPAILURAPORTTI 2000

 

II osa – Kertomus kilpailusääntöjen soveltamisesta Euroopan unionissa 

 

137

 

I – Kilpailuoikeus: EY:n perustamissopimuksen 81, 
82 ja 86 artikla sekä EHTY:n perustamissopimuksen 
65 artikla 

 

143

 

A – Tiivistelmä käsitellyistä asioista 

 

143

 

B – Komission antamat tai ehdottamat uudet säädökset ja tiedonannot 

 

162

 

C – EY:n perustamissopimuksen 81, 82 ja 86 artiklan nojalla tehdyt muodolliset päätökset 

 

163

 

D – Hallinnollisella kirjeellä päätökseen saatetut asiat vuonna 2000

 

 

 

163

 

E – EY:n perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklan nojalla annetut tiedonannot 

 

167

 

F – Lehdistötiedotteet 

 

168

 

G – Yhteisöjen tuomioistuinten tuomiot ja määräykset 

 

170

 

II – Yrityskeskittymien valvonta: neuvoston asetus (ETY) N:o 4064/89 
ja EHTY:n perustamissopimuksen 66 artikla 

 

173

 

A – Tiivistelmä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 4064/89 6 artiklan 
1 kohdan ja 6 artiklan 2 kohdan nojalla tehdyistä päätöksistä 

 

173

 

B – Tiivistelmä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 4064/89 8 artiklan nojalla tehdyistä 
päätöksistä 

 

178

 

C – Sulautuma-asetuksen 2 artiklan 4 kohdan nojalla tehdyt päätökset (yhteisyritykset) 

 

188

 

D – Komission päätökset 

 

191

 

E – Lehdistötiedotteet 

 

199

 

F – Menettelyn aloittaminen 

 

207

 

III – Valtiontuki 

 

209

 

A – Tiivistelmä käsitellyistä asioista 

 

209

 

B – Komission antamat tai ehdottamat uudet säädökset ja tiedonannot  

 

257

 

C – Luettelo valtiontukiasioista muilla kuin maatalouden, kalastuksen, 
liikenteen ja kivihiiliteollisuuden aloilla 

 

257

 

D – Luettelo valtiontukiasioista muilla aloilla 

 

276

 

E – Yhteisöjen tuomioistuinten tuomiot 

 

291

 

F – Tuen takaisinperimisestä tehtyjen komission päätösten täytäntöönpano 

 

292

 

IV – Kansainvälinen toiminta 

 

299

 

V – Kilpailusääntöjen soveltaminen jäsenvaltioissa 

 

317

 

A – Lainsäädännön alalla tapahtunut kehitys 

 

317

 

B – Kansallisten viranomaisten toteuttama yhteisön kilpailusääntöjen soveltaminen 

 

326

 

C – Yhteisön kilpailusääntöjen soveltaminen kansallisissa tuomioistuimissa 

 

337

 

D – Komission ja kansallisten tuomioistuinten välisestä yhteistyöstä vuonna 1993 annetun 
tiedonannon soveltaminen 

 

347

 

VI – Tilastot 

 

353

 

A – EY:n perustamissopimuksen 81, 82 ja 86 artikla sekä 
EHTY:n perustamissopimuksen 65 artikla 

 

353

 

B – Yrityskeskittymien valvonnasta 21 päivänä joulukuuta 1989 
annettu neuvoston asetus (ETY) N:o 4064/89

 

354

 

C – Valtiontuki 

 

356



 

SISÄLLYS 5

KILPAILURAPORTTI 2000

 

VII – Tutkimukset 

 

359

 

VIII – Reaktiot XXIX:een kilpailupolitiikkaa koskevaan kertomukseen 

 

365

 

A – Euroopan parlamentti 

 

365

 

B – Talous- ja sosiaalikomitea 

 

373





 

KILPAILURAPORTTI 2000

 

MARIO MONTIN ESIPUHE

 

Kilpailupolitiikasta vastaava komission jäsen

 

Johdanto

 

Vuosi 2000 oli kilpailupolitiikan kannalta monessa suhteessa käänteentekevä vuosi.

Yritysten tapa harjoittaa liiketoimintaa ja kilpailla keskenään muuttuu nopeasti, ja kilpailuviranomaisten
on vastattava muutoksiin. Suuri osa vuoden 2000 toiminnasta kohdistui kilpailupolitiikan sopeuttamiseen
uuteen sosiaaliseen ja taloudelliseen ympäristöön ja sen valmistelemiseen edessä oleviin haasteisiin. 

Ottaessani vastaan tehtäväni olin tietoinen, että kilpailusääntöjen täytäntöönpano ei ole staattista
toimintaa, ja sitouduin kehittämään yhteisön politiikkaa niillä aloilla, jotka mielestäni ovat kaikkein
keskeisimpiä: kuluttajien osallistumista kilpailuasioihin on lisättävä, yhteisön politiikan avoimuutta on
parannettava erityisesti valtiontukien osalta, yhteisön sääntöjä on nykyaikaistettava integroimalla
taloudelliset näkökohdat entistä tiiviimmin oikeudellisiin puitteisiin ja kilpailun kansainväliseen
ulottuvuuteen on kiinnitettävä yhä enemmän huomiota.

Esitellessäni tämän vuoden kilpailupolitiikkaa koskevan kertomuksen haluan korostaa edellä luetelluilla
alueilla saavutettua edistystä.

 

Kilpailupolitiikka ja kuluttajat

 

Olen monessa yhteydessä ilmaissut huoleni siitä, että kuluttajat eivät ole tarpeeksi hyvin perillä
kilpailupolitiikan vaikutuksesta heidän hyvinvointiinsa. Vaikka yleisesti ymmärretäänkin, että
kilpailupolitiikka parantaa talouden yleistä tehokkuutta, on yllättävää, että ilmeisimpään vaikutukseen eli
siihen, joka kohdistuu kuluttajiin, ei useinkaan kiinnitetä huomiota. Kuluttajille olisi tiedotettava
nykyistä enemmän kilpailuasioista, heidät olisi otettava paremmin huomioon ja heidän suoraa
osallistumistaan olisi lisättävä. Tämä puolestaan auttaa kohdistamaan kilpailupolitiikkaa toimintaan, joka
on viime kädessä kuluttajien etujen mukaista.

 

Euroopan kilpailupäivät

 

Toimintamme tämän tavoitteen saavuttamiseksi on johtanut konkreettisiin aloitteisiin. Tärkein näistä oli
päätös järjestää yhdessä Euroopan parlamentin kanssa kahdesti vuodessa Euroopan kilpailupäivä siinä
jäsenvaltiossa, joka on kulloinkin neuvoston puheenjohtajavaltio. Tarkoituksena on kertoa kansalaisille,
miten he kilpailupolitiikan ansiosta voivat hyötyä hintojen laskusta, tarjonnan monipuolistumisesta sekä
tuotteiden ja palvelujen nykyistä paremmasta laadusta, sekä kuunnella kuluttajien kommentteja ja huolia
eri tavara- ja palvelumarkkinoiden osalta.
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Ensimmäinen Euroopan kilpailupäivä järjestettiin Lissabonissa 9. kesäkuuta ja toinen Pariisissa
17. lokakuuta. Tilaisuudet olivat avoimia kaikille, mutta kuluttajat ja kuluttajajärjestöt olivat erityisen
tervetulleita osanottajia. Keskusteluissa käsiteltiin kuluttajien kannalta erityisen kiinnostavia aiheita ja
aloja, kuten telealan vapauttamista ja vähittäiskaupan keskittymistä, vaikkakin painopiste oli joskus
enemmän ”kuluttajansuojassa” kuin varsinaisissa kilpailuasioissa. Toivon, että ajan myötä Euroopan
kilpailupäivästä tulee vakiintunut foorumi, jolla voidaan vaihtaa kuluttajajärjestöjen kanssa näkemyksiä
kilpailupolitiikkaan liittyvistä keskeisistä näkökohdista. Tämä auttaisi kansalaisia ymmärtämään entistä
paremmin kilpailupolitiikkaa ja kilpailuviranomaisia tunnistamaan mahdolliset kilpailunvastaiset
käytännöt ja hyödyntämään kokemukset, joita kuluttajilla on markkinoista.

 

Yksittäisten päätösten vaikutukset kuluttajiin

 

Tapauskohtaisten aloitteiden lisäksi yritimme selvittää yksittäisistä päätöksistä kuluttajille koituvaa etua
myös lehdistötiedotteiden ja erilaisten julkaisujen avulla. Tähän vuotuiseen kilpailukertomukseen
päätimme valita muutaman päätöksen, jotka ovat hyviä esimerkkejä siitä, miten kuluttajat voivat hyötyä
kilpailupolitiikasta.

Asiassa 

 

Opel Nederland

 

 kuluttajien kantelut saivat komission tutkimaan käytäntöjä, jotka rajoittivat
moottoriajoneuvojen rinnakkaiskauppaa. Seuranneessa päätöksessä vahvistetaan rajoittamaton oikeus
ostaa ajoneuvo siitä jäsenvaltiosta, jossa hinnat ovat alhaisimmat. Tapaus on merkittävä, koska se
osoittaa, että kuluttajat eivät ole vain kilpailupolitiikan passiivisia kohteita vaan että he voivat myös antaa
sysäyksen komission toiminnalle.

Asiassa 

 

Telefonica/Sogecable / Audiovisual Sport

 

, joka koski suhteellisen uusia markkinoita eli
jalkapallo-otteluiden maksu-tv-lähetysoikeuksien markkinoita, komissio kielsi sopimuksen jalkapallo-
otteluiden katselumaksujen määräämisestä Espanjassa. Tämän jälkeen jotkin kaapelioperaattorit
alensivat huomattavasti hintojaan, ja myöhemmin digitaalista maanpäällistä lähetystapaa käyttävä
espanjalainen operaattori alensi jalkapallo-otteluiden katseluhintoja jopa 50 prosenttia. Kuluttajat
hyötyvät myös paljon suuremmasta valinnanvarasta, sillä aiemmin vain digitaalista satelliittilähetystapaa
käyttäville operaattoreille myönnettyjä jalkapallo-otteluiden lähetysoikeuksia aletaan myöntää myös
muille televisio-ohjelmayrityksille, mikä lisää jalkapallotarjontaa huomattavasti kaikissa kolmessa
digitaalisessa lähetysjärjestelmässä (maanpäälliset, satelliitti- ja kaapelilähetykset).

Kilpailupolitiikalla voi olla merkittävää vaikutusta kuluttajien hyvinvointiin myös sulautuma-asioissa,
vaikka nämä voivat ensi näkemältä tuntua loppukuluttajien edun kannalta kaukaisilta. 

 

TotalFinan

 

 ja 

 

Elf
Acquitainen

 

 välistä sulautumaa koskevassa asiassa ehdoksi asetettiin, että osapuolet myyvät kuljetus- ja
varastointilogistiikkansa, jotta taataan kilpailu kotitalouksien lämmitysöljyn ja nestekaasujen
vähittäismarkkinoilla sekä tästä seuraava paine hintojen alentamiseen. Moottoriteiden varsilla myytävien
moottoripolttoaineiden markkinoilla vaadittu 70 huoltoaseman luovuttaminen mahdollistaa suuren
vähittäiskauppiaan (Carrefourin) tulon markkinoille. Tämän odotetaan luovan hintakilpailun lisäksi
kilpailua myös kuluttajille tarjottavien lisäpalveluiden alalla.

 

Kilpailupolitiikan avoimuuden lisääminen

 

Kuluttajien entistä paremman informoinnin olisi oltava osa laajaa sitoutumista avoimuuteen suhteessa
kansalaisiin. Tämän osalta aion jatkaa säännöllistä yhteydenpitoa Euroopan parlamenttiin, jotta
Euroopan kansalaisten demokraattisesti valitut edustajat olisivat aina ajan tasalla kilpailupolitiikan
uusimman kehityksen suhteen.
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Valtiontukirekisteri ja tulostaulu

 

Avoimuudella vastataan yleiseen tarpeeseen valvoa yhteisön politiikkaa. Avoimuus voi myös lisätä
politiikan tehokkuutta. Ajattelen erityisesti mahdollisuuksia lisätä entistä suuremman avoimuuden kautta
tietoisuutta tarpeesta soveltaa unionin tiukkoja valvontasääntöjä ja vahvistaa vertaisarviointia. Näitä
tavoitteita silmällä pitäen komissio on jo avannut unionin Europa-palvelimella julkisen
valtiontukirekisterin, ja se laatii parhaillaan valtiontuista myös tulostaulua, joka sekin julkaistaan
Internetissä. Rekisteri sisältää asiatiedot kaikista komission tammikuusta 2000 alkaen tekemistä
valtiontukipäätöksistä, ja se on ollut saatavilla Internetistä maaliskuusta 2001 alkaen. Tulostaulu, jossa
arvioidaan tarkkaan EU:n valtiontukitilannetta, valmistuu puolestaan heinäkuuhun 2001 mennessä.

Kyseiset aloitteet lisäävät järjestelmän avoimuutta ja vastaavat Tukholman Eurooppa-neuvoston
jäsenvaltioille esittämään kehotukseen osoittaa, että valtiontukien määrä suhteessa BKT:hen on laskussa.

 

Tiedonanto korjaustoimenpiteistä yrityskeskittymäasioissa

 

Haluan mainita myös toisen aloitteen, jolla pyritään lisäämään komission politiikan avoimuutta, tällä kertaa
yrityskeskittymien valvonnan alalla. Joulukuussa komissio antoi tiedonannon korjaustoimenpiteistä, joita
sulautuman osapuolet voivat ehdottaa poistaakseen tiettyyn toimenpiteeseen liittyvät kilpailuongelmat.
Komissio on ensimmäinen kilpailuviranomainen, joka on selventänyt asiaa tällaisilla ohjeilla ja neuvoilla.
Tiedonannon tarkoituksena on määritellä selvästi ja objektiivisesti ne hallinnolliset ja aineellis-oikeudelliset
periaatteet, joiden perusteella komissio arvioi korjaustoimenpiteitä. Tiedonantoa edelsi jäsenvaltioiden sekä
yritysmaailman ja lakimiespiirien laaja kuuleminen. Mielestäni kyseessä on tärkeä tapahtuma, kun otetaan
huomioon, että pelkästään viimeisten kahden vuoden aikana on ollut noin 50 tapausta, joissa komissio on
ensin hyväksynyt sulautuman osapuolten sitoumusten muodossa esittämiä korjaustoimenpiteitä, ennen kuin
se on antanut luvan sulautuman toteuttamisen.

 

Kilpailusääntöjen nykyaikaistaminen

 

Sääntöjen ja menettelyiden jatkuvan ajantasaistamisen taustalla on tarve vahvistaa EY:n kilpailuoikeuden
täytäntöönpanoa kaikkialla Euroopan unionissa. Komission mielestä tämä lopullinen päämäärä edellyttää
menettelyiden yksinkertaistamista, taloudellisten näkökohtien aiempaa parempaa huomioonottamista
asioiden käsittelyssä ja kansallisten kilpailuviranomaisten ja tuomioistuinten yhä suurempaa osallistumista
EU:n kilpailuoikeuden soveltamiseen.

Minulla oli jo viime vuonna tilaisuus raportoida – esimerkiksi kilpailupolitiikkaa koskevan kertomuksen
esipuheessa – tästä kunnianhimoisesta uudistusohjelmasta. Tämä työ on jatkunut vuonna 2000, ja se on
johtanut tuntuvaan ja – kuten toivon – erittäin hyödylliseen edistymiseen.

 

81 ja 82 artiklan täytäntöönpanoa koskevien sääntöjen uudistaminen

 

Vuonna 1999 julkaistua valkoista kirjaa seurasi laaja keskustelu, jonka jälkeen komissio saattoi
27. syyskuuta 2000 antaa ehdotuksen uudeksi asetukseksi, jolla on tarkoitus korvata vuonna 1962 annettu
asetus N:o 17. Mielestäni tätä voidaan kuvata tärkeimmäksi lakialoitteeksi Euroopan kilpailupolitiikan
alalla sitten sulautuma-asetuksen antamisen vuonna 1989. Olen erityisen iloinen siitä, että hankkeen
keskeisillä periaatteilla on sekä Euroopan parlamentin että talous- ja sosiaalikomitean tuki ja että niissä on
otettu huomioon eri tahojen, kuten jäsenvaltioiden ja Eftan kilpailuviranomaisten, akateemikkojen,
ammatinharjoittajien sekä suuren yleisön, mielipiteet. Toivon, että hedelmällinen yhteistyö Euroopan
parlamentin ja neuvoston kanssa jatkuu ja mahdollistaa uudistuksen hyväksymisen vuonna 2001.
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Vertikaaliset ja horisontaaliset sopimukset

 

Vertikaalisia sopimuksia koskevat aloitteet johtivat 22. joulukuuta 1999 annettuun uuteen
ryhmäpoikkeusasetukseen, jota täydennettiin 24. toukokuuta 2000 vertikaalisia rajoituksia koskevilla
suuntaviivoilla. Suuntaviivat auttavat yrityksiä arvioimaan sellaisten sopimusten yhdenmukaisuuden
perustamissopimuksen sääntöjen kanssa, jotka eivät kuulu asetuksen soveltamisalaan. Myöhemmin,
29. marraskuuta 2000, komissio antoi tutkimus- ja kehityssopimuksia sekä erikoistumissopimuksia
koskevat uudet asetukset. Samoin annettiin suuntaviivat 81 artiklan soveltamisesta lukuisiin
horisontaalista yhteistyötä koskeviin sopimuksiin. Uusilla asetuksilla korvataan kaksi vanhaa
ryhmäpoikkeusasetusta ja suuntaviivoilla puolestaan laajennetaan merkittävästi aiempien tiedonantojen
soveltamisalaa, ja ne kattavat useita yleisimpiä horisontaalisten sopimusten tyyppejä.

Vertikaalisia ja horisontaalisia sopimuksia koskevat asetukset ja suuntaviivat luovat kattavat puitteet
kilpailusääntöjen soveltamiselle suurimpaan osaan yritysten välisistä sopimuksista. Ne vastaavat myös
tavoitetta ottaa kilpailuanalyysissa taloudelliset perustelut entistä paremmin huomioon, antaa talouden
toimijoille selkeä käsitys kilpailuasioista ja -käsitteistä ja vapauttaa yritykset raskaista hallinnollisista
velvoitteista.

On tärkeää korostaa, että jo kuluvana vuonna olemme päässeet nauttimaan uuden lähestymistavan
tuomista eduista. Ilmoitusten määrä väheni lähes 40 prosenttia viime vuoteen verrattuna, mikä
epäilemättä johtui vertikaalisia ja horisontaalisia sopimuksia koskevista uusista säännöistä. Toisaalta
lähes 30 prosenttia uusista menettelyistä aloitettiin komission omasta aloitteesta verrattuna vuoden 1999
vain 20 prosenttiin. Kehitys vastaa täysin kilpailupolitiikan tavoitetta käsitellä vakiosopimukset
lainsäädännön tarjoamien keinojen avulla ja käyttää saatavilla olevat voimavarat aktiivisen politiikan
harjoittamiseen ja vaarallisimpien kilpailunvastaisten käytäntöjen ehkäisyyn.

 

Kilpailupolitiikan kansainvälinen ulottuvuus

 

Taloudelliset ja teknologiset seikat yhdessä poliittisten tapahtumien kanssa – kuten EU:n laajentuminen –
johtavat maailmanmarkkinoiden yhä suurempaan integroitumiseen. Näitä prosesseja on seurattava ja
hallittava tarkkaan.

Euroopan unionin laajentumisella on perusteellisia yhteiskunnallisia ja poliittisia seurauksia, ja
velvollisuutemme on luoda edellytykset sen onnistumiselle vaarantamatta kuitenkaan yhteisön
säännöstöä. Vaikka markkinoiden globaalistuminen tarjoaa mahdollisuuden lisätä ja levittää taloudellista
hyvinvointia, se aiheuttaa samanaikaisesti huolestumista siitä, että globaalistuminen voi hyödyttää
vahvoja toimijoita erityisesti kuluttajien ja vähemmän kehittyneiden maiden kustannuksella.
Kilpailupolitiikka voi osaltaan vaikuttaa väärinkäytöksien ehkäisyyn ja edellytysten luomiseen
markkinamekanismien terveelle toiminnalle kansainvälisellä tasolla.

 

Laajentuminen

 

Komission marraskuussa hyväksymän laajentumisen strategia-asiakirjan mukaan EU:n odotetaan
arvioivan ehdokasmaiden tilannetta vuoden 2001 jälkipuoliskolla. Kilpailupolitiikkaa koskeva luku on
tarkoitus sulkea toistaiseksi siinä vaiheessa, kun ehdot on täytetty. 

EU on johdonmukaisesti ollut sitä mieltä, että ennen kuin ehdokasmaiden voidaan katsoa olevan valmiita
liittymään EU:hun, niiden yritysten ja viranomaisten on totuttauduttava jo huomattavasti ennen
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liittymispäivää samanlaiseen kilpailukuriin kuin yhteisössä. Tämä on tarpeen, jotta ehdokasmaiden
talouden toimijat selviävät sisämarkkinoiden aiheuttamista kilpailupaineista, kun kilpailua koskevia
yhteisön säännöksiä aletaan jäsenyyden myötä soveltaa suoraan ja täysimääräisesti.

Tämä johtaa yleiseen huomioon kilpailupolitiikan roolista. Kilpailun tehokas täytäntöönpano on
mielestäni olennainen osa toimivaa markkinataloutta, ja sillä on selvästi keskeinen rooli Euroopan
unionin sisämarkkinoilla. Kokemukset ovat osoittaneet, että yritykset ovat oppineet noudattamaan
sääntöjä ja kuluttajat ovat yhä tietoisempia kilpailun tuomista eduista. Jotta ehdokasmaat voisivat
kunnolla integroitua unioniin, nekin tarvitsevat kilpailukulttuurin. Liittymisen lähetessä on ajankohtaista
ja tärkeää rohkaista tällaisen kulttuurin kehittymistä ehdokasmaissa.

Tämän vuoden aikana olemme erityisesti pyrkineet auttamaan ehdokasmaita täyttämään nämä
vaatimukset. Ehdokasmaiden kansallisille kilpailuvirastoille tarjotun päivittäisen asiantuntija-avun
lisäksi olemme järjestäneet kilpailunrajoituksia ja valtiontukea koskevia intensiivisiä yhteisiä
koulutustilaisuuksia sekä vuotuisia konferensseja komission ja ehdokasmaiden kilpailuvirastojen välillä
liittymisvalmisteluissa auttamiseksi.

Kun tarkastellaan ehdokasmaiden edistymistä, kaksi seikkaa erottuu muista.

Ensinnäkin tilanne valtiontuen ja kilpailunrajoitusten alalla on erilainen. Useimmilla ehdokasmailla on jo
toimiva kilpailunrajoituslainsäädäntö, mutta valtiontukien valvonta on usein puutteellista. Niiden
ehdokasmaiden, jotka eivät vielä ole luoneet tarvittavia oikeudellisia puitteita tai toimivia hallinnollisia
rakenteita valtiontuen valvontaa varten, olisi luotava ne viipymättä.

Lisäksi oikeudellisten puitteiden ja niiden täytäntöönpanon välillä on aukko. Erityisesti tilanne valtiontukien
alalla antaa aihetta huoleen. Useat ehdokasmaat käyttävät kilpailusääntöjen vastaisia verojärjestelmiä
houkutellakseen ulkomaisia sijoituksia tai pitääkseen kannattamattomia yrityksiä elossa. Tällä on kielteinen
vaikutus liittymisneuvotteluihin, minkä lisäksi se asettaa sijoittajat oikeudellisesti ja taloudellisesti epävarmaan
asemaan. Tukijärjestelmät, joilla pönkitetään vaikeuksissa olevia aloja, vaarantavat kunnolliset
rakenneuudistukset ehdokasmaiden avainaloilla ja siten estävät niitä valmistautumasta sisämarkkinoihin.

Lopuksi voidaan todeta, että ehdokasmaat ovat edistyneet valtavasti lainsäädännön lähentämisessä ja
markkinajärjestelmien luomisessa. Vielä on kuitenkin tehtävä paljon, jotta liittymisen lopputulos olisi
ehdokasmaiden kannalta suotuisa ja jotta varmistettaisiin sisämarkkinoiden sujuva toiminta laajentumisen
jälkeen.

WTO ja globaali kilpailufoorumi

Maailmantalouden nopea globaalistuminen asettaa merkittäviä sekä lainsäädännöllisiä että käytännöllisiä
rajoituksia sille, miten voimme soveltaa omia sääntöjämme EU:n ulkopuolella. Vaikka soveltamista ei
estettäisikään, siihen liittyy monia haittoja: se voi johtaa ristiriitoihin tai epäjohdonmukaisuuteen muiden
maiden kilpailuviranomaisten tai tuomioistuinten ratkaisujen ja jopa muiden maiden lakien kanssa. Tästä
seuraa, että globaalissa ympäristössä toimivat yritykset voivat välttyä säännöiltä, jotka ovat taloudellisten
ja yhteiskunnallisten prosessien hallinnan kannalta olennaisia. 

Kilpailuviranomaiset voivat vastata tähän politiikalla, jolla luodaan maailmanlaajuinen ohjausjärjestelmä
verkostoineen ja instrumentteineen ja varmistetaan näin, että markkinoiden kansainvälinen yhdentyminen
johtaa kilpailun säilymiseen, mikä lisää sekä globaalistumisprosessin taloudellista tehokkuutta että sen
yhteiskunnallista hyväksyttävyyttä. Kilpailupolitiikalla – ja erityisesti kansainvälisellä kilpailupoliittisella
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yhteistyöllä – on tässä yhteydessä tärkeä rooli, mikäli aiomme välttyä kielteiseltä suhtautumiselta
globaalistumiseen ja paluulta protektionismiin.

Komissio on vastannut näihin haasteisiin luomalla toimivat yhteistyömuodot ulkomaalaisten
kilpailuvirastojen kanssa, etenkin Yhdysvaltojen ja jokin aika sitten myös Kanadan viranomaisten
kanssa. Olemme myös päässeet Japanin kanssa yhteisymmärrykseen sopimuksesta, jonka toivottavasti
voimme vahvistaa alustavasti vuonna 2001. Koska ei ole realistista olettaa, että voimme solmia
samanlaiset tiiviit yhteistyösuhteet kaikkien vastapuoliemme kanssa ympäri maailmaa, olemme
vakuuttuneita tarpeesta saada aikaan WTO:n puitesopimus, jolla varmistetaan tiettyjen kilpailuun
liittyvien perusperiaatteiden noudattaminen.

Kaikkia näitä seikkoja käsitellään tämän kertomuksen kansainvälisessä osuudessa. On kuitenkin yksi
aloite, jonka haluaisin mainita erikseen. Se koskee suunnitelmaa perustaa jonkinlainen laajapohjainen
globaali foorumi, jolla keskusteltaisiin kilpailupolitiikkaan liittyvistä yleisistä aiheista. Olen vakuuttunut
siitä, että tällaisen foorumin perustaminen loisi puitteet kilpailupolitiikan kehittämisestä ja hoitamisesta
vastaavien eri tahojen välisille keskusteluille maailmanlaajuisesti. Tällä hetkellä jo yli 80 maassa on
käytössä jonkinlainen kilpailuoikeudellinen järjestelmä. Monet maat ovat ottaneet järjestelmän käyttöön
vasta vähän aikaa sitten, ja monet maat suunnittelevat ottavansa sen käyttöön tulevaisuudessa. On
olemassa selvä tarve foorumille, jossa voidaan keskustella kaikista mahdollisista kilpailupolitiikkaan liit-
tyvistä aiheista – sisällöstä, järjestelmästä ja täytäntöönpanosta. Lopullisena tavoitteena tulisi olla
mahdollisimman suuri lähentyminen ja yhteisymmärrys vuoropuhelun kautta sekä täytäntöönpanopoli-
tiikkaa ja -käytäntöä koskevien kokemusten vaihto.

Helmikuussa 2001 osallistuin samalla tavoin ajattelevien kilpailualan viranomaisten ja ammattilaisten
epäviralliseen kokoontumiseen eli ensimmäiseen ”aivoriiheen” siitä, miten meidän olisi toimittava
globaalin kilpailufoorumin käynnistämiseksi.

Olimme yhtä mieltä siitä, että foorumi ei saisi olla uusi kansainvälinen instituutio ja että sen pysyvän rakenteen
olisi oltava mahdollisimman kevyt ja pääasiassa osallistujien ylläpitämä. Kyseessä olisi oltava ennen kaikkea
kilpailuviranomaisten foorumi, mutta mukana voisi olla myös muita tahoja: sekä julkisia (kuten muita
kansainvälisiä järjestöjä) että yksityisiä (kuten yrityksiä, ammatinharjoittajia, kuluttajia ja akateemisia
laitoksia), jotka voisivat kaikki osallistua foorumin toimintaan sekä osanottajina että ”tukijoina”.

Haluaisin lisätä, että foorumia ei ehdoteta vaihtoehtona WTO:n luomille kilpailuoikeuden monenvälisille
puitteille. Sen sijaan molempia kanavia voitaisiin käyttää rinnakkain, joten ne vahvistaisivat toinen
toistaan pyrittäessä saavuttamaan viime kädessä samat kilpailupolitiikan tavoitteet.

Globaalista foorumista ja WTO:n kilpailusopimuksesta on mielestäni erityistä hyötyä kehitysmaille.
Suljetut markkinat ja yritysten välisen tehokkaan kilpailun puuttuminen ovat talouskasvun esteitä
suuressa osassa kehitysmaita. Kilpailupolitiikan tinkimättömän noudattamisen kehitysmaissa olisi oltava
keskeinen osa kaikista kasvun edistämiseen tähtäävistä uudistuksista; se edistää teollisuuden
kilpailukykyä palkitsemalla tehokkuuden ja innovoinnin ja tukee siten investointeja.

Päätelmät

Olen edellä korostanut joitain aloitteita niillä alueilla, jotka mielestäni ovat nykyisin kilpailupolitiikassa
etusijalla. Yksikään kyseisistä aloitteista ei olisi ollut mahdollinen ilman kilpailun pääosaston eri
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yksiköiden omistautunutta ja ammattimaista asennetta. Haluankin tässä yhteydessä todeta arvostavani
suuresti sitä työpanosta, jonka ne antoivat viime vuoden aikana.

Yhteenvetona voidaan todeta, että taloudellinen integraatio ja markkinoiden vapauttaminen vapauttavat
myös valtavia markkinavoimia. Nämä voimat voivat olla häiritseviä, mutta ne voidaan myös kohdistaa
nykyistä suuremman yhteiskunnallisen hyvinvoinnin saavuttamiseen. Kilpailupolitiikalla edistetään
aktiivisesti näiden prosessien hallintaa, mutta on kehitettävä kaikki tasot kattava ”kilpailukulttuuri”, jotta
se olisi tehokasta. Tämän vuoksi on tärkeää syventää kuluttajien osallistumista, parantaa avoimuutta ja
lisätä kansainvälistä yhteistyötä. Uskon, että toiminta tämän saavuttamiseksi yhdessä oikeudellisten
puitteiden uudistamisen kanssa antaa komissiolle entistä paremmat mahdollisuudet vastata sosiaalisen ja
taloudellisen ympäristön muuttuviin tarpeisiin.
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JOHDANTO

1. Kilpailupolitiikka on yksi Euroopan komission keskeisistä talouspoliittisista toiminta-aloista.
Toiminnan liikkeelle panevana voimana on perustamissopimuksessa vahvistettu vapaaseen kilpailuun
perustuvan avoimen markkinatalouden periaate. Periaatteella tunnustetaan markkinoiden ja kilpailun
merkittävä rooli kuluttajien hyvinvoinnin takaamisessa, voimavarojen optimaaliseen jakamiseen
kannustamisessa ja asianmukaisten kannustimien luomisessa taloudellisille toimijoille, jotta nämä
pyrkisivät tehokkaaseen, laadukkaaseen ja innovatiiviseen tuotantoon. Avoimen markkinatalouden
periaate ei kuitenkaan merkitse sitä, että markkinamekanismien toimintaan luotettaisiin varauksettomasti
tai että niihin mahdollisesti suhtauduttaisiin välinpitämättömästi. Päinvastoin periaate edellyttää jatkuvaa
valvontaa, jonka tavoitteena on kyseisten mekanismien säilyttäminen. Näin on varsinkin nykytilanteessa,
kun markkinat kehittyvät nopeasti ja yhdentyvät yhä maailmanlaajuisemmalla tasolla. Lisäksi
3. toukokuuta annettu tiedonanto ”Sisämarkkinoiden strategian katsaus vuodeksi 2000” antoi Euroopan
tasolla uuden sysäyksen sellaisen sääntely- ja toimielinjärjestelmän luomiseen, joka edistää innovaatio-
toimintaa, investointeja ja taloudellista tehokkuutta. ¥1∂ Kilpailun edistäminen liiketoimintaympäristöä
parantamalla on myös yksi strategian tavoitteista. 

2. Sekä tekniikan kehitys että poliittiset aloitteet muokkaavat taloudellista ympäristöä.
Kansantaloudet perustuvat yhä suuremmassa määrin tietoon, mistä on osoituksena palvelualan kasvu.
Tietojärjestelmät ovat johtaneet siihen, että yritysten on täytynyt arvioida uudelleen ja mukauttaa
kaupallisia suhteitaan asiakkaisiinsa ja tavarantoimittajiinsa ja että ne ovat pystyneet omaksumaan yhä
paremmin johdettuja ja tehokkaita liiketoimintakäytäntöjä. Yritysten välisen business to business
-myynnin syntyminen on nyt nähtävissä. Tämä aiheuttaa perinpohjaisen muutoksen tarjontaketjussa.
Tekniikan kehityksen lisäksi on tapahtunut institutionaalisia muutoksia. Yhtenäismarkkinaohjelma
huipentui yhtenäisvaluutan käyttöönottoon, mikä lisää markkinoiden yhdentymistä ja yritysten välistä
kilpailua. Yhteysverkkoja tarvitsevien toimialojen vapauttaminen on avannut monia tärkeitä aloja, jotka
aikaisemmin olivat kilpailulta suljettuja. Nämä tekijät vaikuttavat kilpailupolitiikan kaikkiin puoliin. 

3. Vuodelle 2000 oli ominaista aktiivinen toiminta kilpailupolitiikan sääntöjen ja käytäntöjen
mukauttamiseksi uuteen ympäristöön. Toiminta on johtanut horisontaalisten sopimusten alalla uuden
ryhmäpoikkeusasetuksen antamiseen, jota täydennetään suuntaviivoilla. Myös 81 ja 82 artiklan
täytäntöönpanosääntöjen uudistamisessa edistyttiin. Vuonna 1999 annetun ryhmäpoikkeusasetuksen
täydentämiseksi annettiin uudet vertikaalisia rajoituksia koskevat suuntaviivat. Moottoriajoneuvojen
jälleenmyynnin alalla annettiin uusi nykyistä asetusta ¥2∂ koskeva arviointikertomus, jonka perusteella
moottoriajoneuvojen jälleenmyyntijärjestelmää arvioidaan uudelleen lähitulevaisuudessa. Yrityskes-
kittymien alalla komissio hyväksyi yksinkertaistetun menettelyn, joka koskee tiettyjä tapauksia, joihin ei
liity kilpailuongelmia, ja korjaustoimenpiteitä koskevan tiedonannon. Komissio antoi myös kolme
asetusta, jotka koskevat de minimis -säännön soveltamista valtiontukeen, tukea pienille ja keskisuurille
yrityksille ja koulutustukea. Japanin kanssa tehtävän kilpailua koskevan yhteistyösopimuksen
valmistelussa edistyttiin myös huomattavasti. Sopimus tehtäneen vuoden 2001 aikana. 

4. Uudet markkinat ja liiketoimintatavat heijastuivat kilpailusääntöjen täytäntöönpanossa.
Sähköisten markkinoiden luominen ja tietyillä toimialoilla käytetyt vapaaehtoiset ympäristötavoitteita
sisältävät sopimukset ovat esimerkkejä uusista käytännöistä, joista komissio on tehnyt päätöksen. Suuri
osa komission täytäntöönpanotoiminnasta vuonna 2000 keskittyi juuri vapautetuille markkinoille, joilla
kilpailuolosuhteet eivät ole vielä täysin vakiintuneet. 

¥1∂ KOM(2000) 257 lopullinen, 3.5.2000.
¥2∂ Komission asetus (ETY) N:o 1475/95, annettu 28.6.1995.
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5. Kilpailu johtaa voimavarojen jatkuvaan siirtymiseen heikkeneviltä yrityksiltä tai aloilta uusille ja
nopeasti kasvaville yrityksille tai aloille. ”Uudessa taloudessa”, jolle on ominaista suurelta osin aineeton
luonne ja perustuminen tietoon ja tekniikkaan, tästä prosessista on tullut erittäin nopea. On erittäin
tärkeää, että tätä voimavarojen siirtymistä ei estetä eikä sulautumien, yhteisyritysten tai yritysostojen
avulla toteutettavia muutoksia eikä uudelleenjärjestelyjä vaikeuteta. Tähän prosessiin liittyy kuitenkin
vaaroja. Sulautumat voivat johtaa liian keskittyneeseen markkinarakenteeseen, koska kuluttajien
valintamahdollisuudet pienenevät ja harvojen jäljellä olevien tuottajien mahdollisuudet salaiseen
yhteistyöhön lisääntyvät. 

6. Koska markkinat ovat laajentuneet ja koska aktiivinen toiminta edellyttää suurta kriittistä
massaa, komission tutkittavaksi tulevien sulautumien ja liittoutumien lukumäärä ja mutkikkuus ovat
jatkuvasti suurentuneet viime vuosien aikana. Vuonna 2000 komissio teki 345 päätöstä eli 18 prosenttia
enemmän kuin vuonna 1999. Useisiin tapauksiin liittyi suuria ongelmia, mikä on saanut komission
kehittämään analyysissa käyttämiään välineitä erityisesti talousteorian käytännön soveltamisen alalla. 

7. Ympäristössä, jossa kilpailua on yhä enemmän ja jossa yhdentyminen etenee jatkuvasti, on erityisen
tärkeää, että valtiontuki ei vääristä markkinoiden toimintaa kohtuuttomasti. Jo mainittujen lainsäädäntö-
puitteiden saattamista ajan tasalle ja järkeistämistä koskevien aloitteiden lisäksi komissio on vakuuttunut
tarpeesta lisätä avoimuutta alalla, ja se ottaa tätä tarkoitusta varten käyttöön yleisen valtiontukirekisterin ja
tulostaulun. Uusien aloitteiden lisäksi komissio on keskittynyt valvomaan, että sen päätöksiä, erityisesti
sääntöjenvastaisen tuen takaisinperintää koskevia päätöksiä, sovelletaan moitteettomasti.

8. Kilpailupolitiikan kansainvälisestä ulottuvuudesta on syytä mainita kaksi seikkaa. Ensinnäkin
kilpailuasioiden maantieteellisen ulottuvuuden kasvu tarkoittaa sitä, että yhä suurempi määrä
kaupallisista liiketoimista kuuluu kilpailusääntöjä antaneiden maiden toimivallan piiriin, ja näiden
maiden lukumäärä kasvaa. Jotta nämä asiat voitaisiin analysoida kunnolla ja jotta voitaisiin välttää
ristiriitoja, komission on usein tehtävä tiivistä yhteistyötä ja vaihdettava tietoja muiden kilpailuviran-
omaisten kanssa. Toiseksi komission on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota seuraavan
laajentumisen kilpailunäkökohtiin. Laajentuminen ei saisi johtaa suureen epätasapainoon valtiontuen tai
kilpailukyvyn suhteen. Tästä syystä on tärkeää tehdä yhteistyötä ehdokasmaiden kanssa ja varmistaa, että
samoja sääntöjä sovelletaan yhtä tehokkaasti kaikkialla laajentuneen unionin alueella. 

Tilastotietoja komission toiminnasta yhteisön kilpailulainsäädännön soveltamiseksi 
vuonna 2000 

9. Vuonna 2000 uusien asioiden kokonaismäärä oli 1 206. Näistä 297 koski kilpailunrajoituksia
(81, 82 ja 86 artikla), 345 yrityskeskittymiä ja 564 valtiontukea. Vuonna 1999 uusia asioita oli yhteensä
1 249, joista 388 koski kilpailunrajoituksia, 292 yrityskeskittymiä ja 569 valtiontukea. Kokonaismäärän
vähäinen lasku johtui näin ollen kilpailunrajoituksia koskevien asioiden vähenemisestä, kun taas
valtiontukea koskevien asioiden määrä on pysynyt vakaana ja yrityskeskittymiä koskevien asioiden
määrä on jatkanut kasvuaan ja kaksinkertaistunut kolmen viime vuoden aikana.

10. Kilpailunrajoituksia koskevien uusien asioiden selvä väheneminen johtuu viimeaikaisesta
politiikan kehityksestä. Vertikaalisia rajoituksia koskeva uusi ryhmäpoikkeus on tuntuvasti pienentänyt
tarvetta tehdä ilmoitus tällaisista sopimuksista. Samoin vertikaalisia sopimuksia koskevat uudet
suuntaviivat ja ehdotukset horisontaalisia sopimuksia koskeviksi uusiksi säännöiksi, joista on järjestetty
julkinen kuuleminen, ovat selventäneet kilpailusääntöjen mukaista arviointia ja mahdollisesti
pienentäneet tarvetta saattaa tapaukset komission tietoon. 



XXX KILPAILUPOLITIIKKAA KOSKEVA KERTOMUS 2000 – SEC(2001) 694 LOPULLINEN 23

KILPAILURAPORTTI 2000

11. Toinen uusien asioiden vähenemiseen vaikuttanut tekijä on kanteluiden väheneminen. Kanteluiden
lukumäärä on vaihdellut paljon eri vuosina (112 vuonna 2000, 149 vuonna 1999, 192 vuonna 1998,
177 vuonna 1997, 159 vuonna 1996, 114 vuonna 1995, 170 vuonna 1994 ja 110 vuonna 1993), minkä vuoksi
päätelmien tekeminen on vaikeaa. 

12. On mielenkiintoista huomata, että lähes 30 prosenttia uusista asioista otettiin käsiteltäväksi viran
puolesta. Viran puolesta aloitettujen menettelyjen lukumäärä kasvoi myös absoluuttisesti edellisestä
vuodesta (77:stä 84:ään). Yhdessä ilmoitusten vähenemisen kanssa tämä kehitys on yhdenmukainen sen
tavoitteen kanssa, jonka mukaan vakiosopimukset käsitellään lainsäädännön avulla ja käytettävissä
olevia resursseja käytetään aktiivisen politiikan toteuttamiseen ja kaikkein vaarallisimpiin kilpailun-
vastaisiin menettelytapoihin keskittymiseen.

13. Loppuun käsiteltyjen asioiden kokonaismäärä oli 1 209, joista 379 koski kilpailunrajoituksia,
355 yrityskeskittymiä ja 475 valtiontukea ¥3∂. Vuonna 1999 loppuun käsiteltyjen asioiden lukumäärä oli
1 321, joista 582 koski kilpailunrajoituksia, 279 yrityskeskittymiä ja 460 valtiontukea ¥4∂. Runsas
lainsäädäntötyö ja muutamat resursseja vaatineet kartellit hidastivat toimintaa kilpailunrajoitusten alalla.
Tästä huolimatta loppuun käsiteltyjen asioiden määrä (379) oli huomattavasti suurempi kuin uusien
asioiden määrä (297), mikä pienensi kasautuneiden töiden määrää. 

14. Kuten jo vuonna 1999, markkinoiden globalisaatio, euron käyttöönotto, yhtenäismarkkinoiden
valmistuminen ja lähestyvä laajentuminen merkitsevät edelleen keskittymistoimien jatkumista vilkkaana
Euroopassa. Vuoden 2000 aikana ilmoitettiin yhteensä 345 uutta keskittymää (+18 %) ja muodollisia
päätöksiä tehtiin yhteensä 345 eli 28 prosenttia enemmän kuin vuonna 1999. 

15. Valtiontuen alalla ilmoitusten lukumäärä pysyi hämmästyttävän vakaana vuoteen 1999
verrattuna (469 vuosina 1999 ja 2000) samoin kuin aloitettujen menettelyjen lukumäärä (67 verrattuna
68:aan vuonna 1999) ja kielteisten lopullisten päätösten lukumäärä (26 verrattuna 33:een vuonna 1999).
Sitä vastoin käsiteltävänä olevien asioiden lukumäärä on lisääntynyt huomattavasti (564 verrattuna
428:aan vuonna 1999), mikä voidaan osittain selittää jo vuonna 1997 aloitetuilla lukuisilla menettelyillä,
jotka vaativat paljon resursseja.

¥3∂ Valtiontukia koskeva luku perustuu komission tekemien päätösten määrään. Koska jotkin päätökset koskevat useampaa
kuin yhtä asiaa, luku aliarvioi hieman komission päätöksellä loppuun käsiteltyjen valtiontukiasioiden lukumäärää.

¥4∂ Valtiontukia vuonna 1999 koskevaa lukua on tarkistettu vuoden 1999 XXIX:n kilpailupolitiikkaa koskevan kertomuksen
julkaisemisen jälkeen.

Lisälehti 1: Euroopan kilpailupäivä Lissabonissa ja Pariisissa 

Astuessaan virkaansa komissaari Mario Monti ilmoitti Euroopan parlamentille pyrkivänsä useiden
toimenpiteiden avulla parantamaan kansalaisille suunnattua kilpailupolitiikkaa koskevaa tiedotusta ja
lisäämään komission toiminnan avoimuutta ja EY:n kuluttajien, säästäjien, julkisten palveluiden
käyttäjien ja palkansaajien mahdollisuuksia osallistua siihen. Kansalaisten on tiedettävä nykyistä
paremmin, miten he kilpailupolitiikan ansiosta voivat hyötyä monipuolisesta tarjonnasta, tuotteiden ja
palvelujen aiempaa paremmasta laadusta sekä hintojen laskusta. Tämän vuoksi päätettiin järjestää
kahdesti vuodessa Euroopan kilpailupäivä siinä jäsenvaltiossa, joka on kulloinkin neuvoston
puheenjohtajavaltio. 

Euroopan kilpailupäivä Lissabonissa (9. kesäkuuta 2000)

Ensimmäinen Euroopan kilpailupäivä järjestettiin Lissabonissa kesäkuussa 2000, ja se oli
järjestäjien mukaan menestys.
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Portugalissa järjestetty Euroopan kilpailupäivä oli osa laajasta kaksipäiväistä kilpailupolitiikkaa
koskevasta tapahtumasta, jonka ensimmäinen päivä omistettiin kansallisille kysymyksille.

Ensimmäisissä pyöreän pöydän keskusteluissa jatkettiin komissaari Montin aloittamaa
keskustelua kilpailupolitiikan myönteisistä vaikutuksista EU:n kansalaisten jokapäiväiseen
elämään. Euroopan parlamentin talous- ja raha-asioiden valiokunnan puheenjohtaja Christa
Randzio-Plath kannatti puheessaan voimakkaasti komissaari Montin esittämiä näkemyksiä. Hän
korosti erityisesti yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvien palvelujen tarjoajien roolia
markkinataloudessa, jossa sovelletaan kilpailusääntöjä. 

Päivän aikana käsiteltiin myös erityiskysymyksiä, nimittäin moottoriajoneuvojen jälleenmyyntiä
Euroopassa ja kilpailusääntöjen soveltamista vapaisiin ammatteihin.

Tilaisuuteen osallistui noin 250 henkilöä, jotka edustivat kaikkia kilpailupolitiikasta yleensä
kiinnostuneita ryhmiä eli lakimiehiä, yrityksiä, kilpailuviranomaisia, suurlähetystöjä yms.
Kuluttajajärjestöjen edustajia oli mukana näitä vähemmän.

Tämän ensimmäisen tilaisuuden aikana esiteltiin useita tiedotusmuotoja: kilpailupolitiikkaa
koskevaa videota, tiedotusjulisteita ja -tauluja sekä uutta suurelle yleisölle suunnattua esitettä
”Euroopan unionin kilpailupolitiikan vaikutus kansalaisiin”. 

Euroopan kilpailupäivä Pariisissa (17. lokakuuta 2000)

Toinen Euroopan kilpailupäivä järjestettiin Pariisissa 17. lokakuuta 2000, ja se kesti aamupäivän. 

Komissaari Monti aloitti tilaisuuden vetoamalla kuluttajien ja kuluttajajärjestöjen velvollisuu-
dentuntoon markkinatoimijoina. Pierre Mendès Francea mukaillen hän totesi, että kuluttaminen on
valitsemista vapaasti ja vastuuntuntoisesti.

Ensimmäisissä pyöreän pöydän keskusteluissa käsiteltiin telealan vapauttamista ja arvioitiin alan
kilpailulle avaamisen myönteisiä vaikutuksia ottaen huomioon liittymämaksujen nousemisella
oleva päinvastainen vaikutus. Keskusteluissa päästiin yksimielisyyteen siitä, että kilpailu ja
yhteisvastuullisuus eivät ole ristiriidassa keskenään ja että säännelty kilpailu on paras takuu
unionin kansalaisille. Lopuksi kuluttajat toivat ilmi eräitä huolenaiheita, jotka liittyvät tele-,
media- ja Internet-alojen lähentymiseen.

Toisessa pyöreässä pöydässä käsiteltiin vähittäiskaupan tuotteita. Yksi keskustelussa esille tulleista
suurimmista kysymyksistä koski vähittäiskauppojen lisääntyneestä ostovoimasta yksittäisille
kuluttajille aiheutuvaa kielteistä vaikutusta: pieni valikoima, yhdenmukaistetut tuotteet jne.

Konferenssikeskuksessa oli paikalla yli 300 henkilöä, joista yli puolet oli kuluttajajärjestöjen
edustajia. Keskusteluihin osallistui Belgian, Saksan, Ruotsin ja Yhdistyneen kuningaskunnan
viranomaisia sekä yksi edustaja Euroopan kuluttajaliitosta (BEUC).

Kuluttajajärjestöjen edustajat osallistuivat aktiivisesti keskusteluihin esittäen huomautuksia ja
lukuisia kysymyksiä. Nämä merkittävät ja voimakkaat puheenvuorot antoivat keskustelulle
selvästi kuluttajapainotteisen sävyn, tosin jotkin kysymykset eivät koskeneet kilpailuun liittyviä
näkökohtia vaan kuluttajansuojaa. 
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I – KILPAILUOIKEUS: PERUSTAMISSOPIMUKSEN 81 JA 82 
ARTIKLA; VALTION MONOPOLIT JA YKSINOIKEUDET: 
PERUSTAMISSOPIMUKSEN 31 JA 86 ARTIKLA

A – Lainsäädännön ja sen tulkinnan nykyaikaistaminen

16. Komissio antoi 27. syyskuuta 2000 ehdotuksen asetukseksi, jonka tarkoituksena on
nykyaikaistaa perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklan täytäntöönpanosäännöt. Kyseiset artiklat sisältävät
yhteisön kilpailusäännöt, joita sovelletaan yritysten välisiin kilpailua rajoittaviin menettelytapoihin ja
määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön. Kyseessä on EU:n tärkein lainsäädäntöhanke kilpailun
alalla vuonna 1989 annetun sulautuma-asetuksen jälkeen. Hanke helpottaa suuresti yhteisen kilpailu-
kulttuurin vahvistamista EU:ssa.

17. Aineellis-oikeudellisten sääntöjen selventäminen ja tarkistaminen on olennainen osa uudistus-
prosessia. Tarkistuksella pyritään yksinkertaistamaan sääntöjä ja pienentämään taakkaa, joka sääntelystä
aiheutuu etenkin sellaisille yrityksille, joilla ei ole markkinavoimaa. Samalla kuitenkin varmistetaan, että
merkittävän markkinavoimaisten yritysten täytäntöönpanemia sopimuksia valvotaan tehokkaasti.
Komissio on juuri saanut päätökseen työnsä vertikaalisten sopimusten alalla antamalla uuden
ryhmäpoikkeusasetuksen ja jakelua koskevat suuntaviivat, jotka kattavat kaikki alat moottoriajoneuvojen
jakelua lukuun ottamatta. 

18. Horisontaalisten sopimusten alalla komissio on antanut tarkistetut ryhmäpoikkeusasetukset
tutkimus- ja kehityssopimuksille sekä erikoistumissopimuksille. Näitä asetuksia täydennetään
suuntaviivoilla 81 artiklan soveltamisesta horisontaalista yhteistyötä koskeviin sopimuksiin.
Horisontaalisissa suuntaviivoissa tunnustetaan yritysten tarve vastata yhä suurempaan kilpailupaineeseen
ja muuttuviin markkinoihin, jotka ovat seurausta globalisaatiosta, teknisen kehityksen nopeudesta ja
markkinoiden yleisesti ottaen dynaamisesta luonteesta. Yhteistyön avulla voidaan usein jakaa riskejä,
säästää kustannuksia, yhdistää taitotietoa ja saada innovaatiot nopeasti käyttöön. 

1 Komission uudet kilpailusäännöt vertikaalisten rajoitusten alalla

19. Komissio antoi 22. joulukuuta 1999 asetuksen (EY) N:o 2790/1999 ¥5∂ perustamissopimuksen
81 artiklan 3 kohdan soveltamisesta tiettyihin vertikaalisten sopimusten ja yhdenmukaistettujen
menettelytapojen ryhmiin. Uuden ryhmäpoikkeusasetuksen soveltamisala on laaja, ja siinä säädetty
ryhmäpoikkeus koskee 30 prosentin markkinaosuuden kynnysarvoon asti kaikkia kahden tai useamman
yrityksen välisiä vertikaalisia sopimuksia ja yhdenmukaistettuja menettelytapoja tiettyjä vakavimpia
kilpailunrajoituksia ja ehtoja lukuun ottamatta. ¥6∂ Markkinaosuuden ollessa yli 30 prosenttia sopimuksia
ei automaattisesti pidetä lainvastaisina, vaan ne on mahdollisesti tutkittava erikseen. Auttaakseen
yrityksiä sopimustensa tutkimisessa komissio antoi 24. toukokuuta 2000 tiedonannon ”Suuntaviivat
vertikaalisista rajoituksista” ¥7∂.

¥5∂ EYVL L 336, 29.12.1999, s. 21.
¥6∂ Katso vuoden 1999 kilpailupolitiikkaa koskevan kertomuksen kohdat 8–19.
¥7∂ Komission tiedonanto ”Suuntaviivat vertikaalisista rajoituksista”, EYVL C 291, 13.10.2000, s. 1.
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20. Suuntaviivoissa selvennetään

– sitä, mitkä vertikaaliset sopimukset eivät tavallisesti vääristä kilpailua ja jäävät sen vuoksi 81 artiklan 1
kohdan soveltamisalan ulkopuolelle; tämä koskee erityisesti pk-yritysten välisiä sopimuksia, aitoja
edustussopimuksia ja sopimuksia, joissa tavarantoimittajalla ja ostajalla ei kummallakaan ole
merkittävää markkinavoimaa

– sitä, mitkä vertikaaliset sopimukset hyötyvät ryhmäpoikkeusasetuksen luomasta oikeusvar-
muudesta; tämä tehdään kuvailemalla ryhmäpoikkeusasetuksen soveltamisedellytykset

– sitä, missä olosuhteissa komission tai jäsenvaltion viranomaisten on mahdollisesti peruutettava
ryhmäpoikkeuksesta johtuva etu; peruuttaminen voi olla välttämätöntä erityisesti silloin, kun pääsy
merkityksellisille markkinoille rajoittuu merkittävästi kilpailevien toimittajien tai ostajien
samankaltaisten vertikaalisten sopimusten rinnakkaisten verkostojen kumulatiivisen vaikutuksen
vuoksi, tai tarpeen myös silloin, kun ostajalla on yksinomaisen toimitusvelvollisuuden tai
yksinmyynnin yhteydessä merkittävää markkinavoimaa merkityksellisten markkinoiden
myöhemmässä vaiheessa, jossa se myy tavaroita tai tarjoaa palveluita

– useita markkinoiden määrittelemiseen ja markkinaosuuden laskentaan liittyviä ongelmia, joita voi
esiintyä yritysten soveltaessa 30 prosentin markkinaosuuden kynnysarvoa ryhmäpoikkeusasetuksen
soveltamiseksi

– komission täytäntöönpanopolitiikkaa 30 prosentin markkinaosuuden kynnysarvon ylittävissä
tapauksissa, joita ryhmäpoikkeusasetus ei kata. Suuntaviivoissa annetaan yleiset arviointipuitteet,
joita sovelletaan tärkeimpiin vertikaalisten rajoitusten erityismuotoihin, joita ovat esimerkiksi yhden
tuotemerkin määrääminen, yksinmyynti ja valikoiva jakelu.

2 Komission uudet kilpailusäännöt horisontaalisten yhteistyösopimusten alalla

2.1 Johdanto

21. Komissio antoi 29. marraskuuta 2000 asetuksen (EY) N:o 2658/2000 perustamissopimuksen
81 artiklan 3 kohdan soveltamisesta erikoistumissopimusten ryhmiin ¥8∂, asetuksen (EY) N:o 2659/2000
perustamissopimuksen 81 artiklan 3 kohdan soveltamisesta tutkimus- ja kehityssopimusten ryhmiin ¥9∂

sekä suuntaviivat perustamissopimuksen 81 artiklan soveltamisesta horisontaalista yhteistyötä koskeviin
sopimuksiin ¥10∂, ¥11∂. Uudet asetukset korvaavat entiset ryhmäpoikkeusasetukset erikoistumissopi-
muksista ¥12∂ ja tutkimus- ja kehityssopimuksista (T&K) ¥13∂, joiden voimassaolo päättyi 31. joulukuuta
2000. Suuntaviivat, jotka korvaavat kaksi tiedonantoa (kyseiset tiedonannot koskivat tiettyjä 81 artiklan

¥8∂ EYVL L 304, 5.12.2000, s. 3.
¥9∂ EYVL L 304, 5.12.2000, s. 7.
¥10∂ EYVL C 3, 6.1.2001, s. 2.
¥11∂ Ryhmäpoikkeusasetukset ja suuntaviivat ovat saatavilla kilpailun pääosaston verkkosivuilta osoitteesta http://

europa.eu.int/comm/competition/antitrust/legislation/.
¥12∂ Komission asetus (ETY) N:o 417/85, annettu 19 päivänä joulukuuta 1984, perustamissopimuksen 85 artiklan 3 kohdan

soveltamisesta erikoistumissopimusten ryhmiin (EYVL L 53, 22.2.1985, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
asetuksella (EY) N:o 2236/97 (EYVL L 306, 11.11.1997, s. 12).

¥13∂ Komission asetus (ETY) N:o 418/85, annettu 19 päivänä joulukuuta 1984, perustamissopimuksen 85 artiklan 3 kohdan
soveltamisesta tutkimus- ja kehityssopimusten ryhmiin (EYVL L 53, 22.2.1985, s. 5), sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) N:o 2236/97 (EYVL L 306, 11.11.1997, s. 12).
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soveltamisalan ulkopuolelle jääviä yhteistyösopimuksia ¥14∂ ja yhteistoiminnallisten yhteisyritysten
arviointia ¥15∂), kattavat useita horisontaalisten sopimusten kaikkein yleisimmistä muodoista ja
täydentävät T&K:ta ja erikoistumista koskevia ryhmäpoikkeusasetuksia.

22. Yritysten on vastattava globalisaation, nopean teknisen kehityksen ja markkinoiden yleisesti yhä
dynaamisemman luonteen aiheuttamaan lisääntyneeseen kilpailupaineeseen ja muutoksiin markkinoilla.
Yhteistyön avulla voidaan usein jakaa riskejä, säästää kustannuksia, yhdistää taitotietoa ja saada
innovaatiot nopeasti käyttöön. Erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille yhteistyö on merkittävä
keino sopeutua muuttuviin markkinoihin. Myös kuluttajat saavat osansa tästä hyödystä, jos tehokas
kilpailu säilyy markkinoilla. Tarkistus oli välttämätön sääntöjen mukauttamiseksi markkinoiden uuteen
kehitykseen ja taloudelliseen ajattelutapaan ja nykyaikaistamisen yhteydessä myös sen vuoksi, että
tuomioistuimilla ja kansallisilla viranomaisilla olisi käytettävissään selkeät ohjeet. Yhteisenä tavoitteena
olivat sääntöjen yksinkertaistaminen ja yrityksille sääntelystä aiheutuvan taakan pienentäminen
erityisesti sellaisten yritysten osalta, joilla ei ole markkinavoimaa.

23. Uudet säännöt merkitsevät sitä, että horisontaalista yhteistyötä koskevien sopimusten
arvioinnissa siirrytään nykyisen lainsäädännön mukaisesta muodollisesta, sääntelyä korostavasta
lähestymistavasta taloudelliset seikat paremmin huomioon ottavaan lähestymistapaan. Uuden
lähestymistavan perustavoitteena on sallia kilpailijoiden välinen yhteistyö, kun siitä on hyötyä
taloudelliselle hyvinvoinnille ilman kilpailuun kohdistuvia riskejä.

2.2 Ryhmäpoikkeusasetukset

24. Uudet asetukset on muotoiltu käyttäjäystävällisiksi ja niiden soveltamisalaa on laajennettu ja
selkeyttä lisätty. Entisissä T&K:ta ja erikoistumista koskevissa ryhmäpoikkeusasetuksissa ei pelkästään
määritelty niitä sopimusryhmiä, jotka asetukset kattoivat, vaan niissä myös lueteltiin poikkeusluvan
saaneet lausekkeet. Tällaiset niin sanotut valkoiset listat on poistettu uusista ryhmäpoikkeuksista. Sen
sijaan uusissa asetuksissa poikkeuslupa myönnetään kaikille T&K- ja erikoistumissopimuksille, jotka
täyttävät tietyt ehdot eivätkä sisällä vakavimpia kilpailunrajoituksia. Näin ollen uusissa asetuksissa
luovutaan ehtoihin perustuvasta lähestymistavasta ja lisätään sopimuspuolten sopimusvapautta. 

25. Suuren joustavuuden lisäksi uusi T&K:ta koskeva ryhmäpoikkeusasetus sisältää seuraavat
päämuutokset: 

1) Poistetaan vaatimus, joka koski puiteohjelman laatimista ennen T&K-sopimusten tekemistä.

2) Poikkeuksen markkinaosuusraja nostetaan 20 prosentista 25 prosenttiin. Näin tunnustetaan, että
T&K-yhteistyö parantaa erityisesti tehokkuutta, mutta sillä ei ole yhtä todennäköisesti kilpailua
rajoittavia vaikutuksia kuin muilla yhteistyön muodoilla. 

3) Kun sopimuksessa määrätään yhteisesti kehitettyjen tuotteiden yhteisestä jakelusta, markkina-
osuusraja nostetaan nykyisestä kymmenestä prosentista 25 prosenttiin.

4) Markkinaosuuden vaihtelun varaa nostetaan kahdesta prosentista viiteen prosenttiin. 

¥14∂ Komission tiedonanto sopimuksista, päätöksistä ja yhdenmukaistetuista menettelytavoista yritysten välisen yhteistyön
alalla (EYVL C 75, 29.7.1968, s. 3).

¥15∂ Komission tiedonanto yhteistoiminnallisten yhteisyritysten arvioinnista ETY:n perustamissopimuksen 85 artiklan
mukaisesti (EYVL C 43, 16.2.1993, s. 2).
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5) Pidennetään aikaa, jona yhteisesti kehitettyjen tuotteiden yhteinen hyödyntäminen kuuluu
poikkeuksen soveltamisalaan markkinaosuudesta riippumatta. Tätä aikaa on pidennetty viidestä
vuodesta seitsemään vuoteen sen perusteella, että on useita aloja, joilla T&K-investointeja tuskin
saadaan takaisin viidessä vuodessa. Tiettyjen yhteiseen hyödyntämiseen liittyvien rajoitusten
sallimista saman seitsemän vuoden pituisen ajanjakson aikana ehdotetaan. 

6) Vastustamismenettely poistetaan. Kyseinen menettely ei ole enää tarpeen, koska poikkeus kattaa
vakavimpia kilpailunrajoituksia lukuun ottamatta kaikki rajoitukset.

7) Lisätään säännös, joka sallii ryhmäpoikkeuksen peruuttamisen niissä tapauksissa, joissa sopimus
poistaisi tehokkaan T&K-kilpailun tietyiltä markkinoilta. Tämä on tarpeen innovaatiokilpailun
suojelemiseksi, sillä ei olisi järkevää soveltaa asetuksen tavallisia markkinaosuusrajoja aivan uusiin
tuotteisiin. 

26. Uudessa erikoistumissopimuksia koskevassa ryhmäpoikkeusasetuksessa päämuutokset ovat
seuraavat:

1) Asetuksen soveltamisala laajennetaan kattamaan kilpailijoiden välisen yksipuolisen erikoistumisen.
Tämä on ulkoistamismuoto, jossa toinen sopimuspuoli lupaa lopettaa tiettyjen tuotteiden
valmistamisen ja ostaa ne toiselta sopimuspuolelta, joka lupaa valmistaa ja toimittaa kyseisiä
tuotteita. Yksipuolinen erikoistuminen kilpailijoiden välillä otettiin asetuksen soveltamisalaan,
koska sen merkitys on kasvanut monilla aloilla ja sen avulla voidaan lisätä tehokkuutta. Muiden
kuin kilpailijoiden välinen yksipuolinen erikoistuminen kuuluu tiettyjen ehtojen täyttyessä
vertikaalisia sopimuksia koskevan ryhmäpoikkeusasetuksen soveltamisalaan. ¥16∂

2) Vastavuoroisen erikoistumisen tapauksessa edellytetään toimitus- ja ostovelvoitteen käyttämistä,
jotta kumpikaan osapuolista ei poistu jatkojalostuksen markkinoilta. Tämä on välttämätöntä, jotta
voidaan estää osapuolia jakamasta markkinoita vastavuoroisen erikoistumissopimuksen varjolla. 

3) Liikevaihdon raja-arvo poistetaan.

4) Markkinaosuuden vaihtelun varaa nostetaan kahdesta prosentista viiteen prosenttiin, kuten T&K-
sopimuksia koskevassa ryhmäpoikkeusasetuksessa. 

5) Sallitaan mahdollisuus yksinmyynti- tai yksinostovelvoitteisiin.

27. Molemmissa asetuksissa säädetään 18 kuukauden siirtymäkaudesta, jonka aikana sellaiset
sopimukset, jotka eivät täytä uusien asetusten edellytyksiä mutta jotka täyttävät aikaisemmissa
asetuksissa säädetyt edellytykset poikkeuksen myöntämiselle, kuuluvat poikkeuksen soveltamisalaan.

2.3 Suuntaviivat

28. Suuntaviivat täydentävät ryhmäpoikkeusasetuksia. Niissä kuvaillaan yleinen lähestymistapa, jota
on noudatettava arvioitaessa horisontaalisia yhteistyösopimuksia. Niitä sovelletaan ryhmäpoikkeusten
ulkopuolelle jääviin T&K- ja tuotantosopimuksiin sekä kaikkiin muihin kilpailijoiden välisen yhteistyön
yleisiin muotoihin. Suuntaviivojen soveltamisalaan kuuluvat seuraavat sopimusmuodot: T&K-, tuotanto-,

¥16∂ Komission asetus (EY) N:o 2790/1999, annettu 22 päivänä joulukuuta 1999, perustamissopimuksen 81 artiklan 3 kohdan
soveltamisesta tiettyihin vertikaalisten sopimusten ja yhdenmukaistettujen menettelytapojen ryhmiin (EYVL L 336,
29.12.1999, s. 21).
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osto-, markkinointi-, standardointi- ja ympäristösopimukset. Suuntaviivoissa kuvaillaan yleinen
lähestymistapa, jota on sovellettava arvioitaessa horisontaalisia yhteistyösopimuksia, ja luodaan yleiset
puitteet analyysille. Tämä auttaa yrityksiä arvioimaan entistä suuremmalla varmuudella, rajoittaako
sopimus kilpailua ja, jos rajoittaa, täyttääkö se edellytykset poikkeuksen myöntämiseen. 

29. Kaikkia suuntaviivojen soveltamisalaan kuuluvia horisontaalisten yhteistyösopimusten muotoja
arvioidaan yleisten analyysipuitteiden mukaisesti. Nämä puitteet voidaan kuvailla lyhyesti seuraavalla
tavalla: Horisontaalinen yhteistyösopimus pystyy rajoittamaan kilpailua ainoastaan silloin, jos se
todennäköisesti vähentää kilpailua markkinoilla siinä määrin, että sillä voidaan olettaa olevan kielteinen
vaikutus hintoihin, tuotantomääriin, innovaatiotoimintaan taikka tavaroiden tai palvelujen valikoimaan
tai laatuun. Kilpailun rajoittaminen on mahdollista, kun sopimuspuolilla on asianmukaiset keinot
toimintansa yhteensovittamiseksi ja tietty määrä markkinavoimaa. Näin ollen yhteistyötä on arvioitava
sen taloudellisessa yhteydessä ottaen huomioon sekä sopimuksen luonne että sopimuspuolten yhdistetty
markkinavoima, jotka yhdessä muiden rakenteellisten tekijöiden kanssa määräävät yhteistyön
mahdollisuuden vähentää kokonaiskilpailua näin merkittävällä tavalla. 

30. Näitä kahta kriteeriä on tavallisesti arvioitava yhdessä. On kuitenkin tilanteita, joissa yhteistyön
luonteen perusteella sopimuksen voidaan heti katsoa kuuluvan 81 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan.
Tämä koskee pääasiassa sopimuksia, joiden tavoitteena on kilpailun rajoittaminen hintojen vahvistamisen,
tuotannon rajoittamisen taikka markkinoiden, asiakkaiden tai toimituslähteiden jakamisen avulla. Näitä
rajoituksia pidetään kaikkein haitallisimpina, koska niissä vaikutetaan suoraan kilpailumekanismin
lopputulokseen. Tämän vuoksi voidaan olettaa, että näillä rajoituksilla on kielteisiä vaikutuksia
markkinoihin eivätkä ne johda tehokkuuden parantumiseen tai kuluttajille koituviin hyötyihin. Sen
vuoksi ne ovat lähes aina kiellettyjä. 

31. Toisaalta on myös sellaisia horisontaalisia sopimuksia, joiden osalta voidaan heti todeta, että ne
eivät yleensä kuulu 81 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan. Esimerkkejä tällaisista sopimuksista ovat
muiden kuin kilpailijoiden väliset sopimukset, sellaisten kilpailevien yritysten väliset sopimukset, jotka
eivät yksinään pystyisi hoitamaan yhteistyön piiriin kuuluvaa hanketta tai toimintaa, ja yhteistyö, joka
koskee toimintaa, joka ei vaikuta merkityksellisiin kilpailuparametreihin. Tällaiset yhteistyösopimukset
voivat kuulua 81 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan ainoastaan silloin, jos niihin osallistuu yrityksiä,
joilla on merkittävää markkinavoimaa, ja jos ne todennäköisesti aiheuttavat kolmansiin osapuoliin
kohdistuvia markkinoiden sulkemiseen liittyviä ongelmia. 

32. Kaikki muut sopimukset on analysoitava molempien kriteerien mukaan (sopimuksen luonne ja
markkinavoima sekä markkinoiden rakenne) sen määrittämiseksi, kuuluvatko ne 81 artiklan 1 kohdan
soveltamisalaan. 

33. Sopimusryhmittäin jaoteltu tarkastelu helpottaa erilaisiin yhteistyömuotoihin liittyvien erityisten
kilpailuongelmien huomioonottamista. Samalla käsitellään yleisimpiä sopimusyhdistelmiä, esimerkiksi
yhteistä T&K:ta, johon myöhemmin yhdistetään yhteinen tuotanto. 

34. Kun vakavimpia kilpailunrajoituksia ei esiinny ja markkinavoima jää alle tietyn tason
markkinaosuuden mukaan määriteltynä, suuntaviivat luovat oikeusvarmuuden (niin sanottu safe haven)
ostosopimuksille ja markkinoille saattamista koskeville sopimuksille. Kuten ryhmäpoikkeusasetuksia
sovellettaessa, taloudellisten toimijoiden ei tämän oikeusvarmuuden ansiosta tavallisesti tarvitse arvioida
sopimustensa vaikutusta markkinoihin.

35. Ostosopimusten osalta suuntaviivoissa tunnustetaan, että ei ole absoluuttista kynnysarvoa, joka
osoittaisi, että ostoyhteistyö luo markkinavoimaa, jonka perusteella se kuuluu 81 artiklan 1 kohdan
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soveltamisalaan, ja korostetaan, että useimmissa tapauksissa tällaisen markkinavoiman olemassaolo on
epätodennäköistä, jos sopimuspuolten yhteenlaskettu markkinaosuus on hankintamarkkinoiden lisäksi
myös myyntimarkkinoilla alle 15 prosenttia. Jos kyseiset markkinaosuusrajat alittavat sopimukset
kuuluvat 81 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan, suuntaviivojen mukaan tällaisilla markkinaosuuksien
tasoilla on todennäköistä, että sopimus täyttää 81 artiklan 3 kohdan edellytykset. ¥17∂

36. Sellaisten markkinoille saattamista koskevien sopimusten osalta, joihin ei liity hintojen
vahvistamista, suuntaviivoissa korostetaan, että useimmissa tapauksissa markkinavoimaa tuskin on
riittävästi, jos sopimuspuolten yhteenlaskettu markkinaosuus on alle 15 prosenttia. Jos kyseiset
markkinaosuusrajat alittavat sopimukset kuuluvat 81 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan, suuntaviivojen
mukaan tällaisilla markkinaosuuksien tasoilla on todennäköistä, että sopimus täyttää 81 artiklan 3
kohdan edellytykset. ¥18∂

3 Ehdotus uudeksi asetukseksi EY:n perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklan 
täytäntöönpanosta

37. Komissio antoi 27. syyskuuta 2000 ehdotuksen uudeksi asetukseksi EY:n perustamissopimuksen
81 ja 82 artiklan täytäntöönpanosta. ¥19∂ Uuden asetuksen tarkoituksena on korvata vuonna 1962 annettu
asetus N:o 17 sekä liikenteen alan asetusten (ETY) N:o 1017/68, (ETY) N:o 4056/86 ja (ETY) N:o 3975/
87 sisältämät menettelysäännöt. Kilpailusääntöjen täytäntöönpanoa maatalouden alalla säädellään
jatkossakin asetuksella N:o 26 vuodelta 1962. 

38. Ehdotus uudeksi täytäntöönpanoasetukseksi noudattaa 28. huhtikuuta 1999 EY:n perustamisso-
pimuksen 85 ja 86 artiklan (nykyisin 81 ja 82 artikla) soveltamissääntöjen uudistamisesta annettua
komission valkoista kirjaa ¥20∂, joka aloitti laajan julkisen ja akateemisen keskustelun. Valmistellessaan
ehdotusta komissio kuuli useita tahoja, joiden etua asia koskee. Komissio kävi syvällisiä keskusteluja
useista valkoisen kirjan ehdotusten täytäntöönpanoa koskevista aiheista erityisesti jäsenvaltioiden
kilpailuviranomaisten asiantuntijoiden muodostaman työryhmän kanssa. Kuulemiseen osallistui myös
Eftan valvontaviranomaisen ja Eftan jäsenvaltioiden kilpailuviranomaisten asiantuntijoita. Ehdotuksen
laadinnassa komissio otti huomioon myös valkoista kirjaa seuranneen julkisen kuulemisen tulokset ja
erityisesti Euroopan parlamentin 18. tammikuuta 2000 antamassa päätöslauselmassa ja talous- ja
sosiaalikomitean 8. joulukuuta 1999 antamassa lausunnossa esittämät kannanotot valkoisesta kirjasta.
Molemmat toimielimet tukivat komission valkoisessa kirjassa esittämää lähestymistapaa ja korostivat
sitä, miten tärkeää on varmistaa yhteisön kilpailuoikeuden johdonmukainen soveltaminen rinnakkaisen
toimivallan järjestelmässä ja riittävän oikeusvarmuuden turvaaminen.

39. Ehdotus uudeksi täytäntöönpanoasetukseksi perustuu pääosiltaan valkoiseen kirjaan. Komission
ehdotuksen tavoitteena on erityisesti siirtyminen asetuksen N:o 17 ilmoitus- ja lupajärjestelmästä, joka ei
enää suojele tehokkaasti kilpailua yhteisössä, täytäntöönpanojärjestelmään, joka perustuu koko
81 artiklan suoraan sovellettavuuteen. Siirtymisestä uuteen järjestelmään säädetään ehdotuksen 1 ja
6 artiklassa. Ehdotuksen 1 artiklassa vahvistetaan koko 81 artiklan suoraa sovellettavuutta koskevat
periaatteet ja 6 artiklassa annetaan kansallisille tuomioistuimille toimivalta soveltaa myös 81 artiklan 3
kohtaa, kun vedotaan 81 artiklan 1 kohtaan. 

¥17∂ Katso suuntaviivojen kohta 130.
¥18∂ Katso suuntaviivojen kohta 149.
¥19∂ KOM(2000) 582, ei vielä julkaistu.
¥20∂ KOM(1999) 101 (EYVL C 132, 12.5.1999).
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40. Komissio on muokannut ehdotuksiaan monessa suhteessa käydyn laajamittaisen keskustelun
perusteella ja ottaen huomioon riskin kilpailuoikeuden jälleenkansallistamisesta (jonka erityisesti Euroopan
parlamentti on ottanut esille) sekä yritysten oikeusvarmuutta uudessa järjestelmässä koskevat huolenaiheet.
Tämän tuloksena ehdotetussa uudessa asetuksessa keskitytään kolmeen päätavoitteeseen, jotka ovat

– tehokkaampi täytäntöönpano

– tasavertaiset toimintaedellytykset sisämarkkinoilla

– asianmukainen oikeusvarmuuden taso yrityksille.

3.1 Tehokkaampi täytäntöönpano

41. Ehdotettu järjestelmä lisää yhteisön kilpailusääntöjen täytäntöönpanoa. Yhä suurempi määrä
täytäntöönpanijoita soveltaa sääntöjä, sillä komission yksinomainen toimivalta päättää poikkeuksen
myöntämisestä 81 artiklan 3 kohdan nojalla poistetaan, joten komission lisäksi myös kansalliset kilpailu-
viranomaiset ja kansalliset tuomioistuimet voivat soveltaa 81 ja 82 artiklaa kokonaisuudessaan. Lisäksi
ilmoitus- ja lupajärjestelmän poistaminen antaa komissiolle mahdollisuuden keskittyä kaikkein
vakavimpien rikkomisten selvittämiseen ja niistä rankaisemiseen. 

42. Ehdotuksen tiettyjen osien tarkoituksena on vahvistaa lainsäädäntöön perustuvan poikkeuksen
suoraan sovellettavuuteen perustuvaan järjestelmään siirtymisen kokonaisvaikutusta. Komission
ehdotuksessa esimerkiksi mahdollistetaan kansallisten viranomaisten täytäntöönpanotoiminnan
tehostaminen horisontaalisen yhteistyön avulla. Ehdotuksen 12 artiklassa luodaan oikeusperusta
komission ja jäsenvaltioiden kilpailuviranomaisten väliselle tietojenvaihdolle ja tietojen käyttämiselle
todisteina EY:n kilpailuoikeuden soveltamista koskevissa menettelyissä. 

43. Kilpailun suojelun takaamiseksi on myös tarpeen varmistaa, että komission tutkintavaltuudet
ovat riittävät ja tehokkaat. Komissio on valkoisen kirjan antamisen jälkeen saamiensa kannanottojen
perusteella muokannut ajattelutapaansa monessa suhteessa. Ehdotus sisältää kolme pääasiallista
parannusta, joiden tarkoituksena on varmistaa 81 ja 82 artiklan tehokas soveltaminen. 

44. Ensinnäkin ehdotetaan niiden valtuuksien muuttamista, jotka komission virkamiehillä on
tarkastusten suorittamiseen. Kansallisten kilpailuviranomaisten ja komission kokemukset osoittavat, että
raskauttavia asiakirjoja säilytetään yhä enemmän yksityiskodeissa. Ehdotetun asetuksen mukaan
komission tarkastajilla olisi sen vuoksi valtuudet tehdä etsintöjä kyseisen jäsenvaltion kansallisen
tuomioistuimen luvalla yrityksen työntekijöiden yksityiskodeissa, jos on syytä epäillä, että niissä
säilytetään liikeasiakirjoja. Lisäksi ehdotetaan, että komission tarkastajilla olisi oltava valtuudet
sinetöidä kaappeja tai toimistoja sen varmistamiseksi, että asiakirjoja ei viedä pois tai tuhota tarkastusten
aikana. Lopuksi komission tarkastajilla olisi oltava oikeus esittää tarkastuksen asiasisältöön liittyviä
suullisia kysymyksiä.

45. Toiseksi komissio hylkää valkoisessa kirjassa esitetyn ajatuksen, jonka mukaan tuomioistuin-
valvonta keskitettäisiin yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimelle, ja ehdottaa nyt
tuomioistuimen määräyksiä koskevien kansallisten sääntöjen koontamista. Tämä koskee tilanteita, joissa
yritys kieltäytyy antamasta komissiolle lupaa tarkastuksen suorittamiseen, ja selventää kansallisten
tuomioistuinten toimivallan laajuutta yhteisöjen tuomioistuimen vahvistamissa rajoissa. 
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46. Komissio ehdottaa kolmanneksi, kuten valkoisessa kirjassakin, menettelysääntöjen rikkomisesta
määrättävien sakkojen ja uhkasakkojen muuttamista. Näiden sakkojen suuruus määrättiin 1960-luvulla
absoluuttisesti. Järjestelmää, joka perustuu tiettyihin prosenttiosuuksiin liikevaihdosta, pidetään sopivana
ratkaisuna. 

3.2 Perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklan sekä kansallisen kilpailuoikeuden 
välisen suhteen sääntely 

47. Julkisessa kuulemisessa samoin kuin Euroopan parlamentin päätöslauselmassa ja talous- ja
sosiaalikomitean lausunnossa tuotiin esille, että tarve varmistaa tasavertaiset toimintaedellytykset
kaikkialla sisämarkkinoilla on uudistuksen suuri haaste.

48. Näiden huolenaiheiden perusteella ja ottaen huomioon edut, joita mahdollisesti saavutettaisiin
täytäntöönpanon tehostumisesta, komissio on ehdottanut EY:n perustamissopimuksen 83 artiklan
2 kohdan e alakohdan nojalla uutta artiklaa, jolla säännellään 81 ja 82 artiklan sekä kansallisen kilpailu-
oikeuden välistä suhdetta (ehdotuksen 3 artikla). Kyseisessä artiklassa säädetään, että kun sopimus tai
menettelytapa on omiaan vaikuttamaan jäsenvaltioiden väliseen kauppaa, sovelletaan vain yhteisön
kilpailuoikeutta. 

49. Ehdotettu artikla perustuu seuraaviin seikkoihin. Nykyisessä järjestelmässä samaan sopimukseen
voidaan soveltaa sekä yhteisön kilpailuoikeutta että useiden jäsenvaltioiden kansallista kilpailuoikeutta.
Yhteisöjen tuomioistuimen asiassa Walt Wilhelm ¥21∂ vahvistaman yhteisön kilpailuoikeuden
ensisijaisuutta koskevan periaatteen mukaisesti kansallista oikeutta voidaan soveltaa vain, jollei se estä
yhteisön kilpailusääntöjen yhdenmukaista soveltamista kaikkialla sisämarkkinoilla. Ensisijaisuutta
koskeva periaate ratkaisee kaikki selvät lainvalintatilanteet yhteisön oikeuden hyväksi. Se ei kuitenkaan
estä tehokkaasti epäjohdonmukaisuuksia eikä jäsenvaltioiden väliseen kauppaan vaikuttavien
sopimusten eikä menettelytapojen erilaista käsittelyä eri maiden kansallisen oikeuden nojalla.

50. Asetuksen 3 artiklalla varmistetaan, että rajatylittävään kauppaan mahdollisesti vaikuttavat
sopimukset ja menettelytavat tutkitaan yhden sääntökokonaisuuden nojalla. Tämä edistää tasavertaisia
toimintaedellytyksiä yhteisössä ja poistaa kustannukset, joita niin kilpailuviranomaisille kuin liikeyrityk-
sillekin aiheutuu yhteisön oikeuden ja kansallisten lakien rinnakkaisesta soveltamisesta. Artikla ei rajoita
kansallisten kilpailuviranomaisten toimintamahdollisuuksia, sillä ne voivat soveltaa yhteisön
lainsäädäntöä. Kansallisella tasolla saatu kokemus voi edistää yhteisön kilpailupolitiikan kehitystä
kilpailuviranomaisten muodostamassa verkostossa.

51. Artiklalla varmistetaan myös, että kaikkiin tapauksiin, jotka koskevat jäsenvaltioiden väliseen
kauppaan vaikuttavia sopimuksia ja menettelytapoja, sovelletaan kilpailuviranomaisten muodostaman
verkoston puitteissa luotuja yhteistyöjärjestelyjä. Samalla poistetaan vaara, että yhteisön kilpailu-
oikeuden ja kansallisen kilpailuoikeuden samanaikainen soveltaminen haittaa verkoston toimivuutta. 

3.3 Komission ja jäsenvaltioiden kilpailuviranomaisten välinen yhteistyö verkostossa

52. Kansallisten kilpailuviranomaisten kannalta sellaisen verkoston perustaminen, jonka kaikki
jäsenet soveltavat samaa oikeutta ja politiikkaa, edistää suuresti tehokkuutta, yhdenmukaisuutta ja
tasavertaisia toimintaedellytyksiä kaikkialla sisämarkkinoilla. Muodollinen perusta verkoston
perustamiselle on ehdotetun asetuksen 11 artikla. 

¥21∂ Asia 14/68 Walt Wilhelm (Kok. 1969, s. 1).
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53. Komissio uskoo, että tiivis yhteistyö verkoston puitteissa edistää yhteisen kilpailukulttuurin
kehittymistä kaikkialla yhteisössä. Koska kilpailuoikeuden yhdenmukainen soveltaminen on erittäin
tärkeää, on ehdotettu tiettyjä muodollisia järjestelmiä. Ehdotetun asetuksen 11 artiklan 4 kohdassa
asetetaan kansallisille kilpailuviranomaisille velvoite kuulla komissiota, ennen kuin ne tekevät
päätöksen, jossa määrätään lopettamaan rikkominen, hyväksytään sitoumuksia tai evätään ryhmäpoik-
keusasetuksen soveltamisesta johtuvat edut. Tällaisilla päätöksillä on suoria seurauksia niille, joille ne on
osoitettu. Sen vuoksi on tärkeää varmistaa, että päätökset ovat yhdenmukaisia verkoston yleisen
käytännön kanssa. Jos verkoston sisällä on merkittävää erimielisyyttä, komissiolla on toimivalta siirtää
asian käsittely kansalliselta kilpailuviranomaiselta itselleen aloittamalla menettely asiassa.

54. Komissio ei aio käyttää 11 artiklassa ehdotettuja järjestelmiä puuttuakseen järjestelmällisesti
jäsenvaltioiden kilpailuviranomaisten tekemien päätösten yksityiskohtiin. Järjestelmät on tarkoitettu
turvakeinoksi, jonka avulla voidaan havaita ja korjata epäjohdonmukaisesta soveltamisesta aiheutuvat
vakavat ongelmat. 

55. Selventääkseen verkoston sisäistä yhteistyötä komissio laatii parhaillaan tiedonantoluonnosta
verkoston sisäisestä yhteistyöstä. Tiedonantoluonnoksessa käsitellään erityisesti asian käsittelypaikan
valintaa koskevia selviä ja samalla joustavia järjestelyjä, jotka perustuvat periaatteeseen asian
käsittelijäksi parhaiten soveltuvan viranomaisen valinnasta. Tiedonanto korvaa nykyisin voimassa
olevan tiedonannon. Tämän jälkeen jäsenvaltioiden kilpailuviranomaisten kanssa käydään perusteellinen
keskustelu, jonka odotetaan johtavan verkoston toiminnan aloittamisen mahdollistavaan yhteisym-
märrykseen.

3.4 Yhteistyön lisääminen kansallisten tuomioistuinten kanssa

56. Komission ehdotuksen tavoitteena on myös lisätä komission ja kansallisten tuomioistuinten
välistä yhteistyötä, jotta edistettäisiin 81 ja 82 artiklan johdonmukaista soveltamista. 

57. Ehdotetun asetuksen 15 artiklassa vahvistetaan kansallisten tuomioistuinten oikeus saada
komissiolta sen hallussa olevia tietoja 81 ja 82 artiklan soveltamiseksi. Tuomioistuimet voivat myös
pyytää komissiolta lausuntoa kysymyksistä, jotka liittyvät yhteisön kilpailusääntöjen soveltamiseen.
Komissio määrittelee yksityiskohtaiset säännöt käytännöstään tiedonannossa, joka korvaa nykyisen
tiedonannon kansallisten tuomioistuinten ja komission välisestä yhteistyöstä. Sääntöihin sisältyy
määräaika, jonka kuluessa komission on vastattava kansallisten tuomioistuinten pyyntöihin. 

58. Samassa artiklassa annetaan komissiolle ja kansallisille kilpailuviranomaisille oikeus toimittaa
jäsenvaltioiden tuomioistuimille kirjallisia tai suullisia huomautuksia. Kansallisten kilpailuviranomaisten
osalta oikeus rajoittuu niiden oman jäsenvaltion tuomioistuimiin. Komissio voi toimia kyseisen
säännöksen mukaisesti vain yhteisön yleistä etua koskevista syistä (amicus curiae) eli ei yhden
osapuolen edun nimissä. Säännöksellä pyritään erityisesti sallimaan komissiolle ja kansallisille kilpailu-
viranomaisille tuomioistuinten huomion kiinnittäminen seikkoihin, jotka ovat EY:n kilpailuoikeuden
johdonmukaisen soveltamisen kannalta tärkeitä. Tämän järjestelyn avulla komissio pystyisi esimerkiksi
saattamaan tuomioistuinten tietoon muita jäsenvaltioita koskevia tapauksia, joissa on esiintynyt samoja
tai samankaltaisia ongelmia. Kansallisten tuomioistuinten ei ole pakko noudattaa komission tai
kansallisen kilpailuviranomaisen esittämää lausuntoa. Tuomioistuimille voi kuitenkin olla hyötyä
komissiolta saaduista tiedoista, kun ne harkitsevat ennakkoratkaisupyynnön tekemistä yhteisöjen
tuomioistuimelle. 
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3.5 Riittävän oikeusvarmuuden varmistaminen yrityksille

59. Nykyisen asetuksen N:o 17 nojalla 81 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan kuuluva sopimus tai
päätös on pätevä eli täytäntöönpanokelpoinen siviilikanneteitse ainoastaan siinä tapauksessa, että siitä
ilmoitetaan komissiolle ja komissio myöntää sille poikkeusluvan. Käytännössä useimpien ilmoitettujen
asioiden käsittely lopetetaan komission yksiköiden hallinnollisella kirjeellä, joka ei sido osapuolia.

60. Ehdotetulla asetuksella poistetaan ilmoitus- ja hyväksymismenettelyyn liittyvät byrokraattiset
esteet mutta säilytetään riittävä oikeusvarmuus. Ehdotetun uuden järjestelmän mukaan 81 artiklan 3
kohdan edellytykset täyttävät sopimukset ja päätökset ovat päteviä ja täytäntöönpanokelpoisia
tekohetkestään alkaen, ilman että tätä varten olisi tehtävä hallinnollinen päätös. Siten yritykset voivat
luottaa siviilikanteisiin perustuvaan täytäntöönpanoon osana oikeusvarmuutta hallinnollisista
toimenpiteistä riippumatta.

61. Ehdotettu asetus ei poista yritysten velvollisuutta arvioida, ovatko niiden liiketoimet kilpailu-
sääntöjen mukaisia. Nykyisen asetuksen N:o 17 nojalla yritykset tekevät kyseisen analyysin laatiessaan
ilmoitusta. Ehdotuksessa EY:n kilpailusääntöjen soveltaminen rinnastetaan muihin lainsäädännön
alueisiin, joiden suhteen yritysten on itse varmistettava, että niiden toiminta on lainmukaista. 

62. Yritysten velvollisuutta arvioida käyttäytymistään helpotetaan EY:n kilpailuoikeuden alalla
ryhmäpoikkeuksilla, komission tiedonannoilla ja suuntaviivoilla, joissa selvitetään sääntöjen
soveltamista. Täydennyksenä nyt käynnissä olevaan uudistukseen komissio sitoutuu lisäämään
ponnisteluitaan tällä alueella. Ehdotetun asetuksen 28 artiklassa annetaan komissiolle yleinen toimivalta
antaa ryhmäpoikkeusasetuksia. Tämä toimivalta varmistaa, että komissio pystyy reagoimaan riittävän
nopeasti uusiin kehityssuuntauksiin ja muuttuviin markkinaolosuhteisiin. 

63. Lisäksi uudessa järjestelmässä, jossa 81 artiklan 3 kohtaa soveltavia päätöksentekijöitä on useita,
oikeuskäytäntö ja sen tulkinta kehittyvät myös niillä alueilla, joilla niitä ei vielä tunneta, mikä
automaattisesti vahvistaa arviointipuitteita. Komissio edistää tätä kehitystä luomalla jatkossakin
politiikkaa yksittäisissä asioissa tekemillään päätöksillä. Kieltopäätösten lisäksi ehdotetussa asetuksessa
säädetään, että komissio voi omasta aloitteestaan tehdä yhteisön edun vuoksi päätöksiä, joissa se toteaa,
että kysymyksessä ei ole kilpailusääntöjen rikkominen. Täten komissio voi ilmaista kantansa tekemällä
päätöksen suuntaa-antavassa asiassa ja sitä kautta selventää lain sisältöä kaikille samankaltaisessa
tilanteessa oleville yrityksille. 

64. Komissio on jatkossakin valmis keskustelemaan tarvittaessa erityistapauksista yritysten kanssa
niiden harvojen tilanteiden ratkaisemiseksi, joissa lainmukaisuuden ennakoiminen muodostaa todellisen
ongelman. Tarvittaessa komissio aikoo lisäksi neuvoa yrityksiä antamalla lausuntoja. Lausuntojen
antamisen on kuitenkin perustuttava komission harkintavaltaan, jotta se ei vaarantaisi komission
täytäntöönpanotoiminnan uudelleensuuntaamista. Komissio laatii parhaillaan neuvontajärjestelmää
koskevaa tiedonantoa, jossa määritellään kriteerit, joiden mukaan komissio arvioi lausuntopyynnöt, ja
tällaisia pyyntöjä koskevat käytännön asiat. 

3.6 Lainsäädäntömenettelyn tilanne

65. Komission ehdotus on toimitettu neuvostolle, Euroopan parlamentille sekä talous- ja sosiaaliko-
mitealle.
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66. Neuvosto on käsitellyt ehdotusta työryhmässä lokakuusta 2000 alkaen. Teollisuusneuvosto pani
5. joulukuuta 2000 merkille työryhmän edistymisen asian käsittelyssä. Työ jatkuu Ruotsin puheenjohta-
jakaudella vuonna 2001.

67. Euroopan parlamentti on siirtänyt ehdotuksen asiasta vastaavan talous- ja raha-asioiden
valiokunnan (ECON) käsiteltäväksi. Raportoijaksi on nimetty Jonathan Evans (PPE/UK). Talous- ja
raha-asioiden valiokunta keskusteli asiasta ensimmäisen kerran 21. marraskuuta 2000. Julkinen
kuulemistilaisuus järjestettiin 27. helmikuuta 2001. Euroopan parlamentti aikoo antaa päätöslauselmansa
kesäkuussa 2001.

B – EY:n perustamissopimuksen 81, 82 ja 86 artiklan täytäntöönpano

1 81 artikla

1.1 Kartellit

68. Kartellit ovat salaisia horisontaalisia sopimuksia, joilla tiettyjen markkinoiden tärkeimmät
talouden toimijat pyrkivät poistamaan kilpailun väliltään, nostamaan keinotekoisesti hintoja ja
rajoittamaan tuotantoa. Kilpailuympäristön – markkinatalouden liikkeelle panevan voiman –
korvaaminen koordinoidulla ja keskitetysti valvotulla markkinoiden sääntelyllä on epäilemättä yksi
haitallisimmista tavoista rikkoa kilpailuoikeutta. 

69. Kartellin osapuolet harjoittavat salaista yhteistyötä säilyttääkseen vaikutelman kilpailusta, vaikka
asiakkailla ei käytännössä ole todellista valinnanmahdollisuutta ja heidän on maksettava korkeita hintoja.
Tällä on välitön vaikutus koko jakeluketjuun ja viime kädessä kuluttajaan. Kansainvälisten kartellien
arvioidaan aiheuttavan Euroopan taloudelle satojen miljoonien eurojen tappiot. Koska kartellihinnat
määritetään lisäksi usein kilpailukyvyltään heikoimman valmistajan kustannusten mukaisesti, ne eivät
kannusta tehokkaita yrityksiä parantamaan tuotteiden laatua tai tekniikkaa eivätkä järkeistämään
tuotanto- tai myyntimenetelmiä. 

70. Talouden globaalistuessa kartellien mahdollisesti aiheuttamat vahingot kasvavat, ja komissio on
tästä syystä osoittanut jälleen pyrkivänsä määrätietoisesti paljastamaan kartellit ja rankaisemaan niiden
osapuolia. Joulukuussa 1998 perustetun kartelliasioista vastaavan erikoisyksikön jälkeen seuraava tärkeä
edistysaskel yhteisön kartellien torjuntatoiminnan tehostamisessa on asetuksen N:o 17 uudistaminen,
josta keskustellaan parhaillaan. Komissio ehdottaa tutkintavaltuuksiensa huomattavaa laajentamista
saadakseen entistä paremmat mahdollisuudet vastata haasteisiin, joita yhä aktiivisemmat ja
monimutkaisemmat kartellit sille asettavat. 

71. Komission tutkimien kartelliasioiden määrä on lisääntynyt jyrkästi vuodesta 1998. Tutkimuksista
useimmat olivat vielä kesken vuonna 2000, ja ne johtavat todennäköisesti kieltopäätöksiin vuoden 2001
aikana. Tapausten määrän huomattava lisäys johtuu pääasiassa sakkojen määräämättä jättämisestä tai
lieventämisestä kartelleja koskevissa asioissa vuonna 1996 annetun komission tiedonannon ¥22∂

myönteisistä vaikutuksista. Yhä useammat yritykset, jotka osallistuvat tai ovat osallistuneet räikeään
kilpailunvastaiseen toimintaan, pohtivat nyt etuja, joita ne voisivat saada tiedonannon perusteella
toimimalla yhteistyössä komission kanssa. 

¥22∂ EYVL C 207, 18.7.1996.
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72. Vaikka kartellitutkimukset ovat periaatteessa luottamuksellisia lopullisen päätöksen tekemiseen
saakka, erityisolosuhteissa voidaan tarvittaessa julkaista lehdistötiedotteita. Tällaisia erityisolosuhteita
ovat esimerkiksi tilanteet, joissa tutkimukset on aloitettu kanteluiden perusteella ja/tai joissa komissio
haluaa saattaa asian kolmansien tietoon. Komissio vahvisti heinäkuussa aloittaneensa vitamiinialaa
koskevat kartellitutkimukset. Se ilmoitti samassa kuussa aloittavansa lähes 120:tä pankkia ja pankkiyh-
distystä koskevan menettelyn tutkiakseen, ovatko nämä osallistuneet hintojen vahvistamista koskevaan
toimintaan euroalueen valuutanvaihtomaksujen osalta. 

73. Vuonna 2000 tehtiin kolme muodollista päätöstä kartellien kieltämisestä meriliikenteen,
eläinrehun ja kemianteollisuuden aloilla. 

FETTCSA

74. Komissio määräsi 16. toukokuuta 2000 lähes seitsemän miljoonan euron sakot
15 linjavarustamolle, jotka olivat sopineet, etteivät ne myönnä alennuksia julkaistuista tariffimaksuista.
Kyseiset varustamot olivat osapuolia Far East Trade Tariff Charges and Surcharges Agreement
-sopimuksessa (FETTCSA), jota ei enää sovelleta. Varustamoihin kuului Far Eastern Freight
Conference -linjakonferenssin (FEFC) jäseniä ja FEFC:n tärkeimpiä kilpailijoita, kuten Maersk Sealand
(Tanska), Hapag-Lloyd (Saksa) ja P&O Nedlloyd (Yhdistynyt kuningaskunta). Päätöksen kohteina
olevat osapuolet neuvottelivat mahdollisista tavoista yhdenmukaistaa maksuja ja lisämaksuja koskevat
liiketoimintatapansa. Neuvotteluiden tuloksena sovittiin, ettei julkaistuista tariffeista myönnetä
alennuksia. ¥23∂

75. Komissio katsoi sopimuksen rikkovan EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan kartellikieltoa ja
hylkäsi yritysten väitteen, jonka mukaan FETTCSA:ssa oli kyse pelkästään ”teknisestä sopimuksesta”,
joka voidaan hyväksyä meriliikennepalveluihin sovellettavien kilpailusääntöjen nojalla.

76. Komissio laski sakot julkaisemiensa suuntaviivojen mukaisesti. Vaikka suuren markkinaosuuden
omistavien kilpailijoiden välinen horisontaalinen hintasopimus on yleensä katsottava ”erittäin
vakavaksi” rikkomiseksi, josta kullekin yritykselle on määrättävä vähintään 20 miljoonan euron sakko,
tässä tapauksessa katsottiin aiheelliseksi luokitella rikkominen pelkästään ”vakavaksi”. Sopimus olla
myöntämättä alennuksia katsottiin loppujen lopuksi vähemmän vakavaksi rikkomiseksi kuin hintatason
määrääminen. Lisäksi otettiin huomioon se, että mahdolliset haitalliset vaikutukset olivat todennäköisesti
lyhytkestoisia.

77. Komissio otti huomioon myös sen, että FETTCSA-sopimuksesta luovuttiin välittömästi, sen
jälkeen kun yritykset olivat saaneet vuonna 1994 väitetiedoksiannon, eivätkä yritykset olleet pitäneet
enää kokouksia komission lähetettyä niille vuonna 1992 varoituskirjeen. Laskiessaan sakkojen suuruutta
komissio otti huomioon myös sen, että osapuolet tekivät sen kanssa jonkin verran yhteistyötä ja
menettely kesti erittäin pitkään, koska alalla tutkittiin samaan aikaan muita vielä merkittävämpiä
tapauksia. 

Lysiinikartelli

78. Komissio määräsi 7. kesäkuuta yhteensä 110 miljoonan euron sakot viidelle yritykselle
maailmanlaajuisen hintakartellin ylläpitämisestä lysiinin markkinoilla. Lysiini on tärkein eläinrehuihin
lisättävä aminohappo (aminohapot ovat valkuaisaineiden rakenneosia). Komissio sai tutkimuksissaan
selville, että Ajinomoto Co. (Japani), Archer Daniels Midland Co. (Yhdysvallat), Cheil Jedang (Korea),

¥23∂ EYVL L 268, 20.10.2000.
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Kyowa Hakko (Japani) ja Sewon (Korea) olivat sopinet lysiinin hinnoista koko maailmassa, myös
Euroopan talousalueella. Pitääkseen sovitut hinnat voimassa kyseiset viisi yritystä olivat sopineet myös
myyntikiintiöistä ja vaihtaneet arkaluonteisia tietoja ainakin heinäkuusta 1990 kesäkuuhun 1995. ¥24∂

79. Päätös on mielenkiintoinen erityisesti niiden menetelmien takia, joita komissio noudatti
asettaessaan sakot edellä mainitulle tasolle. Tästä on osoituksena se seikka, että pääosa päätökseen
sisältyvästä oikeudellisesta arvioinnista koskee sakkoja ja osapuolten asiasta esittämiä väitteitä.
Komissio sovelsi päätöksessään paitsi sakkojen laskennasta vuonna 1998 antamissaan suuntaviivoissa ¥25∂

esitettyjä periaatteita myös ensimmäistä kertaa sakkojen määräämättä jättämisestä tai lieventämisestä
kartelleja koskevissa asioissa vuonna 1996 antamaansa tiedonantoa ottaakseen huomioon sen, että kaksi
kartellin osapuolta teki komission kanssa yhteistyötä tutkimusten alusta alkaen ja myös muut osapuolet
tarjosivat myöhemmin suppeaa yhteistyötä. ¥26∂

80. Komission päätöksellä kielletyssä kartellissa oli kyse selvästä ja räikeästä hinta- ja myyntikiintiö-
kartellista, joka on sinänsä laiton. Yrityksistä yksikään ei ole varsinaisesti kiistänyt päätöksessä esitettyjä
seikkoja. Kartelli toimi ainakin heinäkuusta 1990 kesäkuuhun 1995. Osapuolista kaksi liittyi kartelliin
vasta kesäkuun puolivälissä 1992 (ADM ja Cheil Jedang). Komissio aloitti tutkimuksensa heinäkuussa
1996 hieman sen jälkeen, kun Yhdysvaltain kilpailuviranomaiset olivat nostaneet useita kartellin jäseniä
vastaan syytteen laittomasta salaliitosta. Tutkimukset aloitettiin, kun toinen kartellin johtajista
(Ajinomoto – toinen johtaja oli ADM) päätti ilmoittaa komissiolle kesäkuun 1992 (jolloin ADM tuli
ETA:n lysiinimarkkinoille) ja kesäkuun 1995 välisenä aikana toimineesta kartellista. 

81. Laskeakseen sakkojen perusmäärän komissio arvioi päätöksessään aluksi kilpailusääntöjen
rikkomisen vakavuuden. Se luokitteli kyseisen kartellin erittäin vakavaksi rikkomiseksi, joka vaikutti
käytännössä merkityksellisiin ETA:n markkinoihin, sillä se nosti hintoja tavanomaisia kilpailuolo-
suhteita korkeammiksi. Komissio toteaa päätöksessään kuitenkin, että kartellin viittä osapuolta voidaan
kohdella eri tavoin. Komissio ottaa tällä tavoin huomioon rikkomiseen syyllistyneiden yritysten
huomattavat kokoerot ja erot niiden kyvyssä aiheuttaa huomattavaa vahinkoa asiakkaille ETA:ssa.
Yritysten suhteellisen koon vertailuperustaksi otetaan niiden maailmanlaajuinen liikevaihto, sillä
liikevaihdon perusteella komissio voi arvioida kyseisten yritysten todelliset varat ja merkityksen.
Komissio sijoittaa tämän mukaisesti ADM:n ja Ajinomoton yhteen ryhmään ja muut kolme
huomattavasti pienempää yritystä toiseen. Komissio toteaa myös, että se ei rikkomisen vakavuutta
arvioidessaan ota huomioon Yhdysvaltain eikä Kanadan kilpailuviranomaisten määräämiä rikosoikeu-
dellisia sakkoja, sillä – kyseisten viranomaisten toimittamien tietojen mukaan – sakoissa otettiin
huomioon vain ne kilpailunvastaiset vaikutukset, joita tällä maailmanlaajuisella kartellilla oli kyseisten
viranomaisten omalla lainkäyttöalueella. Vuoden 1998 suuntaviivojen mukaan sakkojen perusmäärää
laskettaessa käytetään rikkomisen vakavuuden lisäksi muuttujana sen kestoa. Käsiteltävänä oleva kartelli
on kestoltaan keskiluokkaa (3–5 vuotta), ja sakkojen määrää korotetaan – vuoden 1998 suuntaviivojen
mukaan – kymmenen prosenttia kultakin vuodelta. 

82. Komissio ottaa kantaa myös raskauttaviin ja lieventäviin seikkoihin. Se katsoo, että sekä ADM
että Ajinomoto ovat toimineet kartellin johtajina. Niille määrättävää sakkoa korotetaan tämän
raskauttavan seikan perusteella 50 prosenttia. Komissio yksilöi päätöksessään vain harvoja lieventäviä
seikkoja. Cheil Jedangin passiivinen rooli kartellin loppuvaiheissa alentaa yrityksen sakkoa hieman, ja
kartellin kaikki osapuolet saavat sakoista kymmenen prosentin alennuksen sen ansiosta, että ne lopettivat

¥24∂ Komission lehdistötiedote IP/00/589, 7.6.2000. 
¥25∂ EYVL C 9, 14.1.1998.
¥26∂ EYVL C 207, 18.7.1996.
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rikkomisen välittömästi, sen jälkeen kun viranomaiset (tässä tapauksessa Yhdysvaltain kilpailuvi-
ranomaiset ja FBI) olivat puuttuneet asiaan.

83. Vuoden 1996 tiedonannon mukaisesti komissio voi päättää olla määräämättä sakkoja niille
osapuolille tai alentaa niiden osapuolten sakkoja, jotka ovat tehneet sen kanssa yhteistyötä menettelyn
aikana. Käsiteltävänä olevassa tapauksessa yritykset ovat tehneet komission kanssa yhteistyötä tutkinnan
eri vaiheissa ja antaneet tietoja rikkomista koskevan tutkinnan kohteena olevan jakson eri vaiheista.
Päätöksessä selvitetään yksityiskohtaisesti syitä, joiden takia sakkoja ei jätetä määräämättä eikä alenneta
”hyvin huomattavasti” (toisin sanoen vähintään 75 prosenttia) tai edes ”huomattavasti” (toisin sanoen
50–75 prosenttia) yhdenkään yrityksen osalta. Kaikkien yritysten sakkoja alennetaan kuitenkin
yhteistyön ansiosta ”merkittävästi” (toisin sanoen 10–50 prosenttia).

84. Ajinomoto ja Sewon ovat tehneet kyseisistä yrityksistä eniten yhteistyötä komission kanssa.
Kartellia johtanut Ajinomoto toimitti ratkaisevia (joskaan ei täydellisiä) tietoja kartellista, ennen kuin
komissio oli aloittanut kartellin tutkinnan. Sewon aloitti yhteistyön myöhemmin ja esitti täydellisiä ja
ratkaisevia todisteita pääasiassa vastauksena komission muodolliseen tietopyyntöön. Komissio alentaa
näistä syistä molempien yritysten sakkoja suurimman sallitun määrän eli 50 prosenttia. 

85. Myös Kyowa Hakko Kogyo ja Cheil Jedang toimittivat komissiolle kartellin olemassaolosta
jonkin verran aihetodisteita, jotka eivät tosin olleet ratkaisevia. Niiden sakkoa alennetaan tämän vuoksi
30 prosenttia.

86. ADM ei tehnyt komission kanssa yhteistyötä menettelyn tietojenkeruuvaiheessa. Saatuaan
komission väitetiedoksiannon se ilmoitti kuitenkin, ettei se kiistä valtaosaa tiedoksiannossa esitetyistä
seikoista. Komissio katsoo, että ADM:n sakkoa voidaan alentaa kymmenen prosenttia.

87. Päätöksen tekemisen jälkeen Ajinomotoa lukuun ottamatta kaikki yritykset ovat nostaneet
komission päätöstä koskevan kumoamiskanteen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa. ¥27∂

Menettelyyn liittyvien syiden vuoksi kumotun päätöksen tekeminen uudelleen

88. Komissio teki 13. joulukuuta 2000 uudelleen päätöksen, jolla belgialaiselle Solvay S.A.
-yritykselle määrättiin kolmen miljoonan euron sakko osallistumisesta 1980-luvun loppupuolella
kalsinoidun soodan alan kartelliin. Kalsinoitu sooda on kemiallinen tuote, jota käytetään lasin
valmistuksessa. Tarkastelujakson aikana Solvay oli tehnyt saksalaisen yrityksen kanssa sopimuksen,
jolla tälle taattiin tietty vähimmäismyyntimäärä. Sopimuksen mukaan Solvay ostaisi itse lopputuotannon
kalsinoidun soodan hinnan pitämiseksi keinotekoisesti korkeana Saksassa. Sopimus rikkoi EY:n
perustamissopimuksen 85 artiklaa (nykyinen 81 artikla). ¥28∂

89. Alkuperäinen päätös sakkojen määräämisestä Solvaylle ja saksalaiselle yritykselle oli tehty
19. joulukuuta 1990, mutta yhteisöjen tuomioistuin kumosi sen puhtaasti menettelyyn liittyvistä syistä.
Komission puheenjohtaja ja pääsihteeri olivat vahvistaneet päätöksen allekirjoituksellaan vasta sen
jälkeen, kun päätös oli jo annettu tiedoksi sen kohteina olleille yrityksille. Jos yhteisöjen tuomioistuin
kumoaa päätöksen puhtaasti menettelyyn liittyvistä syistä, komissio voi tehdä päätöksen uudelleen, jos
päätös pysyy sisällöltään muuttumattomana. Komissio teki tämän mukaisesti uudelleen päätöksen
sakkojen määräämisestä Solvaylle. Mainittu saksalainen yritys ei ole hakenut muutosta alkuperäiseen
päätökseen, ja se on maksanut sille määrätyn yhden miljoonan euron sakon. 

¥27∂ Asiat T-220/00 (Cheil), T-223/00 (Kyowa), T-224/00 (ADM) ja T-230/00 (Sewon).
¥28∂ Komission lehdistötiedote IP/00/1449, 13.12.2000.
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1.2 Muut sopimusmuodot

90. Perustamissopimuksen 81 artikla koskee kartellien lisäksi myös muita yritysten välisten
sopimusten muotoja, jotka rajoittavat tai vääristävät kilpailua. Tällaisia voivat olla esimerkiksi
kilpailijoiden väliset yhteistyösopimukset tai tuottajien ja vähittäismyyjien väliset jakelusopimukset.
Vaikka tällaisille sopimuksille voidaan kuitenkin myöntää poikkeus 81 artiklassa määrätystä kiellosta –
jos ne täyttävät 81 artiklan 3 kohdassa kuvatut edellytykset –, on tapauksia, joissa kuluttajien saamat edut
eivät ole riittäviä perusteita aiheutetulle kilpailun häviämiselle. Tällöin komissio pyytää sopimuspuolia
muuttamaan kyseisiä järjestelyitä tai peruuttamaan ne. Komissio voi viime kädessä vaatia jo täytäntöön
pantujen järjestelyiden purkamista ja määrätä osapuolille sakkoja. 

1.2.1 Lentoyhtiöiden liittoutumat

91. Liittoutumasopimukset ovat yleisiä lentoliikenteen alalla. Tämän voidaan katsoa johtuvan
sääntelyesteistä, joiden takia eri jäsenvaltioiden lentoyhtiöiden on tällä hetkellä vaikea muulla tavoin
yhdistää toimintojaan. Komissio on tutkinut monia eurooppalaisten lentoyhtiöiden välisiä sopimuksia ja
aloittanut vuonna 2000 muodollisen menettelyn Qualiflyer-liittoutumasta sekä Lufthansan ja SAS:n
Austrian Airlinesin kanssa harjoittamasta yhteistyöstä. Näitä tapauksia käsitellään yksityiskohtaisemmin
tämän kertomuksen lentoliikennettä koskevassa jaksossa ¥29∂. Komission tutkittavana on edelleen
muitakin lentoyhtiöiden liittoutumia, muun muassa transatlanttisten lentoyhtiöiden liittoutumia.

1.2.2 Jakelusopimukset

92. Komissio on jakelusopimusten osalta huolissaan erityisesti siitä, että ne voivat johtaa EU:n
markkinoiden jakamiseen ja vaarantaa sen seurauksena tavoitteena olevat yhtenäismarkkinat. 

Opel

93. Kuluttajien oikeus ostaa tuotteita edulliseen hintaan muista jäsenvaltioista on yksi yhtenäismark-
kinoiden tärkeimmistä eduista. Komissio osoitti määrätietoisuutensa tämän oikeuden takaamisessa
määrätessään päätöksellään Opel Nederland B.V:lle 43 miljoonan euron sakon. ¥30∂ Opel-merkkisten
autojen alankomaalainen maahantuoja esti syyskuun 1996 ja tammikuun 1998 välisenä aikana uusien
autojen viennin muiden jäsenvaltioiden kuluttajille. Kyse on tammikuussa 1998 Volkswagen AG:stä
tehdyn päätöksen jälkeen toisesta merkittävästä komission päätöksestä, jossa kuluttajien tekemät kantelut
saivat komission tutkimaan autonvalmistajien ja niiden maahantuojien toimintatapoja ja määräämään
niille suuret sakot. ¥31∂ Tämä toinen päätös vahvisti sen, että yritysten toteuttamat toimenpiteet, jotka
heikentävät yhtenäismarkkinoiden moitteetonta toimintaa, katsotaan EU:n kilpailusääntöjen erittäin
vakavaksi rikkomiseksi ja niistä määrätään ankaria seuraamuksia. 

JCB

94. Komissio teki 21. joulukuuta 2000 päätöksen, jossa JCB Service -yrityksen, joka käyttää
määräysvaltaa brittiläisen JC Bamford -konsernin eri tytäryhtiöissä, todettiin rikkoneen EY:n
perustamissopimuksen 81 artiklaa. ¥32∂ Komissio katsoi päätöksessään, että JCB-konsernin ja sen

¥29∂ Jakson I.C lentoliikennettä käsittelevä luku 2.5.1.
¥30∂ Päätös 20.9.2000 (EYVL L 59, 28.2.2001); lehdistötiedote IP/00/1028, 20.9.2000. Opel haki 1. joulukuuta 2000

nostamallaan kanteella yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimesta muutosta komission päätökseen (asia T-
368/00).

¥31∂ Katso myös jakson I.C moottoriajoneuvoja koskeva luku 1.1.1.
¥32∂ Komission lehdistötiedote IP/00/1526, 21.12.2000.
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yksinoikeudellisten jakelijoiden välisillä JCB-maanrakennuskoneiden jakelua koskevilla sopimuksilla on
tarkoitus jakaa Ranskan, Irlannin, Italian ja Yhdistyneen kuningaskunnan kansalliset markkinat
yhteisössä. Sopimuksiin kuuluu useita toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on rajoittaa jakelijoiden
myyntitoimintaa niiden yksinoikeudellisen alueen ulkopuolella. Komission päätöksessä velvoitetaan
JCB Service -yhtiö lopettamaan rikkominen ja määrätään yhtiölle 39,6 miljoonan euron sakko. 

1.2.3 Ympäristösopimukset

CECED

95. EY:n perustamissopimuksen 6 artiklassa määrätään, että ympäristöpolitiikka on sisällytettävä
EY:n muuhun politiikkaan. Ympäristökysymykset eivät ole millään tavoin ristiriidassa kilpailupolitiikan
kanssa edellyttäen, että kilpailunrajoitukset ovat oikeassa suhteessa ympäristötavoitteisiin ja
välttämättömiä niiden saavuttamiseksi. 

96. Tämä periaate tuotiin selkeästi esiin asiassa CECED ¥33∂ tehdyssä päätöksessä, jossa komissio
hyväksyi ensimmäistä kertaa tuotannon lopettamista koskevan sopimuksen, jonka tarkoituksena on
tuotteiden ympäristötehokkuuden parantaminen. Sopimuspuolet – lähes kaikki eurooppalaiset kotitalous-
käyttöön tarkoitettujen pyykinpesukoneiden valmistajat ja maahantuojat – sitoutuivat lopettamaan
EU:ssa energiatehokkuudeltaan heikkojen pesukoneiden valmistuksen ja maahantuonnin energianku-
lutuksen ja sen seurauksena myös sähköntuotannon saastepäästöjen vähentämiseksi.

97. Vaikka sopimuspuolet rajoittavat vapauttaan valmistaa ja myydä tiettyjä pesukonetyyppejä
rajoittaen täten kilpailua EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla,
sopimus täyttää 81 artiklan 3 kohdan poikkeuksen myöntämisedellytykset: se tuo kuluttajille
huomattavia etuja ja säästöjä erityisesti vähentämällä sähköntuotannon saastepäästöjä. Komission
myönteisessä päätöksessä otetaan huomioon tämä nykyisiä ja tulevia sukupolvia hyödyttävä panos
Euroopan unionin ympäristötavoitteiden saavuttamisen hyväksi. 

2 82 ja 86 artikla

98. Perustamissopimuksen 82 artiklassa kielletään tietyillä markkinoilla määräävässä asemassa
olevia yrityksiä käyttämästä tilannetta väärin aiheuttaen sillä tavoin haittaa kolmansille. Tällaista
väärinkäyttöä on muun muassa tuotannon rajoittaminen, kohtuuttomien tai syrjivien hintojen
määrääminen taikka saalistushinnoittelu, kytkykauppa ja myytyyn tuotteeseen tai palveluun
liittymättömien lisävelvoitteiden määrääminen. Komissio katsoo, että yritykset, joihin ei kohdistu
kilpailupainetta, syyllistyvät erityisen vaaralliseen väärinkäyttöön, kun ne estävät kilpailijoiden pääsyn
markkinoille tai viivästyttävät sitä epäterveillä käytännöillä. Tämän vuoksi komissio kiinnittää erityistä
huomiota määräävien asemien vaikutuksiin äskettäin vapautetuilla markkinoilla, joilla vakiintuneen
yrityksen käyttäytyminen voi kumota markkinoiden vapauttamisesta rakenneuudistusten, innovaatioiden
tai uusien työpaikkojen luomisen muodossa odotettavissa olevan hyödyn. 

99. Perustamissopimuksen 86 artiklan mukaisesti kilpailusääntöjä sovelletaan myös julkisiin
yrityksiin ja yrityksiin, joille jäsenvaltiot myöntävät erityisoikeuksia tai yksinoikeuksia, edellyttäen, ettei
sääntöjen soveltaminen estä yrityksiä hoitamasta niille osoitettuja erityistehtäviä. 

¥33∂ F-1/36.718; EYVL L 187, 26.7.2000; komission lehdistötiedote IP/00/148, 11.2.2000.
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100. Perustamissopimuksen 82 artiklan ja tämän artiklan kanssa yhdessä sovelletun 86 artiklan nojalla
tehtyjen päätösten tai aloitettujen muodollisten menettelyiden yksityiskohtia käsitellään tässä
kertomuksessa postipalveluja ¥34∂ ja lentoliikennettä ¥35∂ koskevissa osissa. 

Kemianteollisuuden alalla myönnettyjä valikoivia alennuksia koskevan päätöksen tekeminen 
uudelleen

101. Komissio teki 13. joulukuuta 2000 uudelleen kaksi päätöstä, joista toisella belgialaiselle Solvay
S.A.:lle määrättiin 20 miljoonan euron sakko ja toisella Yhdistyneestä kuningaskunnasta kotoisin olevalle
Imperial Chemicals Industries (ICI) plc:lle kymmenen miljoonan euron sakko yritysten käytettyä 1980-
luvulla väärin määräävää asemaansa kalsinoidun soodan markkinoilla. Kalsinoitu sooda on kemiallinen tuote,
jota käytetään lasin valmistuksessa. Solvay ja ICI olivat ottaneet tarkastelujakson aikana käyttöön alennusjär-
jestelmän, jonka tarkoituksena oli välttyä todelliselta kilpailulta niiden toiminta-alueilla (Solvayn tapauksessa
läntisessä Manner-Euroopassa ja ICI:n tapauksessa Irlannissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa).

102. ICI ja Solvay ottivat kumpikin käyttöön niin kutsutun top slice -alennusjärjestelmän, jonka
tarkoituksena oli pitää kilpailijat poissa markkinoilta. Useimmilla lasinvalmistajilla, jotka muodostavat
kalsinoidun soodan suurimman käyttäjäryhmän, on yksi pääasiallinen soodantoimittaja, mutta ne
haluavat lisäksi käyttää myös toista toimittajaa välttääkseen liiallisen riippuvuuden pääasiallisesta
toimittajasta. Minimoidakseen toissijaisten toimittajien vaikutuksen kilpailuun Solvay ja ICI kehittivät
kaksitasoisen hinnoittelujärjestelmän, jonka mukaan perustonnimäärä myytiin normaalihinnalla, mutta
lisämääristä, jotka asiakas olisi luultavasti muussa tapauksessa ostanut toissijaiselta toimittajalta (top
slice), myönnettiin asiakkaalle huomattava (ja salainen) alennus. 

103. Tämä johti joissakin tapauksissa siihen, että Solvay ja ICI myivät lisämäärät asiakkaille
käytännöllisesti katsoen puoleen hintaan. Asiakkaille tehtiin selväksi, että lisämäärät myytiin erikoishinnalla
sillä ehdolla, että ne lupasivat ostaa suurimman osan tai jopa koko tarpeensa määräävässä asemassa olevalta
tuottajalta. Tämä käytäntö esti muita tuottajia aloittamasta todellista kilpailua Solvayn ja ICI:n kanssa.
Pysyäkseen kilpailukykyisinä muut tuottajat olisivat joutuneet myöntämään erittäin suuria alennuksia koko
myyntimäärästään, vaikka Solvay ja ICI myönsivät suuria alennuksia vain lisämääristä. Komissio katsoi, että
näissä käytännöissä oli kyse erittäin vakavista 86 artiklan (nykyinen 82 artikla) rikkomisista, ja teki
19. joulukuuta 1990 kaksi päätöstä, joilla osapuolille määrättiin kyseisen ajankohdan mittapuun mukaan
erittäin suuret sakot. Yhteisöjen tuomioistuin kumosi päätökset puhtaasti menettelyyn liittyvistä syistä.
Komissiolla on tällöin oikeus tehdä päätös uudelleen, jos se pysyy sisällöltään muuttumattomana. ¥36∂

¥34∂ Jakson I.C luvut 2.4.3, 2.4.4 ja 2.4.5.
¥35∂ Jakson I.C luku 2.5.2.
¥36∂ Katso myös kohta 88.

Lisälehti 2: Kilpailupolitiikan vaikutus kuluttajiin

Vaikka kilpailupolitiikka ei hyödytä ainoastaan kuluttajia, heidän voidaan katsoa saavan siitä
suuren hyödyn. Kun markkinoilla on kilpailua, tuottajat pyrkivät houkuttelemaan asiakkaita
kilpailijoita edullisemmilla hinnoilla, paremmalla laadulla tai paremmalla palvelulla. Kuluttajat
hyötyvät kilpailusta myös pitkällä aikavälillä, sillä yritysten pyrkimykset voittaa kilpailijansa
johtavat lopulta joillakin tuotannonaloilla innovaatioiden lisääntymiseen ja tehokkuuden
parantumiseen. Aina ei ole kuitenkaan helppoa tai edes mahdollista mitata kilpailupoliittisten
päätösten vaikutuksia kuluttajaan. Yritykset eivät kilpaile pelkästään hinnoilla, ja kuluttajat voivat
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hyötyä poliittisista toimenpiteistä myös monilla muilla tavoilla, esimerkiksi laajemman
tuotevalikoiman tai parempien sopimusehtojen muodossa. Kilpailupoliittiset päätökset koskevat
joissakin tapauksissa tuotannon välivaihetta eivätkä tästä syystä vaikuta suoraan kuluttajiin. Tässä
tapauksessa kilpailunrajoituksia koskevat päätökset voivat lisätä kilpailua tuotantopanosten
markkinoilla, mikä luo edellytykset lopputuotteen hinnan alentamiselle. Kuluttajien saaman edun
mittaaminen on kuitenkin vaikeaa. 

Tässä kertomuksessa viitataan moniin kilpailunrajoituksia ja sulautumia koskeviin päätöksiin.
Jäljempänä esitellään joitakin päätöksiä, joiden avulla saadaan hyvä kuva eduista, joita kuluttajat
voivat odottaa saavansa kilpailupolitiikasta.

Asiassa Opel Nederland B.V. (1) tehty päätös on toinen tärkeä autojen rinnakkaiskaupan esteitä
koskeva päätös ensimmäisen, vuonna 1998 asiassa Volkswagen (2) tehdyn päätöksen jälkeen.
Päätös velvoittaa Opel-autojen alankomaalaisen maahantuojan lopettamaan toimenpiteet, jotka
estävät muiden jäsenvaltioiden kuluttajia ostamasta uusia Opel-merkkisiä autoja välittömään
vientiin tai rajoittavat tätä toimintaa. Päätöksen tavoitteena on taata kuluttajien oikeus ostaa auto
esteettömästi siitä jäsenvaltiosta, jossa hinnat ovat edulliset. Jos rinnakkaistuonti lisääntyy
huomattavasti, se aiheuttaa painetta autonvalmistajille laskea autojen hintoja jäsenvaltioissa,
joissa ne ovat korkeat. Rinnakkaistuonti kannustaisi lisäksi autojen valtuutettuja jälleenmyyjiä
parantamaan palveluitaan ja tarjoamaan asiakkaille myös muita etuja. 

Asiassa Telefonica/Sogecable / Audiovisual Sport (3), joka koski jalkapalloilun maksu-tv-lähetysoi-
keuksien markkinoita Espanjassa, komission toimenpiteet johtivat siihen, että jalkapallo-otteluiden
maksu-tv-lähetysten hintojen määräämisestä Espanjassa tehty sopimus purettiin. Vuoden 2000
syyskuun alussa uuden jalkapalloilukauden alettua oli merkkejä erittäin tiukasta kilpailusta
yleisradiotoiminnan harjoittajien välillä jalkapallotarjontaan perustuvien myyntikampanjoiden
muodossa. Vaikka tarjoukset koskivat pääasiassa uusia tilaajia, oli näyttöä myös siitä, että jotkin
kaapelioperaattorit alensivat huomattavasti kaikilta asiakasryhmiltä veloitettavia hintoja. Digitaalista
maanpäällistä lähetystapaa käyttävä operaattori alensi myöhemmin jalkapallo-otteluiden hintoja
maksu-tv:ssä jopa 50 prosenttia. Komission toimenpiteiden ansiosta kuluttajat hyötyvät myös paljon
laajemmasta valikoimasta, sillä aiemmin vain digitaalista satelliittilähetystapaa käyttäville
operaattoreille myönnettyjä jalkapallo-otteluiden lähetysoikeuksia aletaan myöntää myös muille
yleisradiotoiminnan harjoittajille, mikä lisää jalkapallotarjontaa huomattavasti kaikissa kolmessa
(maanpäälliset, satelliitti- ja kaapelilähetykset) digitaalisessa lähetysjärjestelmässä. 

Saksalaisten sähköyhtiöiden Veban ja Viagin (4) sulautumisen ehdoksi asetettiin osapuolille
määrättyjen tiukkojen myyntisitoumusten noudattaminen kaikilta osin. Tällä pyrittiin
varmistamaan, että Veban ja Viagin sekä niiden suurimman kilpailijan RWE:n välinen duopoli ei
estä kilpailua Saksan äskettäin vapautetuilla sähkömarkkinoilla. Käsitellessään tapausta komissio
toimi tiiviissä yhteistyössä Saksan Bundeskartellamtin kanssa. Bundeskartellamtin oli tutkittava
RWE:n ja VEW:n välinen vastaava sulautuma, jonka se hyväksyi samoilla ehdoilla kuin komissio
Veban ja Viagin sulautumisen. Saksalaiset sähkönkuluttajat hyötyvät tästä syystä myös
jatkossa kilpailusta sähköntoimitusten alalla. Teollisuus- ja kotitalousasiakkailta veloitettava 

(1) Katso myös kohta 106. 
(2) EYVL L 124, 23.4.1998.
(3) Katso myös kohta 220.
(4) Katso myös kohta 261.
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C – Alakohtainen tutkimus

1 Perusteollisuus, kulutus- ja investointitavarat

1.1 Moottoriajoneuvot

104. Asetuksella (EY) N:o 1475/95 ¥37∂ valmistajien ja niiden valtuutettujen jälleenmyyjien moottori-
ajoneuvojen jälleenmyynnistä ja huoltopalvelusta tekemille sopimuksille myönnetään poikkeus
perustamissopimuksen 81 artiklassa määrätyn kiellon soveltamisesta. Tälle jakelutavalle on ominaista
yksinomaisen ja valikoivan jakelun yhdisteleminen siten, että jakelu tapahtuu yksinomaan valtuutettujen
jälleenmyyjien kautta myöntämällä näille yksinmyyntialue (tai alue, jolla muiden samaa verkkoa
edustavien valtuutettujen jälleenmyyjien määrä on rajoitettu) eivätkä valmistajat voi myydä tuotteitaan
valtuuttamattomille jälleenmyyjille. Sopimuksille myönnettiin ryhmäpoikkeus, koska oletettiin, että
merkkien välinen ja sisäinen kilpailu autoteollisuuden alalla on tehokasta, poikkeus vahvistaa
jakelijoiden kaupallista riippumattomuutta ja järjestelmä hyödyttää myös kuluttajia. Asetuksessa
säädetyn poikkeuksen voimassaolo päättyy 30. syyskuuta 2002. 

sähkön hinta on jo alentunut huomattavasti, sen jälkeen kun voimaloiden alueellisten monopolien
lakkauttamisesta säädettiin kaksi vuotta sitten. Ilman komission ja Bundeskartellamtin asettamia
kattavia ehtoja kyseiset sähköalan sulautumat olisivat johtaneet tilanteeseen, jossa hinnat olisivat
tehokkaan kilpailun puuttuessa kohonneet jälleen aiemmalle tasolleen kumoten siten
sähkömarkkinoiden vapauttamisesta saadun hyödyn. Markkinoiden vapauttamisen myötä
lisääntynyt kilpailu sähköntarjonnan alalla voi parantaa myös sähkölaitosten tarjoamia palveluita
(esimerkiksi monipalvelulaitokset, kuluttajan valintamahdollisuuksien lisääminen toimituslähteiden
osalta, vaihtoehtoiset energialähteet jne.).

Komissio on asettanut ehtoja myös TotalFinan ja Elf Acquitainen (1) sulautumiselle, joka oli
vaarassa estää tehokkaan kilpailun monilla tuotemarkkinoilla Ranskassa. Kilpailun estyminen oli
pelättävissä joillakin kuluttajien kannalta keskeisillä markkinoilla, esimerkiksi kotitalouksien
lämmitysöljyn tukkumarkkinoilla, nestekaasujen vähittäismarkkinoilla ja moottoriteiden varsilla
Ranskassa myytävien moottoripolttoaineiden markkinoilla. Sulautuman osapuolten edellytettiin
myyvän suuren osan investoinneistaan kuljetus- ja varastointilogistiikkaan, mikä mahdollistaa
integroitumattomien tuottajien pysymisen kilpailukykyisinä kotitalouksien lämmitysöljyn ja
nestekaasujen vähittäismarkkinoilla ja tästä seuraavan hintojen alenemisen. Moottoriteiden varsilla
myytävien moottoripolttoaineiden markkinoilla osapuolia vaaditaan myymään 70 huoltoasemaa
tehokkaan kilpailun edellytysten säilyttämiseksi ja suuren vähittäiskauppiaan (Carrefourin)
markkinoille tulemisen mahdollistamiseksi alalla, jolla energia-alan konsernit ovat totutusti olleet
monopoliasemassa. Viimeksi mainitun seikan odotetaan kehittävän hintakilpailun lisäksi myös
kilpailua kuluttajille tarjottavien lisäpalveluiden tarjonnan alalla. 

(1) Katso myös kohta 257.

¥37∂ Komission asetus (EY) N:o 1475/95, annettu 28 päivänä kesäkuuta 1995, perustamissopimuksen 81 artiklan 3 kohdan
soveltamisesta moottoriajoneuvojen jälleenmyyntiä ja huoltopalvelua koskevien sopimusten ryhmiin.
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105. Asetuksessa on säännöksiä, joiden tarkoituksena on lisätä kilpailua ajoneuvojen ja niiden
varaosien jakelun alalla, jotta kuluttajat voisivat hyötyä kaikista sisämarkkinoiden mahdollisesti tuomista
eduista, muun muassa mahdollisuudesta tehdä rajatylittäviä hankintoja. 

1.1.1 Poikkeusasetuksen soveltaminen vuonna 2000: rikkomistapaukset

106. Komissio havaitsi asiaa Opel ¥38∂ käsitellessään, ettei poikkeusasetuksen säännöksiä aina
noudateta. Opel-merkkisiä autoja Alankomaihin maahantuova Opel Nederland B.V., joka on General
Motors Nederland B.V.:n tytäryhtiö, pyrki syyskuun 1996 ja tammikuun 1998 välisenä aikana
rajoittamaan tai estämään valtuutettujen jälleenmyyjiensä toimintaa, siltä osin kuin toiminnassa oli kyse
ajoneuvojen myynnistä vientiin asiakkaille ja välittäjille. Tällaiset rajoitukset ja esteet vaarantavat
sisämarkkinoiden toiminnan, joka on yksi yhteisön tärkeimmistä tavoitteista. Komissio määräsi
rikkomisen vakavuuden ja keston perusteella Opel Nederland B.V.:lle 43 miljoonan euron sakon. Tämä
asiassa Opel tehty päätös on toinen tärkeä asetuksen (EY) N:o 1475/95 voimassaoloaikana tehty
autonvalmistajan kannalta kielteinen päätös. Ensimmäinen oli asiassa Volkswagen vuonna 1998 ¥39∂ tehty
päätös.

107. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin vahvisti asiassa Volkswagen 6. heinäkuuta 2000
antamassaan tuomiossa ¥40∂ tällaisen rikkomisen olevan luonteeltaan erittäin vakavaa, sillä se estää
kuluttajia hyötymästä kokonaisvaltaisesti sisämarkkinoiden tarjoamista eduista. Ensimmäisen
oikeusasteen tuomioistuin vahvisti komission päätöksen katsoen kuitenkin, ettei komissio ollut esittänyt
riittävästi todisteita tuomiossa käsitellyistä viidestä toimenpiteestä kahden osalta. Ensimmäisen
oikeusasteen tuomioistuin arvioi sakon suuruuden määrittämällä rikkomisen keston kolmeksi vuodeksi
päätöksessä käytetyn kymmenen vuoden sijaan ja alensi sakon määrän 120 miljoonasta eurosta
90 miljoonaan euroon. 

108. Komissio jatkaa valitsemansa toimintalinjan mukaisesti myös muiden sellaisten asioiden
tutkintaa, jotka koskevat väitetiedoksiannon vuonna 1999 saaneita autonvalmistajia, sekä sellaisten
asioiden tutkintaa, jotka koskevat rajatylittävän kaupan estämiseksi tai rajoittamiseksi toteutettuja
toimenpiteitä. 

109. Erityistä Opelia ja Volkswagenia koskeneille asioille ja myös muille kesken oleville
menettelyille on se, että ne perustuvat kanteluihin. Komissio saa joka vuosi kuluttajilta ja valtuutetuilta
jälleenmyyjiltä satoja kirjeitä, joissa kuvataan vaikeuksia ajoneuvon ostossa toisesta jäsenvaltiosta.
Komissio on tehnyt saamiensa tietojen perusteella useita yllätystarkastuksia eri valmistajien tiloihin. 

1.1.2 Yleisarvio asetuksen soveltamisesta

110. Asetuksen (EY) N:o 1475/95 11 artiklan nojalla komission on arvioitava, miten poikkeusluvalla
hyväksytty jakelujärjestelmä vaikuttaa hintaeroihin eri jäsenvaltioissa, ja laadittava asetusta koskeva
arviointikertomus vuoden 2000 loppuun mennessä. 

111. Komissio laatii kahdesti vuodessa arviointikertomuksen verottomien hintojen välisistä eroista
Euroopan unionin jäsenvaltioissa autonvalmistajien kunkin vuoden touko- ja marraskuussa toimittamien

¥38∂ Päätös 20.9.2000 (EYVL L 59, 28.2.2001); lehdistötiedote IP/00/1028, 20.9.2000. Opel haki 1. joulukuuta 2000 Euroopan
yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimelta muutosta komission päätökseen (asia T-368/00).

¥39∂ Päätös 28.1.1998 (EYVL L 124, 25.4.1998); katso lehdistötiedote IP/98/94, 28.1.1998.
¥40∂ Asia T-273/98, Volkswagen, Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio, 6.7.2000 (katso

lehdistötiedote IP/00/725, 6.7.2000); Volkswagen haki 14. syyskuuta 2000 Euroopan yhteisöjen tuomioistuimelta
muutosta ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomioon (asia C-338/00).
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tietojen perusteella. ¥41∂ Marraskuusta 1999 toukokuuhun 2000 ulottuvaa jaksoa koskevassa arvioinnissa
komissio toteaa, että uusien autojen verottomien hintojen välillä on Euroopan unionissa edelleen
huomattavia – keskimäärin noin 20 prosentin – eroja.

112. Komissio on arvioinut myös poikkeusasetusta antamalla 15. marraskuuta 2000 sitä käsittelevän
arviointikertomuksen ¥42∂. Arvioinnin tarkoituksena on tarkistaa, pitävätkö olettamukset, joiden
perusteella komissio antoi poikkeusasetuksensa, edelleen paikkansa. Lisäksi kertomuksessa tarkastellaan
poikkeusluvan saaneen jälleenmyyntijärjestelmän vaikutusta moottoriajoneuvojen hintaerojen
kehitykseen, kuluttajille tarjottavien palveluiden laatuun ja yleisesti uusien autojen jälleenmyynnin ja
huoltopalveluiden sisämarkkinoiden toimintaan. 

113. Arviointikertomus laaditaan autonvalmistajien, kuluttajajärjestöjen, sopimusmyyjien,
riippumattomien korjaamoiden, riippumattomien maahantuojien, välittäjien, varaosavalmistajien ja
joidenkin Internetissä toimivien yritysten komission niille lähettämiin kyselylomakkeisiin antamien
vastausten perusteella. Komissio otti kertomuksessaan huomioon myös autoteollisuutta ja autojen
jakelua koskevat tuoreet tutkimukset, puolivuosittain antamansa kertomuksen hintaeroista unionin
jäsenvaltioissa ja perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklan soveltamista valvoessaan saamansa
kokemuksen kilpailuongelmien käsittelystä. ¥43∂

114. Poikkeusasetuksen arviointikertomuksessa päätellään, että asetukselle asetetut tavoitteet on
saavutettu vain osittain. Lisäksi jotkin olettamuksista, joiden perusteella komissio antoi asetuksen,
näyttävät kyseenalaisilta. Näyttää myös siltä, että järjestelmä, jolle myönnettiin poikkeus, jarruttaa
huomattavasti uusien jakelutapojen käyttöönottoa erityisesti Internetin välityksellä. 

115. Annettuaan arviointikertomuksensa komissio kehotti kaikkia asianomaisia esittämään aiheesta
näkemyksiään erityisesti 13. ja 14. helmikuuta 2001 pidetyssä kuulemistilaisuudessa. Komissio on
kehottanut asianomaisia ottamaan kantaa myös kahteen konsulteilla teetettyyn tutkimukseen ajoneuvojen
jakelusta. ¥44∂

116. Komissio aikoo esittää ennen vuoden 2001 päättymistä uusien ajoneuvojen jälleenmyynti- ja
huoltopalvelujärjestelmää koskevia ehdotuksia. Ehdotuksia on tarkoitus alkaa soveltaa asetuksen (EY)
N:o 1475/95 voimassaolon päätyttyä.

1.1.3 Alan rakenteellinen kehitys

117. Autoalan kehitykselle on ominaista myös entistä tiiviimpi yhteistyö valmistajien välillä.
Esimerkiksi General Motors ja Fiat ovat vaihtaneet osakkeita, mutta ne ovat lisäksi ilmoittaneet
aikovansa harjoittaa yhteistyötä moottoriajoneuvojen voimansiirron, autojen osien ja varaosien

¥41∂ Kertomukset ovat saatavilla komission toimipisteistä jäsenvaltioissa ja kilpailun pääosaston autoalaa koskevilta
verkkosivuilta osoitteesta http://europa.eu.int/comm/competition/car_sector/#prices. Komissio julkaisee lisäksi
lehdistötiedotteet hintaerojen kehityksestä (katso lehdistötiedote IP/00/121, 7.2.2000, ja IP/00/781, 13.7.2000).

¥42∂ Kertomus perustamissopimuksen 85 artiklan 3 kohdan soveltamisesta moottoriajoneuvojen jälleenmyyntiä ja
huoltopalvelua koskevien sopimusten ryhmiin annetun komission asetuksen (EY) N:o 1475/95 arvioimisesta,
KOM(2000) 743 lopullinen, 15.11.2000. Kertomus on saatavilla myös kilpailun pääosaston autoalaa koskevilta
verkkosivuilta osoitteesta http://europa.eu.int/comm/competition/car_sector/.

¥43∂ Katso myös kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus 1999, kohdat 145 ja 146.
¥44∂ Kertomukset ovat saatavilla komission kilpailun pääosaston autoalaa koskevilta verkkosivuilta osoitteesta http://

europa.eu.int/comm/competition/car_sector/. Tutkimuksen The Natural Link between Sales and Service toteutti
Autopolis, ja tutkimuksen Car Price Differentials in the European Union: an Economic Analysis toteuttivat Hans Degryse
ja Frank Verboven (K.U. Leuven ja CEPR).
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hankinnan sekä sopimusmyyjille ja asiakkaille suunnattujen rahoituspalveluiden organisoinnin alalla.
Yhteistyö kattaa myös henkilöautojen ja kevyiden hyötyajoneuvojen valmistusta koskevat tutkimus- ja
kehitysohjelmat ja yhteiset kauppapaikat. Komissio katsoi, että yhteistyölle voidaan myöntää poikkeus
yhteisön kilpailusääntöjen soveltamisesta. ¥45∂

118. Autoalan rakenteellisen kehityksen tunnusomaisia piirteitä ovat myös autoteollisuuden
komponenttitoimittajien sulautumat, yritysostot ja yhteisyritysten perustamiset ¥46∂ sekä moottoriajo-
neuvojen valmistajien yhdistymisen jatkuminen ¥47∂. Toinen merkittävä kehityssuuntaus on yritysten
välisten (business to business, B2B) Internet-kauppapaikkojen perustaminen toisaalta autonvalmistajien
ja toisaalta komponenttitoimittajien välille. Tavoitteina ovat parhaiden mahdollisten mittakaavaetujen
saaminen hankinnoista ja komponenttitoimittajien ja autonvalmistajien toimitusketjun ja tuotanto-
prosessin optimointi. Esimerkiksi Covisint-kauppapaikka on General Motorsin, Fordin,
DaimlerChryslerin, Renaultin, Nissanin ja Toyotan sekä BASFin, Delphi Automotiven, Federal
Mogulin, Johnson Controlsin, Lear Corporationin ja Yazaki Internationalin yhteinen hanke. Komissio
seuraa tarkkaavaisesti Covisint-kauppapaikan perustamista ja toimintaa, koska siinä on mukana
vaikutusvaltaisia toimijoita, erityisesti suuria autonvalmistajia. 

1.2 Moottoripolttoaineet

119. Moottoripolttoaineiden hinnan kohoaminen jyrkästi vuonna 2000 käynnisti julkisen keskustelun
alan kilpailuolosuhteista. Komissio ja kansalliset kilpailuviranomaiset kokoontuivat keskustelemaan
kilpailusääntöjen soveltamisesta tällä alalla jäsenvaltioiden ja yhteisön tasolla. Ensimmäinen kokous
kokemusten vaihtamiseksi kansallisten viranomaisten ja komission välillä pidettiin 29. syyskuuta 2000 ja
toinen 29. marraskuuta 2000. ¥48∂ Monien jäsenvaltioiden kansalliset viranomaiset ryhtyivät vuoden 2000
aikana toimenpiteisiin alueensa moottoripolttoainemarkkinoilla havaitsemiaan kilpailuoikeuden
rikkomistapauksia vastaan. Italian ja Ruotsin kilpailuviranomaiset aloittivat tuloksellisesti syytetoimet
kartelleja vastaan, ja Saksan kilpailuviranomainen teki päätöksen syrjivää hinnoittelua koskevassa
asiassa. ¥49∂

120. Komissio ja kansalliset viranomaiset sopivat, että kartelleja koskevat syytetoimet keskitetään
kansallisille viranomaisille, sillä kokemukset ovat osoittaneet, että moottoripolttoainealan kartellit
toteutetaan yleensä kansallisella tai alueellisella tasolla. Kansallisia kilpailuviranomaisia kehotettiin
tutkimaan kansallisilla markkinoillaan myös vertikaalisia rajoituksia ja erityisesti markkinoiden sulkemisen
astetta. Euroopan moottoripolttoainealalle ovat ominaisia vähittäismyyjien ja toimittajien väliset
yksinmyyntisopimukset, joiden yhteisvaikutuksesta uusien, integroitumattomien ja riippumattomien
yritysten tulo markkinoille voi estyä (markkinoiden sulkeminen). Kilpailunrajoituslausekkeiden
enimmäiskesto lyhennettiin uudella vertikaalisia rajoituksia koskevalla ryhmäpoikkeusasetuksella ¥50∂

kymmenestä viiteen vuoteen. Tämän toivotaan edistävän markkinoiden avaamista. Komissio ja kansalliset
viranomaiset arvioivat yhdessä asetuksen vaikutuksia. 

121. Komissio aloitti tutkimukset arvioidakseen integroitumattomien, riippumattomien yhtiöiden
tilannetta useissa jäsenvaltioissa. On tärkeää varmistaa, että riippumattomilla yhtiöillä on todellinen

¥45∂ Komission lehdistötiedote IP/00/932, 16.8.2000.
¥46∂ Keskittymäasiat M.1870 ZF/Brembo/DFI, M.1929 Magnetti Marelli / SEIMA, M.2036 Valeo/Labinal, M.2046 Valeo /

Robert Bosch, M.2066 DANA/GETRAG ja M.2102 Magnetti Marelli.
¥47∂ Keskittymäasiat M.1998 Ford/LandRover ja M.1847 GM/SAAB.
¥48∂ MEMO/00/55, 20.9.2000, komission lehdistötiedotteet IP/00/1090, 29.9.2000, ja IP/00/1391, 30.11.2000.
¥49∂ Yksityiskohtaisempia tietoja näistä tutkimuksista on kyseisten maiden kilpailuviranomaisten laatimissa raporteissa.
¥50∂ Katso myös jakson I.A luku 1.
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mahdollisuus päästä moottoripolttoaineiden markkinoille, sillä markkinoilla, joilla riippumattomat yhtiöt
ovat vahvassa asemassa (esimerkiksi Saksassa, Ranskassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa), on
enemmän kilpailua kuin vertikaalisesti integroituneiden toimittajien hallitsemilla vähittäismarkkinoilla. 

2 Verkkotoimialat

2.1 Kaasuala

122. Vuonna 2000 saavutettiin huomattavaa edistystä kaasun sisämarkkinoiden luomisessa.
Kaasudirektiivi (98/30/EY) oli saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä 10. elokuuta 2000 mennessä.
Kaasudirektiivissä säädetään muun muassa

– monopolioikeuksien (esimerkiksi tuontimonopolien) poistamisesta

– kolmansien verkkoonpääsyn mahdollistavan järjestelmän käyttöönotosta (se tarjoaa vaatimukset
täyttäville asiakkaille mahdollisuuden käyttää kaasuverkkoja)

– markkinoiden asteittaisesta avaamisesta (kansallisten kaasumarkkinoiden kokonaisvuosikulu-
tuksesta oli elokuusta 2000 lähtien vapautettava vähintään 20 prosenttia)

– vertikaalisesti integroituneiden yritysten erottamisesta toisistaan (kaasualan yritysten sisäisessä
kirjanpidossa oli oltava erilliset tilit ainakin siirto-, jakelu- ja varastointitoiminnoille).

123. Markkinoiden vapauttamisen tavoitteena on tuoda kaasumarkkinoille kilpailua tarjoamalla
asiakkaille mahdollisuus vaihtaa toimittajaa. Yhteisön kaasumarkkinoiden avaamisella on sähkömark-
kinoiden vapauttamista vastaava vaikutus kilpailupolitiikkaan. Yhteisön sisämarkkinapolitiikkaa
täydentävän kilpailupolitiikan tavoitteena on tarjota kuluttajille mahdollisuus saada käytännön hyötyä
markkinoiden vapauttamisesta.

124. EU:n 15 jäsenvaltiosta 11 pani kaasudirektiivin ajoissa täytäntöön. Kolme jäsenvaltiota (Ranska,
Luxemburg ja Portugali) laiminlöi kokonaan velvollisuutensa, ja yksi jäsenvaltio (Saksa) pani direktiivin
täytäntöön vain osittain. Komissio päätti tästä syystä aloittaa näitä neljää jäsenvaltiota koskevat
menettelyt. 

125. Niistä jäsenvaltioista, jotka saattoivat direktiivin osaksi kansallista lainsäädäntöään, useimmat
valitsivat direktiivin kilpailua edistävät vaihtoehdot verkkoonpääsyn osalta. Useimmat jäsenvaltiot
valitsivat kolmansien säännellyn verkkoonpääsyn ja loput neuvotteluihin perustuvan verkkoonpääsyn tai
näiden kahden järjestelmän yhdistelmän. 

126. Monet jäsenvaltiot menivät markkinoidensa avaamisessa direktiivin vähimmäisvaatimuksia
pidemmälle. Direktiivin 20 prosentin vähimmäisvaatimuksen sijaan esimerkiksi Saksa ja Yhdistynyt
kuningaskunta sitoutuivat avaamaan markkinansa sataprosenttisesti. Joidenkin jäsenvaltioiden (Belgia,
Italia, Alankomaat, Itävalta ja Ruotsi) odotetaan seuraavan näiden maiden esimerkkiä ja avaavan
markkinansa sataprosenttisesti tulevina vuosina. Keskimäärin noin 80 prosenttia kaasun kokonaisky-
synnästä on vapautettu elokuun 2000 jälkeen. 

127. Vaikka kaasumarkkinoiden vapauttaminen on alkanut lupaavasti ja vaikka markkinoiden korkea
keskimääräinen avautumisaste on kannustava indikaattori ja ensimmäinen edellytys sille, että asiakkaat
voivat käyttää valinnanvapauttaan, nämä seikat sinänsä eivät kuitenkaan takaa kilpailuun perustuvien
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kaasumarkkinoiden toteutumista Euroopassa, eivätkä ne ole riittävä tae siitä, että asiakkaat hyötyvät
vapauttamisesta kokonaisvaltaisesti. Tämän vuoksi on tehtävä vielä paljon työtä, jotta kaasun
yhtenäismarkkinat voisivat toteutua Euroopassa.

128. Useimmat jäsenvaltiot ovat päätyneet perustamaan riippumattoman sääntelyelimen, jonka
tehtävänä on seurata kaasualaa ja erityisesti kolmansien pääsyä verkkoon. Komissio toimii tiiviissä
yhteistyössä näiden uusien viranomaisten kanssa. Komissio on perustanut Firenzen sääntelyfoorumin
mallin mukaisen kaasualan sääntelyfoorumin, joka kokoontui vuoden 2000 aikana kahdesti Madridiin.
Foorumiin osallistuu kaikkien jäsenvaltioiden, kansallisten sääntelyviranomaisten siirtoverkko-
operaattoreiden ja kaasuyhtiöiden edustajia, ja se tarjoaa puitteet alan standardien ja sääntelykäytännön
yhdenmukaistamisesta käytäville keskusteluille. Foorumi käsitteli vuonna 2000 pääasiassa siirtoverkko-
operaattoreiden riippumattoman eurooppalaisen järjestön perustamista ja verkkoihin liittyviä aiheita,
esimerkiksi kolmansien verkkoonpääsyn yhteydessä tarjottavia palveluita, rajatylittäviä tariffeja ja
tekniseen yhteentoimivuuteen liittyviä aiheita. Foorumi päätti perustaa myös työryhmän vauhdittaakseen
keskusteluja muun muassa siirtomaksuista, tasauksista ja varastojen käytöstä. 

129. Lissabonissa 23. ja 24. maaliskuuta 2000 kokoontunut Eurooppa-neuvosto päätti nopeuttaa
markkinoiden vapauttamista muun muassa kaasualalla. ¥51∂ Komissio tekee näin ollen Tukholmassa
maaliskuussa 2001 kokoontuvalle Eurooppa-neuvostolle ehdotuksen uudeksi direktiiviksi ¥52∂, jotta
kaasun sisämarkkinoiden toteuttaminen voitaisiin saattaa päätökseen. 

130. Valvoessaan kilpailulainsäädännön soveltamista komissio keskittyi vuonna 2000 pääasiassa
tuottajien ja oheispalveluiden tarjoajien välisiin yhteistyösopimuksiin ja pitkäaikaisiin toimitusso-
pimuksiin. ¥53∂ 

131. Komissio havaitsi tutkimuksissaan, että Euroopan kaasumarkkinoiden rakenne on tällä hetkellä
kilpailun kannalta epäsuotuisa. Markkinoille on ominaista toiminnan horisontaalinen ja vertikaalinen
rajaaminen muun muassa pitkäaikaisilla toimitussopimuksilla, joita tehdään kaasuntuottajista
loppukäyttäjiin ulottuvan vakiintuneen vertikaalisen toimitusketjun jäsenten välillä. 

132. Vertikaalinen rajaaminen merkitsee sitä, että kullakin operaattorilla on tarkoin määritelty tehtävä
ja paikka toimitusketjussa ja että lisäksi operaattorit eivät yleensä tule asiakkaidensa ja/tai toimittajiensa
markkinoille (esimerkiksi ei suoraa myyntiä tuottajilta loppukäyttäjille). Horisontaalinen rajaaminen
merkitsee sitä, että kullakin maahantuojalla/tukkukauppiaalla ja/tai alueellisella/paikallisella jakelijalla
on perinteinen toimitusalueensa eivätkä ne – ainakaan toistaiseksi – yleensä tule läheisille toimitus-
alueille. 

133. Komissio sai tutkimuksissaan selville myös, että useimmille varhaisen jalostusasteen
markkinoille (esiselvitykset, tuotanto, myynti tukkukauppiaille jne.) on luonteenomaista eri muodoissa
harjoitettava yhteistyö kilpailijoiden välillä. Useimmat jatkojalostusmarkkinat (jakelu, siirto ja
varastointi) näyttävät tällä hetkellä olevan laajuudeltaan enintään kansallisia. Jatkojalostusmarkkinat
ovat yleensä kansallisesti merkittävien, aiemmin monopoliasemassa olleiden yritysten määräysvallassa.
Kansallisesti merkittävät yritykset ovat yleensä vertikaalisesti integroituneita, ja putkistot ovat yleensä
niiden määräysvallassa. Ne ovat yleensä luontaisia monopoleja, ja ne säilyvät erittäin todennäköisesti
sellaisina. 

¥51∂ Katso Lissabonin kokousta koskeva lehdistötiedote (24.3.2000) – nro 100/00.
¥52∂ Katso komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille sähkön sisämarkkinoiden toteutumisessa viime aikoina

saavutetusta kehityksestä, KOM(2000) 297 lopullinen, 16.5.2000, s. 11.
¥53∂ Katso GN:ää/Endesaa koskeva II osa.
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134. Määrittäessään kilpailupolitiikan valvonnan tulevia painopistealueita komissio ottaa huomioon
markkinoiden nykyisen rakenteen. Komissio katsoo, että kaasumarkkinoille voidaan tuoda kilpailua vain
seuraavien kolmen edellytyksen täyttyessä: 

– Kaasuntoimittajat voivat vapaasti kilpailla asiakkaista.

– Asiakkaat voivat vapaasti vaihtaa toimittajaa.

– Kolmansien pääsy verkkoon toteutetaan ottamalla käyttöön tehokas, syrjimätön ja kustannuspe-
rusteinen järjestelmä ja ylläpitämällä sitä. 

135. Komissio asettaa myös tulevina vuosina etusijalle niiden tapausten käsittelyn, jotka edistävät
kilpailukykyisten markkinaolosuhteiden luomista. Painopistealueiksi luokitellaan näin ollen tapaukset,
joiden kautta varhaisen jalostusasteen markkinoilta voidaan poistaa yhteinen markkinointitoiminta
(esimerkiksi yhteismyynti). Lisäksi etusijalle asetetaan tapaukset, jotka rajoittavat ostajan kykyä myydä
kaasua määrätyn alueen ulkopuolella tai joillekin käyttäjille. Nämä tapaukset ovat erityisen tärkeitä
kaasun sisämarkkinoiden luomisen kannalta. 

136. Myös verkkoihin liittyvät kysymykset kuuluvat painopistealueisiin. Jos käytössä ei ole tehokasta
järjestelmää, joka takaa kolmansien pääsyn verkkoon, asiakkaat eivät voi vaihtaa toimittajaa eivätkä
toimittajat voi toimittaa kaasua asiakkaille, jotka ovat halukkaita vaihtamaan toimittajaa. Komissio
keskittyy EY:n kilpailuoikeuden yleisperiaatteiden mukaisesti rajatylittäviin tapauksiin, ja laajuudeltaan
kansalliset tapaukset pyritään ohjaamaan kansallisten viranomaisten käsiteltäviksi. 

2.2 Sähköala

137. Vuonna 2000 alkoi vapautettujen sähkömarkkinoiden toinen toimintavuosi. Vuoden 1996 direktiivi
on pantu kokonaisuudessaan täytäntöön 11 jäsenvaltiossa. Lopuista neljästä jäsenvaltiosta kolme ei ole vielä
saanut valmiiksi kaikkia niitä säädöksiä, jotka ovat välttämättömiä, jotta markkinatoimijat tuntisivat toiminta-
puitteensa. Yhdelle jäsenvaltiolle direktiivin soveltamisesta myönnetty poikkeus on voimassa vuoteen 2001
saakka. Komission EY:n perustamissopimuksen 226 artiklan nojalla niitä jäsenvaltioita vastaan aloittamat
menettelyt, joissa direktiivin täytäntöönpano on viivästynyt tai toteutunut vain osittain, ovat vielä kesken. 

138. Komissio esitti 10. toukokuuta 2000 ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi
uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön käytön edistämisestä sähkön sisämarkkinoilla. ¥54∂

Ehdotuksen strategisena tavoitteena on luoda puitteet, jotka helpottavat uusiutuvista energialähteistä
tuotetun sähkön käytön huomattavaa lisäämistä EU:ssa keskipitkällä aikavälillä ja lisäävät sen käyttöä
sähkön sisämarkkinoilla. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi direktiivissä ehdotetaan, että jäsenvaltioita
vaaditaan toteuttamaan esimerkiksi julkisen tuen osalta tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että
uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön osuus sähkön kokonaiskulutuksesta yhteisössä nousee
vuonna 2010 noin 22 prosenttiin. 

139. Yhteisön kilpailuoikeuden täytäntöönpanossa keskityttiin kahdentyyppisiin tapauksiin.
Ensimmäisessä tapaustyypissä on kyse markkinoiden vapauttamisen myötä toistensa kilpailijoiksi
muuttuneiden sähköntuottajien välisistä sopimussuhteista. Tutkimusten kohteeksi otettiin muun muassa
Ranskan entisen monopoliyhtiön Electricité de Francen ja pienen paikallisen sähköntuottajan
Compagnie Nationale du Rhônen väliset siteet.

¥54∂ Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi, KOM(2000) 279 lopullinen.
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140. Toisen tärkeän tapaustyypin muodostaa ylikuormitettujen liitosyksiköiden käyttö. Liitosyksiköt
ovat eri jäsenvaltioiden sähköjärjestelmät toisiinsa yhdistäviä johtoja. ¥55∂ Skandinavian maiden
korkeajännitteiset sähköverkot Saksaan liittävien kaapeleiden käyttöoikeuden saaminen on helpottunut
komission toimenpiteiden ansiosta. Komissio aikoo tutkia myös muita EU:n jäsenvaltioiden välisiä
ylikuormitettuja liitosyksiköitä, esimerkiksi Yhdistyneen kuningaskunnan ja Belgian, Ranskan ja
Alankomaiden, Saksan ja Alankomaiden sekä Espanjan ja Ranskan välisillä rajoilla. 

141. Komissio tutki vuonna 2000 ensimmäisen merkittävän sähkömarkkinoihin vaikuttavan
sulautuman. ¥56∂

142. Suuntaviivat hukkakustannusten käsittelemiseksi valtiontukisääntöjen nojalla ovat vielä kesken.
Ne on tarkoitus antaa vuoden 2001 alkupuolella. 

143. Kuten kaasumarkkinoiden tapauksessa, Lissabonissa 23. ja 24. maaliskuuta 2000 kokoontunut
Eurooppa-neuvosto päätti myös nopeuttaa markkinoiden vapauttamista muun muassa sähköalalla ¥57∂

Komissio aikoo näin ollen ehdottaa Tukholmassa maaliskuussa 2001 kokoontuvalle Eurooppa-
neuvostolle uutta direktiiviä ¥58∂ edistääkseen sähkön sisämarkkinoiden lopullista avaamista. 

2.3 Televiestintä

2.3.1 Vapauttamisdirektiivien koontaminen

144. Tehdessään tarkistuksia kaikkiin alakohtaisiin direktiiveihin komissio antoi 12. heinäkuuta
luonnoksen direktiiviksi, jonka tarkoituksena on koota yhteen säädökseen direktiiviin 90/388/ETY,
sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiiveillä 94/46/EY, 95/51/EY, 96/2/EY, 96/19/EY ja
1999/64/EY, kuuluvat vielä voimassa olevat säännökset. Koska Euroopan televiestintämarkkinoiden
vapauttaminen on viety lähes päätökseen, direktiivin säännöksistä pidetään voimassa vain ne, jotka ovat
edelleen tarpeen direktiivin tavoitteiden saavuttamiseksi. Direktiiviluonnoksen tarkoituksena ei ole
määrätä jäsenvaltioille uusia velvoitteita. Direktiiviin on tehty monia määritelmämuutoksia televies-
tintäalan viimeisimmän teknisen kehityksen mukaisesti.

145. Uusi direktiivi vahvistetaan lopullisessa muodossaan samanaikaisesti komission samana päivänä
antaman kuuden yhdenmukaistamisdirektiiviehdotuksen kanssa. 

2.3.2 Kuudes raportti direktiivien täytäntöönpanosta

146. Komissio antoi 7. joulukuuta kuudennen raportin televiestinnän sääntelypaketin
täytäntöönpanosta. ¥59∂ Raportissa kuvataan vapauttamis- ja yhdenmukaistamisdirektiivien
soveltamista EU:n kaikissa jäsenvaltioissa. 

147. Televiestintäpalveluiden täydellisestä vapauttamisesta on kulunut nyt kolme vuotta. Raportissa
vahvistetaan, että kilpailu on lisännyt GSM-matkapuhelimien yleisyysastetta, joka on nyt yhdessä
jäsenvaltiossa 70 prosenttia ja kaikkialla yhteisössä yli 39 prosenttia. Markkina-arvio osoittaa kotitalous-
ja yritysasiakkaiden tariffien alenemisen jatkuvan. Tukkumarkkinoilla vuokrajohtojen kokonaishinnat

¥55∂ Katso myös Skagerrakin kaapelia koskeva II osa ja komission lehdistötiedote IP/01/30, 11.1.2001.
¥56∂ Katso asia Veba/Viag, kohta 261.
¥57∂ Katso Lissabonin kokousta koskeva lehdistötiedote (24.3.2000) – nro 100/00.
¥58∂ Katso komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille sähkön sisämarkkinoiden toteutumisessa viime aikoina

saavutetusta kehityksestä, KOM(2000) 297 lopullinen, 16.5.2000, s. 11.
¥59∂ KOM(2000) 814.
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laskevat edelleen erityisesti kilpailupaineen kohteena olevilla alueilla. Vaikka kokonaishinnat ovat
laskeneet huomattavasti vuodesta 1997, sekä kotimaan että ulkomaan linjojen vuosivuokrissa on
merkittäviä eroja jäsenvaltioiden välillä. Yhteenliittämistariffit ovat alentuneet vapauttamisesta lähtien
kertakauttakulussa 6,5 prosenttia ja kaksoiskauttakulussa 20,2 prosenttia ja pysyneet paikallistasolla
ennallaan. 

148. Komissio yksilöi raportissaan myös joitakin vaikeasti ratkaistavia ongelmia. Monien
jäsenvaltioiden toimilupamenettelyt ovat edelleen raskaita ja byrokraattisia, ja toimilupamaksut ovat
usein edelleen kalliita. Tämä estää markkinoille tulemista. Uudet operaattorit ovat esittäneet valituksia
yhteenliittämisestä todeten, että sääntelyviranomaisilla ei aina ole toimivaltuuksia varmentaa, että
vakiintuneiden operaattoreiden hinnat ovat kustannuslähtöisiä. Vain harvat jäsenvaltiot ovat huolehtineet
asianmukaisten kirjanpitojärjestelmien käyttöönotosta. Joissakin jäsenvaltioissa on lisäksi suuria
ongelmia hintojen tasapainottamisessa, mikä aiheuttaa hintapainetta tilaajayhteyksien hintoihin. 

2.3.3 Internet-puhelintoimintaa koskeva tiedonanto

149. Puheensiirrosta Internetissä vuonna 1998 annetussa tiedonannossa määrättiin tiedonannon
tarkistamisesta vuonna 2000 markkinoiden kehitysnäkymien perusteella. Komissio on kuullut eri
osapuolia, ja se antoi 20. joulukuuta 2000 uuden tiedonannon. ¥60∂ Uudella tiedonannolla ei pyritä
korvaamaan vuoden 1998 tiedonantoa, jossa esitetyt päätelmät ovat voimassa vuonna 2002 uuden
sääntelykehyksen odotettavissa olevaan voimaantuloon saakka, vaan päätavoitteena on poistaa
epäselvyyksiä.

150. Komission analyysin mukaan televiestintäpalvelut Internetissä eivät yleensä täytä
puhelintoiminnan määrittelyedellytyksiä eivätkä voi siitä syystä kuulua alakohtaisen sääntelyn
soveltamisalaan. Jos palvelu on kuitenkin laatunsa ja luotettavuutensa perusteella perinteisesti välitetyn
puheensiirron täysi korvike, operaattorin jättämiselle puhelintoimintaan sovellettavien säädösten
soveltamisalan ulkopuolelle ei ole perusteita. 

2.3.4 Direktiivien täytäntöönpanon valvonta

151. Komissio on valvonut edelleen vapauttamisdirektiivien tehokasta täytäntöönpanoa
jäsenvaltioissa ja sääntelykehyksen käyttöönottoa Kreikassa, jolle myönnetty siirtymäkausi kilpailun
tuomiseen markkinoille päättyi 31. joulukuuta 2000.

152. Vaikka jäsenvaltiot edistyivät vuonna 2000 huomattavasti direktiivien täytäntöönpanossa,
vuoden lopulla oli vielä meneillään 21 rikkomisesta johtuvaa menettelyä niitä jäsenvaltioita vastaan,
jotka eivät olleet saattaneet perustamissopimuksen 86 artiklan 3 kohtaan perustuvia vapauttamisdi-
rektiivejä asianmukaisesti osaksi kansallista lainsäädäntöään tai ilmoittaneet täytäntöönpanotoi-
menpiteitä. Komissio jatkoi muun muassa aiempina vuosina aloitettuja rikkomisesta johtuvia
menettelyitä niitä jäsenvaltioita vastaan, jotka eivät olleet saattaneet vapauttamisdirektiivejä
asianmukaisesti osaksi kansallista lainsäädäntöään. Ranskaa vastaan aloitettu yleispalvelun kustannus-
laskentaa koskeva menettely johti asian viemiseen huhtikuussa yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi.
Ranskan vuonna 1997 käyttöön ottamien arviointimenetelmien ja laskentasääntöjen väitetään olevan
riittämättömän avoimia ja nostavan yleispalvelun kustannuksia. 

153. Komissio on jatkanut myös niitä jäsenvaltioita koskevia menettelyitä, jotka eivät ole
tasapainottaneet tilausmaksuja (Saksa, Espanja, Ranska ja Italia osana yleispalveluun liittyvää

¥60∂ EYVL C 369, 22.12.2000.
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menettelyä) direktiivin 96/19/EY mukaisesti. On tärkeää, että tasapainottaminen toteutetaan ennen
tilaajayhteyksien eriyttämistä hintapainostuksen eli sellaisten tilanteiden välttämiseksi, joissa
markkinoille tulevat uudet operaattorit joutuisivat vastaamaan välikustannuksista (tässä tapauksessa
eriytettyjen johtojen välikustannuksista) voidakseen kilpailla kunnolla määräävässä asemassa olevan
operaattorin vähittäishintojen kanssa. Kyseinen operaattori sattuu lisäksi olemaan välituotteen toimittaja.
Komissio lähetti tämän perusteella Espanjalle ja Italialle perustellun lausunnon ja Saksalle virallisen
ilmoituksen. Italian viranomaisten toteutettua joulukuussa komission lausunnon vuoksi toimenpiteitä,
joiden ansiosta Telecom Italia voi mukauttaa riittävässä suhteessa tilausmaksuaan, Italiaa koskeva
menettely keskeytettiin. 

154. Komissio on osoittanut myös Luxemburgille perustellun lausunnon tämän harjoitettua
markkinoille tulijoiden asennusoikeuksiin kohdistuvaa syrjintää. ¥61∂ Lisäksi komissio lähetti kahdeksan
virallista ilmoitusta jäsenvaltioille, jotka eivät olleet ilmoittaneet toimenpiteistä direktiivin 1999/64/EY
saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä. Kyseisellä direktiivillä pyritään takaamaan, että yhdelle
operaattorille kuuluvat televiestintäverkot ja kaapelitelevisioverkot ovat erillisiä oikeussubjekteja.

2.3.5 Tiedonanto ja alakohtainen tutkimus tilaajayhteyksien eriytetystä tarjonnasta

155. Vähäinen kilpailu tilaajayhteyksien alalla (viimeinen kuparijohdinpari vakiintuneen operaattorin
keskuksen tai vastaavan laitteiston ja loppukäyttäjän tilojen välillä) aiheuttaa edelleen ongelmia.
Vakiintuneella operaattorilla on useimmissa EU-maissa 95–100 prosentin markkinaosuus liittymien
vähittäismyyntipalveluista ja paikallispuheluista. Se, että tilaajayhteydet ovat operaattoreiden
määräysvallassa, asettaa ne tästä syystä ”portinvartijan” asemaan. Komissio antoi 26. huhtikuuta
tilaajayhteyksien eriytetystä tarjonnasta tiedonannon ¥62∂, jossa todettiin, että lakisääteisistä vaatimuksista
riippumatta vakiintuneen operaattorin, joka kieltäytyy myöntämästä tilaajayhteyksiensä käyttöoikeutta
tai tarjoaa tilaajayhteyksiensä käyttömahdollisuuden syrjivin ehdoin, voidaan katsoa käyttävän väärin
määräävää markkina-asemaansa perustamissopimuksen 82 artiklassa tarkoitetulla tavalla. 

156. Julkistaessaan 12. heinäkuuta ehdotuksensa uudeksi televiestintäpalveluiden sääntelyke-
hykseksi ¥63∂, johon sisältyy muun muassa asetus tilaajayhteyksien eriytetystä tarjoamisesta, komissio
ilmoitti myös käynnistäneensä alakohtaisen tutkimuksen, jonka aiheena on tilaajayhteyksien käyttömah-
dollisuus. Tutkimuksessa käsitellään tilaajayhteyksistä käytävää kilpailua ja selvitetään, ovatko
vakiintuneet operaattorit käyttäneet väärin määräävää markkina-asemaansa. 

2.3.6 Kiinteitä johtoja koskevan alakohtaisen tutkimuksen alustavat tulokset

157. Komissio esitteli 22. syyskuuta pidetyssä kuulemistilaisuudessa kiinteitä johtoja koskevan
alakohtaisen tutkimuksensa alustavat tulokset. Tärkein havainto on se, että alan avaaminen kilpailulle on
alentanut huomattavasti kiinteiden johtojen tariffeja ja erityisesti kiinteiden johtojen kaukopuhelu- ja
ulkomaanpuhelutariffeja. Vähittäiskauppaan näyttää kohdistuvan voimakasta kilpailupainetta, josta ovat
todisteena markkinoilla jo toimivien operaattoreiden myöntämät huomattavat alennukset. Kiinteiden
johtojen kysyntä lisääntyy toisaalta ennennäkemätöntä vauhtia pääasiassa Internetin suosion kasvun
myötä. Eri jäsenvaltioiden tilanteissa on kuitenkin suuria eroja. Kiinteistä johdoista saatujen tulojen
suhteellinen osuus vakiintuneiden operaattoreiden kokonaisliikevaihdosta vaihtelee suuresti (kotimaisten
kiinteiden johtojen osalta 1–7 prosenttia ja kansainvälisten kiinteiden johtojen osalta 3–27 prosenttia).

¥61∂ Asia saatettiin yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi 27. helmikuuta 2001.
¥62∂ Tiedonanto, EYVL C 272, 23.9.2000, s. 55.
¥63∂ EY:n perustamissopimuksen 95 artiklan nojalla annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2887/2000,

annettu 18 päivänä joulukuuta 2000, tilaajayhteyksien eriytetystä tarjonnasta, EYVL L 336, 30.12.2000, s. 4. 
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Mahdollisesti kohtuuttomia hintoja on havaittu seuraavissa kaistaleveyksissä: kaksi megatavua,
34 megatavua ja 155 megatavua sekunnissa. Tutkimuksessa ilmeni myös mahdollisia tariffeihin
liittymättömiä väärinkäytöstapauksia, esimerkiksi strategisia alennuksia ja syrjiviä kiinteiden johtojen
toimitusaikoja. 

158. Tutkiakseen syyt mahdollisiin kansainvälisten kiinteiden johtojen kohtuuttomiin hintoihin
komissio otti omasta aloitteestaan käsiteltäväkseen viisi tapausta, jotka koskivat Belgiaa, Kreikkaa,
Espanjaa, Italiaa ja Portugalia. Käsittelyn ensimmäisessä vaiheessa komissio pitää kahdenvälisiä
kokouksia kyseisten jäsenvaltioiden kansallisten sääntely- ja kilpailuviranomaisten kanssa. 

2.3.7 Sijainnin seurantaa (roaming) koskeva alakohtainen tutkimus

159. Sijainnin seurantaa koskeva alakohtainen tutkimus perustui matkaviestinnän sijainnin seurantaan
liittyviä kustannuksia, hintoja ja liiketoimintatapoja koskevaan viralliseen tietopyyntöön, joka lähetettiin
lähes 200 matkaviestinverkko-operaattorille, palveluntarjoajalle ja kansalliselle viranomaiselle EU:ssa.
Sekä tukku- että vähittäismarkkinoiden havaittiin olevan edelleen pääosin kansallisia, ja valtioiden
väliset vähittäistarjoukset puuttuivat niiltä lähes kokonaan. Tutkimuksessa ilmeni, että useimmilla
sijainnin seurannan kansallisilla tukkumarkkinoilla kahden vakiintuneen operaattorin keskittymisasteet
olivat yli 90 prosenttia ja että kustannuslähtöisyys ja kilpailukykyiset tarjoukset puuttuivat erityisesti
tukkutasolla lähes kokonaan kaikkialla EU:ssa. 

160. Komissio keskusteli tutkimustuloksista kansallisten kilpailuviranomaisten ja jäsenvaltioiden
kansallisten televiestintäalan sääntelyviranomaisten asiantuntijoiden kanssa Brysselissä 24. marraskuuta
pidetyssä kokouksessa. Kokouksessa keskusteltiin aloitteista, joilla voitaisiin edistää tutkimuksessa
havaittujen todennäköisesti salaisten sopimusten ja/tai matkaviestinverkko-operaattoreiden yksin tai
yhdessä saaman määräävän markkina-aseman väärinkäyttötapausten käsittelyä. Komissio käyttää
tutkimustuloksia myös arvioidakseen vakiomuotoisia ja tavanmukaista suotuisammin ehdoin tehtäviä
roaming-sopimuksia ja sijainnin seurannan tukku- ja vähittäismaksuja koskevia alennuskäytäntöjä.
Komissio aikoo antaa näiden toimenpiteiden perusteella kansallisille viranomaisille ja yrityksille ohjeita
kilpailusääntöjen soveltamisesta.

2.3.8 81 ja 82 artiklan nojalla käsitellyt yksittäiset tapaukset

Unisource

161. Komissio teki 29. joulukuuta päätöksen ¥64∂ asiassa Unisource vuonna 1997 tekemänsä
päätöksen ¥65∂ peruuttamisesta. Päätöksen kohteena oli maailmanlaajuinen televiestintäalan liittoutuma
kolmen vakiintuneen teleoperaattorin eli KPN:n (Alankomaat), Telian (Ruotsi) ja Swisscomin (Sveitsi)
välillä.

162. Liittoutuman osapuolet olivat ilmoittaneet komissiolle, että osakkaat olivat päättäneet supistaa
huomattavasti yhteisyrityksen toimintakenttää markkinoiden kehitysnäkymien ja Unisourcelle
kertyneiden tappioiden takia. Yhteisyritys tarjoaa nykyisin vain televiestintäalan lisäarvopalveluita
monikansallisille yrityksille. Lisäksi yhteisyritys on luopunut kilpailukieltolausekkeista, joilla
emoyhtiöitä estettiin kilpailemasta yhteisyrityksen kanssa, ja yksinmyyntijärjestelyistä. 

¥64∂ Komission lehdistötiedote IP/01/1, 3.1.2001.
¥65∂ Komission päätös 29.10.1997, EYVL L 318, 20.11.1997.
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163. Tehtyään nämä muutokset osapuolet pyysivät komissiota tarkistamaan vuonna 1997 tehtyä
päätöstä ja erityisesti sitä, että ne vapautettaisiin laajamittaisista ehdoista ja raportointivaatimuksista,
jotka niille määrättiin osana myönnetystä poikkeuksesta. 

2.3.9 Sulautuma-asetuksen nojalla käsitellyt tapaukset

JV.46 – Callahan Invest / Kabel Nordrhein-Westfalen ja JV.50 – Callahan Invest / Kabel Baden-
Württemberg

164. Komissio hyväksyi 19. kesäkuuta ja 1. elokuuta tehdyillä päätöksillä Deutsche Telekomin (DT)
Nordrhein-Westfalenissa (KNW) ja Baden-Württembergissä (KBW) sijaitsevan alueellisen kaapelitele-
visioverkon myynnin Callahan Invest Limited -yhtiölle. ¥66∂ Tavoitteena on lisätä kilpailua viestintäpal-
veluiden tarjoamisen markkinoilla. Ilmoitettuja keskittymiä koskevassa arvioinnissaan komissio katsoi,
etteivät toimenpiteet luoneet tai vahvistaneet määräävää markkina-asemaa. 

165. Komissio katsoi, että vaikka KNW:llä ja KBW:llä on välittömästi liiketoimen jälkeen
tosiasiallinen monopoli oman alueensa kaapelitoiminnassa, liiketoimi ei sinänsä luo tai vahvista
määräävää asemaa Saksan maksutelevisiopalveluiden markkinoilla, sillä KNW ja KBW ottavat
haltuunsa DT:lle aiemmin kuuluneet osuudet. Kaapelitelevisioverkon uudistamisen jälkeen KNW ja
KBW kykenevät kilpailemaan DT:n kanssa tarjoamalla asiakkaille paikallispuhelu- ja Internet-
palveluita.

166. KNW ja KBW tekevät sopimuksia DT:n tytäryhtiön Media Services GmbH:n (MSG) kanssa
sisällön, teknisten palveluiden ja sellaisten markkinointi- ja myyntipalveluiden ostamisesta, jotka
liittyvät KNW:n Nordrhein-Westfalenissa asuville tilaajille tarjoamiin maksutelevisiopalveluihin.
Komission päätös liiketoimen hyväksymisestä ei kuitenkaan kata näitä sopimuksia. 

JV.48 – Vodafone, Vivendi ja Canal+ (Vizzavi)

167. Komissio hyväksyi 20. heinäkuuta Vodafonen, Vivendin ja Canal+:n muodostaman Vizzavi-
nimisen Internet-portaalialan yhteisyrityksen. Hyväksyminen oli mahdollista yritysten annettua
sitoumuksia, jotka takasivat kilpaileville Internet-portaaleille yhtäläisen mahdollisuuden käyttää
emoyhtiöiden kotipäätteitä ja matkapuhelimia.

168. Vizzavi kehittää, markkinoi, ylläpitää ja tarjoaa monijärjestelmäportaalin merkkituotetta
kaikkialla Euroopassa. Se tarjoaa asiakkaille erilaisten järjestelmien (esimerkiksi kiinteät ja matkapuhe-
linverkot, mikrotietokoneet, kämmentietokoneet ja televisiolaitteet) välityksellä saumattoman
ympäristön Internetin kautta tarjottavia interaktiivisia palveluita varten. Päätös takaa sen, että nykyinen
kilpailukykyinen Internet-palvelumalli, jonka mukaan asiakkaat voivat valita sisällöntarjoajansa
riippumatta siitä, kuka on heidän yhteydentarjoajansa, siirretään kehittymässä oleville matkapuhelinten
ja televisioiden kautta tarjottavien Internet-palveluiden markkinoille. 

169. Komissio päätteli tutkimuksessaan, että yhteisyritys olisi aiheuttanut kilpailuongelmia
voimakkaasti kasvavilla televisioon perustuvien Internet-portaalien kansallisilla markkinoilla ja
voimakkaasti kasvavilla matkapuhelimeen perustuvien Internet-portaalien kansallisilla ja yleiseurooppa-
laisilla markkinoilla. Ratkaistakseen komission osoittamat kilpailuongelmat osapuolet antoivat
sitoumuksia, joilla ne varmistivat, että kuluttaja voi halutessaan vaihtaa matkapuhelimessa tai
kotipäätteessä perusasetuksena olevan portaalin. Sitoumusten ansiosta kuluttajilla on oikeus käyttää

¥66∂ Komission lehdistötiedotteet IP/00/637, 20.6.2000, ja IP/00/905, 2.8.2000.
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kolmansien portaaleja, vaihtaa perusasetuksena oleva portaali itse toiseen tai valtuuttaa toinen portaali-
operaattori vaihtamaan perusasetus puolestaan. 

2.4 Postipalvelut

2.4.1 Komission ehdotus markkinoiden avaamisen jatkamiseksi 

170. Komissio antoi 30. toukokuuta postidirektiiviin tehtäviä muutoksia koskevan ehdotuksensa, jossa
esitetään toimenpiteitä, jotka avaisivat huomattavan osan postipalvelumarkkinoista kilpailulle vuoteen
2003 mennessä. ¥67∂ Markkinoiden avaamista kilpailulle jatkettaisiin vuonna 2007. Ehdotetun
vaiheittaisen lähestymistavan on tarkoitus lisätä kilpailua postipalvelumarkkinoilla ja tarjota suojatoi-
menpiteitä postin yleispalveluiden takaamiseksi kaikkialla Euroopan unionissa. 

171. Komissio ehdottaa, että palveluihin, jotka jäsenvaltioiden on avattava kilpailulle, lisätään uusia
palveluita 1. tammikuuta 2003 lähtien. Tällaisia olisivat yli 50 gramman painoiset postilähetykset ja alle
50 gramman painoiset lähetykset, joiden postimaksu on vähintään kaksi ja puoli kertaa vakiokirjeen
hintaa suurempi. Kaikki lähtevä ulkomaanposti ja pikaposti lisättäisiin myös kilpailulle avattaviin
palveluihin. Tämän ensimmäisen vaiheen myötä kilpailulle avattavien markkinoiden osuus yleispalvelun
tarjoajien postipalvelutuloista on keskimäärin noin 20 prosenttia. Ehdotuksessa määritellään lisäksi
selkeästi erityispalvelut, joita ei nykyisen direktiivin nojalla voida varata, ja vaaditaan, että
erityishintoihin on sovellettava avoimuuden ja syrjimättömyyden periaatteita. 

2.4.2 REIMS II -sopimuksen seuranta

172. Komissio teki 15. syyskuuta 1999 perustamissopimuksen 81 artiklan 3 kohdan nojalla päätöksen,
jolla REIMS II -sopimukselle myönnettiin 31. joulukuuta 2001 saakka voimassa oleva poikkeus. ¥68∂

Sopimuksessa 16 eurooppalaista postitoiminnan harjoittajaa sopii korvauksesta, jonka ne maksavat
toistensa saapuvan ulkomaanpostin jakelusta. Korvausten korotukset liittyvät vastaanottavan
postitoiminnan harjoittajan jakelupalvelun laadun paranemiseen. Komissio määräsi päätöksessään
osapuolille ehtoja ja velvollisuuksia varmistaakseen, että sopimuksesta on hyötyä kuluttajille. 

173. Kyseisen päätöksen jatkotoimenpiteenä komissio seurasi vuonna 2000 palvelujen hinnan ja
laadun kehittymistä yhteisön sisäisen postin markkinoilla. Yhteisön sisäisten ulkomaanpostipalveluiden
laatu on parantunut viime vuosina merkittävästi, vaikka joidenkin jäsenvaltioiden palveluiden laadun
lähtötaso on ollut erittäin heikko. Komissio oli myös yhteydessä sopimuspuoliin varmistaakseen, että ne
noudattavat päätöksessä säädettyjä ehtoja ja velvollisuuksia. Komissio on lisäksi pitänyt kokouksia
muiden asianomaisten, esimerkiksi kuluttaja- ja käyttäjäjärjestöjen, kanssa. 

2.4.3 Ulkomaanpostin pysäyttäminen ja ylihinnoittelu

174. Komissio tutkii parhaillaan kanteluita, joissa väitetään, että Deutsche Post AG rikkoo perustamis-
sopimuksen 82 artiklaa pysäyttämällä ja ylihinnoittelemalla tavallista saapuvaa ulkomaanpostia ja
viivästyttämällä sen jakelua. Komissio aloitti UK Post Officen tekemän kantelun perusteella
25. toukokuuta muodollisen menettelyn Deutsche Postia vastaan. ¥69∂ Komissio katsoi, että monet
postilähetykset, jotka Deutsche Post AG oli pysäyttänyt ja joista se oli veloittanut kotimaan postimaksun
sen perusteella, että lähetyksen sisältöön oli liitetty saksalainen vastausosoite, olivat tavallisia ulkomaan-

¥67∂ Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 97/67/EY muuttamisesta yhteisön postipalvelujen
kilpailulle avaamisen jatkamiseksi, KOM(2000) 319 lopullinen.

¥68∂ Asia IV/36.748 – REIMS II, komission päätös 15.9.1999 (EYVL L 275, 26.10.1999).
¥69∂ Asia COMP/36.915 – Deutsche Post AG – ulkomaanpostin pysäyttäminen. Komission lehdistötiedote IP/00/562.
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postilähetyksiä, jotka oli postitettu Yhdistyneestä kuningaskunnasta. Komissio teki tästä syystä alustavan
päätelmän, jonka mukaan Deutsche Post käytti väärin määräävää asemaansa saapuvan ulkomaanpostin
markkinoilla veloittamalla kyseisistä lähetyksistä täyden kotimaan postimaksun. Komissio katsoi myös,
että lähetysten pysäyttämisestä johtuvissa huomattavissa viipeissä voidaan katsoa olevan kyse 82 artiklan
rikkomisesta. 

2.4.4 Postimyyntipaketit 

175. Komissio aloitti 8. elokuuta muodollisen menettelyn Deutsche Post AG:tä vastaan asiassa, jossa
oli kyse Deutsche Post AG:n postimyyntipakettien jakeluun soveltamasta hinnoittelukäytännöstä. ¥70∂

Komissio katsoi väitetiedoksiannossaan, että Deutsche Post käytti väärin määräävää markkina-
asemaansa yhdistelemällä kanta-asiakasalennuksia ja määrällisiin tavoitteisiin sidottuja alennuksia
poistaen siten markkinoilta kilpailun. ¥71∂ Komissio tutki myös Saksassa sovellettavia korkeita
kirjemaksuja. Kansainväliset vertailut, joissa on otettu huomioon asukastiheyden ja palvelun laadun
kaltaisia tekijöitä, osoittavat vakiokirjemaksujen olleen Saksassa selkeästi korkeammat kuin muissa
Euroopan unionin jäsenvaltioissa. Tutkiakseen, ovatko kirjemaksut kohtuuttomia eli ovatko Deutsche
Post AG:n veloittamat maksut oikeassa suhteessa todellisiin kustannuksiin tai tarjotun palvelun arvoon,
komissio on pyytänyt Deutsche Postilta lisätietoja kustannuksista.

176. Deutsche Post ilmoitti 19. lokakuuta peruuttaneensa postimyyntiyritysten kanssa tekemiensä
sopimusten lausekkeista ne, jotka koskevat määrällisiin tavoitteisiin sidottuja alennuksia ja kanta-
asiakasalennuksia, joita komissio oli vastustanut, ja totesi käyvänsä yritysten kanssa neuvotteluja
vaihtoehtoisista järjestelyistä.

2.4.5 Uudet postipalvelut

177. Komissio teki 21. joulukuuta päätöksen Italiassa tarjottavista uusista postipalvelusta, joihin sisältyy
erityisiä lisäarvollisia osia, muun muassa takuu, että sähköisesti luodut lähetykset saapuvat vastaanottajalle
määrättynä päivänä tai ajankohtana. ¥72∂ Päätös tehtiin Italiaa vastaan tehdyn kantelun perusteella. Kantelun
mukaan hybridipostin (jossa lähetykset luodaan sähköisesti) jakeluvaihe oli varattu poikkeuksetta
vakiintuneelle postitoiminnan harjoittajalle. Komissio katsoo, että kyseisistä järjestelyistä 22. heinäkuuta
annettu Italian asetus N:o 261, joka estää yksityisiä toimittajia tarjoamasta uusia hybridipostipalveluja,
rikkoo perustamissopimuksen 86 artiklan 1 kohtaa ja 82 artiklaa. Italian lisäksi mikään muu jäsenvaltio ei ole
varannut vakiintuneelle operaattorille hybridipostin jakelua määrättynä päivänä tai ajankohtana. 

178. Hybridipostin jakeluvaiheeseen voi sisältyä joitakin lisäarvollisia osia, esimerkiksi takuu, että
sähköisesti luodut lähetykset saapuvat vastaanottajalle määrättynä päivänä tai ajankohtana. Italian
vakiintunut postitoiminnan harjoittaja ei tarjoa tällä hetkellä tätä uutta palvelua. Jakelu määrättynä
päivänä tai ajankohtana muodostaa erilliset markkinat, jotka poikkeavat huomattavasti perinteisistä
jakelupalveluista (yleispalveluista). Uuden palvelun varaaminen yleispalvelun tarjoajalle, joka ei tarjoa
kyseistä palvelua, ei tästä syystä ole perusteltua. Vakiintuneen postitoiminnan harjoittajan palveluva-
likoimaan ei myöskään tällä hetkellä sisälly takeita siitä, että lähetys toimitetaan määrättynä päivänä tai
ajankohtana, eikä sille näin ollen aiheutuisi tappioita palvelun myöntämisestä toiselle postitoiminnan
harjoittajalle. 

¥70∂ Yhdistetyt asiat COMP/35.141 UPS / Deutsche Post AG ja COMP/37.121 DVPT / Deutsche Post AG. Komission
lehdistötiedote IP/00/919.

¥71∂ Ensimmäisen, 8. elokuuta 2000 lähetetyn väitetiedoksiannon jälkeen lähetettiin lisäväitetiedoksianto, joka oli päivätty
4. lokakuuta 2000. Komission lehdistötiedote IP/00/1108.

¥72∂ Komission lehdistötiedote IP/00/1522.
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2.5 Lentoliikenne

2.5.1 Liittoutumat

179. Yhdistyminen lentoliikenteen alalla jatkuu nopeaan tahtiin, ja komissio tutki vuonna 2000 useita
tällä alalla toteutettuja liittoutumia ja sulautumia. Komissio katsoo yleisesti ottaen, että lentoyhtiöiden
liittoutumat hyödyttävät matkustajia laajentamalla reittiverkkoja ja parantamalla tehokkuutta.
Liittoutumat voivat kuitenkin myös rajoittaa merkittävästi kilpailua yksittäisillä reiteillä, ja tämän
vaikutuksen lieventämiseksi voi olla tarpeen toteuttaa korjaustoimenpiteitä.

180. Komissio lähetti 28. helmikuuta 2000 ”varoituskirjeen” Swissairille, Sabenalle, TAP:lle,
AOM:lle ja Crossairille, jotka kuuluvat Qualiflyer-liittoutumaan. Kirje koski sopimusta lentohintojen
yhteensovittamisesta. Kirjeessä osapuolille annettiin kolme viikkoa aikaa ilmoittaa komissiolle, että
sopimus oli purettu. Muussa tapauksessa kyseisiä lentoyhtiöitä vastaan aloitettaisiin virallinen
rikkomisesta johtuva menettely, jonka perusteella voidaan tehdä rikkomisen toteava päätös ja määrätä
osapuolille sakkoja. Kirjeen saatuaan osapuolet purkivat Portugalin ja Belgian, Portugalin ja Sveitsin
sekä Brysselin ja Pariisin (Orly) välisiä reittejä koskevan hinnoittelusopimuksen. Qualiflyer-liittoutuman
jäsenet ovat ainoat kyseisillä reiteillä liikennöivät yhtiöt. Komissio ei näin ollen aloittanut virallista
rikkomisesta johtuvaa menettelyä.

181. Komissio lähetti lokakuussa Lufthansalle ja SAS:lle kirjeet, joissa esitettiin vakavia epäilyjä
niiden Austrian Airlinesin kanssa harjoittaman yhteistyön soveltuvuudesta yhteismarkkinoille.
Yhteistyöstä ilmoitettiin komissiolle joulukuussa 1999. Komissio uskoo, että yhteistyösopimukset
poistaisivat nykyisessä muodossaan kilpailua monilta Saksan ja Itävallan sekä Itävallan ja Skandinavian
välisiltä reiteiltä. Kyseisten kirjeiden lähettäminen oli ensimmäinen virallinen vaihe komission
tutkimuksissa, jotka ovat vielä kesken. Tutkimukset voivat johtaa kieltopäätöksen tekemiseen, jos
yritykset eivät löydä ratkaisuja komission osoittamiin ongelmakohtiin. 

182. Komissiolla on meneillään myös muita lentoyhtiöliittoutumia koskevia tutkimuksia. Sen
odotetaan tekevän päätöksen British Midlandin, Lufthansan ja SAS:n välisestä yhteistyöstä vuoden 2001
alkupuolella. 

183. Komissio tutki vuonna 2000 myös US Airin ja Unitedin sulautumista. Osapuolet hyväksyivät
sitoumuksia, ja sulautuma hyväksyttiin vuoden 2001 alussa. 

2.5.2 Lentoasemat

184. Komissio on tutkinut kaikkien eurooppalaisten lentoasemien laskeutumismaksuja 28. kesäkuuta
1995 alkaen, jolloin se totesi, että Brysselin päälentoasemalla käytössä ollut alennusjärjestelmä rikkoi EU:n
lainsäädäntöä. Useimmat jäsenvaltiot ovat muuttaneet sen jälkeen laskeutumismaksujärjestelmäänsä
syrjivän kohtelun lopettamiseksi. Vuonna 1999 tehtiin Portugalin ja Suomen lentoasemaviranomaisia
koskevat päätökset. Portugalin viranomaiset ovat valittaneet komission päätöksestä yhteisöjen
tuomioistuimeen, mutta Suomen viranomaiset ovat sitoutuneet noudattamaan komission päätöstä ja
muuttamaan laskeutumismaksujärjestelmäänsä tammikuuhun 2001 mennessä. 

185. Komissio teki heinäkuussa 2000 perustamissopimuksen 86 ja 82 artiklan nojalla päätöksen ¥73∂,
jossa todettiin, että Espanjan hallituksen määräämä järjestelmä, jossa lennon lähtöpaikan perusteella
myönnettiin alennuksia ja veloitettiin erilaisia laskeutumismaksuja, suosi kansallisia lentoyhtiöitä.

¥73∂ Komission lehdistötiedote IP/00/874, 27.7.2000.
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Yhteisön sisäisten lentojen maksut olivat kaikkien lentokoneryhmien osalta korkeammat kuin kotimaan-
lentojen maksut. Lisäksi oli määrätty alennuksista, jotka oli suhteutettu kuukausittaisten laskeutumisten
määrään. Alennukset olivat 9–35 prosenttia. Järjestelmä suosi käytännössä kansallisia lentoyhtiöitä,
erityisesti Iberiaa, Binter Canariasia ja Spanairia, joiden alennukset olivat keskimäärin 20–25 prosenttia.
Tälle syrjivälle kohtelulle ei ollut objektiivisia perusteita. Espanjan viranomaiset ovat sittemmin
ilmoittaneet komissiolle muuttaneensa laskeutumismaksujärjestelmänsä yhteisön oikeuden mukaiseksi. 

186. Italian viranomaisille lähetettiin samanaikaisesti virallinen ilmoitus, joka oli ensimmäinen vaihe
komission menettelyssä, joka voi myös johtaa muodollisen päätöksen tekemiseen. Kuten Espanjan
viranomaisten tapauksessa, komissio katsoi, että Italiassa sovellettu järjestelmä syrji ulkomaisia
liikenteenharjoittajia ja suosi italialaisia lentoyhtiöitä, erityisesti Alitaliaa. Laskeutumismaksut ovat
Italiassa lakisääteisiä. Lokakuun 27. päivänä 1998 annetun asetuksen nojalla kotimaanlennoille
myönnettiin 57–64 prosentin alennukset vakiomääräisistä laskeutumismaksuista, joita sovelletaan
ulkomaanlentoihin konetyypin mukaan. Saatuaan komissiolta virallisen ilmoituksen Italian viranomaiset
ovat ilmoittaneet komissiolle muuttaneensa laskeutumismaksujärjestelmänsä yhteisön oikeuden
mukaiseksi. 

187. Pyytäessään Espanjan ja Italian hallituksia poistamaan kyseiset järjestelmät käytöstä komissio
toteutti viimeisen kerran toimenpiteitä syrjivien laskeutumismaksujen poistamiseksi koko Euroopan
talousalueelta.

188. Komissio teki 11. kesäkuuta 1998 EY:n perustamissopimuksen 82 artiklan mukaisen
päätöksen ¥74∂, joka koski Aéroports de Paris’ta (ADP). Määrättiin, että ADP ottaa maahuolintapal-
veluiden alalla käyttöön liikevaihtoon perustuvien maksujen syrjimättömän järjestelmän. ADP haki
päätökseen muutosta elokuussa 1998.

189. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin hylkäsi 12. joulukuuta 2000 ¥75∂ ADP:n kanteessa
luetellut seitsemän muutoksenhakuperustetta. Tuomio on merkityksellinen ainakin seuraavien kolmen
näkökohdan osalta: siinä tarkennetaan menettelyasetus, jota sovelletaan liikenneinfrastruktuureihin,
luokitellaan lentoaseman hoito yritystoiminnaksi ja lentoaseman hoitaja yritykseksi ja vahvistetaan
asiassa Corsica ferries ¥76∂ annetun tuomion mukaisesti, että artiklan 82 soveltaminen ei edellytä, että
kyseiset yritykset toimivat samoilla markkinoilla. 

190. Kyseinen tuomio tukee komission liikenteen infrastruktuurien alalla noudattamaa politiikkaa ja
erityisesti liikenteen infrastruktuurien tasapuolista käyttömahdollisuutta.

2.5.3 Varausjärjestelmät

191. Komissio lopetti heinäkuussa 2000 82 artiklan mukaisen tutkimuksen, joka koski Air Francen
väitetysti yhdysvaltalaiseen tietokonepohjaiseen varausjärjestelmään SABREen kohdistamaa syrjivää
kohtelua. Tutkimus lopetettiin Air Francen sitouduttua toimintasääntöihin, joiden mukaan SABRElle
tarjotaan vastaavat ehdot kuin Air Francen osittain omistamalle tietokonepohjaiselle Amadeus-varausjär-
jestelmälle ja muille tietokonepohjaisille varausjärjestelmille. Tämä tuloksekas tutkinta oli ensimmäinen,
joka aloitettiin Yhdysvaltain oikeusministeriön Euroopan unionin ja Yhdysvaltain kahdenvälisen
yhteistyösopimuksen nojalla esittämästä pyynnöstä. 

¥74∂ EYVL L 230, 18.8.1998, s. 10, XXVIII kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus, s. 149.
¥75∂ Asia T-128/98, ADP vastaan komissio, ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa.
¥76∂ Asia C-18/93, Corsica Ferries, Kok. 1994, s. I-1783.
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2.6 Meriliikenne

2.6.1 Linjaliikennettä harjoittavien varustamoiden yhteenliittymiin (konsortioihin) sovellettavat 
ryhmäpoikkeukset

192. Komissio antoi 19. huhtikuuta 2000 asetuksen (EY) N:o 823/2000 ¥77∂ komission asetuksessa
(EY) N:o 870/95 ¥78∂ säädettyjen linjaliikennettä harjoittavien varustamoiden konsortioille myönnettävien
ryhmäpoikkeusten jatkamisesta. Jälkimmäisen asetuksen viiden vuoden pituinen voimassaoloaika päättyi
25. huhtikuuta 2000.

193. Komissio suhtautuu konsortioihin myönteisesti tästä yhteistyömuodosta saatavien etujen
perusteella. Konsortioilla voidaan yleensä parantaa tuottavuuden lisäksi myös asiakkaille tarjottavien
linjaliikennepalveluiden laatua jäsenyritysten toiminnan järkeistämisen ja konsortioista saatavien
mittakaavaetujen ansiosta. 

194. Uusi asetus, jolla ryhmäpoikkeuksen voimassaoloa pidennetään viidellä vuodella, sisältää
muutoksia, joiden tarkoituksena on selkeyttää poikkeusta komission asetuksesta (EY) N:o 870/95
laatiman tulkinnan mukaisesti. Asetuksessa (EY) N:o 823/2000 säädetään muun muassa, että
ryhmäpoikkeusta sovelletaan myös useammassa kuin yhdessä liikenteessä toimiviin konsortioihin
(2 artiklan 1 kohta) ja markkinaosuuksien raja-arvoja on noudatettava kaikkien niiden markkinoiden
osalta, joilla konsortiot toimivat (6 ja 7 artikla).

195. Asetuksella (EY) N:o 823/2000 asetuksessa (EY) N:o 870/95 säädettyyn ryhmäpoikkeukseen
tehty tärkein muutos on se, että uudessa asetuksessa viitataan markkinaosuuksien raja-arvoihin
asetuksessa (EY) N:o 870/95 käytettyjen liikenneosuuksien raja-arvojen sijaan (konsortion osuus
liikenteestä kahden sellaisen sataman välillä, joilla se todellisuudessa liikennöi). Markkinaosuus on
kilpailulainsäädännössä yleisesti käytetty osoitus markkinavoimasta. Liikenneosuutta käytettiin
aiemmassa asetuksessa kriteerinä siksi, että varustamot olivat pitäneet markkinaosuuksien laskentaa
vaikeana. Kokemukset ovat kuitenkin osoittaneet, että varustamoilla on valmiudet antaa tietoja
markkinaosuuksistaan. 

196. Yhteensä 11 konsortiota hyötyi asetuksen (EY) N:o 870/95 voimassaolon päättymiseen saakka
kyseiseen asetukseen sisältyvästä poikkeuksesta. Poikkeuksen myöntämisessä sovellettiin asetuksessa
säädettyä vastustamismenettelyä, jonka avulla komissio voi tarkistaa, että konsortioihin kohdistui
tehokasta kilpailua. Ei ollut näyttöä siitä, että olosuhteissa olisi tapahtunut sellaisia muutoksia, joiden
takia konsortioihin ei olisi enää kohdistunut tehokasta kilpailua. Uudestaan tehtävien ilmoitusten
aiheuttaman työtaakan välttämiseksi asetuksessa (EY) N:o 823/2000 säädetään tästä syystä näille
konsortioille myönnetyn poikkeuksen voimassaolon jatkamisesta (johdanto-osan 27. kappale, 13 artiklan
2 kohta). Uuden asetuksen mukaan tällaisiin sopimuksiin kohdistuu edelleen velvoitteita (9 artikla) ja
komissiolla on edelleen valtuudet peruuttaa poikkeus (12 artikla).

2.6.2 Grand Alliance -konsortio

197. Komissio myönsi maaliskuussa 2000 poikkeuksen Grand Alliance -konsortiolle, joka on
sopimus Hapag-Lloyd Container Linien, Malaysia International Shipping Corporationin, Nippon Yusen
Kaishan (NYK), Orient Overseas Container Line Limitedin (OOCL) ja P&O Nedlloydin välillä.
Konsortio tarjoaa yhteisiä linjaliikennepalveluja Pohjois- ja Etelä-Euroopassa sekä Kaukoidässä
sijaitsevien satamien välillä. Tutkittuaan olosuhteet konsortion palveluiden kattamilla markkinoilla
komissio päätteli, että konsortio täytti asetuksen (EY) N:o 870/95 mukaisen poikkeuksen myöntämis-

¥77∂ EYVL L 100, 20.4.2000, s. 24. Komission lehdistötiedote IP/00/404, 25.4.2000.
¥78∂ EYVL L 89, 21.4.1995, s. 7.
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edellytykset. Komissio kiinnitti huomiota erityisesti siihen, että sopimuspuolet olivat tehneet huomattavia
investointeja konsortion palveluihin ja että oli näyttöä siitä, että konsortio joutuisi käymään tehokasta
kilpailua muiden varustamoiden kanssa. 

2.6.3 FETTCSA

Komissio teki 16. toukokuuta 2000 päätöksen, jonka mukaan Far East Trade Tariff Charges and
Surcharges Agreement (FETTCSA) -sopimuksen osapuolet olivat rikkoneet EY:n perustamisso-
pimuksen 81 artiklan 1 kohdan kartellikieltoa. Tapausta käsitellään tämän kertomuksen kartelleja
koskevassa jaksossa (osan I.B luku 1.1).

2.7 Rautatieliikenne

198. Yhteisön rautatieliikenne on ollut viimeiset 30 vuotta jyrkässä laskusuunnassa, vaikka kyseisen jakson
aikana sekä matkustaja- että rahtiliikenne on lisääntynyt 2,5–3 prosentin vuosivauhtia. Lisäys on ollut
sisämarkkinoiden luomisen myötä erityisen voimakasta rajatylittävän rahtiliikenteen alalla. Rautatieliikenne ei
kuitenkaan valitettavasti ole hyötynyt tästä kehityksestä. Vuosina 1990–1998 maanteillä rahtiliikenne lisääntyi
35 prosenttia, kun taas rautateiden rahtiliikenne väheni kuusi prosenttia (tonneina/kilometri). On
silmiinpistävää, että rautatieliikenteen markkinaosuus on pienentynyt myös suurikokoisten tuotteiden pitkillä
kuljetusmatkoilla eli markkinasegmentillä, jolla sen pitäisi olla erityisen kilpailukykyinen. 

199. Tähän kehityskulkuun on useita syitä, joista yksi on se, että ala kärsii rautatieliikenteen sisämark-
kinoiden puuttumisesta. Direktiivin 91/440/ETY vaikutus kilpailun tuomiseen rautatieliikenteen
markkinoille on ollut vähäinen. Kansalliset rautatieyhtiöt harjoittavat rajatylittävää liikennöintiä
yhteistyössä, ja tulokkaat ovat siitä syystä pitäneet pääsyä markkinoille vaikeana. Koska markkinoiden
vapauttaminen on edistynyt hitaasti, jäsenvaltiot ovat sopineet periaatteessa EY:n rautatierahtiliikenteen
markkinoiden laajemmasta avaamisesta ja neuvosto ja Euroopan parlamentti pääsivät marraskuussa 2000
sopimukseen uudesta infrastruktuuripaketista. Näiden toimenpiteiden odotetaan vahvistavan rautatie-
liikenteen alaa. Kilpailupolitiikalla olisi oltava tulevaisuudessa yhä suurempi vaikutus tämän alan
kehittymiseen. Kansalliset rautatieyhtiöt ovat tehneet aloitteen lastaustoimintojensa yhdistämisestä.
Komissio on saanut äskettäin kanteluja uusilta kilpailijoilta, jotka toimivat rautateiden matkustaja- ja
rahtikuljetusten aloilla. Näistä kanteluista monia tutkitaan parhaillaan.

Lisälehti 3: Kilpailu ja yleishyödylliset palvelut Euroopassa 

Komissio antoi Lissabonissa maaliskuussa 2000 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston kehotuksen
mukaisesti 20. syyskuuta 2000 päivitetyn version tiedonannostaan yleishyödyllisistä palveluista
Euroopassa. Uusi tiedonanto on merkittävä edistysaskel komission toiminnassa, jonka tavoitteena
on selostaa yksityiskohtaisesti yleishyödyllisiä palveluita koskevia EY:n sääntöjä ja sääntöjen
soveltamistapoja. Uuden tiedonannon keskeisenä tavoitteena on etsiä mahdollisimman
konkreettisia ratkaisuja ongelmiin, joiden vuoksi Eurooppa-neuvosto esitti pyyntönsä, ja parantaa
yleishyödyllisten palveluiden tarjoamisen oikeusvarmuutta. 

Uudessa tiedonannossa kuvataan tästä syystä nykyisen EY-oikeuden soveltamisalaa ja joustomahdol-
lisuuksia, joita tällä hetkellä voimassa oleva lainsäädäntökehys tarjoaa jäsenvaltioiden yleishyödyllisten
palveluiden erityispiirteiden ottamiseksi huomioon. Tämä on erityisen tärkeää, sillä monissa
yhteyksissä on huolestuttu siitä, että EY:n kilpailulainsäädäntö ja sisämarkkinalainsäädäntö voivat
haitata moitteettomasti toimivien yleishyödyllisten palveluiden tarjoamista erityisesti paikallis- ja
aluetasolla. Uudessa tiedonannossa esitetyistä näkökohdista voidaan pitää erityisen tärkeinä seuraavia:
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– Tiedonannossa todetaan aluksi, että markkinamekanismit tarjoavat usein turvallisesti yleistä
taloudellista etua koskevia palveluita eikä kilpailuun ja sisämarkkinoihin liittyvien
periaatteiden soveltaminen vaaranna näiden palveluiden tarjontaa vaan usein jopa parantaa
sitä. Tämä ei kuitenkaan estä valtiota säätämästä asetuksella turvallisuus-, laatu- eikä
asianmukaisuusnormeista, joita kaikkien niiden operaattoreiden on noudatettava, jotka
haluavat tarjota yleistä taloudellista etua koskevia palveluita. 

– Uudessa tiedonannossa vahvistetaan lisäksi jäsenvaltioiden yleinen vapaus määritellä
palvelut, joiden ne katsovat koskevan yleistä taloudellista etua EY:n perustamissopimuksen
86 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla. Tämä vapaus ei kuitenkaan saa rajoittaa
komission ilmeisten virheiden havaitsemiseksi harjoittamaa valvontaa. Jäsenvaltioilla on
myös oikeus antaa näiden palveluiden tarjoaminen tiettyjen yritysten tehtäväksi.
Tiedonannossa määrätään yksityiskohtaisesti jäsenvaltioiden mahdollisuuksista varmistaa
näiden palveluiden toimivuus EY:n perustamissopimuksen mukaisilla erityistoimenpiteillä.
Lisäksi muistutetaan, että perustamissopimuksen 295 artiklan mukaisesti yhteisö ei puutu
yritysten julkiseen tai yksityiseen omistukseen. 

– Tiedonannossa luetellaan lopuksi erilaisia syitä siihen, miksi yleishyödylliset palvelut
voidaan jättää EY:n kilpailusääntöjen (ja sisämarkkinasääntöjen) soveltamisalan ulkopuolelle
tai miksi ne ovat sääntöjen mukaisia. Näin on silloin, kun toiminta

• ei ole luonteeltaan taloudellista

• ei vaikuta jäsenvaltioiden väliseen kauppaan (tai siihen ei liity rajatylittäviä näkökohtia)

• kuuluu de minimis -säännön soveltamisalaan

• voi saada erityispoikkeuksen (esimerkiksi perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan d
alakohdan poikkeus, joka koskee valtiontukea kulttuurin tai kulttuuriperinnön
edistämiseen)

• kuuluu tapauksiin, joiden ristiriitaisuus EY:n kilpailusääntöjen tai sisämarkkinasääntöjen
kanssa voidaan perustamissopimuksen 86 artiklan 2 kohdan nojalla ratkaista tavalla, joka
mahdollistaa yleistä taloudellista etua koskevan palvelun jatkamisen. 

Uudessa tiedonannossa pyritään näin ollen osoittamaan, että yhteisön oikeus voi taata soveltamisalansa
rajoissa korkeatasoisten yleistä taloudellista etua koskevien palveluiden asianmukaisen toiminnan.
Tähän yhdistyvät edut, joita saadaan avoimista markkinoista, joilla on kilpailua. 

Onkin tärkeää, että uudessa tiedonannossa korostetaan yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytäntöä,
jonka nojalla korvaus, jonka valtio myöntää yritykselle yleistä taloudellista etua koskevien tehtävien
täyttämisestä, on valtiontukea. Tuki voidaan katsoa EY:n perustamissopimuksen mukaiseksi, jos kaikki
86 artiklan 2 kohdan edellytykset täyttyvät. Tämä edellyttää erityisesti, että korvaus on enintään
tuensaajayritykselle uskotusta tehtävästä aiheutuvien ylimääräisten nettokustannusten suuruinen.
Perustamissopimuksen 73 artiklassa määrätään erikseen liikennealaan sovellettavasta menettelystä.
Komissio toteaa tiedonannossaan lisäksi, että jos korvaus määritetään asianmukaiseksi ajaksi avoimen
ja syrjimättömän menettelyn kautta, tuen voidaan olettaa olevan perustamissopimuksen valtiontuki-
säännösten mukainen. Tällä menettelyllä taataan yritykselle uskottujen yleistä taloudellista etua
koskevien palveluiden toimivuus ja vältetään samalla kilpailun vääristyminen.
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3 Palvelut

3.1 Rahoituspalvelut

200. Yhteinen raha otettiin 1. tammikuuta 1999 käyttöön 11 jäsenvaltiossa. Euron käyttöönotto lisää
tuntuvasti kilpailua rahoituspalveluiden alalla. Välittömin vaikutus on valuuttakurssiriskistä ja valuutan-
vaihtokuluista kaupalle aiheutuneiden esteiden poistuminen. Tämän odotetaan lisäävän euroalueeseen
kuuluvien maiden välistä kauppaa ja syventävän sitä kautta yhtenäismarkkinoita ja tarvetta edistää EU:n

Tiedonannossa luodaan katsaus myös tapoihin, joilla yhteisö voi perustamissopimuksen uuden 16
artiklan nojalla kehittää yhteistyössä paikallisten, alueellisten ja kansallisten viranomaisten kanssa
aktiivista politiikkaa Euroopan tasolla, jotta kaikille Euroopan kansalaisille taataan parhaiden
mahdollisten palveluiden tarjoaminen. Tässä toiminnassa on noudatettava toissijaisuusperiaatetta
ja jäsenvaltioiden vapautta määritellä yleistä taloudellista etua koskevat palvelut.

Uudessa tiedonannossa kuvaillaan lopuksi joidenkin yleishyödyllisten palveluiden (televiestintä,
liikenne ja energia) vapauttamisesta saatuja kokemuksia ja tilannetta joillakin yksittäisillä aloilla.
Uudesta tiedonannosta ilmenee, että

– pyrkiessään avaamaan markkinat ja tuomaan niille kilpailua komissio mukauttaa lähesty-
mistapansa ja ehdotustensa ja toimenpiteidensä toteutusaikataulun kyseisen alan erityis-
piirteiden ja kyseisten alojen julkisten palvelutehtävien vaatimuksiin

– markkinoiden vapauttaminen on taannut yleistä taloudellista etua koskevien palveluiden
laadun ja hinnan pysymisen ennallaan tai jopa parantanut niiden laatua ja alentanut niiden
hintaa.

Uuteen tiedonantoon suhtauduttiin myönteisesti kahdessa sisämarkkina-asioita käsittelevän
neuvoston kokouksessa, joissa päästiin sopimukseen julistuksesta (lausunnosta) yleistä
taloudellista etua koskevista palveluista. Julistuksessa korostetaan EY:n perustamissopimuksen
16 artiklan tärkeyttä – rajoittamatta perustamissopimuksen 73, 86 ja 87 artiklan soveltamista – ja
suhtaudutaan hyväksyvästi komission tiedonannon peruslähtökohtiin ja siinä esitettyihin yksityis-
kohtaisiin selvityksiin. Julistuksessa kuitenkin painotetaan jälleen kerran sitä, että yleistä
taloudellista etua koskevat palvelut on tarjottava oikeusvarmuuden ja taloudellisen
kannattavuuden oloissa. Tämän mukaisesti julistuksessa pyydettiin lisäselvityksiä yleistä
taloudellista etua koskevien palveluiden rahoitusmenetelmien ja valtiontukisääntöjen
soveltamisen välisestä suhteesta. 

Nizzan Eurooppa-neuvosto (7.–11. joulukuuta 2000) hyväksyi neuvoston julistuksen ja kehotti
neuvostoa ja komissiota jatkamaan asian käsittelyä näiden suuntaviivojen ja perustamisso-
pimuksen 16 artiklan perusteella. Viitaten 20. syyskuuta 2000 annetun tiedonannon 36. kohtaan
Eurooppa-neuvosto pani merkille komission aikomuksen pohtia tiiviissä yhteistyössä
jäsenvaltioiden kanssa, millä keinoin voitaisiin lisätä ennakoitavuutta sekä parantaa
oikeusvarmuutta yleishyödyllisiä palveluja koskevia kilpailusääntöjä sovellettaessa. Eurooppa-
neuvosto ilmoitti odottavansa, että neuvosto ja komissio antavat joulukuussa 2001 kokoontuvalle
Eurooppa-neuvostolle kertomuksen kyseisten suuntaviivojen täytäntöönpanosta. 
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yhdentymistä. Tässä yhteydessä on tärkeämpää kuin koskaan parantaa markkinoiden joustavuutta ja
tehokkuutta tarjontapuolen rakenteellisten puutteiden poistamiseksi.

201. Kilpailupolitiikalla on ensiarvoinen merkitys parhaan mahdollisen hyödyn saamiseksi talous- ja
rahaliitosta. 

202. Esimerkkinä voidaan mainita rahoitusala, jolla yhteinen raha ja uusien tekniikoiden käyttöönotto
tarjoavat pankeille mahdollisuuden kilpailla vähittäistalletustoiminnasta maissa, joissa niillä ei ole
varsinaista toimipaikkaa. Euroalueella lainananto missä tahansa jäsenvaltiossa voidaan rahoittaa toisesta
jäsenvaltiosta saaduilla talletuksilla. Kilpailun pitäisikin lisääntyä lainamarkkinoiden yhtenäistetyillä
segmenteillä, joilla suorilla asiakaskontakteilla on vähäinen merkitys (kulutusluotot, tavanmukaiset
kiinnelainat jne.). Rahoitusalan lisääntyvän kilpailun pitäisi kaiken kaikkiaan johtaa rahoituksen entistä
helpompaan saatavuuteen ja rahoituskustannusten alenemiseen. Tämä todennäköisesti kannustaa
yrityksiä lisäämään investointi- tai liiketoimintaansa.

203. Tämän prosessin ei kuitenkaan voida antaa edetä hallitsemattomasti. On olemassa riski, että
yritykset reagoivat lisääntyneeseen kilpailuun pyrkimällä vähentämään sitä. Euron käyttöönotto
helpottaa tällaista toimintaa, sillä entistä avoimemmat hinnat helpottavat kilpailijoiden hintojen
seurantaa. Tällöin on myös yhä vaikeampi poiketa sovituista hinnoista kätkeytymällä valuuttakurssivaih-
teluiden taakse. Komission tehtävänä on estää tällaiset käytännöt. Rahoitusalan lisääntynyt kilpailu
hyödyttää jo nyt asiakkaita, jotka kärsivät eniten toimittajien markkinavoimasta ja kilpailua rajoittavista
toimintatavoista. Rahoitusalalla käytävän kilpailun kiristymisellä on myönteisiä kerrannaisvaikutuksia
myös muilla aloilla. 

204. Komissio on osoittanut vuoden 2000 aikana pyrkivänsä määrätietoisesti ryhtymään toimenpiteisiin
kiellettyjä sopimuksia vastaan ja lisäämään kilpailua rahoitusalalla. Kuten edellä mainittiin ¥79∂, komissio on
aloittanut menettelyn lähes 120:tä pankkia ja pankkiyhdistystä vastaan tutkiakseen, ovatko ne mukana
euroalueen valuutanvaihtomaksuista tehdyissä sopimuksissa. Toisena esimerkkinä voidaan mainita Cartes
Bancaires -ryhmittymän sääntöjä ja sisäisiä päätöksiä koskevat tutkimukset.

Groupement des cartes bancaires

205. Komissio lähetti 30. lokakuuta 2000 hallinnollisen kirjeen asian käsittelyn lopettamisesta
Groupement des cartes bancaires -ryhmittymälle, joka oli vuosina 1988–1998 tehnyt useita ilmoituksia
säännöistään ja sisäisistä päätöksistään. Kyseinen ryhmittymä on Ranskan suurin maksukorttiorga-
nisaatio. Se hallinnoi CB-maksukorttijärjestelmän infrastruktuuria ja antaa järjestelmää koskevat
säännöt. Ryhmittymän jäsenpankkien liikkeeseen laskemien korttien osuus Ranskan korttimaksuta-
pahtumista on yli 90 prosenttia.

206. Hallinnollinen kirje lähetettiin vasta sen jälkeen, kun ilmoitettuihin sopimuksiin oli tehty joitakin
muutoksia. Ryhmittymän perustamissopimuksen 10 artiklan 5 kohtaa muutettiin sen selventämiseksi, että
ryhmittymän hallintoneuvoston suostumus, joka on edellytyksenä sille, että jäsenpankit voivat laskea
liikkeeseen uusia kortteja, koskee vain kyseisen kortin ja erityisesti sen ulkonäön yhdenmukaisuutta CB:n
sääntöjen kanssa. Kyseisen artiklan 7 kohdassa, sellaisena kuin se on muutettuna, määrätään, että jäsenpankin
ja toisen korttiverkon väliselle sopimukselle vaadittavan hallintoneuvoston suostumuksen tarkoituksena on
yksinomaan ehkäistä pyrkimykset vahingoittaa CB-järjestelmän imagoa, eheyttä ja turvallisuutta. 

¥79∂ Katso myös kohta 72.
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207. Hallintoneuvoston vuonna 1995 tekemää aloitetta, joka koski korttien rajatylittävää
liikkeeseenlaskua, muutettiin tarkentamalla edellytyksiä, joilla ulkomaisen pankin liikkeeseen laskeman
kortin käsittelyssä voidaan käyttää ryhmittymän infrastruktuuria (CB-järjestelmästä koostuva
infrastruktuuri). Jos ulkomaisen pankin korttia käytetään CB-järjestelmässä vain vähän suhteessa kortin
kokonaiskäyttöön, liikkeeseenlaskijapankkia ei vaadita liittymään ryhmittymään. Jos suurin osa kortilla
suoritetuista maksutapahtumista käsitellään kuitenkin CB-järjestelmässä, ryhmittymä määrää
liikkeeseenlaskijapankin liittymään ryhmittymään, noudattamaan sen sisäisiä sääntöjä ja maksamaan
CB-järjestelmän käyttömaksut. Komissio on myöntänyt, ettei CB-järjestelmässä ole kyse
välttämättömästä palvelusta ja ryhmittymä voi tästä syystä päättää, myöntääkö se kilpailijoilleen
järjestelmän käyttöoikeuden (edellyttäen, että kilpailijoita ei kohdella syrjivästi).

208. Komissio on todennut, ettei CB-kortilla suoritetun maksutapahtuman käsittelyyn osallistuvilta
kahdelta pankilta veloitettava maksupalkkio kuulu 81 artiklan soveltamisalaan, sillä kyse on täysin
kotimaisesta palkkiosta, joka ei vaikuta jäsenvaltioiden väliseen kauppaan.

3.2 Tietoyhteiskunta ja Internet

209. Komission ensisijaisena tavoitteena Internet-markkinoilla on luoda Internetin kehittämiselle
avoimet ja kilpailukykyiset olosuhteet sen varmistamiseksi, että Internet pysyy avoimena tietovälineenä.
On syytä huomata, että Internetiä ja siihen liittyviä tapauksia käsitellessään komissio lähtee periaatteessa
siitä, että kehitys edistää kilpailua. Komissio on kuitenkin samalla sitä mieltä, että kilpailupolitiikan
perustavoitteet ovat tärkeitä sekä vanhan että uuden talouden kannalta. Myös uudessa taloudessa voi
ilmetä ja ilmenee kilpailuongelmia. 

210. Suurin osa käsiteltäviksi otetuista tapauksista, joissa havaittiin ongelmia, koski sähköisessä
kaupankäynnissä käytettyyn infrastruktuuriin liittyviä vaikeuksia tai tuotantoketjun alkupään sisällön
valvontaa. Infrastruktuuria koskevat ongelmat liittyvät pääasiassa telealan infrastruktuuriin, mutta myös
verkkotunnusten alalla on ilmennyt ongelmia. Internet-verkkotunnusten laskelmoivan, syrjivän tai
epäasianmukaisen rekisteröinnin estäminen on olennainen tavoite kilpailun maantieteellisten esteiden
poistamisessa. Kilpailuongelmat eivät tähän mennessä ole keskittyneet varsinaisiin sähköiseen
kaupankäyntiin liittyviin palveluihin. 

211. Kilpailun vähäisyys kaikkien jäsenvaltioiden paikallisliittymämarkkinoilla on suuri ongelma, joka
on ratkaistava Internetin käytön lisäämiseksi Euroopassa. Komission tiedonanto ¥80∂ (annettu
26. huhtikuuta), tilaajayhteyksien eriytettyä tarjontaa koskeva asetus ¥81∂ (annettu 5. joulukuuta) ja aiheesta
käynnistetty alakohtainen tutkimus ovat erittäin tärkeitä kyseisen ongelman ratkaisemisen kannalta. Tämä
pitää paikkansa myös vuokrajohtoja koskevan alakohtaisen tutkimuksen osalta, sillä Internet-verkon
perussiirtokapasiteetin muodostavat vuokrajohdot ovat olennainen tekijä eEuropen luomisessa.

212. Televiestintäinfrastruktuuriin liittyviä ongelmia koskevista tapauksista voidaan mainita MCI
WorldCom / Sprint ja Vizzavi-yhteisyritys. Vaikka Vizzavin tapauksessa huolenaiheena oli mahdollisen
määräävän aseman luominen markkinoilla, jotka ovat infrastruktuurin ja sähköisen kaupankäynnin välissä
(portaalimarkkinat), huolenaiheen syynä oli infrastruktuurin oleminen osapuolten hallinnassa (Vodafonen
matkapuhelinverkot ja Canal+:n kotipääteinfrastruktuuri). AOL / Time Warner ja Vivendi/Seagram ovat
esimerkkejä tapauksista, joissa oli kyse tuotantoketjun alkupään sisältömarkkinoita koskevasta
määräysvallasta, jonka pelättiin voivan vaikuttaa myös tuotantoketjun loppupään markkinoihin.

¥80∂ EYVL C 272, 23.9.2000, s. 55.
¥81∂ EY:n perustamissopimuksen 95 artiklan mukainen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2887/2000,

annettu 18 päivänä joulukuuta 2000, tilaajayhteyksien eriytetystä tarjonnasta (EYVL L 336, 30.12.2000, s. 4).
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213. Kotitalouksien tv-vastaanottimien, matkapuhelimien tai mikrotietokoneiden kautta tarjottaviin
sähköisen kaupankäynnin palveluihin liittyy markkinoiden määrittelemistä koskevia ongelmia, joita
komissio aikoo tutkia kokonaisuutena yksityiskohtaisesti tulevana vuonna. 

214. Yritysten ja kuluttajien väliset palvelut (business to consumer, B2C) ja yritysten väliset palvelut
(business to business, B2B) voivat lisätä kilpailua ja tehostaa toimintaa. Selkeän käsityksen saaminen
B2B:n ja B2C:n mahdollisista eduista onkin kilpailunrajoitusten analysoinnin ehdoton ennakkoedellytys
(vertaa jäljempänä lisälehti 4). Lukuun ottamatta joitakin paljon julkisuutta saaneita tapauksia, joissa
ilmeni kilpailuongelmia, esimerkiksi AOL / Time Warner, Vizzavi ja Vivendi/Universal, useimmat
tapaukset ovat olleet ongelmattomia ja ne on voitu ratkaista myönteisesti joko sulautuma-asetuksen tai
asetuksen N:o 17 nojalla. 

215. Tuottajien pyrkimykset suojata perinteisiä jakelukanaviaan sähköisen kaupankäynnin kilpailua
edistäviltä vaikutuksilta aiotaan kuitenkin estää. Komissio aloitti esimerkiksi joulukuussa 2000
muodollisen menettelyn B&W Loudspeaker Ltd:tä vastaan muun muassa siksi, että tämä oli ilman
puolueettomia perusteita estänyt valtuutettuja jälleenmyyjiään aloittamasta etämyyntiä – Internet-myynti
mukaan lukien. Tällainen toiminta estää parhaan mahdollisen hyödyn saamisen sähköisestä
kaupankäynnistä. Komissio tutkii kulutuselektroniikan alalla havaittuja vastaavia tapauksia, ja sen
odotetaan täsmentävän kantansa tähän kysymykseen vuoden 2001 aikana. 

Lisälehti 4: Verkkovälitteinen kaupankäynti yritysten välillä ja yritysten väliset 
sähköiset markkinapaikat

Komissiota pyydetään yhä useammin arvioimaan yritysten välisten sähköisten markkinapaikkojen
vaikutuksia kilpailuun. Kyse on ohjelmistoista, joiden avulla samankaltaisten tavaroiden ostajat ja
myyjät voivat tehdä hankintoja käyttämällä yhteisiä tietokonejärjestelmiä. Komissio on jo arvioinut
ja hyväksynyt sähköisiä markkinapaikkoja monilla aloilla. Esimerkkeinä voidaan mainita
lentokoneen osien sähköiset markkinat (MyAircraft.com – UTC/Honeywell/i2), kemianteolli-
suudelle tarjottavat palvelut (Chemplorer.com – Bayer/DT / Infraserv Hoechst), toimistotarvikkeet
(emaro.com – Deutsche Bank / SAP), julkishallinnon palvelut (Governet.com – SAP/Siemens),
valuuttaoptiot (Volbroker.com – Deutsche Bank / UBS / Goldman Sachs / Citibank / JP Morgan/
Natwest) ja keskinäiset rahastot (Cofunds.com – Newhouse/Jupiter/Scudder/M&G).

On olemassa neljä yleistä markkinatyyppiä, joista on useita muunnelmia: ostajien hallinnoimat
kauppapaikat ovat suurten ostajien usein yhdessä tekniikan alan yhteistyökumppaneiden kanssa
perustamia kauppapaikkoja; tavarantoimittajien hallinnoimat kauppapaikat ovat tavarantoi-
mittajien perustamia; markkinatakaajat ovat riippumattomia kauppapaikkoja, jotka eivät ole
ostajien eivätkä myyjien määräysvallassa, joita tuetaan usein riskipääomalla ja jotka ovat usein
edelläkävijöitä innovaatioiden käyttäjinä. Sisällönkokoajat ovat pelkkiä kauppapaikkoja
monipuolisempia verkkosivuja. Ne laativat ja ylläpitävät monien valmistajien tuotteita sisältäviä
luetteloita, joita käyttämällä asiakkaat voivat tutustua useiden tavarantoimittajien tarjontaan
yhteisen hakujärjestelmän kautta.

Yritysten välisillä sähköisillä markkinoilla voi olla erittäin myönteinen vaikutus kilpailuun.
Niiden pääasiallinen vaikutus on markkinoiden avoimuuden lisääminen. Tämä aiheuttaa hintoihin
alennuspainetta ja edistää erillisten maantieteellisten markkinoiden yhdentymisen jatkamista
Internetin poistaessa maantieteelliset esteet, jotka haittaavat ostajien ja myyjien tehokasta
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kohtaamista. Verkossa sijaitsevat kauppapaikat, joissa ostajat voivat yhdistää kysyntänsä, voivat
hyödyttää erityisesti pieniä ja keskisuuria yrityksiä (pk-yrityksiä). Yritysten välisten sähköisten
markkinapaikkojen odotetaan tehostavan toimintaa huomattavasti alentamalla liiketoimista
aiheutuvia kustannuksia ja helpottamalla varaston hallintaa.

Näiden myönteisten vaikutusten vastapainona voi kuitenkin joissakin tapauksissa olla kilpailu-
ongelmia, jotka eivät ole varsinaisesti uusi ilmiö. Onkin selvitettävä, missä määrin ”vanhasta
taloudesta” lähtöisin olevat ongelmat pätevät myös ”uudessa taloudessa”. Seuraavassa on joitakin
esimerkkejä mahdollisista kilpailuongelmista: 

a) Verkon hallinta: Verkon hallinnasta aiheutuvia verkkovaikutuksia ja mahdollisia ongelmia
ilmenee, kun järjestelmän arvo yksittäisen käyttäjän kannalta kasvaa käyttäjien määrän
mukana. Kyseiset vaikutukset ja ongelmat voivat johtaa markkinoiden joutumiseen
epätasapainoon ja määräävän markkina-aseman syntymiseen, jos verkkovaikutukset ovat niin
voimakkaita, että ne saavat kaikki markkinaosapuolet käyttämään samaa verkkoa. Tämä
ongelma voisi nousta esiin yritysten välisten sähköisten markkinapaikkojen yhteydessä,
koska niiden hyödyt kasvavat usein samaan järjestelmään liittyneiden ostajien ja toimittajien
määrän lisääntyessä.

b) Tietojenvaihto: Tämä ongelma liittyy ostajien tai myyjien kykyyn vaihtaa tai saada selville
arkaluonteisia tietoja hinnoista ja määristä. Ongelma on yhteydessä järjestelmän
rakenteeseen, erityisesti siihen, että muilta osapuolilta peräisin olevat yksittäiset tiedot ovat
siellä avoimesti saatavilla.

c) Yhteisostot/yhteismyynti: Tässä ongelmassa on kyse siitä, voivatko sähköisten markkinoiden
osapuolet käytännössä yhdistää osto- tai myyntimääränsä. Jos näin on, tämä toiminta on
kilpailun kannalta ongelmallista siinä tapauksessa, että osapuolet voivat yhteensovittaa
toimimistaan ostajina tai myyjinä. Ongelma ei periaatteessa poikkea tavanomaisesta,
yhteisestä osto- tai myyntitoiminnasta. Näiden kysymysten käsittely uusissa horisontaalisissa
suuntaviivoissa muodostaisi tästä syystä hyvän lähtökohdan arvioinnille. 

d) Syrjivä kohtelu / sulkeminen markkinapaikan ulkopuolelle: Tämä ongelma liittyy yritysten
välisten sähköisten markkinapaikkojen omistukseen ja niitä koskeviin sääntöihin, joita
voidaan käyttää esimerkiksi joidenkin osapuolten sulkemiseen tehokkaimman markki-
napaikan ulkopuolelle, mikä asettaa ne epäedulliseen kilpailuasemaan. Syrjivää kohtelua voi
esiintyä, jos jotkin markkinaosapuolet (esimerkiksi kauppapaikan perustajat) saisivat luotta-
muksellisia tietoja joidenkin markkinoiden liiketoimista. Tästä oli kyse asiassa Volbroker,
joka oli ensimmäinen 81 artiklan nojalla hyväksytty yritysten välinen kauppapaikka. Kuusi
suurta pankkia perusti yhteisyrityksen, joka tarjoaa sähköisiä meklaripalveluita valuuttaop-
tiokaupan harjoittajille. Havaitut ongelmat koskivat sitä seikkaa, että emoyhtiöt saivat
käyttöönsä luottamuksellisia tietoja. Ratkaistakseen tämän ongelman Volbroker.com-
kauppapaikan omistajat vakuuttivat komissiolle, että ne toteuttaisivat toimenpiteitä
estääkseen tietovuodot emoyhtiöiden ja yhteisyrityksen välillä. 

Yritysten välisiä kauppapaikkoja koskeva kilpailuarviointi on vielä kehitteillä. Komission on
analysoitava huolellisesti ehdotetun kauppajärjestelmän toiminta ja sen vaikutukset markkinoihin.
Koska monet kauppapaikat ovat maailmanlaajuisia, analyysi laaditaan tiiviissä yhteistyössä
muiden maiden kilpailuviranomaisten kanssa. 
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3.3 Viestintäala

216. Sulautumien ja kilpailunrajoitusten määrä on lisääntynyt viestintäalalla viimeisten 12 kuukauden
aikana. 

217. Digitaalisten televisiopalveluiden valmistelu ja kehittäminen usein yhdistettynä interaktiivisten
palveluiden kehittämiseen ovat johtaneet kahden tai useamman yrityksen resurssit ja taidot yhdistävien
yhteisyritysten perustamiseen. Esimerkkeinä voidaan mainita Kirch/BSkyB ja Microsoft/Telewest. Myös
vertikaalinen integroituminen on lisääntynyt, kuten tapaukset AOL / Time Warner ja Vivendi/Universal
osoittavat. Mahdollisuudet tarjota interaktiivisia palveluita televisiovastaanottimien, matkapuhelimien ja
mikrotietokoneiden kautta johtivat siihen, että Vodafone, Vivendi ja Canal+ perustivat Vizzavi-
yhteisyrityksen. Useisiin näistä tapauksista liittyi huoli siitä, että markkinoiden yhdellä tasolla
saavutettua markkinavoimaa voidaan käyttää määräävän aseman luomiseen tai vahvistamiseen muilla
tasoilla. Tämän ehkäisemiseksi asetettiin tiukkoja vaatimuksia. 

218. Tämä ongelma voidaan havaita myös monissa kilpailunrajoituksiin liittyvissä tapauksissa.
Komissio aikookin tarkkailla kehitystä tulevana vuonna varmistaakseen, ettei nykyistä markkinavoimaa
käytetä estämään uusien markkinoiden kehittymistä.

219. Komissio on esimerkiksi saanut yhä useampia epävirallisia kanteluita eri tiedotusvälineitä ja
tiedotusvälineiden sisältöä koskevien oikeuksien myöntämisestä uusia palveluita varten Internet mukaan
lukien. Uudet palvelut ovat selvästi haastamassa nykyiset markkinarakenteet ja lisenssijärjestelyt.
Komissio tutkii perusteellisesti tästä aiheutuvia ongelmia varmistaen, että oikeuksien haltijoiden ja
uusien palveluiden tarjoajien eduista huolehditaan asianmukaisesti.

220. Urheilutapahtumien lähetysoikeuksien myöntämiseen on jälleen kerran havaittu liittyvän
runsaasti kilpailuongelmia. Formula 1 -sarjan lisäksi myös jalkapalloilu on aiheuttanut paljon työtä.
Näkyvin näistä tapauksista on ollut asia Telefonica/Sogecable / Audiovisual Sport, jossa komissio antoi
asetuksen N:o 17 15 artiklan 6 kohdan mukaisen väitetiedoksiannon poistaakseen sakkoja koskevan
suojan, joka Telefonicalla ja Sogecablella oli seurauksena sopimuksensa ilmoittamisesta. Saatuaan
komission väitetiedoksiannon osapuolet toteuttivat alilisenssijärjestelyitä, joiden jälkeen ei ollut enää
tarvetta tehdä muodollista päätöstä. Asian sisältöä koskevia tutkimuksia jatketaan.

3.4 Vapaat ammatit

221. Lissabonissa kesäkuussa 2000 pidetyn Euroopan kilpailupäivä -tapahtuman aikana komissiolla
oli tilaisuus esitellä kilpailupolitiikkansa kuluttajille tuomia etuja vapaiden ammattien kannalta. 

222. Tämä politiikka, jolla pyritään säilyttämään ammattieettiset säännöt ja samalla poistamaan hinta-
ja mainontarajoitukset, monipuolistaa palveluiden hinta- ja laatutarjontaa, tuo palvelut kansalaisten
ulottuville ja parantaa tiedotusta, jonka ansiosta palveluiden käyttäjät voivat tehdä valintansa tietoisesti ja
objektiivisesti. 

223. Komissio kehotti kilpailupäivillä jäsenvaltioita etenemään alan vapauttamisessa selkeyttämällä
lainsäädäntöä sen välttämiseksi, että sitä sovellettaessa pyritään suojaamaan ainoastaan vapaiden
ammattien harjoittajien taloudellisia etuja eikä palveluiden laatua. Palveluiden tarjoajia kehotettiin
jatkamaan terveen ja tehokkaan kilpailun harjoittamista asettamalla hinnat yksilöllisesti ja vapaasti,
antamalla tarkkoja tietoja tarjottujen palveluiden ehdoista ja erityisosaamisesta, uudistamalla palveluita
ja niiden tarjontatapoja ja pyrkimällä rajatylittäville markkinoille. Ammattikuntia pyydettiin luopumaan
paineesta, jota ne kohdistavat viranomaisiin estääkseen markkinoiden vapauttamisen ja taatakseen
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itselleen taloudelliset edut, joista saatava hyöty on pitkällä aikavälillä harhaa palvelumarkkinoiden
maailmanlaajuisen kehityksen vuoksi. Kuluttajia ja kuluttajajärjestöjä kehotettiin vaatimaan lisää tietoja
ammatillisista palveluista ja niiden hinnoista, jotta he voisivat vertailla palveluja ja hintoja toisiinsa
ennen päätöksen tekemistä, ja ilmoittamaan kansallisille kilpailuviranomaisille tai Euroopan komissiolle
kilpailua vääristävistä käytännöistä. 

224. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin hylkäsi 22. helmikuuta 2000 päivätyllä päätöksellään
Ordre français des avocats au barreau de Bruxellesin esittämän toimenpiteiden aloittamista koskevan
pyynnön asiassa T-144/99, Institut des mandataires agréés près de l’Office européen des brevets vastaan
Euroopan komissio. Väliintulopyyntö koski kannetta, jonka tarkoituksena oli asiassa IV/36.147 –
Euroopan patenttiviraston hyväksymien asiamiesten instituutin menettelytapasäännöt ¥82∂ – 7. huhtikuuta
1999 tehdyn komission päätöksen osittainen kumoaminen. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin
katsoi, että jos kyseisellä ammattikunnalla oli asiaan liittyviä etuja, ne olivat välillisiä ja etäisiä eivätkä
sen vuoksi olleet riittävän selviä, jotta riitaan puuttuminen olisi ollut perusteltua. Ensimmäisen
oikeusasteen tuomioistuin huomautti päätöksensä tueksi, että jokaista tapausta ja alaa on tarkasteltava
erikseen ja että väliintulopyynnön esittäjä edusti komission päätöksen kohteena olleesta alasta erillistä
alaa. Vaikka tuomioistuin antaisikin komission päätöksen vahvistavan tuomion, se ei koskisi suoraan
kyseisen ammattikunnan jäseniä (päätöksen kohdat 15–17).

225. Yhteisöjen tuomioistuin oli todennut 18. kesäkuuta 1998 antamassaan tuomiossa ¥83∂, että
säätäessään ja pitäessään voimassa lain, jolla tullihuolitsijoiden kansallinen neuvosto (Consiglio
Nazionale degli Spedizionieri Doganali – CNSD) määrättiin soveltamaan yhtä tariffia kaikkiin tullihuo-
litsijoihin, Italian tasavalta oli laiminlyönyt sille perustamissopimuksen 45 ja 85 artiklan nojalla kuuluvat
velvollisuudet. Saatuaan komissiolta perustellun lausunnon Italia pani täytäntöön yhteisöjen
tuomioistuimen tuomion 25. heinäkuuta 2000 annetulla lailla N:o 213. Samalla kumottiin 22. joulukuuta
1960 annetun lain säännös, jonka mukaan CNSD:n oli laadittava tariffi. Kyseisestä tariffista oli jo tehty
komission päätös 30. kesäkuuta 1993 ¥84∂, jolloin tariffi katsottiin yhteisön kilpailusääntöjen vastaiseksi.
Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin hylkäsi 30. maaliskuuta 2000 annetulla tuomiollaan ¥85∂ CNSD:n
kyseistä päätöstä vastaan nostaman kanteen.

3.5 Urheilu

226. EY:n perustamissopimuksen kilpailusääntöjen soveltamiseksi urheiluun komissio jatkoi urheilua
koskevassa selvityksessään ¥86∂ neuvostolle esitettyjen yleisperiaatteiden soveltamista käytäntöön. 

227. Vaikka tiettyjä urheilujärjestöjen kilpailua rajoittavia käytäntöjä yhä tutkitaan, komission
tähänastiset toimenpiteet osoittavat, että komissio tiedostaa urheilun erityisluonteen ja ottaa
toiminnassaan huomioon urheilun yhteiskunnallisen, kasvatuksellisen ja kulttuurisen merkityksen sen
yhteiskunnallisen tehtävän säilyttämiseksi. Komissio pitää lisäksi ensisijaisen tärkeänä nuorten
urheilijoiden koulutuksen ja suojelemisen edistämistä, suurten ja pienten urheiluseurojen ja amatööri- ja
ammattilaisurheilun välistä yhteisvastuullisuutta, kilpailujen rehtiyden säilyttämistä ja kilpailujen
tulosten ennalta-arvaamattomuuden takaamista.

¥82∂ EYVL L 106, 23.4.1999, s. 14.
¥83∂ Asia C-35/96.
¥84∂ Komission päätös 93/438/ETY, asia COMP/33.407, CNSD, EYVL L 203, 13.8.1993, s. 27.
¥85∂ Asia T-513/93.
¥86∂ KOM(1999) 644 lopullinen.
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228. Komissio pyrkii kilpailuun liittyvässä toiminnassaan siihen, että nämä perustellut tavoitteet
saavutettaisiin EU:n perustamissopimuksen mukaisilla keinoilla, jotka rajoittavat mahdollisimman vähän
kilpailua, ja erityisesti keinoilla, jotka eivät rajoita suhteettomasti pelaajien vapaata liikkuvuutta
Euroopan talousalueella. Tämän mukaisesti komissio on aloittanut rakentavan vuoropuhelun urheilujär-
jestöjen kanssa kyseenalaistaen osan niiden säännöistä kaikkien osapuolten kannalta tyydyttävien
ratkaisujen löytämiseksi ja urheilualan oikeusvarmuuden parantamiseksi. 

229. Komissio soveltaa kilpailusääntöjä urheiluun siten, ettei se kyseenalaista urheilujärjestöjen
sääntelyvaltuuksia varsinaisten urheilusääntöjen osalta. Varsinaiset urheilusäännöt ovat sääntöjä, jotka
ovat ominaisia jollekin urheilulajille tai välttämättömiä sen organisoinnin tai kilpailujen järjestämisen
kannalta. Komissio ottaa näin ollen huomioon asioissa Deliège ¥87∂ ja Lehtonen ¥88∂ annetuissa yhteisöjen
tuomioistuimen tuomioissa esitetyt periaatteet. Komissio yhtyy yleisperiaatteisiin, jotka neuvosto
määritteli julkilausumassaan urheilun erityispiirteistä. ¥89∂

D – Tilastokatsaus

¥87∂ Yhteiset asiat C-51/96 ja C-191/97, yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 11.4.2000.
¥88∂ Asia C-176/96, yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 13.4.2000.
¥89∂ Puheenjohtajan päätelmien IV liite – Nizza 7., 8. ja 9. joulukuuta 2000.
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Kuvio 2.
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Vuoden lopussa kesken olevien asioiden määrän kehitys.
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II – YRITYSKESKITTYMIEN VALVONTA

A – Johdanto

230. Monet vuoden 1999 kertomuksessa esille tuodut seikat ovat nyt yhtä ajankohtaisia kuin silloin.
Tapausten määrä on suuri, ja se jatkaa kasvuaan, tapaukset koskevat yhä laajempaa tuote- ja palveluva-
likoimaa, ja keskittymien yhä maailmanlaajuisemmat vaikutukset tarkoittavat sitä, että yhteistyö muiden
valtioiden kilpailuviranomaisten kanssa on yhä useammin välttämätöntä. 

231. Vuonna 2000 yrityskeskittymien alalla tehtiin 345 uutta ilmoitusta (+18 %) ja lopullisia
päätöksiä tehtiin yhteensä 345 eli 28 prosenttia enemmän kuin vuonna 1999. Tapauksista
321 hyväksyttiin ensimmäisen vaiheen tutkimuksessa (+26 %), niistä 28 hyväksyttiin ehdollisesti
(+47 %), toisin sanoen hyväksyntään liittyi sitoumuksia (6 artiklan 2 kohdan mukaiset päätökset), ja
293 hyväksyttiin ilman ehtoja (6 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaiset päätökset). Komissio teki
vuoden 2000 aikana 17 päätöstä perusteellisen tutkimuksen jälkeen, kun vastaava luku vuonna 1999 oli
kymmenen. Näistä asioista kolme hyväksyttiin ilman ehtoja, 12 hyväksyttiin ehdollisesti ja kaksi
kiellettiin. Lisäksi kuusi toiseen tutkintavaiheeseen edenneistä asioista peruutettiin ennen lopullisen
päätöksen tekemistä.

232. Kuten nämä vuotta 2000 koskevat tilastotiedot osoittavat, komissio on saanut lisää kokemusta
määräävän markkina-aseman arvioinnista. Koska yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei
ole antanut tuomioita, jotka olisivat johtaneet käänteentekevään muutokseen komission analyysikäy-
tännössä ¥90∂, käytäntö on muotoutunut edelleen tapaus tapaukselta. 

233. Tekniikan kehitys ja sitä seuraava kaupan kehitys vaikuttavat edelleen komission työn
luonteeseen. Vuonna 2000 nähtiin esimerkiksi ensimmäiset tapaukset, jotka koskevat yritysten välistä
business to business -kauppaa (B2B) sähköisillä markkinoilla Internetissä ¥91∂. Tällaisella kaupalla voi
olla huomattavia kilpailua edistäviä vaikutuksia, mutta se voi myös vaikuttaa haitallisesti kilpailuun
esimerkiksi antamalla vakiintuneille yrityksille mahdollisuudet sulkea yksittäisiä yrityksiä pois
markkinoilta tai asettaa yhdessä myynti- ja ostoehtoja muille. Sen vuoksi näiden tekijöiden arviointi on
jatkossakin tärkeä osa komission analyysia. 

234. Myös korjaustoimenpiteiden arvioinnista saatiin paljon kokemusta. Vuonna 2000 korjaustoi-
menpiteitä ehdotettiin ja ne hyväksyttiin 40 asiassa, 28 asiassa tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa ja
12 asiassa tutkimuksen toisessa vaiheessa. Asioissa Volvo/Scania ja MCI WorldCom / Sprint ehdotettuja
korjaustoimenpiteitä ei hyväksytty. Vuoden aikana komissio sai myös paljon kokemusta siitä, miten
ehdotettujen korjaustoimenpiteiden toteuttaminen voidaan varmistaa, sillä sellaisten asioiden määrä,
joihin liittyy korjaustoimenpiteiden toteuttamista ja valvomista, on lisääntynyt entisestään. Korjaustoi-
menpiteiden arviointia ja valvontaa koskevaa kokemusta käytettiin hyväksi joulukuussa 2000 korjaustoi-
menpiteiden käsittelystä annetussa komission tiedonannossa ¥92∂. Tämä tiedonanto on merkittävä, sillä
yksikään muu kilpailuviranomainen koko maailmassa ei ole antanut ohjeita korjaustoimenpiteiden
käsittelystä. Tiedonannon tavoitteena on esittää selvästi ja objektiivisesti sekä menettelyyn liittyvät että
aineellis-oikeudelliset periaatteet, joiden mukaan komissio arvioi korjaustoimenpiteitä. Tiedonannon
tärkeimpiä kohtia käsitellään jäljempänä korjaustoimenpiteitä koskevassa luvussa.

¥90∂ Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei ole vielä antanut tuomiota asiassa Airtours/FirstChoice.
¥91∂ Asia M.1969 – UTC/Honeywell/i2/MyAircraft.com; asia M.2027 – Deutsche Bank / SAP/JV.
¥92∂ Komission tiedonanto neuvoston asetuksen (ETY) N:o 4064/89 ja komission asetuksen (EY) N:o 447/98 mukaan

hyväksyttävistä korjaustoimenpiteistä (EYVL C 68, 2.3.2001, s. 3–11).



72 XXX KILPAILUPOLITIIKKAA KOSKEVA KERTOMUS 2000 – SEC(2001) 694 LOPULLINEN

KILPAILURAPORTTI 2000

235. EY:n yrityskeskittymien valvontajärjestelmä on vuoden aikana saanut paljon julkisuutta. Osa
tästä huomiosta on kohdistunut komission analyysiin yksittäisissä asioissa, esimerkiksi tutkimuksessa
Time Warnerin suunnittelemista kaupoista sekä AOL:n että EMIn kanssa. Vuoden aikana tehdyt
kieltopäätökset ovat myös saaneet osakseen arvostelua. Esimerkiksi asiaa Volvo/Scania koskevan
päätöksen jälkeen kritisoitiin sitä, että pienissä jäsenvaltioissa toimivien suurten yritysten sulautumia
kohdellaan eriarvoisesti. Komission kiellettyä MCI WorldCom / Sprint -kaupan esitettiin epäilyjä siitä,
että valvontajärjestelmä ja sen täytäntöönpano kohtelevat eriarvoisesti Euroopan ulkopuolisten,
erityisesti yhdysvaltalaisten, yritysten välisiä sulautumia. 

236. Näihin huolenaiheisiin voidaan vastata samalla tavalla toteamalla, että kilpailuun perustuvan
yrityskeskittymien valvontajärjestelmän tavoitteena on aina varmistaa, että kielteisiä vaikutuksia ei
esiinny millään merkityksellisillä markkinoilla, jotka sijaitsevat Euroopan talousalueella tai sisältävät
Euroopan talousalueen. Tähän ei vaikuta niiden markkinoiden tai sen maan suuruus, joilla tai jolla
ehdotettuun yrityskauppaan osallistuvat yritykset sijaitsevat. Ratkaiseva tekijä on se, että uudelleen-
järjestely ei oikeuta aiheuttamaan vahinkoa kuluttajille ja että yritys voi aina järjestää toimintonsa
uudelleen tavalla, joka ei vahingoita kilpailua. Toimintojensa uudelleenjärjestelyä suunnittelevien
yritysten on ymmärrettävä, miten tärkeänä komissio pitää kilpailun suojelua EU:ssa, olipa sitten kyse
paikallisesta, kansallisesta, Euroopan laajuisesta tai jopa maailmanlaajuisesta kilpailusta. 

237. Myös yrityskeskittymien valvontajärjestelmän komissiolle aiheuttamista paineista ja haitallisista
vaikutuksista, joita resursseihin kohdistuvalla paineella voi olla järjestelmän laatuun ja sitä kautta sen
uskottavuuteen, on keskusteltu paljon. Paineeseen on odotettavissa helpotusta kahdesta lähteestä.
Ensinnäkin yrityskeskittymien valvonnan erityisryhmä etsii jatkossakin keinoja parantaa toimintansa
tehokkuutta. Tämän osalta merkittävä edistysaskel oli yksinkertaistettua menettelyä koskevan
tiedonannon ¥93∂ antaminen 26. heinäkuuta. Kyseisen tiedonannon tavoitteena on yksinkertaistaa sellaisten
keskittymien käsittelyä, jotka eivät aiheuta kilpailuongelmia. Jäljempänä lisälehdessä 5 käsitellään yksityis-
kohtaisesti keskittymätyyppejä, jotka kuuluvat yksinkertaistetun menettelyn soveltamisalaan. Tiedonannon
voimaantulon jälkeen komissio on tehnyt 41 päätöstä yksinkertaistettua menettelyä käyttäen. 

238. Resursseihin kohdistuva paine helpottuu myös komission toteuttaman vertaisarvioinnin myötä,
joka saatiin päätökseen kesäkuussa 2000. Tämän arvioinnin tuloksena komissio päätti, että kilpailun
pääosaston resursseja lisätään, jotta voidaan tukea sen sitoumusta voimakkaaseen kilpailupolitiikkaan ja
erityisesti sulautuma-asetuksen soveltamiseen. Näiden lisäresurssien ansiosta yrityskeskittymien
valvonnan erityisryhmä voi palkata lisää henkilökuntaa käsittelemään asioita seuraavan 2–3 vuoden
aikana. Kuten komissaari Monti korosti puheessaan, jonka hän piti sulautuma-asetuksen 10-vuotispäivän
juhlakonferenssissa, komission puheenjohtaja Romano Prodin aktiivinen tuki on osoitus merkittävästä
roolista, joka kilpailuoikeuden soveltamisella on ollut ja on jatkossakin yhtenäismarkkinoiden
edistämisessä.

239. Kyseinen konferenssi, joka järjestettiin syyskuussa 2000, tarjosi erinomaisen tilaisuuden tarkastella
EY:n yrityskeskittymien valvonnan kymmentä ensimmäistä vuotta ja sen tulevaisuutta. Konferenssin
järjestämisestä vastasivat komissio ja International Bar Association (IBA). Vuoden 2001 alkupuolella
julkaistaan kirja, joka sisältää kaikki konferenssia varten valmistellut asiakirjat ja pidetyt puheet.

240. Konferenssi tarjosi myös tilaisuuden keskustella erilaisista asioista, joista monia tutkitaan
parhaillaan sulautuma-asetuksen tarkistuksen yhteydessä. Ennen tarkistusta komissio laati kesäkuussa

¥93∂ Komission tiedonanto yksinkertaistetusta menettelystä tiettyjen keskittymien käsittelemiseksi neuvoston asetuksen (ETY)
N:o 4064/89 mukaan (EYVL C 217, 29.7.2000, s. 32–34). Tiedonanto on saatavilla myös Internet-sivulla http://
europa.eu.int/comm/competition/mergers/legislation/simplified_procedure/.
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neuvostolle kertomuksen, jossa tarkasteltiin alustavasti sulautuma-asetuksen sisältämiä liikevaihtoa
koskevia raja-arvoja. Kertomus täytti lakisääteisen velvollisuuden, joka sisällytettiin asetukseen, kun sitä
muutettiin viimeksi kesäkuussa 1997. Kertomuksen laadinnan yhteydessä ilmeni, että useat perustavan-
laatuiset kysymykset edellyttivät tarkempaa tarkastelua. Tämän seurauksena komissio käynnisti laajan
tarkistusprosessin, jonka tavoitteena on varmistaa, että sulautuma-asetus täyttää tehtävänsä
mahdollisimman hyvin. Tarkistuksen yhteydessä pohditaan muun muassa seuraavia kysymyksiä: Ovatko
sulautuma-asetuksessa säädetyt liikevaihtoa koskevat raja-arvot kaikkein asianmukaisimmalla tasolla?
Miten voitaisiin hyödyntää asian käsittelypaikan siirtämistä (9 ja 22 artikla) koskeviin järjestelmiin
sisältyvät mahdollisuudet työtaakan jakamiseen? Voidaanko sulautuma-asetuksessa määriteltyä
yrityskeskittymän käsitettä yhä käyttää maailmassa, jossa strategiset liittoutumat, vähemmistöosakkuudet
ja tuotannon alalla toimivat yhteisyritykset ovat tavallisia? 

241. Liikevaihtoa koskevien raja-arvojen osalta arvioinnissa on noudatettava Euroopan markkinoihin
vaikuttavien sulautumien ja muiden yrityskeskittymien arvioinnissa ja valvonnassa sovellettua ”yhden
luukun” periaatetta, joka on yksi EU:n yrityskeskittymien valvontajärjestelmän perusperiaatteista. Komissio
on erityisesti huolissaan siitä, että suuri määrä toimenpiteitä, joilla on rajatylittäviä vaikutuksia, näyttää
edelleen jäävän sulautuma-asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle. Esimerkkinä voidaan mainita kaksi
pörssialaa koskevaa asiaa (Euronext ja iX) – molemmat koskevat selvästi Euroopan etua –, joiden joko ei
katsottu tai ei olisi katsottu olevan yhteisönlaajuisia sulautuma-asetuksen raja-arvojen perusteella. Komission
kannalta katsottuna tämä herättää kysymyksen, koskevatko tällaiset toimenpiteet yhteisön etuja ja, jos
koskevat, onko yhteisön edut riittävästi suojattu. Liike-elämän kannalta huolenaiheet liittyvät pääasiassa
moninkertaisten ilmoitusten käsittelyyn, joka lisää oikeudellista epävarmuutta ja myös työtä ja kustannuksia.

242. Sulautuma-asetukseen vuonna 1997 tehtyihin muutoksiin sisältyi myös muutoksia, jotka
koskivat komission ja kansallisten kilpailuviranomaisten välisiä menettelyjä asian käsittelypaikan
siirtämiseksi (9 ja 22 artikla). Kyseisten säännösten tarkoituksena oli antaa komissiolle mahdollisuus
hienosäätää käytäntöjään, jotka liittyvät työnjakoon jäsenvaltioiden kanssa. Se, että tämän vaihtoehdon
käyttöönoton jälkeen ei ole esitetty yhtään 22 artiklan mukaista yhteistä pyyntöä, on selvä osoitus siitä,
ettei järjestelmä toimi suunnitellulla tavalla. 

243. Komissio kerää parhaillaan tietoja jäsenvaltioilta sekä myös jäsenyyttä hakeneilta valtioilta
samoin kuin yrityksiltä ja lakimiespiireiltä. Vuoden 2001 aikana komissio laatii virallisen kuulemis-
asiakirjan, jossa se esittää päätelmänsä ja muutossuosituksensa. Ennen suositusten täytäntöönpanoa
järjestetään kyseisen asiakirjan pohjalta toinen konsultaatiokierros.

Lisälehti 5: Yksinkertaistettu menettely

Yksinkertaistetun menettelyn tarkoituksena on lisätä tehokkuutta, jolla komissio käsittelee
sellaisia keskittymätyyppejä, jotka eivät tavallisesti aiheuta kilpailuongelmia. Järjestelmä otettiin
käyttöön tiedonannolla ja sitä alettiin soveltaa 1. syyskuuta 2000. Tiedonanto on julkaistu
kokonaisuudessaan komission verkkosivustolla seuraavassa osoitteessa: http://europa.eu.int/
comm/competition/mergers/legislation/simplified_procedure/.

Komission tiedonannossa yksinkertaistetusta menettelystä tiettyjen keskittymien käsittelemiseksi
neuvoston asetuksen (ETY) N:o 4064/89 mukaan luetellaan kolme keskittymätyyppiä, joista
komissio voi tavallisen yhden kuukauden pituisen tutkimuksen jälkeen tehdä lyhytmuotoisen
päätöksen. Tiedonantoa sovelletaan keskittymiin, joissa
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B – Määräävän markkina-aseman arviointi

244. Sulautuma-asetuksen 2 artiklan 3 kohdan mukaan keskittymä julistetaan yhteismarkkinoille
soveltumattomaksi, jos sillä luodaan sellainen määräävä asema tai vahvistetaan sellaista määräävää
asemaa, jonka seurauksena tehokas kilpailu yhteismarkkinoilla tai niiden merkittävällä osalla
olennaisesti estyy. Komissio on soveltanut tätä periaatetta tapauksissa, joissa keskittymä johtaisi yhteen
ainoaan määräävässä markkina-asemassa olevaan markkinatoimijaan, ja myös tapauksissa, joissa
ehdotettu toimenpide loisi yhteisen määräävän aseman. 

1 Yhden yrityksen määräävä markkina-asema

Asia Volvo/Scania

245. Yhden yrityksen määräävän markkina-aseman syntymistä analysoitiin asiassa Volvo/Scania ¥94∂,
joka oli yksi vuoden merkittävimmistä tapauksista. Komission tutkimuksessa ilmeni, että useiden syiden

– vähintään kaksi yritystä hankkii yhteisen määräysvallan yhteisyrityksessä, jos yhteisyritys ei
harjoita tai ei aio harjoittaa toimintaa Euroopan talousalueella (ETA) tai jos sen ETA-alueella
harjoittama tai aikoma toiminta on vähäistä (liikevaihto vähemmän kuin sata miljoonaa euroa
ja omaisuus vähemmän kuin sata miljoonaa euroa Euroopan talousalueella)

– yksikään keskittymän osapuolista ei harjoita liiketoimintaa samoilla maantieteellisillä eikä
tuotemarkkinoilla (horisontaalinen suhde) tai tuotemarkkinoilla, jotka sijaitsevat
valmistusketjun aikaisemmalla tai myöhemmällä portaalla suhteessa niihin
tuotemarkkinoihin, joilla toinen osapuoli toimii (vertikaalinen suhde)

– kaksi tai useampi keskittymän osapuolista toimii samoilla maantieteellisillä ja tuotemarkkinoilla
tai valmistusketjun aikaisemmalla tai myöhemmällä portaalla sijaitsevilla markkinoilla, jos
niiden yhteenlaskettu markkinaosuus ei ole horisontaalisissa suhteissa 15:tä prosenttia tai
enemmän eikä vertikaalisissa suhteissa 25:tä prosenttia tai enemmän.

Lyhytmuotoinen päätös sisältää tietoja keskittymän osapuolista, keskittymän luonteesta ja kyseessä
olevista taloudenaloista sekä lausuman keskittymän julistamisesta yhteismarkkinoille soveltuvaksi,
koska se kuuluu yhteen tai useampaan tiedonannossa määriteltyyn keskittymätyyppiin. Päätöksessä
on erityinen maininta tapaukseen soveltuneesta keskittymätyypistä/keskittymätyypeistä. Komissio
julkaisee julkisen toisinnon päätöksestä, kuten kaikista keskittymän hyväksymisestä tehdyistä
päätöksistä. Lehdistötiedotetta ei anneta, mutta keskittymän hyväksymisestä ilmoitetaan komission
Midday Express -tietokannassa.

Yksinkertaistettu menettely pienentää ilmoituksen tehneiden osapuolten hallinnollista taakkaa
mutta antaa jäsenvaltioille ja asianomaisille osapuolille samat mahdollisuudet esittää
huomautuksia tai puuttua asiaan kuin tavallinen menettely. Komissio voi myös tarvittaessa
muuttaa menettelyn tavalliseksi tutkintamenettelyksi.

¥94∂ Asia M.1672, 14.3.2000.
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vuoksi raskaiden kuorma-autojen ja linja-autojen markkinat ovat edelleen laajuudeltaan kansalliset
(erilaiset tekniset vaatimukset ja ostotottumukset sekä merkittävä hintasyrjintä jopa naapurimaissa) ja
että uusi yritys saisi 90 prosentin markkinaosuuden Ruotsissa ja 50–70 prosentin markkinaosuuden
Irlannissa, Norjassa ja Suomessa. Tässä tapauksessa, jossa oli selvästi kyse klassisesta horisontaalisesta
päällekkäisyydestä ja suurista markkinaosuuksista, keskittymän yksipuolisia vaikutuksia tutkittiin
huolellisesti myös kehittyneiden ekonometristen välineiden avulla. Ehdotettu keskittymä olisi yhdistänyt
kaksi yritystä, joiden markkinaosuudet ovat vakaita ja pitkälti yhdenmukaisia. Toimenpide olisi luonut
lähimpiä kilpailijoitaan monta kertaa vahvemman yrityksen, ja lisäksi se olisi poistanut kilpailun kahden
erityisen tasaväkisen kilpailijan väliltä. Komissio teki päätöksessään selväksi myös sen, että määräävän
markkina-aseman johdonmukainen arviointi kaikilla merkityksellisillä maantieteellisillä markkinoilla
niiden koosta riippumatta on sulautuma-asetuksen hengen mukaista ja että lisäksi se takaa kuluttajien
suojaamisen määräävän markkina-aseman vaikutuksilta niin pienillä kuin suurillakin markkinoilla.
Komission tutkimukset osoittivat, että Volvon ehdottamat sitoumukset eivät riittäneet poistamaan
kyseisen keskittymän aiheuttamia kilpailuongelmia. Komissio kielsi lopulta toimenpiteen. Kiellon
jälkeen molemmat yritykset ovat löytäneet vaihtoehtoiset kumppanit (Renault ja Volkswagen).

Asia Framatome/Siemens/Cogéma

246. Euroopan komissio hyväksyi 6. joulukuuta 2000 yhteisyrityksen, johon yhdistetään ranskalaisen
Framatome SA:n ja saksalaisen Siemens AG:n ydinteknologiaan liittyvät liiketoiminnot. Alun perin
ilmoitetussa muodossa yhteisyritykseen osallistui myös toinen ranskalainen ydinteknologian alalla toimiva
yritys eli Cogéma. Alkuperäisessä muodossaan yhteisyritys uhkasi luoda määräävän markkina-aseman tai
vahvistaa määräävää markkina-asemaa ydinreaktoreissa käytettyjen polttoainenippujen markkinoilla.
Yhteisyritys voitiin hyväksyä, sen jälkeen kun oli sovittu, että Cogéma ei osallistu siihen. Hyväksymistä
helpotti myös Ranskan sitoutuminen varmistamaan, että Electricité de France (EdF) luopuu Framatomen
pääomasta ja vapauttaa polttoainenippujen hankintapolitiikkansa. Tällä tavoin uuden yhteisyrityksen
kilpailijat pääsevät Ranskan markkinoille, jotka ovat Euroopan suurimmat ydinsähkön markkinat. 

Asia AstraZeneca/Novartis

247. Komissio hyväksyi vuoden aikana myös AstraZenecan ja Novartisin maatalouskemikaaleihin
liittyvien liiketoimintojen sulautumisen uudeksi Syngenta-nimiseksi yhtiöksi. Koska yhdentymiskehitys on
alalla nopeaa, komission mielestä oli välttämätöntä aloittaa toisen vaiheen tutkimus tämän yhtiön
perustamisesta, koska yhtiöstä tulee alan suurin yritys koko maailmassa. Asiassa tehtiin tiivistä yhteistyötä
Yhdysvaltojen kilpailuviranomaisen FTC:n kanssa ja fuusio hyväksyttiin osapuolten annettua merkittäviä
sitoumuksia. Alun perin ilmoitetussa muodossaan toimenpide olisi johtanut määräävien markkina-asemien
syntymiseen tai vahvistumiseen 39:illä kasvinsuojeluaineiden markkinoilla, joista tärkeimmät ovat
viljaviljelmien suojeluun käytettävien sienimyrkkyjen ja maissin suojeluun tarkoitettujen rikkaruoho-
myrkkyjen markkinat. Komission päätelmä ei perustunut pelkästään osapuolten nykyisiin markkina-
asemiin vaan myös niiden tuotevalikoimien odotettuun kehitykseen. Merkityksellisten tuotemarkkinoiden
määrittely osoittautui erityisen vaikeaksi tässä asiassa (samoin kuin siihen liittyvässä asiassa M.1932 –
BASF / American Cyanamid), koska määriteltäviä seikkoja olivat korvaavat tuoteketjut, yksipuoliseen
korvaamiseen liittyvät seikat ja moneen käyttötarkoitukseen soveltuvien tuotteiden kilpailuasema. 

248. Määräävän markkina-aseman arviointi on osoittautunut sopivaksi keinoksi tutkia keskittymien
vaikutuksia perinteisillä vanhan talouden markkinoilla, esimerkiksi tehdasteollisuuteen liittyvillä
markkinoilla, ja sen lisäksi myös eri palvelualoilla, erityisesti tele-, Internet- ja media-aloilla (ja myös eri
alojen yhdistelmillä). Tällaisilla markkinoilla yrityskeskittymien valvonnan tavoitteena olisi aina oltava
markkinoiden vapauttamisessa saavutetun edistyksen turvaaminen ja innovaatioiden markkinoille
tulemisen mahdollistaminen. Molemmat näistä tavoitteista hyödyttävät viime kädessä kuluttajia.
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249. Myös vertikaalista integroitumista ja siitä seuraavia markkinoita sulkevia vaikutuksia oli
tutkittava huolellisesti. Sen lisäksi, että vertikaalinen integroituminen vahvistaa uuden yrityksen asemaa
toimitusketjun yhdellä tasolla ja sitä kautta estää muiden toimittajien pääsyn yksille tai useammille
vertikaalisesti toisiinsa yhteydessä oleville markkinoille, se muuttaa usein sulautuvien yritysten
taloudellisia kannustimia ja johtaa tuntuvaan muutokseen markkinoiden toiminnassa. Varsinkin edellä
mainituilla palvelualoilla, joilla monien palvelujen tarjoaminen edellyttää verkkoonpääsyä, niin
sanotuista portinvartijavaikutuksista voi tulla suuri ongelma. Komissio on vuoden 2000 aikana joutunut
käsittelemään sekä horisontaalisista että vertikaalisista toiminnoista aiheutuvia portinvartijavaikutuksia.
Kielletty WorldCom/Sprint-keskittymä on hyvä esimerkki tapauksesta, jossa portinvartijavaikutus on
seurausta horisontaalisesta päällekkäisyydestä, toisin sanoen kahden operaattorin verkkojen
yhdistymisestä (katso analyysi lisälehdessä 6).

Lisälehti 6: MCI WorldCom / Sprint

Johdanto

Komissio päätti 28. kesäkuuta 2000 kieltää kahden yhdysvaltalaisen teleyhtiön – MCI WorldComin
ja Sprintin – ehdotetun sulautumisen, koska se olisi johtanut sulautuman seurauksena syntyvän
yrityksen määräävään asemaan huipputason tai yleisten Internet-yhteyksien tarjonnan markkinoilla. 

Huipputason tai yleiset (Internet-)yhteydet
Ehdotettu sulautuma nosti esille samanlaisia kysymyksiä kuin WorldComin ja MCI:n
sulautuma (1) vuonna 1989. Komissio totesi, että WorldComin ja MCI:n sulautuma olisi luonut
määräävän aseman huipputason tai yleisten Internet-yhteyksien markkinoilla.

Ilmoituksen tehneet osapuolet väittivät, että komission WorldCom/MCI-päätöksessä käyttämää
markkinoiden määritelmää oli tarkistettava Internet-alalla viime vuosina tapahtuneiden suurten
muutosten vuoksi. Näitä väitettyjä muutoksia olivat erityisesti EY:n telemarkkinoiden
vapauttaminen, joka on lisännyt Internet-palvelujen tarjoajien ja sisällöntarjoajien lukumäärää
Euroopassa, lisääntynyt multihoming-ratkaisujen käyttö (vähintään kahden Internet-yhteyden
tarjoajan käyttäminen), sisällön toimitustekniikat (tällaiset tekniikat mahdollistavat Internetin
kautta välitetyn liikenteen sääntelyn ja rajoittamisen) ja kiinteiden johtojen alhaiset hinnat. Tämän
seurauksena Internetiä ei osapuolten mukaan voida enää pitää hierarkkisena eivätkä
eurooppalaiset Internet-palvelujen tarjoajat enää ole riippuvaisia suurimmista (yhdysvaltalaisista)
Internet-yhteyksien tarjoajista maailmanlaajuisten Internet-yhteyksien saamiseksi.

Komission tutkimus osoitti kuitenkin, että yhdelläkään ilmoituksen tehneiden osapuolten esille
ottamista tekijöistä ei ollut merkittävää vaikutusta markkinoiden rakenteeseen. Komissio myönsi, että
riippuvuus huipputason yhteyksien tarjoajista oli jonkin verran pienentynyt ja eurooppalaisen sisällön
lisääntymisen ja eurooppalaisten verkkojen rakentamisen vuoksi yhä suurempi osa Internet-
liikenteestä oli Euroopan sisäistä. Siitä huolimatta jopa suurimmat eurooppalaiset Internet-yhteyksien
tarjoajat olivat edelleen voimakkaasti riippuvaisia huipputason tarjoajista maailmanlaajuisten
yhteyksien osalta eivätkä ne pystyneet aiheuttamaan kilpailupainetta huipputason tarjoajiin. Komissio
päätteli, että Internetin hierarkkinen rakenne oli edelleen olemassa ja asian kannalta merkitykselliset
markkinat olivat huipputason tai yleisten (Internet-)yhteyksien tarjonnan markkinat.

(1) Asia M.1069 – WorldCom/MCI, päätös 8.7.1998.
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Kilpailun osalta komission tutkimus osoitti, että MCI WorldCom oli säilyttänyt johtavan
asemansa huipputason Internet-yhteyksien tarjoajana ja Sprint oli yksi sen suurimmista
kilpailijoista. Tutkimus osoitti myös, että sulautuma olisi johtanut sulautuman osapuolten laajojen
verkkojen ja suuren asiakaskunnan yhdistymisen kautta sellaisen yrityksen syntymiseen, jonka
absoluuttinen ja suhteellinen koko suhteessa kilpailijoihin olisi tehnyt sekä kilpailijoista että
asiakkaista uudesta yrityksestä riippuvaisia yleisten Internet-yhteyksien osalta. Tämä olisi antanut
sulautuman seurauksena syntyvälle yritykselle mahdollisuuden käyttäytyä kilpailijoistaan ja
asiakkaistaan riippumattomasti sekä tilaisuuden määrätä teknisestä kehityksestä, nostaa hintoja ja
rangaista markkinoita heikentämällä valikoidusti yhdysliikennettään kilpailijoiden kanssa. Tämän
vuoksi komissio päätteli, että sulautuma olisi alun perin ilmoitetussa muodossaan aiheuttanut
vakavia kilpailuongelmia johtamalla WorldComin määräävään asemaan tai WorldComin
määräävän aseman vahvistumiseen huipputason Internet-yhteyksien tarjonnan maailmanlaajuisilla
markkinoilla. Internetin hierarkkisen rakenteen ja markkinoiden maailmanlaajuisen luonteen
vuoksi tämä olisi vaikuttanut kuluttajiin kaikkialla maailmassa.

Komission havaitsemien ongelmien poistamiseksi osapuolet ehdottivat sitoumuksena luopumista
Sprintin Internet-liiketoiminnasta. Sitoumus vastasi suurelta osin komission WorldCom/MCI-
päätöksessä hyväksymää sitoumusta. Kyseisessä asiassa komissio katsoi MCI:n Internet-liiketoi-
minnasta luopumisen poistavan ongelmat. Tästä luovutuksesta saamansa kokemuksen ja MCI
WorldCom / Sprint -asiassa tekemänsä tutkimuksen perusteella komissio katsoi, että ehdotus ei
riittänyt poistamaan sulautumasta aiheutuvia kilpailuongelmia. Komission mielestä ehdotus ei
varsinkaan taannut riittävällä varmuudella sitä, että korjaustoimenpide palauttaisi tehokkaan
kilpailun huipputason Internet-yhteyksien markkinoille. Osapuolet peruuttivat ehdottamansa
korjaustoimenpiteet menettelyn myöhäisessä vaiheessa. 

Muut markkinat
Tutkimuksensa aikana komissio selvitti myös muita mahdollisia kilpailuongelmia, joita liittyy
maailmanlaajuisten telepalvelujen ja kansainvälisten puhelinpalvelujen tarjoamiseen. Komissio
kiinnitti Yhdysvaltojen viranomaisten huomion tiettyihin näitä markkinoita koskeviin seikkoihin,
mutta muita Eurooppaan vaikuttavia kilpailuongelmia ei havaittu. Tarkasteltuja kysymyksiä ja
komission näistä muista markkinoista tekemiä päätelmiä käsitellään tarkemmin lehdistötie-
dotteessa, joka on saatavilla yrityskeskittymien valvonnan erityisryhmän verkkosivustosta. 

Menettely
Kun komission oli määrä tehdä päätöksensä ehdotetusta sulautumasta, osapuolet peruuttivat
ehdottamansa sitoumuksen ja komissiolle tekemänsä ilmoituksen edellisenä päivänä. Koska
osapuolet ainoastaan peruivat ilmoituksensa mutta eivät luopuneet sopimuksesta, jonka vuoksi
ehdotetusta toimenpiteestä oli tehtävä ilmoitus, komissio piti päätöksen tekemistä kuitenkin
välttämättömänä. 

Yhteistyö Yhdysvaltojen oikeusministerin kanssa
Euroopan komissio ja Yhdysvaltojen oikeusministeriö tutkivat samanaikaisesti ehdotettua MCI
WorldComin ja Sprintin sulautumista. Vuonna 1991 Euroopan komission ja Amerikan
yhdysvaltojen välisestä yhteistyöstä kilpailuasioissa tehdyn kahdenvälisen sopimuksen mukaisesti
molemmat tutkivat asiaa itsenäisesti, mutta komission ja Yhdysvaltojen oikeusministeriön välinen
työsuhde oli hyvä menettelyn kaikissa vaiheissa. Yhdysvaltojen oikeusministeriön edustajia
esimerkiksi osallistui Brysselissä pidettyyn suulliseen kuulemistilaisuuteen, ja komission edustaja
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Asia Vodafone Airtouch / Mannesmann

250. Toinen vastaavanlainen tapaus on Vodafone/Mannesmann, joka aiheutti kilpailuongelmia
yleiseurooppalaisten saumattomien matkaviestintäpalvelujen voimakkaasti kasvavilla markkinoilla.
Kyseisten palvelujen tarjonta riippuu suuresti operaattoreiden kyvystä paikantaa tarkasti asiakkaansa,
kun nämä ovat oman verkon ulkopuolella. Komission tutkimus osoitti, että kansainvälisesti liikkuvat
asiakkaat, erityisesti suuret yritykset, joilla on paljon rajatylittävää liiketoimintaa Euroopassa, kysyvät
yhä enemmän tällaisia palveluja. Sulautuman seurauksena syntyvällä uudella yrityksellä on
ainutlaatuinen peitto yhteismarkkinoilla, koska sillä on yksinomaisessa määräysvallassa matkaviestintä-
operaattori kahdeksassa jäsenvaltiossa ja yhteisessä määräysvallassa kolmessa jäsenvaltiossa. Näin ollen
sulautuman seurauksena syntyvällä yrityksellä olisi ainutlaatuinen asema rakentaa integroitunut verkko,
joka mahdollistaisi kehittyneiden saumattomien yleiseurooppalaisten palvelujen tarjonnan aloittamisen
nopeasti, ainakin niihin jäsenvaltioihin, joissa sillä on matkaviestintäoperaattori yksinomaisessa
määräysvallassa. Toisaalta sulautuman seurauksena syntyvän yrityksen kilpailijat eivät pystyisi
saavuttamaan samanlaista peittoa lyhyellä tai keskipitkällä aikavälillä (keskimäärin 3–5 vuotta), koska
niiden peittoalueet ovat segmentoituneet ja niillä on vaikeuksia integroida verkkonsa saumattomaksi
verkoksi. Keskittymä hyväksyttiin lopulta osapuolten annettua sitoumuksia. Asiaan liittyvien erityisten
ongelmien poistamiseksi korjaustoimenpiteenä hyväksyttiin se, että muille matkaviestintäoperaattoreille
annettiin mahdollisuus tarjota yleiseurooppalaisia kehittyneitä ja saumattomia palveluja asiakkailleen
sulautuman seurauksena syntyvän yrityksen integroitua verkkoa käyttäen. Tämä sitoumus on kuitenkin
rajattu kolmeen vuoteen alan nopean kehityksen ja varsinkin UMTS-toimilupien myöntämisen vuoksi ja
siksi, että on todennäköistä, että kilpailijat yrittävät rakentaa vaihtoehtoisen infrastruktuurin. 

Asia AOL / Time Warner

251. On tärkeää muistaa, että vertikaalisen integraation seurauksena voi olla markkinoiden
sulkeminen erityisesti silloin, kun yhdellä sulautuman osapuolista on merkittävää markkinavoimaa
tuotantoketjun alku- tai loppupään markkinoilla. Asiassa America Online Inc. (AOL) / Time Warner
komissio oli huolissaan siitä, että AOL olisi Time Warnerin kanssa sulautumisen (Time Warner
puolestaan suunnitteli äänitetuotantoon ja musiikin kustantamiseen liittyvien toimintojensa yhdistämistä
EMIn kanssa) ja Bertelsmannin kanssa perustamiensa eurooppalaisten yhteisyritysten vuoksi saanut
määräysvaltaansa johtavan musiikkikustannusoikeuksien lähteen Euroopassa. AOL on Yhdysvaltojen
johtava Internet-yhteyksien tarjoaja ja ainoa yleiseurooppalaisella tasolla toimiva yritys. Time Warner on
yksi maailman suurimmista media- ja viihdealan yrityksistä, joka omistaa osuuksia televisioyhtiöistä,
lehti- ja kirjakustantamoista, musiikkiyhtiöistä, elokuvayhtiöistä ja kaapeliverkoista. Keskittymän kautta

oli läsnä Yhdysvaltojen oikeusministeriössä pidetyissä kokouksissa. Yhdysvaltojen oikeusmi-
nisteriö nosti 27. kesäkuuta 2000 Yhdysvaltojen tuomioistuimessa kanteen, jossa se vastusti
ehdotettua sulautumaa vedoten syihin, joista yksi liittyi huipputason yhteyksien tarjontamark-
kinoihin.

Myöhemmät tapahtumat

MCI WorldCom ja Sprint ilmoittivat 13. heinäkuuta 2000 peruuttaneensa sulautumissopi-
muksensa.

MCI WorldCom (nykyisin WorldCom) nosti 27. syyskuuta 2000 kanteen EY:n perustamisso-
pimuksen 230 ja 231 artiklan mukaisesti komission päätöksen kumoamiseksi.
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syntyi ensimmäinen vertikaalisesti integroitunut Internetin sisällöntarjoaja, joka jakelee Time Warnerin
sisältöä (musiikkia, uutisia, elokuvia jne.) AOL:n Internet-jakeluverkon kautta.

252. Koska AOL:llä on rakenteellisia ja sopimuksiin perustuvia yhteyksiä Bertelsmanniin, uudella
yrityksellä oli etuoikeus myös Bertelsmannin tuottamaan sisältöön ja erityisesti sen suureen musiikkiko-
koelmaan. Tämän seurauksena uusi yritys olisi hallinnut musiikkikustannusoikeuksien johtavaa lähdettä
Euroopassa, jonka markkinoista Time Warnerilla ja Bertelsmannilla on yhdessä kolmannes. Näissä
olosuhteissa oli todennäköistä, että uusi yritys olisi saanut määräävän aseman Internetissä levitettävän
musiikin nopeasti kasvavilla markkinoilla pääsemällä ”portinvartijan” asemaan. Tämän ansiosta se olisi
pystynyt sanelemaan ehdot, joilla audiotiedostoja levitetään Internetissä. Lisäksi uusi yritys olisi
pystynyt formatoimaan Time Warnerin ja Bertelsmannin musiikin siten, että se sopii yhteen ainoastaan
AOL:n soitto-ohjelman (Winamp) kanssa mutta ei kilpailevien soitto-ohjelmien kanssa. Toisaalta
Winampilla olisi pystytty soittamaan kilpailevien levy-yhtiöiden musiikkia, koska ne eivät yleensä käytä
vain omille soitto-ohjelmilleen soveltuvaa muotoa. Näin ollen uusi yritys olisi muiden soitto-ohjelmien
teknisten rajoitusten vuoksi pystynyt tekemään Winampista hallitsevan soitto-ohjelman. 

253. Komissio hyväksyi toimenpiteen osapuolten esitettyä useita sitoumuksia, joiden pääasiallisena
tavoitteena oli Bertelsmannin ja AOL:n välisten yhteyksien katkaiseminen. Tämä toteutetaan asteittain
riippumattoman valvojan alaisuudessa. Useilla välitoimilla varmistetaan, että yritysten väliset yhteydet
pysyvät puhtaasti kaupallisina, kunnes Bertelsmannin irrottaminen AOL:stä on saatu päätökseen. 

Asia Vivendi/Canal+/Seagram

254. Samanlaisia vertikaaliseen integraatioon ja markkinoiden sulkemiseen liittyviä ongelmia esiintyi
asiassa Vivendi/Canal+/Seagram. Komission havaitsemat kilpailuongelmat koskivat pääasiassa
maksutelevisiomarkkinoita (joilla Canal+ on määräävässä asemassa Euroopassa), voimakkaasti kasvavia
yleiseurooppalaisia portaalimarkkinoita ja voimakkaasti kasvavia musiikin Internet-levityksen
markkinoita. Maksutelevisiomarkkinoiden osalta komissio totesi, että Canal+:n todennäköinen
yksinoikeus Seagramin Universal-studion tuottamiin ja yhteistuottamiin premium-elokuviin ¥95∂ olisi
vahvistanut sen nykyistä määräävää markkina-asemaa Belgiassa, Espanjassa, Ranskassa, Italiassa ja
Alankomaissa sekä luonut määräävän markkina-aseman samoilla markkinoilla Pohjoismaissa. 

255. Tarjottuihin sitoumuksiin kuuluu Universalin tuottamien ja yhteistuottamien elokuvien
antaminen kilpailijoiden käyttöön. Osapuolet sitoutuivat antamaan Canal+:lle niin sanotut first window
-oikeudet ¥96∂ yli 50 prosenttiin Universalin tuotannosta ja yhteistuotannosta. Tämä sitoumus on voimassa
tietyissä Euroopan maissa viiden vuoden ajan.

256. Koska toimenpiteellä myös yhdistettiin Universalin musiikkisisältö Vivendin monikäyttä-
jäportaaliin (Vizzavi), se aiheutti vakavia epäilyjä määräävän markkina-aseman syntymisestä
Internetissä levitettävän musiikin voimakkaasti kasvavilla yleiseurooppalaisilla markkinoilla. Tämä
ongelma korjattiin Vivendin tarjouksella antaa Universalin Internetin kautta levitettävä musiikki
kilpailevien portaalien käyttöön viideksi vuodeksi. 

¥95∂ Voidakseen kilpailla maksutelevisiomarkkinoilla maksutelevisio-operaattoreiden on hankittava avainsisältöä, kuten
premium-elokuvia.

¥96∂ First window -esityksillä tarkoitetaan premium-elokuvien esittämistä maksutelevisiossa vähän aikaa elokuvateatterilevityksen ja
videovuokraamoissa levityksen jälkeen eli ennen laajaan televisiolevitykseen tuloa.
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Asia TotalFina/Elf

257. Vertikaaliseen integraatioon liittyviä ongelmia on esiintynyt myös keskittymissä vanhan
talouden alalla. Arvioitaessa yrityskauppaa, jolla Elf Aquitaine siirtyi TotalFinan omistukseen, oli
analysoitava suurten kansallisten markkinatoimijoiden yhdistymisestä seuraavaa yhden yrityksen
määräävää markkina-asemaa ja riskiä todellisten kansallisten markkinajohtajien syntymisestä.
Komission tavoitteena oli määritellä ja poistaa toiminnan päällekkäisyydet ja myös pullonkaulat, joiden
avulla uusi yritys pystyisi sulkemaan markkinat omaksi edukseen kontrolloimalla jalostettujen
öljytuotteiden tuontilogistiikkaa, kuljetusta ja jakelua. Uusi yritys olisi vaarantanut saavutetun
tasapainoisen kilpailutilanteen erityisesti polttoaineen tukkukaupan ja kotitalouksien lämmitysöljyn
markkinoilla Ranskassa ja lisäksi käytännössä hallinnut logistiikkaketjua eli useimpia ranskalaisia
tuontivarastoja, kolmea koko Ranskan kattavaa pääputkistoa ja useita paikallisia varastoja. Lisäksi
yhdistynyt yritys olisi saanut määräävän markkina-aseman Ranskan moottoriteillä myytävän moottori-
polttoaineen markkinoilla. Nestekaasun (LPG) markkinoilla uusi yritys olisi saanut määräävän aseman
erityisesti siitä syystä, että se hallitsee tuonnin, varastoinnin ja pullotuksen logistiikkainfrastruktuuria,
minkä vuoksi se olisi täysin riippumaton kaikkialla Ranskassa eikä sillä olisi tarvetta turvautua
kilpailijoiden infrastruktuuriin, kuten muiden alalla toimijoiden. Toimenpide oli tutkittava tarkkaan
myös siitä syystä, että sillä odotettiin olevan merkittävä vaikutus kuluttajien kannalta tärkeisiin
markkinoihin, erityisesti moottoripolttoaineiden, lämmitysöljyjen ja yleensä energialähteiden
markkinoihin. Komissio hyväksyi yrityskaupan edellä mainitut ja muutkin kilpailuongelmat ratkaisevien
korjaustoimenpiteiden ansiosta. TotalFina sitoutui myymään suuren osan investoinneistaan kuljetus- ja
varastointilogistiikkaan (tämän toimenpiteen odotetaan johtavan öljyalan logistiikan perinpohjaiseen
muutokseen Ranskassa), luopumaan 70:stä moottoriteiden varsilla sijaitsevasta huoltoasemasta ja
myymään Elf Antargasin, mikä poistaa sulautuman osapuolten nestekaasutoimintojen päällekkäisyydet.
Vuoden 2000 lopussa suurin osa näistä luovutuksista oli toteutettu.

258. Komissio hylkäsi 13. syyskuuta TotalFina Elfin ehdottamat moottoriteiden varsilla sijaitsevien
huoltoasemien ostajat. Ehdotettujen kauppojen seurauksena syntyvän markkinarakenteen perusteella
komissio päätti, että ehdotetuista ostajista kahden osalta ei ollut riittävän varmaa, ovatko ne elinkelpoisia
potentiaalisia tai todellisia toimijoita kyseisillä markkinoilla tai pystyvätkö ne tarjoamaan ja kehittämään
todellista kilpailua. TotalFina Elf ehdotti uutta ostajaluetteloa, johon sisältyi uutena markkinatulokkaana
valintamyymäläketju Carrefour ja jonka komissio hyväksyi 7. marraskuuta 2000. Toinen komission alun
perin hylkäämistä kahdesta yrityksestä, Le Mirabellier -nimellä toimintaa harjoittava yritys, ei ollut
mukana TotalFina Elfin ehdottamassa lopullisessa ostajaluettelossa. Kyseinen yritys nosti EY:n
perustamissopimuksen 230 artiklan nojalla kanteen, jossa se pyysi komission päätöksen kumoamista ja
välitoimia, joilla riidanalaista päätöstä lykätään ja komissiota vaaditaan määräämään TotalFina Elf
keskeyttämään sitoumustensa täytäntöönpano. Yhteisöjen tuomioistuin hylkäsi välitoimia koskevan
pyynnön 17. tammikuuta 2001.

2 Yhteinen määräävä markkina-asema

259. Komissio on arvioinut määräävän markkina-aseman olemassaoloa sulautuma-asetuksen
2 artiklan 3 kohdan mukaisesti tapauksissa, joissa keskittymä olisi johtanut yhteisen määräävän aseman
syntymiseen. Yhteisöjen tuomioistuin ja ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ovat tukeneet
komission lähestymistapaa. Tutkiessaan yhteistä määräävää asemaa ja sen vaikutuksia komissio ottaa
huomioon kunkin alan erikoispiirteet ja tekee analyysinsa pitkälti tapauskohtaisesti ilman ennakkokä-
sityksiä. Parhaillaan laaditaan ennakkotapauskokoelmaa, joka muodostaa perustan tulevalle yhteistä
määräävää markkina-asemaa koskevalle tiedonannolle.
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260. Yhteistä määräävää markkina-asemaa tarkasteltiin vuoden aikana useissa asioissa, joihin kuului
myös palvelualaa koskevia asioita, kuten Veba/Viag ja peruutettu EMI / Time Warner -kauppa.

Asia Veba/Viag

261. Komissio tutki asiaa Veba/Viag, samaan aikaan kun Saksan kilpailuvirasto Bundeskartellamt
tutki asiaa RWE/VEW. Näiden kahden yrityskaupan myötä syntyneet kaksi uutta yritystä olisivat
hallinneet yli 80:tä prosenttia yhteisverkon kautta tapahtuvan sähkönjakelun Saksan markkinoista.
Erityisesti tuotteen täydellinen homogeenisuus, markkinoiden avoimuus, samanlaisista voimalare-
sursseista ja useista yhteisistä voimalaitoksista johtuvat samanlaiset kustannusrakenteet, Veba/Viagin ja
RWE:n väliset lukuisat yhteydet, kysynnän odotettu pieni kasvu ja sähkön alhainen hintajousto olisivat
johtaneet yhteensovittamisen kannalta suotuisaan markkinarakenteeseen. Molemmat yrityskaupat
hyväksyttiin osapuolten toimivaltaisille viranomaisille antamien sitoumusten perusteella. Annetut
sitoumukset sisälsivät pääasiassa luovutuksia, jotka vaikuttavat lukuisiin omistuksiin erityisesti Saksan
itäosissa ja siten katkaisevat kahden uuden yhtymän väliset merkittävät yhteydet ja tekevät duopolin
osapuolten yhteisessä määräysvallassa olevasta merkittävästä sähköntuottajasta VEAG:stä itsenäisen
kilpailijan. Sitoumuksilla parannettiin myös perussääntöjä, jotka sääntelevät sähkönjakelua kahden
toisiinsa yhteydessä olevan johtavan yrityksen omistaman verkon välityksellä. 

Asia Outokumpu / Avesta Sheffield

262. Komissio ei sovella kriteereitä määräävän markkina-aseman arvioimiseksi automaattisesti
(kriteerit, joiden tavoitteena on määritellä, onko markkinoilla taipumusta yhteiseen määräävään asemaan,
esimerkiksi markkinoiden keskittymisaste, markkinoiden avoimuus, tuotteiden homogeenisuus,
markkinoiden kasvu, markkinoille pääsemisen esteet, ostajien tasapainottava neuvotteluvoima ja
rakenteelliset yhteydet). Asiassa Outokumpu / Avesta Sheffield toimenpide olisi johtanut kuuma- ja
kylmävalssattujen teräslevyjen tuottajien vähentymiseen EU:ssa kuudesta viiteen. Vaikka markkinat
ovatkin suhteellisen avoimet ja markkinoille pääsemisen esteet suuret, komission tutkimuksessa korostui
kasvunopeus (yli viisi prosenttia vuodessa), joka johtaa kapasiteetin käyttöasteen kasvamiseen. Komissio
päätteli, että nämä tekijät yhdessä yritysten erilaisten kustannusrakenteiden kanssa eivät olisi suosineet
toiminnan yhteensovittamista markkinoilla. 

Asia Alcan/Péchiney/Alussuisse

263. Vuoden aikana tutkittiin useita alumiinialan keskittymiä, joihin liittyi pääasiassa yhden yrityksen
määräävää markkina-asemaa koskevia ongelmia mutta joissa komissio sai kuitenkin tilaisuuden selvittää
suhtautumistaan toiminnan yhteensovittamisen markkinavaikutuksiin ja salaiseen yhteistyöhön. Asiassa
Alcan/Péchiney arviointi perustui pääasiassa siihen, että sulautuman osapuolet voisivat käyttää
rakenteellisia yhteyksiään kilpailijaan, tässä tapauksessa yhteisyritystä, keinona estää kyseistä kilpailijaa
ryhtymästä hintasotaan. 

264. Alcanin, Péchineyn ja Alussuissen sulautuminen olisi yhdistänyt yritykset, joilla on toimintaa
kaikilla alumiiniteollisuuden aloilla, ja luonut maailman toiseksi suurimman alumiinintuottajan. Alcan
teki Péchineylle ja Alussuisselle sellaiset osakkeidenvaihtotarjoukset, että kumpikin fuusio voisi toteutua
ilman toista, ja komissio pystyi tutkimaan kummankin fuusion erikseen vain kyseistä asiaa koskevien
seikkojen perusteella. Alcan/Péchiney-fuusiota ei toteutettu, ja osapuolet luopuivat siitä, koska
komissiolta oli odotettavissa kielteinen päätös. Sitä vastoin komissio hyväksyi Alcan/Alussuisse-fuusion
liiketoimintojen luovutusta koskevien sitoumusten perusteella.
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Asiat Alcoa/Reynolds ja Rexam / American National Can

265. Toisessa yhden yrityksen määräävää markkina-asemaa koskevassa asiassa (Alcoa/Reynolds)
saatiin arvokasta kokemusta tarjouskilpailumarkkinoiden toiminnasta. Tätä kokemusta käytettiin hyväksi
asiassa Rexam / American National Can, ja sen avulla komissio pystyi päättelemään, että yhteinen
määräävä asema voisi syntyä tai säilyä markkinoilla, joilla toiminta perustuu säännöllisiin tarjouskil-
pailuihin.

3 Potentiaalinen kilpailu

Asia Air Liquide / BOC

266. Lopuksi on syytä mainita, että komissiolla oli asiassa Air Liquide / BOC tilaisuus analysoida niin
sanottua keskittymän välillistä vaikutusta eli sen vaikutusta potentiaaliseen kilpailuun. Oikeaan aikaan
tulevaan, todennäköiseen ja riittävään potentiaaliseen kilpailuun vedotaan perusteluna, joka voisi
helpottaa keskittymän hyväksymistä. 

267. Kyseisessä asiassa todettiin, että ehdotettu fuusio olisi vahvistanut BOC:n määräävää markkina-
asemaa Irlannissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa estämällä todennäköisimmän haastajan tulon
markkinoille ja pienentämällä muiden tavarantoimittajien markkinoille tulemisen todennäköisyyttä.
BOC:n määräävä asema oli erittäin vahva, koska joillakin tuotemarkkinoilla se saavutti lähes sadan
prosentin markkinaosuuden. Molemmilla osapuolilla havaittiin olevan useita lisäetuja kotimarkki-
noillaan, mikä oli suuressa määrin seurausta vertikaalisesta integroitumisesta. Fuusio olisi johtanut
siihen, että uudella yrityksellä olisi ollut vertaansa vailla oleva jakeluverkosto Euroopassa, mikä olisi
lisännyt sen mahdollisuuksia estää muita tulemasta markkinoille. Tämän perusteella todennäköisimmän
potentiaalisen Yhdistyneen kuningaskunnan markkinoille tulijan eli Air Liquiden poistamisen katsottiin
vahvistavan BOC:n määräävää markkina-asemaa. Osapuolet luopuivat lopulta kaupasta, koska
korjaustoimenpiteitä koskevat neuvottelut Yhdysvaltojen Federal Trade Commissionin kanssa
epäonnistuivat.

C – Korjaustoimenpiteet

268. Joulukuussa 2000 komissio antoi tiedonannon korjaustoimenpiteistä ¥97∂ ensimmäisenä kilpailuvi-
ranomaisena, joka on selventänyt asian käsittelyä tällaisilla ohjeilla. Tiedonannon tarkoituksena on
määritellä selvästi ja objektiivisesti hallinnolliset ja aineellis-oikeudelliset periaatteet, joiden perusteella
komissio arvioi korjaustoimenpiteitä. Tiedonantoa edelsi kuukausia kestänyt jäsenvaltioiden sekä
yritysmaailman ja lakimiespiirien kuuleminen.

269. Vaikka tiedonannossa esitetään periaatteet, on syytä huomata, että komission käytäntö
korjaustoimenpiteiden alalla kehittyy erittäin nopeasti, ja voidakseen käsitellä eri asioissa esille tulevia
kysymyksiä komission on säilytettävä tietty joustavuus. Lisäksi korjaustoimenpiteitä edellyttävien
yrityskeskittymien lukumäärä nousee niin nopeasti, että on yhä vaikeampaa pysyä kehityksen mukana.
Viimeisten kahden vuoden aikana komission käsiteltävänä on ollut noin 50 asiaa, joissa komissio
hyväksyi keskittymän osapuolten kilpailuongelmien korjaamiseksi antamia sitoumuksia, ennen kuin se
antoi luvan keskittymän toteuttamiseen. 

¥97∂ EYVL C 68, 2.3.2001. Tiedonanto on saatavilla Internetistä osoitteesta http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/
legislation/.
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270. Tiedonannossa esitetään yleiset periaatteet, joihin komission menettelyt perustuvat. Erityisesti
siinä korostetaan, että vaikka onkin komission tehtävä osoittaa, että keskittymä johtaa sellaisen
määräävän markkina-aseman syntymiseen tai vahvistumiseen, joka voi estää kilpailua, osapuolten
vastuulla on osoittaa, että niiden ehdottamat korjaustoimenpiteet poistavat komission havaitsemat
ongelmat.

271. Komission on otettava huomioon useita eri tekijöitä arvioidessaan, palauttaako
korjaustoimenpide kilpailun. Ehdotetun korjaustoimenpiteen muoto on yksi olennainen tekijä, mutta
komission on otettava huomioon myös riski, että ehdotettua korjaustoimenpidettä ei pystytä toteuttamaan
kokonaisuudessaan eikä määräajassa. 

272. Kuten ehdotettujen korjaustoimenpiteiden käsittelystä saatu kokemus on osoittanut, ei riitä, että
korjaustoimenpide ainoastaan näyttää asianmukaiselta kilpailun palauttamiseksi, vaan sen on myös
käytännössä palautettava kilpailu. Esimerkiksi enää ei riitä, että komissio katsoo päällekkäisistä
omaisuuseristä luopumisen ratkaisevan tietyn sulautuman tai keskittymän aiheuttamat kilpailuongelmat.
Vaikka asianmukaiset omaisuuserät voitaisiinkin määritellä, sitoumus, joka koskee yksinkertaisesti
kyseisen omaisuuden myyntiä ostajasta riippumatta, ei ehkä ole riittävä. Omaisuuserät on myytävä
toimivana liiketoimintana ja lisäksi niiden ostajalla on oltava todellinen kannustin kilpailla markkinoilla. 

273. Yksi vuoden aikana käsitelty asia (TotalFina / Elf Aquitaine) ¥98∂ on hyvä esimerkki edellä
mainituista tekijöistä. Ensinnäkin komissio hylkäsi TotalFina Elfin ehdottamat ostajat, koska niillä ei
ollut kannustimia tuoda käytännössä kilpailua Ranskan moottoriteillä myytävän polttoaineen
markkinoille. Toiseksi osapuolet olivat ehdottaneet useiden omaisuuserien myyntiä nestekaasualaan
liittyvien kilpailuongelmien poistamiseksi. Koska komission suorittaman markkinatestin mukaan oli
epäilyjä siitä, voidaanko ehdotetut korjaustoimenpiteet toteuttaa, osapuolten oli sitouduttava myymään
kokonainen tytäryhtiö. Tämä korjaustoimenpide ylitti selvästi päällekkäisten toimintojen poistamisen. 

274. Koska omaisuus on osa liiketoimintaa, joissain tapauksissa luovutettavan kokonaisuuden
elinkelpoisuus riippuu suuressa määrin ostajan henkilöllisyydestä. Tällaisessa tilanteessa komissio ei
hyväksy sulautumaa, elleivät osapuolet sitoudu siihen, että ne eivät toteuta ilmoitettua toimenpidettä,
ennen kuin ne ovat tehneet sitovan sopimuksen luovutettavan liiketoiminnan ostajan kanssa, jonka
komissio on hyväksynyt (niin sanottu upfront buyer). Ensimmäinen ja tähän asti ainoa asia, jossa
komissio asetti tämän ehdon, oli Bosch/Rexroth ¥99∂. Poistaakseen komission epäilyn liiketoiminnan
mahdollisesta heikentymisestä ennen myyntiä ja siitä, onko vahvaa ostajaa edes olemassa, Bosch sitoutui
etsimään ostajan etukäteen.

275. Tiedonannossa tunnustetaan, että vaikka luovutukset ovat suosittu korjaustoimenpide, ne eivät
ole ainoa komission hyväksymä korjaustoimenpide. Joissain tapauksissa liiketoiminnan luovuttaminen
voi olla mahdotonta, tai kyseessä olevat kilpailuongelmat voivat aiheutua eri syistä, kuten yksinoikeu-
dellisista sopimuksista, verkkojen yhdistämisestä tai keskeisten patenttien yhdistämisestä. Astra Zeneca/
Novartis ¥100∂ on esimerkki asiasta, jossa korjaustoimenpiteisiin sisältyi luovutusten lisäksi tämänkaltaisia
tekijöitä. Kyseinen keskittymä johti maailman suurimman kasvinsuojelualan yrityksen syntymiseen.
Saadakseen hyväksynnän osapuolet toimittivat laajan korjaustoimenpiteiden yhdistelmän, jonka mukaan
luovuttiin tuotteista, joiden maailmanlaajuinen myynti vuonna 2000 ylitti 250 miljoonaa euroa, ja lisäksi
lisensoitiin tuotteita muille ja lopetettiin kolmansien osapuolten tuotteiden jakelua koskevia sopimuksia.

¥98∂ Asia M.1628, 9.2.2000.
¥99∂ Asia M.2060, 13.12.2000.
¥100∂ Asia M.1806, 26.7.2000.
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276. Asia Vodafone Airtouch / Mannesmann ¥101∂ on toinen esimerkki asiasta, jossa ongelmaa ei olisi
voitu ratkaista luovutuksella, vaan se ratkaistiin pienentämällä markkinoille pääsemisen esteitä.
Korjaustoimenpiteen tarkoituksena oli ratkaista ongelmat, jotka liittyivät voimakkaasti kasvavien
yritysasiakkaille tarjottavien saumattomien yleiseurooppalaisten matkaviestintäpalvelujen markkinoihin
ja verkkovierailujen yleiseurooppalaisiin tukkumarkkinoihin. Nämä huolenaiheet poistettiin
sitoumuksilla, joiden tavoitteena oli antaa muille matkaviestintäoperaattoreille mahdollisuus tarjota
kyseisiä palveluja asiakkailleen Vodafone Airtouch / Mannesmannin integroitunutta verkkoa käyttäen.
Alan nopean kehityksen ja kolmannen sukupolven UMTS-toimilupien myöntämisen vuoksi sekä siksi,
että kilpailijat pyrkivät rakentamaan vaihtoehtoisia infrastruktuureja, sitoumukset on rajattu kolmeen
vuoteen.

277. Toimenpiteiden monimutkaisuus lisää epävarmuustekijöitä, joita liittyy ehdotettujen korjaustoi-
menpiteiden tehokkuuden arviointiin. Sen vuoksi osapuolten olisi harkittava, ennen kuin ne tekevät
korjaustoimenpiteiden yhdistelmästä liian monimutkaisen. Liika monimutkaisuus voi nopeasti
kyseenalaistaa koko hankkeen toteuttamiskelpoisuuden. Komissaari Monti korosti vuoden 2000 aikana
useita kertoja periaatetta, että ratkaisu ei voi olla monimutkaisempi kuin ongelma, joka sillä pyritään
ratkaisemaan. 

278. Joihinkin vuoden aikana hyväksyttyihin korjaustoimenpiteisiin on liittynyt lisäpiirteenä se, että
komissio on vaatinut poistamaan vähemmistöosakkuudet tai kilpailijoiden väliset yhteydet, jotka voisivat
estää tehokkaan kilpailun tietyillä markkinoilla. Asiassa Vivendi/Canal+/Seagram ¥102∂ luovuttiin
osakkuudesta BskyB:ssä ja asiassa AOL / Time Warner ¥103∂ katkaistiin yhteys Bertelsmanniin. Tämä asia
nousi esille myös asiassa Generali/INA ¥104∂, jossa hyväksyntä edellytti luopumista vähemmistöosak-
kuuksista kilpailevissa vakuutusyhtiöissä, sekä asiassa Volvo / Renault VI ¥105∂, joka hyväksyttiin vasta
sen jälkeen, kun Volvo oli sitoutunut myymään vähemmistöosakkuutensa Scaniasta, joka on sen
merkittävä kilpailija Pohjoismaissa.

D – Yhteistyö

1 Yhteistyö jäsenvaltioiden kanssa

279. EU:n 15 jäsenvaltion toimivaltaisten kilpailuviranomaisten käytännöt ja mielipiteet otetaan EU:n
yrityskeskittymien valvonnassa niin itsestään selvästi huomioon, että se jää usein vaille huomiota.
Ensimmäisen vaiheen tutkimuksissa (yksi kuukausi–kuusi viikkoa) jäsenvaltioille toimitetaan jäljennös
jokaisesta sulautuma-asetuksen nojalla tehdystä ilmoituksesta, niille annetaan tiedoksi kilpailuongelmien
ratkaisemiseksi annetut sitoumukset ja ne voivat menettelyn kaikissa vaiheissa esittää mielipiteitään ja
myös pyytää asian käsittelypaikan siirtämistä, jos sulautuma-asetuksen 9 artiklan kriteerit täyttyvät.
Vuonna 2000 komissio teki kuusi 9 artiklan mukaista päätöstä, joista kahdessa asian käsittely siirrettiin
kokonaan Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaisille ¥106∂ ja neljässä asian käsittely siirrettiin osittain
Espanjan, Ranskan ja Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaisille. ¥107∂

¥101∂ Asia M.1795, 12.4.2000.
¥102∂ Asia M.2050, 13.10.2000.
¥103∂ Asia M.1825, 11.10.2000.
¥104∂ Asia M.1712, 12.1.2000.
¥105∂ Asia M.1980, 1.9.2000.
¥106∂ Asia M.1779 – Anglo American / Tarmac ja asia M.1827 – Hanson/Pioneer.
¥107∂ Kaksi siirtoa asiassa M.1684 – Carrefour/Promodes, osa Ranskan viranomaisille ja osa Espanjan viranomaisille; asiat

M.2044 – Interbrew/Bass ja M.2154 – C3D/Rhone/GoAhead, molemmat Yhdistyneelle kuningaskunnalle.
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280. Yhteistyö on vieläkin syvällisempää toisen vaiheen tutkimuksissa (neljän kuukauden jatkoaika).
Jäsenvaltioille ilmoitetaan komission päätöksistä aloittaa toisen vaiheen menettely, niille toimitetaan
komission esittämät väitteet sekä osapuolten vastaus näihin, ne kutsutaan kuulemistilaisuuteen ja niille
ilmoitetaan tarvittaessa ehdotetut korjaustoimenpiteet ja komission kanta näihin ja ennen kaikkea niitä
kuullaan neuvoa-antavan komitean kokouksessa jokaisessa toiseen vaiheeseen edenneessä asiassa
annetusta päätösluonnoksesta. Neuvoa-antavan komitean kokous järjestetään myös muista tärkeistä
kysymyksistä, kuten komission opastavista tiedonannoista, joissa määritellään komission politiikka
sulautuma-asetuksen eri tekijöiden osalta, ja asioista, joissa määrätään sakkoja. Vuonna 2000 pidettiin
18 neuvoa-antavan komitean kokousta (joissa osassa käsiteltiin useampaa asiaa tai kysymystä). 

281. Komission ja jäsenvaltioiden yhteisten ponnistelujen ansiosta suurimmassa osassa vuonna 2000
järjestetyistä neuvoa-antavan komitean äänestyksistä, jotka koskivat yksittäisiä sulautuma-asioita,
kannatettiin yksimielisesti komission kantaa ja loput kohdat hyväksyttiin yksinkertaisella enemmistöllä
(yksittäisiä kohtia koskevien äänten perusteella mitattuna). Yli puolessa asioista neuvoa-antava komitea
oli yksimielisesti samaa mieltä komission kanssa kaikista kohdista; muissa asioissa se oli yksimielisesti
samaa mieltä joistakin kohdista ja toisista kohdista sen enemmistö oli samaa mieltä. 

282. Usein tapaukset koskettavat erityisesti tietyn yksittäisen jäsenvaltion etuja, ja tällöin kyseinen
jäsenvaltio on tiiviissä yhteydessä komissioon koko menettelyn ajan. Tällaisissa tapauksissa jäsenvaltiot
ovat usein osallistuneet merkittävällä panoksella kilpailua koskevaan arviointiin. Erinomainen esimerkki
jäsenvaltion ja komission välisestä yhteistyöstä vuonna 2000 on asia Veba/Viag. Tässä tapauksessa
Saksan Bundeskartellamt ja komissio itse asiassa pystyivät yhdistämään kaksi asiaa, sillä
Bundeskartellamt tutki samanaikaisesti Veba/Viag-asiaan läheisesti liittyvää toista sähköalan
keskittymää eli RWE/VEW-asiaa. Tiivis yhteistyö johti yhdenmukaisiin ja toivottuihin tuloksiin, jotka
vaikuttavat myönteisesti alan vapauttamiseen. Toinen esimerkki on asia Generali/INA, jossa Italian
viranomaiset tukivat voimakkaasti komission tutkimusta erityisesti ehdotettujen korjaustoimenpiteiden
osalta.

2 Yrityskeskittymien valvonnan kansainvälinen ulottuvuus

283. Kansainvälistymisen, tekniikan kehityksen ja toimintojen uudelleenjärjestelyn yhteisen
vaikutuksen vuoksi yrityskeskittymien lukumäärän kasvu on jatkunut maailmanlaajuisesti. Tämä on
lisännyt tarvetta vahvistaa EY:n yrityskeskittymien valvonnan kansainvälistä ulottuvuutta. Yli 60 maassa
vaaditaan nykyisin ennakkoilmoituksia yrityskeskittymistä. Koska kansallista lainsäädäntöä yrityskes-
kittymiin soveltavien kilpailuviranomaisten lukumäärä on lisääntynyt tasaisesti, joidenkin yritysten on
täytynyt hakea hyväksyntää ehdottamilleen toimenpiteille jopa 40:ltä eri viranomaiselta; tämä lisää sekä
yrityksille aiheutuvia kustannuksia että epäyhdenmukaisten päätösten riskiä. Tehokkaan kansainvälisen
yhteistyön edistämistä erityisesti yrityskeskittymien alalla peräänkuulutettiin vuoden 2000 aikana eri
yhteyksissä Atlantin molemmilla puolilla. ¥108∂

¥108∂ Katso komissaari Montin Japan Foundation Conference -tilaisuudessa pitämä puhe, Washington DC 23.6.2000;
Yhdysvaltojen apulaisoikeusministerin Joel Kleinin, kilpailun pääosaston pääjohtajan Alexander Schaubin ja komissaari
Mario Montin puheet EY:n yrityskeskittymien valvonnan 10-vuotisjuhlakonferensissa Brysselissä 14. ja 15.9.2000;
komissaari Montin ja Yhdysvaltojen virkaa toimittavan apulaisoikeusministerin Melamedin puheet Fordhamissa, New
York 19. ja 20.10.2000; komissaari Montin puhe Fiesolen yliopistollisessa Eurooppa-instituutissa 27.10.2000. Tarvetta
tarkastella useiden lainsäädäntöjen alaan kuuluvien sulautumien ilmoituksista aiheutuvia ongelmia käsiteltiin myös
perusteellisesti Yhdysvaltojen kansainvälistä kilpailupolitiikkaa käsittelevässä neuvoa-antavassa komiteassa, joka esitti
lopullisen raporttinsa Yhdysvaltojen oikeusministerille Janet Renolle ja apulaisoikeusministeri Joel Kleinille helmikuussa
2000.
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2.1 Yhteistyö Yhdysvaltojen ja Kanadan kanssa

284. Vuonna 2000 jatkettiin tiivistä kahdenvälistä yhteistyötä EU:n tärkeimpien kauppakump-
paneiden kanssa, kuten Yhdysvaltojen oikeusministeriön (DoJ) ja Federal Trade Commissionin sekä
Kanadan kilpailuviraston kanssa. Tähän yhteistyöhön liittyviä seikkoja käsitellään tarkemmin IV
jaksossa (Kansainvälinen toiminta).

2.2 Yhteistyö Efta-maiden ja jäsenyyttä hakeneiden maiden kanssa 

285. EU:n yrityskeskittymien valvonnassa ei oteta huomioon pelkästään EU:n 15 jäsenvaltion kilpailu-
järjestelmiä, vaan Eftan valvontaviranomaisen kanssa harjoitettavan yhteistyön kautta myös muiden
Euroopan talousalueeseen kuuluvien maiden eli Islannin, Liechtensteinin ja Norjan kilpailujärjestelmät.
Perusteellisten toisen vaiheen tutkimusten osalta tämä yhteistyö saavutti huippunsa vuonna 2000.

286. Yhteyksiä hakijamaihin kehitetään jatkuvasti. Myös hakijamaiden kilpailuviranomaisilta
pyydettiin lausuntoja vuonna 2000 toteutetun sulautuma-asetuksen tarkistuksen yhteydessä ja niiltä
saatiinkin hyödyllistä palautetta. Tulevina vuosina vahvistetaan edelleen tätä yhteistyötä, jota komissio
pitää tärkeänä askeleena kohti liittymistä unioniin.

E – Muut menettelyt

1 Sakot; sulautuma-asetuksen 14 ja 15 artikla

287. Komissio määräsi ensimmäistä kertaa sakkoja muulle osapuolelle kuin ilmoituksen tekijälle, koska
kyseinen osapuoli ei toimittanut sulautuma-asetuksen nojalla pyydettyjä tietoja. Sakkoja määrättiin
yritykselle Mitsubishi Heavy Industries, koska se ei toimittanut Kvaernerin ja Ahlströmin välistä
yhteisyritystä koskevia tietoja. Ensimmäinen 50 000 euron sakko määrättiin komission päätöksen
noudattamatta jättämisestä sulautuma-asetuksen 14 artiklan 1 kohdan c alakohdan nojalla. Toinen sakko oli
yhteensä 900 000 euron suuruinen uhkasakko. Tämä on ensimmäinen kerta, kun komissio on määrännyt
sakkoja yritykselle, joka ei ole sulautumasta ilmoituksen tehnyt osapuoli (tai ilmoituksen tekemättä jättänyt
osapuoli). Samalla kyse on ensimmäisestä kerrasta, kun tällaisessa menettelyssä määrättiin uhkasakko.
Sakkoja määrättiin, koska komission mielestä Mitsubishi syyllistyi erittäin vakavaan EU:n oikeuden
rikkomiseen, sillä pyydetyt tiedot olivat välttämättömiä Ahlström/Kvaerner-toimenpiteen arvioimiseksi.
Päätöksellään komissio halusi korostaa päättäväisyyttään panna yrityskeskittymien valvontaa koskevat
säännöt täytäntöön Euroopan unionissa, minkä edellytyksenä on se, että sekä keskittymien osapuolet että
niiden kilpailijat toimittavat paikkansapitävät tiedot, kun komissio pyytää niiltä apua. 

2 Rajatylittävät sulautumat ehkäisevien esteiden poistaminen; 
sulautuma-asetuksen 21 artikla

288. Komissio valvoo tarkkaan myös sitä, että jäsenvaltiot eivät estä yhteisönlaajuisia sulautumia
protektionismin tai muiden syiden varjolla. Tähän liittyen komissio teki sulautuma-asetuksen 21 artiklan
nojalla päätöksen Portugalin viranomaisten toteuttamista toimenpiteistä. Komissio oli jo edellisenä
vuonna tehnyt Portugalia vastaan samanlaisen päätöksen asiassa BSCH / A. Champalimaud ¥109∂. Vuonna
2000 tehdyssä päätöksessä komissio totesi, että estämällä Secil Companhia Geral de Cal e Cimentos

¥109∂ Asia M.1616.
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SA:ta ja Holderbankia ostamasta portugalilaista yritystä Cimpor Cimentos de Portugal SGPS:ää
Portugalin hallitus rikkoi sulautuma-asetuksen 21 artiklan mukaisia velvollisuuksiaan. Komissio totesi,
että ostotarjousta vastustavien ministeriön päätösten tarkoituksena ei ollut sulautuma-asetuksen
21 artiklassa tunnustettujen oikeutettujen etujen suojaaminen. Molemmat edellä mainituista asioista
osoittavat selvästi, että komissio aikoo säilyttää yksinoikeutensa käsitellä yhteisönlaajuisia sulautumia ja
että se puuttuu vastaavanlaisiin rikkomistapauksiin. 

F – Tilastokatsaus 
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Kuvio 4.
Vuosittain tehtyjen lopullisten päätösten ja ilmoitusten määrä vuodesta 1994 alkaen.
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Kuvio 5.
Keskittymälajit (1993–2000).
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III – VALTIONTUKI

A – Yleinen valtiontukipolitiikka

289. Vuonna 2000 komissio jatkoi ja konkretisoi aiempina vuosina aloittamiaan uudistamistoimenpiteitä
valtiontukien alalla. Tähän liittyen komissio antoi kolme asetusta, jotka koskivat pienille ja keskisuurille
yrityksille myönnettävää valtiontukea, koulutustukea sekä vähämerkityksistä tukea koskevan säännön
soveltamista. Kyseiset asetukset ovat merkittävä tekijä uudistusten toteuttamisessa (katso jäljempänä).
Järkiperäistämis- ja uudistamistoimenpiteiden rinnalla on painotettu komission päätösten täytäntöönpanoa
ja etenkin sääntöjenvastaisesti myönnettyjen tukien takaisinperintää (katso lisälehti 7).

290. Komission huhtikuussa hyväksymä kahdeksas yleiskatsaus Euroopan unionin teollisuustuotannon
ja eräiden muiden alojen valtiontuista ¥110∂ kattaa vuodet 1996–1998. Kyseisellä kaudella viidentoista
jäsenvaltion Euroopassa käytettiin vuosittain keskimäärin 93 miljardia euroa teollisuustuotannon,
maatalouden, kalastuksen, kivihiiliteollisuuden, liikenteen ja palvelualojen valtiontukeen. Luku on edelleen
korkea, mutta se on kuitenkin 11 prosenttia alhaisempi kuin edeltävällä kaudella 1994–1996.

291. Edeltävään kauteen verrattuna teollisuustuotanto säilyi pääasiallisena tuensaajana, sillä sille
myönnettiin keskimäärin 33 miljardia euroa vuodessa eli 2,3 prosenttia lisäarvosta (EU-15). Kaudella
1996–1998 teollisuustuotannolle myönnetystä tuesta 57 prosenttia oli tarkoitettu aluekehitykseen.
Horisontaalisten tukien osuus oli 35 prosenttia ja erityisaloille myönnettyjen tukien osuus kahdeksan
prosenttia teollisuustuotannon tuesta. Lisäksi kannattaa huomata, että yrityksille myönnetyn
tapauskohtaisen tuen osuus on alle kymmenen prosenttia teollisuustuotannolle myönnetystä tuesta.

292. Jo useita vuosia jatkuneesta yleisestä laskusuunnasta huolimatta kahdeksannesta yleiskat-
sauksesta käy ilmi, että tukien kokonaismäärä on pysynyt suurena. Myönnettyjen tukien määrissä on
edelleen merkittäviä eroja jäsenvaltioiden välillä. Teollisuustuotannon tuet vaihtelevat 0,7 prosentista
4,9 prosenttiin lisäarvosta eri jäsenvaltioissa. Erot ovat vielä merkittävämpiä, jos lasketaan työntekijää
kohti myönnetty tuki, joka vaihtelee 188 eurosta 1 955 euroon.

1 Valtiontukien valvonnan uudenaikaistaminen

293. Komissio antoi 6. joulukuuta valtuusasetuksen (EY) N:o 994/98 ¥111∂ nojalla periaatehyväksynnän
kolmelle asetukselle, jotka mahdollistavat komission etenemisen valtiontukien valvonnan uudenaikaista-
mispyrkimyksissä. Kyseessä olevista asetuksista kaksi on poikkeusasetuksia, joista toinen koskee tukea
pienille ja keskisuurille yrityksille ¥112∂ ja toinen koulutustukea ¥113∂, ja kolmannella asetuksella ¥114∂

¥110∂ KOM(2000) 205.

1994–1996 1996–1998
Valtiontuen kokonaismäärä (miljardia euroa) 104,2 93,1

Teollisuuden valtiontuki (miljardia euroa) 38,5 32,6

Valtiontuen osuus teollisuustuotannon arvonlisäyksestä (%) 2,8 2,3

¥111∂ EYVL L 142, 14.5.1998.
¥112∂ Asetus (EY) N:o 68/2001, annettu 12.1.2001, EYVL L 10, 13.1.2001.
¥113∂ Asetus (EY) N:o 69/2001, annettu 12.1.2001, EYVL L 10, 13.1.2001.
¥114∂ Asetus (EY) N:o 70/2001, annettu 12.1.2001, EYVL L 10, 13.1.2001.
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kodifioidaan vähämerkityksistä tukea koskevan säännön soveltamista. Jäsenvaltiot voivat vastedes
myöntää poikkeusasetuksissa määriteltyjen edellytysten mukaisia tukia ilman ennakkoilmoitusta ja
komission antamaa hyväksyntää. Vähämerkityksistä tukea koskevalla asetuksella kodifioidaan tämän
säännön soveltamista, jota on selitetty 6. maaliskuuta 1996 annetussa komission tiedonannossa.
Yrityksen hyväksi toteutettuja tukitoimenpiteitä, jotka eivät ylitä 100 000 euron enimmäismäärää
kolmen vuoden aikana, ei kyseisen säännön mukaan pidetä perustamissopimuksessa tarkoitettuna
valtiontukena, mikäli ne eivät muuta kaupankäynnin edellytyksiä tai vääristä kilpailua. Nämä
toimenpiteet jäävät siis ilmoittamisvelvollisuuden ulkopuolelle.

294. Kyseisten asetusten myönteiset vaikutukset eivät hyödytä ainoastaan komissiota vaan myös
jäsenvaltioita, jotka voivat myöntää mainituissa asetuksissa tarkoitettuja tukia entistä nopeammin.
Menettelyjen yksinkertaistaminen ei kuitenkaan merkitse valvonnan heikentymistä tai valtiontukisääntöjen
lieventämistä. Jäsenvaltioiden on edelleen ilmoitettava komissiolle kutakin myönnettyä tukea koskevat
yksityiskohtaiset säännöt ja toimitettava vuosittaiset kertomukset kaikista myönnetyistä tuista. Lisäksi
kansallisten tuomioistuinten asemaa parannetaan siltä osin kuin asetuksissa, joita sovelletaan suoraan
jäsenvaltioissa, määritetään yhteismarkkinoille soveltuvuutta koskevat edellytykset.

295. Ilmoitusten määrän pienentyessä komissio pystyy tehostamaan valtiontukien valvontaa etenkin
keskittämällä resurssejaan kilpailun vääristymisen kannalta merkittävimpiin asioihin.

2 Avoimuuden parantaminen

296. Valtiontuen valvontaa ei kuitenkaan voida tehostaa lisäämättä komission toiminnan avoimuutta.
Tämän vuoksi komissio laatii julkisen valtiontukirekisterin ja tulostaulun. Perimmäisenä pyrkimyksenä
on pienentää tuen määrää. Tämä tavoite vahvistettiin Lissabonin Eurooppa-neuvoston kokouksessa,
jossa komissiota, neuvostoa ja jäsenvaltioita kehotettiin toteuttamaan toimenpiteitä kilpailun
edistämiseksi ja tukien yleisen tason alentamiseksi. Myös 16. maaliskuuta 2000 pidetyn sisämarkkina-
neuvoston päätelmissä tehdään samansuuntainen ehdotus strategian kehittämisestä tukien tason
alentamiseksi korostamalla tukien valvontaa ja arvioimalla niiden taloudellisia vaikutuksia erityisesti
tilastotietojen avulla.

297. Myös tiettyjen yritysten kirjanpidon avoimuuden lisääminen oli välttämätöntä, jotta komissio
pystyisi käsittelemään asioita, jotka koskevat monopolitoiminnasta saatavien tulojen käyttämistä muun
toiminnan tukemiseen; näiden asioiden määrä lisääntyy jatkuvasti. Näin ollen jäsenvaltioiden ja julkisten
yritysten välisten taloudellisten suhteiden avoimuudesta annetun direktiivin 80/723/ETY ¥115∂

muuttamisesta 2. heinäkuuta annettu direktiivi ¥116∂ velvoittaa yritykset, jotka tuottavat yleisiin
taloudellisiin tarkoituksiin liittyviä palveluja (ja saavat niistä korvausta) ja samalla harjoittavat
perinteistä kaupallista toimintaa, pitämään erillistä kirjanpitoa näiden erityyppisten toimintojen osalta.

298. Suhteettomien velvoitteiden välttämiseksi tämä muutos, jota sovelletaan niin julkisiin kuin
yksityisiinkin yrityksiin, ei kuitenkaan koske pieniä eikä keskisuuria yrityksiä, yrityksiä, joiden tarjoamat
palvelut eivät todennäköisesti vääristä kilpailua tai muuta kaupankäynnin edellytyksiä, eikä yrityksiä,
joiden yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvien palvelujen tarjoamisesta saama korvaus on määritelty
avoimen ja syrjimättömän menettelyn perusteella.

¥115∂ EYVL L 195, 29.7.1980.
¥116∂ EYVL L 193, 29.7.2000.
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3 Ympäristönsuojelutuet

299. Ympäristönsuojelu on yksi Euroopan unionin merkittävimmistä huolenaiheista. Komissio on jo
pitkään ollut sitä mieltä, että valtiontukien myöntäminen tietyin edellytyksin voi olla välttämätöntä
yritysten ympäristönsuojelutoimenpiteiden edistämiseksi.

300. Komissio antoi 21. joulukuuta periaatteellisen hyväksyntänsä ympäristönsuojeluun
myönnettävää valtiontukea koskeville uusille yhteisön suuntaviivoille, joissa se aikoo selventää
saastuttaja maksaa -periaatetta ja joilla pyritään vahvistamaan ympäristönsuojelutukien kannustavaa
vaikutusta. Uusien suuntaviivojen nojalla ei enää ole mahdollista myöntää tukea sen varmistamiseksi,
että yritykset noudattavat yhteisön uusia normeja, lukuun ottamatta pk-yrityksiä, joille näitä tukia
voidaan edelleenkin myöntää rajoitetun ajan. Sen sijaan niissä mahdollistetaan nimenomaan tuen
myöntäminen yrityksille, jotka ylittävät voimassa olevat normit.

301. Uusiutuviin energiamuotoihin kiinnitetään erityistä huomiota. Jäsenvaltiot voivat tästä lähtien
myöntää muun muassa tukea, jonka tarkoituksena on kattaa uusiutuvista energialähteistä peräisin olevan
energian tuotantokustannusten ja markkinahinnan välinen ero voimalaitosten poistojen kattamiseksi.
Veronhuojennusten osalta on säilytetty joustava lähestymistapa, jossa jäsenvaltioille tarjotaan
vaihtoehtoja. Ne voivat esimerkiksi myöntää verovapautuksen kymmenen vuoden ajaksi yrityksille,
jotka ovat tehneet ympäristönsuojelua koskevia vapaaehtoisia sopimuksia, vaikka tuki olisi alenematon.
Mikäli tällaista vapaaehtoista sopimusta ei ole tehty, yritykset voivat saada veronhuojennuksia sillä
edellytyksellä, että ne maksavat jatkossakin merkittävän osan kyseisestä verosta.

B – Tuen käsite

302. EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohdassa annetun määritelmän mukaan valtiontuki ei
sovellu yhteismarkkinoille, jos se a) on jäsenvaltion myöntämää taikka valtion varoista myönnettyä, b)
vääristää kilpailua tuomalla taloudellista etua tuensaajalle ja sitä myönnetään valikoiden jollekin
yritykselle tai tuotannonalalle ja c) vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Tuen muodolla
(korkohyvitys, veronhuojennus, laina, takaus, hyödykkeiden tai palvelujen tarjoaminen edullisin ehdoin,
pääoman lisäys ehdoin, joita yksityinen sijoittaja ei voi hyväksyä, jne.) ei ole merkitystä.

1 Varojen alkuperä

303. Jotta toimenpidettä pidettäisiin tukena, sen tuoman hyödyn on oltava peräisin valtion varoista.
Yhteisöjen tuomioistuin on todennut asiassa Ladbroke Racing Ltd ja komissio ¥117∂ antamassaan
tuomiossa, että perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohta koskee kaikkia rahoituskeinoja, joita julkinen
sektori voi käyttää tukeakseen yrityksiä, ilman että sillä, ovatko nämä varat pysyvästi julkisen sektorin
varoja, olisi merkitystä. Koska kyseessä olevat määrät ovat jatkuvasti valtion valvonnassa ja siis
toimivaltaisten kansallisten viranomaisten käytettävissä, niiden voidaan katsoa olevan valtiontukea,
minkä vuoksi toimenpide kuuluu perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan.

304. Julkisten varojen sisältyminen toimenpiteeseen on erityisen kyseenalaista silloin, kun jäsenvaltio
tai julkisessa omistuksessa oleva holdingyhtiö hankkii osuuden yrityksen pääomasta. Valtion toiminta
julkisena sijoittajana on sinänsä täysin oikeutettua EY:n perustamissopimuksen nojalla. Koska

¥117∂ Asia C-83/98 P, yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 16.5.2000.
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valtiontukea on arvioitava sen vaikutusten perusteella, komissio kehitti tavanomaisissa markkina-
talouden olosuhteissa toimivan yksityisen sijoittajan käsitteen: kussakin tapauksessa on määriteltävä,
onko julkinen osuus yrityksen pääomasta hankittu voitonsaantitarkoituksessa ja onko valtio tai julkinen
holdingyhtiö näin ollen hankkinut kyseisen osuuden samoin perustein kuin yksityinen ostaja vai onko
osuus hankittu julkisen edun nimissä, mikä tarkoittaa sitä, että hankintaa on pidettävä valtion julkisena
viranomaisena tekemänä interventiomuotona. Kun julkista pääomaa sijoitetaan yritykseen, on kysyttävä,
tekisikö yksityinen sijoittaja samoin. Vastaus on myönteinen erityisesti silloin, kun sijoitetusta pääomasta
voidaan odottaa tavanomaista tuottoa osinkojen tai luovutusvoittojen muodossa.

305. Asiassa Parco Navi SpA ¥118∂ komissio teki päätöksen, jonka mukaan julkisen holdingyhtiön
toteuttaman pääomanlisäyksen tarkoituksena oli saada sijoitetulle pääomalla kohtuullinen tuotto
kohtuullisessa ajassa, eikä kyseessä siis ollut valtiontuki.

306. Komissio tutki, olivatko Électricité de Francen ¥119∂ (EDF) paperitehtaille myöntämät alennukset
valtiontukea. Komissio katsoi, että yksityinen toimija myisi mieluummin yhden sähköyksikön kuin
jättäisi sen kokonaan myymättä, vaikka kaikki kyseisen yksikön kustannukset eivät peittyisi. Tässä
suhteessa EDF:n toimintaa pidettiin kaupallisin syin perusteltuna. Komissio kuitenkin korosti, että
päätöstä on tarkasteltava Ranskan markkinoiden erityisolosuhteissa (tutkinta koski vuosia 1990–1996 eli
aikaa ennen sähkömarkkinoiden vapauttamista; EDF:llä oli tuolloin ydinenergian liikakapasiteettia).

307. Komissio teki kielteisen päätöksen asiassa Siciliana Acque Minerali Srl ¥120∂, sillä vastaavissa
olosuhteissa yksityinen sijoittaja ei korottaisi yrityksen pääomaa sen yksityistämisen mahdollistamiseksi,
koska yrityksen kannattavuuden palautuminen oli epätodennäköistä.

308. Crédit Lyonnais’n toteuttamien Tasq-tytäryrityksensä ¥121∂ pääomankorotusten osalta komissio
katsoi, että toimenpiteisiin oli käytetty julkisia varoja, sillä julkisen omistusosuuden ansiosta valtio sai
määräysvallan Crédit Lyonnais’ssa. Komissio myönsi, että valtion interventio vastasi yleisesti ajanjaksoa
lukuun ottamatta terveen taloudenhoidon periaatteita, joilla pyritään minimoimaan tappiot ja
suojelemaan valtion omaisuuden etuja; näin ollen toimenpiteeseen ei sisältynyt valtiontukea.

309. Asiassa Georgsmarienhütte (GMH) und Gröditzer ¥122∂ komissio aloitti muodollisen tutkintame-
nettelyn, koska se epäili, olisiko yksityinen sijoittaja suostunut maksamaan holdingmaksua ottaen
huomioon, että Gröditzer oli jo lähes konkurssissa.

310. Komissio aloitti SEPI-yritystä (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) ¥123∂ koskevan
menettelyn, sillä se epäili vakavasti, voitiinko SEPIn toteuttamaa telakoiden ja dieselmoottoritehtaan
hankintaa pitää aitona markkinatoimenpiteenä vai oliko se pikemminkin pääomanlisäys, jota oli
pidettävä valtiontukena, sillä SEPI oli jo ostettujen yksiköiden varsinainen osakkeenomistaja.

311. Saksalaista Kahla Porzellan GmbH:ta ¥124∂ koskevassa asiassa komissio epäili, olisiko markkina-
taloudessa toimiva sijoittaja myöntänyt rahoitusta yritykselle, joka oli jo lähes konkurssissa.

¥118∂ Asia N-132/99, komission päätös 25.2.2000, EYVL C 162, 10.6.2000.
¥119∂ Asia C-39/98 (ex NN-52/98), komission päätös 11.4.2000, ei vielä julkaistu.
¥120∂ Komission päätös 21.6.2000, EYVL L 272, 25.10.2000, s. 36.
¥121∂ Komission päätös 3.5.2000, EYVL L 272, 25.10.2000, s. 29.
¥122∂ Asia C-43/00, komission päätös 19.7.2000, EYVL C 3, 6.1.2001.
¥123∂ Asia NN-61/00, komission päätös 12.7.2000, EYVL C 328, 18.11.2000.
¥124∂ Asia NN-142/99, komission päätös 15.11.2000, ei vielä julkaistu.
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312. Asiassa Espanja vastaan komissio ¥125∂ Tubacex-yritykselle myönnettyä tukea koskevassa
tuomiossa tuomioistuin esitti uuden perusteen, jonka nojalla julkinen luotonantaja voi arvioida, onko
kyse valtiontuesta, kun valtio tekee takaisinperintää ja maksujen lykkäämistä koskevan sopimuksen.
Tuomioistuin totesi, että näissä tapauksissa valtio ei ole toiminut julkisen sektorin sijoittajana, jonka
toimintaa olisi verrattava sellaisen yksityisen sijoittajan toimintaan, joka sijoittaa pääomaansa
saadakseen sille tuottoa, vaan julkisen sektorin velkojana, joka pyrkii samoin kuin yksityinen velkoja
vastaavassa tilanteessa perimään takaisin saatavansa. Tämän uuden arviointiperusteen nojalla komissio
muutti takaisinperimistä koskevia päätöksiään Tubacex SA:ta ¥126∂ ja SNIACE SA:ta ¥127∂ koskevissa
asioissa todeten, että julkisen sektorin velkoja oli toiminut yksityisen velkojan tavoin pyrkimällä
maksimoimaan maksamattomien velkojen korkokannan soveltaen virallista korkokantaa. Näin ollen
komissio katsoi, että toimenpiteet eivät olleet tukea.

313. Asiassa Ganzliner Beschichtungspulver GmbH ¥128∂ komissio katsoi, että osittainen luopuminen
julkisten pankkien myöntämien lainojen takaisinmaksusta noudatti yksityisen luotonantajan periaatetta,
sillä sopimuksen mukaan kaikki luotonantajat saivat suhteutetun nettovoiton, mikä ei olisi ollut
mahdollista, jos yritys olisi asetettu selvitystilaan.

2 Yrityksen saama hyöty

314. EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohdassa määritellään tuen lähde ja vaikutus, mutta
siinä ei määritellä, mitä tuella tarkoitetaan, eikä mainita, mitkä toimenpiteet ovat kiellettyjä. Komissio ja
yhteisöjen tuomioistuin ovat kuitenkin laatineet noudatettavat periaatteet. Tuomioistuimen mukaan tuki
on yrityksen saamaa hyötyä, jota viranomaiset tarjoavat maksutta tai sellaista maksua vastaan, joka on
vain pieni osa edun todellisesta arvosta. Tällainen määritelmä kattaa niin varojen myöntämisen kuin
sellaisten maksujen helpotuksetkin, joista yrityksen olisi muutoin vastattava; näin ollen yritykselle
aiheutuu kustannussäästöjä.

315. Tuomioistuin korosti Saksan tuloverolakia koskevassa asiassa Saksan liittotasavalta vastaan
komissio ¥129∂ antamassaan tuomiossa, että tuloverolaista yrityksille välillisesti aiheutuva etu perustuu
siihen, että jäsenvaltio luopuu verotuloista, jotka se normaalisti olisi saanut, koska tämän luopumisen
avulla sijoittajille tarjotaan mahdollisuus hankkia osakkuuksia kyseisistä yrityksistä verotuksellisesti
edullisimmin edellytyksin. Vaikka sijoittaja tekee sijoituspäätöksensä itsenäisesti, tämä ei poista
veronhuojennuksen eikä kyseisten yritysten saaman edun välistä yhteyttä, koska taloudellisesti
tarkastellen se markkinaolosuhteiden muutos, jonka etu synnyttää, perustuu julkisen vallan verovarojen
menetykseen.

316. Taloudellista hyötyä voidaan myöntää monin eri tavoin ja useissa eri tilanteissa. Sitä voidaan
tarjota yritykselle myönnettävinä edullisina ehtoina infrastruktuuriin pääsylle tai edullisina
infrastruktuurin käyttöehtoina esimerkiksi perustamalla teollisuusalue ja tarjoamalla infrastruktuuria.
Komissio veti rajan todetessaan, että Lenzing Lyocell -yritystä (LLG) ¥130∂ koskevaan asiaan ei sisältynyt
valtiontukea, sillä LLG maksaa tavanomaista markkinahintaa yritystoiminnan perushyödykkeistä, kuten
sähköstä, käyttöhöyrystä, käyttövedestä, jäähdytyksestä, paineilmasta, jäteveden puhdistuksesta ja

¥125∂ Asia C-342/96, yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 29.4.2000, Kok. 1999, s. I-2459.
¥126∂ Asia C-9/95, komission päätös 31.10.2000, EYVL L 52, 22.2.2001.
¥127∂ Asia C-5/00 (ex C-68/97 ja NN-118/97), komission päätös 20.9.2000, ei vielä julkaistu.
¥128∂ Asia N-714/99, komission päätös 4.10.2000, ei vielä julkaistu.
¥129∂ Asia C-156/98, yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 19.9.2000.
¥130∂ Asia C-61/98, komission päätös 19.7.2000, EYVL L 38, 8.2.2001.
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jätehuollosta. Lisäksi komissio katsoi, ettei yrityskohtaisen infrastruktuurin tarjoamiseen sisältynyt
valtiontukea, sillä LLG maksaa kohtalaisen osuuden infrastruktuuriyhteyksien käyttämisestä saamistaan
hyödyistä.

317. Yhdistynyt kuningaskunta suunnitteli käynnistävänsä yritystoiminnan perusrakenteiden
kehittämisohjelman ¥131∂, jonka avulla se pyrki pääsemään eroon Walesissa perinteisesti esiintyneestä
alhaisen kysynnän ongelmasta. Tämän ilmiön vuoksi kiinteistöjen markkina-arvo oli alhainen koko
Walesin alueella, minkä takia yksityiset sijoittajat eivät saaneet riittävästi tuottoa eivätkä markkinat
pystyneet tarjoamaan riittävästi liiketiloja. Julkisten viranomaisten tekemiin maa-alueita ja rakennuksia
koskeviin kauppoihin sisältyvistä tuista annetun komission tiedonannon ¥132∂ nojalla komissio päätteli,
että ohjelmasta ei myönnetty valtiontukea, sillä kehitettyjen tonttien ja rakennusten markkinahinta
määritettiin julkisella tarjouskilpailulla tai riippumattomien asiantuntijoiden tekemän arvion perusteella.

318. Julkisen osakkuuden myyntihinta ei sisällä valtiontukea, jos myynti toteutetaan avoimella,
ehdottomalla ja syrjimättömällä tarjouskilpailumenettelyllä. Komissio totesi asiaa Kali und Salz
GmbH ¥133∂ koskevassa päätöksessään, että jäsenvaltioiden ei kuitenkaan ole pakko noudattaa kyseistä
menettelyä julkisten osakkuuksiensa luovuttamisessa. Vaikka julkista tarjouskilpailua ei pidetty,
myynnistä saatu hinta oli sellaisen menettelyn tulos, jossa yhtäkään mahdollista sijoittajaa ei suljettu
keinotekoisesti kaupan ulkopuolelle. Neuvottelut kaikkien taloudellisten etujensa mukaan toimivien
asianomaisten välillä käytiin markkinoilla noudatettujen periaatteiden mukaisesti.

319. Bolzanon provinssin köysiratalaitteistoille ¥134∂ myönnettävästä rahoituksesta komissio totesi, että
yleensä vastaavaa tukea on pidettävä omistajille ja toiminnan harjoittajille myönnettävänä valtiontukena,
sillä palvelun tarkoituksena on matkailuelinkeinon harjoittaminen, joka on selvästi kaupallista ja
kilpailun alaista toimintaa. Laitteistojen rahoittamista ei voida perustella EY:n perustamissopimuksen
86 artiklan 2 kohdan nojalla, koska kyseessä ei ole yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvien
palvelujen tarjoaminen. Rahoituksella ei pyritä tyydyttämään väestön yleisiä perustarpeita vaan saamaan
voittoa matkailualalta.

3 Erityisyys

320. Jotta valtion toteuttama toimenpide kuuluisi kirjaimellisesti EY:n perustamissopimuksen
87 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan, sen on oltava valikoiva; näin ollen sillä on oltava vaikutusta
tuensaajayrityksen ja sen kilpailijoiden väliseen tasapainoon. Tuen valikoiva luonne erottaa valtiontuki-
toimenpiteet yleisistä taloudellisista tukitoimenpiteistä, joita jäsenvaltiossa sovelletaan kaikkiin
yrityksiin kaikilla talouden aloilla. Yleiset toimenpiteet kuuluvat jäsenvaltioiden toimivaltaan valita
talouspolitiikkansa, kunhan niillä ei suosita tiettyä aluetta tai tiettyä toimintaa. Näin ollen toimenpiteet
eivät ole EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohdan mukaista valtiontukea silloin, kun niillä on
vaikutusta useisiin aloihin, kun niitä voidaan soveltaa yhtä lailla jäsenvaltion koko alueella ja kun ne on
tarkoitettu koko talouden edistämiseen.

321. Vuonna 1992 komissio katsoi valtiontueksi Tanskan tukiohjelman ¥135∂, jonka nojalla perittiin
alhaisempaa tuloveroa, sillä oli mahdollista, että ohjelmasta hyötyisivät vain tietyt toimialat. Toimitetut

¥131∂ Asia N-657/99, komission päätös 6.12.2000, ei vielä julkaistu.
¥132∂ EYVL C 209, 10.7.1997.
¥133∂ Asia C-21/99 (ex NN-27/99), komission päätös 13.6.2000, EYVL L 44, 15.2.2001.
¥134∂ Asia NN-1/00, komission päätös 19.7.2000, ei vielä julkaistu.
¥135∂ Komission päätös 3.5.2000, EYVL C 284, 7.10.2000.
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tiedot osoittivat kuitenkin, että ohjelmaa sovelletaan tosiasiassa yksityisellä ja julkisella sektorilla,
teollisuustuotannossa, kaupassa ja palvelualoilla sekä suuryrityksiin ja pk-yrityksiin. Näin ollen toimenpide
ei hyödytä tiettyä yritystä eikä tiettyä tuotannonalaa, ja komissio hyväksyi Tanskan ja myös Ruotsin
tukiohjelmat, joiden nojalla ulkomailla palkattujen asiantuntijoiden tuloveropohjaa alennetaan. ¥136∂

322. Komissio piti Madeiralle tehtäviä sijoituksia koskevaa veronhuojennusjärjestelmää ¥137∂

valikoivana toimenpiteenä, sillä veronhuojennuksia myönnettiin ainoastaan Madeiralle rekisteröityneille
tuensaajille, jotka sijoittivat saamansa voitot kokonaan tai osittain Madeiran alueelle. Näin ollen
toimenpide on EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohdan mukaista valtiontukea.

4 Vaikutus jäsenvaltioiden väliseen kauppaan

323. Kun on todettu, että toimenpide aiheuttaa hyötyä ja että se on valtion rahoittama ja luonteeltaan
valikoiva, sen voidaan päätellä olevan EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohdan mukaista
valtiontukea. Jotta tätä artiklaa voitaisiin soveltaa, toimenpiteen on myös vääristettävä kilpailua ja sillä
on oltava vaikutusta jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Jäsenvaltioiden välisen kaupan vääristymisen
vaikutusten määrittämiseksi riittää, että tuensaajan todetaan harjoittavan (vaikka vain osittain) toimintaa,
johon kuuluu jäsenvaltioiden välistä kauppaa.

324. Kilpailuvaikutusten on kuitenkin oltava merkittäviä. Tähän liittyen yhteisöjen tuomioistuin totesi
asiassa Saksan liittotasavalta vastaan komissio ¥138∂ antamassaan tuomiossa, että se, että tuki on melko
vähäistä tai että tuensaajayritys on melko pieni, ei sulje ennalta pois mahdollisuutta, että tuki vaikuttaisi
jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Kun valtion myöntämä tai sen varoista myönnetty taloudellinen tuki
vahvistaa yrityksen asemaa jäsenvaltioiden välisessä kaupassa muihin kilpaileviin yrityksiin verrattuna,
tuen on katsottava vaikuttavan jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Tästä oli kyse mainitussa asiassa,
koska muut kuin riidanalaisessa lainsäädäntötoimessa tarkoitetut yritykset voivat lisätä varojaan
ainoastaan epäedullisissa olosuhteissa, toimivatpa ne sitten Saksassa tai jossakin muussa jäsenvaltiossa.

C – Valtiontuen soveltuvuus yhteismarkkinoille

1 Horisontaaliset tuet

1.1 Pienet ja keskisuuret yritykset

325. Komissio epäili riippumattomuusperusteen määritelmän kiertämistä sovellettaessa pienten ja
keskisuurten yritysten hyväksi tarkoitettua korotusta, jota voidaan myöntää useiden kansallisten
tukiohjelmien nojalla. Näin ollen komissio päätti Solar Tech Srl:ää ¥139∂ koskevassa asiassa alentaa tuki-
intensiteettiä, koska yritys oli tiiviissä yhteydessä suureen konserniin. Koska Solar Tech on sekä suoraan
että välillisesti suuren rakennusalan yrityksen omistuksessa, se ei kärsi pienille ja keskisuurille yrityksille
tyypillisistä haitoista, kuten vaikeuksista saada pääomaa ja luottoja sekä tietoja ja uutta teknologiaa. Näin
ollen komissio ei sallinut asiaa koskevan aluetukijärjestelmän mukaisen pk-yrityksille suunnatun
korotuksen soveltamista, sillä pk-yritysten valtiontukia koskevissa suuntaviivoissa esitetty riippumatto-
muusperuste ei täyttynyt.

¥136∂ Komission päätös 3.5.2000, EYVL C 284, 7.10.2000.
¥137∂ Asia N-96/00, komission päätös 28.6.2000, EYVL C 266, 16.9.2000.
¥138∂ Asia C-156/98, yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 19.9.2000.
¥139∂ Asia C-17/00, komission päätös 15.11.2000, ei vielä julkaistu.
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1.2 Tutkimus- ja kehitystuet

326. Soveltaessaan vuonna 1996 annettuja yhteisön puitteita tutkimus- ja kehitystyöhön
myönnettävälle valtiontuelle komissio edellyttää todisteita tuen kannustavasta vaikutuksesta. Mitä
kiinteämmässä yhteydessä tutkimus- ja kehitystyö on kilpailuun, sitä tiukemmin tätä periaatetta
sovelletaan. Näin ollen julkisten laitosten toteuttama perustutkimus ei ole tukea, kun taas yritysten
toteuttama perustutkimus kuuluu EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan.
Koska tämänkaltainen tutkimus on kaukana markkinoista, se voi noudattaa perustamissopimuksen
määräyksiä, mikäli tuloksia periaatteessa levitetään laajalti ja syrjimättömästi.

327. Komissio vahvisti tuen kannustavan luonteen rautateiden tekniikkasuunnitelmaa ¥140∂, ITEA-
ohjelmaa ¥141∂, Saksan liikkuvuuteen ja maaliikenteeseen liittyvien tutkimushankkeiden edistämisohjelmaa ¥142∂

ja veronhuojennuksia ¥143∂ koskevissa asioissa.

328. Rautateiden tekniikkasuunnitelmalla tuetaan tutkimuksia, joiden perusteella voidaan ottaa
käyttöön liikenteen turvallisuutta edistäviä tekniikoita. Käsitellessään Ranskan ja Alankomaiden
yhteisesti ilmoittamaa ITEA-ohjelmaa koskevaa asiaa komissio muistutti korostaneensa useissa
yhteyksissä tietotekniikkateollisuuden merkitystä ja sen asemaa 2000-luvun tietoyhteiskunnassa. Näin
ollen se katsoi, että ohjelma on yhteisön etujen mukainen. Saksan tukiohjelma keskittyy kehittämään
uusia liikennerakenteita, joissa eri kuljetusmuotoja yhdistämällä mahdollistetaan liikkuvuus, alennetaan
kuljetuskustannuksia, helpotetaan erityisesti yleistä liikenteen painetta ja lisätään kuljetusten
turvallisuutta. Lisäksi liikenteen telematiikan avulla kehitetään uutta ”älykästä” tieto- ja
ohjaustekniikkaa. Yhdistyneen kuningaskunnan veronhuojennusasia koskee tutkimus- ja kehitysinves-
toinneille myönnettäviä veronhuojennuksia. Komissio katsoi, että tuella on kannustavaa vaikutusta
erityisesti sen vuoksi, että se on tarkoitettu yksinomaan pienille ja keskisuurille yrityksille.

329. Komissio epäili aluksi värimustesuihkutulostintekniikkaa koskevan hankkeen markkinalä-
heisyyttä ja kannustavaa vaikutusta, minkä vuoksi se aloitti muodollisen tutkintamenettelyn.
Tutkimusten perusteella se kuitenkin totesi, että Océn ¥144∂ toteuttama tutkimus voidaan luokitella
kilpailua edeltäväksi kehittämistoiminnaksi, jolla on yritykseen kannustava vaikutus ja joka näin ollen on
EY:n perustamissopimuksen mukaista.

330. Komissio totesi Italian teknologisen kehittämisen erityisrahastoa (Fondo Speciale Rotativo per la
Ricerca Technologica) ¥145∂ koskevassa asiassa, että teollinen tutkimus- ja kehittämistoiminta voi olla
puitteiden nojalla tukikelpoista, jos se täydentää kilpailua edeltävää tutkimusvaihetta.

1.3 Työllisyys- ja koulutustuet

331. Sitoumustensa mukaisesti komissio antoi 21. joulukuuta työllisyystuen suuntaviivojen ¥146∂

soveltamista koskevan kertomuksen. Kertomuksessa korostetaan, että vaikka suuntaviivojen
soveltaminen on yleensä ollut ongelmatonta, monia valtiontukia, joiden suorana tai välillisenä

¥140∂ Asia N-676/99, komission päätös 14.3.2000, EYVL C 272, 23.9.2000.
¥141∂ Asiat N-73/00 ja N-85/00, komission päätös 11.4.2000, EYVL C 284, 7.10.2000.
¥142∂ Asia N-743/99, komission päätös 1.2.2000, EYVL C 232, 12.8.2000.
¥143∂ Asia N-802/99, komission päätös 15.2.2000, EYVL C 162, 10.6.2000.
¥144∂ Asia C-18/98, komission päätös 18.10.2000, ei vielä julkaistu.
¥145∂ Asia N-445/00, komission päätös 21.12.2000.
¥146∂ EYVL C 334, 12.12.1995, s. 4.
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tavoitteena on työllisyyden edistäminen, käsitellään erillään investointitukina. Tämä saattaa selittää
vuodesta 1995 ilmoitettujen ohjelmien vähäisen määrän (keskimäärin 10–12 ohjelmaa vuodessa).

332. Mahdollisesti samoin tavoittein myönnettyjen työllisyystukien ja investointitukien välisen
suhteen lisäksi raportissa mainitaan seuraavat kolme alaa, joita tulevaisuudessa olisi tutkittava aiempaa
tarkemmin: edellytysten ja sallitun tukitason kvantifioiminen, niiden työntekijäryhmien määritteleminen,
joita voidaan kohdella vielä suotuisammin (pitkäaikaistyöttömät, nuoret jne.), ja työllisyystukijär-
jestelmien soveltaminen herkillä aloilla (teräs- ja autoteollisuus, laivanrakennus jne.). 

333. Komissio ottaa huomioon kaikki nämä seikat laatiessaan uusia sääntöjä, jotka annetaan joko
ilmoitettuihin tukiin sovellettavina uusina suuntaviivoina tai poikkeusasetuksena, jonka nojalla
jäsenvaltioiden ei tarvitsisi ilmoittaa tietyt kriteerit täyttävistä tuista. Nykyiset suuntaviivat ¥147∂ ovat
voimassa siihen saakka, kunnes komissio päättää, voidaanko tätä pk-yrityksille myönnettävään
valtiontukeen, koulutustukeen ja vähämerkityksiseen tukeen (katso edellä) jo sovellettavaa
lähestymistapaa soveltaa myös työllisyystukeen.

334. Koulutukseen myönnettävää tukea koskevissa yhteisön puitteissa ¥148∂ määrätään, että tuki-
intensiteetit on suhteutettava tuensaajayrityksen kokoon, alueeseen, jolla yritys sijaitsee, koulutuksen
muotoon sekä koulutettavien ryhmiin (esimerkiksi heikoimmassa asemassa olevat työntekijät). Komissio
on hyväksynyt Ranskan koulutuksen kehittämismäärärahaohjelman ¥149∂, niiltä osin kuin se täyttää kaikki
nämä kriteerit sekä muut voimassa olevissa puitteissa esitetyt edellytykset.

1.4 Ympäristönsuojelutuet

335. Komissiolla oli vuonna 2000 useita mahdollisuuksia selventää tapaansa tulkita ympäristön-
suojeluun myönnettävää valtiontukea koskevia yhteisön suuntaviivoja ¥150∂, joiden voimassaoloa jatkettiin
31. joulukuuta 2000 asti ja jotka korvataan uusilla suuntaviivoilla. Komissio antoi 21. joulukuuta 2000
periaatteellisen hyväksyntänsä näille uusille suuntaviivoille (katso edellä jakso III.A.3).

336. Rakennusten sisäympäristön parantamiseksi ¥151∂ toteutettavia toimenpiteitä koskevan Ruotsin
ohjelman osalta komissio korosti, että mikäli yksityishenkilöt tai julkiset laitokset toteuttavat näitä
toimenpiteitä, ne eivät kuulu EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan, sillä
tuensaajilla ei ole yhteyttä taloudelliseen toimintaan. Komissio epäili kuitenkin vahvasti kiinteistöjen
omistajien sekä asunto- ja kiinteistöyhtiöiden osalta tuen yhdenmukaisuutta EY:n perustamissopimuksen
kanssa. Se aloitti menettelyn tutkiakseen toimenpidettä erityisesti EY:n perustamissopimuksen
152 artiklassa mainittujen kansanterveyteen liittyvien tavoitteiden kannalta (katso myös jäljempänä
kohta 410).

337. Komissio teki 29. maaliskuuta 2000 päätöksen olla vastustamatta Tanskan ehdottamaa
sähköntuottajien kaupankäyntikelpoisten hiilidioksidipäästölupien käyttöönottoa koskevaa ohjelmaa ¥152∂,
jonka nojalla Tanskaan sijoittautuneille sähköntuottajille jaetaan vuosina 1994–1998 toteutuneihin
päästöihin perustuvia päästölupia, koska ohjelma edistää ympäristönsuojelua. Komissio arvioi ohjelmaa
joulukuussa 1997 tehdyn ilmastonmuutosta koskevaan YK:n puiteyleissopimukseen liittyvän Kioton

¥147∂ Katso komission tiedonanto, EYVL C 371, 23.12.2000, s. 12.
¥148∂ Koulutukseen myönnettävää tukea koskevat yhteisön puitteet, EYVL C 343, 11.11.1998.
¥149∂ Asia N-753/99, komission päätös 28.6.2000, EYVL C 284, 7.10.2000.
¥150∂ Yhteisön suuntaviivat valtiontuesta ympäristönsuojelulle, EYVL C 37, 3.2.2001.
¥151∂ Asia C-2/00 (ex N-718/99), komission päätös 12.7.2000, EYVL L 295, 23.11.2000.
¥152∂ Asia N-653/99, komission päätös 29.3.2000, EYVL C 322, 11.11.2000.
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pöytäkirjan nojalla. Tällä pöytäkirjalla Euroopan yhteisö sitoutui alentamaan päästöjään kahdeksalla
prosentilla vuosina 2008–2012. Vastuun jakamisesta on sovittu EU:ssa. Tällä perusteella Tanskan on
kyseisellä kaudella vähennettävä päästöjään 21 prosentilla. Samalla komissio korosti sijoittautumis-
vapauden turvaamista. Koska Tanskan viranomaiset vakuuttivat, että Tanskan sähkömarkkinoille
tuleville uusille toimijoille myönnetään päästölupia objektiivisin ja syrjimättömin perustein, komissio
katsoi ohjelman soveltuvan yhteismarkkinoille.

338. Verolainsäädännöllä tuettavista ympäristötoimenpiteistä komissio hyväksyi Saksan ympäristöve-
rouudistuksen ¥153∂ jatkamisen mainiten, että ympäristöverojen ja -maksujen käyttöönottoa on
mahdollisesti tuettava valtiontuella, sillä kaikki yritykset eivät ehkä pysty välittömästi vastaamaan niistä
aiheutuvista lisäkustannuksista ja tarvitsevat tilapäisiä helpotuksia. Tärkeimpänä syynä järjestelmän
jatkamiselle oli sähköveron ja polttoaineveron vuosittainen ja asteittainen korottaminen. Komissio
hyväksyi järjestelmän poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi ja etenkin sen vuoksi, että kaikissa yhteisön
jäsenvaltioissa ei tällä hetkellä ole käytössä vastaavia kattavia energiaveroja, millä näin ollen voi olla
vaikutusta kyseessä olevien yritysten kilpailuasemaan.

339. Komissio hyväksyi ympäristönsuojelualalla myös toimintatuen, jolla huipputehokkaat kaasu- ja
höyryturbiinivoimalaitokset ¥154∂ vapautetaan viideksi vuodeksi kivennäisöljyverosta ympäristönsuoje-
lullisten vaikutusten vuoksi. Komissio totesi vapautuksen sisältävän tukea, sillä kaikki toimijat
markkinoilla eivät voi hyötyä toimenpiteestä, koska ohjelmalla tuetaan erityisesti nykyisten
voimalaitosten sähkönsyöttöä. Verovapautuksen katsottiin kuitenkin noudattavan perustamissopimusta,
koska sillä pyritään kannustamaan investointeja, jotka kohdistuvat energiatehokkaisiin kaasu- ja
höyryvoimalaitoksiin ja joilla näin ollen edistetään ympäristönsuojelua.

1.5 Pelastus- ja rakenneuudistustuet

340. Komissio hyväksyi 8. heinäkuuta 2000 uudistetut yhteisön suuntaviivat valtiontuesta
vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseksi ja rakenneuudistukseksi. ¥155∂ Uudistuksella komissio
mukautti etenkin toistuvasti myönnettyä rakenneuudistustukea koskevia sääntöjä. Tuen ainutker-
taisuuden periaatteen nojalla yritykselle ei saa myöntää rakenneuudistustukea kahteen kertaan. Tämän
säännön tarkoituksena on ehkäistä tilanteita, joissa elinkelvottomia yrityksiä pidetään hengissä jatkuvalla
rakenneuudistuksella. Lisäksi suuntaviivoissa korostetaan, etteivät uudet yritykset (eivätkä vanhojen
yritysten varoista muodostetut yritykset) voi saada pelastus- eivätkä rakenneuudistustukea. Uusilla
suuntaviivoilla lopetetaan myös entistä Itä-Saksaa koskevien tapausten erityiskohtelu. Tuen ainutker-
taisuuden periaatetta sovelletaan ilman poikkeuksia 31. joulukuuta 2000 alkaen.

341. Komissio otti kantaa kysymykseen, voidaanko yritystä, joka ottaa haltuunsa konkurssiin
menneen yrityksen omaisuuden, pitää uutena yrityksenä vai onko sen maksettava EY:n perustamisso-
pimuksen kanssa yhteensopimaton tuki takaisin. Tämä kysymys tuli ajankohtaiseksi Graf von Henneberg
Porzellan GmbH:ta ¥156∂ ja Kahla Porzellan GmbH:ta ¥157∂ koskevissa asioissa. Komissio aloitti
menettelyn epäillessään vahvasti, etteivät mahdollista rakenneuudistustukea saaneet yritykset olleet
uusia yrityksiä ottaen huomioon, että niiden haltuun siirtyi vanhojen yritysten koko omaisuus ja että ne
jatkoivat saman liiketoiminnan harjoittamista samalla nimellä.

¥153∂ Asia N-575a/99, komission päätös 15.2.2000, EYVL C 322, 11.11.2000.
¥154∂ Asia N-555/00, komission päätös 22.11.2000, EYVL C 37, 3.2.2001.
¥155∂ EYVL C 288, 9.10.1999.
¥156∂ Asia NN-135/99, komission päätös 13.6.2000, EYVL C 272, 23.9.2000.
¥157∂ Asia NN-142/99, komission päätös 15.11.2000, ei vielä julkaistu.
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342. Lisäksi komissio arvioi, onko jatkettuja rakenneuudistuksia kohdeltava yhtenä käynnissä olevana
rakenneuudistuksena vai useina peräkkäisinä rakenneuudistuksina. Lintraa ¥158∂ koskevassa asiassa
rakenneuudistus koski holdingyhtiötä sekä kahdeksaa tytäryhtiötä. Tytäryrityksiä koskevat rakenneuu-
distussuunnitelmat erosivat selkeästi alkuperäisestä suunnitelmasta. Näin ollen komissio jakoi jatketun
rakenneuudistuskauden osiin. Yksityistämistoimenpiteistä, joiden osana Babcock Wilcox SA:n ¥159∂

omaisuuseriä siirrettiin yksityiselle yritykselle, komissio teki päätöksen jatkaa huhtikuussa 1998 ¥160∂

aloitettua menettelyä arvioidakseen, voidaanko eri rakenneuudistusohjelmia pitää yhtenä kokonaistoi-
menpiteenä; tämä sallitaan yleensä ainoastaan force majeure -tapauksissa.

343. Monissa tapauksissa komissio teki selväksi, että tukien on noudatettava tiukasti kolmea
pääkriteeriä, jotka ovat rakenneuudistussuunnitelman toteuttamiskelpoisuus, kilpailunvääristymien
välttäminen ja tuen suhteellisuus. Asioissa Hirschfelder Leinen und Textil GmbH ¥161∂, SKL-Motoren und
Systmetechnik GmbH ¥162∂ ja Holzmann ¥163∂ komissio aloitti menettelyn, koska jokin näistä edellytyksistä
ei täyttynyt. Sitä vastoin se hyväksyi Wildauer Kurbelwellelle ¥164∂ myönnetyn tuen, koska sijoittajan
osuutta lisättiin merkittävästi, sekä Bau Union Ost Groupille ¥165∂ myönnetyn tuen, koska se rajoitettiin
tiukasti rakenneuudistussuunnitelman toteuttamiseksi välttämättömään määrään.

2 Aluetuet 

344. Alueellinen valtiontuki on yhteisön ylivoimaisesti suurin yksittäinen valtiontukimuoto. Vuosina
1996–1998 jäsenvaltiot myönsivät alueellisiin tarkoituksiin valtiontukea 18,8 miljardia euroa eli
57,6 prosenttia kaikesta teollisuudelle ja palveluille unionissa myönnetystä valtiontuesta. Komissio
onkin todennut aluetuen lisääntyneen yhteisössä ajan mittaan huomattavasti.

345. Antamalla alueellisia valtiontukia koskevat suuntaviivat ¥166∂ komissio halusi vahvistaa tämän
merkittävän valtiontukimuodon valvontaa. Hyväksyessään uudet suuntaviivat komissio ehdotti
jäsenvaltioille aiheellisia toimenpiteitä, joiden avulla ne pystyivät saattamaan voimassa olevat
tukiohjelmat uusia suuntaviivoja vastaaviksi ennen 1. tammikuuta 2000. Lisäksi se kehotti jäsenvaltioita
laatimaan 1. tammikuuta 2000 alkaen sovellettavat uudet aluetukikartat. Samalla komissio halusi käyttää
tilaisuutta hyväkseen ja rajoittaa huomattavasti aluetukikarttojen laajuutta yhteisössä, sillä se halusi ottaa
huomioon jäsenvaltioiden viimeaikaiset velat sekä Euroopan unionin tulevan laajentumisen.

346. Kaikki aluetukikartat on määritelty avoimella ja objektiivisella menetelmällä, jolla varmistetaan
kaikkien viidentoista jäsenvaltion tasapuolinen kohtelu. Samalla komissio on jäsenvaltioiden avulla
alentanut aluetukikarttojen kattavuutta 46,7 prosentista 42,7 prosenttiin yhteisön väestöstä. Tukialueet on
rajattu entistä tiukemmin tukikelpoisuusperusteen tiukan soveltamisen ansiosta. Näin jäsenvaltiot ovat
voineet kohdentaa tukensa alueille, joilla taloudelliset ongelmat ovat vakavimpia.

¥158∂ Doppstadt GmbH (C-39/00) ja ILKA MAFA Kältetechnik GmbH (C-38/00), komission päätös 12.7.2000, EYVL C 278,
30.9.2000.

¥159∂ Asia C-33/98 (ex N-220/00), komission päätös 13.6.2000, EYVL C 232, 12.8.2000.
¥160∂ EYVL C 249, 8.8.1998.
¥161∂ Asia C-28/00, komission päätös 11.4.2000, EYVL C 272, 23.9.2000.
¥162∂ Asia NN-56/98, komission päätös 26.7.2000, EYVL C 27, 27.1.2001.
¥163∂ Asia N-769/99, komission päätös 18.1.2000, EYVL C 110, 14.11.2000.
¥164∂ Asia C-30/98, komission päätös 13.6.2000, EYVL L 287, 14.11.2000.
¥165∂ Asia NN-19/98, komission päätös 18.1.2000, EYVL C 121, 29.4.2000.
¥166∂ EYVL C 74, 10.3.1998.
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347. Lisäksi komissio laski aluetukialueilla sallittuja tuen enimmäisintensiteettejä. Vuoden 1998
suuntaviivoissa määrätään, että tuki-intensiteetti ei saa epäsuotuisimmilla alueilla (87 artiklan 3 kohdan a
alakohdan mukaisilla alueilla) ylittää 50:tä prosenttia nettona (aiemmin 75 prosenttia). Muilla aluetuki-
alueilla (87 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukaisilla alueilla) tämä yläraja on 20 prosenttia nettona
(aiemmin 30 prosenttia). Vuonna 1999 komissio oli jo hyväksynyt aluetukikartat Tanskan, Saksan viiden
uuden osavaltion, Kreikan, Irlannin, Portugalin ja Suomen 87 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaisten
tukialueiden osalta. Vuonna 2000 hyväksyttiin loputkin aluetukikartat, kun komissio oli saanut
jäsenvaltiot asettamaan alueilla sovellettavat tuki-intensiteetit selvästi näiden ylärajojen alapuolelle.
Kauden 2000–2006 keskimääräiset alueelliset ylärajat ovat näin ollen 39 prosenttia 87 artiklan 3 kohdan
a alakohdan mukaisilla alueilla ja 17 prosenttia 87 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukaisilla alueilla.

348. Komissio korosti, että aluetukiohjelmien osana myönnetyn toimintatuen on oltava määrältään
alenevaa ja kestoltaan rajoitettua. Lisäksi sitä on voitava perustella aluekehitystä kannustavalla
vaikutuksella sekä sen luonteella ja sen on oltava suhteutettu niihin ongelmiin, joita sillä halutaan
poistaa. Näin ollen komissio aloitti muodollisen tutkimusmenettelyn koskien Madeiran vapaatalous-
alueelle suunnattuja veronhuojennuksia (Portugalin tukijärjestelmä) ¥167∂ ja teki kielteisen päätöksen
25. päivänä kesäkuuta 1992 annetun Vallonian lain 29 b artiklaa ¥168∂ koskevassa asiassa; kyseisen
artiklan nojalla myönnetään toimintatukea, joka ei ole määrältään alenevaa eikä kestoltaan rajoitettua.
Kielteinen päätös tehtiin 21. joulukuuta myös Ruotsin ohjelmasta, jonka nojalla Pohjois-Ruotsissa
toimivien yritysten palveluksessa olevien henkilöiden sosiaaliturvamaksuja alennetaan kahdeksalla
prosenttiyksiköllä. ¥169∂ Komissio totesi, että kuljetustuelle asetettu perusedellytys eli yksittäisille
tuensaajille myönnetyn tuen ja näille todellisuudessa aiheutuneiden lisäkuljetuskustannusten välinen
suora yhteys ei täyttynyt, minkä vuoksi ohjelmaa ei voitu hyväksyä esitetyssä muodossa.

349. Komissio teki 26. heinäkuuta ¥170∂ muutoksia alueellisia valtiontukia koskeviin suuntaviivoihin
ottaakseen huomioon EY:n perustamissopimuksen 299 artiklan Euroopan unionin syrjäisimpiä alueita
koskevan uuden 2 kohdan voimaantulon. Näille alueille voidaan myöntää toimintatukea, joka ei ole
määrältään alenevaa eikä ajallisesti rajoitettua, jos tuki on aluetukikelpoista ja jos sillä korvataan
alueiden erityishaitoista aiheutuvia lisäkustannuksia.

350. Suurille siirrettävissä oleville investointihankkeille myönnettävän aluetuen järjestelmällisen
valvonnan mahdollistamiseksi ja eri jäsenvaltioiden välisen tukien huutokaupan välttämiseksi komissio
antoi vuonna 1998 monialaiset puitteet alueellisesta tuesta suurille investointihankkeille ¥171∂. Puitteet
otettiin aluksi käyttöön kolmen vuoden koeajaksi. Tavoitteena oli rajoittaa laajamittaisille hankkeille
myönnettäviä tukia tasolle, jolla vältetään kilpailun vääristymiä mahdollisimman tehokkaasti
vähentämättä kuitenkaan tuettavan alueen houkuttelevuutta elinkeinotoiminnan kannalta. Komissio
aloitti puitteiden soveltamisaikana saatujen kokemuksien arvioinnin voidakseen päättää, millaiset
mukautukset olisivat tarpeen niiden voimassaolon päättyessä vuonna 2001 eli olisiko puitteet uusittava,
tarkistettava vai kumottava.

351. Komissio teki monialaisten puitteiden nojalla 14 päätöstä. Kuudessa tapauksessa tuki-intensiteettiä
alennettiin alustavasta ilmoituksesta 2–10 prosenttia. Asiassa Solar Tech ¥172∂ komissio päätti ensimmäistä
kertaa aloittaa menettelyn ja alensi tuki-intensiteettiä huomattavasti lopullisessa päätöksessä.

¥167∂ Asia C-37/00 (ex NN-60/00), komission päätös 28.6.2000, EYVL C 301, 21.10.2000.
¥168∂ Asia C-37/93, komission päätös 29.3.2000, EYVL L 191, 27.7.2000.
¥169∂ Asia C-15/00, ei vielä julkaistu.
¥170∂ EYVL C 258, 9.9.2000.
¥171∂ EYVL C 107, 7.4.1998.
¥172∂ Asia C-17/00, komission päätös 15.11.2000, ei vielä julkaistu.
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352. Asiassa Pilkington Glass France SAS ja Interpane Glass Coating France SAS ¥173∂ komissio
sovelsi kahta kilpailutekijää, sillä merkityksellisiä markkinoita oli kaksi (tasolasin ja laminalasin
markkinat). Koska kyseessä oli täysin integroitu tehdas, komissio arvioi näitä kahta tekijää markkinoille
syntyvän lisäkapasiteetin perusteella. Lopulta komissio katsoi suunnitellun tuki-intensiteetin noudattavan
monialaisia puitteita.

3 Alakohtaiset tuet

3.1 Erityissääntöjen soveltamisalaan kuuluvat alat

3.1.1 Laivanrakennusteollisuus

353. Komissio totesi 15. marraskuuta antamassaan maailman laivanrakennustilannetta koskevassa
kolmannessa kertomuksessa, että laivanrakennusalalla on vakavia ongelmia ja että tilausten
lisääntymisestä huolimatta hinnat ovat alhaiset. Kertomuksen mukaan tilanteen ovat aiheuttaneet
pääasiassa eteläkorealaisten telakoiden erittäin alhaiset tarjoushinnat. Komissio onkin päättänyt, että
mikäli Etelä-Korean kanssa ei saada neuvoteltua sopimusta 1. toukokuuta 2001 mennessä, se pyytää
Maailman kauppajärjestön puuttumista asiaan. Lisäksi komissio ehdottaa tilapäisiä toimenpiteitä, joiden
tarkoituksena on suojautua Etelä-Korean epäterveeltä kilpailukäyttäytymiseltä, siihen saakka, kunnes
asian käsittely Maailman kauppajärjestössä saadaan päätökseen. Komissio vahvisti 29. marraskuuta
vastustavansa laivanrakennussopimuksiin liittyvän toimintatuen jatkamista 31. joulukuuta 2000 jälkeen;
tuki on määrä lakkauttaa laivanrakennusteollisuudelle myönnettävän tuen uusien sääntöjen
vahvistamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1540/98 ¥174∂ nojalla. 

354. Komissio aloitti 12. heinäkuuta 2000 muodollisen tutkintamenettelyn asiassa, jossa Sociedad
Estátal de Participaciones Industriales (SEPI) ¥175∂ osti 60 miljoonalla eurolla tytäryhtiönsä Astilleros
Españolesin omistamat Julianan ja Cádizin telakat sekä Manisesin dieselmoottoritehtaan.
Käytettävissään olevien tietojen perusteella ja siksi, että Espanjan viranomaiset eivät ole useista
pyynnöistä huolimatta antaneet lisätietoja, komissio katsoo tässä vaiheessa, että kauppaa ei ole toteutettu
tavanomaisin markkinaehdoin; kyseessä näyttäisi olevan pääomankorotus, joka saattaa olla valtiontukea.

355. Komissio teki vuonna 2000 kolme norjalaisen Kvaerner a.s. -konsernin saksalaista tytäryhtiötä
Kvaerner Warnow Werft GmbH:ta (KWW) koskevaa päätöstä. Se aloitti 2. helmikuuta muodollisen
tutkintamenettelyn ¥176∂ vuosina 1993–1995 toteutetun rakenneuudistuksen yhteydessä myönnettyjen tukien
osalta. Yrityksen tulevien tappioiden kattamiseen saamat 262,2 miljoonaa euroa ylittivät 61 miljoonalla
eurolla yrityksen kirjaamat todelliset tappiot. Komissio epäili näin ollen tämän ylijäämän soveltuvuutta
yhteismarkkinoille. Komissio teki 16. helmikuuta päätöksen ¥177∂, jonka mukaan KWW:n oli palautettava
6,3 miljoonaa euroa, koska se ylitti huomattavasti kapasiteettirajoituksensa vuonna 1997. Nämä kapasiteet-
tirajoitukset olivat ehtona 1 247 miljoonan Saksan markan myöntämiselle KWW:n yksityistämisen
yhteydessä vuonna 1992. Komissio lopetti vuonna 1998 aloittamansa muodollisen tutkintamenettelyn
29. maaliskuuta ¥178∂ todeten, että KWW oli noudattanut kapasiteettirajoituksia vuonna 1999.

¥173∂ Asia N-291/00, komission päätös 26.7.2000, EYVL C 293, 14.10.2000.
¥174∂ EYVL L 202, 18.7.1998.
¥175∂ Asia NN-61/00, EYVL C 328, 18.11.2000.
¥176∂ Asia NN-93/99, EYVL C 134, 13.5.2000.
¥177∂ Asia C-46/99, EYVL L 120, 20.5.2000.
¥178∂ Asia C-66/98, EYVL L 156, 29.6.2000.
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356. Komissio kiinnitti erityistä huomiota laivanrakennusalalla myönnettävää kehitystukea koskevien
sääntöjen soveltamiseen. Se aloittikin 18. tammikuuta 2000 muodollisen tutkintamenettelyn kehitystuen
osalta, jota Alankomaat aikoi myöntää Indonesialle useiden laivojen toimitusta varten. ¥179∂ Syynä
menettelyn aloittamiselle olivat komission epäilyt, että kehitystukea koskeva tarjousmenettely ei ollut avoin
kaikille telakoille. Menettelyn kuluessa toimitettujen asiakirjojen sekä Alankomaiden viranomaisten
toimittamien vakuutusten nojalla komissio hyväksyi mainitun tukihankkeen 13. joulukuuta. ¥180∂

3.1.2 Terästeollisuus

357. EHTY:n perustamissopimuksen voimassaolon päättymiseen eli heinäkuuhun 2002 voimassa
olevien kuudensien terästukisääntöjen mukaan tukea voidaan myöntää vain tietyissä tapauksissa. Sitä
voidaan myöntää tutkimus- ja kehitystoimintaan, ympäristönsuojeluun sekä sosiaalisin perustein
terästeollisuuslaitosten sulkemisen yhteydessä.

358. Näitä sääntöjä soveltaen komissio teki 15. marraskuuta päätöksen, jonka mukaan Belgian
Cockerill Sambre SA:lle ¥181∂ myöntämä 13,8 miljoonan euron tuki oli yhteismarkkinoille soveltumatonta.
Tukien tarkoituksena oli kattaa työajan lyhentämiseen liittyvät kustannukset, eikä niihin voitu soveltaa
mitään kuudensissa terästukisäännöissä määrättyä poikkeusta. Komissio määräsi, että jo maksettu tuki on
perittävä takaisin ja vielä maksamatta olevien tukierien maksaminen on keskeytettävä.

359. Salzgitter AG:lle ja Preussag AG:lle sekä niiden tytäryhtiöille myönnettiin vuosina 1980–1995
erilaisia veronhuojennuksia (verovapaiden rahastojen muodostaminen ja lisäpoistot) DDR:n ja
Tšekkoslovakian välisen raja-alueen kehittämisestä vuonna 1971 annetun Saksan lain (Zonenrandförde-
rungsgesetz, ZonRFG) nojalla. Vaikka komissio oli hyväksynyt mainitun lain EY:n perustamisso-
pimuksen nojalla, sitä ei voida soveltaa terästeollisuusyrityksiin, joihin sovelletaan EHTY:n
perustamissopimuksen määräyksiä ja terästukisääntöjä. Näin ollen komissio totesi myönnetyt tuet
yhteismarkkinoille soveltumattomiksi ja määräsi ne perittäviksi takaisin Salzgitter AG Stahl und
Technologie -yritykseltä ¥182∂, joka on sittemmin ottanut haltuunsa mainittujen yritysten omaisuuden.

3.1.3 Kivihiiliteollisuus

360. Kivihiiltä tuottaa tällä hetkellä neljä EU:n jäsenvaltiota. Epäsuotuisten geologisten olosuhteiden
vuoksi useimmat EU:n kaivoksista eivät ole kilpailukykyisiä maahantuodun kivihiilen kanssa. Kivihiilen
tuottajajäsenvaltiot ovat päättäneet tukea kaivoksiaan pääasiassa sosiaalisin ja alueellisin perustein. Näitä
valtiontukia säännellään päätöksellä N:o 3632/93/EHTY, joka sisältää mainittujen tukien myöntämis-
edellytykset. Jäsenvaltiot ilmoittavat tuista vuosittain; komissio tutkii ilmoitukset huolellisesti ja
hyväksyy ne. Käytäntö säilyy voimassa EHTY:n perustamissopimuksen voimassaolon päättymiseen asti.

361. Komissio hyväksyi vuonna 2000 valtiontukiohjelmat, joiden nojalla Saksa ¥183∂, Espanja ¥184∂,
Ranska ¥185∂ ja Yhdistynyt kuningaskunta ¥186∂ voivat myöntää kivihiiliteollisuudelle sen tarvitsemaa
julkista rahoitusta. Näissä ohjelmissa hyväksyttiin yhteensä 6,8 miljardin euron tuet vuodeksi 2000. Tuet
kattavat tuotantokustannusten ja kivihiilen kansainvälisen hinnan välisen erotuksen sekä sisältävät

¥179∂ Asia N-233/99, EYVL C 101, 8.4.2000.
¥180∂ Asia C-3/00, ei vielä julkaistu.
¥181∂ Asia C-76/99, komission päätös 15.11.2000, EYVL L 71, 13.3.2001.
¥182∂ Asia C-10/99, komission päätös 28.6.2000, EYVL L 323, 20.12.2000.
¥183∂ Asia 2/99, komission päätös 21.12.2000, ei vielä julkaistu.
¥184∂ Asia 2/00, komission päätös 13.12.2000, ei vielä julkaistu.
¥185∂ Asia 1/00, komission päätös 20.9.2000, ei vielä julkaistu.
¥186∂ Asia 3/00, komission päätös 15.11.2000, ei vielä julkaistu.
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korvauksen sosiaaliturvamaksuista ja eräistä poikkeuksellisista kustannuksista. Komissio hyväksyi
13. joulukuuta yleiseen ohjelmaan liittyvän Longannetin kaivokselle ¥187∂ myönnetyn yksittäisen tuen. 

362. Vastaavat ohjelmat hyväksyttiin myös Saksan ¥188∂ osalta vuodeksi 2001 sekä Ranskan ¥189∂ osalta
vuosiksi 1997–1999. Saksan tukien hyväksyntä edellytti pitkiä neuvotteluja, sillä asianomaisilla oli
eriävät käsitykset eräiden kaivosten pitkän aikavälin kannattavuudesta. Lisäksi komissio keskeytti
Ranskalle myönnetyn luvan väitettyjen ilmoittamattomien tukien vuoksi. Komissio lähetti Ranskan
hallitukselle virallisen ilmoituksen 9. heinäkuuta 1999. Asia saatiin lopulta selvitettyä syyskuussa
monimutkaisten neuvottelujen jälkeen. 

363. Komissio teki 18. tammikuuta päätöksen virallisen ilmoituksen lähettämisestä Saksan
hallitukselle. Kirjeessä se otti esiin väitetyn sääntöjenvastaisen valtiontuen, jota väitettiin myönnetyn
RAG:n ja Saarbergwerken ¥190∂ sulautuman yhteydessä. Komissio tutkii asiaa parhaillaan Saksan
hallituksen vuoden vaihteessa toimittamien tietojen perusteella.

3.1.4 Moottoriajoneuvoteollisuus

364. Euroopan komissio teki 13. kesäkuuta 2000 päätöksen moottoriajoneuvoalan valtiontukia
koskevan yhteisön puitesäännön ¥191∂ voimassaolon jatkamisesta vuodella eli 31. joulukuuta 2001 asti.
Jatkon aikana komissio aikoo tutkia perusteellisesti mahdollisuutta korvata nykyinen puitesääntö
monialaisilla puitteilla alueellisesta tuesta suurille investointihankkeille. ¥192∂

365. Jotta moottoriajoneuvoalan aluetuet soveltuisivat yhteismarkkinoille, niiden on oltava
välttämättömiä investointihankkeen toteuttamiseksi kyseisellä tukialueella. Komissio sovelsi tätä
periaatetta tehdessään kielteisen päätöksen suunnitelmasta myöntää 46 miljardia Italian liiraa
(24 miljoonaa euroa) aluetukea Fiatin Rivaltassa (Piemontessa) sijaitsevan tuotantolaitoksen rakenneuu-
distukseen. Sijaintitutkimus, jonka perusteella Fiat päätti sijoittaa investoinnin Rivaltaan, oli toteutettu
vuosina 1993–1994, mutta Rivalta luokiteltiin vasta maaliskuussa 1995 EY:n perustamissopimuksen 87
artiklan 3 kohdan c alakohdan mukaiseksi tukialueeksi. Näin ollen komissio totesi päätöksessään, ettei
Italian hallitus ollut pystynyt osoittamaan, että aluetuen myöntäminen olisi Fiatin kannalta ollut
välttämätön edellytys sen tehdessä päätöksen tuotantolaitoksen sijoittamisesta Rivaltaan. Samasta syystä
tehtiin osittain kielteinen päätös Fiat Mirafiori Carrozzerian ¥193∂ tuotantolaitosta koskevassa
tukihankkeessa. Tässä päätöksessä komissio kielsi 2,9 miljoonan euron (5,63 miljardin Italian liiran)
tuen myöntämisen mutta totesi innovatiivisiin investointeihin tarkoitetun 3,56 miljoonan euron
(6,9 miljardin Italian liiran) tuen soveltuvan yhteismarkkinoille.

366. Tuen tarpeellisuuden sekä investointien innovatiivisen luonteen arvioinnin lisäksi komission on
myös tutkittava tuen suhteellisuutta, kustannusten tukikelpoisuutta sekä vaikutusta tuotantokapasi-
teettiin. Koska näiden seikkojen osalta oli epäilyksiä, komissio päätti 20. syyskuuta aloittaa muodollisen
tutkintamenettelyn tukihankkeen osalta, jossa Nissan Motor Manufacturing Ltd:n ¥194∂ Sunderlandin
tehtaan rakenneuudistukseen on määrä myöntää 40 miljoonaa Englannin puntaa.

¥187∂ Asia 4/00, komission päätös 13.12.2000, ei vielä julkaistu.
¥188∂ Asia 1/01, komission päätös 21.12.2000, ei vielä julkaistu.
¥189∂ Asiat 3/97, 2/98, 1/99, komission päätös 20.9.2000, ei vielä julkaistu.
¥190∂ EYVL C 101, 8.4.2000.
¥191∂ EYVL C 279, 15.9.1997.
¥192∂ EYVL C 94, 30.3.1996.
¥193∂ Asia C-5/99, komission päätös 12.7.2000, ei vielä julkaistu.
¥194∂ Asia N-786/99, EYVL C 354, 9.12.2000.
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367. Komissio päätti aloittaa menettelyn myös Fiat-konsernin tytäryhtiölle IVECOlle ¥195∂ suunnitellun
16,3 miljoonan euron (31,58 miljardin Italian liiran) tutkimus- ja kehitystuen osalta, sillä se epäili
suunnitellun tuen kannustavaa vaikutusta sekä sitä, voidaanko hanketta pitää kilpailua edeltävänä
tutkimushankkeena.

368. Vuoden 2000 aikana komissio lopetti kaksi muodollista menettelyä viranomaisten peruutettua
ilmoitukset. BMW-konsernin myytyä Rover-automerkin valmistuksen Phœnix-konsortiolle Yhdistyneen
kuningaskunnan viranomaiset ilmoittivat komissiolle peruuttavansa Roverin Longbridgen tuotanto-
laitosta ¥196∂ koskevan ilmoituksensa. Komissio oli aloittanut tätä asiaa koskevan muodollisen tutkintame-
nettelyn 22. joulukuuta 1999.

369. Komission ilmaistua epäilyksensä suunnitelmasta, jolla aiottiin myöntää aluetukea Genkissä
(Flanderissa) sijaitsevalle Fordin tehtaalle ¥197∂, Belgian viranomaiset ilmoittivat peruuttavansa
ilmoituksen.

3.1.5 Synteettikuituteollisuus

370. Koska synteettikuituteollisuudelle myönnettävää tukea koskeva säännöstö on voimassa enää vain
lyhyen aikaa (voimassaoloa on jatkettu 31. elokuuta 2001 asti), komissio ryhtyi tutkimaan, onko alan
erityiskohtelu enää perusteltua. Koska suuria investointihankkeita koskevien monialaisten puitteiden
voimassaolo päättyy samanaikaisesti, komissio aloitti molempien puitteiden uudelleenarvioinnin
viimeksi kuluneiden kolmen vuoden aikana saatujen kokemusten nojalla.

371. Komissio teki myönteisen päätöksen Saksassa sijaitsevan Delon Filament GmbH:n ¥198∂

merkittävän investoinnin osalta, jonka yhteydessä kapasiteettia supistetaan huomattavasti. Merkityk-
sellisillä markkinoilla ei todettu rakenteellista tarjonnan vajausta, ja tuen seurauksena kapasiteetti
supistui huomattavasti.

372. Lisäksi komissio hyväksyi polypropyleenialalla toimivan Exporplásin ¥199∂ hyväksi myönnetyn
tuen, vaikka tuote ei kärsi rakenteellisesta tarjonnan vajauksesta ja vaikka hankkeen seurauksena
kyseisen yrityksen tuotantokapasiteetti supistuu.

3.1.6 Liikenne

373. Komissio hyväksyi 26. heinäkuuta kaksi maaliikenteen julkista rahoitusta koskevaa ehdotusta
neuvoston asetukseksi. Näillä asetuksilla saatetaan EY:n perustamissopimuksen 73 artiklassa esitetyt
poikkeukset osaksi sekundaarilainsäädäntöä. 

374. Ensimmäinen asetusehdotus korvaa neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1107/70 ¥200∂, ja se tarjoaa
oikeusperustan poikkeusluvan myöntämiselle liikenteen infrastruktuurin rahoittamiseksi myönnetylle
valtiontuelle sekä tietyn infrastruktuurin käytön yhteydessä myönnettävälle tuelle. Toinen asetus, joka

¥195∂ Asia C-41/00, ex N-670/99, ei vielä julkaistu.
¥196∂ Asia C-79/99, komission päätös 20.9.2000, ei vielä julkaistu.
¥197∂ Asia C-29/00, ei vielä julkaistu.
¥198∂ Asia N-406/99, komission päätös 1.3.2000, EYVL C 134, 13.5.2000.
¥199∂ Asia N-440/00, komission päätös 21.12.2000, ei vielä julkaistu.
¥200∂ Neuvoston asetus (ETY) N:o 1107/70, annettu 4 päivänä kesäkuuta 1970, tuen myöntämisestä rautatie-, maantie- ja

sisävesiliikenteeseen, EYVL L 130, 15.6.1970, s. 1.
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korvaa neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1191/69 ¥201∂, tarjoaa nykytilanteeseen mukautetun kehyksen
suurelle yleisölle suunnatuilla matkustajaliikennemarkkinoilla. Sillä annetaan säännöt syrjimättömälle
pääsylle markkinoille sekä taataan näiden palvelujen julkisen rahoituksen avoimuus.

3.1.6.1 Sisävesiliikenne

375. Yhteisen liikennepolitiikan tavoitteena on muun muassa sisävesiliikenteen edistäminen varmana,
puhtaana ja energiatehokkaana liikennemuotona. Lisäksi sisävesiliikenteessä on merkittävää
hyödyntämätöntä kapasiteettia. Maanteiden tavaraliikenteen suuntaaminen muihin liikennemuotoihin,
esimerkiksi sisävesiliikenteeseen, on yhteisön etujen mukaista EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 3
kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla. Vuodesta 1999 yhteisössä onkin ollut käytössä erityinen
väline, jolla jäsenvaltioita kannustetaan toteuttamaan sisävesiliikenteen edistämistoimenpiteitä. ¥202∂

376. Sisävesiliikenteelle vuonna 2000 myönnetyt tuet ja erityisesti Belgialle ¥203∂, Saksalle ¥204∂ ja
Ranskalle ¥205∂ myönnetyt tuet liittyvät tukiohjelmiin, joilla pyritään helpottamaan neuvoston direktiivin
96/75/EY nojalla 1. tammikuuta 2000 käynnistynyttä vesikuljetustoiminnan vapauttamista.

3.1.6.2 Ilmailu

377. Komissio noudatti vuonna 2000 siviili-ilmailun tukien alalla joulukuussa 1994 annetuissa
suuntaviivoissa määriteltyä politiikkaa. Komissio hyväksyi lentoyhtiöiden rakenneuudistusten
yhteydessä sosiaali- ja investointitukiohjelmia sekä muita rahoitusjärjestelyjä.

378. Komissio totesi 1. maaliskuuta EY:n perustamissopimuksen mukaiseksi tietyille matkustaja-
ryhmille (henkilöille, joiden pääasiallinen asuinpaikka on Korsikalla) suunnatun ohjelman ¥206∂, josta
myönnetään tukea sosiaalisin perustein kaikille Korsikalle ja sieltä pois suuntautuville kahdeksalle
lentoyhteydelle.

379. Lokakuun 4. päivänä 2000 komissio teki päätöksen olla vastustamatta Kataloniassa sijaitsevalle
espanjalaiselle yritykselle Aero Transport Internacional S.A.:lle ¥207∂ myönnettyä 2 350 000 Espanjan
pesetan erillistä tukea.

380. Komissio tutki portugalilaisen lentoyhtiön Transportes Aéreos Portugueses S.A.:n (TAP) ¥208∂

yksityistämisen ensimmäisen vaiheen ehtoja. Se teki 20. syyskuuta päätöksen, jonka mukaan tähän
vaiheeseen ei sisältynyt valtiontukea.

¥201∂ Neuvoston asetus (ETY) N:o 1191/69, annettu 26 päivänä kesäkuuta 1969, julkisten palvelujen käsitteeseen rautatie-,
maantie- ja sisävesiliikenteessä olennaisesti kuuluvia velvoitteita koskevista jäsenvaltioiden toimenpiteistä, EYVL L 156,
28.6.1969, s. 1, muutettu viimeksi asetuksella (ETY) N:o 1893/91, annettu 20 päivänä kesäkuuta 1991, EYVL L 169,
29.6.1991, s. 1.

¥202∂ Neuvoston asetus (EY) N:o 718/1999, annettu 29 päivänä maaliskuuta 1999, yhteisön sisävesiliikenteen aluskapasiteettia
koskevista toimintalinjoista sisävesiliikenteen edistämiseksi.

¥203∂ Asia N-567/99, komission päätös 12.7.2000, EYVL C 284, 7.10.2000.
¥204∂ Asia N-180/00, komission päätös 16.5.2000, EYVL C 184, 1.7.2000.
¥205∂ Asia N-564/00, komission päätös 18.10.2000, EYVL C 380, 30.12.2000.
¥206∂ Asia N-24/00, ei vielä julkaistu.
¥207∂ Asia N-950/99, ei vielä julkaistu.
¥208∂ Asia N-336/00, ei vielä julkaistu.
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381. Komissio muutti 4. lokakuuta 2000 aiempaa 14. elokuuta 1998 ¥209∂ tekemäänsä päätöstä, joka
koski kreikkalaiselle lentoyhtiölle Olympic Airwaysille ¥210∂ myönnettyä rakenneuudistustukea.

3.1.6.3 Tieliikenne

382. Komissio on viime vuosina noudattanut tukipolitiikkaa, jolla helpotetaan tietyn alan kehitystä ja
johon näin ollen voidaan soveltaa EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan c alakohdan
mukaista poikkeusta. Näin ollen komissio katsoo, että tukea voidaan myöntää sellaisille investoinneille,
jotka hyödyttävät pieniä ja keskisuuria niin henkilöliikenteessä kuin tavarankuljetusalallakin toimivia
maantieliikenteen yrityksiä ja jotka edistävät näiden yritysten tehokkuutta sekä niiden välistä yhteistyötä.

383. Antaessaan tuomion ajoneuvojen hankintaa tukevasta Espanjan valtiontukitoimenpiteestä (asia
Renove I) ¥211∂ ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin vahvisti komission käytännön, jonka mukaan
valtiontukea ei saa myöntää kuljetusvälineiden hankintaan sellaisilla kuljetusmarkkinoilla, joilla on
liikakapasiteettia.

384. Komissio teki useita matkustajien ja tavaroiden kuljettamiseen liittyviä päätöksiä. Nämä
päätökset noudattelivat vakiintunutta alan valtiontukipolitiikkaa. Niissä hyväksyttiin Alankomaiden
tutkimus- ja kehittämisohjelma ¥212∂, julkisen pysäköintitilan rahoittaminen Alankomaissa ¥213∂ ja La
Riojan joukkoliikenteen investointitukiohjelma ¥214∂. Heinäkuun 26. päivänä komissio teki kielteisen
päätöksen useiden Espanjan Renove II -ohjelmaan sisältyvien toimenpiteiden osalta ja määräsi Espanjan
perimään vuonna 1997 kaupallisten ajoneuvojen hankintaan ¥215∂ myönnetyn tuen takaisin, sillä tuen ei
katsottu soveltuvan yhteismarkkinoille. Asia liittyi edellä mainitun Renove I -päätöksen seurantaan
kaudella elokuusta 1994 vuoden 1996 loppuun.

385. Komissio teki 31. maaliskuuta päätöksen olla vastustamatta maantie- ja kaupunkiliikenne-
yritysten voittoa tavoittelemattoman toimialayhteenliittymän ASETRAn ¥216∂ hyväksi liikennealan tieto- ja
palvelujärjestelmän perustamista varten toteutettuja toimenpiteitä. Koska ASETRA ei ole liiketoimintaa
harjoittava yritys, sen hyväksi toteutettuja tukitoimenpiteitä ei voida rinnastaa valtiontukeen. 

386. Soveltaessaan ensimmäistä kertaa EY:n perustamissopimuksen 86 artiklan 2 kohtaa
maaliikenteen tukiin komissio teki 4. lokakuuta päätöksen olla vastustamatta Ranskan moottoriteitä
koskevan toimilupajärjestelmän uudistamisohjelmaa. ¥217∂

3.1.6.4 Yhdistetyt kuljetukset ja rautatieliikenne

387. Kuten aiempinakin vuosina, myös kuluneena vuonna komissio suhtautui myönteisesti tukeen,
jolla edistetään yhdistettyjen kuljetusten kehitystä ja kuljetusten siirtymistä rautateille. Lisäksi komissio
hyväksyi investointituen yhdistettyjen kuljetusten infrastruktuurin rakentamiseksi.

¥209∂ EYVL L 128, 21.5.1999.
¥210∂ Asia N-541/00, ei vielä julkaistu.
¥211∂ Asia T-55/99 – Renove I, 29.10.2000.
¥212∂ Asia N-183/00, EYVL C 362, 16.12.2000.
¥213∂ Asia N-464/99, EYVL C 134, 13.5.2000.
¥214∂ Asia N-694/00, EYVL C 202, 15.7.2000.
¥215∂ Asia C-65/98, ei vielä julkaistu.
¥216∂ Asia N-673/99, EYVL C 184, 1.7.2000.
¥217∂ Asia N-540/00, EYVL C 354, 9.12.2000.
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388. Lokakuun 31. päivänä komissio lopetti vuonna 1999 aloittamansa menettelyn, joka koski
Alankomaiden NS Cargolle Rotterdamin ja Prahan välistä sukkulayhteyttä varten myöntämää tukea.
Alankomaiden viranomaiset olivat ilmoittaneet komissiolle, että NS Cargo ¥218∂ oli maksanut takaisin
tuen, jonka väitettiin olevan ristiriidassa perustamissopimuksen kanssa.

389. Komissio ei vastustanut 14. syyskuuta tekemässään päätöksessä Alankomaiden sisämaan
terminaalien rakentamisen tukiohjelmaa. ¥219∂ Tuki-intensiteetit perustuvat kaupallisesti toteutettuun
tutkimukseen, ja ohjelmassa varmistetaan riittävästi, että terminaalien välinen kilpailu ei vääristy.

390. Komissio teki 4. lokakuuta päätöksen, jonka mukaan Alankomaiden kertaluonteinen tuki kahden
rautatieterminaalin rakentamiseen Rotterdamin satamaan ¥220∂ soveltuu yhteismarkkinoille.
Ennakkotapausten perusteella komissio ei vastustanut myöskään kahta Italiassa, Bozenin
maakunnassa ¥221∂ ja Piemonten alueella ¥222∂, sovellettavaa tukiohjelmaa. Näin ollen komissio hyväksyi
investointituet niin yhdistetyille kuljetuksille kuin tieliikenneyrityksillekin.

391. Saatuaan asiaa koskevan kantelun komissio aloitti 15. marraskuuta menettelyn, joka koski
Deutsche Bahnin kaupallista osakkuutta huolintayhtiö BahnTransissa ¥223∂ ja osallistumista sen
rahoitukseen, sillä komissio epäili toimenpiteen sisältävän sääntöjenvastaista tukea.

3.1.6.5 Meriliikenne

392. Komissio hyväksyi meriliikenteen valtiontukea koskevien yhteisön suuntaviivojen ¥224∂ nojalla
useita meriliikenteeseen suunnattuja valtiontukitoimenpiteitä, joiden tarkoituksena oli keventää
meriliikenneyhtiöiden vero- ja sosiaaliturvataakkaa. Lisäksi komissio tutki julkisen palvelun velvoitteen
tukemista ja teki ensimmäisen alaa koskevan EY:n perustamissopimuksen 86 artiklan 2 kohtaan
perustuvan päätöksen.

393. Helmikuun 15. päivänä komissio hyväksyi Ruotsin merimiesten koulutusta koskevan valtiontu-
kiohjelman ¥225∂ täytäntöönpanon. Vastaava ohjelma ¥226∂ hyväksyttiin Suomen osalta 11. elokuuta.

394. Komissio hyväksyi 12. heinäkuuta Yhdistyneen kuningaskunnan ehdotuksen tonnistoverojär-
jestelmän käyttöönotosta. ¥227∂ Kyseessä on verotusjärjestelmä, jonka tarkoituksena on parantaa Yhdistyneen
kuningaskunnan merenkulun kilpailukykyä alan maailmanmarkkinoilla luomalla alalle myönteinen
verotusympäristö, kuten muissa johtavissa merenkulkua harjoittavissa maissa on jo tehty. Sellaisessa
varustamossa, joka maksaa Yhdistyneeseen kuningaskuntaan yhtiöveroa ja joka päättää ottaa käyttöön
tonnistoverojärjestelmän, lasketaan kaikki tietyistä varustamotoiminnoista saatavat voitot kaikkien
varustamon liikennöimien alusten nettotonniston perusteella. Näin laskettua voittoa käytetään veroperustana
tavanomaisten tietyistä varustamotoiminnoista saatavien kotimaisten ja ulkomaisten tulojen sijaan ja
Yhdistyneeseen kuningaskuntaan maksettava yhtiövero lasketaan sen perusteella. Kyseessä on neljäs
yhteisössä käyttöön otettava vastaava ohjelma (Saksan, Kreikan ja Alankomaiden ohjelmien jälkeen).

¥218∂ Asia C-30/99, EYVL L 38, 8.2.2001.
¥219∂ Asia N-208/00, EYVL C 315, 4.11.2000.
¥220∂ Asia N-577/99, EYVL C 354, 9.12.2000.
¥221∂ Asia N-755/99, komission päätös 15.11.2000, ei vielä julkaistu, ja asia N-508/99, komission päätös 21.12.2000, ei vielä julkaistu.
¥222∂ Asia N-815/A/99, komission päätös 21.12.2000, ei vielä julkaistu.
¥223∂ Komission päätös 15.11.2000, EYVL C 52, 17.2.2001.
¥224∂ EYVL C 205, 5.7.1997.
¥225∂ Asia N-819/99, EYVL C 258, 9.9.2000.
¥226∂ Asia N-33/00, ei vielä julkaistu.
¥227∂ Asia N-790/99, EYVL C 258, 9.9.2000.
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395. Samana päivänä komissio määräsi Italian toimittamaan satama-alan tukiohjelmaa ¥228∂ koskevia
tietoja, jotta se pystyisi arvioimaan, noudattaako ohjelma EY:n perustamissopimusta. 

396. Komissio päätti 19. heinäkuuta lopettaa EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdan
mukaisen menettelyn, joka koski Compañía Trasmediterránealle ¥229∂ myönnettyä ilmoittamatonta tukea,
todeten, että Espanja oli pannut kyseisen valtiontuen täytäntöön EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan
3 kohdan vastaisesti.

397. Heinäkuun 27. päivänä komissio antoi Belgialle luvan myöntää kauppamerenkulku-, hinaus- ja
ruoppausalan yrityksille vapautuksen ennakkoveron maksamisesta jonkin jäsenvaltion lipun alla ¥230∂

purjehtivilla aluksilla työskentelevien merenkulkijoiden osalta.

398. Elokuun 14. päivänä komissio antoi Suomelle luvan myöntää vuonna 2000 40 prosentin
alennuksen merenkulkualan työnantajan merimieseläkemaksuun. ¥231∂

399. Komissio päätti 15. marraskuuta olla vastustamatta Tanskan merenkulkualan koulutustu-
kiohjelmaan ¥232∂ ehdotettua muutosta ja ohjelman jatkamista.

400. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kumottua 7. kesäkuuta 1995 tehdyn merenkulkualan
yritystä Ferries Golfo de Vizcayaa ¥233∂ koskevan komission päätöksen komissio teki 29. marraskuuta
asiassa kielteisen päätöksen.

401. Komissio antoi 7. joulukuuta Ranskalle luvan jatkaa vuoden 2000 jälkeen ohjelmaa, joka koskee
elinkeinoveron merenkulkuun liittyvän osan takaisinmaksua ¥234∂; komissio oli aikaisemmin hyväksynyt
ohjelman vuonna 1990 tapahtuneen käyttöönoton ja sen jatkamisen useaan otteeseen tämän jälkeen.

402. Joulukuun 13. päivänä komissio antoi Ranskalle luvan rahoittaa lyhyen matkan meriliikenne-
palvelujen toteutettavuustutkimusta ¥235∂ ennen kyseisen palvelun aloittamista. Sitä vastoin komissio
päätti aloittaa tutkintamenettelyn toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on kattaa näiden palvelujen
aloittamiseen liittyvät toimintakustannukset. ¥236∂

3.1.7 Maatalous

403. Komissio ryhtyi 1. tammikuuta 2000 soveltamaan 24. marraskuuta 1999 hyväksyttyjä
maatalousalan valtiontukea koskevia yhteisön suuntaviivoja ¥237∂ tammikuun alusta alkaen
käynnistettäviin uusiin valtiontukitoimenpiteisiin. Näin ollen jäsenvaltioiden piti kuluneen vuoden
aikana mukauttaa voimassa olevat tukiohjelmansa uusia sääntöjä vastaaviksi.

404. Uusissa suuntaviivoissa kodifioidaan ja yksinkertaistetaan komission aiemmin soveltamia
sääntöjä. Lisäksi niihin on tehty useita muutoksia sen varmistamiseksi, että Euroopan unionin valtiontu-

¥228∂ Asia C-81/00.
¥229∂ Asia C-10/98, ei vielä julkaistu, oikaistu 21.12.2000.
¥230∂ Asia N-142/00, ei vielä julkaistu.
¥231∂ Asia N-33/00, ei vielä julkaistu.
¥232∂ Asia N-441/00, EYVL C 380, 30.12.2000.
¥233∂ Asia C-32/00, ei vielä julkaistu.
¥234∂ Asia N-593/00, ei vielä julkaistu.
¥235∂ Asia N-697/00, ei vielä julkaistu.
¥236∂ Asia C-65/00, ex N-697/00, ei vielä julkaistu.
¥237∂ EYVL C 28, 1.2.2000, s. 2. Oikaistu EYVL:ssä C 232, 12.8.2000, s. 19.
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kisäännöt ovat yhdenmukaiset Agenda 2000:een liittyvien uudistusten osana käyttöön otetun yhteisen
maatalouspolitiikan ¥238∂ kanssa. 

405. Uusien suuntaviivojen lähtökohtana on se, että kaiken maatalousalalla myönnettävän valtiontuen
on oltava yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) sekä EU:n kansainvälisten velvoitteiden ja erityisesti
WTO:n maataloutta koskevan sopimuksen mukaista. Neuvosto päätti sulkea pois yksittäisten
jäsenvaltioiden mahdollisuuden häiritä hienovaraisesti tasapainotettua EU:n tukea tuotehinnoille tai
maaseudun kehittämisohjelmille, minkä vuoksi kaikki yhteisen markkinajärjestelyn mekanismeja
häiritsevä valtiontuki on kielletty. Suuntaviivojen lisäksi komissio valmistelee uutta maataloustuotteiden
edistämisen ja mainonnan puitekehystä.

406. Komissio sai vuonna 2000 noin 250 maatalousalaa koskevaa valtiontuki-ilmoitusta ja teki
päätöksen lähes 261 asiassa, joista suurin osa koski Saksaa, Espanjaa, Ranskaa, Italiaa ja Alankomaita.
Asiat koskivat muun muassa i) sijoituksia ja muita tukitoimenpiteitä seuraavilla aloilla: metsien
jälleenrakennus (Ranska), dioksiinikriisi (Belgia), sianliha-ala (Ranska, Irlanti, Alankomaat, Portugali ja
Yhdistynyt kuningaskunta) sekä sokeri-, sitrushedelmä- ja tupakka-ala (Italia) ja ii) ympäristönsuojelu-
hankkeisiin liittyviä verotoimenpiteitä Alankomaissa ja tiettyjä yksityistämis-, pelastus- ja rakenneuudis-
tushankkeita Saksassa ja Portugalissa.

3.1.8 Kalastus

407. Kalastusalan niin yhteisön kuin jäsenvaltioidenkin tasolla saama julkinen tuki on edelleen
merkittävää alan yhteiskunnallisten ja taloudellisten ominaisuuksien vuoksi.

408. Komissio tutki, ovatko kalastusalan kansalliset tukijärjestelmät yhdenmukaisia kalastus- ja
vesiviljelyalan valtiontukien tutkimiseksi annettujen päälinjojen ¥239∂ kanssa. Kalatalousalan rakenteellisia
toimia koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ja edellytyksistä 17 päivänä joulukuuta 1999 annetun
neuvoston asetuksen (EY) N:o 2792/1999 ¥240∂ tultua voimaan komissio uudisti kuluneen vuoden aikana
päälinjoja varmistaakseen, että ne ovat yhdenmukaiset uuden asetuksen kanssa.

409. Uusissa kalastus- ja vesiviljelyalan valtiontukien tarkastelemista koskevissa suuntaviivoissa
tarkennetaan eräiden erityisalojen sääntöjä. Niiden mukaan kalastusalalla ei sovelleta yhteisön alueellisia
valtiontukia koskevia suuntaviivoja, vaan alan aluetukiohjelmat tutkitaan kalastusalan suuntaviivojen
nojalla. Lisäksi suuntaviivoissa esitetään yksityiskohtaiset säännöt koulutus-, neuvonta- ja
koekalastustuen arvioinnille sekä määritellään tarkasti vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseksi ja
rakenteiden uudistamiseksi tarkoitetun tuen myöntämisehdot. Niissä täsmennetään myös kalavarojen
hoitoon ja kalastustoiminnan valvontaan sekä käytettyjen alusten ostoon tarkoitettua tukea koskevia
yksityiskohtia ja ehtoja. Erityistapausten osalta suuntaviivoissa määritellään tarkemmin tulotukiin
liittyvät yksityiskohdat (poikkeuksellisiin olosuhteisiin liittyviä toimenpiteitä arvioidaan tapauskoh-
taisesti ja keskeytettäessä toiminta sovelletaan suuntaviivojen vastaavaa kohtaa). Hallinnollisiin
menoihin liittyviä luottoja koskeva kohta on poistettu ja vastaavasti suuntaviivoihin on lisätty
luonnonmullistusten tai poikkeuksellisten tapahtumien aiheuttaman vahingon korvaamiseksi
myönnettävää tukea, vakuutusmaksuja, syrjäisimpiä alueita ja työllisyystukia koskevat kohdat. Uusissa
suuntaviivoissa on kaksi liitettä, jotka ovat osoituksena hyväksyttyjen ohjelmien tehostetusta

¥238∂ Neuvoston asetus (EY) N:o 1257/1999, annettu 17 päivänä toukokuuta 1999, Euroopan maatalouden ohjaus- ja
tukirahaston (EMOTR) tuesta maaseudun kehittämiseen ja tiettyjen asetusten muuttamisesta ja kumoamisesta, EYVL L
160, 26.6.1999, s. 80.

¥239∂ EYVL C 100, 27.3.1997.
¥240∂ EYVL L 337, 30.12.1999.
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valvonnasta. Ensimmäinen liittyy tukiohjelmien osalta ilmoitettaviin tietoihin. Toisessa täsmennetään
komissiolle toimitettavaan vuosittaiseen kertomukseen sisällytettävät tiedot, jotka on esitettävä kaikkien
niin voimassa olevien tukiohjelmien kuin hyväksyttyjen tukiohjelmien ulkopuolella myönnettävien
yksittäisten tukienkin osalta, vaikka niitä ei koskisikaan ehdollisessa päätöksessä asetettu erityinen
velvoite esittää kertomus. Jäsenvaltioita kuultiin muutetuista suuntaviivoista, jotka komissio hyväksyi
marraskuussa. Suuntaviivoja sovelletaan kaikkiin tammikuusta 2001 alkaen ilmoitettaviin ohjelmiin.

410. Lopuksi komissio haluaa korostaa, että etenkin vuoden 2000 jälkipuoliskolla sille ilmoitettiin
poikkeuksellisen lukuisista ohjelmista, jotka liittyivät kalatalouden ohjauksen rahoitusvälineen puitteissa
hyväksyttyihin kansallisiin yhteisrahoitettuihin tukitoimenpiteisiin sekä uusien yhteisön suuntaviivojen
käyttöönottoon.

3.2 Alat, joihin ei sovelleta erityissääntöjä

3.2.1 Kansanterveys

411. Aiemmin hyväksytyn Ruotsin ympäristöohjelman ¥241∂ yhteydessä havaittiin, ettei ympäristön-
suojeluun myönnettävää valtiontukea koskevia yhteisön suuntaviivoja voida soveltaa kyseiseen
ohjelmaan. Koska ohjelman tarkoituksena oli yleisesti kansanterveyden ja erityisesti työterveyden ja
-turvallisuuden edistäminen, komissio teki kuitenkin myönteisen päätöksen, joka perustui perustamisso-
pimuksen työterveyttä ja turvallisuutta sekä kansanterveyttä ja ympäristönsuojelua koskeviin
määräyksiin (EY:n perustamissopimuksen 137, 152 ja 174 artikla); nämä tavoitteet on tunnustettu
yhteisön tavoitteiksi.

3.2.2 Rahoitusala

412. Komissio jatkoi vuonna 2000 valtiontukisääntöjen tiukkaa soveltamista rahoitusalalla.
Ensimmäisen kerran sitten vuoden 1994 komission ei tarvinnut tutkia vaikeuksissa olevia rahoitus-
laitoksia koskevia asioita, ja se keskittyikin Saksan, Ranskan ja Italian pankeille myönnettävään tukeen.

413. Komissio edistyi huomattavasti tutkimuksissaan, jotka koskivat ranskalaisen Crédit Mutuelin ¥242∂

verovapaan Livret Bleu -säästötilin tarjoamiseen liittyvästä monopolista saaman tuen erityisen
monimutkaista taloudellista arviointia. Komission yksiköiden tutkittavaksi saatettiin myös Caisse des
Dépôts et Consignationsin rakenneuudistus, jossa kaupallinen ja julkinen palvelu oli erotettava
toisistaan. Komissio arvosti uuden organisaation avoimuutta mutta katsoi, ettei sen ollut tarpeen ottaa
kantaa takausmekanismiin, sillä sitä tarkastellaan myöhemmin Euroopan pankkisektoria koskevien
tutkimusten yhteydessä.

414. Komissio teki 4. lokakuuta 2000 päätöksen Italiaa koskevan 88 artiklan 2 kohdan mukaisen
muodollisen tutkintamenettelyn aloittamisesta italialaisille pankeille ja pankkisäätiöille ¥243∂

myönnettävän verotuen osalta. Lain 461/98 ja siihen liittyvän asetuksen 153/99 nojalla sovellettavat
tukitoimenpiteet mahdollistavat muun muassa veronhuojennusten myöntämisen sulautuville tai vastaavia
rakenneuudistuksia toteuttaville pankeille.

415. Komissio tutki Saksaa koskevaa kantelua, jonka Euroopan unionin pankkiyhdistysten liitto
(EBF) oli tehnyt julkisoikeudellisiin luottolaitoksiin (pääasiassa säästöpankkeihin ja Landesbankeniin)

¥241∂ Asia C-2/00 (ex N-718/99), komission päätös 12.7.2000, EYVL L 295, 23.11.2000.
¥242∂ Komission päätös 16.12.1997, EYVL C 146, 12.5.1998.
¥243∂ Asia C-54/00 (ex NN/70), EYVL C 44, 10.2.2001.
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sovellettavasta takausjärjestelmästä. Vuoden 2000 lopulla asian tutkiminen oli vielä kesken, mutta
alustavan arvioinnin perusteella takausjärjestelmä vaikuttaa EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 1
kohdassa tarkoitetulta valtiontuelta. Komissio toteuttaa asian edellyttämiä toimenpiteitä lähiaikoina, kun
alustava tutkimus on saatu päätökseen.

3.2.3 Poikkeukselliset tapahtumat

416. Öljytankkeri Erikan ¥244∂ uppoamisen aiheuttaman katastrofin seurauksena Ranskan hallitus
ehdotti tukiohjelmaa, jonka nojalla pienille ja keskisuurille yrityksille maksetaan korvauksia öljylautan
leviämisen aiheuttamista vahingoista. Tukikelpoisia kustannuksia ovat tuhoutuneiden laitteiden ja
laitosten korvaamisesta ja varastojen tuhoutumisesta aiheutuvat kustannukset sekä poikkeukselliset
taloudelliset tappiot. Tuki koskee vahinkojen osaa, joka ei kuulu vakuutusten korvauspiiriin. Koska
vahingon korjaamiseksi tarkoitettu tuki katsottiin suhteutetuksi, komissio hyväksyi tukiohjelman 87
artiklan 2 kohdan b alakohdan nojalla, sillä vahinkojen aiheuttaja oli luonnonmullistus ja öljytankkerin
uppoaminen on kyseisessä määräyksessä tarkoitettu poikkeuksellinen tapahtuma.

D – Menettelyt

417. Neuvoston asetuksen (EY) N:o 659/1999 ¥245∂ sisältämien menettelysääntöjen tultua voimaan
komissiolla ja yhteisöjen tuomioistuimella on ollut useita mahdollisuuksia soveltaa ja täsmentää
menettelyyn liittyviä asianomaisten oikeuksia, jäsenvaltioiden velvollisuutta periä tukia takaisin sekä
sitä, miten komission on meneteltävä kantelujen osalta.

1 Kolmansien oikeudet

418. Monissa tapauksissa kolmannet pyysivät lupaa nähdä valtiontukiasioihin liittyviä asiakirjoja.
Komissio kieltäytyi asiakirjojen julkistamisesta sillä perusteella, että menettelyssä varsinaisena
asianosaisena on jäsenvaltio. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin vahvisti tämän käytännön asiassa
Ufex vastaan komissio ¥246∂.

419. Asiassa Comité d’entreprises de la Société francaise de production vastaan komissio ¥247∂

tuomioistuin hylkäsi henkilöstön edunvalvontaelimen ja ammattiyhdistysten tekemän valituksen, jolla ne
pyysivät komission päätöksen kumoamista. Kyseisessä komission päätöksessä todettiin, ettei päätös
koskenut niitä 173 artiklan neljännessä kohdassa tarkoitetulla tavalla, koska päätöstä ei ollut osoitettu
niille. Yritys ei siis voi valtiontuen osalta vedota pelkästään siihen, että se on tuensaajayrityksen
kilpailija, vaan sen on lisäksi osoitettava, että kun otetaan huomioon, missä määrin se on mahdollisesti
osallistunut menettelyyn ja miten merkittävällä tavalla sen markkina-asemaa on loukattu, se on
tosiasiallisessa tilanteessa, jonka perusteella se voidaan yksilöidä samalla tavalla kuin se, jolle päätös on
osoitettu. Yrityksen sosiaaliasioiden käsittelyyn osallistuvan neuvottelukumppanin asemalla on vain
vähäinen yhteys tähän päätökseen.

¥244∂ Komission päätös 4.10.2000, EYVL C 380, 30.12.2000.
¥245∂ Annettu 22.3.1999, EYVL L 83, 27.3.1999.
¥246∂ Asia T-613/97, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 14.11.2000.
¥247∂ Asia C-106/98 P, yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 23.5.2000.
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2 Tukien takaisinperintä

420. Kuluneena vuonna komissiota pyydettiin esittämään lausuntonsa siitä, onko sääntöjenvastainen
tuki perittävä takaisin silloin, kun tuensaaja on myynyt omaisuuden toiselle yritykselle.

1) Omaisuuden myynti erikseen: komissio katsoi, että valtiontuen takaisinmaksuvelvoite säilyy myyjäyri-
tyksellä, sillä se saa omaisuuden vastineeksi käteisrahaa, jota se voi maksaa velkojille, myös valtiolle.

2) Tapaukset, joissa omaisuus myydään toiminnan jatkuvuuden periaatteella: tällöin on kyseessä
omaisuuden myynti yrityksen liiketoiminnan jatkumisen mahdollistamiseksi. Tässä ryhmässä voidaan
erotella seuraavat kaksi tilannetta: a) Ostaja ottaa haltuunsa osan myytävän yrityksen vastuista. Tässä
tilanteessa ne velkojat, joiden saatavat siirtyvät, ovat etuoikeutetussa asemassa velan takaisinpe-
rinnässä. b) Omistaja on kaupan molempina osapuolina, eli tytäryhtiö tai jokin muu saman omistajan
alaisuudessa toimiva yritys ottaa haltuunsa konkurssiin menneen yrityksen omaisuuden. Komissio ei
noudattanut teoriaa, jonka mukaan tuesta saatu hyöty siirtyy uusille omistajille, sillä hyödyn siirtymistä
ei yleensä ole nähtävissä silloin, kun omaisuus myydään markkinaehdoin. Sen sijaan komissio katsoi,
että takaisinperimisvelvoite siirtyy omaisuuden mukana, eli komissio rinnasti kaupan osakekauppaan.
Näin ollen valtiontuen takaisinmaksuvelvoite kuuluu ostajayritykselle. Jos kuitenkin kaupan
molemmilla osapuolilla on sama omistaja ja kun tukea ei ole mahdollista periä takaisin emoyritykseltä,
ei kumpaakaan kahdesta vääristymisen korjaamismahdollisuudesta (takaisinperiminen tai markkinae-
dellytysten palauttaminen saattamalla yritys konkurssiin ja myymällä omaisuus kilpailijoille) voida
toteuttaa, minkä vuoksi komissio ei hyväksy, että kielteisen päätöksen seuraukset vältettäisiin tällaisen
konsernin sisäisen järjestelyn avulla.

421. Jälkimmäinen tilanne on kyseessä asioissa System Microelectronic Innovation GmbH (SMI) ¥248∂

ja CDA Compact Disc Albrechts GmbH (CDA) ¥249∂, joissa komissio määräsi Saksan hallituksen perimään
tuen takaisin toimintaa jatkavalta yritykseltä. Tämän yrityksen katsottiin olevan todellinen tuensaaja,
sillä se käytti konkurssiin menneen yrityksen omaisuutta, jonka arvo lisääntyi tuen ansiosta (heijastus-
vaikutus). Kaikissa näissä tapauksissa on varmistettava, ettei Saksa välty takaisinperimispäätöksen
seurauksilta. Näin ollen komissio päätti laajentaa päätöstään koskemaan myös sellaisia tukitoimenpiteitä,
joita myönnetään muille yrityksille, jotka jatkavat alkuperäisen yrityksen liiketoimintaa käyttämällä
tämän yrityksen omaisuutta ja/tai infrastruktuuria.

422. Asiassa Manufacture Corrézienne de Vêtements ¥250∂ komissio aloitti omasta aloitteestaan
menettelyn tuen osalta, jonka tarkoitus oli tukea vaikeuksissa olevaa yritystä. Koska toteuttamiskelpoista
rakenneuudistussuunnitelmaa ei toimitettu, komissio katsoi tuen EY:n perustamissopimuksen vastaiseksi
ja määräsi Ranskan perimään tuen takaisin konkurssiin menneeltä yritykseltä.

¥248∂ Asia C-45/97, komission päätös 11.4.2000, EYVL L 238, 22.9.2000.
¥249∂ Asia C-42/98, komission päätös 21.6.2000, EYVL L 318, 22.11.2000.
¥250∂ Asia C-29/99 (ex NN-20/99), komission päätös 21.6.2000, EYVL L 293, 22.11.2000.

Lisälehti 7: Valtiontuki Magefesa-konsernille – tukien takaisinperintä
Yhteisöjen tuomioistuin (1) vahvisti ensimmäistä kertaa komission analyysin, jonka mukaan
velvoitteensa hoitamatta jättävää velallisyritystä koskevien viranomaisten toimenpiteiden, jotka
mahdollistavat kyseisen yrityksen toiminnan jatkumisen, voidaan joissakin tapauksissa (kuten
kyseessä olevassa asiassa) katsoa olevan sääntöjenvastaista valtiontukea.

(1) Asia C-480/98, Yhdistynyt kuningaskunta v. komissio, yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 12.10.2000, ei vielä julkaistu.



XXX KILPAILUPOLITIIKKAA KOSKEVA KERTOMUS 2000 – SEC(2001) 694 LOPULLINEN 113

KILPAILURAPORTTI 2000

3 Luottamuksensuoja

423. Komissio totesi EY:n perustamissopimuksen vastaiseksi lain nro 95/79 ¥251∂, joka koskee
tavanomaisesta maksukyvyttömyysmenettelystä poikkeavaa menettelyä. Noin 500 yritykselle
kahdenkymmenen vuoden aikana myönnetyn sääntöjenvastaisen tuen takaisinperimisessä komissio on
ottanut huomioon sen, että takaisinperimispäätöksen on noudatettava 22 päivänä maaliskuuta 1999
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 659/1999 14 artiklan 1 kohdassa esitettyä yhteisön lain yleistä
periaatetta eli luottamuksensuojan periaatetta, koska komission aiempien vuosien suhtautuminen oli
herättänyt niin Italian hallituksessa kuin tuensaajayrityksissäkin perustellun luottamuksen. Näin ollen
komissio päätti olla määräämättä niiden kahdenkymmenen vuoden aikana, joina menettelyä on
sovellettu, sääntöjenvastaisesti myönnettyä tukea takaisinperittäväksi.

Vuonna 1987 komissiolle toimitettiin espanjalaiselle Magefesa-konsernille myönnettyä
valtiontukea koskeva kantelu. Komissio teki 20. joulukuuta 1989 päätöksen, jonka mukaan tuki ei
sovellu yhteismarkkinoille, ja määräsi Espanjan hallituksen perimään tuen takaisin. Saatuaan
vuonna 1997 useita kanteluja, jotka koskivat tuen takaisin maksamatta jättämisestä Magefesalle
koituvaa hyötyä, komissio aloitti Magefesa-konsernia ja sen seuraajaa koskevan menettelyn.

Lokakuun 14. päivänä 1998 komissio teki päätöksen, jonka mukaan verojen ja sosiaaliturva-
maksujen maksamatta jättämisestä muodostuva tuki oli sääntöjenvastaista, ja määräsi Espanjan
hallituksen jälleen perimään tuen takaisin korkoineen.

Espanjan hallitus vei asian yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi, jotta takaisinperimispäätös
kumottaisiin. Se väitti, että Espanjan lainsäädännön mukaan julkisella luotonantajalla ei ole
saamistensa perimiseksi velvollisuutta hakea yrityksen asettamista konkurssiin tai selvitystilaan.
Magefesa-konserni ei myöskään saanut hyötyä julkisista varoista, sillä julkiset laitokset eivät
luopuneet saamisistaan ja ne olivat saamisten osalta toteuttaneet käytettävissään olevat
oikeudelliset toimet. Tuomioistuinmenettelyssä komissio väitti, etteivät Espanjan viranomaiset
olleet käyttäneet kaikkia oikeuskeinoja velkojen takaisinperimiseksi. Vaikka asiaa koskevaa
kansallista lainsäädäntöä sovellettiin kaikkiin yrityksiin, minkä vuoksi kyseessä oli yleinen
toimenpide, komissio väitti EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun edun
voivan muodostua myös siitä, että julkiset viranomaiset eivät tietyssä tilanteessa toteuta
edellytettyjä toimenpiteitä. Tästä johtuen Magefesa-konserniin kuuluvat yritykset saattoivat jatkaa
liiketoimintaansa, vaikka ne eivät hoitaneet vero- eivätkä sosiaaliturvavelvoitteitaan.

Tuomioistuin hylkäsi Espanjan kanteen todeten, että Espanjan pidättyminen toteuttamasta kaikkia
käytettävissään olevia oikeuskeinoja tuen takaisinperimiseksi muodosti edun yritykselle. Verojen
ja sosiaaliturvamaksujen maksamatta jättäminen oli sääntöjenvastaista tukea, joka ei sovellu
yhteismarkkinoille, ja Espanjan on perittävä tuki takaisin.

¥251∂ Asia C-68/99 (ex NN-96/99), komission päätös 16.5.2000, ei vielä julkaistu.
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4 Komission päätösten noudattamatta jättäminen

424. Asiassa Westdeutsche Landesbank Girozentrale (WestLB) ¥252∂ komissio totesi, että Saksa ei ollut
pannut oikein täytäntöön 8. heinäkuuta 1999 tehtyä komission päätöstä ¥253∂, joka koski edullisin ehdoin
toteutettua pääomanlisäystä. Toimenpiteeseen sisältyvä valtiontuki piti periä välittömästi takaisin
WestLB:ltä. Saksan viranomaiset olivat toimittaneet päätöksen täytäntöönpanosta useita ehdotuksia,
jotka kuitenkin osoittautuivat toimimattomiksi.

425. Valtion holdingyhtiölle Sociedad Estátal de Participaciones Industrialesille ¥254∂ kuuluville
valtion omistuksessa oleville kaupallisille telakoille erityisinä veronhuojennuksina myönnetyn
valtiontuen osalta Espanja ei useista muistutuksista huolimatta noudattanut takaisinperimispäätöstä, joka
oli annettu sille tiedoksi joulukuussa 1999. Komissio päätti viedä molemmat asiat Euroopan yhteisöjen
tuomioistuimen käsiteltäväksi.

5 Komission velvollisuus aloittaa menettely

426. Asiassa SIC vastaan komissio ¥255∂ tuomioistuin muistutti ensinnäkin, että komissio voi
pysyttäytyä 87 artiklan 3 kohdassa tarkoitetussa alustavassa vaiheessa ja tehdä myönteisen päätöksen
vain, jos se tämän alustavan tutkinnan päättyessä on vakuuttunut siitä, että tuki on yhteensopiva
perustamissopimuksen kanssa. Kyseessä olevassa asiassa tuomioistuin kuitenkin totesi, että komission
velvoitteena oli aloittaa EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 3 kohdan mukainen menettely, sillä
komissio oli jäsenvaltiolle lähettämissään kirjeissä useaan otteeseen maininnut epäilevänsä vakavasti
tuen yhteensopivuutta EY:n perustamissopimuksen kanssa. Ilmoittamattoman tuen alustavan
tutkimuksen kestosta tuomioistuin totesi, että vaikka komissiolla ei ole velvollisuutta aloittaa kyseessä
olevia toimenpiteitä koskevaa alustavaa tutkintaa asiassa Lorenz ¥256∂ annetussa tuomiossa tarkoitetun
kahden kuukauden pituisen määräajan kuluessa, sillä on velvollisuus tutkia kantelut huolellisesti ja
puolueettomasti kohtuullisessa ajassa, mikäli ne kolmannet, joiden etua asia koskee, kantelevat asiasta.

6 Ennaltailmoittamisvelvollisuus

427. Tuomioistuin korosti asiassa Ranskan tasavalta vastaan komissio ¥257∂, että EY:n perustamisso-
pimuksen 88 artiklan 3 kohdassa ei määrätä ainoastaan ilmoittamisvelvoitteesta vaan ennakkoilmoitta-
misvelvoitteesta. Tämän velvoitteen olemassaolo voidaan johtaa kyseisen kohdan viimeiseen
virkkeeseen sisältyvästä lykkäävästä vaikutuksesta. Näin ollen kyseisen määräyksen nojalla ilmoittamis-
velvoite ja tuen täytäntöönpanon keskeyttämisvelvoite liittyvät kiinteästi yhteen.

7 EY:n perustamissopimuksen muut määräykset

428. Tuomioistuin muistutti, että perustamissopimuksen yleisestä rakenteesta seuraa, ettei perustamis-
sopimuksen 88 artiklan mukainen menettely voi koskaan johtaa perustamissopimuksen

¥252∂ Komission päätös 11.4.2000, EYVL C 211, 22.7.2000.
¥253∂ EYVL L 150, 23.6.2000.
¥254∂ Asia C-3/99.
¥255∂ Asia T-46/97, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 10.5.2000.
¥256∂ Asia C-120/73, yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 11.12.1973, Kok. 1973, s. 1471.
¥257∂ Asia C-332/98, yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 22.6.2000.
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erityismääräysten vastaiseen tulokseen. Näin ollen Saksan tuloveroa ¥258∂ koskevaa tukiohjelmaa, joka on
joiltain osin muiden perustamissopimuksen määräysten vastainen, ei voida pitää yhteismarkkinoille
soveltuvana. Vaikka välitön verotus kuuluu jäsenvaltioiden toimivaltaan, niiden on käytettävä tätä
toimivaltaansa yhteisön oikeutta noudattaen. Näin ollen tuomioistuin totesi, että silloin kun jäsenvaltio
antaa – vaikka vain välillisesti – verotuksellisen edun yrityksille, joiden kotipaikka on valtion alueella, ja
epää saman edun yrityksiltä, joiden kotipaikka on jossakin toisessa jäsenvaltiossa, näiden kahden
edunsaajaryhmän erilainen kohtelu on lähtökohtaisesti perustamissopimuksen 52 artiklassa kiellettyä
syrjintää, mikäli näiden yritysten tilanteet eivät ole objektiivisesti erilaiset. Tilanne ei kuitenkaan ole
tällainen sellaisen yrityksen, joka on sijoittautunut johonkin muuhun jäsenvaltioon kuin Saksan liittota-
savaltaan ja joka harjoittaa liiketoimintaa uusissa osavaltioissa sivuliikkeen, kauppaedustajan liikkeen tai
muun kiinteän toimipaikan välityksellä ja joka ei siis saa riidanalaiseen toimenpiteeseen perustuvaa etua,
ja sellaisen yrityksen välillä, jonka kotipaikka on Saksan valtion alueella ja jolle myönnetään tällä
toimenpiteellä perustettu veronhuojennus.

E – Tilastokatsaus ¥259∂

¥258∂ Asia C-156/98, yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 19.9.2000.
¥259∂ Vuotta 1999 koskevia tietoja on korjattu XXIX:n kilpailupolitiikkaa koskevan kertomuksen jälkeen.
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Kuvio 6.
Kirjattujen asioiden määrän kehitys vuosina 1995–2000 (muut alat kuin 
maatalous, kalastus, liikenne ja kivihiiliteollisuus).
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Komission tekemien päätösten määrän kehitys vuosina 1995–2000  
(muut alat kuin maatalous, kalastus, liikenne ja kivihiiliteollisuus).
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Päätösten määrä jäsenvaltioittain (muut alat kuin maatalous, kalastus,  
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IV – KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

A – Laajentuminen

1 Liittymisneuvottelut

429. Joulukuussa 1997 Luxemburgissa pidetyn Eurooppa-neuvoston kokouksen jälkeen aloitettiin
liittymisneuvottelut maaliskuussa 1998 Kyproksen, Puolan, Slovenian, Tšekin, Unkarin ja Viron kanssa.
Kilpailuasioita koskevat neuvottelut ovat vuonna 2000 jatkuneet kaikkien näiden ehdokasmaiden kanssa. 

430. Joulukuussa 1999 Helsingissä pidetyn Eurooppa-neuvoston kokouksen jälkeen aloitettiin
liittymisneuvottelut helmikuussa 2000 Bulgarian, Latvian, Liettuan, Maltan, Romanian ja Slovakian
kanssa. Kilpailuasioiden käsittely aloitettiin heti Latvian, Liettuan ja Slovakian kanssa. Maltan ja
Romanian kanssa kilpailuasioita alettiin käsitellä syksyllä 2000.

431. EU:n yhteisessä neuvottelukannassa todetaan selvästi, että ennen kuin neuvottelut kilpailu-
asioista voidaan väliaikaisesti päättää, kolmen asian on oltava kunnossa ehdokasmaissa: i) tarpeellisen
lainsäädäntökehyksen (sekä kilpailuoikeuden että valtiontuen osalta), ii) riittävän hallintokoneiston ja iii)
voimassa olevan kilpailulainsäädännön täytäntöönpanon varmistamisen uskottavalla tavalla.

Nämä kolme ehtoa on täytettävä hyvissä ajoin ennen liittymistä. Ehdokasmaiden on osoitettava, että
niiden yritykset ja viranomaiset ovat tottuneet toimimaan EU:n tapaisessa ympäristössä ja että ne olisivat
siten valmiit kestämään sisämarkkinoiden kilpailupaineet.

432. Yleisten asioiden neuvosto suhtautui kokouksessaan 4. joulukuuta 2000 hyväksyvästi komission
laajentumisstrategiassa esitettyihin menettelyohjeisiin. Strategia-asiakirjan mukaan EU:n on vuoden
2001 toisella puoliskolla pidettävä painopistealueenaan yhteisten kantojen määrittelyä samoin kuin myös
kantojen määrittelyä siirtymäjärjestelyjä koskeviin pyyntöihin useista asioista, joihin kuuluu myös
kilpailupolitiikka. Neuvosto piti menettelyohjeita ”– – tärkeinä puitteina, joilla ilmaistaan
konkreettisesti unionin sitoutuminen omasta puolestaan käsittelemään neuvotteluissa esiin tulevia
ongelmia, myös siirtymäjärjestelyjä koskevia pyyntöjä, ja vahvistamaan neuvottelukantansa säännöstön
luvuista sovitun aikataulun mukaan, jotta eri lukujen käsittely voitaisiin saattaa alustavasti päätökseen
edellytysten täytyttyä.”

2 Kilpailusääntöjen lähentämisessä tapahtunut edistys

433. Euroopan komissio laatii säännöllisesti kertomukset kunkin ehdokasmaan edistymisestä kohti
liittymistä. Euroopan komissio antoi kolmannet määräaikaiskertomuksensa kymmenestä KIE-maasta,
Kyproksesta, Maltasta ja Turkista marraskuussa 2000. Niissä arvioidaan edellisten, vuonna 1999
esitettyjen komission kertomusten jälkeen tapahtunutta edistystä. 

434. Kilpailuoikeuden ja yrityskeskittymien alalla on edistytty yleisesti ottaen tyydyttävästi niin
lainsäädännön antamisessa kuin tarvittavien hallintorakenteiden perustamisessakin. Kaikissa
ehdokasmaissa on säädetty kilpailua koskeva peruslainsäädäntö, johon on sisällytetty EY:n perustamis-
sopimuksen 81 ja 82 artiklan ydinkohdat, ja useimmissa maissa on myös perustettu keskittymien
valvontaorganisaatio. Kilpailuviranomaisten perustaminen on tapahtunut suhteellisen nopeasti ja ilman
kovin suuria ristiriitoja.
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435. Kilpailuviranomaisten päähaasteena ehdokasmaissa on nyt suunnata voimavarat siten, että
etusijalle asetetaan kilpailuoikeuden täytäntöönpano erityisesti sellaisten kilpailua rajoittavien
menettelyjen osalta, jotka vakavimmin estävät markkinoita toimimasta kunnolla, kuten kartellit,
monipolistiset yritysostot ja määräävässä asemassa olevien yritysten harjoittamat syrjivät käytännöt.

436. Kilpailua rajoittavien toimien torjunnassa on tapahtunut edistystä, mutta valtiontukien valvonnan
aloittaminen ehdokasmaissa on osoittautunut paljon ajateltua vaikeammaksi, hitaammaksi ja poliittisesti
arkaluonteisemmaksi. Liittymisneuvottelujen aloittaminen on auttanut nopeuttamaan valtiontukien
valvonnan lainsäädäntö- ja menettelypuitteiden luomista. Valtiontukikurin konkreettinen täytäntöönpano
ei kuitenkaan yleensä ole läheskään tyydyttävää.

437. Useimmat ehdokasmaat ovat perustaneet kansalliset valtiontuen valvontaviranomaiset. Komissio
on korostanut, että näiden viranomaisten tulee valvoa tehokkaasti kaikkien tukea myöntävien viranomaisten
myöntämiä uusia ja voimassa olevia valtiontukia. Valvontaviranomaisten tulee saada ennakkoilmoitus
kaikista uusista tukitoimenpiteistä. Niillä pitäisi olla valtuudet kerätä tiedot, jotka ovat tarpeen kaikkien
viranomaisten myöntämien valtiontukien tutkimiseksi. Lisäksi niillä pitäisi olla valtuudet antaa riippumaton
lausunto kaikista Eurooppa-sopimuksiin sisältyvistä uusista tukitoimenpiteistä, ennen kuin tuet
myönnetään. Kaikki valvontaviranomaiset eivät kuitenkaan vielä näytä saavan kaikista myönnetyistä
uusista tuista järjestelmällisesti tietoa, joka antaisi niille mahdollisuuden hoitaa tehtävänsä kyllin kattavasti.

438. Tarvittavan avoimuuden turvaamiseksi monissa ehdokasmaissa on vielä varmistettava, että
voimassa olevista tuista laaditaan luettelo, jota päivitetään jatkuvasti. Lisäksi komissio on työskennellyt
ehdokasmaiden valvontaviranomaisten kanssa sen varmistamiseksi, että niiden laatimissa valtiontukia
koskevissa vuosikertomuksissa noudatetaan komission valtiontuista laatiman kertomuksen menetelmiä.

439. Komissio on kiinnittänyt monien ehdokasmaiden huomiota siihen, että myös ehdokasmaiden
verotukijärjestelmät, joita usein käytetään ulkomaisten sijoitusten houkuttelemiseen, sekä niiden
erityistalousalueilla myönnettävät valtiontuet on tarpeen saattaa yhteisön voimassa olevan lainsäädännön
mukaisiksi hyvissä ajoin ennen liittymistä. 

3 Eurooppa-sopimusten sisältämät täytäntöönpanosäännöt

440. Yhteisön ja kymmenen Keski- ja Itä-Euroopan assosioituneen maan välisten suhteiden
oikeudellisten puitteiden täydellistämiseksi kilpailuoikeuden alalla KIE-maiden kanssa on neuvoteltu
kaksista täytäntöönpanosäännöistä. Ensimmäinen säännöstö koskee yrityksiin sovellettavia Eurooppa-
sopimuksien kilpailua koskevia säännöksiä, toinen liittyy valtiontukisääntöihin.

441. Yrityksiin sovellettavien kilpailumääräysten täytäntöönpanosäännöt on jo hyväksytty yhdeksässä
KIE-maassa eli Bulgariassa ¥260∂, Liettuassa ¥261∂, Puolassa ¥262∂, Romaniassa ¥263∂, Slovakiassa ¥264∂,
Sloveniassa ¥265∂, Tšekissä ¥266∂, Unkarissa ¥267∂ ja Virossa ¥268∂. Latvian osalta komissio on esittänyt

¥260∂ EU–Bulgaria-assosiaationeuvoston päätös N:o 2/97, tehty 7.10.1997 (EYVL L 15, 21.1.1998).
¥261∂ EU–Liettua-assosiaationeuvoston päätös N:o 4/99, tehty 26.5.1999 (EYVL L 156, 23.6.1999).
¥262∂ EU–Puola-assosiaationeuvoston päätös N:o 1/96, tehty 16.7.1996 (EYVL L 208, 17.8.1996).
¥263∂ EU–Romania-assosiaationeuvoston päätös N:o 1/99, tehty 16.3.1999 (EYVL L 96, 10.4.1999).
¥264∂ EU–Slovakia-assosiaationeuvoston päätös N:o 1/96, tehty 15.8.1996 (EYVL L 295, 20.11.1996).
¥265∂ EU–Slovenia-assosiaationeuvoston päätös N:o 4/2000, tehty 21.12.2000, ei vielä julkaistu.
¥266∂ EU–Tšekki-assosiaationeuvoston päätös N:o 1/96, tehty 30.1.1996 (EYVL L 31, 9.2.1996).
¥267∂ EU–Unkari-assosiaationeuvoston päätös N:o 2/96, tehty 6.11.1996 (EYVL L 295, 20.11.1996).
¥268∂ EU–Viro-assosiaationeuvoston päätös N:o 1/99, tehty 28.4.1999 (EYVL L 144, 9.6.1999).
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täytäntöönpanosääntöjä koskevan ehdotuksensa neuvostolle. Täytäntöönpanosääntöjen sanamuoto on
periaatteessa sama kaikille assosioituneille maille. Säännöt ovat pääosin menettelysääntöjä, eli ne
koskevat toimivaltaa kilpailuasioiden käsittelyssä, toiselle osapuolelle ilmoittamista, kuulemista,
näkökantojen huomioonottamista ja tiedonvaihtoa. Unkarissa täytäntöönpanosääntöjen soveltamiseen
liittyy eräitä perustuslakiongelmia, joista on jatkettu keskusteluja, jotta jäljellä olevat vaikeudet voitaisiin
ratkaista.

442. Tšekki on ainoa assosioitunut maa, jossa valtiontukea koskevat täytäntöönpanosäännöt ovat jo
voimassa. ¥269∂ Täytäntöönpanosäännöt muodostavat kaksipilarisen valtiontukien valvontajärjestelmän.
Komissio arvioi yhteisön valtiontukisääntöjen perusteella yhteisön puolesta EU:n jäsenvaltioiden
myöntämän valtiontuen soveltuvuutta yhteismarkkinoille. Tšekin puolesta Tšekin kansallinen valvonta-
viranomainen seuraa ja tarkastelee nykyisiä ja uusia maassa myönnettäviä julkisia tukia yhteisön
valtiontukisääntöjen soveltamiseen perustuvien kriteereiden pohjalta. Täytäntöönpanosäännöt sisältävät
kuulemis- ja ongelmanratkaisumenettelyt, avoimuussäännöt (Tšekin on esimerkiksi pidettävä
tukiohjelmistaan ja myönnetyistä yksittäisistä tuista luetteloa) sekä keskinäistä tiedonvaihtoa koskevat
säännöt. Neuvosto valmisteli vuonna 2000 Bulgarian, Latvian, Liettuan, Puolan, Romanian, Slovenian ja
Viron valtiontuen täytäntöönpanosääntöjä, ja nyt säännöt ovat vain kyseisten assosiaationeuvostojen
hyväksyntää vailla. Komissio on myös esittänyt neuvostolle ehdotuksen Slovakian tasavaltaa koskeviksi
täytäntöönpanosäännöiksi.

4 Eurooppa-sopimuksissa määrätyn EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan 
a alakohdan mukaisen aseman jatkaminen

443. Eurooppa-sopimuksissa määrätään, että assosioituneiden maiden myöntämää julkista tukea
arvioitaessa on otettava huomioon, että näitä maita pidetään viisi vuotta alueina, jotka vastaavat
Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaisia yhteisön alueita.
Neuvostossa tapahtuneen valmistelun jälkeen EU–Bulgaria-, EU–Liettua-, EU–Romania- ja EU–Viro-
assosiaationeuvostot ovat päättäneet jatkaa tätä kohtelua vielä toiseksi viisivuotiskaudeksi. ¥270∂ Assosiaa-
tioneuvostojen odotetaan tekevän samanlaiset Latviaa, Puolaa ja Tšekkiä koskevat päätökset. Komissio
on esittänyt myös neuvostolle ehdotuksen 87 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaisen aseman
jatkamisesta Slovakian ja Unkarin osalta. Komissio on myös valmistellut Sloveniaa koskevaa alustavaa
ehdotusta neuvostolle esitettäväksi.

444. Assosiaationeuvoston päätöksessä lisätään, että assosioituneen maan on esitettävä
asukaskohtaiset BKT-luvut NUTS II -tasolla. Assosioituneen maan valtiontukien valvontaviranomainen
ja komissio arvioivat sitten yhdessä alueiden tukikelpoisuutta sekä tukien enimmäisintensiteettejä
aluetukikartan laatimiseksi kansallista aluetukea koskevien yhteisön suuntaviivojen mukaisesti. Sen
jälkeen assosiaatiokomitealle esitetään yhteinen ehdotus, ja komitea tekee asiasta päätöksen.

¥269∂ EU–Tšekki-assosiaationeuvoston päätös N:o 1/98, tehty 24.6.1998 (EYVL L 195, 11.7.1998).
¥270∂ EU–Bulgaria-assosiaationeuvoston päätös N:o 1/2000, tehty 28.2.2000 (EYVL L 144, 17.6.2000); EU–Liettua-

assosiaationeuvoston päätös N:o 2/2000, tehty 24.7.2000 (EYVL L 199, 5.10.2000); EU–Romania-assosiaationeuvoston
päätös N:o 2/2000, tehty 17.7.2000 (EYVL L 230, 12.9.2000); EU–Viro-assosiaationeuvoston päätös N:o 3/2000, tehty
1.12.2000 (EYVL L 21, 23.1.2001).



120 XXX KILPAILUPOLITIIKKAA KOSKEVA KERTOMUS 2000 – SEC(2001) 694 LOPULLINEN

KILPAILURAPORTTI 2000

5 Tekninen apu ehdokasmaille

445. Jäljellä olevien puutteiden korjaamiseksi kilpailualan tekninen apu on ratkaisevan tärkeä
ehdokasmaan valmistautumiselle jäsenyyteen. Phare-ohjelmista toteutetaan erityistoimia. Yhteiskunnan
laitosten kehittämisjärjestelyssä (kummitoiminta) EU:n jäsenvaltioiden asiantuntijat neuvovat nyt myös
pitkäjänteisesti KIE-maiden kilpailu- ja valtiontukiviranomaisia. 

446. Komissio on harjoittanut aloitteellista politiikkaa, jolla on entisestään tiivistetty sen yhteyksiä
ehdokasmaiden kilpailuviranomaisiin. Tallinnassa pidettiin 25. ja 26. syyskuuta kuudes vuotuinen
kilpailukonferenssi ehdokasmaiden ja Euroopan komission kesken. Valtioita edustivat korkeat kilpailu-
ja valtiontukivirkamiehet. Tämä vuotuinen konferenssi tarjoaa foorumin, jolla voidaan vaihtaa
näkemyksiä ja kokemuksia. Sen avulla voidaan myös luoda ja vahvistaa kilpailuasioista vastaavien
virkamiesten ammatillisia yhteyksiä. Tämän vuoden konferenssissa keskityttiin täytäntöönpanon
käytäntöihin ja sääntöjen tehokkaan täytäntöönpanon merkitykseen niin kilpailuoikeuden kuin
valtiontukienkin osalta. 

447. Kilpailun pääosasto järjesti vuonna 2000 edelleen useita kahdenvälisiä kokouksia
ehdokasmaiden kilpailu- ja valtiontukiviranomaisten kanssa. Asiantuntijatason teknisiä keskusteluja
käytiin kilpailuoikeuden lähentämisestä, yhteiskunnan laitosten kehittämisestä ja täytäntöönpanon
valvonnasta. Samanlaisia kokouksia pidettiin myös valtiontukilainsäädännön lähentämisestä,
valtiontukien valvontaviranomaisten perustamisesta sekä valtiontukien erityiskysymyksistä, kuten
valtiontukiraporttien laatimisesta, aluetukikartoista, investointikannustimiin liittyvistä valtiontukinäkö-
kohdista ja taloudellisista erityisalueista sekä yksittäisten tapausten arvioinnista herkillä aloilla.

6 Turkki

448. Yhteisön ja Turkin välisen tulliliiton viimeisen vaiheen täytäntöönpanoa koskevassa EY–Turkki-
assosiaationeuvoston päätöksessä N:o 1/95 sekä Turkin ja EHTY:n välisen vapaakauppasopimuksen 7
artiklassa määrätään kilpailumääräysten täytäntöönpanoa koskevien sääntöjen antamisesta.
Jäsenvaltioiden kuulemisen jälkeen Turkin hallitukselle tehtiin virallinen ehdotus näistä täytäntöönpano-
säännöistä, joista sopimuspuolten edustajat sitten keskustelivat asiantuntijatasolla. Tekstiluonnoksen
ensimmäisessä yhteiskäsittelyssä edistyttiin huomattavasti ja harvat jäljellä olevat ongelmat
ratkaistaneen lähitulevaisuudessa, mikä mahdollistaa sääntöjen hyväksymisen aikataulun mukaisesti.

B – Kahdenvälinen yhteistyö

1 Yhdysvallat

449. Komissio antaa joka vuosi neuvostolle ja Euroopan parlamentille yksityiskohtaisen kertomuksen
Yhdysvaltain kanssa tehdystä yhteistyöstä, joka perustuu vuoden 1991 yhteistyösopimukseen ¥271∂ ja
näkökantojen huomioonottamista koskevaan vuoden 1998 sopimukseen ¥272∂. Viimeksi esitetty kertomus

¥271∂ Euroopan yhteisöjen ja Amerikan yhdysvaltojen hallituksen välinen sopimus niiden kilpailulakien soveltamisesta (EYVL
L 95, 27.4.1995, oikaistu EYVL:ssä L 131, 15.6.1995).

¥272∂ Euroopan yhteisöjen ja Amerikan yhdysvaltojen sopimus näkökantojen huomioonottamisen periaatteen soveltamisesta
niiden kilpailulainsäädäntöjen täytäntöönpanossa (EYVL L 173, 18.6.1998).
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kattoi ajanjakson 1. tammikuuta 1999–31. joulukuuta 1999. ¥273∂ Vuotta 2000 koskeva kertomus
julkaistaan vuoden 2001 aikana.

450. Vuonna 2000 komissio jatkoi tiivistä yhteistyötään Yhdysvaltain oikeusministeriön
kilpailuyksikön (Antitrust Division of the US Department of Justice, DoJ) ja liittovaltion kilpailuvi-
ranomaisen (US Federal Trade Commission, FTC) kanssa entistä useamman tapauksen käsittelyssä.
Markkinoiden globalisoituminen jatkui vauhdikkaasti koko vuoden, mitä kuvastaa selvimmin
kansainvälisten yrityskauppojen ennätyksellinen määrä: vuonna 2000 sekä komissiolle että Yhdysvaltain
kilpailuviranomaisille ilmoitettujen kauppojen määrä lisääntyi huomattavasti. Kahdenvälinen yhteistyö
oli erityisen tiivistä näiden maailmanlaajuisten sulautumien käsittelyssä. Virastojen välisissä
keskusteluissa keskitytään yleensä seuraavanlaisiin asioihin: markkinoiden määrittely, toimenpiteen
todennäköinen vaikutus kilpailuun kyseisillä markkinoilla sekä sulautuman osapuolten ehdottamien
korjaustoimenpiteiden hyväksyttävyys.

451. Transatlanttista yhteistyötä tehtiin muun muassa seuraavia sulautumia tutkittaessa: Alcoa/
Reynolds, MCI WorldCom / Sprint, Novartis/AstraZeneca, Boeing/Hughes, AOL / Time Warner ja Time
Warner / EMI. Komissio oli läheisessä yhteistyössä Yhdysvaltain viranomaisten kanssa myös eräissä
muissa tutkimuksissa, jotka eivät koskeneet sulautumia. Näitä olivat esimerkiksi komission ja FTC:n
tekemät selvitykset autojen varaosien valmistajien suunnittelemasta yrityksille myyvästä COVISINT-
yhteisyrityksestä. Tapauskohtaista EU:n ja Yhdysvaltain viranomaisten yhteistyötä käsitellään yksityis-
kohtaisemmin tämän kertomuksen yrityskeskittymien valvontaa koskevassa luvussa sekä vuotta 2000
koskevassa neuvostolle ja Euroopan parlamentille esitettävässä kuudennessa kertomuksessa, joka
julkaistaan vuoden 2001 aikana.

452. Komission tutkiessa yhdessä DoJ:n kanssa MCI WorldCom / Sprint -sulautumaa komission
virkamies osallistui ensimmäistä kertaa DoJ:n ja sulautumaa ehdottavien osapuolten kokoukseen. Näitä
kokouksia pidetään yleensä hieman ennen sitä, kun Yhdysvaltain viranomaiset päättävät, kielletäänkö
ehdotettu sulautuma. Sekä DoJ:n että FTC:n edustajat ovat jo osallistuneet suullisiin kuulemisiin joissakin
komission käsittelemissä asioissa, joihin on liittynyt huomattavia yhdysvaltalaisia intressejä. ¥274∂ Komissio
sopi vuonna 1999 DoJ:n ja FTC:n kanssa hallintojärjestelyistä, joilla mahdollistetaan vastavuoroinen
osallistuminen tiettyihin menettelyjen vaiheisiin yksittäisissä tapauksissa, joihin liittyy kummankin
osapuolen kilpailusääntöjen soveltamista. Järjestelyn mukaan pyyntö saada osallistua kuulemistilaisuuteen
tai kokoukseen voidaan hyväksyä, silloin kun siihen on aihetta, kunhan tietojen luottamuksellisuudesta ja
käytöstä saadaan tyydyttävät vakuudet. Osallistuminen on mahdollista vain, jos täytäntöönpanomenettelyyn
kummankin lainsäädännön nojalla osallistuvat henkilöt antavat siihen suostumuksensa ja jos järjestelyt
eivät mitenkään rajoita kyseisten henkilöiden oikeuksia.

453. Ensimmäinen asia, jonka tutkiminen aloitettiin näkökantojen huomioonottamista koskevaan
sopimukseen pohjautuvan pyynnön perusteella, saatiin päätöksen vuoden 2000 aikana. Heinäkuussa
2000 Euroopan komissio päätti lopettaa tutkimuksen, joka koski väitettä Air Francen harjoittamasta
SABREn syrjinnästä. SABRE on amerikkalainen tietokonepohjainen varausjärjestelmä, ja Air France
hyväksyi menettelysäännön, jonka mukaan SABRElle tarjotaan samat ehdot kuin Air Francen osittain
omistamalle Amadeus-varausjärjestelmälle ja muille varausjärjestelmille. Tutkimus käynnistyi DoJ:lle
alun perin tehdyn kantelun perusteella. Kantelussa väitettiin, että eräät Amadeuksessa mukana olevat
yhtiöt (muun muassa Air France, Iberia, Lufthansa ja SAS) olivat käyttäneet väärin määräävää asemaa,
joka niillä kullakin oli omilla markkinoillaan. DoJ käytti ensimmäistä kertaa näkökantojen huomioon-

¥273∂ Hyväksytty 4.10.2000, KOM(2000) 618 lopullinen; katso vuoden 1999 kilpailukertomus, s. 325–338.
¥274∂ DoJ:n ja FTC:n edustajat osallistuivat vuonna 2000 useisiin EU:n suullisiin kuulemisiin (Time Warner / EMI, AOL / Time

Warner, MCI WorldCom / Sprint, Alcoa/Reynolds).
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ottamista koskevaa menettelyä, josta määrätään EU:n ja Yhdysvaltain vuoden 1991 kilpailualan
yhteistyötä koskevassa sopimuksessa. ¥275∂ (Menettelyä on sittemmin kehitetty edelleen vuonna 1998
tehdyssä näkökantojen huomioonottamista koskevassa sopimuksessa.) DoJ pyysi komissiota tutkimaan
väitteet EU:n kilpailusääntöjen nojalla. Näkökantojen huomioonottaminen mahdollistaa sen, että
Yhdysvaltain kilpailuviranomaiset voivat pyytä komissiota tutkimaan Euroopassa esiintyvää kilpailun-
vastaiseksi väitettyä toimintaa ja päinvastoin. Tämä oli ensimmäinen (ja tähän mennessä ainoa) pyyntö,
joka sopimusten nojalla on esitetty.

454. Komission ja Yhdysvaltain viranomaisten välillä oli lukuisia kahdenvälisiä tapaamisia vuoden
2000 aikana: komissaari Monti teki ensimmäisen laajan virallisen vierailunsa Washingtoniin kilpailuko-
missaarin ominaisuudessa kesäkuussa ja tapasi muun muassa Yhdysvaltain hallinnon ja kongressin
edustajia; komission, DoJ:n ja FTC:n vuotuinen kahdenvälinen kokous pidettiin Washingtonissa
heinäkuussa; vuoden mittaan tapasivat myös komissio ja Yhdysvaltain liikenneministeriö, Yhdysvaltain
viestintäkomissio ja Yhdysvaltain merikomissio (joilla kaikilla on jokin vastuualue kilpailupolitiikan
johtamisessa omalla toimialallaan). 

455. Vuonna 1999 komissio, DoJ ja FTC sopivat työryhmän perustamisesta syventämään transatlanttista
yhteistyötä yrityskeskittymien valvonnassa. Tämän työryhmän toimeksianto koski seuraavia aloja: 1)
perusteellinen tutkimus EU:n ja Yhdysvaltain suhtautumisesta korjaustoimenpiteiden (erityisesti yritysten
osien myynnin) määrittelyyn ja täytäntöönpanoon sekä sulautumisen jälkeiseen velvoitteiden täyttämisen
seurantaan ja 2) mahdollisuudet lähentää entisestään yrityskeskittymien analysointimenetelmiä tapauksissa,
joita ne kumpikin käsittelevät. Tämä koskee erityisesti EU:n ja Yhdysvaltain suhtautumista oligopolistiseen
ja yhteiseen määräysvaltaan. Työryhmä keskittyi vuonna 2000 korjaustoimenpiteisiin, ja se on pääsemässä
loppuun tämän aiheen käsittelyssä. Keskusteluista oli erityisesti hyötyä komission valmistellessa
joulukuussa annettua tiedonantoa korjaustoimenpiteistä yrityskeskittymäasioissa. ¥276∂ Ensi vuonna EU:n ja
Yhdysvaltain työryhmä aikoo tutkia oligopolistista määräävää asemaa.

2 Kanada

456. Kilpailualan yhteistyötä Euroopan yhteisöjen ja Kanadan hallituksen välillä koskeva
yhteistyösopimus ¥277∂ tuli voimaan kesäkuussa 1999. Vuosi 2000 oli ensimmäinen vuosi, jolloin sopimus
oli voimassa koko vuoden, ja sen voidaan katsoa edistäneen Euroopan yhteisöjen ja Kanadan välisen
yhteistyön vilkastumista niiden kilpailusääntöjen täytäntöönpanossa. Kummankin osapuolen kilpailuvi-
ranomaiset tutkivat entistä useampia kummallekin merkityksellisiä tapauksia. Komissio esittää joka
vuosi neuvostolle ja Euroopan parlamentille yksityiskohtaisen kertomuksen yhteistyöstään Kanadan
kanssa. Ensimmäinen kertomus koski ajanjaksoa kesäkuusta 1999 joulukuuhun 1999. ¥278∂ Vuoden 2000
kertomus julkaistaan vuoden 2001 aikana.

457. Euroopan komission ja sen kanadalaisen vastapuolen – Kanadan kilpailuviraston – yhteydet ovat
olleet tiiviit ja hedelmälliset. Keskusteluissa on käsitelty sekä yksittäisiä tapauksia että yleisiä
politiikkatason kysymyksiä. Viranomaiset eivät ole keskustelleet esimerkiksi vain kummallekin
ilmoitettujen maailmanlaajuisten keskittymien arvioinnista vaan myös eräistä uudistuksista, joita
kummankin maan lainsäädäntöön on ehdotettu tai jo tehty.

¥275∂ Katso kohta V.2.
¥276∂ Katso myös tämän kertomuksen kohta II.C.
¥277∂ Euroopan yhteisöjen ja Kanadan hallituksen sopimus niiden kilpailulainsäädännön soveltamisesta (EYVL L 175,

10.7.1993, s. 50–60).
¥278∂ Kertomus KOM(2000) 645 lopullinen, hyväksytty 13.10.2000. Katso myös vuoden 1999 kilpailukertomus, s. 333–335.
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458. Erityisesti EU:n, Yhdysvaltain ja Kanadan neuvottelupuhelut Dow Chemical / Union Carbide -asiassa
ja kolmenvälinen kokous Washingtonissa Alcoa/Reynolds-keskittymäasiassa ovat mainitsemisen arvoisia.

3 Japani

459. Komission ja Japanin kilpailuviranomaisen (Fair Trade Commission of Japan) kahdenvälisessä
kokouksessa Tokiossa 28. ja 29. lokakuuta 1999 komission delegaatio ilmaisi kiinnostuksensa
kahdenvälisten suhteiden vahvistamiseksi Japanin kanssa kilpailun alalla. Sen vuoksi osapuolet tutkivat
mahdollisuutta tehdä yhteistyösopimus, joka olisi samanlainen kuin EU:n sopimukset Yhdysvaltain
(1991) ja Kanadan (1998) kanssa sekä Yhdysvaltain ja Japanin välinen yhteistyösopimus (1999).

460. Komissio kävi Japanin kanssa intensiivisiä, epävirallisia ja tunnustelevia keskusteluja ja totesi,
että kilpailun alan kahdenvälisen yhteistyön lujittaminen on kummankin osapuolen edun mukaista.
Komissio sai 8. kesäkuuta neuvostolta neuvotteluvaltuudet, joiden perusteella se kävi laajoja ja virallisia
neuvotteluja Japanin viranomaisten kanssa kahdesti: 13. ja 14. kesäkuuta sekä 3. ja 4. heinäkuuta 2000.
Delegaatiot saivat kaikki kysymykset ratkaistuksi ja varsinkin lausekkeet, jotka liittyvät luottamuk-
sellisten tietojen käyttöön, luovuttamiseen ja suojaamiseen sekä tietojen välittämiseen komission kautta
niiden jäsenvaltioiden kilpailuviranomaisille, joita EU:n ja Japanin yhteistyö koskee.

461. Neuvoston työryhmä ilmoitti 11. heinäkuuta myönteisestä suhtautumisestaan neuvottelu-
tulokseen. Siten EU:n ja Japanin välisessä huippukokouksessa Tokiossa 19. heinäkuuta pystyttiin
ilmoittamaan, että osapuolet olivat ”päässeet keskinäiseen yhteisymmärrykseen suunnittelemansa
kilpailualan yhteistyösopimuksen keskeisistä osista”. Sopimus odotetaan tehtävän vuoden 2001 aikana.

462. Sopimusluonnos kattaa erityisesti tiedonvaihdon, mutta siinä ei poiketa EY:n perustamisso-
pimuksen 81 ja 82 artiklan täytäntöönpanoasetuksissa säädetyistä luottamuksellisuussäännöistä. Se
sisältää määräykset komission tiedonvälityksestä kuhunkin asiaan liittyvien jäsenvaltioiden toimival-
taisille viranomaisille. Tiedottamisella pyritään ilmoittamaan näille viranomaisille ennakkoilmoituksista
ja muista yhteistyöhön ja täytäntöönpanon yhteensovittamiseen liittyvistä tiedoista, joita komissio ja
Japani tehtävän sopimuksen nojalla vaihtavat. Sopimuksessa on myös määräyksiä komission ja Japanin
kilpailuviraston välisen käytännön yhteistyön järjestämisestä sekä niiden täytäntöönpanotoimien
yhteensovittamisesta. Sopimus sisältää myös määräykset perinteisen kansainvälisen kohteliaisuuden
periaatteesta (negative comity) ja näkökohtien huomioonottamisen periaatteesta (positive comity), jonka
mukaan sopimuspuoli voi pyytää toista sopimuspuolta ryhtymään toimenpiteisiin.

463. Komission ja Japanin viranomaisten sopimusneuvottelujen yhteydessä toteutuneiden lukuisten
kokousten ja virallisten tapaamisten lisäksi komission ja Japanin kilpailuviranomaisen välinen vuotuinen
kahdenvälinen kokous pidettiin Brysselissä 24. marraskuuta.

464. Komissio viimeisteli uuden luettelon Japanin sääntelyn vähentämistoimia koskevista ehdotuksista.
Se sisältää useita kilpailualan ehdotuksia. Ehdotukset esitettiin osana sääntelyn uudistamisesta käytävää
kahdensuuntaista EU:n ja Japanin vuoropuhelua ja ulkomaisten hallitusten pyydettyä kommentteja
30. maaliskuuta 1999 tarkistetun kolmivuotisen sääntelyn poistamisen edistämisohjelman mukaisesti.

4 Muut OECD-maat ja ETA

465. Komissio teki vuonna 2000 yhteistyötä useiden muiden OECD-maiden kanssa, erityisesti
Australian, Korean, Norjan ja Sveitsin kanssa. Osa näistä yhteyksistä oli tapauskohtaisia, osa liittyi
yleisiin kilpailupolitiikan kysymyksiin.
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466. Vuoden mittaan komissio jatkoi myös läheistä yhteistyötään Eftan valvontaviranomaisen kanssa,
joka vastaa ETA-sopimuksen täytäntöönpanosta Islannin, Liechtensteinin ja Norjan puolesta.

5 Välimeren maat

467. Vain EU:n ja Israelin, Marokon ja Tunisian kanssa tehdyt Euro–Välimeri-sopimukset ovat
voimassa. Jordanian kanssa tehtyä sopimusta ei ole vielä ratifioitu. Neuvottelut Egyptin kanssa on saatu
päätökseen ja sopimus on parafoitu tammikuussa 2001. Väliaikainen sopimus palestiinalaishallinnon
kanssa odottaa vielä lopullista uudelleenneuvottelua. Välimeren-politiikan käynnistämiseksi uudelleen
on käyty neuvotteluja myös Libanonin ja Syyrian kanssa. Kilpailua koskeviin määräyksiin sisältyy niin
kaikissa jo tehdyissä sopimuksissa kuin vasta tekeillä olevissa sopimuksissakin sitoumuksia, joiden
tarkoituksena on lähentää näiden maiden kilpailupolitiikkaa yhteisön järjestelmään. Kilpailun pääosasto
on osallistunut myös ensimmäiseen Marokossa järjestettyyn kilpailuseminaariin.

6 Etelä-Amerikka

468. Euroopan unionin ja Meksikon väliseen sopimukseen perustuva kilpailuviranomaisten välinen
yhteistyöjärjestely tuli voimaan heinäkuussa. Siihen sisältyvät tietojen vaihtaminen, tiettyjen toimintojen
yhteensovittaminen, kilpailunrajoitusten tutkiminen toisen sopimuspuolen alueella, silloin kun niillä on
kielteisiä vaikutuksia toisen osapuolen etuihin, sekä määräys teknisestä yhteistyöstä. Tällä järjestelyllä
turvataan myös yritysten välisiin sopimuksiin, määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön sekä
keskittymiin liittyvien asioiden entistä avoimempi käsittely. 

469. Euroopan unionin, Mercosur-maiden ja Chilen välillä on käyty neuvotteluja kaupan vapauttamisesta.
Niissä on sovittu neuvottelujen tavoitteista ja työskentelytavoista, minkä jälkeen kilpailuasiat ovat teknisen
ryhmän 3 tarkasteltavana. Tavoitteena on se, että sopimuspuolten kilpailusääntöjen soveltaminen takaisi
yritysten yhdenvertaisen kohtelun kummankin osapuolen alueella. Siten olisi mahdollista perustaa maiden
kilpailuviranomaisten välille yhteistyö- ja yhteensovittamisjärjestelyt.

470. Andien sopimuksen osalta ulkosuhteiden pääosasto on käynnistänyt hankkeen, johon sisältyy
teknistä yhteistyötä koskevia ehdotuksia. Yhteinen ulkosuhteiden toimiala ja neuvoston Aasian ja
Latinalaisen Amerikan kehitysmaita käsittelevä ryhmä tutkivat tätä hanketta, ennen kuin vuonna 2001
aloitetaan menettely, johon kilpailun pääosasto osallistuu asiantuntijana.

471. Vuoden aikana on yhteisön järjestelmästä tiedotettu suoraan sekä Boletín Latinoamericano de
Competencian välityksellä ja tukemalla Costa Ricassa pidettyä UNCTADin Latinalaisen Amerikan
kilpailuseminaaria.

7 Moldova, Ukraina, Venäjä ja muut uudet itsenäiset valtiot

472. Kumppanuus- ja yhteistyösopimukset, joita EU on tehnyt Moldovan, Ukrainan, Venäjän ja
useimpien muiden entisten neuvostotasavaltojen kanssa, sisältävät – tosin vaihtelevassa määrin – näiden
maiden sitoumuksen lähentää kilpailu- ja valtiontukilainsäädäntöään EY:n lainsäädäntöön.
Täytäntöönpanossa on tapahtunut edistystä vuoden aikana EU:n ja Moldovan, EU:n ja Ukrainan ja EU:n ja
Venäjän sopimusten osalta. Varsinkin Moldova ja Ukraina ovat ilmoittaneet komissiolle toimista, joita ne
ovat toteuttaneet täyttääkseen sopimusten mukaiset velvoitteensa. Tulevaksi vuodeksi sovitaan ja
suunnitellaan myös eräitä Tacis-hankkeita, joilla tarjotaan tarpeellista asiantuntemusta. Komissio osallistui
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aktiivisesti Ukrainan ja Venäjän kilpailuviranomaisten järjestämiin kansainvälisiin konferensseihin, jotka
pidettiin Kiovassa ja Moskovassa.

473. Komission ja Venäjän liittovaltion edustajien välillä on pidetty tiiviisti yhteyttä. Tämä koskee
erityisesti Venäjän antimonopoliministeriötä, joka on täyttänyt valtiontukien valvontaan liittyviä
kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen mukaisia velvoitteitaan. Venäjä on tiedottanut hedelmällisissä
tapaamisissa komissiolle, miten valtiontukien valvontaviraston perustamisesta annettavan lakiesityksen
valmistelu edistyy. Lailla pyritään täyttämään kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen 53 artiklan
mukainen velvoite. Sen mukaan osapuolten on yhdessä määriteltävä ne valtiontukien luokat ja lajit, jotka
vääristävät Euroopan yhteisöjen ja Venäjän liittovaltion välistä kauppaa ja kilpailua.

C – Monenvälinen yhteistyö

1 WTO: kauppa- ja kilpailupolitiikka
474. Kauppa- ja kilpailupolitiikan välistä vuorovaikutusta käsittelevä WTO:n työryhmä kokoontui
vuonna 2000 kolmesti (15. ja 16. kesäkuuta, 2. ja 3. lokakuuta ja 21. marraskuuta). Kesäkuun
kokouksessa komissio esitteli yksityiskohtaisesti uusista puitteista kehitysmaille koituvia etuja (ne
täydentävät maiden taloudellisia ja lainsäädännöllisiä uudistuksia ja auttavat maita käsittelemään
kansainvälisiä kilpailua rajoittavia käytänteitä, jotka estävät niiden kehitystä) ja vastasi kehitysmaiden
pääasiallisiin huolenaiheisiin (joustavuuden ja vähittäisen etenemisen tarve puitteiden
täytäntöönpanossa, tehostetun ja yhteensovitetun teknisen avun tarve sekä avun tarve rakennettaessa
riittäviä valmiuksia osallistua mielekkäällä tavalla kansainväliseen yhteistoimintaan kilpailun alalla).

475. Lokakuun kokouksessa komissio esitti kantansa muodossa, joka kauppakumppaneiden –
erityisesti Yhdysvaltojen ja kehitysmaiden – oli helpompi hyväksyä, jotta voitaisiin luoda tarvittavat
liittoumat ja syventää ponnistuksia kilpailusääntöpuitteiden laatimiseksi WTO:ssa.

476. WTO:n neuvotteluiden kauppa- ja kilpailuasioista on oltava realistiset ja niissä on keskityttävä
aluksi siihen, mitä lyhyellä maailmanlaajuisella kauppaneuvottelukierroksella voidaan saada aikaan.
Neuvottelujen aihepiiri on siksi rajoitettava kolmeen asiaan, jotka näyttävät tässä vaiheessa olevan riittävän
pitkällä: kotimaisen kilpailulainsäädännön ja -politiikan ydinperiaatteet, yhteistyöjärjestelyjen peruskohdat
ja kehitysulottuvuus monenvälisten kilpailupuitteiden keskeisenä osana. WTO:hon perustettava kilpailupo-
litiikan komitea hallinnoi näitä peruspuitteita. Lisäponnistuksia tarvitaan monimutkaisia kilpailuky-
symyksiä koskevan koulutus- ja analyysityön syventämiseksi pitkällä aikavälillä. 

477. Marraskuun kokouksessa työryhmä tarkisti ja hyväksyi yleisneuvostolle esitettävän työryhmän
kertomuksen (2000) ¥279∂.

2 OECD

478. Komissio toimi edelleen aktiivisesti OECD:n kilpailulainsäädännön ja -politiikan komiteassa,
varsinkin vuonna 2000 järjestetyissä pyöreän pöydän kokouksissa ja työryhmissä (kilpailu
lääketeollisuudessa, rahoituspalvelualan sulautumat, lentoyhtiöiden sulautumat ja liittoutumat,
rangaistusten lieventämisohjelmat, maakaasualan kilpailu, yhteisyritykset, verkkokauppa, julkiset ja
yksityiset riitojen ratkaisumekanismit ja kilpailu maantiekuljetuksissa). 

¥279∂ Kauppa- ja kilpailupolitiikan välistä vuorovaikutusta käsittelevän työryhmän kertomus (2000) yleisneuvostolle, WT/
WGTCP/4, 30.11.2000.
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3 UNCTAD

479. Komissio toimi aktiivisesti YK:n neljännessä monenvälisesti sovittujen tasavertaisten
liiketoiminnan periaatteiden ja rajoittavia liiketapoja koskevien sääntöjen uudelleentarkastelukonfe-
renssissa (RBP Review) Genevessä 24.–29. syyskuuta. Hyväksytyssä päätöslauselmassa todetaan, että
kilpailuasiantuntijoiden hallitustenvälisen ryhmän kokouksia jatketaan vuosittain, ja kehotetaan
kiinnittämään huomiota eräisiin seikkoihin, kuten yrityskeskittymien valvontaa koskevaan yhteistyöhön
ja kilpailupolitiikan ja teollis- ja tekijänoikeuksien suhteeseen. Päätöslauselmassa kehotetaan myös
UNCTADin sihteeristöä tutkimaan edelleen eräitä kysymyksiä, kuten keskittymien valvontaa,
kilpailulainsäädännöstä kuluttajille ja köyhyyden lievittämiselle koituvia etuja samoin kuin kilpailun ja
ulkomaisten sijoitusten välisiä yhteyksiä. Lopuksi päätöslauselmassa kehotetaan UNCTADia
selvittämään, millä tavoin mahdollisesti tehtävät kilpailua koskevat kansainväliset sopimukset koskisivat
kehitysmaita.

480. UNCTAD on suhtautunut yleisesti ottaen myönteisesti EY:n kaupasta ja kilpailusta WTO:ssa
esittämään kantaan ja ehdottanut, että EY:n nykyinen kanta joustavuudesta ja vähittäisestä etenemisestä
kehitysmaissa voisi viedä asioita eteenpäin, jos muut maat sen hyväksyvät. 

4 Kansainvälinen kilpailufoorumi

481. Talouksien entistä suurempi kansainvälistyminen luo suuria haasteita kilpailuviranomaisille
koko maailmassa. Vastatakseen näihin haasteisiin komissio on tiivistänyt kahdenvälisiä suhteitaan EU:n
tärkeimpien kauppakumppaneiden kilpailuviranomaisiin. Mutta kuten EU ja sen jäsenvaltiot ovat jo
jonkin aikaa tunnustaneet, kahdenvälisyydellä on rajoituksensa; myös monenvälinen toiminta on
välttämätöntä. Tällaista toimintaa on esimerkiksi monenvälisen kilpailuoikeudellisen puitteiston
edistäminen WTO:ssa.

482. Komissaari Monti on myös ehdottanut Fiesolen yliopistollisessa instituutissa pitämässään
puheessa ¥280∂ laajapohjaisen kansainvälisen kilpailufoorumin perustamista. Se tarjoaisi kilpailupolitiikan
kehittämisestä ja hallinnosta vastaaville tahoille maailmanlaajuisen keskustelufoorumin. Nykyisin yli
80 maassa on säädetty jonkinlainen kilpailuoikeuden järjestelmä. Monessa maassa tämä on tapahtunut
vasta viime vuosikymmenen aikana, ja monessa maassa se on valmisteilla. On olemassa selvä tarve
maailmanlaajuiselle foorumille, jolla voidaan keskustella kokemuksista, joita kaikenlaisista kilpailupo-
litiikan (sisältöön, järjestelmiin tai täytäntöönpanoon liittyvistä) kysymyksistä on saatu.

483. Foorumin lopullisena tavoitteena olisi mahdollisimman suuren lähentymisen ja yksimielisyyden
aikaansaaminen osanottajien kesken vuoropuhelulla ja täytäntöönpanosta ja käytännöstä saatujen
kokemusten vaihdolla. Yhteisymmärryksessä päästäisiin konsensukseen parhaista ratkaisuista
olennaisiin taloudellisiin ongelmiin ja täytäntöönpanokysymyksiin. Komissaari Monti on ilmoittanut
pyrkivänsä edistämään tätä aloitetta vuoden 2001 aikana.

¥280∂ Katso komission lehdistötiedote IP/00/1230, 27.10.2000.
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V – KEHITYSNÄKYMÄT VUONNA 2001

1 Lainsäädäntötyö

484. Markkinoiden yhdentyessä sekä EU:ssa että maailmanlaajuisesti on olennaista, että yhteisön
menettelysäännöt ja aineellis-oikeudelliset säännöt heijastavat tätä kehitystä. Tämän vuoksi kilpailun
pääosasto jatkaa EY:n perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklan täytäntöönpanoa koskevien menettely-
sääntöjen ja aineellis-oikeudellisten sääntöjen tarkistamista.

Ehdotus uudeksi EY:n perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklan täytäntöönpanoasetukseksi

485. Neuvostossa jatketaan vuonna 2001 Ruotsin ja Belgian puheenjohtajuuskaudella työtä, joka
liittyy komission ehdotukseen uudeksi perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklan täytäntöönpanoase-
tukseksi. ¥281∂ Yksityiskohtia hiotaan ensin asiantuntijatasolla, minkä jälkeen Ruotsin puheenjohta-
juuskauden toisella puoliskolla teollisuusasioita käsittelevälle neuvostolle toimitetaan kattava
seurantaraportti. Euroopan parlamentti sekä talous- ja sosiaalikomitea tarkastelevat ehdotusta vuoden
2001 alkupuoliskolla. Komissio täydentää muissa toimielimissä toteutettavaa asetusehdotusta koskevaa
työtä laatimalla alustavat luonnokset monista uuden asetuksen tiimoilta annettavista tiedonannoista.

Vertikaaliset sopimukset

486. Asetuksessa (EY) N:o 240/96 säädetään tekniikansiirtosopimusten ryhmäpoikkeuksen
edellytyksistä sekä patenttilisensseistä ja taitotietoa koskevista lisensseistä. Asetuksen 12 artiklan
mukaan komissio laatii kertomuksen kyseisen asetuksen täytäntöönpanosta, ennen kuin neljä vuotta on
kulunut sen voimaantulosta. Se arvioi kertomuksen perusteella, olisiko asetusta mukautettava ottaen
huomioon erityisesti viimeisimmät poliittiset uudistukset vertikaalisten kilpailunrajoitusten ja
horisontaalisten yhteistyösopimusten alalla. Komissio aikoo julkistaa arviointiraporttinsa vuoden 2001
loppuun mennessä.

Moottoriajoneuvojen jälleenmyyntiä koskeva ryhmäpoikkeusasetus

487. Moottoriajoneuvojen jälleenmyyntiä koskevan ryhmäpoikkeusasetuksen (EY) N:o 1475/95
voimassaolo päättyy 30. syyskuuta 2002. Komissio jatkaa moottoriajoneuvojen jälleenmyyntiä koskevan
uuden säännöstön valmistelemista lokakuussa 2000 annetun arviointiraportin sekä tämän raportin
pohjalta esitettyjen huomautusten perusteella.

Vähämerkityksisiä sopimuksia koskeva tiedonanto

488. Ennen vuoden 2001 loppua komissio aikoo tarkistaa nykyistä vähämerkityksisiä sopimuksia
koskevaa tiedonantoa ¥282∂. Kyseisessä tiedonannossa määritellään, millaisten sopimusten komissio
katsoo olevan merkitykseltään niin vähäisiä, että niiden ei näin ollen katsota kuuluvan 81 artiklan 1
kohdan soveltamisalaan. Tarkistuksella pyritään varmistamaan vähämerkityksisiä sopimuksia koskevan
tiedonannon ja vastikään hyväksytyn vertikaalisia ja horisontaalisia sopimuksia koskevan ryhmäpoik-

¥281∂ KOM(2000) 582 (EYVL C 365 E, 19.12.2000).
¥282∂ EYVL C 372, 9.12.1997.
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keusasetuksen ¥283∂ yhdenmukaisuus. Asiaa koskeva luonnos on määrä julkaista ennen kesää Euroopan
yhteisöjen virallisessa lehdessä julkista kuulemista varten.

Kuulemismenettelyistä vastaava neuvonantaja

489. Komissio aikoo tarkistaa kuulemismenettelyistä vastaavan neuvonantajan tehtävänmäärittelyä
vuoden 2001 alkupuoliskolla.

2 Valvontatoiminta

490. Myös jatkossa kilpailusääntöjen täytäntöönpanoon liittyvä komission työ on pääasiassa
käytännön tapausten käsittelyä. Tämä merkitsee jatkuvaa panostusta komission ja kansallisten kilpailu-
ja sääntelyviranomaisten välisen jo nyt toimivan yhteistyön kehittämiseen. Ensisijaisessa asemassa ovat
vakavat kilpailunrajoitukset, erityisesti määräävän markkina-aseman väärinkäyttö ja kartellit. Erityistä
huomiota kiinnitetään myös markkinoihin, jotka on vastikään vapautettu tai joiden vapauttaminen on
käynnissä (esimerkiksi energia-, lentoliikenne-, televiestintä- ja postiala). Näin pyritään varmistamaan,
etteivät entiset monopoliyritykset käytä väärin perinteistä asemaansa tai pyri säilyttämään tai
vahvistamaan asemaansa.

Kartellit

491. Kartelliasioiden paljastamisen ja käsittelyn tehostamiseksi komissio antoi vuonna 1996
tiedonannon sakkojen määräämättä jättämisestä tai lieventämisestä kartelleja koskevissa asioissa. ¥284∂

Kokemus on osoittanut, että tämä käytäntö on lisännyt huomattavasti paljastuneiden kartellien ja niihin
liittyvien rangaistusten määrää. Kyseisen vuonna 1996 annetun tiedonannon kehittämistä jatketaan sen
tehokkuuden lisäämiseksi ja, mikäli tarpeellista, sitä ajanmukaistetaan ja tarkistetaan vuoden 2001
kuluessa.

492. Asiakirjoihin tutustuminen on yksi tärkeimmistä menettelyihin liittyvistä takuista, ja sillä
halutaan suojella oikeutta puolustautumiseen. Kun komission tiedonantoa sisäisistä menettelysäännöistä
käsitellään, pyyntöjä saada tutustua asiakirjoihin ¥285∂ aiotaan tarkistaa vuonna 2001 tiedonannon
soveltamisesta saatujen kokemusten perusteella ja samalla tiedonanto pyritään saattamaan ensimmäisen
oikeusasteen tuomioistuimen viimeaikaista oikeuskäytäntöä vastaavaksi.

Vapauttaminen

493. Yhteisön kilpailupolitiikan keskeisenä tavoitteena on kilpailun vapauttaminen. Tavoite olisi
nähtävä laajasti: voimakkaasti säännellyillä aloilla tai aloilla, joilla myönnetään erityis- ja
yksinoikeuksia, on turvattava tasapuolinen ja rajoittamaton pääsy markkinoille. Kaikilla kilpailun
edistämistoimenpiteillä on yleensäkin edistettävä konkreettisia vapauttamistoimenpiteitä, jotta ne olisivat
tehokkaita kuluttajan kannalta.

¥283∂ Ryhmäpoikkeusasetus (EY) N:o 2790/1999, ryhmäpoikkeusasetus (EY) N:o 2658/2000 ja ryhmäpoikkeusasetus (EY) N:o
2659/2000.

¥284∂ EYVL C 207, 18.7.1996. 
¥285∂ EYVL C 23, 23.1.1997.
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494. Televiestintämarkkinat on nyt vapautettu kaikissa jäsenvaltioissa. Todellinen kilpailu on
kuitenkin lähtenyt käyntiin eri tahdissa eri jäsenvaltioissa ja eri markkinoilla. Alan kehitykseen
vaikuttavat pääasiassa seuraavat kolme seikkaa:

– Vakiintuneilla teleoperaattoreilla on edelleen tosiasiallinen monopoliasema paikallispuhelu-
markkinoilla, joilla niiden markkinaosuus on lähes sata prosenttia kaikissa jäsenvaltioissa. Komissio
pyrkii tämän vuoksi takaamaan tilaajayhteyksien eriyttämisen varmistamalla pääsyn tilaajayhteyksiin,
kieltämällä vakiintuneiden operaattorien viivästyttämistaktiikan ja ehkäisemällä hintatilanteen
vääristymisen.

– Matkaviestintämarkkinoilla käytävä kilpailu on rajoittunut pääasiassa kansallisiin jälleenmyynti-
markkinoihin, vaikkakin viime aikoina markkinoille on tullut uusia yleiseurooppalaisia
operaattoreita. Ongelmina ovat edelleen pääsy matkapuhelinverkkoon, puhelun päättäminen
matkapuhelinverkossa ja verkkovierailuista perittävät maksut. Komissio saattaa näin ollen aloittaa
menettelyn yksittäisten yritysten osalta.

– Internetin yleistymistä unionissa on tuettava. Onkin varmistettava, että kiinteiden yhteyksien hintoja
alennetaan kaikkialla Euroopassa ja että Internet säilyy kaikille avoimena viestintävälineenä.

495. Postialalla on tehty useita valituksia, joiden mukaan varatusta alasta hyötyvät, vakiintuneet
toiminnanharjoittajat kilpailevat kilpailulle avatuilla markkinoilla, mutta ne eivät kuitenkaan joudu
vastaamaan näiden palvelujen tarjoamisesta aiheutuvista lisäkustannuksista. Yksityiset yritykset ovat
huolissaan siitä, että vakiintuneet toiminnanharjoittajat kilpailevat niiden kanssa jakamatta kustannuksia
oikein kilpailun piiriin kuuluvien ja varattujen markkinoiden välillä. Komissio pyrkii ratkaisemaan
ongelman määrittelemällä niiden kustannusten suuruuden (alin mahdollinen hinta), joista vakiintuneen
toiminnanharjoittajan on vastattava toimiessaan markkinoilla, joilla on kilpailua. Mikäli vakiintuneen
toiminnanharjoittajan kilpailun piiriin kuuluvilta markkinoilta saamat tulot eivät kata näitä kustannuksia,
komissio edellyttää siltä korjaustoimenpiteitä. Yksittäisissä tapauksissa voi myös olla tarpeen tutkia
varatulla alueella sovellettavia hintoja.

496. Lentoliikenteen alalla komissio tekee lopullisen päätöksen merkittävistä EU:n sisäisistä ja
Atlantin ylittävistä lentoliikenneliittoutumista. Lisäksi komissio konsultoi laajalti IATAn puitteissa
käytävien matkustajatariffineuvottelujen mahdollisista kilpailua rajoittavista vaikutuksista ja antaa myös
myöhemmin mahdollisuuden kommentoida asiaa. Nämä koko alaa koskevat järjestelyt kuuluvat
komission ryhmäpoikkeusasetuksen (ETY) N:o 1617/93 soveltamisalaan. Asetuksen voimassaolo
päättyy 30. heinäkuuta 2001.

497. Perinteisesti varattujen alojen kilpailun vapauttamisen lisäksi on varmistettava, ettei näiden
alojen yhtenäismarkkinoiden toteutumista häiritä kilpailua rajoittavilla käytännöillä. Tämä koskee
esimerkiksi jätehuoltoa ja pakkausmateriaalien kierrätystä. Kun kilpailusääntöjä sovelletaan näillä
uusilla markkinoilla, on pyrittävä varmistamaan markkinoiden avoimuus ja ympäristönsuojelun korkean
tason säilyminen.

3 Yrityskeskittymät

498. Yrityskeskittymien valvonnassa komission päätehtävänä vuonna 2001 on jatkaa sulautuma-
asetuksen tarkistusta neuvostolle kesäkuussa 2000 annetun kertomuksen perusteella. Kertomuksen
valmistumisen jälkeen käynnistettiin laajat raja-arvoihin ja asian käsittelyn siirtämiseen keskittyvät
tutkimukset, joiden tuloksia analysoidaan vuoden 2001 kuluessa yhdessä muiden mahdollisten
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tarkistusten kanssa. Tarkoituksena on laatia tämän vuoden aikana virallinen kuulemisasiakirja, joka
sisältää komission päätelmät ja muutosehdotukset.

499. Komissio pyrkii saattamaan tänä vuonna päätökseen liitännäisrajoituksia koskevan tiedonannon
(EYVL C 203, 14.8.1990) tarkistamisen. Komissio pyrkii selventämään tiedonannon sisältöä ja
soveltamisalaa sekä lisäämään sen avoimuutta. Lisäksi komissio jatkaa uuden tiedonannon valmistelua,
joka koskee sulautuma-asetuksessa tarkoitetun yhteisen määräävän aseman käsitettä ja sen käsittelyä.
Yhdysvaltojen kanssa käytäviä neuvotteluja jatketaan kahden yhteistyöhankkeen merkeissä, joista toinen
koskee korjaustoimenpiteitä ja toinen yhteistä määräävää asemaa. Samalla tutkitaan muita yhteistyöaloja
maailmanlaajuisen kilpailualoitteen yhteydessä.

500. Komissio aikoo myös tarkistaa sisäisiä toimintamenetelmiään muun muassa laatimalla sisäiset
suuntaviivat, joilla varmistetaan sitoumusten toimivuus, sekä toimitsijamiesten valtuutusta koskevan
vakiomuotoisen ohjeen. Lisäksi otetaan käyttöön elektroninen seurantajärjestelmä, jolla tarkastellaan,
täyttävätkö osapuolet sitoumuksensa. Komissio pyrkii tehostamaan yrityskeskittymien tutkintaan
liittyviä tietojenhankintamenetelmiään laatimalla tietopyyntöjä koskevat sisäiset suuntaviivat ja
sulautuma-asetuksen 11 artiklaan perustuvat vakiomuotoiset kirjeet.

4 Valtiontuki

501. Valtiontukien määrä alenee jatkossakin prosenttiosuutena BKT:stä mitattuna. Yksittäisille aloille
ja yrityksille myönnetyn tuen määrä on kuitenkin edelleenkin liian suuri. Kansallisten tukitoimenpiteiden
aiheuttamia kilpailunvääristymiä pyritään rajoittamaan entisestään. Komissio noudattaa edelleenkin
sääntöjenvastaisen ja yhteismarkkinoille soveltumattoman tuen takaisinperimiseen liittyviä tiukkoja
käytäntöjä sekä tehostaa valtiontukipäätöksissä asetettujen edellytysten ja velvoitteiden noudattamisen
valvontaa. Erityistä huomiota kiinnitetään avoimuuden lisäämiseen. Tässä tarkoituksessa perustetaan
julkisesti saatavilla oleva valtiontukirekisteri ja valtiontukien tulostaulu. Lisääntyneen avoimuuden
odotetaan luovan jäsenvaltioiden välille paineita alentaa valtiontuen määrää.

502. Komissio jatkaa toimintaansa horisontaalisia asioita koskevan lainsäädäntökehyksen
uudistamiseksi ja menettelyjen keventämiseksi, jotta resursseja voidaan keskittää merkittävimpiin
asioihin. Tähän liittyen tarkistetaan muun muassa useita puitekehyksiä ja suuntaviivoja, joiden
voimassaolo päättyy vuonna 2001 tai joita on uudistettava. Tällaisia asiakirjoja ovat muun muassa
yhteisön puitteet tutkimus- ja kehitystyöhön myönnettävälle valtiontuelle, monialaiset puitteet
alueellisesta tuesta suurille investointihankkeille ja työllisyystuen suuntaviivat. Jäsenvaltioiden
Versailles’ssa syyskuussa 2000 järjestetyssä epävirallisessa Ecofin-kokouksessa esittämän pyynnön
mukaisesti komissio pyrkii selventämään valtiontukisääntöjen soveltamista riskipääomarahoitukseen
liittyviin toimenpiteisiin.

5 Kansainvälinen toiminta

503. Kansainvälisessä toiminnassa komissio jatkaa kaksitahoista politiikkansa: se jatkaa
kahdenvälisen yhteistyön kehittämistä yhteisön ulkopuolisten kumppaneidensa kanssa sekä tutkii keinoja
laajentaa monenvälistä yhteistyötä. Kahdenvälisen yhteistyön alalla komissio pyrkii varmistamaan, että
komission ja Japanin kilpailuviranomaisten välistä yhteistyötä koskeva Euroopan unionin ja Japanin
välinen sopimus allekirjoitetaan vuonna 2001. Lisäksi se tunnustelee mahdollisuutta neuvotella ja solmia
myös muita yhteistyösopimuksia kolmansien maiden kanssa. Monenvälisten hankkeiden osalta komissio
jatkaa toimintaansa kilpailulainsäädäntökehyksen luomiseksi Maailman kauppajärjestössä pääasiassa
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varmistamalla, että kysymys on seuraavan kauppaa koskevan neuvottelukierroksen asialistalla. Siihen
saakka ensisijaisen tärkeässä asemassa on komissaari Mario Montin vuonna 2000 ehdottaman
kansainvälisen kilpailufoorumin kehittäminen.

504. Nizzan Eurooppa-neuvoston hyväksymän laajentumista koskevan strategian sekä etenemissuun-
nitelmien myötä Euroopan unionin laajentuminen on tullut ratkaisevaan vaiheeseen. Vuonna 2001
komission keskeisenä tehtävänä on arvioida, miten lainsäädännön täytäntöönpano etenee
ehdokasvaltioissa, sekä tutkia useita kilpailuoikeuden ja valtiontukialan ennakkotapauksia saadakseen
selville, pystytäänkö ehdokasvaltioiden kanssa käytävät neuvottelut saattamaan päätökseen kilpailu-
asioiden osalta vuoden 2001 loppuun mennessä.
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Liite – Kertomuksessa käsitellyt asiat

1 EY:n perustamissopimuksen 81, 82 ja 86 artikla

2 Yrityskeskittymien valvonta

Asia Julkaisu Kohdan numero
Aéroports de Paris (ADP) EYVL L 230, 18.8.1998 188
B&W Loudspeaker Ltd IP/00/1418, 6.12.2000 215
Callahan Invest Limited – Baden-Württemberg IP/00/905, 2.8.2000 164
Callahan Invest Limited – Nordrhein-Westfalen IP/00/637, 20.6.2000 164
CECED EYVL L 187, 26.7.2000 96
Deutsche Post AG – Ulkomaanpostin 
pysäyttäminen

IP/00/562, 31.5.2000 174

Euroopan patenttiviraston hyväksymien 
asiamiesten instituutin menettelytapasäännöt

EYVL L 106, 23.4.1999 224

FEFC EYVL L 268, 20.10.2000 74
FETTCSA EYVL L 268, 20.10.2000 74
Groupement des cartes bancaires 205
Italiassa tarjottavat uudet postipalvelut IP/00/1522, 21.12.2000 177
JCB Service IP/00/1526, 21.12.2000 94
Kalsinoidun soodan alan kartelli IP/00/1449, 13.12.2000 88
Kirch/BSkyB EYVL C 110, 15.4.2000 217
Laskeutumismaksut IP/00/874, 27.7.2000 185
Lufthansa ja SAS IP/00/1159, 13.10.2000 181
Lysiini IP/00/589, 7.6.2000 78
Microsoft/Telewest EYVL C 94, 1.4.2000 217
Opel IP/00/1028, 20.9.2000 106
Qualiflyer 180
SABRE IP/00/835, 25.7.2000 191 ja 453
Solvay ja ICI EYVL L 187, 26.7.2000 101
Telefonica/Sogecable / Audiovisual Sport IP/00/1352, 23.11.2000 220
Unisource EYVL L 52, 22.2.2001 161
Vodafone, Vivendi ja Canal+ IP/00/821, 24.7.2000 167
Yhdistetyt asiat UPS / Deutsche Post AG ja DVPT 
/ Deutsche Post AG

IP/00/919, 8.8.2000 175

Asia Julkaisu Kohdan numero
Air Liquide / BOC IP/00/46, 18.1.2000 266
Alcoa/Reynolds IP/00/424, 4.5.2000 265, 451 ja 458 
America Online Inc. (AOL) / Time Warner IP/00/1145, 11.10.2000 251 ja 451
AstraZeneca ja Novartis IP/00/844, 26.7.2000 247 ja 451
Boeing/Hughes IP/00/1067, 27.9.2000 451
Bosch/Rexroth IP/00/1457, 13.12.2000 274
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3 Valtiontuki

BSCH / A. Champalimaud IP/99/533, 20.7.1999 
IP/99/610, 3.8.1999 
IP/99/669, 9.9.1999 
IP/99/749, 13.10.1999 
IP/99/773, 20.10.1999 
IP99/774, 20.10.1999 
IP/99/818, 3.11.1999 
IP/00/21, 12.1.2000 
IP/00/296, 27.3.2000

288

Framatome SA / Siemens/Cogéma/JV IP/00/1414, 6.12.2000 246
Generali/INA IP/00/29, 13.1.2000 278
MCI WorldCom / Sprint IP/00/668, 28.6.2000 Lisälehti 6 ja 451
Mitsubishi Heavy Industries EYVL L 4, 9.1.2001 287
Outokumpu / Avesta Sheffield IP/00/613, 13.6.2000 262
Rexam / American National Can IP/00/814, 20.7.2000 265
Secil Companhia Geral de Cal e Cimentos SA
ja Holderbank / Cimpo

IP/00/1338, 22.11.2000 288

TotalFina IP/00/135, 9.2.2000 257
Veba/Viag IP/00/613, 13.6.2000 261
Vivendi/Canal+/Seagram IP/00/1162, 16.10.2000 254
Vodafone Airtouch / Mannesmann IP/00/373, 12.4.2000 276
Vodafone/Mannesmann IP/00/373, 12.4.2000 250
Volvo / Renault VI IP/00/962, 4.9.2000 278
Volvo/Scania IP/00/257, 14.3.2000 245

Asia Julkaisu Kohdan numero
Aero Transport Internacional S.A. 379
Alankomaiden NS Cargolle myöntämä tuki EYVL L 38, 8.2.2001 388
Alankomaiden sisämaan terminaalien 
rakentamisen tukiohjelma

EYVL C 315, 4.11.2000 389

ASETRA EYVL C 184, 1.7.2000 385
Babcock Wilcox SA EYVL C 232, 12.8.2000 342
Bau Union Ost Group EYVL C 121, 29.4.2000 343
Bozenin maakunta Italiassa 390
CDA Compact Disc Albrechts GmbH (CDA) EYVL L 318, 22.11.2000 421
Cockerill Sambre SA EYVL C 71, 13.3.2001 358
Compañía Trasmediterránea IP/00/808, 19.7.2000 396
Crédit Mutuel EYVL C 146, 12.5.1998 413
Delon Filament GmbH EYVL C 134, 13.5.2000 371
Deutsche Bahn EYVL C 52, 17.2.2001 391
Électricité de France IP/00/370, 11.4.2000 306
Erika EYVL C 380, 30.12.2000 416
Exporplás 372
Ferries Golfo de Vizcaya 400
Fiat Rivalta EYVL L 117, 18.5.2000 365
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Fondo Speciale Rotativo per la Ricerca 
Technologica

IP/00/1517, 21.12.2000 330

Ganzliner Beschichtungspulver GmbH 313
Georgsmarienhütte (GMH) und Gröditzer EYVL C 310, 28.10.2000 309
Graf von Henneberg Porzellan GmbH EYVL C 272, 23.9.2000 341
Hirschfelder Leinen und Textil GmbH EYVL C 272, 23.9.2000 343
Holzmann EYVL C 110, 14.11.2000 343
Italialaiset pankit ja pankkisäätiöt EYVL C 44, 10.2.2001 414
ITEA-ohjelma EYVL C 284, 7.10.2000 327
Kaasu- ja höyryturbiinivoimalaitokset EYVL C 37, 3.2.2001 339
Kahla Porzellan GmbH IP/00/1305, 15.11.2000 311 ja 341
Kali und Salz GmbH EYVL L 44, 15.2.2001 318
Kehitystuki Indonesialle EYVL C 101, 8.4.2000 356
Korsika 378
Kvaerner Warnow Werft GmbH (KWW) EYVL C 134, 13.5.2000 

EYVL L 120, 20.5.2000 
EYVL L 156, 29.6.2000

355

Landesbanken 415
Lenzing Lyocell (LLG) EYVL L 38, 8.2.2001 316
Lintra EYVL C 278, 30.9.2000 342
Madeiralle tehtäviä sijoituksia koskeva Portugalin 
veronhuojennusjärjestelmä

EYVL C 266, 16.9.2000 322

Madeiran vapaatalousalueelle suunnattuja 
veronhuojennuksia koskeva Portugalin 
tukijärjestelmä

EYVL C 266, 16.9.2000 348

Magefesa EYVL L 198, 30.7.1999 Lisälehti 7
Manufacture Corrézienne de Vêtements EYVL L 293, 22.11.2000 422
Nissan Motor Manufacturing Ltd EYVL C 354, 9.12.2000 366
Océ IP/00/1176, 18.10.2000 329
Olympic Airways IP/00/1113, 4.10.2000 381
Parco Navi SpA EYVL C 162, 10.6.2000 305
Piemonten alue Italiassa 390
Pilkington Glass France SAS ja Interpane Glass 
Coating France SAS

EYVL C 293, 14.10.2000 352

Ranskan koulutuksen kehittämismäärärahaohjelma EYVL C 284, 7.10.2000 334
Ranskan moottoriteitä koskevan 
toimilupajärjestelmän uudistamisohjelma

EYVL C 354, 9.12.2000 386

Rautateiden tekniikkasuunnitelma EYVL C 272, 23.9.2000 327
Rotterdamin satama EYVL C 354, 9.12.2000 390
Ruotsin merimiesten koulutusta koskeva 
valtiontukiohjelma

EYVL C 258, 9.9.2000 393

Ruotsin ohjelma rakennusten sisäympäristön 
parantamiseksi

EYVL L 295, 23.11.2000 336 ja 411

Ruotsin tukiohjelma ulkomailla palkattujen 
asiantuntijoiden tuloveropohjan alentamiseksi

EYVL C 284, 7.10.2000 321

Saksan liikkuvuuteen ja maaliikenteeseen 
liittyvien tutkimushankkeiden edistämisohjelma

EYVL C 232, 12.8.2000 327

Saksan ympäristöverouudistus EYVL C 322, 11.11.2000 338
Siciliana Acque Minerali Srl EYVL L 272, 25.10.2000 307
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SKL-Motoren und Systmetechnik GmbH EYVL C 27, 27.1.2001 343
Sociedad Estatal de Participaciones Industriales 
(SEPI)

EYVL C 328, 18.11.2000 310 ja 354

Solar Tech IP/00/1304, 15.11.2000 325 ja 351
Sosiaaliturvamaksuja koskeva Ruotsin ohjelma IP/00/1510, 21.12.2000 348
Suomen merimiesten koulutusta koskeva 
valtiontukiohjelma 

EYVL C 258, 9.9.2000 393

System Microelectronic Innovation GmbH (SMI) EYVL L 238, 22.9.2000 421
Tanskan ehdottama sähköntuottajien 
kaupankäyntikelpoisten hiilidioksidipäästölupien 
käyttöönottoa koskeva ohjelma

EYVL C 322, 11.11.2000 337

Tanskan merenkulkualan koulutustukiohjelma EYVL C 380, 30.12.2000 399
Tanskan tukiohjelma alhaisemman tuloveron 
perimiseksi

EYVL C 284, 7.10.2000 321

Tasq EYVL L 272, 25.10.2000 308
Transportes Aéreos Portugueses S.A. (TAP) 380
Tubacex EYVL L 52, 22.2.2001 312
Veronhuojennukset Yhdistyneessä 
kuningaskunnassa

EYVL C 162, 10.6.2000 327

Westdeutsche Landesbank Girozentrale (WestLB) EYVL C 211, 22.7.2000 424
Wildauer Kurbelwelle EYVL L 287, 14.11.2000 343
Yhdistyneen kuningaskunnan 
tonnistoverojärjestelmä

EYVL C 258, 9.9.2000 394

Yritystoiminnan perusrakenteiden 
kehittämisohjelma Yhdistyneessä 
kuningaskunnassa

317

Zonenrandförderungsgesetz, ZonRFG EYVL L 323, 20.12.2000 359
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Lukijalle
Tämä kertomus kilpailusääntöjen soveltamisesta Euroopan unionissa (osa II) ei sisällä asioita,
jotka on jo käsitelty osassa I (XXX kilpailupolitiikka koskeva kertomus – 2000, osa I). Tekstiin on
liitetty viittauksia ensimmäiseen osaan. Lisätietoja yksittäisistä asioista löytyy kilpailun
pääosaston verkkosivuilta osoitteesta http://europa.eu.int/comm/competition/index_en.html.
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I – KILPAILUOIKEUS: EY:N PERUSTAMISSOPIMUKSEN 81, 
82 JA 86 ARTIKLA SEKÄ EHTY:N PERUSTAMISSOPIMUKSEN 
65 ARTIKLA

A – Tiivistelmä käsitellyistä asioista

1 Kiellot

1.1 Horisontaaliset sopimukset

Lysiinikartelli (asia COMP/F3/36.545)

Komissio teki 7. kesäkuuta 2000 päätöksen, jossa se määräsi yhteensä 110 miljoonan euron sakon
viidelle synteettisen lysiinin valmistajalle maailmanlaajuisen kartellin ylläpitämisestä. Kartellin
tavoitteena oli sopia myyntihinnoista ja -kiintiöistä sekä vaihtaa tietoja myyntimääristä (katso myös osa
I, 78–87 kohta).

FETTCSA (asia IV/34.018)

Sopimus Kaukoidän kaupan tariffimaksuista ja lisämaksuista (Far East Trade Tariff Charges and
Surcharges Agreement, FETTCSA) oli 5. maaliskuuta 1991 tehty sopimus, joka tuli voimaan
4. kesäkuuta 1991. FETTCSA:sta luovuttiin vuonna 1994. FETTCSA kattoi valtamerirahtiin lisättävät
muut maksut. Maksujen ja lisämaksujen osuus voi olla merkittävä laivaajien kokonaiskuljetusmaksuista.

FETTCSA:n osapuolet olivat Kaukoidän rahtikonferenssin (Far Eastern Freight Conference, FEFC)
jäsenet ja niiden merkittävimmät konferenssin ulkopuoliset kilpailijat. FETTCSA:n osapuolet olivat
samat kuin Euroopan ja Aasian välistä liikennettä koskevan sopimuksen (Europe Asia Trades
Agreement, EATA) jäsenet. Komissio kielsi päätöksellään EATA:n vuonna 1999. (1) FETTCSA:n
osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus oli yli 80 prosenttia.

FETTCSA:n osana varustamot keskustelivat maksuja ja lisämaksuja koskevista kaupallisista
käytännöistään. Varustamojen keskustelut johtivat sopimukseen olla myöntämättä alennuksia
julkaistuista maksuja ja lisämaksuja koskevista tariffeista. Sopimus oli EY:n perustamissopimuksen 81
artiklan 1 kohtaan sisältyvän kartellikiellon vastainen. Päätöksessään komissio hylkäsi varustamojen
väitteen, että FETTCSA oli ainoastaan ”tekninen sopimus”, joka on sallittu laivaliikennettä koskevien
kilpailusääntöjen mukaan. (2)

Laivaliikennettä koskevien kilpailusääntöjen mukaan linjakonferensseille on myönnetty poikkeus 81
artiklan 1 kohdan kartellikiellosta. (3) Poikkeuksen mukaan linjakonferenssin jäsenet voivat vahvistaa
merikuljetustaksat, jos ne täyttävät tietyt edellytykset ja velvoitteet. Linjakonferenssina FEFC:n jäsenet
sopivat myös FETTCSA:n soveltamista maksuista ja lisämaksuista. FETTCSA-asiaa koskevassa
komission päätöksessä käsitellään FEFC:n varustamojen hinnan vahvistustoiminnan ulottamista
konferenssin ulkopuolisiin varustamoihin.

¥1∂ Komission päätös, tehty 30.4.1999 (Europe Asia Trades Agreement), EYVL L 193, 26.7.1999, s. 23; lehdistötiedote
IP/99/313, 10.5.1999.

¥2∂ Asetuksen 4056/86 2 artikla.
¥3∂ Asetuksen 4056/86 3 artikla.
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Komissio laski sakot sakkojen laskemisesta julkaistujen suuntaviivojen perusteella. (4) Horisontaalinen
hintasopimus, jonka tehneillä kilpailijoilla on suuri markkinaosuus, on yleensä katsottava ”erittäin
vakavaksi” kilpailusääntöjen rikkomiseksi, josta määrättävä sakko on yli 20 miljoonaa euroa kunkin
yhtiön osalta. Tässä tapauksessa oli kuitenkin aiheellista katsoa rikkominen ”vakavaksi” ja asettaa sakon
perusmäärä (suurimman varustamon osalta) vakavasta rikkomisesta määrättävissä sakoissa
noudatettavan normaalin asteikon (1–20 miljoonaa euroa) alaosaan. Tämä johtuu siitä, että sopimus olla
myöntämättä alennuksia ei muodosta yhtä vakavaa rikkomista kuin hintojen vahvistaminen, eikä
komissiolla ole todisteita rikkomisen vaikutuksista todelliseen hintatasoon. Lisäksi rikkomisen
mahdolliset haitalliset vaikutukset olisivat todennäköisesti olleet lyhytaikaisia.

Aikaisempien sakkojen määräämistä koskevien päätösten mukaisesti komissio jakoi varustamot neljään
ryhmään niiden koon mukaan. Tiettyyn ryhmään kuuluville varustamoille määrättiin samansuuruinen
sakko.

Komissio alensi sakkojen määrää seuraavista syistä. Ensiksikin, vaikka FETTCSA-sopimuksesta
luovuttiin vasta, kun varustamot saivat väitetiedoksiannon vuonna 1994, komissio otti huomioon, että
varustamot eivät kokoontuneet sen jälkeen, kun komission kilpailun pääosasto lähetti varustamoille
varoituskirjeen vuonna 1992. Toiseksi, osapuolet tekivät jonkin verran yhteistyötä komission kanssa, ja
vaikka yhteistyö oli rajallista, sakkoja voidaan alentaa sakkojen määräämättä jättämisestä tai
lieventämisestä kartelleja koskevissa asioissa annetun komission tiedonannon mukaisesti. Kolmanneksi,
komissio otti huomioon Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön ja menettelyn kestoajan
sakkojen määrän laskennassa.

Neljään ryhmään jaetuille varustamoille määrätyt sakot olivat ryhmittäin 134 000 euroa, 368 000 euroa,
620 000 euroa ja 836 000 euroa. Kaksi rikkomiseen osallistuneista varustamoista fuusioitui myöhemmin.
Varustamolle määrättiin 1 240 000 euron sakko, joka vastaa sen edeltäjille asetettuja sakkoja.

1.2 Vertikaaliset sopimukset

Opel (asia COMP/36.653)

Komissio päätti 20. syyskuuta 2000 määrätä 43 miljoonan euron sakon Opel-autojen hollantilaiselle
maahantuojalle Opel Nederland B.V:lle ja sen emoyhtiölle General Motors Nederland B.V:lle, koska
yhtiö oli syyskuun 1996 ja tammikuun 1998 välisenä aikana estänyt muissa jäsenvaltioissa asuville
kuluttajille tarkoitettujen uusien ajoneuvojen viennin. (5) 

Menettely Opel Nederland B.V:tä vastaan alkoi joulukuussa 1996, kun komissio teki tarkastuksia
saatuaan tietoja asiakkailta, jotka olisivat halunneet ostaa auton Alankomaista halvemmalla hinnalla.
Opel Nederland B.V:n ja yhden sen jälleenmyyjän luona tehdyt tarkastukset vahvistivat, että muissa
jäsenvaltioissa asuvien kuluttajien osoittaman suuren jälleenvientikysynnän vuoksi Opel Nederland B.V.
oli laatinut yleisen strategian ja noudattanut sitä elokuun lopusta tai syyskuun alusta 1996. Opel
Nederland B.V:n johto oli hyväksynyt tämän strategian virallisesti 26. syyskuuta 1996. Strategia
muodostui kolmesta toimenpiteestä, ja sen tavoitteena oli estää tai rajoittaa jälleenmyyjien toimintaa siltä
osin kuin se liittyi autojen myyntiin ulkomaisille asiakkaille, esimerkiksi kuluttajille. On huomattava,

¥4∂ Suuntaviivat sakkojen laskennassa, EYVL C 9, 14.1.1998.
¥5∂ Päätös, 20.9.2000 (EYVL L 59, 28.2.2001); lehdistötiedote IP/00/1028, 20.9.2000. Opel haki ensimmäisen oikeusasteen

tuomioistuimelle 1.12.2000 jättämässään hakemuksessa muutosta komission päätökseen (asia T-368/00).
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että uusien autojen verottomat hinnat ovat Alankomaissa yleensä huomattavasti alhaisemmat kuin
monissa muissa jäsenvaltioissa, kuten Saksassa, Ranskassa tai Yhdistyneessä kuningaskunnassa. (6) 

Ensiksi Opel Nederland B.V:n aluepäälliköt olivat suoraan antaneet ohjeita eräille autojen vientikauppaa
harjoittaville jälleenmyyjille ja saaneet joiltain jälleenmyyjiltä sitoumuksia kaiken vientikaupan
lopettamisesta. Näin maahantuoja varmisti viennin huomattavan supistumisen.

Toiseksi vientikauppaa harjoittaville jälleenmyyjille ilmoitettiin, että niille annetaan myytäväksi vain
rajoitettu määrä autoja. Tämän rajoituksen tarkoituksena oli vähentää vientimyyntiä ja kannustaa
myymään autot Alankomaihin.

Lopuksi lokakuun 1996 ja tammikuun 1998 välisenä aikana Opel Nederland B.V. järjesti useita
myyntikampanjoita, joissa myyntibonuksia ei maksettu jälleenmyyjille, jotka myivät autoja ulkomailla
asuville kuluttajille. Nämä bonukset muodostavat yleensä huomattavan osan jälleenmyyjän uusien
autojen myynnistä saamasta katteesta.

Opel Nederland B.V:n toteuttamat toimenpiteet ovat EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohdan
vastaisia. Kohdan mukaan kiellettyjä ovat kaikki yritysten väliset sopimukset, jotka ovat omiaan
vaikuttamaan jäsenvaltioiden väliseen kauppaan ja joiden tarkoituksena on estää, rajoittaa tai vääristää
kilpailua yhteismarkkinoilla tai joista seuraa, että kilpailu estyy, rajoittuu tai vääristyy yhteismark-
kinoilla. Tämän perusteella komissio katsoi, että kyseiset toimenpiteet rikkoivat kilpailusääntöjä erittäin
vakavalla tavalla, että rikkominen oli tahallista ja oli jatkunut 17 kuukautta. Perustamissopimuksen 85
artiklan 3 kohdan soveltamisesta moottoriajoneuvojen jälleenmyyntiä ja huoltopalvelua koskevien
sopimusten ryhmiin annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1475/95 (7) kielletään ajoneuvojen
valmistajia ja niiden maahantuojia rajoittamasta suoraan tai välillisesti kuluttajien, valtuutettujen
välittäjien tai jakeluverkkoon kuuluvien jälleenmyyjien vapautta ostaa uusia ajoneuvoja haluamassaan
jäsenvaltiossa. Asetus takaa siis eurooppalaisille kuluttajille mahdollisuuden ostaa autoja sieltä, missä se
on heille edullisinta. Tämän toteuttamiseksi kuluttajat voivat käyttää myös valtuutetun välittäjän
palveluja hyväkseen.

Sakon suuruutta määrittäessään komissio otti huomioon sen, että Opel Nederland B.V:n toteuttamien
toimenpiteiden tavoitteena oli estää kuluttajia hyötymästä yhteismarkkinoiden eduista.

JCB (asia COMP/F1/35.918)

Komissio teki 21. joulukuuta 2000 päätöksen, jossa se totesi, että JCB Service, jonka määräysvallassa
ovat JC Bamford -yhtymän yhtiöt, oli rikkonut perustamissopimuksen 81 artiklaa, ja määräsi neuvoston
asetuksen N:o 17 15 artiklan 2 kohdan nojalla (8) sakon. Rikkomiset ovat seurausta sellaisten sopimusten
ja käytäntöjen toteuttamisesta, joiden tavoitteena on jakaa useiden jäsenvaltioiden (Yhdistynyt
kuningaskunta, Ranska, Italia, Irlanti) kansalliset markkinat JCB:n maanrakennus- ja maansiirtokoneiden
virallisen jakeluverkon osalta. Verkkoon kuuluu noin 140 valtuutettua jakelijaa yhteisön alueella. JCB-
yhtymän markkinaosuus yhteisössä on 13 prosenttia kaikista koneista ja noin 45 prosenttia kaivurikuor-
maimista.

¥6∂ Katso esimerkiksi komission lehdistötiedote (IP/00/781), 13.7.2000, Euroopan unionin autonhintoja koskevasta raportista.
¥7∂ EYVL L 145, 29.6.1995. Katso myös kyseisen asetuksen soveltamista koskevaa arviointiraporttia, jonka komissio

hyväksyi 15. marraskuuta 2000. Raportti on luettavissa kilpailun pääosaston Internet-sivuilla osoitteessa
(http://europa.eu.int/comm/competition/car_sector/).

¥8∂ IP/00/1526, 21.12.2000.
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Rajoittavat sopimukset ja käytännöt toteutettiin joko yhdessä tai erikseen vuosina 1988–1998. Niihin
kuuluivat valtuutetuille jakelijoille annetut ohjeet, joilla rajoitettiin myyntiä määrätyn toiminta-alueen
ulkopuolelle, rajoitukset, jotka koskivat eri jäsenvaltioissa toimivien jakelijoiden mahdollisuutta ostaa
koneita toisiltaan, bonus- ja palkkiojärjestelmät, jotka asettavat toiminta-alueen ulkopuolelle
suuntautuvan myynnin heikompaan asemaan, sekä hintojen ja myyntiehtojen vahvistaminen yhteisesti.
Poikkeuksen myöntämiselle asetetut edellytykset eivät selvästikään täyty, riippumatta siitä,
sovelletaanko jotain komission ryhmäpoikkeusasetusta (yksinmyyntisopimuksista annettu asetus (ETY)
N:o 1983/83 tai sen korvaava, vertikaalisista rajoituksista annettu asetus (ETY) N:o 2790/1999) tai
yksittäistä poikkeusta. Ostajilta on viety mahdollisuus hyötyä eri jäsenvaltioissa samoista koneista
veloitettujen hintojen merkittävistä eroista. Koska rikkomiset katsottiin erittäin vakaviksi ja
pitkäaikaisiksi, komissio asetti 36,6 miljoonan euron sakon. Päätös vahvistaa komission tiukan linjan
vertikaalisiin sopimuksiin liittyvien rikkomisten osalta, silloin kun sopimusten tarkoituksena on jakaa
sisämarkkinat jakelijoiden ja viime kädessä myös kuluttajien etujen vastaisesti.

Nathan (asia COMP/F1/36.516)

Komissio teki 5. heinäkuuta 2000 EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan mukaisen päätöksen
kilpailusääntöjen rikkomisesta. (9) Päätöksen mukaan ranskalainen yritys Editions Nathan ja sen
belgialainen jakeluyhtiö Bricolux SA olivat rikkoneet 81 artiklaa sopimuksilla, jotka koskivat Editions
Nathanin valmistaman opetusaineiston jakelua yhteisön alueella. Aineistoa ostavat päiväkodit, koulut ja
vapaa-ajankeskukset. Komissio aloitti tutkimuksen ranskalaisten viranomaisten pyynnöstä näiden
epäiltyä, että alalla oli tehty rajoittavia sopimuksia. Rikkominen koski pääasiassa eri jäsenvaltioiden
(erityisesti Ranska, Belgia, Italia ja Ruotsi) välisen rinnakkaiskaupan esteitä sekä hintojen ja
jälleenmyyntiehtojen vahvistamista. Sopimukset ovat aiheuttaneet vahinkoa oppilaitoksille sekä
välillisesti lasten vanhemmille ja veronmaksajille sikäli, että nämä eivät ole voineet hankkia samoja
tuotteita halvemmalla muista jäsenvaltioista.

Editions Nathanille ja Bricolux SA:lle määrättiin sakkoja, koska ne olivat todistetusti panneet täytäntöön
rajoittavan sopimuksen. Vaikka sakot olivat pienet osapuolten menettelyn aikana tekemän yhteistyön
vuoksi, päätös osoittaa, että soveltaessaan uutta vertikaalisia rajoituksia koskevaa politiikkaansa
komissio ei suvaitse yhteismarkkinoita eikä kuluttajia vakavasti haittaavia rajoituksia.

2 Luvat

2.1 Horisontaaliset sopimukset

2.1.1 Yhteisyritykset ja muut yhteistyömuodot

JIGSAW (asia COMP/D/37.259)

JIGSAW on Cadbury Schweppes plc:n, Kimberly-Clark Ltd:n ja Unileverin perustama hanke muodostaa
yhteinen kuluttajatietokanta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan kuluttajille suuntautuvan markkinoinnin ja
tiedottamisen edistämiseksi. Osapuolet huolehtivat kaikin tavoin siitä, että Jigsaw-hankkeeseen ei sisälly
kilpailutoimintaa ja että yhtiöt eivät vaihda luottamuksellisia kaupallisia tietoja (hinnat, kustannukset,
myyntiehdot).

¥9∂ EYVL L 54, 23.2.2001, s. 1.
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Komissio katsoi, että sopimus kuuluu yritysten välistä yhteistyötä koskevan komission tiedonannon (10)
sekä EY:n perustamissopimuksen 85 artiklan mukaisesta yhteistoiminnallisten yhteisyritysten
arvioinnista annetun tiedonannon (11) soveltamisalaan. Osapuolille lähetettiin asiaa koskeva
hallinnollinen kirje 13. huhtikuuta 2000.

Ogilvy/Acxiom (asia COMP/D/37.840)

Ogilvy Group Inc. ja Acxiom Corporation ilmoittivat sopimuksesta, joka koski yhteisyrityksen (Levante)
perustamista asiakassuhdehallintaa koskevien ratkaisujen tarjoamiseksi eri puolilla maailmaa. Ilmoitus
vastaanotettiin 23. maaliskuuta 2000. Asian käsittely päätettiin lähettämällä hallinnollinen kirje
13. lokakuuta 2000.

Levante järjestetään tulosyksiköksi, joka ei ole erillinen oikeussubjekti. Kumpikin osapuoli tarjoaa
tiettyjä palveluja hankkeeseen. Silloin kun molemmat osapuolet sopivat kirjallisesti, että tietty liiketoi-
mintoaloite toteutetaan yhteistyössä, molemmat yhtiöt sitoutuvat olemaan toteuttamatta sitä erikseen.
Sopimuksen voimassaoloaikana ja 12 kuukauden ajan sen päättymisestä osapuolet sitoutuvat olemaan
tekemättä Levanten alaan liittyvää yhteistyötä toisen osapuolen eräiden tärkeimpien kilpailijoiden
kanssa.

Markkinat määriteltiin kuten WPP/Young&Rubicam-asiassa 24. elokuuta 2000 tehdyssä
sulautumapäätöksessä. Komissio päätteli, että kaikki markkinointiviestintäpalvelut, kuten mainonta,
tiedottaminen ja konsultointi, suhdetoiminta ja asiakassuhdehallinta/suoramarkkinointi / tapahtumien
hallinta, kuuluvat yksille merkityksellisille tuotemarkkinoille. Kansainväliset viestintäpalvelut
(esimerkiksi kansainväliset tai maailmanlaajuiset mainoskampanjat) voivat muodostaa erilliset
markkinat.

Komissio katsoi, että tarkasta markkinamääritelmästä riippumatta yhteisyrityksen luominen tai
lisäsopimukset eivät ole EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua kilpailun
rajoittamista.

OM Tukholma & SOM Helsinki (asia COMP/D/36.408)

Ilmoitus koski OM:n ja SOM:n yhteismarkkinasopimusta. OM on ruotsalainen ja SOM suomalainen
johdannaispörssi. Sopimuksen pyrkimyksenä oli luoda yhteismarkkinat johdannaisille, joiden perustana
on osakkeita, osakeindeksejä ja kiinteätuottoisia arvopapereita ja joilla käydään kauppaa OM:n ja SOM:n
markkinapaikoilla, sekä ottaa käyttöön OM:n ja SOM:n jäsenten välinen ristiinselvitys.

Merkityksellisiksi tuotemarkkinoiksi katsottiin osapuolten ”kotipörsseissä” noteerattuihin osakkeisiin ja
osakeindekseihin perustuvien johdannaisten markkinat. Lisäksi kiinteätuottoisiin arvopapereihin
perustuvat johdannaiset olisi lisättävä merkityksellisiin tuotemarkkinoihin saman periaatteen mukaan,
jota sovelletaan osake- ja osakeindeksiperusteisiin tuotteisiin, toisin sanoen kiinteätuottoisia
arvopapereita ei voi vaihtaa toisiin arvopapereihin vähintään yhden sijoittajaryhmän (asiakkaiden) osalta
eli niiden, jotka käyttävät suojausinstrumentteja. Merkitykselliset maantieteelliset markkinat katsottiin
maailmanlaajuisiksi tai vähintään ETA:n laajuisiksi.

¥10∂ EYVL 75, 1968.
¥11∂ EYVL C 43, 16.2.1993, s. 2.
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Sopimuksen päättymisen jälkeen osapuolet OM Stockholmsbörsen AB (OM Stockholm AB:n seuraaja)
ja Helsingin Arvopaperi- ja johdannaispörssi, selvitysyhtiö Oy (SOM:n seuraaja) ilmoittivat komissiolle
7. elokuuta 2000 peruuttavansa yksimielisesti ilmoituksen. Asian käsittely päättyi tämän ilmoituksen
johdosta.

2.1.2 Muut horisontaaliset sopimukset

CECED (asia COMP/F1/36.718)

Komissio myönsi 24. tammikuuta 2000 perustamissopimuksen 81 artiklan mukaisen poikkeuksen
sopimukselle, josta ilmoitti Euroopan kodinkoneiden valmistajien neuvosto (CECED) ja jonka ovat
tehneet lähes kaikki yhteisön alueella toimivat kotitalouskäyttöön tarkoitettujen pyykinpesukoneiden
valmistajat ja maahantuojat. (12) Sopimuksen tavoitteena on vähentää pyykinpesukoneiden
sähkönkulutusta. Osapuolet, joiden markkinaosuus on yli 95 prosenttia, sitoutuvat lopettamaan
energiatehokkuudeltaan heikkojen pesukoneiden valmistuksen ja maahantuonnin. Näiden koneiden
osuus oli 11 prosenttia markkinoista ennen sopimusta. Yleensä pesukoneet ovat sitä kalliimpia, mitä
parempi niiden energiatehokkuus on. Toisin kuin muut sitoumukset, kuten yhteinen tavoite saavuttaa
korkeampi energiatehokkuus, kehittyneen tekniikan edistäminen ja kuluttajavalistuksen parantaminen,
joihin osapuolet ovat sitoutuneet, tuotannon ja tuonnin lopettamiseen sitoutuminen on 81 artiklan
1 kohdassa tarkoitettua kilpailun rajoittamista.

Poikkeuksen myöntämiselle asetetut edellytykset täyttyvät kuitenkin. Koska teknisesti edistyneemmät
pesukoneet korvaavat sopimuksessa kielletyt laitteet, tämä vähentää välillisesti sähköntuotannosta
aiheutuvaa saastumista ja hyödyttää näin ollen koko yhteiskuntaa. Tehokkaamman pesukoneen
todennäköisesti korkeampi ostohinta korvautuu kuluttajalle sähkönhinnan säästönä. Sopimus ei
myöskään poista hintaan tai teknisiin ominaisuuksiin perustuvaa kilpailua. Kyseessä on komission
ensimmäinen päätös, joka koskee valmistuksen lopettamista (13) tuotteiden ympäristötehokkuuden
parantamiseksi. Päätös on esimerkki 81 artiklan soveltamisesta horisontaalisiin sopimuksiin, jotka
edistävät perustamissopimuksen 174 artiklan mukaisten yhteisön ympäristöpolitiikan tavoitteiden
saavuttamista.

Eurovisio (EBU) (asia COMP/C2/32.150)

Euroopan yleisradioliitto ilmoitti asetuksen N:o 17 mukaisesti niin sanotusta Eurovisio-järjestelmästä,
jota sovelletaan erityisesti urheilutapahtumien televisiointioikeuksien yhteishankintaan.

Komissio myönsi 10. toukokuuta 2000 perustamissopimuksen 81 artiklan 3 kohdan mukaisen ehdollisen
poikkeuksen Eurovisio-järjestelmälle. Poikkeus on voimassa 26. helmikuuta 1993–31. joulukuuta 2005.

Euroopan yleisradioliitto (EBU) on radio- ja televisioyhtiöiden liitto, joka koordinoi varsinaisten
jäsentensä välistä televisio-ohjelmien vaihtoa. Lisäksi EBUn varsinaiset jäsenet voivat osallistua
Eurovision puitteissa urheilulähetysoikeuksien yhteishankintaan ja jakamiseen.

¥12∂ EYVL L 187, 26.7.2000.
¥13∂ Katso myös Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 2179/98/EY, tehty 24 päivänä syyskuuta 1998, Euroopan

yhteisön ympäristöä ja kestävää kehitystä koskevan poliittisen toimintaohjelman ”Kohti kestävää kehitystä”
tarkistamisesta, 3 artiklan 1 kohdan f alakohta ja 7 artikla, EYVL L 275, 10.10.1998.
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Poikkeusta koskevassa komission päätöksessä analysoitiin Eurovisio-järjestelmän vaikutusta
yhteismarkkinoilla taloudelliselta kannalta. Komissio päätteli, että Eurovisio on menettänyt
huomattavasti markkinavoimaansa muihin suuriin eurooppalaisiin viestintäalan konserneihin verrattuna
(Kirch, Murdoch, Mediaset, Canal+). Lisäksi komissio päätteli, että aloilla, joilla on edelleen
huomattavia kilpailunrajoituksia, kuten olympiakisojen lähetysoikeuksien yhteishankinta, EBUn vuosina
1993 ja 1999 hyväksymien alilisenssijärjestelmien johdosta Eurovisio-järjestelmälle voidaan myöntää
81 artiklan 3 kohdan mukainen poikkeus.

Markkinoiden määritelmää koskeva komission arviointi on erityisen mielenkiintoinen ennakkotapaus
urheilutapahtumien televisiointioikeuksien alalla. Komissio sovelsi merkityksellisten markkinoiden
määritelmästä yhteisön kilpailuoikeuden kannalta annetun komission tiedonannon (14) mukaista korvatta-
vuustestiä.

Komissio päätteli, että on erittäin todennäköistä, että eräiden suurten, pääosin kansainvälisten, urheiluta-
pahtumien televisiointioikeuksille on erilliset markkinat.

Komissio totesi aluksi, että urheiluohjelmilla on erityispiirteensä; niiden avulla saavutetaan korkeita
katsojalukuja ja tunnistettavissa oleva kohdeyleisö, mihin eräät suuret mainostajat erityisesti tähtäävät.

Komissio totesi kuitenkin, että urheiluohjelmien viehätys ja näin ollen televisiointioikeuksista käytävän
kilpailun tiukkuus vaihtelevat urheilulajin ja urheilutapahtuman mukaan. Massaurheilulajit, kuten
jalkapallo, tennis tai moottoriurheilu, kiinnostavat yleensä suurta yleisöä, vaikka suosituimmat lajit
vaihtelevatkin maittain. Harvinaisempien urheilulajien katsojaluvut jäävät sitä vastoin varsin alhaisiksi.
Kansainväliset urheilutapahtumat kiinnostavat yleisöä yleensä enemmän kuin kansalliset tapahtumat
edellyttäen, että katsojan kotimaata edustava joukkue tai maan mestari osallistuu tapahtumaan. Sen
sijaan kansainväliset tapahtumat, joihin ei osallistu kotimaata edustavaa joukkuetta tai urheilijaa, eivät
yleensä herätä suurta kiinnostusta. Televisiomarkkinoiden kasvaneen kilpailun myötä urheiluta-
pahtumien televisiointioikeuksien hinnat ovat nousseet huomattavasti kymmenen viime vuoden aikana.
Tämä koskee erityisesti merkittäviä kansainvälisiä urheilutapahtumia, kuten jalkapallon maailmanmesta-
ruuskilpailuja tai olympialaisia.

Katsojien mieltymykset määrittävät ohjelman arvon mainostajille ja maksutelevisiotoiminnan
harjoittajille. Maksuttomien kanavien osalta ei voida suoraan tarkkailla katsojien reaktioita lähetysten
hintojen muutoksiin, joten näin ollen ei voida myöskään suoraan tarkastella kysynnän hintajoustoa.
Tämä koskee myös maksutelevisiota, koska maksutelevisiosopimukset sisältävät yleensä kuukausittaiset
tai vuotuiset maksut tietystä kanavapaketista, mutteivät ohjelmakohtaisia hintoja. Jos kuitenkin todetaan,
että urheilulähetykset saavuttavat saman- tai vastaavansuuruisen yleisön riippumatta siitä, kilpailevatko
ne samanaikaisesti lähetettyjen urheilutapahtumien kanssa, tämä on selkeä osoitus siitä, että tällaiset
tapahtumat voivat ratkaista tilaajien tai mainostajien valinnan tietyn lähetystoiminnan harjoittajan
hyväksi.

Tiedot merkittävimpien urheilutapahtumien katsojakäyttäytymisestä osoittavat, että ainakin joidenkin
analysoitujen urheilutapahtumien kohdalla – kuten kesä- ja talviolympialaiset, Wimbledonin loppuottelut
ja jalkapallon maailmanmestaruuskilpailut – katsojakäyttäytymiseen ei näytä vaikuttavan se, että
samanaikaisesti tai lähes samanaikaisesti lähetetään muita suuria urheilutapahtumia. Toisin sanoen
tärkeimpien urheilutapahtumien katsojaluvut eivät näytä juurikaan riippuvan siitä, mitä muita suuria
urheilutapahtumia lähetetään samoihin aikoihin. Näin ollen tällaisten urheilutapahtumien tarjonta voisi

¥14∂ EYVL, C 372, 9.12.1997, s. 3.
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vaikuttaa tilaajiin tai mainostajiin siinä määrin, että yleisradiopalvelun harjoittajat olisivat taipuvaisia
maksamaan niistä huomattavasti korkeampia hintoja.

Komissio katsoi kuitenkin, että tässä asiassa ei kuitenkaan ollut tarpeen määritellä merkityksellisiä
tuotemarkkinoita täsmällisesti. Ottaen huomioon nykyisen markkinarakenteen ja alilisenssisäännöt, jotka
koskevat Eurovision urheiluohjelmaoikeuksien myöntämistä EBUun kuulumattomille toimijoille,
komissio katsoi, että nämä sopimukset eivät aiheuta kilpailuongelmia, vaikka kyse olisi yksittäisten
urheilutapahtumien, kuten kesäolympialaisten, televisiointioikeuksien hankkimisen markkinoista.

DVD-patenttilisenssiohjelma (COMP/C3/37.506)

Euroopan komissio hyväksyi 3. lokakuuta 2000 sopimuksen, jonka mukaan eräät DVD-tekniikan
(digitaalinen kuvalevy) kehittäneet yhtiöt perustavat patenttipoolin. Sopimuksen johdosta valmistajat
voivat saada lisenssin kaikille tarvittaville DVD-patenteille nopeasti, jolloin hallinto- ja toimenpidekus-
tannukset alenevat. Tämän pitäisi hyödyttää myös kuluttajia. Sopimusosapuolet ovat Hitachi Ltd,
Matsushita Electric Industrial Co. Ltd, Mitsubishi Electric Corp., Time Warner Inc. ja Toshiba Corp.
Sopimus kattaa DVD-tekniikan sovelluksia koskevien patenttien poolin.

DVD-levy on samankokoinen kuin CD-levy, mutta sen kapasiteetti on yli seitsenkertainen. Digitaalipak-
kausteknologian ansiosta DVD-levylle voidaan tallentaa video- ja äänisignaaleja sekä tietokonedataa ja
ohjelmistoja. Näin yhdelle DVD-videolevylle voidaan tallentaa kaksituntinen elokuva. Eräät olennaisten
patenttien omistajat (15) ovat sopineet myöntävänsä lisenssejä patentteihinsa syrjimättä ja ilman
yksinoikeutta japanilaisen Toshiba Corporationin hallinnoiman lisenssiohjelman kautta.

Yhtiöt toimittivat sopimuksen komissiolle toukokuussa 1999. Komission kilpailun pääosaston
suorittaman tutkimuksen mukaan patenttipooli edistäisi teknistä ja taloudellista kehitystä parantamalla
DVD-tekniikan nopeaa ja tehokasta käyttöönottoa. Sopimuksessa ei ole myöskään tarpeettomia tai
liiallisia kilpailunrajoituksia. Tämän perusteella kilpailun pääosasto katsoo, että pooli on hyödyllinen
kuluttajien kannalta. Ohjelma hyväksyttiin perustamissopimuksen 81 artiklan 3 kohdan mukaisella
hallinnollisella kirjeellä.

Kymmenen yhtiön yhteenliittymä, johon kuuluvat myös Philips, Sony, Pioneer ja Thomson, kehitti
yhdessä DVD-tekniikan. Kolme ensin mainittua ovat myös yhdistäneet pooliin patenttinsa, mutta
Thomson on ilmeisesti päättänyt lisensoida patenttinsa erikseen.

DVD-patenttilisenssiohjelman ilmoituksesta on lisätietoja 27. elokuuta 1999 julkaistussa Euroopan
yhteisöjen virallisessa lehdessä (EYVL C 242, 27.8. 1999, s. 5).

Biffpack, Difpak ja Wastepack (asiat COMP/36.557, 36.562 ja 36.712)

Komissio hyväksyi 14. joulukuuta hallinnollisella kirjeellä kolme Yhdistyneessä kuningaskunnassa
perustettua pakkausjätteiden käsittelyjärjestelmää (Biffpack, Difpak ja Wastepack), joiden tarkoituksena
on huolehtia jäsentensä pakkausjätteen keräys- ja kierrätysvelvollisuuksista. Kyseiset velvollisuudet on
asetettu Yhdistyneen kuningaskunnan lainsäädännössä, jolla pannaan täytäntöön pakkauksista ja
pakkausjätteistä annetun direktiivin 94/62/EY säännökset.

¥15∂ Hitachi, Ltd – Matsushita Electric Industrial Co. Ltd – Mitsubishi Electric Corporation – Time Warner Inc. – Toshiba
Corporation ja Victor Company of Japan, Limited.
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Huolimatta siitä, että ilmoitettujen järjestelmien markkinaosuus on suhteellisen pieni, komissio päätteli,
että verkostovaikutuksensa johdosta jäsensopimukset rajoittavat kilpailua tuntuvasti, koska ne
velvoittavat jäsenet siirtämään kaikkia materiaaleja koskevat velvoitteensa kokonaisuudessaan kyseiselle
järjestelmälle. Tämä ”kaikki tai ei mitään -lähestymistapa”, josta säädetään asianomaisessa
lainsäädännössä, estää kaikkia järjestelmiä kilpailemasta toisiaan vastaan materiaalikohtaisesti ja
rajoittaa sopimukseen sitoutuneiden yritysten valinnanvapautta.

Komissio huomautti kuitenkin, että kaikki tai ei mitään -lähestymistapa on edelleen tarpeen
Yhdistyneessä kuningaskunnassa, jotta tällaiset järjestelmät voivat hankkia riittävän rahoituksen
investoidakseen jätteiden keräys- ja/tai käsittelyinfrastruktuuriin. Tämä katsotaan olennaiseksi ehdoksi
sille, että jäsenten velvollisuudet täytetään jatkossa. Komissio päätteli näin ollen, että 81 artiklan
3 kohdassa määrätyt edellytykset täyttyvät. Komissio noudatti samaa periaatetta vuonna 1998
hyväksyessään Valpakin jäsensopimukset. Valpak on Yhdistyneen kuningaskunnan markkinoilla suurin
keräys- ja kierrätyspalvelujen tarjoaja.

2.2 Vertikaaliset sopimukset

BIAC+BSS (asia COMP/D/37.544)

Brysselin lentokentän hallinnoija BIAC sekä Brysselin ja Deurnen lentokentillä eräitä liikkeitä hoitava
Belgian Sky Shops (BSS) tekivät sopimuksen sen jälkeen, kun yhteisön sisällä matkustavien tullivapaus
lakkasi 1. heinäkuuta 1999.

Sopimuksen mukaan perustetaan yhden hinnan järjestelmä niille tuotteille, jotka eivät ole valmisteveron
alaisia (toisin sanoen muut kuin tupakkavalmisteet, viinit ja alkoholijuomat). BSS sitoutui myymään
transit-alueella tuotteensa samoilla hinnoilla sekä yhteisön sisällä matkustaville että muille matkustajille
huolehtien itse arvonlisäveron maksamisesta. BIAC puolestaan alensi BSS:n lentokenttätiloista ja
myyntioikeudesta suorittamia maksuja suhteessa arvonlisäveroon. Osapuolten mukaan sopimuksen
tarkoituksena on varmistaa Brysselin lentokentän transit-alueen myynnin elinkelpoisuus, samalla kun
siinä otetaan huomioon vero- ja tullivapaan myynnin lakkauttaminen yhteisön sisäisillä lennoilla
matkustavien osalta ja annetaan näille samat edut kuin aikaisemmin.

Komissio katsoi, että sopimus on perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu tapa vahvistaa
suoraan tai välillisesti hinnat, mutta että sille voidaan myöntää poikkeus. Osapuolille lähetettiin
hallinnollinen kirje 15. joulukuuta 1999.

Inntrepreneur ja Spring (asiat COMP/F3/36.456 ja 36.492)

Komissio myönsi 29. kesäkuuta 2000 puuttumattomuustodistuksen The Grand Pub Companylle
(jäljempänä ’GPC’), joka on Yhdistyneessä kuningaskunnassa toimiva pubiyhtiö. Yhtiöllä ei ole
panimotoimintaa. Puuttumattomuustodistus myönnettiin GPC:n ja anniskelutiloissa ja niiden
ulkopuolella tapahtuvaan kulutukseen alkoholijuomia myyvien vähittäismyyntipaikkojen (yleensä
pubeja) välisille vakiomuotoisille vuokrasopimuksille (jäljempänä ’vuokrasopimukset’). (16) 

Ilmoituksen tekoaikaan GPC oli yksi suurimpia panimotoimintaa harjoittamattomia pubiyhtiötä
Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Näiden pubiyhtiöiden yhteenlaskettu osuus oluen kokonaiskulu-
tuksesta anniskelumarkkinoilla oli 11 prosenttia vuonna 1997. Helmikuussa 1998 GPC ilmoitti

¥16∂ EYVL L 195, 1.8.2000, s. 49.
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komissiolle viidentoista panimon kanssa tehtävistä jakeluketjun alkupään oluentoimitussopimuksista.
Komissio myönsi heti puuttumattomuustodistuksen hallinnollisella kirjeellä, sillä sopimuksiin ei
sisältynyt GPC:n hankintapolitiikkaa koskevia rajoituksia. GPC ilmoitti myös jakeluketjun loppupään
vuokrasopimuksista, joita se teki pubiensa itsenäisten toiminnanharjoittajien kanssa. Kesäkuussa 2000
tehdyssä päätöksessä käsiteltiin ainoastaan näitä vuokrasopimuksia.

Komissio ei havainnut perusteita aloittaa perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua
menettelyä näiden jakeluketjun loppupään vuokrasopimusten osalta. Tämä johtui suurelta osin GPC:n
asemasta itsenäisenä välittäjänä panimoiden ja vähittäismyyntipaikkojen välillä sekä GPC:n ja
panimoiden välisten jakeluketjun alkupään sopimusten luonteesta, joka ei ole rajoittava. Näistä syistä
komission analyysi erosi aikaisemmista päätöksistä, jotka liittyvät Yhdistyneen kuningaskunnan
panimoiden pubeja koskeviin vuokrasopimuksiin. (17)

GPC:n vuokrasopimuksiin sisältyy kaksi tärkeää rajoitusta. Ensimmäinen on yksinosto- ja kilpailukiel-
tolauseke, joka velvoittaa pubitoiminnan harjoittajan ostamaan kaiken oluensa GPC:ltä (oluen
ostovelvoite). Tähän liittyy vierasolutmääräys, jonka mukaan pubitoiminnan harjoittaja voi ostaa yhtä
tynnyriolutta toiselta toimittajalta. Toisen rajoituksen mukaan pubitoiminnan harjoittaja saa mainostaa
kolmansien toimittamia tuotteita vain suhteessa näiden tuotteiden myyntiin pubin kokonaisliikevaihdosta
(mainontaa koskeva lauseke).

Komissio myönsi oluen ostovelvoitteelle 81 artiklan 1 kohdan mukaisen poikkeuksen soveltaen suoraan
yhteisöjen tuomioistuimen antamaa Delimitis-tuomiota (18). Tässä ennakkoratkaisussa tuomioistuin
selvensi 81 artiklan 1 kohdan soveltamisalaa sellaisten panimosopimusten osalta, joiden perusteella pubit
toimivat vain yhden panimon kanssa. Tuomioistuin katsoi, että oluenhankintasopimus kuuluu 81 artiklan
1 kohdassa tarkoitetun kiellon soveltamisalaan, jos se täyttää seuraavat kaksi kumulatiivista edellytystä:
merkityksellisten markkinoiden on oltava suljetut, jolloin kilpailevien panimoiden on vaikea päästä
markkinoille tai kasvattaa markkinaosuuttaan; ja toiseksi kyseisen sopimuksen on vaikutettava
merkittävällä tavalla markkinoiden sulkemiseen. Koska nämä edellytykset ovat kumulatiiviset,
sopimuksiin ei sovelleta 81 artiklan 1 kohtaa, jos toinen edellytyksistä ei täyty.

Päätöksessä keskityttiin toiseen Delimitis-tuomiossa määrättyyn edellytykseen. Riippumatta siitä, ovatko
Yhdistyneen kuningaskunnan anniskelumarkkinat suljetut (ensimmäinen edellytys), vuokrasopimukset
eivät kuulu 81 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan, jos ne eivät vaikuta merkittävästi markkinoiden
sulkemiseen. Komissio katsoi, että sopimuksilla ei ollut tällaista vaikutusta. Tässä suhteessa päätöksessä
korostettiin ennen kaikkea sitä, että GPC:n pubit olivat sidoksissa tukkukauppiaaseen, jolla ei ollut
panimotoimintaa ja joka käytti useita hankintalähteitä ja järjesti toistuvia tarjouskilpailuja. Marraskuussa
1999 GPC:llä oli ostosopimukset kahdeksantoista panimon kanssa eikä yhteenkään sopimukseen
sisältynyt vähimmäisostovelvoitteita. Toisin sanoen GPC ei ollut sidoksissa yhteenkään toimittajaansa.
GPC toimi porttina Yhdistyneen kuningaskunnan anniskelumarkkinoille monelle panimolle ja teoriassa
kaikille muille kansallisille tai ulkomaisille panimoille (ottaen tietenkin huomioon, että tuoteryhmien
määrä, jonka pubiyhtiö voi varastoida ja jakaa vähittäismyyntipaikkoihinsa, on rajallinen). Komissio
totesi, että panimoille oli itse asiassa helpompaa tehdä sopimus yhden tukkumyyjän kanssa ja päästä siten
kaikkiin tukkumyyjään sidoksissa oleviin vähittäismyyntipaikkoihin kuin tehdä sopimus kunkin
vähittäismyyntipaikan kanssa erikseen. Komissio katsoi kaiken kaikkiaan, että pubiyhtiön
ostovelvoitteen sisältävät vuokrasopimukset, jotka eivät olleet sidoksissa jakeluketjun alkupäässä

¥17∂ Vertaa seuraaviin poikkeusta koskeviin komission päätöksiin: Scottish & Newcastle (EYVL L 189, 19.7.1999), Bass
(EYVL L 186, 19.7.1999) ja Whitbread (EYVL L 88, 31.3.1999).

¥18∂ Asia C-234/89, Stergios Delimitis v. Henninger Bräu, Kok. 1991, s. I-935.
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mihinkään panimoon, ennemminkin parantavat markkinoiden kilpailurakennetta kuin vaikuttavat
merkittävästi niiden sulkemiseen.

Mainontaa koskevan lausekkeen osalta komissio katsoi, että tällä oli kielteinen vaikutus muiden kuin
GPC:n toimittamien oluiden (erityisesti vierasoluen) myyntiin. Itse asiassa tämän lausekkeen
kirjaimellinen tulkinta tekisi tällaisten oluiden mainonnan mahdottomaksi, sillä lausekkeen mukaan
mainonnan on oltava suhteessa niiden osuuteen pubin liikevaihdosta. Koska oluet ovat uusia, niiden
osuuskin on aluksi olematon. Komissio katsoi kuitenkin, että jo oluen ostovelvoitteen ehdot antavat
GPC:lle mahdollisuuden estää muiden toimittajien oluiden tarjoamisen (lisäämällä ne GPC:n hinnastoon
sopimuksessa mainittuna oluena). Koska oluen ostovelvoitteen katsottiin kuuluvan 81 artiklan 1 kohdan
soveltamisalan ulkopuolelle, tämän perusteella mainontaa koskeva lauseke, jonka mukaan muiden
toimittajien oluiden mainostaminen on mahdotonta, ei myöskään kuulu 81 artiklan 1 kohdan
soveltamisalaan.

2.3 Määräävä markkina-asema

Espanjan laskeutumismaksut (asia IV/35.737)

Espanjan lentokenttäviranomaisella AENA:lla, joka on julkinen yritys, on yksinoikeus hallinnoida
Espanjan kaikkia 41:tä kaupallista lentoasemaa. Vastineena laskeutumiseen ja nousuun liittyvistä
palveluista lentoyhtiöiltä peritään maksu. Laskeutumismaksut ja niiden eri tasot on vahvistettu
kuninkaan asetuksilla sekä lailla. Espanjan lainsäädännössä erotellaan kotimaanlennot, yhteisön sisäiset
lennot ja yhteisön ulkopuoliset lennot. Kunkin lentoasemaryhmän ja lentokoneiden painoryhmän
kohdalla yhteisön sisäisten lentojen laskeutumismaksut ovat kotimaanlentojen maksuja korkeammat.
Toinen lainsäädännössä asetettu toimenpide on alennukset, joita myönnetään tietylle lentoasemalle
kuukaudessa tehtyjen laskeutumisten määrän mukaan. Suurimmat alennukset myönnetään lentoyhtiöille,
joilla on yli 200 laskeutumista kuukaudessa.

Alennukset ovat normaali käytäntö liike-elämässä, jos niitä tarjoavalla yrityksellä ei ole määräävää
markkina-asemaa. Niistä voi kuitenkin muodostua ongelma, jos yrityksellä on määräävä asema. Tällöin
yritys voi käyttää alennuksia vääristääkseen kilpailua markkinoilla. Määräävässä asemassa olevan
yrityksen on kohdeltava asiakkaitaan tasapuolisesti, jos toiminnot ovat verrattavissa toisiinsa. Näin ollen
määräävässä asemassa olevan yrityksen, joka kohtelee eri asiakkaitaan eri lailla, on perusteltava se
objektiivisilla syillä.

Vaikka AENA:n tarjoamat alennukset koskevat kaikkia lentoyhtiöitä, kotimaiset lentoyhtiöt hyötyvät
niistä ulkomaisia enemmän. Ainoastaan espanjalaiset lentoyhtiöt, kuten Iberia, Binter Canarias, Spanair,
Air Europa ja Air Nostrum, hyötyvät suurimmista alennuksista. Vuonna 1999 pelkästään Iberia sai noin
62 prosenttia kaikista AENA:n laskeutumismaksuista myöntämistä alennuksista.

Erilaiseen kohteluun oikeuttavia objektiivisia syitä ei ole olemassa, koska AENA:n tarjoamat palvelut,
kuten lähestymislennonjohto ja asematason käyttö, vaativat samanlaisen työn lentoyhtiöstä riippumatta.
Laskeutumiseen ja nousuun liittyvien palvelujen osalta mittakaavaetuja ei esiinny. Näin ollen komissio
päätteli, että soveltamalla edellä kuvattuja alennuksia AENA kohtelee lentoyhtiöitä eri lailla ilman
objektiivista syytä. Näin ollen se asetti eräät lentoyhtiöt epäedullisempaan kilpailuasemaan, mikä
merkitsee määräävän aseman väärinkäyttöä. Sama pätee tariffien eriyttämiseen sen mukaan, onko
kyseessä kotimaan lento vai yhteisön sisäinen lento. Tämän johdosta myös tässä tapauksessa
lentoyhtiöitä kohdellaan eri tavalla samankaltaisten laskeutumis- ja nousupalvelujen osalta. Tämä asettaa
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ETA:n sisäisiä lentoliikennepalveluja tarjoavat yhtiöt epäedulliseen kilpailuasemaan kotimaanlento-
palveluja tarjoaviin yhtiöihin verrattuna.

Tämän vuoksi Euroopan komissio teki 26. heinäkuuta 2000 päätöksen espanjalaisilla lentoasemilla
sovellettavasta laskeutumismaksuja koskevasta järjestelmästä ja katsoi, että se suosi kotimaisia
lentoyhtiötä ja syrji muita lentoyhtiöitä.

3 Kanteluiden hylkääminen

I.W./Skandia (asia COMP/D/37.552)

Kantelu koski tuontiautojen vakuutusehtoja. Eräiden tuontiautomallien omistajien on varustettava
autonsa lisäturvalaitteilla, jos niitä ei ole jo asennettu, eräiden ylimääräisten autovakuutusten saamiseksi
pakollisen liikennevakuutuksen lisäksi.

Pyydettyjen tietojen mukaan Skandia ja muut yritykset ovat yhteistyöhankkeessa etsineet keinoja
vähentääkseen autovarkauksia ja tutkineet poliisiylihallituksen (rikspolisstyrelsen) ja keskusautore-
kisterin virallisia tilastoja löytääkseen riskialttiit automallit. Hankkeen tulokset osoittivat, että eräisiin
tuontiautoihin liittyy ongelmia. Sen vuoksi lisävaatimukset ovat vakuutusyhtiöiden mukaan tarpeen.

Komission yksiköillä ei ole syytä uskoa päinvastaista. Näyttää siltä, että kyseiset vaatimukset oli otettu
käyttöön vastatoimena autovarkauksille. Virallisten tilastojen mukaan suoraan maahantuotujen autojen
eräillä malleilla oli suurempi riski tulla varastetuksi kuin muilla autoilla. Lisäksi Ruotsiin suoraan
tuotujen autojen määrä on lisääntynyt huomattavasti muutaman viime vuoden aikana.

Ilman todisteita siitä, että yhtiöt olivat sopineet rajoittavansa kilpailua ehdoin, jotka kuuluisivat EY:n
perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan, kyseistä yhteistyötä ei voitu katsoa
kilpailusääntöjen rikkomiseksi. Annettujen tietojen ja markkinatutkimuksen perusteella ei ollut syytä
tutkia asiaa enempää.

Elonex/Microsoft (COMP/C3/37.753)

Asian tutkinta alkoi 17. joulukuuta 1999 brittiläisen Elonex PLC:n tehtyä kantelun Microsoft
Corporationia vastaan. Elonex valmistaa henkilökohtaisia tietokoneita, joita myydään useissa EU:n
jäsenvaltioissa sekä Israelissa. Elonex väitti Microsoftin käyttävän väärin määräävää asemaansa
käyttöjärjestelmien markkinoilla käyttämällä kohtuuttomia ehtoja lisenssisopimuksissa, joita se tekee
OEM-valmistajien kuten Elonexin kanssa. Lisäksi Elonex väitti, että nämä sopimukset muodostavat
yhdessä eräänlaisen patenttipoolin, joka vääristää kilpailua henkilökohtaisten tietokoneiden
markkinoilla.

Useimmissa kuluttajien ostamissa tietokoneissa on valmiiksi asennettu käyttöjärjestelmä. Sen vuoksi
henkilökohtaisten tietokoneiden valmistajien on tehtävä lisenssisopimuksia käyttöjärjestelmien
valmistajien kanssa. Microsoftilla on käyttöjärjestelmien markkinoilla erittäin vahva markkina-asema, ja
sen markkinaosuuden arvioidaan olevan 80–95 prosenttia.

Elonex väittää Microsoftin rikkoneen sekä 81 että 82 artiklaa. Sen mukaan Microsoft asetti Elonexille
sellaisen OEM-lisenssisopimuksen, jonka seurauksena Elonexin on myönnettävä teollis- ja
tekijänoikeutensa Microsoftille, sen tytäryhtiöille ja muille lisenssinhaltijoille saamatta tekijänpalkkiota
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vastineeksi (niin sanottu takaisinluovutuslauseke ilman vastinetta). Elonexin mukaan sopimus antaa
muille Microsoftin lisenssinsaajille (joista monet ovat Elonexin kilpailijoita) mahdollisuuden käyttää
Elonexin patentoimaa tekniikkaa (monitorien virransäästöjärjestelmiä) ilmaiseksi. Lisäksi se väittää, että
tällainen Microsoftin markkinavoimansa avulla vaatima patenttipooli vahvistaa Microsoftin markkina-
asemaa, sillä se luo yhteyksiä Microsoftin ja sen lisenssinsaajaverkoston välille ja sulkee siten muut
markkinatoimijat ulkopuolelle.

Kantelun vastaanottamisen jälkeen Microsoftille lähetettiin 11 artiklan mukainen kirje, jossa pyydettiin
lisätietoja OEM-lisenssisopimuksista. Microsoft totesi vastauksessaan, että lisenssisopimuksilla ei ole
Elonexin väittämää vaikutusta ja että ne kattavat vain ne teollis- ja tekijänoikeudet, jotka liittyvät
lisensoituihin ohjelmistoihin (toisin sanoen Windowsiin) eivätkä tuotteisiin, joita muut Microsoftin
lisenssinsaajat mahdollisesti tuottavat. Koska Elonex ei ole toimittanut todisteita, jotka kumoaisivat
Microsoftin tulkinnan, asian käsittely on lopetettu.

DSF / Euroopan yleisradioliitto (EBU) (asia COMP/C2/35.629)

Telecinco / Euroopan yleisradioliitto (EBU) (asia COMP/C2/36.174)

Saksalainen televisioyhtiö DeutschesSportFernsehen (DSF), jolla on urheiluohjelmiin erikoistunut
kanava, teki kantelun EBUa vastaan 28. kesäkuuta 1995. Kantelu koski urheilutapahtumien
lähetysoikeuksien yhteishankintaa Eurovisio-järjestelmän puitteissa. Kantelijan mukaan EBUn
saksalaiset jäsenet olivat käyttäneet väärin määräävää asemaansa EY:n perustamissopimuksen 82
artiklan vastaisesti, kun ne olivat pyytäneet liian korkeita hintoja myöntäessään alilisenssejä Eurovisio-
järjestelmän puitteissa hankittuihin lähetysoikeuksiin.

Espanjalainen kaupallinen televisioyhtiö Telecinco teki kantelun 23. heinäkuuta 1996 EBUn jäsenten
harjoittamasta urheilutapahtumien lähetysoikeuksien yhteishankinnasta Eurovisio-järjestelmän
puitteissa.

Komissio oli aikaisemmin myöntänyt Eurovisio-järjestelmälle poikkeuksen 11. kesäkuuta 1993. (19)
Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin oli kumonnut kyseisen päätöksen 11. heinäkuuta 1996
antamassaan tuomiossa. (20)

Molemmat kanteluntekijät väittivät, että Eurovisio-järjestelmä rikkoo EY:n perustamissopimuksen
81 artiklan 1 kohtaa eikä sille voida myöntää 81 artiklan 3 kohdan mukaista poikkeusta.

Koska komissio on päätellyt, että Eurovisio-järjestelmä täyttää 81 artiklan 3 kohdan mukaiset
edellytykset, se teki uuden poikkeusta koskevan päätöksen 10. toukokuuta 2000. Tämän johdosta
komissio hylkäsi DSF:n ja Telecincon kantelut 7. heinäkuuta 2000 tekemillään muodollisilla päätöksillä.

Komissio hylkäsi DSF:n kantelun myös 82 artiklan rikkomista koskevan väitteen osalta erityisesti siksi,
että alilisensointia koskevissa säännöissä, jotka ovat edellytyksenä Eurovisio-järjestelmälle
myönnettävälle poikkeukselle, on määräyksiä sovittelumenettelystä siltä varalta, että lähetysoikeuksia
koskevista hinnoista aiheutuu erimielisyyksiä, eikä DSF pyytänyt tällaista sovittelupäätöstä.

¥19∂ EYVL L 179, 22.7.1993, s. 23.
¥20∂ Yhdistetyt asiat T-528/93, T-542/93, T-543/93 ja T-546/93, Metropole télévision SA ja Reti Televisive Italiane SpA ja

Gestevisión Telecinco SA ja Antena 3 de Televisión v. Euroopan yhteisöjen komissio, Kok. 1996, s. II-649.
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UEFAn ilmoitus vuoden 2000 jalkapallon Euroopan-mestaruuskilpailujen 
lipunmyyntijärjestelyistä (asia COMP/37.424)

Komissio hyväksyi 7. kesäkuuta 2000 hallinnollisella kirjeellä UEFAn ilmoittamat järjestelyt, jotka
liittyivät Belgiassa ja Alankomaissa vuonna 2000 järjestettyjen jalkapallon Euroopan-mestaruuskil-
pailujen (’Euro 2000’) pääsylippujen myyntiin.

Arvioidessaan UEFAn ilmoittamia järjestelyjä komissio otti huomioon Ranskan vuoden 1998
jalkapallon maailmancupin paikallista järjestelykomiteaa vastaan jokin aika sitten tehdyn päätöksen (21)
ja komissio halusi erityisesti varmistaa, että UEFAn ehdotukset tarjosivat kuluttajille kaikkialla
Euroopassa mahdollisuuden hankkia pääsylippuja tasapuolisesti. Komissio totesi, että UEFAn
ehdotukset varmistivat pääsylippujen myynnin eurooppalaisille kuluttajille aidosti syrjimättömällä
tavalla, ja hyväksyi järjestelyt.

Ilmoituksen arvioinnin aikana komissio vastaanotti kantelun, jonka mukaan UEFA käytti määräävää
asemaansa EY:n perustamissopimuksen 82 artiklan vastaisesti, kun se ei sallinut tapahtuman paikallisen
järjestelykomitean tarjota yrityksille tarkoitettuja lippupaketteja ulkopuolisten lipputoimistojen
myytäväksi. Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytäntöä (22) soveltaen komissio päätteli, että
vaikka UEFAlla olisi määräävä asema yritysten lippupakettien markkinoilla, mikä ei ollut täysin varmaa,
UEFAn kieltäytyminen toimimasta ulkopuolisten lipputoimistojen kanssa olisi määräävän aseman
väärinkäyttöä vain, jos yritysten lippupakettien toimittaminen olisi välttämätöntä näiden toimistojen
liiketoiminnan jatkumiselle. Koska tämä olennainen edellytys ei täyttynyt, kantelu hylättiin.

4 Sopiminen

Gas Natural–Endesa (asia 37.542)

Komissio ilmoitti 27. maaliskuuta 2000 päätöksessään lopettavansa tutkimuksen, joka koski
pitkäaikaista kaasuntoimitussopimusta. Sopimuksen olivat tehneet espanjalainen kaasuyhtiö Gas
Natural, joka kuuluu Repsol-YPF-konserniin, ja espanjalainen sähköntuottaja Endesa. Tutkimus
lopetettiin sen jälkeen, kun osapuolet muuttivat sopimusehtojaan ottaen huomioon komission varoitus-
kirjeessä esittämät kilpailuongelmat (23).

Varoituskirjeessään komissio ilmoitti yhtiöille, että alkuperäinen toimitussopimus saattaisi rikkoa EY:n
perustamissopimuksen 82 artiklaa, sillä se vahvisti entisestään Gas Naturalin määräävää asemaa Espanjan
kaasumarkkinoilla. Komissio katsoi, että seuraavat sopimukseen liittyvät seikat olivat ongelmallisia:

– Sopimus loisi esteitä Espanjan vapautetuille kaasumarkkinoille pääsylle. Endesa kattoi tämän
sopimuksen avulla koko tulevan kaasutarpeensa. Samaan aikaan mahdolliset markkinoille tulijat
menettivät volyymimäärältään houkuttelevan asiakkaan, sillä sähköntuottajat ovat suurimpia
kaasuasiakkaita. Uusien kilpailijoiden tulo markkinoille tehtiin siten vaikeammaksi. Espanjan
markkinoiden sulkeminen olisi voinut estää huomattavasti eurooppalaisten kaasumarkkinoiden
vapauttamista.

¥21∂ EYVL L 5, 8.1.2000.
¥22∂ Oscar Bronner GmbH & Co. KG v. Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG, Mediaprint

Zeitungsvertriebsgesellschaft mbH & Co. KG ja Mediaprint Anzeigengesellschaft mbH & Co. KG, Kok. 1998, s. I-7791.
¥23∂ Katso IP/00/297, 27.3.2000.
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– Sopimukseen sisältynyt kaasun jälleenmyynnin kielto johti Espanjan kaasumarkkinoiden
segmentoitumiseen. Alkuperäinen sopimus rajoitti myös Endesan kilpailuasemaa kaasumarkkinoilla,
joilla se on toistaiseksi pieni toimija, koska se ei saanut myydä edelleen Gas Naturalilta
sähköntuotantoon ostettua kaasua, kun taas Gas Natural sitoutui erillisessä sopimuksessa toimittamaan
kaasua jälleenmyyntiin eri hinnalla. Kaasun loppukäytön mukainen hinnan eriyttäminen ja
jälleenmyyntikielto ovat klassinen esimerkki johtavassa asemassa olevan yhtiön käyttäytymisestä
markkinoiden vapautumisen alkaessa. Hintojen alentaminen niiden asiakkaiden osalta, joista uudet
markkinoille tulijat ovat todennäköisesti kiinnostuneita, ja hintojen pitäminen korkeina muilla
markkina-alueilla (markkinoiden segmentointi) vahvistavat vakiintuneessa asemassa olevien yritysten
(kuten Gas Naturalin) markkina-asemaa ja vahvistavat keinotekoisesti niiden asemaa.

– Sopimus oli muita espanjalaisia kaasunostajia syrjivä. Eräiden alkuperäisen sopimuksen määräysten
voidaan tulkita antavan Endesalle paremman kohtelun kuin muille Gas Naturalin tuleville
asiakkaille.

Sen jälkeen kun komissio oli ilmoittanut kilpailuun liittyvistä ongelmista, Gas Natural ja Endesa
ehdottivat yhteistyöhengessä eräitä muutoksia kaasuntoimitussopimukseen poistaakseen komission
huolenaiheet ja välttääkseen rikkomisesta johtuvan muodollisen menettelyn. Niiden ehdotukset olivat
seuraavat:

– Sopimuksen kattaman kaasumäärän merkittävä alentaminen (noin 25 prosenttia), jolloin osa
Endesan ostokapasiteetista vapautuu, ja Endesa jää asiakkaaksi kaasumarkkinoille. Endesan on näin
ollen ostettava lisää kaasua, mikä houkuttelee uusia toimittajia ja tuo lisää kilpailua Espanjan
markkinoille. Komissio katsoi, että vapautettu määrä on riittävän suuri houkutellakseen
markkinoille uusia toimittajia.

– Toimitussopimuksen voimassaoloajan lyhentäminen kolmanneksella, jolloin vältetään asiakkaan
liian pitkäaikainen riippuvuus toimittajasta. Sopimus ei näin ollen ylitä 12:ta vuotta huipputuotanto-
kaudella.

– Gas Natural ei vaadi Endesaa (tai muuta sähköntuottajaa tulevissa sopimuksissa) käyttämään kaasua
pelkästään sähköntuotantoon sen jälkeen, kun toimitukset saavuttavat huipputason. Endesa voi siksi
jälleenmyydä kaasua vapaasti.

– Muiden sopimusmääräysten muuttaminen, kun määräykset olisivat suosineet Endesaa muita
kaasuasiakkaita syrjivästi.

Osapuolten antamien sitoumusten johdosta komissio päätti olla jatkamatta menettelyään Gas Naturalia
vastaan.

Statkraft/Elsam – liitosyksikkökapasiteetti (asia COMP/E/37.125)

Tuonti on olennainen kilpailunlähde vapautetulla energia-alalla. Sähköä voidaan tuoda vain
naapurimaiden korkeajännitesähköverkot yhdistävien liitosyksiköiden kautta. Toimivien sähköalan
sisämarkkinoiden edellytyksenä on pääsy rajatylittäviin liitosyksiköihin. (24) Sähkömarkkinoiden

¥24∂ Katso myös XXVIII kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus, 1998, s. 56, 127 kohta, jossa käsitellään liitosyksiköiden roolia
kilpailun kannalta.
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avaaminen muiden jäsenvaltioiden kilpailijoille johtaa enenevässä määrin uuteen rajatylittävän
sähkökaupan muotoon. Tämän johdosta eräät jäsenvaltioiden väliset liitosyksiköt ovat ylikuormittuneet.

Sähkön tuontia koskevat kilpailumahdollisuudet ovat laajentuneet Pohjois-Euroopassa. Tämä havaittiin
komission tutkiessa sopimuksia, jotka koskevat Norjan, Länsi-Tanskan ja Pohjois-Saksan yhdistävien
liitosyksiköiden kapasiteetin varaamista. Komission esitettyä asiaan liittyvät ongelmat Statkraft, E.ON ja
Elsam suostuivat vapauttamaan kapasiteettia tärkeissä sähkökaapeleissa, jotka yhdistävät Skandinavian
maiden ja Saksan korkeajännitesähköverkot toisiinsa.

Komissio sai alun perin ilmoituksen pitkäaikaisesta varaussopimuksesta, joka mukaan 60 prosenttia
Länsi-Tanskan ja Norjan yhdistävän ainoan kaapelin (’Skagerrakin kaapeli’) kokonaiskapasiteetista
annetaan norjalaiselle voimayhtiölle Statkraftille ja Länsi-Tanskan johtavalle sähköntuottajalle
Elsamille. Sopimuksen oli määrä olla voimassa 20 vuotta.

Loput 40 prosenttia Skagerrakin kaapelista varattiin samoin Statkraftin ja länsisaksalaisen
sähköntuottajan ja -jakelijan E.ON:n pitkäaikaisella sopimuksella. Sopimuksella varattiin myös siirtoka-
pasiteettia Länsi-Tanskan verkon kautta ja noin 34 prosenttia Tanskan ja Saksan välisen liitosyksikön
kapasiteetista siirrettäessä sähköä Saksaan. Varauksen oli määrä olla voimassa 25 vuotta vuodesta 1998
lähtien.

Yhdessä näillä sopimuksilla varattiin koko Norjan ja Tanskan välinen siirtokapasiteetti ja noin
34 prosenttia Tanskan ja Saksan välisestä kapasiteetista. Ostajilla E.ON:llä ja Elsamilla on erittäin vahva
asema omilla markkinoillaan.

Komissio havaitsi viitteitä siitä, että Skagerrakin kaapelin sekä Tanskan ja Saksan välisten liitosyk-
siköiden avoimen kapasiteetin puute johtaa kaupan vääristymiin Norjan, Länsi-Tanskan ja Saksan
välillä.

Komissio ilmoitti osapuolille epäilevänsä, ovatko Skagerrakin kaapelia sekä Tanskan ja Saksan välisiä
liitosyksiköitä koskevat pitkäaikaiset varaussopimukset kilpailuoikeuden mukaisia. Näitä kilpailu-
ongelmia oli käsitelty myös VEBAn ja VIAGin sulautumaa koskevan menettelyn yhteydessä, minkä
johdosta E.ON luopui Skagerrakin kaapelia sekä Tanskan ja Saksan välisiä liitosyksiköitä koskevista
kapasiteetin varauksista.

Statkraftin ja Elsamin sopimusta, joka koski 60:tä prosenttia Skagerrakin kaapelin kapasiteetista, on
myös muutettu siten, että kaapelin koko kapasiteetti vapautui tammikuussa 2001.

Sääntelyviranomaiset hyväksyivät osapuolten tekemät muutokset, jotka tulivat voimaan tammikuussa 2001.

Telefónica/Sogecable / AVS II (asia COMP/C2/37.652)

Sogecable SA, Gestión de Derechos Audiovisuales y Deportivos SA (Gestsport) ja Canalsatélite Digital
SL (Canalsatélite) sekä Telefónica Media SA, Gestora de Medios Audiovisuales Fútbol SL (GMAF) ja
Distribuidora de Televisión Digital SA (Vía Digital) tekivät 17. kesäkuuta 1999 sopimuksen jalkapallon
”Liga española”- ja ”Copa del Rey” -mestaruusotteluiden lähetysoikeuksista. Sogecable käyttää
määräysvaltaa Canalsatélitessa ja Gestsportissa ja Telefónica-konserniin kuuluva Telefónica Media
GMAF:ssä ja Vía Digitalissa.
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Edellä mainitusta sopimuksesta ilmoitettiin 30. syyskuuta 1999 neuvoston asetuksen N:o 17 4 artiklan
mukaisesti.

Sopimus koskee Espanjan maksutelevisiomarkkinoita sekä Telefónican ja Sogecablen (Canal+Espanja)
yhteistä strategiaa käyttää tärkeimpiä kansallisia jalkapallon lähetysoikeuksia yhteisyrityksensä
Audiovisual Sportin puitteissa.

Kesäkuun 17. päivänä 1999 tehdyn sopimuksen mukaan Telefónica ja Telefónican kaapelitytäryhtiöt
saivat Sogecablelta mahdollisuuden käyttää Sogecablen yksinoikeuksia, jotka liittyvät Espanjan
mestaruussarjan kertamaksuperusteisiin televisiolähetyksiin. Korvauksena tästä Sogecable sai oikeuden
käyttää yhdessä Telefónican kanssa sen vastikään hankkimia mestarien liigan lähetysoikeuksia.

Sogecable ja Telefónica vahvistivat toimivansa yhteistyössä käyttäessään jalkapallon lähetysoikeuksia
yhteisyrityksensä Audiovisual Sportin kautta. Audiovisual Sport määritteli oikeuksien käyttöä koskevat
ehdot ja erityisesti niiden jalkapallo-otteluiden hinnat, joita Sogecable, Telefónica ja kolmannet
yleisradiopalvelujen harjoittajat lähettävät kertamaksullisina maksutelevision kautta.

Lähes kaikki espanjalaiset maksutelevisioyhtiöt, jotka ovat Telefónican ja Sogecablen kilpailijoita,
tekivät EY:n perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklan mukaisen kantelun Telefónican ja Sogecablen
sopimuksen markkinat sulkevien vaikutusten ja väitetyn hinnan vahvistamisen vuoksi. Espanjalainen
jalkapalloklubi teki myös kantelun Telefónican ja Sogecablen tekemästä jalkapallo-oikeuksien
yhteishankintajärjestelystä.

Komissio lähetti osapuolille 11. huhtikuuta 2000 asetuksen N:o 17 15 artiklan 6 kohdan mukaisen
väitetiedoksiannon, joka poisti Telefónicalta ja Sogecablelta oikeuden sakoista vapautumiseen.

Väitetiedoksiannon jälkeen osapuolet myönsivät Espanjan markkinoiden uusille kaapeli- ja digitaalista
maanpäällistä lähetystapaa käyttäville televisioyhtiöille jalkapallo-otteluiden lähetysoikeudet tekemällä
alilisenssisopimukset. Samoin osapuolet muuttivat ilmoitettuja sopimuksia ja takasivat kilpailijoiden
kanssa tehdyissä sopimuksissa, että yleisradiopalvelun harjoittajat voivat asettaa vapaasti espanjalaisille
katsojille kertamaksullisina tarjottavien jalkapallo-otteluiden hinnat.

Espanjan maksutelevisiomarkkinoiden uudet tulokkaat ovat saaneet käyttöönsä lähes kaikki Espanjan
mestaruussarjan kertamaksullisina tarjottavat jalkapallo-ottelut. Näin ollen niillä on huomattavasti
paremmat mahdollisuudet kilpailla tehokkaasti Telefónican ja Sogecablen kanssa. Syyskuusta 2000,
jolloin uusi jalkapallokausi alkoi, jalkapallo-otteluja on tarjottu paitsi satelliittitelevision kautta
(Telefónica ja Sogecable) myös digitaalista maanpäällistä lähetystapaa käyttävien yhtiöiden kautta
(Quiero Television) sekä kaapeliteitse (AOC ja Cableuropa). Quiero Televisión ja AOC ovat
peruuttaneet kantelunsa.

Espanjalaiset katsojat saavat kattavammat lähetykset jalkapallo-otteluista (”fútbol para todos”). Kaikki
kilpailijat tarjoavat lähes kaikki Espanjan mestaruussarjan ottelut, jotka ovat katsottavissa kertamaksulä-
hetyksinä.

Syyskuun 2000 alussa Espanjassa käytiin tiukkaa kilpailua eri televisioyhtiöiden kesken siitä, kuka tekisi
parhaan jalkapallotarjouksen ja saisi eniten palvelun tilaajia. Jotta voitiin arvioida, ovatko osapuolten
myönnytykset johtaneet todelliseen hintakilpailuun ja katsojien maksamien hintojen pysyvään
alenemiseen, oli tärkeää tarkastella sekä uusia tilaajia koskevia tarjouksia että nykyisiltä tilaajilta
perittyjä hintoja. Näyttää siltä, että hinnat ovat todella alentuneet merkittävästi. Vía Digital alensi
syyskuussa 2000 ”Vía Total” -kokonaisuuden tilaajahintoja 20 prosenttia, jos tilaus tehtiin vähintään
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vuodeksi, ja 10 prosenttia, jos tilauksen kestoaika oli alle vuosi. QuieroTV aloitti lokakuussa 2000 uuden
pistejärjestelmän, jota sovelletaan ostettaessa useita kertamaksullisina lähetettäviä jalkapallo-otteluita.
Järjestelmän johdosta hinnat alenivat lähes 50 prosenttia verrattuna Espanjassa aikaisemmin
pyydettyihin hintoihin.

Komissio päätti 15 artiklan 6 kohdan mukaisen menettelyn marraskuussa 2000, mutta jatkaa Audiovisual
Sport -järjestelmän arviointia 81 artiklan mukaisesti.

Nintendo-konsolien ja -tuotteiden jakelu (COMP/C3/36.321)

Euroopan komissio päätti 25. huhtikuuta 2000 aloittaa menettelyn Nintendo Co:ta ja seitsemää muuta
Nintendon tuotteita jakelevaa yhtiötä vastaan (Linea GIG S.p.A., Itochu Corporation, Concentra L.DA,
Bergsala AB, Nortec SA, CD-Contact Data GmbH ja John Menzies Plc.).

Komission tutkima asia koskee Nintendon tuotteiden jakelua. Nintendo valmistaa erilaisia pelikonsoleita
ja näihin sopivia pelejä. Kyseessä olevat tuotteet ovat ”staattiset” NES- ja SNES-konsolit, jotka on nyt
korvattu N64-peliasemalla, sekä kannettava Game Boy. Nintendo on kehittänyt ja markkinoinut useita
pelejä kullekin konsolille.

Komissio väitti, että yhtiöt olivat jakaneet yhteismarkkinat. Kullekin yhtiölle oli annettu kansallinen alue
Euroopan unionissa Nintendo-tuotteiden jakelua varten, ja niillä oli velvollisuus estää rinnakkaisvienti
alueeltaan ensi sijassa asettamalla vientikieltoja ja valvomalla tukku- ja vähittäiskauppa-asiakkaita.
Yhtiöt toimivat tiiviissä yhteistyössä löytääkseen yritykset, jotka mahdollisesti harjoittivat
rinnakkaiskauppaa. Rinnakkaiskaupan sallivia yhtiöitä rangaistiin.

Komissio syytti Nintendoa myös hintakilpailun rajoittamisesta. Sen mukaan Nintendo vaikeutti
vähittäiskauppiaiden hintakilpailua Ranskassa sekä Belgiassa. Rajoitukseen liittyi myös tappiollisia ja
jälkikäteen myönnettäviä alennuksia koskevan kansallisen lainsäädännön soveltaminen, sillä toisin kuin
käteisalennuksia, näitä alennuksia ei oteta huomioon arvioitaessa, onko tuotteet myyty kustannukset
alittavalla hinnalla. Järjestelmä oli mahdollinen, koska rinnakkaismyyntiä oli rajoitettu ja koska
vähittäiskauppiailla ei sidotun hankintakäytännön vuoksi ollut näissä maissa Nintendon jakelua
harjoittavien tytäryhtiöiden lisäksi muita hankintalähteitä, jotka olisivat tarjonneet eri kauppaehdot
(kuten käteisalennuksia).

Nintendon jakelukäytäntöä koskeva tutkimus alkoi vuonna 1995. Komission mukaan rikkomiset
jatkuivat huolimatta siitä, että Nintendo tiesi tutkimuksesta. Tutkimukset vauhdittuivat, kun eräät
yritykset aloittivat yhteistyön komission kanssa ja toimittivat olennaisia todisteita.

Saatuaan vastaukset väitetiedoksiantoon komissio tekee lopullisen päätöksen vuoden 2001 aikana.

Sun/Microsoft (COMP/C3/37.345)

Euroopan komissio lähetti 3. elokuuta 2000 komission jäsenen Mario Montin aloitteesta väitetie-
doksiannon Microsoftille. Microsoftin on väitetty käyttävän väärin henkilökohtaisissa tietokoneissa
käytettävien käyttöjärjestelmien markkinoilla olevaa määräävää asemaansa siirtämällä tätä
markkinavoimaa palvelinohjelmistojen markkinoille. Komissio ryhtyi toimintaan amerikkalaisen
ohjelmistoyrityksen Sun Microsystemsin kantelun johdosta. Kantelun mukaan Microsoft rikkoi
Euroopan unionin kilpailusääntöjä harjoittamalla lisensointia syrjivästi ja kieltäytymällä antamasta
olennaisia tietoja Windows-käyttöjärjestelmästä.
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Microsoftilla on noin 95 prosentin osuus henkilökohtaisten tietokoneiden käyttöjärjestelmien markkinoilla,
joten sen määräävä markkina-asema on käytännössä kiistaton. Useimmat henkilökohtaiset tietokoneet on
liitetty verkkoihin, joiden toimintaa ohjataan palvelinkoneilla. Yhteentoimivuus, toisin sanoen tietokoneen
kyky käydä vuoropuhelua palvelinkoneen kanssa, on tietoverkkotekniikan perusta. Yhteentoimivuus
edellyttää, että tietokoneen ja palvelinkoneen käyttöjärjestelmät pystyvät käymään vuoropuhelua
yhteyksien eli niin sanottujen rajapintojen kautta. Sun Microsystems väitti, että Microsoftin lähes
monopoliasema käyttöjärjestelmien markkinoilla velvoittaa Microsoftia antamaan tietoja rajapinnoistaan,
jotta käyttöjärjestelmä on yhteentoimiva muiden kuin Microsoftin palvelinohjelmien kanssa. Komissiolle
annettiin todisteita, joiden mukaan Microsoft ei täyttänyt velvoitettaan antaa riittävästi tietoja käyttöjärjes-
telmiensä rajapinnoista. Komissio katsoo, että Microsoft antoi näitä tietoja ainoastaan osittain ja syrjivästi
joillekin kilpailijoilleen. Se kieltäytyi antamasta tietoja rajapinnoista esimerkiksi Sun Microsystemsille. (25)

Microsoft antoi vastauksen väitetiedoksiantoon 17. marraskuuta 2000. Vastauksessa on yli 12 000 sivua,
jotka on järjestetty 25 suureen kansioon. Lyhyesti sanottuna Microsoftin mukaan väitteet yhteisön
kilpailuoikeuden rikkomisesta ovat ristiriidassa sen kanssa, että eurooppalaisilla yrityksillä on verkkoja,
joissa Windows-asiakaskoneet toimivat hyvin yhteen muiden valmistajien palvelimien, kuten Sunin
Solaris-palvelimien kanssa. Windows-asiakaskoneiden ja muiden valmistajien palvelimien
yhteentoimivuus tiedonvaihdossa ja tämän tiedon hyödyntämisessä olisikin näin ollen nykyisin varsin
yleistä eurooppalaisissa yritysverkoissa. Väitetiedoksiannossa tukeudutaan Microsoftin mukaan
sellaiseen yhteentoimivuuden määritelmään, joka ylittää tietokoneohjelmien oikeudellisesta suojasta
vuonna 1991 annetussa direktiivissä (91/250/ETY) käytetyn määritelmän. Väitetiedoksiannossa esitetty
korjaustoimenpide olisi Euroopan unionin teknologiapolitiikan kannalta riskialtis.

Komissio ei vastauksen alustavassa tarkastelussa hyväksy Microsoftin väitettä, vaan uskoo tulkitsevansa
oikein itse antamansa direktiivin soveltamisalan. Komissio vastustaa Microsoftin kapeaa tulkintaa
vähäisestä yhteentoimivuudesta. Sen mukaan määräävässä asemassa olevalla yhtiöllä, joka tässä määrin
hallitsee henkilökohtaisten tietokoneiden käyttöjärjestelmien markkinoita, on oikeudellinen velvollisuus
antaa kilpailijoilleen riittävästi tietoja rajapinnasta, jotta voidaan turvata tasapuoliset toimintaedel-
lytykset tietotekniikka-alalla.

Komissio tehnee asiaa koskevan päätöksen vuonna 2001.

Groupement des cartes bancaires (asiat COMP/32.746, 35.700, 
35.859 ja 37.260)

Komissio lähetti 30. lokakuuta 2000 hallinnollisen kirjeen asian käsittelyn lopettamisesta Groupement
des cartes bancaires -ryhmittymälle, joka oli tehnyt useita ilmoituksia säännöistään ja sisäisistä
päätöksistään. Ilmoituksista ensimmäinen oli päivätty vuonna 1988 ja viimeinen vuonna 1998 (katso
tarkemmin osa I, 205–208 kohta).

5 Kansainvälinen yhteistyö

Air France / Sabre (asia IV/36.488)

Komissio lopetti heinäkuussa 2000 tutkimuksensa syrjinnästä, jota Air Francen oli väitetty harjoittaneen
amerikkalaista tietokonevarausjärjestelmä Sabrea kohtaan, sen jälkeen kun Ranskan lentoyhtiö sopi

¥25∂ Lisätietoja komission lehdistötiedotteessa IP/00/906, 3.8.2000, http://europa.eu.int/rapid/start/.
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menettelytapasäännöistä tarjoten Sabrelle samoja ehtoja kuin osaksi omistamalleen Amadeus-varausjär-
jestelmälle sekä muille tietokonevarausjärjestelmille. Menestyksekäs tutkimus oli ensimmäinen tapaus,
joka on pantu vireille Yhdysvaltain oikeusministeriön pyynnöstä Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen
kahdenvälisen yhteistyösopimuksen mukaisesti.

Sabre ja Amadeus ovat tietokonevarausjärjestelmiä, jotka helpottavat lentolippujen ja niihin liittyvien
palvelujen myyntiä. Sabre oli viime aikoihin asti yhdysvaltalaisen lentoyhtiön American Airlinesin
määräysvallassa, ja Amadeuksen omistavat Air France, saksalainen Lufthansa, espanjalainen Iberia ja
yhdysvaltalainen Continental Airlines.

Tutkimuksen pohjana oli alun perin Yhdysvaltain oikeusministeriölle tehty kantelu, jonka mukaan eräät
Amadeukseen liittyvät yhtiöt (muun muassa Air France, Iberia, Lufthansa ja SAS) olivat käyttäneet
määräävää markkina-asemaansa väärin. Väitteet koskivat ensisijaisesti sitä, että lentoyhtiöt eivät
tarjonneet Sabrelle samoja kattavia ja oikea-aikaisia lentotietoja, joita ne tarjosivat Amadeukselle, ja että
ne eivät tarjonneet Sabrelle samoja teknisiä mahdollisuuksia, kuten varausten online-vahvistuksia.

Soveltaen ensimmäistä kertaa EU:n ja Yhdysvaltojen väliseen kilpailuyhteistyösopimukseen sisältyvää
näkökantojen huomioonottamismenettelyä Yhdysvaltain oikeusministeriö pyysi komissiota tutkimaan
väitteitä EU:n kilpailusääntöjen perusteella. Näkökantojen huomioonottamisen ansiosta Yhdysvaltain
kilpailuviranomaiset voivat pyytää komissiota tutkimaan väitettyä kilpailunvastaista toimintaa
Euroopassa ja päinvastoin.

Alustavan tutkimuksen jälkeen komissio aloitti menettelyn Air Francea vastaan maaliskuussa 1999. Sen
jälkeen Sabre kuitenkin sopi Air Francen kanssa menettelytapasäännöistä. Säännöissä, joihin sisältyy
vastavuoroisia sitoumuksia, velvoitetaan osapuolet varmistamaan tietokonevarausjärjestelmien ja
lentoyhtiöiden välinen tasapuolinen kohtelu. Tämä poistaa komission mainitseman ongelman.
Säännöissä määrätään myös säännöllisestä tietojenvaihdosta ja teknistä kehitystä koskevista
ilmoituksista.

Komission tutkimuksessa ei osoitettu, että Lufthansa, Iberia tai SAS olisivat syyllistyneet syrjintään.
Sabre on kuitenkin sopinut samanlaisista menettelytapasäännöistä Lufthansan ja SAS:n kanssa. Näissä
säännöissä määrätään myös yhteistyöstä esimerkiksi silloin, kun matkatoimistot soveltavat
sääntöjenvastaisia varauskäytäntöjä. Kaikki kyseiset lentoyhtiöt ovat todenneet olevansa valmiita
kohtelemaan kaikkia muita tietokonevarausjärjestelmiä samalla tavoin.

B – Komission antamat tai ehdottamat uudet säädökset ja tiedonannot

Nimi Päivämäärä Julkaisu
Tiedonanto tilaajayhteyksien eriytetystä tarjonnasta 26.4.2000 EYVL C 272, 23.9.2000, s. 55
Puheensiirto Internetissä 20.12.2000 EYVL C 369, 22.12.2000, s. 3
Kilpailua koskevat direktiiviluonnokset (televiestintä) 12.7.2000 EYVL C 96, 27.3.2001, s. 2
Komission asetus (EY) N:o 2658/2000 perustamissopimuksen 81 
artiklan 3 kohdan soveltamisesta erikoistumissopimusten ryhmiin 

29.11.2000 EYVL L 304, 5.12.2000, s. 3 

Komission asetus (EY) N:o 2659/2000 perustamissopimuksen 81 
artiklan 3 kohdan soveltamisesta tutkimus- ja kehityssopimusten 
ryhmiin 

29.11.2000 EYVL L 304, 5.12.2000, s. 7 

Komission tiedonanto – Suuntaviivat EY:n perustamissopimuksen 
81 artiklan soveltamisesta horisontaalista yhteistyötä koskeviin 
sopimuksiin

29.11.2000 EYVL C 3, 6.1.2001, s. 2
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C – EY:n perustamissopimuksen 81, 82 ja 86 artiklan nojalla tehdyt 
muodolliset päätökset 

1 Julkaistut päätökset

2 Muut muodolliset päätökset (26)

Päätökset kantelun hylkäämisestä

D – Hallinnollisella kirjeellä päätökseen saatetut asiat vuonna 200027

Julkaistut päätökset Päätöksen 
päivämäärä

Julkaisu

CECED (Asia 36.718) 24.1.2000 EYVL L 187, 26.7.2000, s. 47
Eurovisio (Asia 32.150) 10.5.2000 EYVL L 151, 24.6.2000, s. 18
FETTCSA (Asia 34.018) 16.5.2000 EYVL L 268, 20.10.2000, s. 1
Aminohapot (Asia 36.545) 7.6.2000
Inntrepreneur (Asia 36/456) & Spring (Asia 36.492) 29.6.2000 EYVL L 195, 1.8.2000, s. 49
Nathan/Bricolux (Asia 36.516) 5.7.2000 EYVL L 54, 23.2.2001, s. 1
Spanish Airports (Asia 35.737) 26.7.2000 EYVL L 208, 18.8.2000, s. 36
Opel Nederland (Asia 36.653) 20.9.2000 EYVL L 59, 28.2.2001, s. 1
Kalsinoitu sooda – Solvay-CFK 13.12.2000 IP/00/1449, 13.12.2000
Kalsinoitu sooda – Solvay 13.12.2000 IP/00/1449, 13.12.2000
Kalsinoitu sooda – ICI 13.12.2000 IP/00/1449, 13.12.2000
JCB (Asia 35.918) 21.12.2000 IP/00/1526, 21.12.2000
Italia – uudet postipalvelut 21.12.2000 EYVL L 63, 3.3.2001
Unisource (Asia 36.841) 29.12.2000 EYVL L 52, 22.2.2001, s. 30

¥26∂ Ei julkaistu EYVL:ssä.

Asia N:o Comp/ Nimi Päätöksen päivämäärä
35.855 Moreno / Landis & Gyr 5.1.2000
36.648 Elsimet/Lava 7.1.2000
35.979 ESAT 18.1.2000
37.281 Alile/OUP 19.1.2000
35.266 WFSGI/FIFA 29.2.2000
34.811 SIC / Radiotelevisao Portuguesa 7.3.2000
36.174 Telecinco/UER 11.7.2000
35.629 Deutsches Sportfernsehen / UER 11.7.2000
36.060 Röwe/Audi 21.12.2000

¥27∂ 1 = Puuttumattomuustodistus – 81 artiklan 1 kohta tai 82 artikla
2 = Yksittäispoikkeus – 81 artiklan 3 kohta
3 = Yhdenmukaisuus tiedonannon/ryhmäpoikkeuksen kanssa

Asia N:o Comp/ Nimi Lopetuspäivä Hallinnollisen 
kirjeen laji (27)

36.447 SweFerry+DSB 4.1.2000 1
36.340 ICWP 5.1.2000 1
36.535 CIA 6.1.2000 1
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36.325 Saksa (90 art., direktiivi 96/19) 7.1.2000 1
37.139 APB+SMC 7.1.2000 1
35.956 Equiform/APB 10.1.2000 1
37.566 Medical Systems+Dräger+1 10.1.2000 2
37.618 SCH + GDM 10.1.2000 1
36.648 Elsimet/Lava 12.1.2000 1
36.590 Hewlett-Packard 14.1.2000 1
37.698 APB 14.1.2000 1
37.089 ORF 17.1.2000 1
36.794 Irlanti 21.1.2000 1
35.979 ESAT / Telecom Eireann 24.1.2000 1
37.281 ALILE/OUP 24.1.2000 1
36.502 Laskeutumismaksut Itävallassa 28.1.2000 1
35.325 Aero Lloyd / Saksan lentoasemat 31.1.2000 1
35.491 La Poste+Generale de Banque 04.2.2000 1
37.770 DTE 04.2.2000 1
37.538 BBCW + Discovery+11 08.2.2000 1
35.449 Allied Domecq 10.2.2000 2
37.426 Control Budget / Marantz 10.2.2000 1
37.659 LG Electronics+Philips+1 10.2.2000 3
33.386 RETEL 1988 11.2.2000 1
36.378 TEABAG 11.2.2000 1
36.701 FSB/UKASTA+NFU 12.2.2000 1
36.814 NFU Retailer Partnership+9 14.2.2000 1
37.460 Ferring+1/Serono 14.2.2000 1
35.472 Austria-Collegialität, KV-DirektverrechungÜek (ex 

EFTA 0017)
15.2.2000 1

36.909 PSINet+1/DT+1 (90 art., nro 98/4371) 15.2.2000 1
36.910 ACC/DT+1 (90 art., nro 98/4321) 15.2.2000 1
37.312 TriCoTel/Itävalta+1 (Menettely nro 98/4459) 15.2.2000 1
37.612 Techjet Aerofoils+Rolls-Royce+Rolls-Royce Overseas 

H.+Blades Technology Intern.+Wertheimer Cy+Blades
15.2.2000 2

36.107 Portugali 17.2.2000 1
36.117 Portugali 17.2.2000 1
36.118 Luxemburg 17.2.2000 1
36.119 Kreikka 17.2.2000 1
37.324 User Point / Epox 23.2.2000 1
37.148 Promoway+4/SGAE+4 28.2.2000 1
34.237 ANHEUSER-BUSCH + S&N 29.2.2000 1
37.716 Joico Laboratoires 29.2.2000 1
37.728 GCA+2 1.3.2000 1
36.796 Lamesch/OEKO 2.3.2000 1
37.255 Esselte+Beiersdorf 6.3.2000 2
37.782 Eneco Shell+4 6.3.2000 1
37.262 Sigurdardottir/Dell 8.3.2000 1
34.811 SIC / Radiotelevisao Portuguesa 14.3.2000 1
37.276 HDI+Postbank 15.3.2000 1
36.732 Solvay+Sisecam+6 16.3.2000 1
37.570 Cyberzic / Yamaha Music+5 16.3.2000 1
37.695 Seagram+Moulins de Champagne+2 16.3.2000 1
37.383 CML+Capitol Vial 17.3.2000 1
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37.779 BASF+Sonatrach+3 17.3.2000 1
36.387 Gradenegger/Itävalta 28.3.2000 1
36.306 Endemol + HMG 30.3.2000 1
37.682 E-Crossnet+2 30.3.2000 1
37.796 Law Society of England and Wales 30.3.2000 1
35.899 Lladro Comercial S.A. 31.3.2000 3
36.718 CECED 31.3.2000 2
37.542 Gas Natural + Endesa 31.3.2000 1
37.623 Electranatura/Espanja 31.3.2000 1
37.650 Solvay + Elf Atochem + Viniclor 4.4.2000 2
37.727 E.P.Sistemi+ENEL 10.4.2000 2
36.445 CCC/Itävalta (P99/5250) 11.4.2000 1
36.631 Novomatic/Itävalta (P99/5249) 11.4.2000 1
36.709 Charity/Itävalta (P99/5248) 11.4.2000 1
36.918 Zeller/Itävalta (P99/5147) 11.4.2000 1
37.705 Pyrsos/Kreikka (P99/5245) 11.4.2000 1
37.259 Jigsaw Consortium+3 13.4.2000 1
37.720 IVPC 4+Enel+1 13.4.2000 2
36.880 BT+Verisign 14.4.2000 1
37.755 Termica+ENEL 26.4.2000 2
32.150 EBU (Eurovisio) 13.5.2000 1
35.266 FIFA 15.5.2000 2
37.802 Dynamit Nobel+Orica+1 15.5.2000 2
36.473 Aer Rianta (alennukset laskeutumismaksuista 

Irlannissa)
16.5.2000 1

37.217 Scottish Electricity Settlements Ltd 23.5.2000 1
37.416 Parke Davis+Suchard+2 23.5.2000 1
37.775 Cemep+20 23.5.2000 1
33.302 STORK/SERAC 24.5.2000 2
35.547 Direct Line+ICI 24.5.2000 1
37.362 Scottish Power + Scottish Hydro-Electric + Office of 

Electricity Regulation
26.5.2000 1

33.539 SEP+GASUNIE 29.5.2000 1
36.472 Laskeutumismaksut Ranskassa (97/2106) 29.5.2000 1
37.658 BEF 29.5.2000 1
37.769 Bayer+Lyondell+1 29.5.2000 1
37.679 Airbus-Boeing 30.5.2000 2
37.737 Ineos + Barlo 14.6.2000 1
35.428 The Society of Lloyd’s 16.6.2000 1
35.848 The Society of Lloyd’s 16.6.2000 1
37.241 Boeing+Airbus 19.6.2000 1
37.424 UEFA Euro 2000 26.6.2000 1
37.601 CHA / EURO 2000 26.6.2000 1
37.627 BskyB 27.6.2000 1
37.552 Wernersson/Skandia+Wasa 29.6.2000 1
37.654 Shell+Statoil 4.7.2000 1
37.226 Connect / Itävalta + Mobilkom 6.7.2000 1
37.862 UBOS – Union of Broadcasting Organizations Sweden 11.7.2000 2
37.863 Copyswede + IFPI +FRF + UBOS 11.7.2000 2
37.795 DCFR+8 17.7.2000 1
37.765 LDV 19.7.2000 2
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37.619 Electra Italia 27.7.2000 1
36.770 Stihl 28.7.2000 1
37.379 Dana+Glacier (ex IV/M.1335) 31.7.2000 1
37.841 Elf Atochem+Solvay+2 31.7.2000 2
37.814 Consumenten Electronica / TDK 7.8.2000 1
36.844 Polfin Conference 11.8.2000 2
37.854 Pilkington Glass France SAS & Interpane Glass 

Coating France SAS
11.8.2000 2

35.629 Deutsches Sportfernsehen / UER 21.8.2000 1
36.174 Telecinco/UER 21.8.2000 1
37.901 Eurofer 28.8.2000 1
37.334 National Power + Powergen + 14 5.9.2000 1
37.889 FIAT+GM 5.9.2000 2
36.024 Meilland+5 8.9.2000 1
36.456 ”uudet” Inntrepreneurin pubien vakiovuokrasopimukset 8.9.2000 2
36.492 Spring Inns 8.9.2000 2
37.344 National Grid Cy + 24 8.9.2000 1
37.828 Fournier + Takeda 8.9.2000 1
37.005 EK/Saeco+1 15.9.2000 1
37.718 France Telecom+Global One 19.9.2000 1
36.883 EDRASCO 21.9.2000 1
36.100 IOC+EBU 22.9.2000 2
37.717 TILAK 29.9.2000 1
37.930 SCPP+SPPF+1 29.9.2000 1
36.939 Sydkraft/Ruotsi+1 2.10.2000 1
34.824 Goldstein v. General Medical Council (GMC) 4.10.2000 1
37.950 Concours Eurovision de la Chanson 5.10.2000 1
37.813 Kappa+Saica+1 6.10.2000 2
36.136 Iveco (UK)+Securicor+2 8.10.2000 1
35.925 Citibank+2 / Deutsche Post 9.10.2000 1
35.978 GZS / Deutsche Post 9.10.2000 1
36.764 Saksa 9.10.2000 1
37.848 Nordic Terminal Dues+6 9.10.2000 2
37.744 Unipart Yanagawa+6 17.10.2000 1
37.745 Unipart Yachiyo+6 17.10.2000 1
37.746 Unipart Yutaka+6 17.10.2000 1
37.900 Tele Danemark+Canal Digital +1 18.10.2000 2
37.577 SIRONA 24.10.2000 3
37.171 Daewoo+LDV+9 27.10.2000 1
37.738 United Distillers 27.10.2000 1
37.946 BVR+4 6.11.2000 1
36.827 Cannes agreement+18 13.11.2000 2
37.569 MesserNippon+4 14.11.2000 1
37.793 Pirelli+Trelleborg 14.11.2000 1
37.864 Michelin+Pirelli 14.11.2000 1
37.090 Reuters+FT 16.11.2000 1
37.215 Isuzu Motors Ltd.+Isuzu Motors Europe 20.11.2000 1
37.908 Société Générale+Dexia 23.11.2000 1
32.746 GROUPEMENT DES CARTES BANCAIRES 24.11.2000 1
35.700 CB-pankkikortit 24.11.2000 2
35.859 CB-pankkikortit 24.11.2000 1
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E – EY:n perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklan nojalla annetut 
tiedonannot

1 Julkaiseminen neuvoston asetuksen N:o 17 19 artiklan 3 kohdan nojalla

2 Tiedonannot, joissa asianomaisia kehotetaan esittämään huomautuksensa 
ehdotetuista toimenpiteistä

37.260 CB-pankkikortit 24.11.2000 1
37.949 Du Pont de Nemours+Borealis 1.12.2000 1
36.941 BIEM 4.12.2000 1
36.303 ENEX+13 11.12.2000 1
37.742 BMS+IVAX+2 13.12.2000 1
36.661 Brussels Stock Exchange + 2 14.12.2000 1
36.662 DTB + MATIF + SOFFEX 14.12.2000 1
37.951 DZGTM+E.T.+KINOPRAXIA GEFYRA+SEP 

GEFYRA+5
15.12.2000 3

37.199 Austria retention 18.12.2000 1
37.423 Statuts des sociétés de droits d’auteur 18.12.2000 1
37.001 Debonair/GO 19.12.2000 1
37.952 VKG 21.12.2000 1
36.852 SAirGroup+AOM Minerve 22.12.2000 1
36.969 Grand Alliance Consortum+8 22.12.2000 3
37.846 Neles+VIB 22.12.2000 2

Asia N:o Comp/ Nimi Julkaisu
37.576 UEFA:n yleisradiointisäännöt EYVL C 121, 29.4.2000, s. 14
34.657 MANZSCHE 

VERLAG+NOMOS+DROEMERSCHE
EYVL C 162, 10.6.2000, s. 25

35.245 Mairs Geographischer Verlag Kurt Mair EYVL C 162, 10.6.2000, s. 25
35.246 Cornelsen Verlag EYVL C 162, 10.6.2000, s. 25
35.247 Fink-Kümmerly & Frey EYVL C 162, 10.6.2000, s. 25
35.248 Springer-Verlag EYVL C 162, 10.6.2000, s. 25
35.249 Klett EYVL C 162, 10.6.2000, s. 25
35.250 Verlagsgruppe Bertelsmann EYVL C 162, 10.6.2000, s. 25
35.251 Weka Firmengruppe EYVL C 162, 10.6.2000, s. 25
36.841 UNISOURCE EYVL C 217, 29.7.2000, s. 35
37.462 Identrus EYVL C 231, 11.8.2000, s. 5
37.557 Eurex EYVL C 231, 11.8.2000, s. 2

Asia N:o Comp/ Nimi Julkaisu
37.711 Marine Mastic EYVL C 12, 15.1.2000, s. 10
37.841 Elf Atochem + Solvay + 2 EYVL C 112, 19.4.2000, s. 7
37.920 3G Patent Platform EYVL C 227, 9.8.2000
37.949 DuPont de Nemours + Borealis EYVL C 255, 6.9.2000, s. 7
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3 ”Carlsberg”-ilmoitukset rakenteellisista yhteistoiminnallisista yhteisyrityksistä

F – Lehdistötiedotteet

Asia N:o Comp/ Nimi Julkaisu
37.747 Stockhausen / Rohm & Haas EYVL C 9, 13.1.2000, s. 9
37.711 Marine Mastic EYVL C 12, 15.1.2000, s. 10
37.769 Bayer/Lyondell + 1 EYVL C 21, 25.1.2000, s. 23
37.779 BASF + Sonatrach + 3 EYVL C 31, 3.2.2000, s. 3
37.741 Nec/Siemens EYVL C 73, 14.3.2000, s. 6
37.802 Dynamit Nobel – Orica EYVL C 73, 14.3.2000, s. 6
37.775 CEMEP EYVL C 74, 15.3.2000, s. 5
37.841 Elf Atochem + Solvay + 2 EYVL C 112, 19.4.2000, s. 7
37.854 Pilkington – Interpane EYVL C 112, 19.4.2000, s. 7
37.846 Neles + VIB EYVL C 114, 20.4.2000, s. 3
37.889 Fiat + GM EYVL C 170, 20.6.2000, s. 8
37.949 DuPont de Nemours + Borealis EYVL C 255, 6.9.2000, s. 7
37.732 Synergen EYVL C 255, 6.9.2000, s. 8
37.592 EPS+5 EYVL C 345, 2.12.2000, s. 8

Viite Päivämäärä Asia
IP/00/2 5.1.2000 Komissio hyväksyy telealan yhteisyrityksen Italiassa.
IP/00/111 4.2.2000 Komissio siirtyy toiseen vaiheeseen sijainnin seurantaa (roaming) koskevassa 

alakohtaisessa televiestintäalan tutkimuksessa.
IP/00/121 7.2.2000 Autojen hinnat Euroopan unionissa: euroalueen jäsenvaltioiden väliset hintaerot 

pienenevät hieman.
IP/00/141 10.2.2000 Komissio tutkii Windows 2000 -järjestelmän vaikutusta kilpailuun.
IP/00/148 11.2.2000 Komissio hyväksyy sopimuksen, jolla parannetaan pesukoneiden energiatehokkuutta.
IP/00/173 21.2.2000 Komissio hyväksyy toimen, jolla E-Plus siirtyy KPN:n ja Bellsouthin yhteiseen 

määräysvaltaan.
IP/00/183 23.2.2000 Komissaari Mario Monti ottaa kantaa kiinteisiin kirjojen hintoihin (Saksa ja Itävalta).
IP/00/297 27.3.2000 Komissio lopettaa espanjalaista GAS NATURALia koskevan tutkimuksen.
IP/00/372 12.4.2000 Komissio saattaa määrätä sakkoja Telefónica Medialle ja Sogecablelle jalkapallon 

lähetysoikeuksia Espanjassa koskevassa asiassa (asia 37.652).
IP/00/409 27.4.2000 Komissio haastaa Ranskan oikeuteen yleispalveluasiassa.
IP/00/419 28.4.2000 Komissio aloittaa menettelyn Nintendon jakelukäytäntöjä vastaan.
IP/00/447 8.5.2000 Komissio hyväksyy Dynamit Nobel GmbH Explosivstoff- und Systemtechnikin ja 

Orica Europe LtD:n yhteisyrityksen perustamisen.
IP/00/472 12.5.2000 Komissio hyväksyy EBU-Eurovisio-järjestelmän (asia 32.150).
BIO/00/98 15.5.2000 Komissio tutkii Ranskan sähkömarkkinoilla Electricité de Francen ja Compagnie 

Nationale du Rhônen välistä kilpailua.
IP/00/508 23.5.2000 Komissio hyväksyy eurooppalaisten valmistajien sopimuksen, jonka tavoitteena on 

parantaa sähkömoottoreiden tehokkuutta.
IP/00/562 31.5.2000 Komissio aloittaa muodollisen menettelyn Deutsche Post AG:tä vastaan 

kansainvälisen postiliikenteen häiritsemisen vuoksi.
IP/00/589 7.6.2000 Komissio määräsi sakkoja ADM:lle, Ajinomotolle ja muille lysiinikartellin jäsenille.
IP/00/637 20.6.2000 Komissio hyväksyy Deutsche Telekomin toteuttaman ensimmäisen alueellisen 

kaapelitelevisioverkon myynnin Saksassa.
IP/00/651 22.6.2000 Saksan uusi kiinteitä kirjojen hintoja koskeva järjestelmä ei riko EU:n 

kilpailusääntöjä, jos tiettyjä ehtoja noudatetaan (Sammelrevers).
IP/00/713 5.7.2000 Komissio ryhtyy toimiin Editions Nathania vastaan turvatakseen kilpailun 

opetusmateriaalialalla.
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IP/00/725 6.7.2000 Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin vahvistaa komission 
tammikuussa 1998 tekemän päätöksen Volkswagenia koskevassa asiassa.

IP/00/766 12.7.2000 Luonnos kilpailua koskevaksi direktiiviksi.
IP/00/765 12.7.2000 Komissio pyytää määräävässä markkina-asemassa olevilta teleoperaattoreilta tietoja 

tilaajayhteyksien antamisesta kilpailijoiden käyttöön.
IP/00/781 13.7.2000 Autojen hintaerot ovat edelleen suuria Euroopan unionissa.
IP/00/784 14.7.2000 Komissio julkaisee luettelon kartellitutkimuksessa mukana olevista pankeista.
IP/00/821 24.7.2000 Komissio hyväksyy Vodafonen, Vivendin ja Canal+:n Internet-portaalialan 

yhteisyrityksen Vizzavin.
IP/00/905 2.8.2000 Komissio hyväksyy yrityskaupan, jolla Callahan ostaa toisen Deutsche Telekomin 

alueellisen kaapelitelevisioverkon.
IP/00/906 3.8.2000 Komissio aloittaa menettelyn, joka koskee Microsoftin väitettyä syrjivää 

lisensointikäytäntöä ja kieltäytymistä toimittamasta ohjelmistotietoja.
IP/00/908 7.8.2000 Komissio varoittaa saksalaisia ja alankomaalaisia pankkeja rahanvaihtomaksuja 

euroalueella koskevassa tutkimuksessa.
IP/00/919 8.8.2000 Komissio aloittaa menettelyn Deutsche Post AG:tä vastaan määräävän markkina-

aseman väärinkäytön vuoksi.
IP/00/923 11.8.2000 Komissio lähettää Luxemburgille perustellun lausunnon tienkäyttöoikeuksista.
IP/00/924 11.8.2000 Komissio pyytää lisää lausuntoja puheensiirrosta Internetissä.
IP/00/925 11.8.2000 GTO – Identrus.
IP/00/932 16.8.2000 Komissio on hyväksynyt General Motorsin ja Fiatin yhteistyösopimuksen, joka 

koskee käyttövoimalaitteita, auton osien yhteishankintoja ja eräitä muita yhteisiä 
toimintoja.

IP/00/1014 15.9.2000 Triumph päätti moottoripyörien vientikiellon komission puututtua asiaan.
IP/00/1028 20.9.2000 Komissio määräsi 43 miljoonan euron sakon Opel Nederland B.V:lle uusien autojen 

viennin estämisestä Alankomaista.
MEMO/00/55 20.9.2000 EY:n kilpailupolitiikka moottoripolttoaineiden alalla.
IP/00/1043 22.9.2000 Televiestinnän kiinteiden johtojen hinnat ovat edelleen este eEurope-alueen 

perustamiselle.
IP/00/1090 29.9.2000 Komissio ja jäsenvaltiot keskustelevat kilpailupolitiikasta moottoripolttoaineiden 

alalla.
IP/00/1092 2.10.2000 Komissio antaa väitetiedoksiannon, joka koskee panimoalan kartelleja Belgiassa ja 

Luxemburgissa.
IP/00/1108 4.10.2000 Komissio laajentaa Deutsche Post AG:tä vastaan määräävän markkina-aseman 

väärinkäytöstä aloittamaansa menettelyä.
IP/00/1135 9.10.2000 Komissio hyväksyy patenttien lisensointiohjelman, jolla DVD-standardi pannaan 

täytäntöön.
IP/00/1306 15.11.2000 Komissio julkaisee arviointikertomuksen moottoriajoneuvojen jakelusta ja huollosta 

asetuksen (EY) N:o 1475/95 mukaisesti.
IP/00/1347 22.11.2000 Komissio vahvistaa italialaisten terästuottajien tarkastukset.
IP/00/1351 23.11.2000 Komissio lopettaa menettelyn, joka koski COBATia, italialaista konsortiota, joka 

toimii käytettyjen lyijyakkujen keräämisen, varastoinnin ja myynnin alalla.
IP/00/1352 23.11.2000 Komissio peruuttaa uhkauksen, jonka mukaan se voisi määrätä Telefonicalle ja 

Sogecablelle sakkoja, mutta jatkaa niiden jalkapallon lähetysoikeuksien tutkintaa.
IP/00/1358 24.11.2000 Komissio epäilee, että väitetty itävaltalainen ”Lombard Club” -kartelli sopi myös 

euroalueen rahanvaihtomaksuista.
IP/00/1360 27.11.2000 Komissio hyväksyy Eutelsatin rakenneuudistuksen.
IP/00/1391 30.11.2000 Komissaari Monti ja kansallisten kilpailuvirastojen pääjohtajat keskustelevat 

kilpailupolitiikasta moottoripolttoaineiden alalla.
IP/00/1418 6.12.2000 Komissio aloittaa B&W Loudspeakersin jakelukäytäntöjä koskevan menettelyn.
IP/00/1449 13.12.2000 Komissio tekee uudelleen kolme päätöstä, joissa määrätään sakkoja Solvaylle ja 

ICI:lle kalsinoidun soodan alan kartellista.
IP/00/1526 21.12.2000 Komissio määrää JCB:lle sakkoja lainvastaisista jakelusopimuksista ja -käytännöistä.
IP/01/1 3.1.2001 Unisource
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G – Yhteisöjen tuomioistuinten tuomiot ja määräykset

1 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

Asia Asianosaiset Päivämäärä Julkaisu
T-241/97 Stork Amsterdam BV vastaan komissio 17.2.2000 EYVL C 102 , 8.4.2000, 

s. 20
T-25/95
T-26/95
T-30/95
T-31/95
T-32/95
T-34/95
T-36/95

Cimenteries CBR SA
Cembureau-Association européenne du ciment
Fédération de l’industrie cimentière belge ASBL
Eerste Nederlandse Cementindustrie NV (ENCI)
Vereniging Nederlandse Cementindustrie (VNC)
Ciments luxembourgeois SA
Syndicat National de l’Industrie Cimentière (SFIC)

15.3.2000 EYVL C 122, 8.4.2000, 
s. 18–20

T-35/95
T-37/95
T-38/95
T-39/95
T-42/95
T-43/95
T-44/95
T-45/95 ja
T-46/95
T-48/95
T-50/95
T-51/95
T-52/95
T-53/95
T-54/95
T-55/95
T-56/95
T-57/95
T-58/95
T-59/95

T-60/95
T-61/95
T-62/95
T-63/95
T-64/95
T-65/95
T-68/95
T-69/95
T-70/95
T-71/95
T-87/95
T-88/95
T-103/95
ja T-104/95

Dyckerhoff AG
Vicat SA
Groupe Origny SA
Ciments français SA
Heidelberger Zement AG
Lafarge Coppée SA
Aalborg Portland A/S

Alsen AG
Bundesverband der Deutschen Zementindustrie eV
Unicem SpA
Fratelli Buzzi SpA
Compañia Valenciana de Cementos Portland SA
The Rugby Group plc
British Cement Association
Asland SA
Castle Cement Ltd
Heracles General Cement Company SA
Corporación Uniland SA
Agrupación de Fabricantes de Cemento de Espanã 
(Oficimen)
Irish Cement Ltd
Cimpor-Cimentos de Portugal SA
SECIL – Companhia Geral de Cal e Cimento SA
Associação Técnica da Indústria de Cimento (ATIC)
Titan Cement Company SA
Italcementi-Fabbriche Riunite Cemento SpA
Holderbank Financière Glarus AG
Hornos Ibéricos Alba SA (Hisalba)
Aker RGI ASA
Scancem (publ) AB
Cementir-Cementerie del Tirreno SpA
Blue Circle Industries plc
Enosi Tsimentoviomichanion Ellados
Tsimenta Chalkidos AE
vastaan komissio

T-513/93 Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali
vastaan komissio

30.3.2000 EYVL C 149, 27.5.2000, s. 29

T-65/96 Kish Glass & Co. Ltd
vastaan komissio

30.3.2000 EYVL C 149, 27.5.2000, s. 29

T-77/95 Union française de l’express (Ufex), DHL International, 
Service CRIE, May Courier vastaan komissio

25.5.2000 EYVL C 211, 22.7.2000, s. 17

T-62/98 Volkswagen AG vastaan komissio 6.7.2000 EYVL C 273, 23.9.2000, s. 11
T-41/96 Bayer AG vastaan komissio 26.10.2000 EYVL C 95, 24.3.2001, s. 8
T-154/98 Asia Motor France SA, Jean-Michel Cesbron, Monin 

automobiles SA, Europe auto service (EAS) SA vastaan 
komissio

26.10.2000

T-5/97 Industrie des poudres sphériques vastaan komissio 30.11.2000
T-128/98 Aéroports de Paris vastaan komissio 30.12.2000
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2 Yhteisöjen tuomioistuin

Asia Asianosaiset Päivämäärä Julkaisu
C-147/97 ja 
C-148/97

Deutsche Post AG ja
Gesellschaft für Zahlunssysteme mbH (GZS), 
(C-147/97) Citicorp Kartenservice GmbH (C148/97)-
Oberlandesgericht Frankfurt am Mainin (Saksa) EY:n 
perustamissopimuksen 234 artiklan nojalla 
tuomioistuimelle siirtämä asia

10.2.2000 EYVL C 122, 29.4.2000, s. 2

C-395/96P ja 
C-396/96P

Komissio vastaan Compagnie Maritime Belge 
Transports SA (C-395/96P), Compagnie Maritime 
Belge SA (C-395/96P) ja Dafra-Lines A/S (C-396/96P) 
vastaan komissio ynnä muut

16.3.2000 EYVL C 149, 27.5.2000, s. 3

C-265/97P ja 
C-266/97P

Coöperatieve Verening De Verenigde 
Bloemenveilingen Aalsmeer BA (VBA) vastaan 
Florimex BV ynnä muut

30.3.2000 EYVL C 163, 10.6.2000, s. 30

C-286/95P Komissio vastaan Imperial Chemical Industries plc 
(ICI)

6.4.2000 EYVL C 192, 8.7.2000, s. 1

C-287/95P ja C-
288/95P

Komissio vastaan Solvay SA 6.4.2000 EYVL C 192, 8.7.2000, s. 1

C-209/98 Sydhavnens Sten & Grus ApS ja Københavns 
Kommune – Østre Landsretin (Tanska) EY:n 
perustamissopimuksen 234 artiklan nojalla 
tuomioistuimelle siirtämä asia 

23.5.2000 EYVL C 247, 26.8.2000, s. 1

C-258/98 Giovanni Carra ynnä muut – Pretore di Firenzen (Italia) 
EY:n perustamissopimuksen 234 artiklan nojalla 
tuomioistuimelle siirtämä asia 

8.6.2000 EYVL C 273, 23.9.2000, s. 1

C-180/98–
C-184/98

Pavel Pavlov ynnä muut ja Stichting Pensioenfonds 
Medische Specialisten – Kantongerecht te Nijmegenin 
(Alankomaat) EY:n perustamissopimuksen 234 artiklan 
nojalla tuomioistuimelle siirtämä asia 

12.9.2000 EYVL C 335, 25.11.2000, s. 2

C-222/98 Hendrik van der Woude ja Stichting Beatrixoord – 
Kantongerecht te Groningenin (Alankomaat) EY:n 
perustamissopimuksen 234 artiklan nojalla 
tuomioistuimelle siirtämä asia 

21.9.2000

C-298/98P Metsä-Serla Sales Oy vastaan komissio 16.11.2000
C-297/98P SCA Holding Ltdc vastaan komissio 16.11.2000
C-294/98P Metsä-Serla Oyj vastaan komissio 16.11.2000
C-291/98P Sarrió SA vastaan komissio 16.11.2000
C-286/98P Stora Kopparbergs Bergslags AB vastaan komissio 16.11.2000
C-283/98P Mo och Domsjö AB vastaan komissio 16.11.2000
C/282/98P Enso Española SA vastaan komissio 16.11.2000
C/280/98P Moritz J. Weig GmbH & Co.KG vastaan komissio 16.11.2000
C-279/98P Cascades SA vastaan komissio 16.11.2000
C-248/98P NV Koninklijke KNP BP vastaan komissio 16.11.2000
C-214/99 Neste Markkinointi Oy vastaan Yötuuli Ky ynnä muut 6.12.2000
C-344/98 Masterfoods Ltd vastaan HB Ice Cream Ltd

ja HB Ice Cream Ltd vastaan Masterfoods Ltd
14.12.2000
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II – YRITYSKESKITTYMIEN VALVONTA: NEUVOSTON ASETUS 
(ETY) N:O 4064/89 JA EHTY:N PERUSTAMISSOPIMUKSEN 
66 ARTIKLA

A – Tiivistelmä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 4064/89 6 artiklan 
1 kohdan ja 6 artiklan 2 kohdan nojalla tehdyistä päätöksistä

1 Sulautuma-asetuksen 6 artiklan 2 kohdan nojalla ehdollisesti hyväksytyt 
keskittymähankkeet 

Generali/INA

Komissio hyväksyi yrityskaupan, jolla vakuutusalalla sekä Italiassa että ulkomailla toimiva Generali
hankki omistukseensa INA:n, joka on yksi Italian suurimmista vakuutusyhtiöistä. Hyväksynnän
edellytyksenä oli, että useita sitoumuksia noudatetaan. Generali sitoutui luopumaan määräysvallan
antavista omistusosuuksistaan kolmessa henkivakuutusalalla toimivassa tytäryhtiössä sekä
omistusosuudestaan Fondiaria-vakuutusyhtiössä. INA sitoutui luopumaan määräysvallan antavista
omistusosuuksistaan pankkivakuutusyhtiö Bnl Vitassa ja Banco di Napolissa. Yrityskaupan aiheuttamia
kilpailuongelmia pahensi se, että Generalin ja INA:n johtohenkilöitä oli myös joidenkin henkivakuu-
tusalalla toimivien kilpailijoiden hallitusten ja/tai johtokuntien jäseninä. Sekä Generali että INA
sitoutuivat varmistamaan, etteivät samat henkilöt ole useiden yritysten hallituksissa, estääkseen näiden
yritysten kilpailukäyttäytymisen yhteensovittamisen. 

Shell/BASF

Asiassa SHELL/BASF (28) (Nicole-hanke) oli kyse yhteisyrityksestä, johon osapuolten tarkoituksena oli
yhdistää kaikki maailmanlaajuiset polypropeeni (PP)- ja polyeteenialan osuutensa, jotka niillä oli
Montellin, Targorin ja Elenacin kautta. Yhteisyritys hyväksyttiin ensimmäisen vaiheen tutkimuksen
jälkeen sillä edellytyksellä, että osapuolet noudattavat antamiaan sitoumuksia. 

Kyseisen kahden yrityksen liiketoimintojen yhdistyminen aiheutti PP-teknologian lisensointimark-
kinoilla sekä PP-hartsien ja PP-yhdisteiden markkinoilla horisontaalisia kilpailuongelmia, jotka
poistettiin sitoutumalla luopumaan merkittävästä määrästä hartsien ja yhdisteiden tuotantokapasiteettia
sekä BASF:n PP-teknologian lisensoinnista vastaavasta liiketoiminnasta (Novolen). 

Lisäksi BASF:llä on seuraavan sukupolven PP-katalyyttien (metalloseenit) patentit, joiden avulla se olisi
pystynyt estämään muita tuomasta metalloseenikatalyytteja markkinoille. Komissio katsoi, että tämä
vahva asema patenttioikeuksien alalla yhdessä yhteisyrityksellä perinteisten (Ziegler-Natta) katalyyttien
ja perinteisen tekniikan alalla olevan aseman kanssa olisi vahvistanut osapuolten määräävää markkina-
asemaa. Ongelmien poistamiseksi osapuolet ehdottivat toimenpiteiden yhdistelmää, johon sisältyi
kyseisten patenttioikeuksien lisensointi ja lupaus olla esittämättä niitä koskevia vaatimuksia. Tämän
seurauksena yhteisyritys ei enää pysty estämään metalloseenikatalyyttien kehitystä.

¥28∂ Asia M.1751.
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Osapuolet ehdottivat ”heilurisovittelua”, joka komission mielestä kannustaa osapuolia tekemään reiluja
ja järkeviä tarjouksia ja mahdollistaa monimutkaisten neuvotteluongelmien ratkaisemisen oikeudenmu-
kaisesti ja rasittamatta komission voimavaroja.

Vodafone/Mannesmann (29)

Komission tutkimuksessa ilmeni, että kansainvälisesti liikkuvat asiakkaat kysyvät yhä enemmän
kehittyneitä saumattomia yleiseurooppalaisia palveluja. Erityisesti suuret yritykset, joilla on paljon
rajatylittävää liiketoimintaa Euroopassa, tarvitsevat tällaisia kehittyneitä palveluja muita asiakastyyppejä
enemmän. Näitä uusia palveluja ovat pääasiassa yleiseurooppalaiset liikkuvat Internet-palvelut ja
langattomat paikantamispalvelut, joita käytetään enimmäkseen mobiiliportaalien kautta. 

Kehittyneiden yleiseurooppalaisten palvelujen tarjonta riippuu suuresti operaattoreiden kyvystä
paikantaa tarkasti asiakkaansa, kun nämä ovat oman verkkoalueensa ulkopuolella. Nykyisissä GSM-
verkoissa tämä ei ole mahdollista, mutta uusien tekniikoiden, kuten GPRS-, EDGE- ja CAMEL-
tekniikan, ansiosta operaattorit pystyvät integroimaan verkkonsa tarjotakseen kyseisiä palveluja
saumattomasti. Näiden tekniikoiden ansiosta voidaan myös merkittävästi parantaa nopeutta, jolla tietoja
ja dataa (sisältö mukaan luettuna) voidaan siirtää eri verkkojen kautta. Saumattomien palvelujen
tarjoamiseksi operaattoreiden on kuitenkin sovittava nykyisten verkkokonfiguraatioiden muuttamisesta,
keskitetyistä hallintoratkaisuista sekä kustannusten ja voittojen jakamisesta. Sulautuman seurauksena
syntyvällä uudella yrityksellä on ainutlaatuinen peitto yhteismarkkinoilla, koska sillä on yksinomaisessa
määräysvallassaan matkaviestintäoperaattori kahdeksassa jäsenvaltiossa ja yhteisessä määräysvallassaan
kolmessa jäsenvaltiossa. Lisäksi sillä on asiakaskanta, jolle ei löydy vertaista: lähes kaksinkertainen
lähimpään kilpailijaan verrattuna pelkästään Euroopassa. Kattavan peiton ansiosta sulautuman
seurauksena syntyvällä yrityksellä olisi ainutlaatuinen asema rakentaa integroitunut verkko, joka
mahdollistaisi kehittyneiden saumattomien yleiseurooppalaisten palvelujen tarjonnan aloittamisen
nopeasti, ainakin niissä jäsenvaltioissa, joissa sillä on matkaviestintäoperaattori yksinomaisessa
määräysvallassaan. Toisaalta sulautuman seurauksena syntyvän yrityksen kilpailijat eivät pystyisi
saavuttamaan samanlaista peittoa lyhyellä tai keskipitkällä aikavälillä (keskimäärin kolmesta viiteen
vuotta), koska niiden peittoalueet ovat segmentoituneet ja niillä on vaikeuksia integroida verkkonsa
saumattomaksi verkoksi. Tämä aiheutti vakavia epäilyjä sulautuman soveltumisesta yhteismarkkinoille.

Hyväksytyt korjaustoimenpiteet muodostuivat siitä, että i) OrangePlc erotetaan tytäryhtiöineen
itsenäiseksi yritykseksi kilpailuongelmien poistamiseksi Yhdistyneen kuningaskunnan ja Belgian
matkaviestintämarkkinoilta ja ii) muille matkaviestintäoperaattoreille annetaan mahdollisuus tarjota
yleiseurooppalaisia kehittyneitä ja saumattomia palveluja asiakkailleen sulautuman seurauksena
syntyvän yrityksen integroidun verkon kautta. Sitoumukset on rajattu kolmeen vuoteen alan nopean
kehityksen ja kolmannen sukupolven UMTS-toimilupien myöntämisen vuoksi ja siksi, koska on
todennäköistä, että kilpailijat yrittävät rakentaa vaihtoehtoisen infrastruktuurin.

Glaxo Wellcome / SmithKline Beecham ja Pfizer/Warner-Lambert

Glaxo Wellcomen ja SmithKline Beechamin sulautuman seurauksena syntyvästä yrityksestä tulee
maailman suurin lääkeyhtiö, jonka osuus maailman lääkekaupasta on 7,3 prosenttia. Toimenpiteen
epäiltiin johtavan määräävän markkina-aseman syntymiseen useiden lääkeryhmien alalla, mutta
osapuolet ehdottivat kattavaa sitoumusten yhdistelmää. Vakavia epäilyjä ilmeni useilla ihmisille
tarkoitettujen lääkkeiden markkinoilla, joilla uusi yritys olisi saanut erittäin suuret markkinaosuudet,

¥29∂ Asia M.1795.
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lähes 100 prosenttia seuraavilla kolmella markkinasektorilla: antiviraaliset aineet lukuun ottamatta
HIV:n vasta-aineita (J5B), paikallisesti käytettävät antiviraaliset aineet (D6D) ja pahoinvointilääkkeet
(A4A). Vakavia epäilyjä ilmeni myös kefalosporiinien (J1D) Espanjan markkinoilla. Lisäksi komission
tutkimus osoitti, että osapuolten tällä hetkellä kehittämät tuotteet voisivat vahvistaa entisestään niiden
asemaa astman (COPD) hoidossa käytettävien lääkkeiden alalla. Korjaustoimenpiteet, jotka poistivat
ehdotetun toimenpiteet aiheuttamat päällekkäisyydet tai vähensivät niitä merkittävästi, muodostuivat
liiketoiminnasta luopumisesta lisensointisopimuksella tai oikeuksien luovuttamisesta. 

Yhdysvaltalaisten lääkeyhtiöiden Pfizer Inc:n ja Warner-Lambert Inc:n sulautuminen, jonka seurauksena
syntyy yksi maailman suurimmista lääkeyhtiöistä 27,7 miljardin Yhdysvaltain dollarin kokonaisliike-
vaihdollaan, voitiin myös hyväksyä sen jälkeen, kun osapuolet olivat ratkaisseet komission useilla
lääkemarkkinoilla havaitsemat kilpailuongelmat. Sulautuman seurauksena syntyvä yritys, jonka nimeksi
tulee Pfizer Inc., olisi saanut erittäin suuret markkinaosuudet kolmella ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden
markkinasektorilla. Kyseessä ovat Alzheimerin taudin lääkkeiden (N7D) markkinat Itävallassa,
Belgiassa, Suomessa, Kreikassa, Luxemburgissa, Espanjassa ja Ruotsissa, kalsiumestäjien (C8A)
markkinat Itävallassa ja matolääkkeiden markkinat halkiomatomyrkkyjä (P1B) lukuun ottamatta
Saksassa ja Itävallassa. Kaikkien näiden tuotteiden osalta osapuolet sitoutuivat myymään omaisuutta ja
lisensoimaan oikeuksia, mikä poistaa kaikki päällekkäisyydet. 

European Aeronautic, Space and Defence Company (EADS) 

Komissio hyväksyi ehdollisesti EADS:n perustamista koskevan hankkeen. Saksalainen DaimlerChrysler
AG, ranskalainen Lagardère SCA, Ranskan valtio ja espanjalainen Sociedad Estatal de Participationes
Industriales (SEPI) ovat siirtäneet kyseiseen yhtiöön toimintansa ilmailun, televiestinnän sekä avaruus-
ja puolustusteollisuuden alalla. 

Liikennelentokoneiden ja puolustusteollisuuden markkinoilla toimenpide ei näyttänyt aiheuttavan
ongelmia. Liikennelentokoneiden valmistuksen pääurakointitasolla kilpailuolosuhteet eivät muutu,
koska BAe Systemsillä säilyy veto-oikeus kaikissa eurooppalaisen Airbus-konsortion strategisissa
päätöksissä, eikä ole merkkejä siitä, että toimenpide loisi määräävän markkina-aseman tuotantoketjun
varhaisemmassa vaiheessa olevilla laitemarkkinoilla. Puolustusohjelmien markkinoilla kansallisilla
puolustusministeriöillä on edelleen paljon tasapainottavaa neuvotteluvoimaa, ja puolustusteollisuuden
vientimarkkinoilla kilpailu tapahtuu maailmanlaajuisilla markkinoilla, joilla osapuolet joutuvat edelleen
kilpailemaan suurten, erityisesti yhdysvaltalaisten puolustusteollisuusalan yritysten kuten Lockheed-
Martinin, Raytheonin ja Boeingin kanssa. Sitä vastoin CASAn avaruustoimintojen yhdistäminen yhtiöön
aiheutti kilpailuongelmia kahdella satelliitteihin liittyvien laitteiden markkinasektorilla: keskusputkien,
joiden ympärille satelliitit kootaan, ja antenninheijastimien, joita käytetään pääasiassa kaupalliseen ja
sotilaskäyttöön tarkoitetuissa viestintäsatelliiteissa. Aérospatiale-Matra Lanceurs (AML), Aérospatiale
Matran tytäryhtiö, on näiden tuotteiden suurin eurooppalainen tuottaja, ja sen markkinaosuus on joillakin
segmenteillä 70 prosentin luokkaa. CASA näyttää muodostavan parhaan vaihtoehdon AML:lle. Sen
vuoksi oli vaarana, että toimenpide johtaisi määräävän markkina-aseman syntymiseen näillä kahdella
markkinasektorilla. Lisäksi komissio havaitsi kilpailuongelmia sotilaskäyttöön tarkoitettujen viestintäsa-
telliittien toimitusmarkkinoilla Ranskassa. Nämä ongelmat johtuivat siitä, että kyseisillä markkinoilla i)
kilpailijoita ovat ainoastaan Matran ja Marconin tytäryhtiö Matra Marconi Space sekä Alcatel Space
Industries; ii) Alcatel Space Industries hankkii keskusputkia ja antenninheijastimia osapuolilta; ja iii)
toimenpiteen seurauksena oli vaarana, että Alcatel Space ei enää pysty hankkimaan keskusputkia eikä
antenninheijastimia kilpailukykyisesti. Sen vuoksi pelättiin, että sulautuman seurauksena syntyvä yritys
pystyisi sulkemaan markkinat Alcatel Space Industriesilta, jolloin siitä tulisi Ranskan puolustusmi-
nisteriön ainoa toimittaja. 
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Kilpailuongelmien poistamiseksi osapuolet tarjosivat sitoumuksia, joiden mukaan Aérospatiale-Matra
Lanceurs luopuu kahdesta liiketoimintakokonaisuudesta, joiden ostaja(t) voi(vat) suunnitella, valmistaa
ja myydä satelliiteissa käytettäviä antenninheijastimia ja keskusputkia itsenäisesti ja kannattavasti.
Luovutettavaan kokonaisuuteen sisältyivät merkitykselliset teollis- ja tekijänoikeudet, työntekijöiden
siirto ja ostajan niin halutessa tekninen tuki ja erityislaitteet. 

France Telecom / Orange

Sen jälkeen kun komissio oli huhtikuussa hyväksynyt saksalaisen Mannesmannin siirtymisen Vodafone
Airtouchin omistukseen sillä edellytyksellä, että Orange myydään niiden kilpailuongelmien
poistamiseksi, joita aiheutui päällekkäisyyksistä Belgian ja Yhdistyneen kuningaskunnan televiestintä-
markkinoilla, France Telecom ilmoitti ostavansa Orangen. Tämä uusi yrityskauppa aiheutti
horisontaalista päällekkäisyyttä matkaviestintäpalvelujen markkinoilla Belgiassa, jossa France Telecom
toimii tytäryhtiönsä Mobistarin välityksellä ja Orangella on KPN Orange -niminen yhteisyritys KPN:n
kanssa. Tämä päällekkäisyys olisi antanut France Telecomille yhteensä yli 30 prosentin
markkinaosuuden Belgian matkaviestintämarkkinoilla. Kauppa olisi johtanut Belgian kolmannen
matkaviestintäoperaattorin häviämiseen, jolloin Proximus ja Mobistar olisivat olleet ainoat kaksi
markkinoille jäävää kilpailijaa. Estääkseen duopolin syntymisen Belgian markkinoille France Telecom /
Orange tarjoutui myymään osuutensa KPN Orange -yhteisyrityksessä riippumattomalle kolmannelle
osapuolelle. 

Vodafone Vivendi / Canal+: Internet-portaalialan yhteisyritys Vizzavi 

Vodafonen, Vivendin ja Canal+:n Internet-portaalialan yhteisyritys Vizzavi voitiin hyväksyä sen jälkeen,
kun yritykset olivat toimittaneet sitoumuksia, jotka takasivat kilpaileville Internet-portaaleille yhtäläiset
mahdollisuudet käyttää emoyhtiöiden kotipäätteitä ja matkapuhelimia (asiaa käsitellään tarkemmin
osassa I, 168–169 kohta). 

Rexam / American National Can

Ehdotettu yrityskauppa, jolla juomatölkkejä valmistava American National Can siirtyisi Yhdistyneessä
kuningaskunnassa sijaitsevan kuluttajapakkausalan konsernin Rexam Plc:n omistukseen, aiheutti
epäilyjä määräävän markkina-aseman syntymisestä kahdella markkina-alueella, nimittäin Pohjois- ja
Etelä-Euroopan markkinoilla. Ennen sulautumaa EU:ssa oli neljä suurta juomatölkkivalmistajaa: Rexam,
American Can, Continental Can ja Carnaud MetalBox. 

Pohjois-Euroopassa sulautuma olisi luonut Rexam/ANC:n ja Continental Canin duopolin, jolla olisi ollut
yhteensä 80 prosenttia markkinoista; duopolin osapuolilla oli samanlaiset markkinaosuudet, kustannus-
rakenteet, kapasiteetit ja liikakapasiteetit. Yhteensovitettu kilpailunvastainen käyttäytyminen olisi tullut
mahdolliseksi näillä markkinoilla, joille on ominaista laimea kasvu, tuotteiden homogeenisuus ja
läpinäkyvyys, tekniikan muuttumattomuus ja kolmannen toimittajan kapasiteettirajoitukset. 

Näiden ongelmien poistamiseksi sulautuman osapuolet ehdottivat, että ne myisivät kaksi Pohjois-Euroopan
markkinoille tuottavaa tehdastaan riippumattomalle kolmannelle osapuolelle. Tämän seurauksena
kapasiteetin ja liikakapasiteetin samanlaisuus poistuu, eikä hiljaiseen yhteensovittamiseen perustuva
kahden johtavan toimittajan samansuuntainen käyttäytyminen enää ole mahdollista pitkällä aikavälillä.
Yritykset ovat ehdottaneet myös yhden tehtaan myyntiä Etelä-Euroopassa, jossa sulautuman seurauksena
syntyvästä yrityksestä olisi tullut määräävässä markkina-asemassa oleva toimittaja. Tämä sitoumus poisti
päällekkäiset toiminnot ja palautti sulautumaa edeltäneen tilanteen tällä maantieteellisellä alueella. 
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Volvo / Renault Vehicules Industriels 

Yrityskaupassa, jolla Volvo hankki omistukseensa Renault Vehicules Industrielsin (RVI), yksi
suurimmista huolenaiheista oli se, että Volvon ja Scanian sulautumishankkeen kieltämisen jälkeen Volvo
oli säilyttänyt merkittävän omistusosuutensa Scaniassa. RVI:llä puolestaan on Irisbus-yhteisyrityksen
kautta ollut yhteys (Fiat-konserniin kuuluvaan) Ivecoon linja-autojen tuotannon ja myynnin alalla. RVI-
kaupan yhteydessä osapuolet ovat kuitenkin sitoutuneet poistamaan nämä yhteydet Scaniaan ja Ivecoon
tietyssä määräajassa. Lisäksi osapuolet ovat sitoutuneet poistamaan toimenpiteen aiheuttaman linja-
autoalan liiketoimintojen päällekkäisyyden Ranskassa. 

Suomessa Volvo olisi saanut yhteensä 55 prosentin markkinaosuuden raskaiden kuorma-autojen
markkinoilla. RVI kuitenkin toimii markkinoilla pääasiassa yhteistyössä kansallisen kuorma-autojen
valmistajan Oy Sisu Ab:n (Sisu) kanssa, jonka kanssa se muodosti yhteisyrityksen RS Hansa Auto OY
(Hansa). Sitoumuksen mukaan RVI:n osuus Hansasta myydään tietyssä määräajassa. Tämä sitoumus
poistaa kilpailuongelmat raskaiden kuorma-autojen Suomen-markkinoilta. Sulautuman seurauksena
syntyvällä yrityksellä on tehokkaita, asemansa vakiinnuttaneita kilpailijoita kaikilla muilla
markkinoilla. (30)

Unilever/Bestfoods

Osapuolten tehtyä huomattavia myönnytyksiä kilpailuongelmien ratkaisemiseksi komissio hyväksyi
yrityskaupan, jolla yhdysvaltalainen yritys Bestfoods siirtyi englantilais-hollantilaisen Unileverin
omistukseen. Kyseisillä yrityksillä on päällekkäistä toimintaa useilla kansallisilla elintarvikemarkkinoilla
sekä vähittäiskaupan että ateriapalvelujen alalla kaikkialla Euroopan talousalueella. Sitoumuksiin
sisältyy luopuminen useista tuotemerkeistä, kuten Lesieur, Royco ja Oxo. Luovutettavan omaisuuden
kokonaisarvo vähittäiskaupan myynnin mukaan laskettuna on arviolta 500 miljoonaa euroa. 

Yrityskauppa olisi johtanut päällekkäisyyksiin lähes 150 kansallisella elintarvikkeisiin liittyvällä
markkina-alueella. Elintarvikkeiden vähittäiskaupan alalla, jolla asiakkaat ovat pääasiassa
valintamyymälöitä ja elintarvikkeiden vähittäiskauppiaita, Unileverillä ja Bestfoodsilla on päällekkäisiä
toimintoja, jotka olisivat aiheuttaneet kilpailuongelmia pikakeittojen ja tavallisten kuivakeittojen,
kuivalisukkeiden, kylmien kastikkeiden, kuumien kastikkeiden (kuiva- ja valmiskastikkeiden), hillojen
ja muiden ruoanlaittotuotteiden, kuten lihaliemien, markkinoilla. Toimenpiteen vaikutukset ulottuivat
lähes kaikkiin ETA-maihin.

Kauppa olisi aiheuttanut kilpailuongelmia myös ateriapalvelujen alalla, joka muodostuu elintarvikkeiden
myynnistä erilaisille ateriapalveluasiakkaille, kuten hotelleille, vapaa-ajan klubeille, kahviloille ja
ravintoloille. Kilpailuongelmia olisi syntynyt esimerkiksi Pohjoismaissa (kuivakeittojen ja kuumien
kastikkeiden markkinoilla Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa sekä lihaliemimarkkinoilla Ruotsissa ja
Tanskassa) sekä Irlannissa (kuumien kuivakastikkeiden markkinoilla) ja Yhdistyneessä kuningas-
kunnassa (kuivakastikkeiden ja lihaliemien markkinoilla). 

Poistaakseen komission havaitsemat edellä mainittuja markkinoita koskevat ongelmat Unilever sitoutui
luopumaan useista tärkeistä tuotemerkeistä, jotka ovat Lesieur, Batchelors, McDonnells, Blå Band, Royco
ja Oxo. Luovutukset sisältävät kaikki kyseisillä tuotemerkeillä tällä hetkellä myytävät vähittäiskaupan ja

¥30∂ Esimerkiksi Ranskassa RVI:n markkinaosuus on pienentynyt vuodesta 1994. Tilanteesta on hyötynyt eniten DAF, jonka
markkinaosuus on kolminkertaistunut samana ajanjaksona. Nykyisin kaikki muut eurooppalaiset kuorma-autojen
valmistajat harjoittavat toimintaa Ranskassa, ja niiden osuus myynnistä vaihtelee 6 ja 16 prosentin välillä. 
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ateriapalvelualan tuotteet. Luovutuksiin sisältyy myös järjestelyjä sen varmistamiseksi, että ostajat saavat
tuotemerkkien nykyisen markkinaosuuden lisäksi myös tuotemerkkien arvon kokonaisuudessaan.

Vivendi/Canal+/Seagram

Lokakuussa komissio hyväksyi yrityskaupan, jolla ranskalainen tele- ja media-alan yhtiö Vivendi ja sen
tytäryhtiö Canal+ hankkivat omistukseensa kanadalaisen Seagramin. Kaupalla oli huomattavia
vaikutuksia kolmella markkinasektorilla: maksutelevisiomarkkinat, kehittyvät yleiseurooppalaiset
portaalimarkkinat ja kehittyvät Internetin kautta levitettävän musiikin markkinat. 

Maksutelevisiomarkkinoiden osalta komissio havaitsi, että koska Canal+ saisi todennäköisesti
yksinoikeuden Universalin yksin tai yhteistyössä tuottamiin premium-elokuviin, kyseinen Euroopan
suurin maksutelevisioyhtiö olisi vahvistanut määräävää asemaansa useissa maissa. 

Vivendi tarjosi sitoumusten yhdistelmää, johon kuului Universalin yksin ja yhteistyössä muiden kanssa
tuottamien elokuvien antaminen kilpailijoiden käyttöön. Erityisesti osapuolet sitoutuivat olemaan
antamatta Canal+:lle niin sanottuja ”first window” -oikeuksia yli 50 prosenttiin Universalin tuotannosta
ja yhteistuotannosta. ”First window” -esityksillä tarkoitetaan elokuvien esittämistä maksutelevisiossa
vähän aikaa elokuvateatterilevityksen ja videovuokraamoissa levityksen jälkeen eli ennen laajempaan
televisiolevitykseen tuloa. Tämä sitoumus koskee Ranskaa, Belgiaa, Italiaa, Alankomaita, Espanjaa ja
Pohjoismaita, ja se on voimassa viisi vuotta. Vivendi sitoutui myös luopumaan osuudestaan englanti-
laisessa maksutelevisioyhtiössä BskyB:ssä, jolla on yhteyksiä suureen yhdysvaltalaiseen
elokuvastudioon Foxiin. 

Koska yrityskaupassa yhdistettiin Universalin musiikkisisältö Vivendin monikäyttäjäportaaliin
(Vizzavi), se aiheutti myös vakavia epäilyjä määräävän markkina-aseman syntymisestä Internetissä
levitettävän musiikin kehittyvillä yleiseurooppalaisilla markkinoilla. Näiden ongelmien poistamiseksi
Vivendi tarjoutui antamaan Universalin Internetin kautta levitettävän musiikin kilpailevien portaalien
käyttöön viideksi vuodeksi. 

B – Tiivistelmä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 4064/89 8 artiklan 
nojalla tehdyistä päätöksistä

1 Sulautuma-asetuksen 8 artiklan 2 kohdan nojalla ilman ehtoja hyväksytyt 
keskittymähankkeet 

Pirelli/BICC

Yrityskauppa, jolla italialaisen Pirelli-konsernin kaapeliyksikkö Pirelli Cavi e Sistemi hankki
omistukseensa BICC Generalin sähkökaapelitehtaat Italiassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa,
hyväksyttiin perusteellisen tutkimuksen jälkeen. BICC Generalille jäävät vielä Espanjassa ja Portugalissa
sijaitsevat tehtaat. Toimenpiteen vaikutusalaan kuuluvat markkinat, joilla sähkökaapeleita valmistetaan
ja myydään energialaitoksille. Komissio määritteli erilliset markkinat sähkönjakelussa käytettäville pien-
ja keskijännitesähkökaapeleille sekä voimansiirrossa käytetyille korkeajännitekaapeleille. 

Avainasemassa oli maantieteellisten markkinoiden määrittely, tarkemmin sanottuna sen määrittely,
käydäänkö kilpailua kansallisella vai Euroopan tasolla. Tutkimuksessa ilmeni, että eurooppalaiset
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tuottajat pystyvät toimittamaan kaapeleitaan EU:n eri jäsenvaltioissa, sillä tuoteharmonisointi on edennyt
pitkälle ja kuljetuskustannukset ovat suhteellisen alhaiset. Sähköyhtiöt pystyvät myös tekemään
hankintansa ulkomaisilta toimittajilta. Pirelli/BICC:n lisäksi markkinoilla on vähintään neljä muuta
suurta kaapelivalmistajaa (Alcatel, ABB, NKT ja BICC Generalin tuotantolaitokset Espanjassa ja
Portugalissa) ja joukko pienempiä yrityksiä (esimerkiksi Brugg ja Sagem). Voimansiirtoverkko-
operaattorit ostavat suuria määriä, ja niiden neuvotteluasema on vahva. 

Komissio tutki myös Pirellin ja Alcatelin, alan toiseksi suurimman yrityksen, mahdollista yhteistä
määräävää markkina-asemaa sekä pien- ja keskijännitekaapeleiden että korkeajännitekaapeleiden alalla,
mutta ei löytänyt ratkaisevia todisteita tietoisesta samansuuntaisesta käyttäytymisestä. Yritysten
markkinaosuudet ovat erilaiset, markkinoille on ominaista tarjouskilpailujen harvinaisuus ja hintojen
läpinäkymättömyys. Korkeajännitealalla kaapelivalmistajilla on lisäksi suuret kannustimet kilpailuun
tarjouskilpailujen rakenteen vuoksi, sillä sähköyhtiöt tekevät usein sopimuksen koko toimituksesta
alhaisimman tarjouksen tehneen kanssa. Myöskään pien- ja keskijännitekaapeleiden markkinoilla
tietoinen samansuuntainen käyttäytyminen ei ole todennäköistä, sillä markkinoilla on useita pienempiä
toimittajia (niin sanotut fringe-yritykset), joita voitaisiin käyttää vaihtoehtoisina toimittajina, jos kaksi
johtavaa yritystä nostaisi hintojaan. Kyseiset toimittajat voisivat myös tehdä toimituksia alueellisille
sähköyhtiöille, joiden neuvotteluvoima on pienempi kuin valtakunnallisten verkko-operaattoreiden.
Näistä syistä komissio päätteli, että keskittymä ei johda yhden tai useamman yrityksen määräävän
aseman syntymiseen energialaitoksille toimitettavien pien-/keskijännite- ja korkeajännitesähkökaa-
peleiden markkinoilla. 

Boeing/Hughes

Komissio hyväksyi perusteellisen tutkimuksen jälkeen yrityskaupan, jolla Boeing Company hankki
omistukseensa Hughes Electronics Corporationin satelliittitoiminnot. Komission tutkimuksessa ilmeni,
että HSC:n kanssa kilpailee jatkossakin muita suuria satelliittien valmistajia, kuten Lockheed Martin, S/S
Loral, Alcatel Space Industries ja Astrium. 

Boeing toimittaa navigointisatelliitteja, ja sillä on merkittävää toimintaa satelliittien laukaisupalvelujen
alalla, jolla se tarjoaa Delta-kantoraketteja ja omistaa osuuden Sea Launchista, joka tarjoaa myös
laukaisupalveluja. Hughes, General Motorsin tytäryhtiö, on maailman johtava kaupallisten geostatio-
nääristen viestintäsatelliittien (GEO-satelliittien) valmistaja, jonka markkinaosuudet ovat noin 35–
40 prosenttia. Hughes valmistaa myös satelliiteissa käytettäviä laitteita ja tarjoaa satelliittipohjaisia
viestintä- ja maksutelevisiopalveluja. Yrityskauppa yhdistää osapuolten toiminnot satelliittien
valmistuksen alalla ja johtaa Hughesin satelliittitoimintojen ja Boeingin laukaisutoimintojen
vertikaaliseen integroitumiseen.

Komission tutkimus osoitti, että HSC:n asema ei vahvistu merkittävästi yrityskaupan seurauksena, sillä
HSC:n erottaminen Hughes-konsernista ei luo HSC:lle merkittäviä uusia mahdollisuuksia ja voi jopa
johtaa siihen, että HSC menettää asiakkaanaan olleet Hughesin satelliittialan yritykset (PanAmSat,
DirecTV ja Hughes Network Systems), jotka vastasivat noin 45 prosentista HSC:n satelliittitilauksista
vuosina 1997–1999. 

Komissio tutki myös sitä, voisivatko osapuolet houkutella Hughesin asiakkaat valitsemaan Boeingin
laukaisupalvelujen tarjoajaksi tekemällä satelliittiensa integroimisesta muihin kantoraketteihin
kalliimpaa Boeingin raketteihin verrattuna. Myös sitä pelättiin, että Hughes voisi vaikuttaa kantoraketin
valintaan Boeingia suosivalla tavalla kiertoradalle toimittamista koskevien sopimusten tapauksessa.
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Mittavan asiakaskyselyn mukaan HSC todennäköisemmin menettäisi sopimuksia, jos se yrittäisi nostaa
kustannuksia, joita aiheutuu sen satelliittien integroimisesta muihin kuin Boeingin kantoraketteihin.

2 Sulautuma-asetuksen 8 artiklan 2 kohdan nojalla ehdollisesti hyväksytyt 
keskittymähankkeet 

TotalFina/Elf

Elf Acquitainen siirtyminen TotalFinan omistukseen loi maailman neljänneksi suurimman öljy-yhtiön ja
johti myös suurten kansallisten markkinatoimijoiden yhdistymiseen. Komission tavoitteena oli määritellä
ja poistaa i) toiminnan päällekkäisyydet ja ii) pullonkaulat, joiden avulla uusi yritys pystyisi sulkemaan
markkinat omaksi edukseen kontrolloimalla jalostettujen öljytuotteiden tuontilogistiikkaa, kuljetusta ja
jakelua. Toimenpide oli arvioitava huolellisesti myös sen vuoksi, että sillä odotettiin olevan merkittävä
vaikutus kuluttajien kannalta tärkeillä markkinoilla.

Polttoaineen tukkukaupan ja kotitalouksien lämmitysöljyn sekä logistiikkaketjun hallinnan osalta
komission analyysi paljasti, että ehdotettu keskittymä olisi johtanut siihen, että yhdellä ainoalla integroi-
tuneella jalostamolla olisi 55 prosenttia jalostuskapasiteetista ja vastaava osuus moottoripolttoaineiden
tukkumarkkinoista ja kotitalouksien lämmitysöljyjen markkinoista. Se olisi myös hallinnut suurinta osaa
Ranskan tuontivarastoista, kolmea koko Ranskan kattavaa pääputkistoa ja useita paikallisia varastoja.
Tämä yhdistelmä olisi antanut TotalFina/Elfille merkittävän markkinavoiman, jota kysyntäpuoli
(valintamyymälät ja suuret loppuasiakkaat) ja kilpailijat jalostusteollisuuden alalla eivät olisi pystyneet
haastamaan. Näin TotalFina/Elf olisi pystynyt nostamaan hintoja, aluksi tukkumarkkinoilla ja
valintamyymälöiden taholta tulevan kilpailun heikennyttyä myös moottoripolttoaineiden ja
kotitalouksien lämmitysöljyn vähittäismarkkinoilla. Saadakseen komission hyväksynnän suunnitellulle
sulautumalle TotalFina sitoutui myymään suuren osan kuljetus- ja varastointilogistiikkaan tekemistään
investoinneista. 

Moottoriteiden varsilla myytävien polttoaineiden osalta komission tekemä tutkimus osoitti, että kilpailu,
jota TotalFinan ja Elfin sulautuma jo vähensi, poistuisi käytännössä kokonaan, jos nämä kaksi yritystä
onnistuisivat saamaan lähes kaksi kolmasosaa markkinoista käsiinsä. Vastatakseen komission
ilmaisemaan suureen huolestumiseen tästä riskistä TotalFina ehdotti luopumista 70 huoltoasemasta. 

Komissio totesi myös, että nestekaasumarkkinat ovat jo erittäin keskittyneet ja että sulautuman jälkeen
uudella yrityksellä olisi määräävä asema markkinoilla. Erityisesti siitä syystä, että se hallitsee tuonnin,
varastoinnin ja (käsitellyn nestekaasun) pullotuksen logistiikkainfrastruktuuria, se olisi täysin
riippumaton kaikkialla Ranskassa, eikä sillä olisi tarvetta turvautua kilpailijoiden infrastruktuuriin, kuten
muiden alalla toimijoiden. Nestekaasualan logistiikkajärjestelyt toimivat Ranskassa äärirajoilla,
erityisesti talvella, jolloin kysyntä on voimakkainta, minkä vuoksi kilpailijoiden olisi vaikea lisätä
toimituksiaan määräävässä asemassa olevan yrityksen nostaessa hintojaan. Tällaisessa hinnankorotusti-
lanteessa markkinatoimijoiden etujen mukaista olisi todennäköisesti seurata markkinajohtajaa eikä
niinkään uhmata sitä. TotalFina tarjoutui lopulta myymään Elf Antargazin kokonaisuudessaan, mikä
tulee poistamaan kaikki päällekkäisyydet Totalin ja Elfin nestekaasutoimintojen väliltä. 

Jotta sulautuman seurauksena syntyvä uusi yritys ei saisi lentokonepolttoaineiden myyntiä Lyonin eikä
Toulousen lentokentillä täydellisesti haltuunsa, TotalFina on sitoutunut myymään Elfin haltuunoton
seurauksena saamansa 50 prosentin osuuden infrastruktuuriliittoutumasta. 
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AOL / Time Warner

Keskittymän kautta syntyy ensimmäinen vertikaalisesti integroitunut Internetin sisällöntarjoaja, joka
jakelee Time Warnerin sisältöä (musiikkia, elokuvia, uutisia ja niin edelleen) AOL:n Internet-
jakeluverkon kautta. Koska AOL:llä on rakenteellisia ja sopimuksiin perustuvia yhteyksiä
Bertelsmanniin, AOL/TW:llä olisi etuoikeus myös Bertelsmannin tuottamaan sisältöön ja erityisesti sen
suureen musiikkikokoelmaan. Tämän seurauksena AOL/TW olisi hallinnut musiikkikustannusoi-
keuksien johtavaa lähdettä Euroopassa, jonka markkinoista TW:llä ja Bertelsmannilla on yhdessä
kolmannes. 

Kaupan aiheuttamien kilpailuongelmien poistamiseksi osapuolet tarjosivat sitoumuksia, joiden
lopullisena tavoitteena oli poistaa Bertelsmannin ja AOL:n väliset yhteydet. AOL ja Bertelsmann ovat
erityisesti luoneet järjestelmän, jonka avulla Bertelsmann poistuu vähitellen AOL Europesta ja
ranskalaisesta yhteisyrityksestä AOL Compuservestä. Lisäksi osapuolet toteuttavat useita välitoimia sen
varmistamiseksi, että AOL:n ja Bertelsmannin väliset yhteydet pysyvät puhtaasti kaupallisina siihen asti,
kunnes Bertelsmannin irrottaminen AOL:stä on saatu päätökseen. AOL Time Warner ei toteuta
varsinkaan sellaisia toimenpiteitä, joiden seurauksena Bertelsmannin musiikki olisi Internetissä
saatavilla yksinomaan AOL:n kautta tai sellaisessa muodossa, että sitä voitaisiin kuunnella ainoastaan
AOL:n soitto-ohjelmalla. 

Koska Euroopan suurin media-alan yhtiö ja erityisesti sen johtava musiikkialan liiketoimintayksikkö
BMG sai mahdollisuuden kilpailla yksin, komissio päätteli, että AOL/TW:llä ei olisi musiikin kustannus-
oikeuksien alalla kriittistä massaa markkinoiden hallitsemiseksi. 

Air Liquide / BOC

Asiassa Air Liquide / BOC komissio määritteli erilliset tuotemarkkinat teollisuuskaasujen alalla
kaasutyypin ja jakelutavan mukaan: i) suurtoimitusmarkkinat, ii) irtokaasujen markkinat ja iii)
pullokaasujen markkinat. Komissio otti huomioon markkinoiden väliset suhteet, mikä merkitsee
esimerkiksi sitä, että vahva asema suurtoimitusmarkkinoilla antaa usein kilpailuetuja irtokaasujen
markkinoilla ja päinvastoin. 

Suurtoimitusmarkkinat katsottiin Euroopan talousalueen laajuisiksi. Osapuolet olisivat saaneet
määräävän aseman näillä markkinoilla. Osapuolet tarjosivat kuitenkin sitoumuksia, joiden katsottiin
poistavan komission havaitsemat kilpailuongelmat.

Irto- ja pullokaasujen (lukuun ottamatta joitakin erittäin puhtaita ja arvokkaita kaasuja) maantieteellisten
markkinoiden katsottiin olevan laajuudeltaan kansalliset pääasiassa jäsenvaltioiden hintojen, markkina-
rakenteiden ja jakelujärjestelmien erilaisuuden vuoksi. Toimenpide olisi vahvistanut määräävää asemaa
tietyillä Air-Liquiden irto- ja pullokaasumarkkinoilla Ranskassa ja BOC:n markkinoilla Yhdistyneessä
kuningaskunnassa ja Irlannissa. Yhdistämällä naapurimaissa olevat määräävät markkina-asemat
toimenpide aiheutti lisäksi sellaisen ongelman, että yksi ja sama yritys olisi pysyvästi määräävässä
markkina-asemassa laajalla alueella. Ehdotettujen korjaustoimenpiteiden tarkoituksena oli varmistaa
entisten kotimarkkinoiden avaaminen kilpailulle luopumalla tehtaista pääasiassa Yhdistyneessä
kuningaskunnassa ja Ranskassa. Myytyjen tehtaiden vuosimyynti oli suuruudeltaan noin puolet siitä
markkinaosuudesta, jonka Air Liquide olisi muutoin saanut.

Heliumin ja elektroniikkateollisuuden erikoiskaasujen markkinoilla, joiden havaittiin olevan kansallisia
markkinoita laajemmat, toimenpide uhkasi luoda yhteisen määräävän markkina-aseman, jonka uusi
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yritys olisi jakanut Air Productsin kanssa (joka osallistui Air Liquiden kanssa BOC:n ostosta tehtyyn
tarjoukseen; yritykset olisivat kaupan tekemisen jälkeen jakaneet BOC:n omaisuuden keskenään).
Korjaustoimenpiteinä ehdotettiin luopumista nestemäisen heliumin toimituksia Venäjältä ja Puolasta
koskevista sopimuksista, pääsyä Air Liquiden / BOC:n hankintasopimuksiin Yhdysvalloissa ja
merkittävien Algeriasta tulevien toimitusten vapauttamista Air Liquiden yhteisestä määräysvallasta
(jonka se jakoi Air Productsin ja Algerian hallituksen kanssa). Elektroniikkateollisuuden erikoiskaasujen
alalla syntyvän yhteisen määräävän aseman osalta korjaustoimenpiteet muodostuivat Air Liquiden
täyttökapasiteetista Ranskassa sekä sitoumuksesta myöntää kolmansille osapuolille lisenssejä BOC:n
patentoituun tekniikkaan, jota valvoisi riippumaton patenttilakimies. Fuusiota ei lopulta toteutettu.

Linde/AGA

Komission Air Liquidea koskeneessa asiassa tekemät tuote- ja maantieteellisten markkinoiden
määritelmät suurtoimitus-, irto- ja pullokaasujen osalta vahvistettiin samaan aikaan käsiteltävänä olleessa
asiassa Linde AGA. Tässä asiassa sitoumukset koskivat irto- ja pullokaasumarkkinoilla Alankomaissa ja
Itävallassa toteutettavia luovutuksia. 

VEBA/VIAG

Saksalaisten VEBA- ja VIAG-konsernien sulautuma yhdessä Bundeskartellamtin samanaikaisesti
tutkiman RWE:n ja VEW:n sulautuman kanssa tulee muuttamaan Saksan sähköalan rakennetta,
erityisesti yhteenliitetyn verkon tasolla. Alkuperäisessä muodossaan VEBA:n ja VIAG:n sulautuminen
olisi johtanut VEBA/VIAG:n ja RWE/VEW:n duopoliin, joka olisi ollut määräävässä asemassa
yhteenliitetyn verkon kautta tapahtuvan sähkönjakelun markkinoilla. Sulautuman jälkeen
PreussenElektra AG:llä (VEBA) ja Bayernwerk AG:llä (VIAG) olisi yhdessä RWE/VEW:n kanssa ollut
määräysvallassaan yli 80 prosenttia näistä markkinoista.

Lukuisten rakenteellisten seikkojen vuoksi sulautuma olisi alun perin ilmoitetussa muodossaan johtanut
siihen, että VEBA/VIAG:n ja REW:n välinen kilpailu olisi vähentynyt merkittävästi. Useat tekijät
osoittivat, että sulautuma voisi johtaa samansuuntaiseen käyttäytymiseen. Näistä tekijöistä voidaan
mainita esimerkiksi se, että sähkö on täysin homogeeninen tuote, jota myydään avoimilla markkinoilla;
yritysten kustannusrakenteet ovat samanlaiset, koska niiden voimalaitoskapasiteetit ovat samanlaiset ja
niillä on useita yhteisiä suuria voimalaitoksia; VEBA/VIAG:n ja RWE:n välillä on paljon yhteyksiä;
kysynnän kasvun odotetaan olevan hidasta ja tuotteen hintajousto on alhainen. 

VEBA/VIAG:n ja RWE:n tai RWE/VEW:n duopoli ei olisi myöskään kohdannut merkittävää kilpailua
ulkopuolelta. Duopolin markkinaosuus olisi ollut erittäin suuri, ja EnBV:tä lukuun ottamatta yksikään
toinen verkkoon liitetty energiayhtiö ei olisi ollut duopolin osapuolista riippumaton. Duopolin
hallinnassa olisi ollut suurin osa käytössä olevasta sähköntuotantokapasiteetista, lähes kaikki
käyttämätön tuotantopotentiaali ja suurin osa Saksan siirtoverkostosta. Lisäksi markkinoille pääsyn
esteet ovat suuria, erityisesti uuden kapasiteetin luomisen ja tuonnin osalta. 

Vastauksena komission väitteisiin VEBA/VIAG ehdotti luopumista useista osakeomistuksista muissa
yhtiöissä ja sähkömarkkinoita sääntelevien perussääntöjen parantamista. RWE/VEW antoi Bundeskar-
tellamtille samankaltaisia sitoumuksia. VEBA/VIAG:n ja RWE/VEW:n antamat sitoumukset
varmistavat, että kyseisten kahden ryhmän väliset merkittävimmät yhteydet poistuvat. Tämä johtuu
erityisesti siitä, että ne myyvät omistusosuutensa Vereinigte Energiewerke AG:stä (VEAG), joka on
itäsaksalainen verkkoon liitetty yhtiö, ja LAUBAG-nimisestä ruskohiilen tuottajasta. Näin VEAG:stä
tulee riippumaton länsisaksalaisista verkkoon liitetyistä yhtiöistä, ja se on otettava kilpailijana vakavasti.
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VEAG:n markkina-asema tulee olemaan verrattavissa VIAG:n asemaan ennen sulautumaa, ja siitä tulee
kolmanneksi suurin toimija Saksan markkinoille neljänneksi suurimman ollessa eteläsaksalainen Energie
Baden-Württemberg (EnBW). Omistusosuuksien myynti pienentää samalla VEBA/VIAG:n ja VEAG:n
aikaisemmin omistaneen RWE/VEW:n markkina-asemia.

Muut yhteydet RWE/VEW:hen katkaistaan myymällä VIAG:n suoraan ja välillisesti omistamat VEW:n
osakkeet sekä VEBA:n omistamat Rhenag Rheinische Energie AG:n osakkeet. Muiden verkkoon
liitettyjen yritysten, joissa VEBA:lla tai VIAG:llä ei aikaisemmin ollut osuutta EnBW:tä lukuun
ottamatta, asema vahvistuu. Tämä koskee hampurilaista sähköntoimittajaa Hamburgische
Electricitätswerke AG:tä (HEW) ja berliiniläistä Kraft und Licht AG:tä (BEWAG). 

VEBA/VIAG ja RWE/VEW ovat lisäksi sitoutuneet olemaan perimättä T-komponenttina tunnettua
siirtomaksua, joka on maksettava silloin, kun Verbändevereinbarung II -sopimuksessa määriteltyjen
pohjoisen ja eteläisen kaupankäyntialueen väliset sähkötoimitukset eivät ole tasapainossa. Tämä
sitoumus parantaa huomattavasti perussääntöjä, jotka sääntelevät sähkönjakelua kahden toisiinsa
yhteydessä olevan johtavan yrityksen omistaman verkon välityksellä. Tuonti Skandinaviasta
yksinkertaistuu tuntuvasti, sillä VEBA vapauttaa osan Tanskassa sille varatusta liitosyksikkökapasi-
teetista kilpailijoiden käyttöön. 

Lisäksi annettiin muita sitoumuksia, joilla vastattiin syaanivetyhappotuotteiden kahta markkinasektoria
koskeviin komission väitteisiin.

AstraZeneca/Novartis

Tässä toimenpiteessä AstraZeneca, joka itse syntyi Astra AB:n ja Zeneca Group PLC:n sulauduttua
keväällä 1999, ja Novartis, joka syntyi Ciba-Geigyn ja Sandozin sulauduttua joulukuussa 1996, siirtävät
ja yhdistävät kasvinsuojelualan liiketoimintonsa uuteen yritykseen, Syngenta AG:hen, johon Novartis
lisäksi siirtää siementuotantonsa. Toimenpiteen seurauksena syntyy maailman johtava kasvinsuojelualan
yritys. 

Ehdotettu toimenpide koskee suurta määrää kasvinsuojelutuotteita ja uhkaa luoda määräävän markkina-
aseman tai vahvistaa määräävää asemaa 39 markkinasektorilla, esimerkiksi viljakasvien suojeluun
käytettävien sienimyrkkyjen ja maissin suojeluun tarkoitettujen rikkaruohomyrkkyjen markkinoilla.
Osapuolten yhdistetyt markkinaosuudet olisivat olleet useilla markkinoilla 50–75 prosenttia. Osapuolet
ehdottivat laajaa korjaustoimenpiteiden yhdistelmää, jonka mukaan luovuttiin tuotteista, joiden
maailmanlaajuinen myynti vuonna 2000 ylitti 250 miljoonaa euroa, ja lopetettiin kolmansien jakeluso-
pimuksia.

Kilpailuviranomaisten välisestä yhteistyöstä Euroopan komission ja Amerikan yhdysvaltojen välillä
vuonna 1991 tehdyn kahdenvälisen sopimuksen mukaisesti komissio teki yhteistyötä Yhdysvaltojen
Federal Trade Commissionin kanssa, minkä ansiosta löydettiin yhteinen ja tehokas ratkaisu ongelmiin,
joita oli havaittu viljakasvien suojeluun tarkoitettujen sienimyrkkyjen markkinoilla (Novartisin
maailmanlaajuisen strobiluriiniliiketoiminnan myynti) ja maissien suojeluun tarkoitettujen rikkaruoho-
myrkkyjen markkinoilla (AstraZenecan maailmanlaajuisen asetoklooriliiketoiminnan myynti). 

Dow Chemical / Union Carbide

Yrityskauppa, jolla Union Carbide (UCC) siirtyi Dow Chemicalin omistukseen ja joka loi yhden
maailman suurimmista muovien ja kemikaalien tuottajista, aiheutti kilpailuongelmia kolmella alueella.
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Komissio katsoi, että ilman hyväksymispäätöksen ehtona olevia korjaustoimenpiteitä keskittymä olisi
johtanut määräävän markkina-aseman syntymiseen C8 LLDPE -hartsien, eteeniamiinien ja PE-tekniikan
markkinoilla. 

C8 LLDPE:n osalta toimenpide olisi johtanut yli 80 prosentin suuruiseen yhdistettyyn markkina-
osuuteen, mikä ylittää viisinkertaisesti lähimmän kilpailijan markkinaosuuden. Fuusio UCC:n kanssa
olisi vahvistanut Dow’lla jo ennestään olevaa määräävää markkina-asemaa Länsi-Euroopan markkinoilla
lisäämällä siihen UCC:n osuuden Polimeri-yhteisyrityksestä, jonka toisena osapuolena on Enichem.
Markkina-aseman vahvistumisen estämiseksi osapuolet sitoutuivat joko varmistamaan, että Polimeri
myy Italiassa sijaitsevan muun muassa C8 LLDPE:tä valmistavan tuotantolaitoksensa, tai myymään
UCC:n omistaman 50 prosentin osuuden Polimeristä. Kumpikin sitoumus poistaa osapuolten toimintojen
päällekkäisyyden.

Toiseksi komissio katsoi, että tietyt eteeniamiinit muodostavat erilliset tuotemarkkinat ja että
maantieteelliset markkinat ovat maailmanlaajuiset. Toimenpide olisi johtanut osapuolten toimintojen
päällekkäisyyteen ja yli 60 prosentin suuruiseen yhdistettyyn markkinaosuuteen useimpien yksittäisten
eteeniamiinien osalta. 

Näiden kilpailuongelmien poistamiseksi Dow sitoutui myymään maailmanlaajuisen eteeniamiiniliiketoi-
mintansa kokonaisuudessaan (tuotantolaitokset, teollis- ja tekijänoikeudet, tekniikka, asiakassopimukset,
henkilöstö). Lisäksi se antaa enintään puolet Alankomaissa sijaitsevan Terneuzenin tehtaan kapasiteetista
eteeniamiiniliiketoiminnan uuden omistajan käyttöön. Tämä liiketoiminta voidaan fyysisesti erottaa
muusta Dow Chemicalin liiketoiminnasta, eikä uusi omistaja ole riippuvainen Dow’sta raaka-aineiden
saannin suhteen. 

Kolmanneksi komissio totesi, että Dow/UCC-yrityskauppa olisi vahvistanut UCC:n määräävää asemaa
kaasufaasiprosessia hyödyntävän PE-tekniikan ja/tai laajemmilla matalapaineprosesseja hyödyntävän
PE-tekniikan markkinoilla, sillä Univation, joka on UCC:n ja Exxonin yhteisyritys, saisi haltuunsa
Dow’n metalloseenipatentin. Kauppa olisi myös heikentänyt BP Amocon asemaa Univationin
tärkeimpänä kilpailijana, koska BP Amoco ei enää saisi käyttöönsä kokeiltua metalloseenitekniikkaa. 

Kilpailuongelmien poistamiseksi Dow suostui tarjoamaan kolmansille osapuolille avoimia lisenssejä
kaasufaasi- ja lieteprosessissa käytettäviä metalloseeneja koskeviin taustapatentteihinsa. Dow antoi
sitoumuksen, jonka mukaan se ei myönnä Univationille metalloseenien taustapatentteja koskevia
lisenssejä tai siirrä tällaisia patentteja Univationille. Dow myy lisäksi kaiken kaasufaasiprosessia
hyödyntävään PE-metalloseenitekniikkaan liittyvän omaisuutensa BP:lle. Yhdessä muiden
toimenpiteiden kanssa tämä antaa BP:lle mahdollisuuden kilpailla tehokkaasti sulautuman seurauksena
syntyvän yhtiön kanssa kaasufaasiprosessia hyödyntävien tekniikkakokonaisuuksien markkinoilla ja
myös tarjota metalloseenikatalyyttejä. 

Industri Kapital / Dyno – Määräysvallan siirtyminen pääomarahastolle

Kyseessä olevassa yrityskaupassa Industri Kapital -konserni ostaa norjalaisen Dyno ASA:n (Dyno).
Industri Kapital -konserni on pääomarahasto, joka hallinnoi ja valvoo useita yksityisiä pääomarahastoja.
Näiden rahastojen hallinnassa on puolestaan lukuisia yrityksiä, muun muassa kemianteollisuuden alalla
toimiva Neste Chemicals Oy (Neste) ja materiaalinkäsittelyjärjestelmien alalla toimiva Arca. 

Kyseessä olevassa yrityskaupassa Industri Kapital 1997 (IK 97) ja Industri Kapital 2000 (IK 2000)
ostivat kaikki kohdeyrityksen (Dyno) osakkeet holdingyhtiön välityksellä. Dynon räjähdealan
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liiketoiminnot siirrettiin erilliseen yhtiöön, ja muut kemianteollisuuden toiminnot jäivät kyseisten kahden
rahaston (IK 1997 ja IK 2000) omistukseen holdingyhtiöiden kautta. IK 1997 ja IK 2000 ovat niin
kutsuttuja yksityisiä pääomasijoitusrahastoja. Ne eivät ole oikeushenkilöitä vaan perustuvat rahastojen
sijoituksia hallinnoivien yhtiöiden IK 97 Ltd:n ja IK 2000 Ltd:n sekä sijoittajien välisiin sopimusjärjes-
telyihin. IK 97 Ltd. ja IK 2000 Ltd. on perustettu Jerseyn saaren lakien mukaisesti. Ne käyttävät
äänioikeutta osakesalkkuunsa kuuluvissa yhtiöissä. Sijoittajilla ei ole äänioikeutta. 

IK 97 Ltd. ja IK 2000 Ltd. ovat kokonaan Industri Kapital Europa B.V:n omistuksessa, jonka puolestaan
omistaa Industri Kapital N.V. Industri Kapital väitti ilmoituksessaan, että tietyille IK 1997:n sijoittajille
annettujen ”lupausten” perusteella useille sijoittajille on taattu paikka IK 97 Ltd:n hallituksessa. Lisäksi
Industri Kapital totesi ilmoituksessa, että koska IK 97 Ltd. on Jerseyn saarella perustettu sijoituksia
hallinnoiva yhtiö, sen toimiluvassa edellytetään, että sijoittajien, joiden sijoituksia IK 97 Ltd. hoitaa, on
oltava enemmistönä IK 97 Ltd:n hallituksessa. Tämän vuoksi Industri Kapitalin mielestä voidaan väittää,
että IK 97 Ltd. ja Industri Kapital Europa B.V. ovat erillisiä taloudellisia yksiköitä. Vastauksessaan
muodolliseen tietopyyntöön Industri Kapital on kuitenkin vahvistanut, että mainitut ”lupaukset” on
annettu suullisesti eikä Industri Kapital ole tehnyt muistiinpanoja tai pöytäkirjaa, jossa mainittaisiin
kyseiset lupaukset tai niiden tekohetki, eivätkä ”lupaukset” Industri Kapitalin mielestä ole oikeudellisesti
sitovia. Industri Kapital on lisäksi vahvistanut, että toisin kuin sen aiemmassa lausunnossa todetaan,
Jerseyn laki ei edellytä, että sijoittajat ovat edustettuina sijoituksia hallinnoivan yhtiön hallituksessa. IK
97 Ltd:n lupa harjoittaa liiketoimintaa edellyttää ainoastaan, että sen on ilmoitettava muutoksista
hallituksen kokoonpanossa asiasta vastaavalle viranomaiselle. Siten IK 97 Ltd:n hallituksen
kokoonpanosta voi päättää yrityksen ainoa osakkeenomistaja, Industri Kapital Europa B.V.

Edellä esitetyn perusteella komissio päätteli, että Dyno on viime kädessä Industri Kapital N.V:n
määräysvallassa. Liikevaihtoa määriteltäessä on otettu huomioon kaikki Industri Kapital N.V:n
määräysvallassa viime kädessä olevat sijoitusyhtiöt.

Alcoa/Reynolds

Sulautuma, jossa syntyi maailman suurin integroitunut alumiinintuottaja, olisi johtanut määräävään
markkina-asemaan kolmella tuotemarkkinasektorilla: sulattoaluminan (SGA), kauppalaatuisen alumiini-
hydroksidin ja erittäin puhtaan P0404-alumiinin markkinoilla. Sulattoalumina (SGA) on raaka-aine, jota
sulattamot käyttävät alumiinimetallin valmistuksessa. Sulautuman osapuolten yhdistetty omaisuus
(alumiinioksidin jalostuslaitokset) ja niiden maailmanlaajuinen tuotantokapasiteetti olisivat antaneet
niille ylivoimaisen aseman SGA:n suurimpana toimittajana kilpaileville sulattamoille. Lisäksi
sulautuman myötä uuden yrityksen määräysvaltaan siirtyisivät Australiassa sijaitsevat kustannuksiltaan
maailman tehokkaimmat jalostamot. 

Poistaakseen esiin tuodut ongelmat Alcoa ehdotti luopumista Reynoldsin osuudesta yhdessä kyseisistä
jalostamoista, mikä poistaa toimintojen päällekkäisyyden. Lisäksi Alcoa tarjoutui luopumaan Reynoldsin
50 prosentin osuudesta saksalaisessa alumiinioksidin jalostuslaitoksessa, jossa Reynoldsilla on yhteinen
määräysvalta VAW:n kanssa, poistaakseen kilpailuongelmat alumiinihydroksidin ETA-markkinoilta,
joilla sulautuvat yritykset olisivat saaneet määräävän markkina-aseman. Tästä omistusosuudesta
luopuminen pienentää myös sulautuman seurauksena syntyvän yrityksen yhdistettyä markkinaosuutta
SGA:n markkinoilla. 

Ilmailu- ja avaruustekniikan alumiiniseosten valmistuksessa käytetyn erittäin puhtaan P0404-alumiinin
alalla sulautuma olisi luonut vertikaalisen suhteen, joka olisi sulkenut jatkojalostuksen markkinat
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kilpailijalta. Tämän ongelman poistamiseksi Alcoa tarjoutui myymään osan P0404:ää valmistavasta
sulattamosta riippumattomalle kolmannelle taholle. 

Alcan/Alusuisse

Komission suorittamassa perusteellisessa tutkimuksessa ilmeni, että sulautuma loisi alun perin
ilmoitetussa muodossaan määräävän markkina-aseman useilla markkinoilla, erityisesti alumiinitri-
hydraatin (ATH) markkinoilla, litografialevyjen markkinoilla, joille olisi syntynyt duopolistinen
määräävä asema, ja puolikovien alumiinipakkausten markkinoilla. 

Materiaalien palamista estävänä palosuoja-aineena erityisesti rakennusteollisuudessa (muovilattiat,
kaapelit, muut päällysteaineet ja niin edelleen) käytetyn alumiinitrihydraatin markkinoilla olisi
sulautuman seurauksena syntynyt yritys, jonka erittäin suuri markkinaosuus olisi johtanut määräävän
aseman syntymiseen Euroopan ATH-markkinoille. Ehdotettu Alusuissen Martinswerkessä Saksassa
sijaitsevan ATH:n tuotantolaitoksen myynti poisti toimintojen päällekkäisyyden ATH-markkinoilla ja
palautti ennen sulautumaa vallinneet kilpailuolosuhteet. 

Painoteollisuudessa käytettyjen litografialevyjen markkinat: Sulautuma johtaisi sen seurauksena
syntyvän yrityksen ja sen tärkeimmän kilpailijan, VAW:n, duopolistiseen määräävään asemaan.
Seurauksena olevaa markkinoiden duopolista rakennetta tukevia tekijöitä ovat muun muassa kyseisen
kahden kilpailijan samansuuruiset markkinaosuudet ja niiden rakenteellinen yhteys Norf-yhteisyri-
tyksessä. Nämä tekijät yhdessä tuotteen ja merkityksellisten markkinoiden muiden ominaispiirteiden
kanssa houkuttelisivat kyseiset kilpailijat salaiseen yhteistyöhön, mikä rajoittaisi merkittävästi kilpailua
merkityksellisillä markkinoilla. Alusuissen Bridgenorthissa Yhdistyneessä kuningaskunnassa sijaitsevan
Star-tuotantolaitoksen myynti, johon sisältyvät kyseisen tuotantolaitoksen litografiatoiminnot ja lisäksi
foliota valmistava kylmävalssauslaitos, poistaa toimintojen päällekkäisyyden litografialevyjen
markkinoilla ja epäilyt määräävässä markkina-asemassa olevan duopolin syntymisestä sekä palauttaa
ennen sulautumaa vallinneet kilpailuolosuhteet. 

Komissio päätteli sulautuman seurauksena syntyvän yrityksen suuren markkinaosuuden ja
vaihtoehtoisten kilpailijoiden puuttumisen vuoksi, että toimenpide johtaisi määräävään asemaan
esimerkiksi lemmikkieläinruokien, elintarvikkeiden ja lentokoneaterioiden pakkaamisessa käytettävien
puolikovien alumiinipakkausten markkinoilla. Puolikovien alumiinipakkausten valmistuksessa
käytettyjen koneiden (sekä laminointitekniikan, toimitussopimusten ja sopimuskohtaisten laitteiden)
myynti poistaa sulautuman aiheuttaman toimintojen päällekkäisyyden ja varmistaa sen, että ostajasta
tulee elinkelpoinen ja pitkäaikainen kilpailija puolikovien alumiinipakkausten valmistuksen ja
toimituksen alalla. 

MMS/DASA/Astrium

Astriumia (MMS:n ja DASA:n välistä yhteisyritystä) koskevassa asiassa komissio analysoi satelliittien
valmistusmarkkinoita sekä pääurakoinnin että satelliiteissa käytettävien laitteiden valmistuksen osalta.
Komission suorittamassa tutkimuksessa ilmeni, että kaikki satelliittialustan ja hyötykuorman
muodostavat yksittäiset alajärjestelmät ja laitteet saattavat muodostaa erilliset tuotemarkkinat. Erityisesti
mekaanisille pyörille (joita käytetään satelliitin korkeuden vakauttamisessa) näytti olevan erilliset
markkinat. Tällaisten tarkkailu- ja tutkimussatelliiteissa käytettävien laitteiden maantieteelliset
markkinat näyttävät olevan Euroopan laajuiset. Tämä johtuu siitä, että kyseisiä satelliitteja tilaavat
avaruusjärjestöt, kuten Euroopan avaruusjärjestö (ESA). Euroopan avaruusjärjestö huolehtii erityisesti
siitä, että urakoiden jakaminen projektin tietyillä tuotantotasoilla tapahtuu maantieteellisen ”oikeuden-
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mukaisen palautuman” (juste retour) periaatteen mukaisesti, joka edellyttää sitä, että sen on i) asetettava
kaikkien Euroopan avaruusjärjestön jäsenvaltioiden teollisuus mahdollisimman suuressa määrin
etusijalle ja ii) varmistettava, että kaikki Euroopan avaruusjärjestön jäsenvaltiot osallistuvat projekteihin
siinä määrin kuin on oikeudenmukaista niiden Euroopan avaruusjärjestöön sijoittaman taloudellisen
panoksen perusteella. 

Lisäksi komissio määritteli erilliset markkinat sotilaskäyttöön tarkoitetuille viestintäsatelliiteille
Ranskassa. Toimenpide uhkasi luoda määräävän markkina-asema näillä markkinoilla, joilla hankinnat
perustuvat MMS:n ja ainoastaan yhden muun kilpailijan (Alcatel Space) väliseen avoimeen kilpailuun.
Koska Alcatel Space oli riippuvainen DASA:sta eräiden alajärjestelmien ja laitteiden toimitusten
suhteen, toimenpide johtaisi siihen, että Astriumista tulisi sekä Alcatel Spacen kilpailija että tärkeä
tavarantoimittaja. Se pystyisi sen vuoksi sulkemaan markkinat Alcatel Spacelta.

MMS sitoutui myymään mekaanisiin pyöriin liittyvän liiketoimintansa, jotta toimenpide ei johtaisi
siihen, että ainoa vaihtoehtoinen toimittaja Euroopassa olisi riippuvainen myynnistä Astriumille. Toinen
sitoumus koski muiden laitteiden (kemiallisten työntöjärjestelmien, kemiallisten ohjausrakettien ja
satelliittiin asennettavien hallintajärjestelmien) valmistusta ja myyntiä koskevien DASA:n lisenssiten
myöntämistä Alcatel Spacelle markkinoiden sulkemisen estämiseksi.

Bosch/Rexroth

Yrityskauppa on osa Mannesmannin laajempaa suunnitelmaa luopua muista kuin televiestinnän alan
toiminnoistaan. Komissio havaitsi tutkimuksessaan, että yhdistyneinä yrityksillä olisi määräävä asema
hydraulisten mäntäpumppujen markkinoilla. Vaikka Rexroth valmistaa ainoastaan aksiaalimäntä-
pumppuja ja Bosch radiaalimäntäpumppuja, komission suorittamassa tutkimuksessa ilmeni, että kyseisten
kahden tuotetyypin keskinäinen korvattavuus oli suuri. 

Estääkseen määräävän markkina-aseman syntymisen Bosch suostui myymään oman radiaalimäntä-
pumppuihin liittyvän liiketoimintansa kilpailijalle. Tutkimus osoitti kuitenkin, että pelkkä liiketoiminnan
myynti ei riittänyt palauttamaan tehokasta kilpailua. Komission oli lisäksi varmistettava, että ostaja oli
voimakas kilpailija, sillä muussa tapauksessa Bosch olisi ajan mittaan pystynyt voittamaan takaisin
myynnissä menettämänsä markkinaosuuden. Tämä johtui siitä, että Boschin kestävät asiakassuhteet
teollisuushydrauliikan alalla olisivat riittäneet houkuttelemaan asiakkaita siirtymään radiaalimäntä-
pumpuista aksiaalimäntäpumppuihin. Tämän vuoksi komissio määräsi, että fuusiota ei saa toteuttaa,
ennen kuin sovelias ostaja on löydetty. Bosch ehdottikin erittäin nopeasti ostajaksi Moogia, joka on
vahva kilpailija Euroopassa. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun komissio määräsi etsimään etukäteen
ostajan luovutettaville liiketoiminnoille, jotta fuusio voitaisiin hyväksyä. 

Framatome/Siemens/Cogéma (31)

Euroopan komissio hyväksyi 6. joulukuuta 2000 yhteisyrityksen, johon yhdistetään ranskalaisen
Framatome SA:n ja saksalaisen Siemens AG:n ydinteknologiaan liittyvät liiketoiminnot (katso osa I,
246 kohta). 

¥31∂ Asiaa ei hyväksytty muodollisesti ehtoja ja velvollisuuksia asettaen, vaan se hyväksyttiin ilmoituksen muuttamisen
jälkeen.
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3 Sulautuma-asetuksen 8 artiklan 3 kohdan nojalla yhteismarkkinoille 
soveltumattomiksi julistetut keskittymähankkeet 

Volvo/Scania

Komissio kielsi 14. maaliskuuta 2000 ruotsalaisten yritysten Volvon ja Scanian sulautumisen (katso osa
I, 245 kohta). 

MCI WorldCom / Sprint

Komissio päätti kieltää kahden yhdysvaltalaisen teleyhtiön, MCI WorldCom Inc:n ja Sprint Corp:n,
sulautumisen, koska se olisi johtanut määräävään markkina-asemaan huipputason ja yleisten Internet-
yhteyksien markkinoilla. Tämä oli 13. sulautuma, jonka komissio on kieltänyt vuodesta 1990 alkaen. 

Tutkimuksen aikana yritykset ehdottivat luopumista Sprintin Internet-liiketoiminnasta, mutta se ei
riittänyt poistamaan sulautuman aiheuttamia kilpailuongelmia. MCI WorldCom on maailman johtava
Internet-yhteyksien tarjoaja, ja Sprint yksi sen tärkeimmistä kilpailijoista. Komission suorittama
perusteellinen tutkimus osoitti, että sulautuma olisi johtanut sulautuvien osapuolten laajojen verkkojen ja
suuren asiakaskunnan yhdistymisen kautta niin voimakkaan yrityksen syntymiseen, että niin kilpailijat
kuin asiakkaatkin olisivat olleet uudesta yrityksestä riippuvaisia yleisten Internet-yhteyksien osalta. Näin
ollen sulautuman seurauksena syntyvä yhtiö olisi pystynyt käyttäytymään riippumattomana sekä kilpaili-
joistaan että asiakkaistaan. Komission esitettyä väitteensä yritykset tarjoutuivat irrottamaan Sprintin
Internet-liiketoiminnan sen muista toiminnoista. Komission tutkimuksessa ilmeni kuitenkin, että tämä
ehdotus ei ollut riittävä, sillä se ei palauttaisi riittävän varmasti tehokasta kilpailua välittömästi
huipputason Internet-yhteyksien markkinoille. 

Komissio tutki sulautuman vaikutuksia myös monikansallisille yrityksille tarjottavien maailman-
laajuisten telepalvelujen markkinoihin, joilla sulautuman seurauksena syntyvä yritys näyttäisi yhdessä
British Telecommunicationsin ja AT&T:n Concert-yhteisyrityksen kanssa hallitsevan suurinta osaa
markkinoista. Komissio ei kuitenkaan pystynyt osoittamaan, että todelliset kilpailijat eivät loisi kilpailu-
painetta näillä markkinoilla eivätkä asiakkaat pystyisi käyttämään tasapainottavaa voimaa kahden
johtavan markkinatoimijan samansuuntaista käyttäytymistä vastaan. Näin ollen komissio päätteli, että
sulautuman seurauksena syntyvä yritys ja Concert-liittoutuma eivät saisi yhteistä määräävää markkina-
asemaa. 

Vuonna 1991 tehdyn yhteistyötä kilpailuasioissa koskevan EU:n ja USA:n sopimuksen mukaisesti
komissio tutki sulautumaa samanaikaisesti Yhdysvaltojen oikeusministeriön kanssa. Kummankin puolen
viranomaiset hoitivat kuitenkin tutkimuksensa itsenäisesti ja toisistaan erillään. 

C – Sulautuma-asetuksen 2 artiklan 4 kohdan nojalla tehdyt päätökset 
(yhteisyritykset) 

JV.27 – Microsoft / Liberty Media / Telewest (Asia N:o JV 27)

Telewest on Yhdistyneessä kuningaskunnassa sijaitseva laajakaistapalveluja tarjoava kaapeliyhtiö. Se
tarjoaa yrityksille ja kuluttajille laajaa palveluvalikoimaa, muun muassa digitaalista televisiota,
puhelinpalveluja ja nopeita Internet-yhteyksiä. 
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Microsoft on johtava tietokoneohjelmistoyhtiö, joka harjoittaa toimintaa myös muilla viestintä- ja
tietotekniikan aloilla, esimerkiksi televiestinnän ja multimedian alalla. Microsoft-Liberty-Telewest-
yhteisyrityksessä Microsoft tarjoaa teknisiä palveluja ja ohjelmistoja laajakaistapalveluja tarjoaville
kaapeliyhtiöille. 

Liberty on kansainvälinen media-, viihde- ja viestintäalan yhtiö, jolla on osuuksia useissa yrityksissä
EU:n jäsenvaltioissa ja Yhdysvalloissa. 

Alkuperäisen ilmoituksen mukaan Microsoft hankkisi yhteisen määräysvallan Telewestissä Liberty
Media Corporationin kanssa ostamalla Media One -yhtiön omistamat Telewestin osakkeet.

Komissio epäili voimakkaasti toimenpiteen soveltuvuutta yhteismarkkinoille sulautuma-asetuksessa
tarkoitetulla tavalla. 

Digitaalisesta televisiosta kehittyy todennäköisesti yleisin keino, jolla kuluttajille tarjotaan viihdettä,
opetusohjelmia, uutisia, verkkokauppapalveluja ja digitaalisia TV-ohjelmia. Kaapelioperaattorit tulevat
tarjoamaan kuluttajille täydellistä valikoimaa laajakaistaisia viestintäpalveluja, joiden katsotaan olevan
tärkeitä tietoyhteiskunnan kehittämiseksi Euroopassa. Näillä kehittyvillä markkinoilla on komission
mielestä tärkeää varmistaa, että pullonkauloja ei synny millään toimitusalueella. Koska loppukuluttajat
eivät voi päättää, minkä ohjelmiston ja mitkä digitaaliset palvelut he saavat kotiinsa kotipäätteen kautta,
on erittäin tärkeää, että kaapelioperaattorit voivat tehdä tekniikkaa koskevat päätöksensä terveen ja tasa-
arvoisen kilpailun pohjalta.

Kaapeliala on Yhdistyneessä kuningaskunnassa erittäin keskittynyt. Kaksi suurinta operaattoria ovat
NTL ja Telewest. Yritys, joka pystyy toimittamaan kotipääteohjelmistoja molemmille kaapelitelevisio-
yhtiöille, hallitsisi suurta osaa markkinoista. 

NTL:n ja Microsoftin välillä on jo yhteyksiä, jotka antavat Microsoftille mahdollisuuden vaikuttaa
NTL:n tekniikkaa koskeviin päätöksiin. Jos Microsoft olisi saanut Telewestissä yhteisen määräysvallan,
se olisi pystynyt määräämään, mitä tekniikkaa kehittyvällä digitaalisten kaapelipalvelujen alalla
Yhdistyneessä kuningaskunnassa käytetään. Sen vuoksi komissio lähetti Microsoftille ennen lopullisen
päätöksen tekemistä väitetiedoksiannon, jossa todettiin, että ehdotettu yrityskauppa ei alkuperäisessä
muodossaan ehkä sovellu yhteismarkkinoille.

Komission puututtua asiaan Microsoft päätti rajoittaa sijoituksensa vähemmistöosakkuuteen, joka ei
anna mahdollisuutta käyttää ratkaisevaa vaikutusvaltaa yrityksessä. Tämän muutoksen seurauksena
Microsoft menetti lainmukaisen määräysvallan Telewestissä, ja muutettu yrityskauppa jäi sulautuma-
asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle. Näin ollen ei ollut tarpeen tehdä lopullista päätöstä sulautuma-
asetuksen 8 artiklan nojalla.

Granaria/Ültje/Intersnack / May Holding (32) (Asia N:o JV 32)

Granarian, Ültjen, Intersnackin ja May Holdingin pähkinävälipaloihin liittyvät toiminnot yhdistettiin
yhteisyritykseen, jonka on tarkoitus toimia useimmissa jäsenvaltioissa. (33)

¥32∂ Asia N:o JV.32.
¥33∂ Neuvoston asetuksen (ETY) N:o 4064/89 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukainen päätös, tehty 28.2.2000, EYVL C

170, 29.6.2000, s. 7. 
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Komissio katsoi, että keskittymä ei aiheuttanut vakavia kilpailuongelmia, koska yhteisyritys toimittaa
tuotetta pääasiassa vähittäiskauppiaille, jotka myyvät omilla tuotemerkeillään, ja yhteisyrityksen
tuotemerkkien markkinaosuus puolestaan on suhteellisen pieni. Vähittäiskauppojen omien
tuotemerkkien alalla yhteisyrityksen kykyä nostaa hintoja rajoittavat suurten vähittäiskauppiaiden
ostokäytännöt, kuten useiden hankintalähteiden käyttö ja Euroopan laajuiset tarjouskilpailut. Lisäksi
markkinoille tulon esteet ovat alalla pienet ja yhteisyritys kohtaa potentiaalista kilpailua uusien
tulokkaiden taholta, erityisesti teollisuudessa käytettävien pähkinöiden (muroissa käytettävät pähkinät ja
niin edelleen) toimittajien taholta. 

Yhteisyritys ei myöskään johda emoyhtiöiden väliseen yhteistoimintaan, sillä ainoastaan yhdellä
emoyhtiöistä (Intersnack) säilyy toimintoja lähimarkkinoilla, nimittäin suolaisten välipalojen
markkinoilla.

BskyB/KirchPayTV (Asia N:o JV 37)

Komissio hyväksyi 21. maaliskuuta 2000 toimenpiteen, jolla British Sky Broadcasting Group plc
(BskyB) hankki 24 prosenttia KirchPayTV GmbH & Co. KgaA:sta (KirchPayTV) saaden siten yhteisen
määräysvallan. (34) BskyB:n pääliiketoimintaa on analogisen ja digitaalisen maksutelevision
lähettäminen Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Irlannissa. Se myös tuottaa maksutelevisiokanavia ja
on osallisena British Interactive Broadcasting/Open -yhteisyrityksessä, joka tarjoaa digitaalisia
interaktiivisia televisiopalveluja Yhdistyneessä kuningaskunnassa. KirchPayTV on osa saksalaista
mediakonserni Kirchiä, ja se tarjoaa ”Premiere World” -maksutelevisiopalveluja Saksassa ja Itävallassa.

Komissio tutki kolmet markkinat: Ei ollut todennäköistä, että BskyB tulisi lyhyellä tai keskipitkällä
aikavälillä Saksan maksutelevisiomarkkinoille. Toimenpide olisi kuitenkin vahvistanut KirchPayTV:n
määräävää asemaa näillä markkinoilla nostamalla jo nykyisin korkeita markkinoille pääsyn esteitä.
KirchPayTV:n asemaa paransi se, että se sai käyttöönsä taloudellisia resursseja ja BskyB:n markkinointi-
ja jakelualan taitotiedon. 

Komissio epäili myös, että KirchPayTV saisi määräävän aseman digitaalisten interaktiivisten televisio-
palvelujen Saksan markkinoilla. Toimenpiteen ansiosta KirchPayTV olisi pystynyt käyttämään hyväksi
maksutelevisiomarkkinoiden määräävää asemaansa näillä kehittyvillä markkinoilla.

Erityisesti elokuvien ja urheilutapahtumien lähetysoikeuksien hankintamarkkinoiden osalta komissio
päätteli, että toimenpide ei johtanut määräävän aseman syntymiseen tai vahvistumiseen.

Osapuolet antoivat sitoumuksia, jotka koskivat maksutelevision ja digitaalisten interaktiivisten televisio-
palvelujen teknistä alustaa. Ensimmäisillä sitoumuksilla luodaan digitaalisten interaktiivisten televisio-
palvelujen tarjoajille mahdollisuus rakentaa oma tekninen alusta ja kilpailla Kirchin kanssa antamalla
Kirchin maksutelevisiopalvelut niiden käyttöön. On myös mahdollista valmistaa salauksenpurkulaitteita
käyttämällä muita ehdollisen pääsyn järjestelmiä Kirchin järjestelmän lisäksi. Toisilla sitoumuksilla
annetaan digitaalisten interaktiivisten televisiopalvelujen tarjoajille mahdollisuus tarjota palvelujaan
helpommin Kirchin teknistä alustaa käyttäen. Tämä saavutetaan ottamalla käyttöön DVB:n Multimedia
Home Platform -ratkaisu (MHP), jonka avulla operaattorit voivat kehittää interaktiivisia sovelluksia
Kirchin salauksenpurkulaitteelle, ja sitoumuksella, joka helpottaa Simulcrypt-järjestelyjä koskevia
neuvotteluja.

¥34∂ EYVL C 110, 15.4.2000, s. 45.
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Nämä sitoumukset toimivat vastapainona maksutelevisiomarkkinoille tulon lisääntyville esteille ja
estävät KirchPayTV:tä käyttämästä hyväksi kyseisillä markkinoilla saavuttamaansa määräävää asemaa
digitaalisten interaktiivisten televisiopalvelujen markkinoilla. Niillä myös luodaan sovittelumenettely,
jota käytetään valvottaessa, kuinka osapuolet panevat sitoumukset täytäntöön. Näin ollen vakavat epäilyt
määräävän aseman syntymisestä tai vahvistumisesta poistuivat, ja komissio hyväksyi toimenpiteen.

Hitachi/Nec (Asia N:o JV 44)

NEC/Hitachi allekirjoittivat kaiken toiminnan hoitavan yhteisyrityksen perustamisesta sopimuksen, josta
ilmoitettiin komissiolle sulautuma-asetuksen mukaisesti 28. maaliskuuta 2000. Yhteisyrityksen nimeksi
tulee NEC-Hitachi Memory Inc, ja sen tarkoituksena on suunnitella ja kehittää seuraavan sukupolven
DRAM-muisteja, joita käytetään tietokoneissa. DRAM-muistien elinikä on erittäin lyhyt, ja niiden
tiedonsäilytyskapasiteetti on kaksinkertaistunut muutamassa vuodessa. Hitachin ja NEC:n on tärkeää
yhdistää voimansa nopeuttaakseen seuraavan sukupolven DRAM-muistien tutkimusta ja kehittämistä.

Komission suorittamassa tutkimuksessa ilmeni, että yhteisyritys ei johda kyseessä olevilla markkinoilla
määräävän aseman syntymiseen tai vahvistumiseen sulautuma-asetuksessa tarkoitetulla tavalla, koska
yhteisyrityksellä on useita voimakkaita kilpailijoita, kuten Samsung Electronics, Siemens, Micron
Technology ja Hyundai. Lisäksi tarkistettiin huolellisesti, aiheuttaako sekä Hitachin että NEC:n toiminta
tietokoneissa käytettävien ja muiden elektronisten komponenttien markkinoilla kilpailuongelmia, mutta
tämä on erittäin epätodennäköistä osapuolten pienten markkinaosuuksien vuoksi. 

Tästä syystä Euroopan komissio antoi ensimmäisen vaiheen tutkimuksessa luvan näiden kahden
yrityksen välisen yhteisyrityksen perustamiseen 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisella päätöksellä.

D – Komission päätökset

1 Neuvoston asetuksen (ETY) N:o 4064/89 6 ja 8 artiklan nojalla tehdyt päätökset

1.1 Neuvoston asetuksen (ETY) N:o 4064/89 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 6 artiklan 
2 kohdan nojalla tehdyt päätökset

Asia n:o Nimi Päätöksen 
päivämäärä

EYVL Julkaisupäivä

M.1720 Fortum / Elektrizitätswerk Wesertal 5.1.2000 C 56 29.2.2000
M.1784 Delphi Automotive Systems / Lucas Diesel 5.1.2000 C 39 11.2.2000
M.1772 Continental Teves / ADC Automotive Distance Control 10.1.2000 C 93 31.3.2000
M.1799 BSCH / Banco Totta y CPP / A. Champalimaud 11.1.2000 C 171 21.6.2000
M.1712 Generali/INA 12.1.2000 C 58 1.3.2000
M.1716 GEHE/HERBA 12.1.2000 C 77 17.3.2000
M.1807 FNAC/COIN/JV 14.1.2000 C 49 22.2.2000
M.1792 Ahlstrom/Capman / Folding Carton Partners 17.1.2000 C 321 10.11.2000
M.1777 CGU/Hibernian 18.1.2000 C 65 7.3.2000
M.1709 Preussag/Babcock/Celsius 19.1.2000 C 44 17.2.2000
M.1800 Marconi / Bosch Public Network 19.1.2000 C 144 24.5.2000
M.1684 Carrefour/Promodès 25.1.2000 C 164 14.6.2000
M.1778 Freudenberg/Phoenix/JV 26.1.2000 C 44 17.2.2000
M.1817 Bellsouth / Vodafone (E-Plus) 26.1.2000 C 258 9.9.2000
M.1786 General Electric / Thomson CSF / JV 2.2.2000 C 61 3.3.2000
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M.1816 Churchill Insurance Group / NIG Holdings 2.2.2000 C 93 31.3.2000
M.1820 BP / JV Dissolution 2.2.2000 C 98 6.4.2000
M.1822 Mobil / JV Dissolution 2.2.2000 C 112 19.4.2000
M.1825 Suzuki Motor / Suzuki KG / Fafin 3.2.2000 C 73 14.3.2000
M.1830 Finalrealm / United Biscuits 3.2.2000 C 49 22.2.2000
M.1797 Saab/Celsius 4.2.2000 C 46 19.2.2000
M.1683 The Coca-cola Company / KAR-TESS Group 

(Hellenic Bottling)
7.2.2000 C

M.1794 Deutsche Post / Air Express International 7.2.2000 C 46 19.2.2000
M.1803 Electrabel/Epon 7.2.2000 C 101 8.4.2000
M.1801 Neusiedler / American Israeli Paper Mills / JV 11.2.2000 C 89 28.3.2000
M.1810 VW/Europcar 18.2.2000 C 322 11.11.2000
M.1774 Deutsche BP / Daimlerchrysler AG / Union-Tank Eckstein 21.2.2000 C 76 16.3.2000
M.1796 Bayer/Lyondell 21.2.2000 C 142 20.5.2000
M.1841 Celestica / IBM (EMS) 25.2.2000 C 341 1.12.2000
M.1747 Telekom Austria / Libro 28.2.2000 C 108 14.4.2000
M.1847 GM/SAAB 28.2.2000 C 173 22.6.2000
M.1840 KKR / Bosch Telecom Private Networks 29.2.2000 C
M.1849 Solectron / Ericsson Switches 29.2.2000 C 73 14.3.2000
M.1861 MAN/ERF 29.2.2000 C
M.1831 Deutsche Bank / CIBA 6.3.2000 C 108 14.4.2000
M.1869 CVC / BTR Siebe Automotive Sealing Systems 6.3.2000 C 54 21.2.2001
M.1870 ZF/Brembo/DFI 7.3.2000 C 182 29.6.2000
M.1802 Unilever/Amora-Maille 8.3.2000 C
M.1848 Schroder Ventures European Fund / Takko Modemarkt 8.3.2000 C 54 21.2.2001
M.1854 Emerson Electric / Ericsson Energy Systems 15.3.2000 C 173 22.6.2000
M.1842 Vattenfall/HEW 20.3.2000 C 145 23.5.2000
M.1889 CLT-UFA/Canal+/Vox 21.3.2000 C 134 13.5.2000
M.1855 Singapore Airlines / Virgin Atlantic 23.3.2000 C
M.1873 Compagnie De Saint-gobain / Meyer International 23.3.2000 C 42 8.2.2001
M.1865 France Telecom / Global One 24.3.2000 C 43 9.2.2001
M.1838 BT/ESAT 27.3.2000 C 341 1.12.2000
M.1867 Volvo/Telia / Ericsson – Wireless Car 27.3.2000 C 270 21.9.2000
M.1751 Shell/Basf / JV – Project Nicole 29.3.2000 C 142 20.5.2000
M.1856 Citigroup/Schroders 29.3.2000 C 303 24.10.2000
M.1866 Preussag/Hebel 29.3.2000 C 142 20.5.2000
M.1835 Monsanto / Pharmacia & Upjohn 30.3.2000 C 143 23.5.2000
M.1826 KBC Bank / KBCPD/KBPDBV 31.3.2000 C 348 5.12.2000
M.1880 Minnesota Mining and Manufacturing / Quante 31.3.2000 C 255 6.9.2000
M.1885 Babcock Borsig / VA Technologie / Pipe-TEC 31.3.2000 C
M.1793 Voith/Siemens/JV 3.4.2000 C 134 13.5.2000
M.1883 NEC/Mitsubishi 3.4.2000 C 368 21.12.2000
M.1832 Ahold / Ica Förbundet / Canica 6.4.2000 C 362 16.12.2000
M.1904 Carrefour / Gruppo GS 6.4.2000 C 134 13.5.2000
M.1874 Lafarge / Blue Circle 7.4.2000 C 71 3.3.2001
M.1893 Butler Capital / CDC/AXA/Finauto/ Autodistribution/Finelist 10.4.2000 C 374 28.12.2000
M.1910 Meritanordbanken/Unidanmark 10.4.2000 C 148 27.5.2000
M.1795 Vodafone Airtouch / Mannesmann 12.4.2000 C 141 19.5.2000
M.1871 Arrow Electronics / Tekelec 13.4.2000 C 130 11.5.2000
M.1876 Kohlberg Kravis & Roberts / Wassall/Zumtobel 13.4.2000 C 138 17.5.2000
M.1886 CGU / Norwich Union 13.4.2000 C 134 13.5.2000
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M.1887 Crédit Suisse First Boston / Gala Group 13.4.2000 C 159 8.6.2000
M.1814 Bayer/Röhm/Makroform 17.4.2000 C 190 8.7.2000
M.1875 Reuters/Equant – Project Proton 17.4.2000 C 183 30.6.2000
M.1812 Telefónica/Terra/Amadeus 27.4.2000 C 235 17.8.2000
M.1902 Telia/Commerzbank/FNH 27.4.2000 C
M.1911 DOW/BSL 27.4.2000 C 138 17.5.2000
M.1836 Siemens / Bosch Telecom 28.4.2000 C
M.1907 Woco/Michelin 28.4.2000 C 187 6.7.2000
M.1895 Ocean Group / Exel (NFC) 3.5.2000 C
M.1909 Alstom / ABB Alstom Power 5.5.2000 C 303 24.10.2000
M.1920 Nabisco / United Biscuits 5.5.2000 C
M.1935 Rabobank/Gilde/Norit 5.5.2000 C 313 1.11.2000
M.1846 Glaxo Wellcome / Smithkline Beecham 8.5.2000 C
M.1892 Sara Lee / Courtaulds 8.5.2000 C 164 14.6.2000
M.1745 EADS 11.5.2000 C 307 26.10.2000
M.1937 Skandia Life / Diligentia 11.5.2000 C 266 16.9.2000
M.1901 Cap Gemini / Ernst & Young 17.5.2000 C 262 13.9.2000
M.1891 BP Amoco / Castrol 18.5.2000 C 301 21.10.2000
M.1908 Alcatel / Newbridge Networks 19.5.2000 C 169 17.6.2000
M.1919 Alcoa/Cordant 19.5.2000 C 289 12.10.2000
M.1961 NHS (San Paolo-IMI) / MWCR (Schroders) 19.5.2000 C
M.1878 Pfizer/Warner-Lambert 22.5.2000 C 210 22.7.2000
M.1956 Ford/Autonova 24.5.2000 C
M.1780 LVMH/Prada/Fendi 25.5.2000 C 169 17.6.2000
M.1946 Bellsouth/SBC/JV 26.5.2000 C 202 15.7.2000
M.1960 Carrefour/Marinopoulos 26.5.2000 C 183 30.6.2000
M.1929 Magneti Marelli / Seima 29.5.2000 C
M.1930 Ahlstrom/Andritz 30.5.2000 C
M.1944 HSBC/CCF 30.5.2000 C 187 6.7.2000
M.1948 Techpack International / Valois 30.5.2000 C 289 12.10.2000
M.1898 TUI Group / GTT Holding 31.5.2000 C 196 12.7.2000
M.1959 Meritor/Arvin 31.5.2000 C 169 17.6.2000
M.1968 Solectron/Nortel 31.5.2000 C 236 18.8.2000
M.1970 Johnson&Johnson / Mercury Asset Management / Agora Healthcare 

Services JV
8.6.2000 C 237 19.8.2000

M.1989 Winterthur/Colonial 9.6.2000 C 198 13.7.2000
M.1957 Viag Interkom / Telenor Media 14.6.2000 C
M.1858 Thomson-CSF / Racal (II) 15.6.2000 C
M.1947 ABN Amro Lease Holding / Dial Group 15.6.2000 C 237 19.8.2000
M.1950 Toyoda Automatic Loom Works / BT Industries 15.6.2000 C
M.1975 Deutsche Bank / Eurobank / Lamda Development / JV 15.6.2000 C 238 22.8.2000
M.1916 RTL Newmedia / Primus-Online 20.6.2000 C 256 7.9.2000
M.1933 Citigroup/Flender 20.6.2000 C 257 8.9.2000
M.1938 BT/Telfort 21.6.2000 C 255 6.9.2000
M.1974 Compagnie de Saint-Gobain / Raab Karcher 22.6.2000 C 319 8.11.2000
M.2003 Carlyle / Gruppo Riello 27.6.2000 C 322 11.11.2000
M.2004 Investcorp / Chase Capital Investments / Gerresheimer Glas 27.6.2000 C 354 9.12.2000
M.1900 Solvay / Plastic Omnium / JV 28.6.2000 C 31 31.1.2001
M.1997 Schroders / Liberty International Pension 28.6.2000 C 236 18.8.2000
M.1859 ENI/Galp 29.6.2000 C
M.1958 Bertelsmann/GBL / Pearson TV 29.6.2000 C
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M.1966 Phillips/Chevron/JV 29.6.2000 C 237 19.8.2000
M.1972 Granada/Compass 29.6.2000 C 237 19.8.2000
M.1978 Telecom Italia / News Television / Stream 29.6.2000 C
M.1998 Ford/Landrover 29.6.2000 C 209 21.7.2000
M.1932 BASF / American Cyanamid (AHP) 30.6.2000 C 354 9.12.2000
M.1839 Halbergerhütte / Bopp & Reuther / Muffenrohr 4.7.2000 C 43 9.2.2001
M.1877 Boskalis/HBG 4.7.2000 C 320 9.11.2000
M.2006 Enron/MG 4.7.2000 C
M.1996 SCA/Graninge/JV 5.7.2000 C 258 9.9.2000
M.1936 Siemens Business Services / Lufthansa Systems / Synavion 6.7.2000 C 238 22.8.2000
M.2024 Invensys/Baan 7.7.2000 C 286 10.10.2000
M.1964 Planet Internet / Fortis Bank / Mine JV 10.7.2000 C 374 28.12.2000
M.1925 Scottish & Newcastle / Groupe Danone 11.7.2000 C 238 22.8.2000
M.1943 Telefónica/Endemol 11.7.2000 C 235 17.8.2000
M.2027 Deutsche Bank / SAP/JV 13.7.2000 C 254 5.9.2000
M.1949 Western Power Distribution (WPD) / Hyder 14.7.2000 C 261 12.9.2000
M.2026 Clear Channel Communications / SFX Entertainment 14.7.2000 C 366 20.12.2000
M.2034 Hagemeyer / WF Electrical 17.7.2000 C 251 1.9.2000
M.1939 Rexam (PLM) / American National CAN 19.7.2000 C
M.1993 Rhodia/Raisio/JV 20.7.2000 C 16 18.1.2001
M.2012 CGNU/Aseval 20.7.2000 C 275 27.9.2000
M.2028 ABB/Bilfinger / MVV Energie / JV 25.7.2000 C 250 31.8.2000
M.2002 Preussag/Thomson 26.7.2000 C 234 15.8.2000
M.2008 AOM / Air Liberté / Air Littoral 27.7.2000 C 238 22.8.2000
M.2025 GE Capital / BTPS/MEPC 27.7.2000 C 270 21.9.2000
M.1994 Andersen Consulting / BT/JV 28.7.2000 C 361 15.12.2000
M.2037 BNP Paribas / PHH 28.7.2000 C 267 19.9.2000
M.2046 Valeo / Robert Bosch / JV 28.7.2000 C
M.1884 Mondi/Frantschach/Assidomän 31.7.2000 C 321 10.11.2000
M.1954 ACS / Sonera Vivendi / Xfera 31.7.2000 C 234 15.8.2000
M.1819 Rheinbraun/OMV/Cokowi (katso ECSC.1320) 1.8.2000 C 269 20.9.2000
M.2062 RIO Tinto / North 1.8.2000 C 250 31.8.2000
M.1969 UTC/Honeywell/i2 / My Aircraft.com 4.8.2000 C 289 12.10.2000
M.1979 CDC / Banco Urquijo / JV 4.8.2000 C 29 30.1.2001
M.2020 Metsä-Serla/Modo 4.8.2000 C 256 7.9.2000
M.2023 Brambles/Ermewa/JV 4.8.2000 C 271 22.9.2000
M.2036 Valeo/Labinal 4.8.2000 C 289 12.10.2000
M.2047 Bayerische Hypo- und Vereinsbank / Ixos/Mannesmann/Memiq 4.8.2000 C
M.2051 Nordic Capital / HIAG/Nybron/ Bauwerk 4.8.2000 C
M.2053 Telenor / Bell South / Sonofon 4.8.2000 C 295 18.10.2000
M.1922 Siemens/Bosch/Atecs 11.8.2000 C 6 10.1.2001
M.1926 Telefónica/Tyco/JV 11.8.2000 C 255 6.9.2000
M.2016 France Telecom / Orange 11.8.2000 C 261 12.9.2000
M.2029 Tate & Lyle / Amylum 11.8.2000 C 250 31.8.2000
M.2052 Industri Kapital / Alfa-Laval Holding 11.8.2000 C 369 22.12.2000
M.1952 RWE/Iberdrola / Tarragona Power JV 21.8.2000 C 265 15.9.2000
M.2011 Delta Selections / Arla Foods Hellas 21.8.2000 C 330 21.11.2000
M.2056 Sonera Systems / ICL Invia / Data-Info/JV 21.8.2000 C 322 11.11.2000
M.2063 SEI / Mitsubishi Electric / JV 21.8.2000 C 303 24.10.2000
M.2078 UBS Capital / Heiploeg Shellfish International 21.8.2000 C
M.2091 HSBC Private Equity Investments / BBA Friction Materials 21.8.2000 C 289 12.10.2000
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M.2044 Interbrew/BASS 22.8.2000 C 293 14.10.2000
M.2000 WPP Group / Young & Rubicam 24.8.2000 C 266 16.9.2000
M.2035 Doughty Hanson / Rank Hovis McDougall 24.8.2000 C 42 8.2.2001
M.2119 E.ON/ACP/SCHMALBACH-LUBECA 24.8.2000 C 289 12.10.2000
M.2021 Snecma/Labinal 25.8.2000 C 289 12.10.2000
M.2032 SCA Packaging / Metsä Corrugated 25.8.2000 C
M.2086 Deutsche Bank / Hamburgische Immobilien Handlung / DLI 28.8.2000 C
M.1913 Lufthansa/Menzies/LGS/JV 29.8.2000 C 127 27.4.2001
M.2059 Siemens/Dematic/VDO/Sachs 29.8.2000 C 369 22.12.2000
M.2071 RIVA/SAM (katso ECSC.1340) 29.8.2000 C
M.2093 Airtours / Frosch Touristik (FTI) 29.8.2000 C 324 15.11.2000
M.2095 Sextant/Diehl 29.8.2000 C 290 13.10.2000
M.2057 Randstad/VNU/JV 30.8.2000 C 368 21.12.2000
M.2015 Totalfina/Saarberg/MMH 31.8.2000 C 330 21.11.2000
M.1951 BT / Japan Telecom / Vodafone Airtouch / JV 1.9.2000 C 274 26.9.2000
M.1980 Volvo / Renault V.I. 1.9.2000 C 301 21.10.2000
M.2075 Newhouse/Jupiter/Scudder/M&G/JV 1.9.2000 C 322 11.11.2000
M.2077 Clayton Dubilier & Rice / Italtel 1.9.2000 C 352 8.12.2000
M.2120 Toyota Motor Corporation / Toyota GB 1.9.2000 C 286 10.10.2000
M.1783 ZF Gotha / Graziano Trasmissioni / JV 4.9.2000 C 42 8.2.2001
M.1987 BASF/Bayer/Hoechst/Dystar 5.9.2000 C 376 29.12.2000
M.2045 Salzgitter/Mannesmannröhren-Werke (katso ECSC.1336) 5.9.2000 C
M.2099 Hutchison / NTT Docomo / KPN Mobile / JV 5.9.2000 C
M.2076 IFIL/Alpitour 7.9.2000 C 323 14.11.2000
M.1982 Telia/Oracle/Drutt 11.9.2000 C 374 28.12.2000
M.2087 Feu Vert / Carrefour / Autocenter Delauto 11.9.2000 C 325 16.11.2000
M.2113 Cinven/Mckechnie 11.9.2000 C 295 18.10.2000
M.2114 Sanpaolo/Schroders/Omega/C.E.G./JV 11.9.2000 C 29 30.1.2001
M.2122 BAT / Cap Gemini / Ciberion 11.9.2000 C 277 29.9.2000
M.1973 Telecom Italia / Endesa / Union Fenosa 12.9.2000 C 286 10.10.2000
M.2104 MIG/Carlyle / Eutectic and Castolin 12.9.2000 C
M.2131 BCP/Interamericain/Novabank/JV 15.9.2000 C 29 30.1.2001
M.2069 Alstom / Fiat Ferroviaria 18.9.2000 C
M.2082 PSA/Vivendi/WAPPI! 22.9.2000 C 341 1.12.2000
M.2110 Deutsche Bank / SEI/JV 25.9.2000 C 324 15.11.2000
M.2116 Flextronics/Italdata 25.9.2000 C 354 9.12.2000
M.2118 Telenor/Procuritas/Isab/Newco 25.9.2000 C 29 30.1.2001
M.2128 ABB Lummus / Engelhard/Equistar/Novolen 25.9.2000 C
M.2130 Belgacom/Teledanmark / T-Mobile International / Ben Nederland 

Holding
25.9.2000 C

M.2133 Hicks / Bear Stearns / Johns Manville 25.9.2000 C 289 12.10.2000
M.2136 Schroder Ventures / Memec 25.9.2000 C 322 11.11.2000
M.2147 VNU/Hearst/Stratosfera 25.9.2000 C 16 18.1.2001
M.1990 Unilever/Bestfoods 28.9.2000 C 311 31.10.2000
M.2074 Tyco/Mallinckrodt 28.9.2000 C 318 7.11.2000
M.2084 CSM / European Bakery Supplies Business (Unilever) 28.9.2000 C 325 16.11.2000
M.2094 HT-Troplast/Kömmerling 28.9.2000 C 341 1.12.2000
M.2115 Carrefour/GB 28.9.2000 C 16 18.1.2001
M.2153 BHP/Mitsubishi/QCT 28.9.2000 C
M.2107 TXU Germany / Stadtwerke Kiel 29.9.2000 C
M.2138 SAP/Siemens/JV 2.10.2000 C
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M.2039 HVB/Commerzbank/DB/Dresdner/JV 4.10.2000 C 330 21.11.2000
M.2146 SHV / NPM Capital 4.10.2000 C 313 1.11.2000
M.2096 Bayer / Deutsche Telekom / Infraserv/jv 6.10.2000 C 29 30.1.2001
M.2121 Thyssen Krupp Werkstoffe / Röhm 9.10.2000 C
M.2127 Daimlerchrysler / Detroit Diesel Corporation 9.10.2000 C 368 21.12.2000
M.2151 Atos/Origin 9.10.2000 C 368 21.12.2000
M.2158 Crédit Suisse Group / Donaldson, Lufkin & Jenrette 9.10.2000 C 348 5.12.2000
M.2135 NCR/4Front 12.10.2000 C 348 5.12.2000
M.2162 Mopla / Deutsche Bank / Trevira 12.10.2000 C
M.2050 Vivendi/Canal+/Seagram 13.10.2000 C 311 30.10.2000
M.2101 General Mills / Pillsbury/diageo 13.10.2000 C 71 3.3.2001
M.2070 Tietoenator / EDB Business Partner / JV 16.10.2000 C
M.2072 Phillip Morris / Nabisco 16.10.2000 C 351 7.12.2000
M.2137 SLDE/NTL/MSCP/NOOS 16.10.2000 C 29 30.1.2001
M.2061 Airbus 18.10.2000 C 357 13.12.2000
M.2123 Banco Commercial Portugues / Banco de Sabadell / Ibersecurities 18.10.2000 C
M.2134 Avnet / VEBA Electronics 18.10.2000 C 354 9.12.2000
M.2154 C3D/Rhône/GO-Ahead 20.10.2000 C
M.2161 Ahold/Superdiplo 23.10.2000 C 340 30.11.2000
M.2155 France Telecom / Schmid/Mobilcom 24.10.2000 C 130 1.5.2001
M.2173 Ergo / B.B.V. Italia 24.10.2000 C
M.2048 Alcatel / Thomson Multimedia / JV 26.10.2000 C 348 5.12.2000
M.2102 Magneti Marelli / Magneti Marelli Automotive Lighting Business 

JV
26.10.2000 C

M.2111 Alcoa / British Aluminium 27.10.2000 C 348 5.12.2000
M.2145 Apollo Group / Shell Resin Business 27.10.2000 C
M.2157 Skanska / Kvaerner Construction 27.10.2000 C
M.2165 Gruner+Jahr/Publigroupe / G+J Medien 27.10.2000 C
M.2181 RWE / Thames Water 27.10.2000 C 362 16.12.2000
M.2179 Compart / Falck (II) 3.11.2000 C 374 28.12.2000
M.2066 Dana/Getrag 7.11.2000 C 51 16.2.2001
M.2140 Bawag/PSK 7.11.2000 C 362 16.12.2000
M.2172 Babcock Borsig / MG Technologies / Sap Markets / ec4ec 7.11.2000 C 56 22.2.2001
M.2148 ABB/Avireal/JV 8.11.2000 C
M.2184 Kohlberg Kravis Roberts / Laporte 13.11.2000 C 369 22.12.2000
M.2191 BT/Amadeus/JV 13.11.2000 C
M.2125 Hypo Vereinsbank / Bank Austria 14.11.2000 C 362 16.12.2000
M.2167 Citigroup/Associates 14.11.2000 C 369 22.12.2000
M.2168 Snecma/Hurel-Dubois 14.11.2000 C 78 10.3.2001
M.2186 Preussag / Nouvelles Frontières 14.11.2000 C 39 7.2.2001
M.2065 Achmea/BCP/Eureko 17.11.2000 C 376 29.12.2000
M.2144 Telefónica/Sonera / German UMTS JV 17.11.2000 C 369 22.12.2000
M.2203 Minority Equity Investments / UBF 17.11.2000 C 369 22.12.2000
M.2194 CCF-Loxxia / Crédit Lyonnais-Slibail / JV 21.11.2000 C 105 5.4.2001
M.1501 GKN Westland / Agusta/JV 22.11.2000 C
M.2109 Reuters / Verlagsgruppe Handelsblatt / Meteor 22.11.2000 C 361 15.12.2000
M.2152 Scottish & Newcastle / JV/Centralcer 22.11.2000 C 357 13.12.2000
M.2215 Techint/Stella / James Jones / Sirti JV 22.11.2000 C 368 21.12.2000
M.1896 FIAT / Unicredito Banca Mobiliare / JV 27.11.2000 C
M.2183 Smiths Industries / TI Group 28.11.2000 C 21 24.1.2001
M.2195 Cap Gemini / Vodafone/jv 29.11.2000 C
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M.2209 EDF Group / Cottam Power Station 29.11.2000 C
M.2105 SJPC / SCP De Milo / De Milo 30.11.2000 C
M.2124 ISP/ESPN / Globosat – JV 4.12.2000 C
M.2180 Outokumpu / Avesta Sheffield (katso myös ECSC.1342) 4.12.2000 C 83 14.3.2001
M.2202 Stinnes/HCI 4.12.2000 C 54 21.2.2001
M.2090 Liverpool Victoria Friendly Society / AC Ventures / JV 6.12.2000 C 51 16.2.2001
M.2204 Endesa / Telecom Italia / Union Fenosa / Auna 6.12.2000 C 374 28.12.2000
M.2193 Alliance Unichem / Interpharm 7.12.2000 C 16 18.1.2001
M.2196 Enron/Bergmann/Hutzler 7.12.2000 C 76 8.3.2001
M.2200 Deutsche Bank / DBG/Varta 7.12.2000 C 31 31.1.2001
M.2206 Ratos/Quality-Laboratories 7.12.2000 C
M.2159 Creditanstalt / Lufthansa Airplus Servicekarten / AUA 

Beteiligungen / Airplus
8.12.2000 C

M.2175 Dow Chemical / Gurit-essex 8.12.2000 C
M.2198 EL.FI/Moulinex 8.12.2000 C 31 31.1.2001
M.2199 Quantum/Maxtor 8.12.2000 C 68 2.3.2001
M.2217 Celestica / Nec Technologies UK 13.12.2000 C
M.2225 Fortis/ASR 13.12.2000 C 54 21.2.2001
M.2236 SHFCLP (La Poste) / Mayne Nickless Europe 13.12.2000 C 368 21.12.2000
M.1378 Hoechst / Rhône-Poulenc 14.12.2000
M.2188 NEC / Schott Glas / Nec Schott JV 14.12.2000 C 54 21.2.2001
M.2253 Edizione Holding / NHS / Comune di Parma / AMPS 14.12.2000 C 27 27.1.2001
M.2210 Georg Fischer / West LB / Krupp Werner & Pfleiderer 15.12.2000 C 42 8.2.2001
M.2245 Metsä-Serla/Zanders 15.12.2000 C 29 30.1.2001
M.1863 Vodafone/bt / Airtel Jv 18.12.2000 C 27 8.2.2001
M.2233 AGF / Zwolsche Algemeene 18.12.2000 C
M.2092 Repsol Quimica / Borealis/jv 19.12.2000 C 16 18.1.2001
M.2235 Corus Group / Cogifer/JV (katso ECSC.1347) 19.12.2000 C 15 17.1.2001
M.2238 Solectron / Natsteel Electronics 19.12.2000 C
M.2251 Aol / Banco Santander / JV 19.12.2000 C 51 16.2.2001
M.2156 Rewe / Sair Group / LTU 20.12.2000 C 29 30.1.2001
M.2211 Universal Studio Networks / De Facto 829 (NTL) / Studio Channel 

Limited
20.12.2000 C

M.2224 Siemens / Demag Krauss-Maffei 20.12.2000 C 91 22.3.2001
M.2232 Marinopoulos Abette / Sephora Holding / JV 20.12.2000 C 46 13.2.2001
M.2241 Peugeot / Sommer Allibert 20.12.2000 C 31 31.1.2001
M.2230 Sanmina/Siemens / Inboard Leiterplattentechnologie 21.12.2000 C
M.2213 Du Pont / Sabanci Holdings / JV 22.12.2000 C
M.2243 Stora Enso / Assi-Domän/JV 22.12.2000 C 49 15.2.2001
M.2250 Du Pont / Air Products Chemicals / JV 22.12.2000 C

JV.34 BT/Autostrade/BLU 4.1.2000 C 342 30.11.1999 
JV.35 Beiselen / Bay WA / MG Chemag 1.2.2000 C 5 8.1.2000 
JV.30 BVI Television (Europe) / SPE Euromovies Investments / Europe 

Movieco Partners
3.2.2000 C 7 11.1.2000 

JV.36 TXU Europe / EDF-London Investments 3.2.2000 C 5 8.1.2000 
JV.38 KPN/Bellsouth/E-Plus 18.2.2000 C 5 8.1.2000 
JV.32 Granaria/Ültje/Intersnack / May Holding 28.2.2000 C 342 30.11.1999 
JV.39 Bertelsmann/Planeta/NEB 28.2.2000 C 35 8.2.2000 
JV.37 B Sky B / Kirch Pay TV 21.3.2000 C 7 11.1.2000 
JV.42 Asahi Glass / Mitsubishi / F2 Chemicals 21.3.2000 C 22.3.2000
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1.2 Neuvoston asetuksen (ETY) N:o 4064/89 8 artiklan nojalla tehdyt päätökset35

JV.44 Hitachi / NEC – Dram / JV 3.5.2000 C 153 1.6.2000 
JV.45 Bertelsmann / Kooperativa Förbundet / Bol Nordic 12.5.2000 C 108 14.4.2000 
JV.40 Canal+/Lagardere/Canalsatèllite 22.6.2000 C 145 25.5.2000 
JV.46 Blackstone/CDPQ / Kabel NRW 19.6.2000 C 114 20.4.2000
JV.47 Canal+/Lagardère / Liberty Media / Multithematique 22.6.2000 C 145 25.5.2000 
JV.48 Vodafone/Vivendi / Canal Plus 20.7.2000 C 165 15.6.2000
JV.50 Blackstone/CDPQ / Kabel BW 1.8.2000 C 190 8.7.2000
JV.51 Bertelsmann/Mondadori / Bol Italia 1.9.2000 C 232 12.8.2000

¥35∂ (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/)

Asia n:o Nimi Päätöksen 
päivämäärä

Julkaisu

M.1630 Air Liquide / Boc 18.1.2000 ei julkaistu
M.1641 Linde/AGA 9.2.2000 WWW-sivusto (35)
M.1628 Totalfina / Elf Aquitaine 9.2.2000 WWW-sivusto (35)
M.1663 Alcan/Alusuisse 14.3.2000 WWW-sivusto (35)
M.1672 Volvo/Scania 15.3.2000 WWW-sivusto (35)
M.1636 MMS/Dasa/Astrium 21.3.2000 WWW-sivusto (35)
M.1693 Alcoa/Reynolds 3.5.2000 WWW-sivusto (35)
M.1671 Dow Chemical / Union Carbide 3.5.2000 WWW-sivusto (35)
M.1673 VEBA/VIAG (katso myös ECSC.1321) 13.6.2000 WWW-sivusto (35)
M.1741 MCI Worldcom / Sprint 28.6.2000 ei julkaistu
M.1813 Industri Kapital (Nordkem) / Dyno 12.7.2000 WWW-sivusto (35)
M.1882 Pirelli/BICC 19.7.2000 WWW-sivusto (35)
M.1806 Astra Zeneca / Novartis 26.7.2000 ei julkaistu
M.1879 Boeing/Hughes 27.9.2000 WWW-sivusto (35)
M.1845 AOL / Time Warner 11.10.2000 WWW-sivusto (35)
M.1940 Framatome/Siemens/Cogema/jv 6.12.2000 ei julkaistu
M.2060 Bosch/Rexroth 13.12.2000 WWW-sivusto (35)
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2 EHTY:n perustamissopimuksen 66 artiklan nojalla tehdyt päätökset

E – Lehdistötiedotteet

1 Neuvoston asetuksen (ETY) N:o 4064/89 6 ja 8 artiklan nojalla tehdyt päätökset

1.1 Neuvoston asetuksen (ETY) N:o 4064/89 6 artiklan 1 kohdan nojalla tehdyt päätökset

Asia n:o Nimi Päätöksen 
päivämäärä

ECSC.1319 VIAG (ASD) / Richardson Westgarth 12.1.2000
ECSC.1322 Scholz/Loacker / Saarlandische Rohprodukte 4.2.2000
ECSC.1325 EMR/MPRH 10.4.2000
ECSC.1328 Salzgitter/HSP 27.4.2000
ECSC.1321 VEBA/VIAG (katso myös M.1673) 13.6.2000
ECSC.1331 Anglo American / Shell Coal 20.7.2000
ECSC.1320 Rheinbraun/OMV/Cokowi (katso myös M.1819) 1.8.2000
ECSC.1340 Riva/SAM (katso myös M.2071) 29.8.2000
ECSC.1336 Salzgitter/Mannesmannröhren-Werke (katso myös M.2045) 14.9.2000
ECSC.1329 Corus/Wuppermann/JV 2.10.2000
ECSC.1341 RAG / North Goonyella 7.11.2000
ECSC.1342 Outokumpu / Avesta Sheffield (katso myös M.2180) 4.12.2000
ECSC.1344 RAG/Sidarfin/BBCT 22.12.2000

Viite Päivämäärä Aihe
IP/00/5 6.1.2000 Komissio hyväksyy Elektrizitätswerk Wesertalin siirtymisen Fortumin omistukseen.
IP/00/21 12.1.2000 Komissio hyväksyy yrityskaupan, jolla Banco Santander Central Hispano (BSCH) ostaa kaksi 

portugalilaista Champalimaud-konserniin kuuluvaa pankkia.
IP/00/28 13.1.2000 EU:n komissio antaa luvan yrityskauppaan, jolla Herba siirtyy Gehen omistukseen.
IP/00/29 13.1.2000 Komissio hyväksyy tietyin ehdoin INA:n siirtymisen Generalin omistukseen.
IP/00/32 13.1.2000 Komissio siirtää Anglo American / Tarmac -fuusion Yhdistyneen kuningaskunnan 

kilpailuviranomaisten käsiteltäväksi.
IP/00/39 18.1.2000 Komissio hyväksyy Ahlströmin ja CapManin kartonkipakkauksia valmistavan yhteisyrityksen.
IP/00/63 20.1.2000 Komissio hyväksyy sukellusveneitä valmistavien Howaldtswerke-Deutsche Werftin (Saksa) ja 

Kockumsin (Ruotsi) sulautumisen.
IP/00/74 26.1.2000 Carrefour/Promodes: Komissio siirtää paikallisia alueita koskevat seikat Ranskan ja Espanjan 

viranomaisten analysoitavaksi ja hyväksyy toimenpiteen muut puolet sillä edellytyksellä, että 
sitoumuksia noudatetaan.

IP/00/80 27.1.2000 Komissio hyväksyy Freudenbergin ja Phoenixin yhteisyrityksen.
IP/00/81 27.1.2000 Komissio hyväksyy yrityskaupan, jolla BellSouth hankkii omistukseensa Vodafone Airtouchin 

omistusosuuden E-Plus-yhtiöstä.
IP/00/92 1.2.2000 Komissio katsoo, että yrityskauppa, jolla BellSouth hankkii omistukseensa VR 

Telecommunicationsin omistusosuuden E-Plus-yhtiöstä, ei kuulu EU:n sääntöjen 
soveltamisalaan.

IP/00/105 3.2.2000 Komissio hyväksyy General Electric Companyn (Yhdysvallat) ja Thomson-CSF:n (Ranska) 
yhteisyrityksen lentosimulaattorikoulutuksen alalla.

IP/00/106 3.2.2000 Komissio hyväksyy poltto- ja voiteluaineiden tuotannon ja vähittäiskaupan alalla Euroopassa 
toimivan BP:n ja Mobilin yhteisyrityksen purkamisen, joka oli edellytyksenä ExxonMobil-
fuusion hyväksynnälle.

IP/00/109 4.2.2000 Komissio hyväksyy United Biscuits -yhtiön siirtymisen Finalrealmin omistukseen.
IP/00/110 4.2.2000 Komissio hyväksyy Suzuki Motor Corporationin yritysostot.
IP/00/114 5.2.2000 Komissio aloittaa perusteellisen tutkimuksen VEBA:n ja VIAG:n fuusiosta.
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IP/00/118 7.2.2000 Komissio hyväksyy ruotsalaisten puolustusteollisuuden alalla toimivien Saabin ja Celsiusin 
fuusion.

IP/00/126 8.2.2000 Komissio hyväksyy yrityskaupan, jolla belgialainen Electrabel hankkii omistukseensa EPON-
yhtiön, joka on alankomaalainen sähköntuottaja.

IP/00/28 8.2.2000 Komissio hyväksyy Air Express Internationalin siirtymisen Deutsche Post AG:n omistukseen.
IP/00/129 8.2.2000 Komissio hyväksyy Hellenic Bottling Companyn ja Coca-Cola Beverages plc:n fuusion sillä 

edellytyksellä, että sitoumuksia noudatetaan.
IP/00/135 9.2.2000 Komissio antaa TotalFinalle luvan hankkia Elf Aquitaine määräysvaltaansa sillä edellytyksellä, 

että alun perin ilmoitettua suunnitelmaa muutetaan merkittävästi.
IP/00/150 14.2.2000 Komissio hyväksyy paperialan yhteisyrityksen.
IP/00/172 21.2.2000 Komissio hyväksyy Europcar International S.A:n siirtymisen Volkswagen AG:lle.
IP/00/174 21.2.2000 Komissio aloittaa perusteellisen tutkimuksen fuusiosta MCI WorldCom / Sprint.
IP/00/177 22.2.2000 Komissio hyväksyy yrityskaupan, jolla Bayer AG hankkii omistukseensa Lyondell Chemical 

Companyn polyeetteripolyoleihin liittyvät toiminnot.
IP/00/188 25.2.2000 Komissio aloittaa perusteellisen tutkimuksen yrityskaupasta, jolla Dyno ASA siirtyy Industri 

Kapitalin omistukseen kemikaalien markkinoilla.
IP/00/194 28.2.2000 Komissio hyväksyy yrityskaupan, jolla Celestica hankkii omistukseensa elektroniikan 

sopimusvalmistukseen liittyvän IBM:n liiketoiminnan Italiassa ja Yhdysvalloissa.
IP/00/197 28.2.2000 Komissio hyväksyy Telekom Austrian osakkuuden Librossa.
IP/00/200 29.2.2000 Komissio hyväksyy Nuevas Ediciones de Bolsillo (NEB) -yhteisyrityksen, jonka Bertelsmann 

ja Planeta perustavat.
IP/00/205 1.3.2000 Komissio hyväksyy yrityskaupan, jolla Solectron hankkii omistukseensa 

puhelinvaihdelaitteisiin liittyvät Ericssonin liiketoiminnot Ruotsissa ja Ranskassa.
IP/00/212 1.3.2000 Komissio hyväksyy yrityskaupan, jolla KKR-konserni ostaa Bosch Telekom Private 

Networksin.
IP/00/214 1.3.2000 Komissio hyväksyy yrityskaupan, jolla ERF (Holdings) plc (Yhdistynyt kuningaskunta) siirtyy 

MAN Nutzfahrzeuge AG:n (Saksa) omistukseen.
IP/00/241 9.3.2000 Komissio hyväksyy tietyin ehdoin yrityskaupan, jolla Unilever France hankkii omistukseensa 

Amora-Maillen.
IP/00/258 14.3.2000 Alcan luopuu suunnitelmastaan ostaa Pechiney välttyäkseen mahdolliselta Euroopan komission 

päätökseltä, jossa sulautuma kielletään.
IP/00/267 16.3.2000 Komissio hyväksyy Ericsson Energy Systemsin siirtymisen Emerson Electricin omistukseen.
IP/00/275 21.3.2000 Komissio hyväksyy HEW:n siirtymisen Vattenfallin ja Freie und Hansestadt Hamburgin 

yhteiseen määräysvaltaan.
IP/00/279 21.3.2000 Komissio hyväksyy BskyB:n osakkuuden KirchPayTV:ssä.
IP/00/281 21.3.2000 Komissio aloittaa perusteellisen tutkimuksen Novartisin ja AstraZenecan kasvinsuojelualan 

toimintojen yhdistämisestä.
IP/00/282 21.3.2000 Komissio hyväksyy yrityskaupan, jolla CLT-UFA ostaa News-yhtiön omistusosuuden 

saksalaisesta VOX-televisiokanavasta.
IP/00/287 22.3.2000 Komissio aloittaa perusteellisen tutkimuksen Microsoft / Liberty Media / Telewest 

-keskittymästä.
IP/00/293 24.3.2000 Komissio hyväksyy Meyer International plc:n siirtymisen Compagnie de Saint-Gobainin 

omistukseen.
IP/00/302 28.3.2000 Komissio hyväksyy yrityskaupan, jolia BT ostaa ESAT:n
IP/00/308 30.3.2000 Komissio hyväksyy yrityskaupan, jolla Citigroup (Yhdysvallat) hankkii omistukseensa osan 

Schroders-yhtiöstä (Yhdistynyt kuningaskunta).
IP/00/313 30.3.2000 Komissio hyväksyy Shellin ja BASF:n yhteisyrityksen sillä edellytyksellä, että sitoumuksia 

noudatetaan.
IP/00/315 30.3.2000 Komissio hyväksyy tietyin ehdoin Monsanton (Yhdysvallat) ja Pharmacia & Upjohnin 

(Yhdysvallat) sulautumisen.
IP/00/323 3.4.2000 Komissio hyväksyy rahoituspalvelualan fuusion.
IP/00/324 3.4.2000 Komissio hyväksyy yrityskaupan, jolla 3M hankkii omistukseensa Quanten telelaitteisiin 

liittyvän liiketoiminnan.
IP/00/325 3.4.2000 Komissio hyväksyy Preussagin ja VA Technologien yhteisyrityksen.
IP/00/327 4.4.2000 Komissio antaa NEC:lle ja Mitsubishille luvan perustaa yhteisyritys tietokoneiden 

näyttöpäätteiden alalla.
IP/00/328 4.4.2000 Komissio hyväksyy Voithin ja Siemensin välisen hydrauliikka-alan yhteisyrityksen.
IP/00/342 7.4.2000 Komissio hyväksyy italialaisen vähittäiskauppiaan Gruppo GS:n siirtymisen Carrefourin 

yksinomaiseen määräysvaltaan.
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IP/00/343 7.4.2000 Komissio hyväksyy Aholdin, ICA Förbundetin ja Canican yhteisyrityksen.
IP/00/346 10.4.2000 Komissio hyväksyy Blue Circlen siirtymisen Lafargen omistukseen.
IP/00/352 11.4.2000 Komissio hyväksyy MeritaNordbankenin ja UniDanmarkin fuusion.
IP/00/373 12.4.2000 Komissio hyväksyy tietyin ehdoin Vodafone Airtouchin ja Mannesmann AG:n fuusion.
IP/00/385 14.4.2000 Komissio hyväksyy CGU:n ja Norwich Unionin fuusion.
IP/00/386 14.4.2000 Komissio hyväksyy Tekelec Europe, S.A:n siirtymisen Arrow Electronics, Inc:n yksinomaiseen 

määräysvaltaan.
IP/00/390 14.4.2000 Komissio ilmoittaa VEBA:lle ja VIAG:lle vastustavansa ehdotettua fuusiota.
IP/00/394 18.4.2000 Komissio aloittaa perusteellisen tutkimuksen ehdotetusta yrityskaupasta, jolla BICC siirtyisi 

Pirellille.
IP/00/395 18.4.2000 Komissio hyväksyy Bayerin ja Röhmin yhteisyrityksen polykarbonaattilevyjen alalla.
IP/00/396 18.4.2000 Komissio antaa luvan Reutersin ja Equantin yhteisyritykseen.
IP/00/415 28.4.2000 Komissio hyväksyy Telefonican TERRAn ja Amadeuksen yhteisyrityksen Internetin kautta 

tarjottavien matkatoimistopalvelujen alalla.
IP/00/416 28.4.2000 Komissio hyväksyy FNH- ja TCI-sijoitusyhtiöiden siirtymisen Telian ja Commerzbankin 

yhteiseen määräysvaltaan.
IP/00/417 28.4.2000 Komissio hyväksyy saksalaisen BSL:n siirtymisen Dow Chemicalin yksinomaiseen 

määräysvaltaan.
IP/00/420 2.5.2000 Komissio hyväksyy Robert Bosch GmbH:n matkaviestintäpalvelujen siirtymisen Siemens 

AG:n omistukseen.
IP/00/438 4.5.2000 Komissio hyväksyy Oceanin ja Exelin fuusion logistiikkapalvelujen alalla.
IP/00/439 4.5.2000 Komissio hyväksyy Hitachin ja NEC:n DRAM-muisteja valmistavan yhteisyrityksen.
IP/00/446 8.5.2000 Komissio hyväksyy United Biscuits -yhtiön siirtymisen Nabiscon omistukseen.
IP/00/451 8.5.2000 Komissio hyväksyy Hebelin siirtymisen Preussagin omistukseen.
IP/00/452 10.5.2000 Komissio hyväksyy ehdollisesti Glaxo Wellcomen ja SmithKline Beechamin fuusion.
IP/00/453 10.5.2000 Komissio hyväksyy Courtaulds Textiles -yhtiön siirtymisen Sara Leen omistukseen sillä 

edellytyksellä, että Well-tuotemerkki myydään.
IP/00/473 12.5.2000 Komissio hyväksyy Diligentian siirtymisen Skandia Life Insurance -yhtiön omistukseen.
IP/00/478 15.5.2000 Komissio antaa Bertelsmannille luvan hankkia osuuden pohjoismaisesta verkkokirjakaupasta 

Bokusista.
IP/00/492 18.5.2000 Komissio hyväksyy yrityskaupan, jolla Cap Gemini ostaa Ernst & Youngin maailmanlaajuiset 

konsultointi- ja tietotekniikkatoiminnot.
IP/00/494 19.5.2000 Komissio hyväksyy Burmah Castrolin siirtymisen BP Amocon omistukseen.
IP/00/496 19.5.2000 Euroopan komissio hyväksyy Cordant Technologies -yhtiön siirtymisen Alcoan omistukseen.
IP/00/499 22.5.2000 Komissio hyväksyy MWCR:n siirtymisen SanPaolo IMI:n ja Schroders Groupsin omistukseen.
IP/00/500 22.5.2000 Komissio hyväksyy yrityskaupan, jolla Alcatel ostaa Newbridge Networksin.
IP/00/509 23.5.2000 Komissio hyväksyy Pfizerin ja Warner-Lambertin fuusion sillä edellytyksellä, että sitoumuksia 

noudatetaan.
IP/00/528 25.5.2000 Komissio hyväksyy Autonovan siirtymisen Fordin yksinomaiseen määräysvaltaan.
IP/00/535 26.5.2000 Komissio hyväksyy Fendin siirtymisen LVMH:n ja PRADAn yhteiseen omistukseen.
IP/00/539 29.5.2000 Komissio aloittaa perusteellisen tutkimuksen yrityskaupasta, jolla Boeing hankkii 

omistukseensa Hughes Electronicsin satelliittiliiketoiminnan.
IP/00/542 29.5.2000 Komissio hyväksyy BellSouthin ja SBC Communicationsin yhteisyrityksen Yhdysvalloissa.
IP/00/543 29.5.2000 Komissio antaa Carrefourille ja Marinopoulosille luvan perustaa yhteisyrityksen Kreikassa.
IP/00/548 30.5.2000 Komissio hyväksyy Seiman siirtymisen Magneti Marellin omistukseen.
IP/00/559 31.5.2000 Komissio hyväksyy Ahlström Machineryn ja Andritzin sellu- ja paperiteollisuuden laitteiden 

yhteisyrityksen.
IP/00/560 31.5.2000 Komissio hyväksyy yrityskaupan, jolla ranskalainen pankki CCF siirtyy HSBC Holdingsin 

omistukseen.
IP/00/561 31.5.2000 Komissio hyväksyy Techpack Internationalin ja Aptar/Valoin pakkausalan yhteisyrityksen.
IP/00/568 31.5.2000 Komissio hyväksyy GTT-matkanjärjestäjän siirtymisen TUI:n omistukseen.
IP/00/570 31.5.2000 Komissio hyväksyy Nortel Networksin tuotantolaitosten myynnin Solectronille.
IP/00/574 5.6.2000 Komissio hyväksyy Arvinin ja Meritorin fuusion.
IP/00/594 9.6.2000 Komissio hyväksyy Johnson & Johnsonin ja Mercury Asset Managementin yhteisyrityksen.
IP/00/603 13.6.2000 Komissio hyväksyy Colonialin siirtymisen Winterthur Lifen omistukseen.
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IP/00/617 14.6.2000 Komissio aloittaa perusteellisen tutkimuksen fuusiosta Time Warner / EMI.
IP/00/618 15.6.2000 Komissio aloittaa perusteellisen tutkimuksen yrityskaupasta, jolla Swissair hankkii 

omistukseensa osuuden portugalilaisesta lentoyhtiöstä Portugáliasta.
IP/00/622 15.6.2000 Komissio hyväksyy Telenor Median ja Viag Interkomin puhelinluetteloalan yhteisyrityksen.
IP/00/627 16.6.2000 Komissio hyväksyy kreikkalaisen kiinteistönvälitysalan yhteisyrityksen.
IP/00/628 16.6.2000 Komissio hyväksyy yrityskaupan, jolla Thomson-CSF hankkii omistukseensa Racalin.
IP/00/629 16.6.2000 Komissio hyväksyy yrityskaupan, jolla Dial Group siirtyy ABN:n leasingalan tytäryhtiön 

omistukseen.
IP/00/630 16.6.2000 Komissio hyväksyy yrityskaupan, jolla Toyoda Automatic Loom Works hankkii omistukseensa 

ruotsalaisen BT Industries -yhtiön.
IP/00/634 19.6.2000 Komissio aloittaa perusteellisen tutkimuksen fuusiosta AOL / Time Warner.
IP/00/642 21.6.2000 Komissio hyväksyy yrityskaupan, jolla Babcockin voimansiirtolaiteyksikkö siirtyy CVC:n 

omistukseen.
IP/00/644 21.6.2000 Komissio antaa RTL Newmedialle luvan hankkia osuuden PrimusPowerista.
IP/00/650 22.6.2000 Euroopan komissio on hyväksynyt alankomaalaisen Telfort Holding N.V:n (Telfort) 

siirtymisen British Telecommunications plc:n (BT) määräysvaltaan.
IP/00/654 23.6.2000 Komissio hyväksyy Raab Karcherin siirtymisen Saint-Gobainin omistukseen.
IP/00/655 23.6.2000 Komissio hyväksyy Canal+:n, Lagardèren ja Liberty Median fuusion.
IP/00/666 28.6.2000 Komissio hyväksyy Carlyle Europe Partnersin osakkuuden lämmityslaitteita valmistavassa 

Gruppo Riellossa.
IP/00/667 28.6.2000 Komissio hyväksyy Viag:n lasipakkauksia ja putkia valmistavan yksikön myynnin.
IP/00/680 29.6.2000 Komissio hyväksyy yrityskaupan, jolla Schroders ostaa Liberty International Pensions -yhtiön.
IP/00/681 29.6.2000 Komissio hyväksyy Solvayn ja Plastic Omniumin yhteisyrityksen.
IP/00/690 30.6.2000 Komissio hyväksyy Phillipsin ja Chevronin yhteisyrityksen.
IP/00/691 30.6.2000 Komissio hyväksyy Pearson TV:n siirtymisen Bertelsmannin ja GBL:n omistukseen.
IP/00/692 30.6.2000 Komissio hyväksyy ENI:n osakkuuden portugalilaisessa öljy- ja kaasuyhtiössä GALP:ssä.
IP/00/693 30.6.2000 Komissio hyväksyy Land Roverin siirtymisen Fordin omistukseen.
IP/00/694 30.6.2000 Komissio hyväksyy Granadan ja Compass Groupin fuusion.
IP/00/695 30.6.2000 Komissio hyväksyy Streamin siirtymisen Telecom Italian ja News Televisionin yhteiseen 

määräysvaltaan.
IP/00/697 3.7.2000 Komissio hyväksyy tietyin ehdoin yrityskaupan, jolla BASF hankkii omistukseensa American 

Cyanamidin.
IP/00/698 3.7.2000 Komissio aloittaa perusteellisen tutkimuksen yrityskaupasta, jolla Perstorp siirtyy Industri 

Kapitalin omistukseen.
IP/00/710 5.7.2000 Komissio hyväksyy ruoppausalalla toimivien alankomaalaisten Boskalis Westminsterin ja 

Hollandse Beton Groepin fuusion.
IP/00/711 5.7.2000 Komissio hyväksyy Enronin tekemän ostotarjouksen metallikaupan alalla toimivasta MG:stä.
IP/00/712 5.7.2000 Komissio hyväksyy Saint Gobainin ja IWKA:n rakennusalan yhteisyrityksen Saksassa.
IP/00/724 6.7.2000 Komissio hyväksyy Svenska Cellulosan ja Graningen yhteisyrityksen.
IP/00/730 7.7.2000 Komissio hyväksyy toimen, jolla Siemens ja Lufthansa perustuvat Synavionin.
IP/00/733 7.7.2000 Microsoft luopuu yhteisestä määräysvallasta Telewestissä komission vastustuksen vuoksi.
IP/00/734 10.7.2000 Komissio hyväksyy yrityskaupan, jolla Invensys ostaa alankomaalaisen ohjelmistoyhtiön 

Baanin.
IP/00/743 11.7.2000 Komissio hyväksyy Planet Internetin ja Fortis Bankin yhteisyrityksen Belgiassa.
IP/00/754 12.7.2000 Komissio hyväksyy Danonen olutliiketoiminnan siirtymisen Scottish & Newcastlen 

omistukseen.
IP/00/755 12.7.2000 Komissio hyväksyy Endemolin siirtymisen Telefónican omistukseen.
IP/00/783 14.7.2000 Komissio hyväksyy Deutsche Bankin ja SAP:n verkkokaupan alan yhteisyrityksen.
IP/00/788 14.7.2000 Komissio hyväksyy yrityskaupan, jolla Western Power Distribution hankkii omistukseensa 

Hyderin.
IP/00/790 17.7.2000 Komissio hyväksyy SFX Entertainmentin siirtymisen Clear Channel Communicationsin 

omistukseen.
IP/00/795 18.7.2000 Komissio hyväksyy WF Electricalin siirtymisen Hagemeyerin omistukseen.
IP/00/814 20.7.2000 Komissio hyväksyy juomatölkkituottajien Rexamin ja American National Canin fuusion sillä 

edellytyksellä, että sitoumuksia noudatetaan.
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IP/00/823 24.7.2000 Komissio hyväksyy vakuutusalalla yrityskaupan, jolla CGNU hankkii omistukseensa 
Aseguradora Valencianan.

IP/00/824 24.7.2000 Komissio antaa luvan Raision ja Rhodian yhteisyrityksen perustamiseen.
IP/00/843 26.7.2000 Komissio hyväksyy ABB:n, BILFINGERin ja MVV ENERGIEn yhteisyrityksen.
IP/00/864 27.7.2000 Komissio hyväksyy yrityskaupan, jolla Preussag hankkii omistukseensa Thomson travelin.
IP/00/883 28.7.2000 Komissio hyväksyy yhteisen määräysvallan hankkimisen Yhdistyneessä kuningaskunnassa 

toimivassa kiinteistönvälitysyhtiö MEPC:ssä.
IP/00/884 28.7.2000 Komissio hyväksyy yrityskaupan, jolla AOM ostaa Air Libertén ja TAT European Airlinesin.
IP/00/893 31.7.2000 Komissio hyväksyy Valeon ja Robert Bosch GmbH:n kaksi aasialaista yhteisyritystä.
IP/00/894 31.7.2000 Komissio hyväksyy Andersen Consultingin ja British Telecommunicationsin yhteisyrityksen.
IP/00/895 31.7.2000 Komissio hyväksyy yrityskaupan, jolla PHH Europe Companies siirtyy BNP-Paribasin 

omistukseen.
IP/00/900 1.8.2000 Komissio hyväksyy yrityskaupan, jolla Assidomänin paperi- ja pakkausmateriaalialan yhtiöt 

siirtyvät Mondi/Frantschachin omistukseen.
IP/00/901 1.8.2000 Komissio hyväksyy matkaviestintäalan yhteisyrityksen Espanjassa.
IP/00/903 2.8.2000 Komissio hyväksyy COKOWIn siirtymisen OMV:n ja Rheinbraunin yhteiseen määräysvaltaan.
IP/00/904 2.8.2000 Komissio hyväksyy Rio Tinton tekemän ostotarjouksen Australia’s Northista.
IP/00/909 7.8.2000 Komissio hyväksyy Bramblesin ja Ermewaclearsin yhteisyrityksen säiliökonttien vuokrauksen 

alalla.
IP/00/910 7.8.2000 Komissio hyväksyy yrityskaupan, jolla Valeo ostaa autojen komponentteihin liittyvät Labinalin 

toiminnot.
IP/00/911 7.8.2000 Komissio antaa HypoVereinsbankille, IXOS Softwarelle ja Mannesmannille luvan perustaa 

memIQ.
IP/00/912 7.8.2000 Komissio hyväksyy MyAircraft.comin, joka on yritysten välisiin liiketoimiin avaruus- ja 

ilmailutekniikan alalla erikoistunut yhtiö.
IP/00/913 7.8.2000 Komissio hyväksyy Modo Paperin siirtymisen Metsä-Serlan omistukseen.
IP/00/914 7.8.2000 Komissio hyväksyy Telenorin yhteisen määräysvallan tanskalaisessa Sonofonissa.
IP/00/915 7.8.2000 Komissio hyväksyy puulattioita valmistavien ruotsalaisen Nybronin ja sveitsiläisen Bauwerk 

Parkettin ostamisen.
IP/00/916 7.8.2000 Komissio hyväksyy Caisse des Dépôts et Consignationsin ja espanjalaisen Banco Urquijon 

yhteisyrityksen.
IP/00/926 14.8.2000 Komissio aloittaa perusteellisen tutkimuksen Framatomen, Siemensin ja Cogeman 

yhteisyrityksestä.
IP/00/927 14.8.2000 Komissio hyväksyy Amylum UK:n ja Amylum Europen siirtymisen Tate & Lylen 

yksinomaiseen määräysvaltaan.
IP/00/928 14.8.2000 Komissio hyväksyy yrityskaupan, jolla Industri Kapital -konserni hankkii omistukseensa Alfa 

Laval Holdingin.
IP/00/929 14.8.2000 Komissio hyväksyy Telefónican ja Tycon yhteisyrityksen.
IP/00/930 14.8.2000 Komissio hyväksyy yrityskaupan, jolla France Telecom hankkii omistukseensa Orangen, sillä 

edellytyksellä, että Belgiassa myydään liiketoimintaa.
IP/00/931 14.8.2000 Komissio hyväksyy Mannesmannin tytäryhtiön Demagin siirtymisen Siemensin ja Boschin 

yhteiseen omistukseen.
IP/00/934 22.8.2000 Komissio hyväksyy RWE:n ja Iberdrolan yhteisyrityksen.
IP/00/935 22.8.2000 Komissio hyväksyy Heiploeg Shellfish International B.V:n siirtymisen UBS Capital B.V:n 

omistukseen.
IP/00/936 22.8.2000 Komissio hyväksyy Sonera Systemsin ja ICL Invian yhteisyrityksen.
IP/00/937 22.8.2000 Komissio hyväksyy Arla Foods Hellasin ja Deltan yhteisyrityksen.
IP/00/938 22.8.2000 Komissio hyväksyy sen, että osa BBA-konserniin kuuluvasta BBA Frictionista siirtyy HSBC:n 

yksinomaiseen määräysvaltaan.
IP/00/939 22.8.2000 Komissio hyväksyy Sein ja Mitsubishi Electric Europen yhteisyrityksen, jonka tarkoituksena 

on tarjota laitoshallintopalveluja Italiassa.
IP/00/940 23.8.2000 Komissio siirtää Interbrew/Bass-fuusion käsittelyn Yhdistyneen kuningaskunnan 

kilpailuviranomaisille.
IP/00/943 25.8.2000 Komissio hyväksyy Young & Rubicamin siirtymisen WPP:n omistukseen.
IP/00/944 25.8.2000 Komissio hyväksyy E.ON:n ja Allianz Capital Partnerin yhteisyrityksen.
IP/00/945 25.8.2000 Komissio hyväksyy yrityskaupan, jolla Doughty Hanson & Co Limited hankkii omistukseensa 

Ranks Hovis McDougall Groupin.
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IP/00/947 28.8.2000 Komissio hyväksyy yrityskaupan, jolla Snecma hankkii omistukseensa Labinalin.
IP/00/948 28.8.2000 Komissio hyväksyy tietyin ehdoin kaupan, jolla SCA Packaging ostaa Metsä-Serlan 

aaltopahvidivisioonan.
IP/00/951 30.8.2000 Komissio hyväksyy Frosch Touristikin (FTI) siirtymisen Airtours plc:n omistukseen.
IP/00/952 30.8.2000 Komissio hyväksyy Lufthansa Ground Services -yhtiön (Yhdistynyt kuningaskunta) 

siirtymisen Menziesin (Yhdistynyt kuningaskunta) yhteiseen määräysvaltaan.
IP/00/953 30.8.2000 Komissio hyväksyy yrityskaupan, jolla Riva (Italia) hankkii omistukseensa Société des Aciers 

d’Armature pour le Bétonin (Ranska).
IP/00/954 30.8.2000 Komissio hyväksyy Sextantin ja Diehlin yhteisyrityksen.
IP/00/955 30.8.2000 Komissio antaa ehdollisesti hyväksynnän toimeen, jolla Siemens hankkii määräysvaltaansa 

Mannesmannin tytäryhtiöt Dematicin, VDO:n ja Sachsin. Rexrothin siirtymistä Boschin 
omistukseen tutkitaan edelleen.

IP/00/957 31.8.2000 Komissio hyväksyy Randstadin ja VNU:n (molemmat Alankomaista) NewMonday.com-
yhteisyrityksen.

IP/00/960 1.9.2000 Komissio hyväksyy Totalfinan ja Saarbergin yhteisyrityksen.
IP/00/962 4.9.2000 Komissio antaa Volvolle luvan ostaa Renault’n kuorma-autotoiminnot; lupaan liittyy 

huomattavia sitoumuksia.
IP/00/967 5.9.2000 Komissio hyväksyy ZF Gothan ja Graziano Trassmissionin yhdistymisen.
IP/00/968 5.9.2000 Komissio hyväksyy BT:n, Japan Telecomin ja Vodafonen yhteisyrityksen perustamisen 

Japanissa.
IP/00/969 5.9.2000 Komissio hyväksyy Italtelin siirtymisen Clayton Dubilier & Ricen omistukseen.
IP/00/970 5.9.2000 Komissio hyväksyy Bertelsmann AG:n ja Mondadori S.p.A:n välisen BOL Italia -yhteisyrityksen 

perustamisen.
IP/00/972 5.9.2000 Komissio hyväksyy yrityskaupan, jolla Toyota Motor Corporation hankkii omistukseensa 

Yhdistyneessä kuningaskunnassa toimivan jälleenmyyjänsä Toyota (GB) PLC:n.
IP/00/979 6.9.2000 Komissio antaa BASF:lle luvan hankkia osuuden DyStarista.
IP/00/980 6.8.2000 Komissio hyväksyy Hutchisonin, NTT DoCoMon ja KPN Mobilen matkaviestintäalan 

yhteisyrityksen Yhdistyneessä kuningaskunnassa.
IP/00/989 12.9.2000 Komissio hyväksyy ranskalaisen Feu Vertin osakkuuden espanjalaisessa autokorjausalan 

yrityksessä Autocenter Delauto.
IP/00/990 12.9.2000 Komissio hyväksyy McKechnien siirtymisen Cinvenin omistukseen.
IP/00/991 12.9.2000 Komissio hyväksyy ruotsalaisen Telian ja yhdysvaltalaisen Orangen Drutt -yhteisyrityksen 

Ruotsissa.
IP/00/992 12.9.2000 Komissio hyväksyy British American Venturesin ja Cap Gemini Ernst & Youngin Ciberion 

-yhteisyrityksen perustamisen.
IP/00/993 12.9.2000 Komissio hyväksyy kahden italialaisen tuottajan siirtymisen Sanpaolo IMIn ja MWCR Luxin 

omistukseen.
IP/00/1000 13.9.2000 Komissio hyväksyy italialaisen matkanjärjestäjän Alpiturin siirtymisen Ifilin yksinomaiseen 

määräysvaltaan.
IP/00/1001 13.9.2000 Komissio hyväksyy Unión Fenosan osakkuuden espanjalaisessa Cable i Televisió de 

Catalunyassa (Menta).
IP/00/1002 13.9.2000 Komissio hyväksyy yrityskaupan, jolla Messer Industrie ja Carlyle Europe Partners ostavat 

yhdessä Eutecticin.
IP/00/1013 15.9.2000 Komissio hyväksyy yrityskaupan, jolla Salzgitter ostaa teräsputkia valmistavan 

Mannesmannröhren-Werken.
IP/00/1017 18.9.2000 Komissio hyväksyy Banco Comercial Portuguesin ja Interamericanin NovaBank

-yhteisyrityksen.
IP/00/1020 19.9.2000 Komissio hyväksyy Fiat Ferroviarian siirtymisen Alstomin omistukseen.
IP/00/1036 21.9.2000 Komissio aloittaa perusteellisen tutkimuksen Metson tarjouksesta ostaa Svedala.
IP/00/1049 25.9.2000 Komissio hyväksyy BASF:n Novolen-nimisen polypropeenitekniikkaan liittyvän 

liiketoiminnan oston.
IP/00/1050 25.9.2000 Komissio hyväksyy Belgacomin, Tele Danmarkin ja T-Mobilen alankomaalaisen 

matkaviestintäalan yhteisyrityksen.
IP/00/1051 21.9.2000 Komissio hyväksyy Rio Nuovon siirtymisen Deutsche Bankin ja Enelin yhteiseen 

määräysvaltaan.
IP/00/1052 25.9.2000 Komissio hyväksyy Italdatan laitteistoliiketoiminnan siirtymisen Flextronicsin omistukseen.
IP/00/1053 25.9.2000 Komissio hyväksyy yhteisen määräysvallan Johns Manvillessä.
IP/00/1054 25.9.2000 Komissio hyväksyy yrityskaupan, jolla Schroder Ventures hankkii omistukseensa Veban 

omistaman Memecin.
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IP/00/1055 25.9.2000 Komissio hyväksyy Bravidan siirtymisen Telenorin ja Procuritas Capital Partnersin yhteiseen 
määräysvaltaan.

IP/00/1056 25.9.2000 Komissio hyväksyy tšekkiläisen kustantamon Stratosferan siirtymisen VNU:n ja Hearstin 
yhteiseen määräysvaltaan.

IP/00/1058 25.9.2000 Komissio hyväksyy PSA:n ja Vivendin yhteisyrityksen.
IP/00/1063 27.9.2000 Komissio aloittaa perusteellisen tutkimuksen ehdotetusta kaupasta, jolla SCA Mölnlycke 

ostaisi Metsä Tissuen.
IP/00/1076 29.9.2000 Komissio hyväksyy Bestfoodsin siirtymisen Unileverin omistukseen edellyttäen merkittäviä 

luovutuksia.
IP/00/1085 29.9.2000 Komissio hyväksyy Kömmerlingin muoviliiketoiminnan siirtymisen RAG:n tytäryhtiön, 

HT Troplastin, omistukseen.
IP/00/1086 29.9.2000 Komissio hyväksyy Mallinckrodtin siirtymisen Tycon omistukseen.
IP/00/1087 29.9.2000 Komissio hyväksyy Unileverin Euroopan leipomotuoteyksikön siirtymisen alankomaalaisen 

CSM nv:n omistukseen.
IP/00/1088 29.9.2000 Komissio antaa Carrefourille luvan hankkia belgialaisen supermarketketju GB:n 

yksinomaiseen määräysvaltaansa.
IP/00/1091 2.10.2000 Komissio hyväksyy Stadtwerke Kielin siirtymisen TXU Germanyn omistukseen.
IP/00/1099 3.10.2000 Komissio aloittaa perusteellisen tutkimuksen EnBW:n siirtymisestä EDF:n ja OEW:n yhteiseen 

määräysvaltaan.
IP/00/1102 3.10.2000 Komissio hyväksyy SAP:n ja Siemensin verkkokaupan alan yhteisyrityksen.
IP/00/1122 5.10.2000 EMI ja Time Warner peruvat komissiolle tekemänsä ilmoituksen.
IP/00/1131 9.10.2000 Komissio hyväksyy Bayerin, Deutsche Telekomin ja Infraserv Höchstin verkkokaupan alan 

yhteisyrityksen perustamisen.
IP/00/1136 9.10.2000 Komissio hyväksyy Donaldson, Lufkin & Jenretten (DLJ) siirtymisen Credit Suissen 

omistukseen.
IP/00/1139 10.10.2000 Komissio hyväksyy Detroit Dieselin siirtymisen DaimlerChryslerin omistukseen.
IP/00/1162 16.10.2000 Komissio hyväksyy tietyin ehdoin Vivendin, Canal+:n ja Seagramin fuusion.
IP/00/1163 16.10.2000 Komissio hyväksyy yrityskaupan, jolla General Mills ostaa Pillsburyn Diageolta.
IP/00/1169 17.10.2000 Komissio hyväksyy Nabiscon siirtymisen Philip Morrisin omistukseen.
IP/00/1170 17.10.2000 Komissio hyväksyy Suez-Lyonnaisen, NTL:n ja Morgan Stanley Dean Witterclearsin 

kaapelitelevisioalan ranskalaisen yhteisyrityksen.
IP/00/1186 18.10.2000 Komissio hyväksyy Airbus Integrated Companyn perustamisen.
IP/00/1188 19.10.2000 Komissio hyväksyy yrityskaupan, jolla Avnet ostaa Veban Euroopan 

sähkönjakeluliiketoiminnan.
IP/00/1195 23.10.2000 Komissio siirtää osan C3D:n Go-Aheadista tekemää tarjousta koskevasta asiasta Yhdistyneen 

kuningaskunnan kilpailuviranomaisille ja hyväksyy kaupan muilta osin.
IP/00/1206 24.10.2000 Komissio hyväksyy Superdiplon siirtymisen Aholdin omistukseen.
IP/00/1222 27.10.2000 Komissio hyväksyy Alcatelin ja Thomson Multimédian yhteisyrityksen.
IP/00/1223 27.10.2000 Komissio hyväksyy toimen, jolla Magneti Marelli hankkii Boschin kanssa perustamansa 

yhteisyrityksen yksinomaiseen määräysvaltaansa.
IP/00/1231 27.10.2000 Komissio hyväksyy kaupan, jolla Alcoa ostaa British Aluminiumin.
IP/00/1259 6.11.2000 Komissio hyväksyy Compartin yksinomaisen määräysvallan Falckissa ja Sondel-tytäryhtiössä.
IP/00/1265 8.11.2000 Komissio hyväksyy Dana Corpin osakkuuden Getrag Getriebe- und Zahnradfabrikissa.
IP/00/1266 8.11.2000 Komissio hyväksyy Babcock Borsigin, Mg technologiesin ja SAP:n yhteisyrityksen.
IP/00/1267 8.11.2000 Komissio hyväksyy Postsparkassen siirtymisen BAWAG:n omistukseen.
IP/00/1307 15.11.2000 Komissio hyväksyy Bank Austrian siirtymisen HypoVereinsbankin omistukseen.
IP/00/1308 15.11.2000 Komissio hyväksyy Preussagin osakkuuden Nouvelles Frontières -yhtiössä.
IP/00/1309 15.11.2000 Komissio hyväksyy Hurel-Dubois’n siirtymisen SNECMA:n omistukseen.
IP/00/1317 16.11.2000 Komissio aloittaa perusteellisen tutkimuksen kahdesta Yhdistyneen kuningaskunnan, 

Alankomaiden ja Singaporen postilaitosten hankkeesta.
IP/00/1338 22.11.2000 Komissio tekee kielteisen päätöksen toimenpiteistä, jotka Portugali toteutti sementtiyhtiö 

Cimporin ostosta tehtyä tarjousta vastaan.
IP/00/1349 23.11.2000 Komissio hyväksyy Agustan ja Westlandin helikopterialan yhteisyrityksen
IP/00/1350 23.11.2000 Komissio hyväksyy Scottish & Newcastlen osakkuuden portugalilaisessa Centralcer-

panimossa.
IP/00/1373 29.11.2000 Komissio hyväksyy Smiths Industriesin ja TI Groupin yhdistymisen.
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1.2 Neuvoston asetuksen (ETY) N:o 4064/89 8 artiklan nojalla tehdyt päätökset 

IP/00/1383 30.11.2000 Komissio hyväksyy Cap Geminin ja Vodafonen mobiileja B2B-palveluja tarjoavan 
yhteisyrityksen.

IP/00/1384 30.11.2000 Komissio hyväksyy yrityskaupan, jolla EdFs hankkii omistukseensa Cottam Power Stationin.
IP/00/1406 5.12.2000 Komissio hyväksyy Outokumpu Steelin ja Avesta Sheffieldin yhdistymisen.
IP/00/1407 5.12.2000 Komissio hyväksyy yrityskaupan, jolla Stinnes hankkii omistukseensa Holland Chemical 

Internationalin.
IP/00/1420 6.12.2000 Komissio aloittaa perusteellisen tutkimuksen Bombardierin ja Adtranzin fuusiosta.
IP/00/1425 8.12.2000 Komissio aloittaa perusteellisen tutkimuksen Kvaernerin siirtymisestä Aker Maritimen 

omistukseen.
IP/00/1426 8.12.2000 Komissio hyväksyy Interpharmin siirtymisen Alliance UniChemin omistukseen.
IP/00/1427 8.12.2000 Komissio hyväksyy pattereita valmistavan Vartan siirtymisen Deutsche Bankin ja DBG:n 

omistukseen.
IP/00/1428 8.12.2000 Komissio hyväksyy metallikaupan alalla toimivien saksalaisyritysten Bergmannin ja Hutzlerin 

siirtymisen Enronin omistukseen.
IP/00/1432 8.12.2000 Komissio antaa Creditanstaltille, LASG:lle ja Austrian Airlinesille luvan hankkia määräysvalta 

AirPlus-yhtiössä.
IP/00/1433 8.12.2000 Komissio hyväksyy Gurit-Essexin ja Gurit-Essex Tradingin siirtymisen Dow’n yksinomaiseen 

määräysvaltaan.
IP/00/1434 8.12.2000 Komissio hyväksyy Moulinexin siirtymisen EL.FI-konsernin omistukseen.
IP/00/1435 8.12.2000 Komissio hyväksyy amerikkalaisten kovalevytuottajien Quantum HDD:n ja Maxtorin fuusion.
IP/00/1445 12.12.2000 Aker Maritime luopuu Kvaernerin ostosta komission aloitettua menettelyn.
IP/00/1462 14.12.2000 Komissio hyväksyy fuusion vakuutusalalla Alankomaissa.
IP/00/1479 18.12.2000 Komissio hyväksyy suunnitellun yrityskaupan, jolla Georg Fischer ja Westdeutsche 

Landesbank hankkivat omistukseensa Krupp Werner & Pfleiderer GmbH:n.
IP/00/1480 18.12.2000 Komissio hyväksyy Zandersin siirtymisen Metsä-Serlan omistukseen.
IP/00/1486 18.12.2000 Komissio hyväksyy Vodafonen ja BT:n yhteisen määräysvallan espanjalaisessa 

matkaviestintäoperaattorissa Airtelissa.
IP/00/1499 20.12.2000 Komissio hyväksyy Corusin ja Cogiferin yhteisyrityksen.
IP/00/1500 20.12.2000 Komissio hyväksyy Repsolin ja Borealisin yhteisyrityksen.
IP/00/1503 20.12.2000 Komissio hyväksyy LTU:n siirtymisen SAirGroupin, REWEn ja Oppenheimin yhteiseen 

määräysvaltaan.
IP/00/1504 20.12.2000 Komissio hyväksyy yrityskaupan, jolla Peugeot hankkii omistukseensa Sommer Allibertin.
IP/00/1505 21.12.2000 Komissio hyväksyy Universalin ja NTL:n yhteisyrityksen, Studio Channelin, perustamisen.
IP/00/1506 21.12.2000 EU:n komissio hyväksyy kaupan, jolla Siemens hankkii omistukseensa Mannesmannin 

tytäryhtiön Demag Krauss-Maffein.
IP/00/1540 22.12.2000 Komissio hyväksyy Inboard Leiterplattentechnologien siirtymisen Sanminan yhteiseen 

määräysvaltaan.
IP/00/1545 22.12.2000 Komissio hyväksyy Stora Enson ja AssiDomänin yhteisyrityksen.

Viite Päivämäärä Asia
IP/00/46 18.1.2000 Komissio hyväksyy tietyin ehdoin yrityskaupan, jolla osa BOC:stä (Yhdistynyt kuningaskunta) 

siirtyy Air Liquiden (Ranska) omistukseen.
IP/00/134 9.2.2000 Komissio hyväksyy tietyin ehdoin yrityskaupan, jolla ruotsalainen AGA siirtyy saksalaisen 

Linden omistukseen.
IP/00/257 14.3.2000 Komissio kielsi Volvoa ostamasta pääkilpailijaansa Scaniaa.
IP/00/259 14.3.2000 Komissio hyväksyy ehdollisesti alumiinintuottajien Alcanin ja Alusuissen fuusion.
IP/00/280 21.3.2000 Komissio hyväksyy ehdollisesti ASTRIUMin perustamisen.
IP/00/424 4.5.2000 Komissio hyväksyy Alcoan ja Reynolds Metalsin fuusion eräin ehdoin.
IP/00/425 4.5.2000 Komissio hyväksyy yrityskaupan, jolla Dow Chemical hankkii omistukseensa Union Carbiden, 

edellyttäen sitoumusten noudattamista.
IP/00/613 13.6.2000 Komissio hyväksyy VEBA:n ja VIAG:n fuusion asettaen tiukkoja ehtoja.
IP/00/668 28.6.2000 Komissio kieltää MCI WorldComin ja Sprintin fuusion.
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F – Menettelyn aloittaminen

IP/00/753 12.7.2000 Komissio hyväksyy vaihtoehtoiset sitoumukset yrityskaupassa, jolla Industri Kapital ostaa 
Dynon.

IP/00/800 19.7.2000 Komissio hyväksyy yrityskaupan, jolla Pirelli hankkii omistukseensa BICC:n 
sähkökaapelitehtaat.

IP/00/844 26.7.2000 Komissio hyväksyy AstraZenecan ja Novartisin fuusion maatalouskemikaalien alalla mutta 
asettaa ehdoksi huomattavia myyntitoimenpiteitä.

IP/00/1067 27.9.2000 Komissio hyväksyy yrityskaupan, jolla Boeing hankkii omistukseensa Hughes Electronicsin 
satelliittitoiminnot.

IP/00/1145 11.10.2000 Komissio hyväksyy ehdollisesti AOL / Time Warner -fuusion.
IP/00/1414 6.12.2000 Komissio hyväksyy Framatomen ja Siemensin yhteisyrityksen muutosten jälkeen.
IP/00/1457 13.12.2000 Komissio hyväksyy Rexrothin siirtymisen Robert Bosch GmbH:n määräysvaltaan tietyin 

ehdoin.

Asia Päivämäärä Julkaisu
COMP/JV.27 Microsoft / Liberty Media / Telewest 22.3.2000 EYVL C 94, 1.4.2000, s. 6
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III – VALTIONTUKI

A – Tiivistelmä käsitellyistä asioista

1 Aluetuet

Aluetukikarttojen voimassaolo päättyi kaikkien jäsenvaltioiden osalta 31. joulukuuta 1999. Tällöin
tulivat voimaan uudet suuntaviivat, joilla otettiin käyttöön entistä tiukempi tapa määritellä tukikelpoiset
alueet sekä kullakin alueella myönnettävien tukien enimmäisintensiteetit. Näitä suuntaviivoja sovelletaan
vuosina 2000–2006.

Belgia

Aluetukikartta 2000–2006 (36)

Komissio hyväksyi 20. syyskuuta 2000 Belgiaa koskevan aluetukikartan vuosiksi 2000–2006.
Hyväksytyn kartan mukaan Belgian viranomaiset voivat myöntää investointitukea tukikelpoisilla alueilla
sijaitseville suuryrityksille sekä pienille ja keskisuurille yrityksille. EY:n perustamissopimuksen 87
artiklan 3 kohdan c alakohdan mukainen Belgiaa koskeva kartta noudattaa yleistä suuntausta, jonka
mukaan tuet keskitetään maantieteellisesti ja niiden enimmäismääriä lasketaan. Perustamissopimuksen
87 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukaisten alueiden kattaman väestön määrä laskettiin 35,0 prosentista
30,9 prosenttiin. Lisäksi tuki-intensiteettien ylärajoja alennettiin merkittävästi siten, että keskimääräinen
intensiteetti on 15,6 prosenttia.

Tanska

Aluetukikartta 2000–2006 (37)

Komissio hyväksyi 11. huhtikuuta 2000 Tanskaa koskevan aluekehitystukiohjelman. Ohjelman nojalla
Tanskan viranomaiset voivat tukea yleisten yritysinvestointien lisäksi myös tutkimus- ja kehityshankkeita,
ympäristöinvestointeja sekä pienten ja keskisuurten yritysten neuvontapalveluja. Tanskan viranomaisten
mukaan ohjelman nojalla voidaan tulevina vuosina myöntää tukea noin 27 miljoonaa euroa vuodessa. Tuki
keskitetään rakennerahastojen kohdealueille. Ohjelma pannaan täytäntöön Tanskan tavoitteen 2 mukaisten
rakennerahasto-ohjelmien sekä Interreg- ja Urban-aloitteiden yhteydessä.

Vuosia 2000–2006 koskevan Tanskan aluetukikartan komissio oli hyväksynyt jo 26. lokakuuta 1999.
Tanskan aluekehitystukiohjelmalle annetulla hyväksynnällä saatettiin päätökseen Tanskan
aluetukijärjestelmän yleisuudistuksen toinen osa.

Saksa

Aluetukikartta (38)

Komissio hyväksyi 14. maaliskuuta 2000 Länsi-Saksan alueita ja Berliiniä koskevan aluetukikartan
ainoastaan ajalle 1. tammikuuta 2000–31. joulukuuta 2003, sillä Saksan viranomaisten ilmoitus oli tehty

¥36∂ Asia N 799/99.
¥37∂ Asia N 808/99, EYVL C 266, 16.9.2000.
¥38∂ Asia C 47/99.



210  XXX KILPAILUSÄÄNTÖJEN SOVELTAMINEN EUROOPAN UNIONISSA

KILPAILURAPORTTI 2000

neljäksi vuodeksi (2000–2003). Viranomaisten edellytetään tekevän tätä seuraavia kolmea vuotta
koskeva ilmoitus ajoissa.

Kyseiset alueet on todettu tukikelpoisiksi EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan c alakohdan
nojalla ja niiden osalta on määritelty aluetuen enimmäisintensiteetit (sellaisina kuin ne on määritelty
yhteisön lainsäädännössä). Komissio oli päättänyt jo viime vuoden heinäkuussa viiden uuden osavaltion
tukikelpoisuudesta EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan c alakohdan nojalla, jolloin
määriteltiin myös niitä koskevat tuki-intensiteetit ajalle 1. tammikuuta 2000–31. joulukuuta 2003. Nämä
päätökset yhdessä muodostavat Saksaa koskevan aluetukikartan, ja ne noudattavat komission kyseistä
jäsenvaltiota varten asettamaa väestön enimmäismäärää (34,9 prosenttia).

Komissio rajoitti Länsi-Saksaa koskevan tuen enimmäisintensiteetin 10 prosenttiin nettoavustusekviva-
lenttina (NAE) ilmaistuna; intensiteettiä voidaan korottaa 10 prosenttia brutto Hamelnin ja Pyrmontin
alueilla sekä Hofin ja Passaun kaupungeissa sijaitsevien pienten ja keskisuurten yritysten tapauksessa.
Muiden Länsi-Saksan tukikelpoisten alueiden (Berliinin kaupunkia lukuun ottamatta) osalta tuen
enimmäisintensiteetit ovat 18 prosenttia NAE, jota voidaan korottaa pienten, ja keskisuurten yritysten
lisällä, joka on 10 prosenttia brutto. Berliinin kaupungissa vastaavat enimmäismäärät ovat 20 prosenttia
NAE ja pienten ja keskisuurten yritysten lisä 10 prosenttia brutto.

Lisäksi Saksa sitoutui siihen, että seuraavia bruttomääräisiä tuen enimmäisintensiteettejä ei ylitetä:
kaikkien Länsi-Saksan tukikelpoisten alueiden osalta Berliinin työmarkkina-aluetta lukuun ottamatta
28 prosenttia (brutto) pienten ja keskisuurten yritysten osalta ja 18 prosenttia (brutto) suurten yritysten
osalta; Berliinin työmarkkina-alueella 43 prosenttia (brutto) pienten ja keskisuurten yritysten osalta ja
28 prosenttia (brutto) suurten yritysten osalta.

Linde AG (39)

Komissio lopetti 18. tammikuuta 2000 Saksan viranomaisten Linde AG:lle myöntämää ilmoittamatonta
tukea koskeneen muodollisen tutkintamenettelyn osittain kielteisellä päätöksellä. Tuki myönnettiin
avustuksena Leunassa (Sachsen-Anhaltissa) sijaitsevan hiilimonoksidituotantolaitoksen rakentamiseen.
Komission päätöksen mukaan se osa tuesta, joka ylittää Sachsen-Anhaltissa myönnettävää aluetukea
koskevan 35 prosentin enimmäismäärän, on perittävä takaisin, sillä se ei täytä EY:n perustamissopi-
muksessa määrättyjen poikkeusten soveltamisedellytyksiä.

Espanja

Aluetukikartta 2000–2006 (40)

Komissio hyväksyi 11. huhtikuuta 2000 Espanjan ehdottaman aluetukikartan, joka kattaa enintään
79,2 prosenttia maan kokonaisväestöstä. Ehdotuksen kattama väestö jakaantuu seuraavasti:
58,4 prosenttia asuu alueilla, joilla bruttokansantuote asukasta kohden ei ylitä 75:tä prosenttia yhteisön
keskiarvosta (EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan a alakohdan nojalla tukikelpoiset
alueet), ja 20,8 prosenttia alueilla, jotka ovat suhteellisesti paremmassa asemassa ja jotka voidaan
hyväksyä EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan c alakohdan nojalla. Andalusia, Galicia ja
Kastilia- La Mancha kuuluvat 87 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaisiin alueisiin.

¥39∂ Asia C 18/99, EYVL L 211, 22.8.2000.
¥40∂ Asia N 773/99, EYVL C 184, 1.7.2000.
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Komissio totesi kartan soveltuvan yhteismarkkinoille ja hyväksyi luettelon alueista, joilla voidaan
soveltaa EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan a alakohdassa tai 87 artiklan 3 kohdan c
alakohdassa tarkoitettua poikkeusta.

Kanariansaaria koskeva verotuksellinen toimintatuki (41)

Komissio hyväksyi 18. tammikuuta 2000 Kanariansaaria koskevan verotuksellisen toimintatuen, jota
sovelletaan 31. joulukuuta 2006 asti. Tuen avulla perustetaan erityistalousalue edistämään saarten
taloudellista ja sosiaalista kehitystä sekä monipuolistamaan niiden tuotantorakennetta. Ohjelman
tavoitteet ovat yhtenevät Kanariansaaria koskevien erityisten talous- ja verojärjestelyjen kanssa, jotka
komissio on hyväksynyt vuonna 1996.

Kannusteilla, jotka liittyvät yritysten perustamiseen erityistalousalueelle, edistetään tuotantoinfra-
struktuurin kehitystä (edellytyksenä on vähintään 100 000 euron tuotantoinvestointi ja vähintään viiden
nettotyöpaikan luominen tiettyyn yritystoimintaan).

Komissio tutki tuen alueellisia valtiontukia koskevien suuntaviivojen sekä valtiontukisääntöjen
soveltamisesta yritysten välittömään verotukseen annetun komission tiedonannon (42) nojalla.
Hyväksyessään tuen komissio otti huomioon seuraavat seikat: Kanariansaarille voidaan myöntää tukea
EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan a alakohdassa määrätyn poikkeuksen nojalla, verotuki
noudattaa toimintatukea koskevia alueellisia sääntöjä, halutut tavoitteet on mahdollista saavuttaa tuen
avulla, tuki on suhteutettu, tuki on rajattu ajallisesti ja tuki on määrällisesti aleneva. Komissio myönsi,
että verotukena myönnettyä toimintatukea tarvitaan erityistalousalueella houkuttelemaan yrityksiä
Kanariansaarille ja tasoittamaan näin korkean työttömyysasteen ja paikallistalouden yksipuolisuuden
(talous perustuu pääasiassa matkailuun) aiheuttamia haittoja. Komissio katsoi myös, että ohjelman
nojalla myönnetty tuki soveltuu yhteismarkkinoille EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan a
alakohdassa määrätyn poikkeuksen nojalla.

Ranska

Aluesuunnittelupalkkiota koskeva kartta 2000–2006 (43)

Komissio hyväksyi 1. maaliskuuta 2000 Ranskan ehdottaman alueellisen valtiontukikartan, jota
kutsutaan aluesuunnittelupalkkiota koskevaksi kartaksi. Kartassa on määritelty ne alueet, joilla suurten
yritysten toteuttamille investoinneille voidaan myöntää kansallista tukea ja/tai rakennerahastojen
osarahoitusta. Tukikelpoisten alueiden väestömäärä vuosina 2000–2006 on 34 prosenttia Ranskan
kokonaisväestöstä, ja niihin kuuluu osia kaikista Euroopassa sijaitsevista Ranskan maakunnista Île-de-
Francea lukuun ottamatta. Suuryrityksille myönnettävien avustusten enimmäisintensiteetti on
23 prosenttia investointikustannuksista (tai 17 prosenttia alueilla, joiden tuki-intensiteetti on rajoitettu
17 prosenttiin vuonna 1999), kun taas pienten yritysten tuen enimmäisintensiteetti korotetaan
33 prosenttiin (tai 27 prosenttiin) investoinnista. Doubs’n ja Haut-Rhin’n departementeissa tuki on
rajoitettu 11,5 prosenttiin (21,5 prosenttiin pienempien yritysten kohdalla).

Komissio halusi yhtenäistää tavoitteen 2 mukaisten alueiden ja aluesuunnittelupalkkiokelpoisten alueiden
kohtelua. Näin ollen se hyväksyi, että vaikka tietty alue ei täytäkään jotakin viidestä kansallisesta valintape-
rusteesta, se voi olla aluesuunnittelupalkkiokelpoinen, jos se on tavoitteen 2 mukainen.

¥41∂ Asia N 708/98, EYVL C 121, 29.4.2000.
¥42∂ EYVL C 384, 10.12.1998.
¥43∂ Asia N 45/2000, EYVL C 110, 15.4.2000.
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Tuki Mines et Potasses d’Alsace -yritykselle (44)

Komissio aloitti 20. syyskuuta 2000 muodollisen tutkintamenettelyn valtiontuesta, jonka Ranska myönsi
julkisen holdingyhtiön EMC:n (Entreprise Miniere et Chimique) kautta Mines et Potasses d’Alsace
-yritykselle (MDPA). MDPA on kaliumkarbonaattia Elsassin maakunnassa tuottava kaivosyritys, joka
on kokonaan valtion omistaman holdingyhtiön EMC:n määräysvallassa. Yrityksen liikevaihto on
supistunut ja tappiot kasvaneet 1980-luvun lopusta alkaen kaliumkarbonaattimarkkinoiden taantumisen
johdosta.

Komissio totesi, että Ranska oli vuosina 1995–1997 myöntänyt EMC:n kautta MDPA:lle tukea, joka
ylitti komission vuonna 1996 tekemässä päätöksessä hyväksytyt enimmäismäärät. Lisäksi komissio
epäili vakavasti Ranskan viranomaisten kaudeksi 1998–2000 ilmoittamien uusien tukitoimenpiteiden
soveltuvuutta yhteismarkkinoille.

Italia

Aluetukikartta 2000–2006 (45)

Komissio hyväksyi 20. syyskuuta 2000 Italiaa koskevan aluetukikartan vuosiksi 2000–2006.

Kyseisellä päätöksellä komissio hyväksyi 87 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukaisten alueiden kartan,
jonka Italian viranomaiset olivat toimittaneet joulukuussa 1999 (komissio oli hyväksynyt jo
1. maaliskuuta 2000 Italiaa koskevan 87 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaisen kartan, joka kattaa
Etelä-Italian vähiten kehittyneet alueet). (46) Kartan mukaan Italian viranomaiset voivat myöntää
investointitukea tukikelpoisilla alueilla sijaitseville suurille yrityksille sekä pienille ja keskisuurille
yrityksille.

Italian 87 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukaisten alueiden kartta noudattaa yleistä suuntausta, jossa
tuet keskitetään maantieteellisesti ja niiden enimmäismääriä lasketaan. EY:n perustamissopimuksen
87 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukaisten alueiden kattavuutta supistettiin 14,7 prosentista
10,0 prosenttiin. Myös tuki-intensiteettien enimmäismääriä laskettiin merkittävästi siten, että
keskimääräinen intensiteetti on 10 prosenttia.

Laki nro 488 (47)

Komissio hyväksyi 12. heinäkuuta 2000 laissa numero 488 säädetyn investointitukiohjelman, joka
kohdistuu taantuneisiin Italian alueisiin kaudella 2000–2006. Ohjelma noudattaa vastaavanlaista tukea
koskevia yhteisön suuntaviivoja, esimerkiksi alueellisia valtiontukia koskevia suuntaviivoja.

Ohjelmassa, jonka mukaiset tukihakemukset on tehtävä ennen investointihankkeiden täytäntöönpanon
aloittamista, säädetään tuotantoinvestointien tukemiseksi myönnettävistä avustuksista. Tätä tukea
voidaan myöntää i) yrityksille, jotka sijaitsevat EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan a ja c
alakohdan mukaisten poikkeusten soveltamisalueella, ja ii) pienille ja keskisuurille yrityksille, jotka
sijaitsevat rakennerahastojen mukaisilla tukikelpoisilla alueilla, mutta joille ei voida myöntää aluetukea.

¥44∂ Asia NN 38/2000, EYVL C 37, 3.2.2000.
¥45∂ Asia C 16/2000.
¥46∂ Asia C 16/2000, EYVL C 175, 24.6.2000.
¥47∂ Asia N 715/1999, EYVL C 278, 30.9.2000.



VALTIONTUKI 213

KILPAILURAPORTTI 2000

Ohjelman mukaiset toimenpiteet noudattavat aluekehitystavoitteita. Ohjelman talousarvio on
35 000 miljardia Italian liiraa (noin 18 miljardia euroa).

Luxemburg

Aluetukikartta 2000–2006 (48)

Euroopan komissio teki 19. heinäkuuta 2000 kaksi päätöstä, joilla hyväksytään vuosiksi 2000–2006
Luxemburgia koskeva aluetukikartta ja aluekehitysohjelma. Kartta sisältää kolme aluetta; pohjoiseen
alueeseen kuuluu kuusi kuntaa, itäiseen alueeseen viisi ja eteläiseen alueeseen yhdeksän kuntaa.

Kartta kattaa 31,9 prosenttia väestöstä, eli se noudattaa komission määrittelemää enimmäisrajaa (joka on
32 prosenttia).

Kyseiset alueet kuuluvat EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan c alakohdassa määrätyn
poikkeuksen soveltamisalaan, ja Luxemburgin viranomaiset voivat kullakin alueella myöntää
rahoitustukea, jonka suuruus on enintään 10 prosenttia netto kyseessä olevista investointihankkeista.
Unionin alueella toteutettujen aluekehitykseen liittyvien toimenpiteiden yhteensovittamiseksi lähes
kaikki aluetukikarttaan sisältyvät alueet ovat myös rakennerahastokelpoisia.

Alankomaat

Aluetukikartta 2000–2006 (49)

Komissio hyväksyi 12. heinäkuuta 2000 Alankomaita koskevan aluetukikartan vuosiksi 2000–2006.
Kartan nojalla Alankomaiden viranomaiset voivat 31. joulukuuta 2006 asti myöntää rahoitusta yritysin-
vestoinneille, jotka toteutetaan Alankomaiden pohjoisosissa, Flevolandissa, Twentessä ja Limburgissa.

Ehdotettujen alueiden väestömäärä on yhteensä 2,3 miljoonaa. Useimmilla Alankomaiden pohjoisosien
tukikelpoisilla alueilla (mukaan lukien Overijsselin pohjoisosat) ja Flevolandissa Alankomaiden
viranomaiset voivat myöntää tukea, jonka bruttoavustusekvivalentti on enintään 20 prosenttia investoinnin
kokonaiskustannuksista. Muualla Groningenin alueella tuki-intensiteetin enimmäismäärä on nettoavus-
tusekvivalenttina 10 prosenttia suurten yritysten osalta (pienten ja keskisuurten yritysten tukea voidaan
korottaa bruttoavustusekvivalenttina 10 prosentilla). Twenten ja Limburgin eteläosan tukikelpoisilla
alueilla tuen bruttoavustusekvivalentti on enintään 15 prosenttia. Limburgin keskiosissa nettoavustusekvi-
valenttina ilmaistun tuki-intensiteetin enimmäismäärä on kaikkien yritysten osalta 10 prosenttia.

Itävalta

Aluetukikartta 2000–2006 (50)

Komissio hyväksyi 30. toukokuuta 2000 Itävaltaa koskevan aluetukikartan vuosiksi 2000–2006.
Komissio päätti supistaa kartan kattavuutta vuonna 1999 sovelletusta 35,4 prosentin kokonaisväestöstä
27,5 prosenttiin kaudeksi 2000–2006. Ainoastaan Burgenlandin osavaltio on aluetukikelpoinen EY:n
perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan a alakohdan nojalla, eli kyseessä on alue, jonka bruttokan-
santuote asukasta kohden ei ylitä 75 prosenttia yhteisön keskiarvosta. Näin ollen kyseisellä alueella

¥48∂ Asia N 793b/99, EYVL C 278, 30.9.2000; asia N 793a/99, EYVL C 266, 16.9.2000.
¥49∂ Asia N 228/2000, EYVL C 266, 16.9.2000.
¥50∂ Asia N 525/99, EYVL C 284, 7.10.2000.
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voidaan myöntää tukea, joka vauraammassa pohjoisessa on enintään 30 prosenttia (nettoavustusekvi-
valentti) ja maan muissa osissa 35 prosenttia (nettoavustusekvivalentti).

EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukaisen aluetuen myöntämisalueella
tuen enimmäisintensiteetti voi vaihdella 12,5 prosentista (nettoavustusekvivalentti) 20 prosenttiin
(nettoavustusekvivalentti).

Lenzing Lyocell (51)

Komissio päätti 19. heinäkuuta 2000 hyväksyä valtiontuen, jonka Itävalta myönsi Heiligenkreuzissa,
Burgenlandin osavaltiossa sijaitsevalle Lenzing Lyocell GmbH & Co KG:lle (jäljempänä ’LLG’) uuteen
Lyocell-viskoosikuitutehtaaseen tehtäviin investointeihin. Komission arvion mukaan Itävalta oli
myöntänyt erilaisia investointitukia 54,9 miljoonaa euroa yhteensä 138 miljoonan euron investointeihin,
minkä lisäksi se oli myöntänyt ympäristötukea 5,4 miljoonaa euroa. Komissio oli aloittanut muodollisen
tutkintamenettelyn 14. lokakuuta 1998 ja laajentanut sitä 23. kesäkuuta 1999.

LLG on yksi maailman suurimmista viskoosikuiduntuottajista. Vuonna 1996 se rakensi uuden Lyocell-
kuidun tuotantolaitoksen Heiligenkreuz-Szentgotthardin teollisuusalueelle, joka on molemmin puolin
Itävallan ja Unkarin rajaa sijaitseva hanke. Lyocell on uudenlainen tekokehruukuitu, jota valmistetaan
kuitumassaan sisältyvästä luonnonselluloosasta. Teollisuusalue sijaitsee Burgenlandin osavaltiossa, joka
on Itävallan ainoa perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukainen tukialue.

LLG:lle myönnettävän tuen arviointia vaikeutti se, että komission oli arvioitava niin runsaasti
toimenpiteitä. Lopulta voitiin kuitenkin todeta, etteivät kaikki toimenpiteet olleet valtiontukea ja että
eräät toimenpiteet noudattivat aiemmin hyväksyttyjä tukiohjelmia. Muut tapauskohtaiset aluetuet ja
ympäristönsuojelutuet puolestaan todettiin sovellettavien yhteisön suuntaviivojen mukaisiksi. Lisäksi
komissio tutki tuen kokonaisintensiteettiä ottaen huomioon myös sellaiset tukitoimenpiteet, joiden osalta
se ei ollut aloittanut muodollista tutkintamenettelyä. Näin se pyrki varmistamaan, ettei tuen
kokonaismäärä ylitä Burgenlandissa aluetuelle asetettua 40 prosentin enimmäismäärää. Komissio totesi,
että bruttomäärältään 54,9 miljoonan euron investointituki vastasi verojen vähentämisen jälkeen
39,7 miljoonan nettoavustusekvivalenttia. Tukikelpoisten kustannusten (108,7 miljoonaa 138 miljoonan
kokonaisinvestoinnista) tuki-intensiteetti oli 37 prosenttia.

Portugali

Lissabonin ja Vale do Tejon aluetta koskeva aluetukikartta (52)

Komissio hyväksyi 28. kesäkuuta 2000 Portugalin aluetukikartan sen osan, joka käsittää Lissabonin ja
Vale do Tejon alueen. Kartta on voimassa 31. joulukuuta 2006 asti. Kyseinen alue on tukikelpoinen
EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan c alakohdan nojalla (ongelma-alueet). Joulukuun 8.
päivänä 1999 komissio oli päättänyt, että Portugalin heikoimmassa asemassa olevat alueet Norte, Centro,
Alentejo, Algarve, Azorit ja Madeira olivat kaudella 2000–2006 tukikelpoisia EY:n perustamisso-
pimuksen 87 artiklan 3 kohdan a alakohdan nojalla. Nämä kaksi päätöstä yhdessä muodostavat
Portugalin osalta sovellettavan aluetukikartan.

Aluetuki on enintään 10 prosenttia nettoavustusekvivalenttina (NAE) Suur-Lissabonin alueella, ja sitä
lasketaan asteittain Lezíria do Tejon, Médio Tejon, Oesten ja Península de Setúbalin alueilla

¥51∂ Asia C 61/98.
¥52∂ Asia C 72/99, EYVL L 297, 24.11.2000.
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(47,68 prosentin NAE lähtöarvosta vuonna 2000) 20 prosenttiin NAE vuonna 2004. Pienet ja keskisuuret
yritykset voivat saada lisätukea, jonka määrä on 10 prosenttia brutto investointikustannuksista.

Madeiran vapaa-aluetta koskeva rahoitus- ja verotukiohjelma (53)

Komissio päätti 28. kesäkuuta 2000 aloittaa EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdan mukaisen
tutkintamenettelyn Madeiran vapaa-aluetta koskevan rahoitus- ja verotukiohjelman osalta. Komissio
totesi, että Portugalin viranomaisten myöntämässä verotuessa on kyse toimintatuesta, jota voidaan
myöntää pitkäaikaisesti tai jopa kokonaan ilman aikarajaa. Aluetuen suuntaviivoissa kuitenkin määrätään
periaatteesta, jonka mukaan yrityksen juoksevien kustannusten alentamiseen tarkoitetut aluetuet
(toimintatuet) ovat kiellettyjä. Alueilla, joihin sovelletaan 87 artiklan 3 kohdan a alakohdassa tarkoitettua
poikkeusta, voidaan kuitenkin sallia poikkeuksia edellyttäen, että ”tuki edistää alueellista kehitystä,
myöntäminen on perusteltua tuen laadun vuoksi ja että tuen taso on suhteessa niihin haittoihin, joita sillä
pyritään lievittämään”. Tällaisen toimintatuen on yleensä oltava ”ajallisesti rajoitettua ja alenevaa”.

Lisäksi verovapautuksina myönnetyn tuen suuruus näyttää vuonna 1997 olleen yli 1 000 miljoonaa euroa
(enemmän kuin kaikki muut Portugalin tukiohjelmat yhteensä) ja näyttää siltä, että tuki on keskittynyt
rahoituspalvelukeskuksiin ja kansainvälisten palvelujen keskuksiin. Koska kyseisillä aloilla näyttää
toimivan lähes 4 000 yritystä, mutta ne työllistävät suoraan vain noin 1 000 henkilöä, ei voida väittää,
että tuki on perusteltua sen alueelliseen kehitykseen antaman panoksen vuoksi tai että sen taso olisi
suhteessa niihin haittoihin, joita sillä pyritään lievittämään.

Madeiralle tehtävien sijoitusten veronhuojennukset (54)

Komissio hyväksyi 28. kesäkuuta 2000 veronhuojennusohjelman Portugalissa Madeiran autonomisella
alueella toteutettavien sijoitusten tukemiseksi. Ohjelmaa sovelletaan vuoden 2002 loppuun ja sen
tarkoituksena on kannustaa tällä Euroopan unionin köyhimpiin alueisiin kuuluvalla alueella toimivien
yritysten kehitystä uudenaikaisemmiksi ja dynaamisemmiksi yrityksiksi.

Ohjelma on osa Madeiran autonomisen alueen verojärjestelmää, ja näin ollen se kuuluu suoran yritysve-
rotuksen piiriin. Tuki myönnetään veronhuojennuksina, joiden määrä on 15 prosenttia vero-ohjelman
soveltamisaikana uudelleeninvestoidusta tuotosta ja joista tukikelpoiset yritykset voivat hyötyä joko
investointivuotena tai yhtenä investointia seuraavista kolmesta vuodesta.

Madeiralle toteutettavien investointien verotuki (55)

Komissio hyväksyi 14. maaliskuuta 2000 tukiohjelman, jonka nojalla Portugaliin kuuluvalla Madeiran
autonomisella alueella voidaan myöntää investointien veronhuojennuksia. Ohjelmaa sovelletaan vuoden
2010 loppuun. Sen tarkoituksena on avustaa yrityksiä niiden pyrkimyksissä uudenaikaisemmiksi ja
dynaamisemmiksi yrityksiksi sekä luoda työpaikkoja alueelle.

Tuloverohyvityksen muodossa myönnettävä tuki perustuu enintään kymmeneksi vuodeksi tehtävään
sopimukseen. Tuki-intensiteetti vaihtelee hankkeen sijainnin, toteutetun toiminnan ja luotujen
työpaikkojen määrän mukaan, ja se voi olla enintään 30 prosenttia tukikelpoisista investointimenoista.

¥53∂ Asia NN 60/2000, EYVL C 301, 21.10.2000.
¥54∂ Asia N 96/2000, EYVL C 266, 16.9.2000.
¥55∂ Asia N 555/99, EYVL C 266, 16.9.2000.
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Ohjelma noudattaa alueellisia valtiontukia koskevissa suuntaviivoissa asetettuja edellytyksiä. Siinä
edellytetään investoinnin (ja mahdollisesti luotujen työpaikkojen) säilyttämistä veronhuojennusso-
pimuksen koko kestoajan ja joka tapauksessa vähintään viiden vuoden ajan.

Ruotsi

Aluetukikartta 2000–2006 (56)

Komissio hyväksyi 29. maaliskuuta 2000 Ruotsia koskevan aluetukikartan kaudeksi 2000–2006.
Komissio päätti supistaa kartan kattavuutta vuodesta 1999, jolloin se oli 18,5 prosenttia maan väestöstä,
15,9 prosenttiin kaudeksi 2000–2006. Alueilla, joilla ohjelmaa ehdotetaan sovellettavan, kokonaisväestö
on 1,4 miljoonaa.

Hyväksytyn aluetukikartan ansiosta Ruotsin viranomaiset voivat tarjota investointitukea Pohjois-Ruotsin
tukikelpoisilla alueilla sijaitseville yrityksille. Tukikelpoisen alueen kaukaisimmissa ja harvimmin
asutuissa osissa Ruotsin viranomaiset voivat myöntää tukea, joka on bruttoavustusekvivalenttina
ilmaistuna enintään 37 prosenttia investoinnin kokonaiskustannuksista. Tukikelpoisen alueen muissa
osissa tuen bruttoavustusekvivalentti on enintään 20 prosenttia suurten yritysten osalta ja 30 prosenttia
pienten ja keskisuurten yritysten osalta. Hyväksytyn kartan nojalla Ruotsin viranomaiset voivat myöntää
myös kuljetustukea Pohjois-Ruotsissa sijaitseville yrityksille.

Aluekehityksen tukiohjelma (57)

Komissio hyväksyi 3. toukokuuta 2000 Ruotsia koskevan aluekehityksen tukiohjelman. Ohjelman
mukaan Pohjois-Ruotsin tukialueilla voidaan myöntää erilaisia yrityksille suunnattuja rahoitustukia.

Tukea voidaan myöntää harvaan asutuilla alueilla ja muilla Pohjois-Ruotsin tukialueilla. Kaikki
ohjelman mukaiset tukialueet ovat tukikelpoisia myös yhteisön rakennerahastojen nojalla.

Sosiaaliturvamaksujen alennusohjelma (58)

Komissio lopetti 21. joulukuuta 2000 kielteisellä päätöksellä muodollisen tutkintamenettelyn, joka koski
Ruotsin sosiaaliturvamaksujen alennusohjelmaa (katso myös osa I, 348 kohta).

Yhdistynyt kuningaskunta

Aluetukikartta 2000–2006 (59)

Komissio hyväksyi 26. heinäkuuta 2000 Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevan aluetukikartan kaudeksi
2000–2006. Yhdistyneen kuningaskunnan ja Pohjois-Irlannin koko väestöstä 28,7 prosenttia asuu
tukikelpoisilla alueilla.

Kartan nojalla suurten yritysten investointihankkeille voidaan myöntää tukea enintään 35 prosenttia netto
(eli vähennettynä veroilla, joita yrityksen on mahdollisesti maksettava saadusta tuesta) niillä neljällä
NUTS II -alueella, joilla bruttokansantuote asukasta kohden on alle 75 prosenttia yhteisön keskiarvosta.

¥56∂ Asia N 629/99, EYVL C 258, 9.9.2000.
¥57∂ Asia N 646/99, EYVL C 266, 16.9.2000.
¥58∂ Asia C 15/00.
¥59∂ EYVL C 272, 23.9.2000.
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Nämä alueet ovat Cornwall ja Scillysaaret, Merseyside, South Yorkshire, West Wales sekä Valleys.
Pohjois-Irlannissa, jolla on erityisasema alueellisia valtiontukia koskevien suuntaviivojen nojalla,
voidaan myöntää tukea, jonka enimmäismäärä on 40 prosenttia netto.

Aluetukea voidaan myöntää lisäksi 65:llä yhteensä 194:stä Ison-Britannian työmarkkina-alueesta (”job
opportunity zones”) sekä osissa Lontoota, Tynesideä ja Nottinghamia (kyseessä ovat tavoitteen
2 mukaiset alueet).

Erityisten kehitysongelmien vuoksi tuki-intensiteetti voi olla enintään 30 prosenttia netto seuraavilla
harvaan asutuilla alueilla: Lochaber, Skye ja Lochalsh, Argyll and the Islands, Eilean Siar (Western
Isles), Caithness ja Sutherland sekä Ross ja Cromarty.

Englannin alueelliset pääomasijoitusrahastot (60)

Komissio päätti 18. lokakuuta 2000 aloittaa EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdan mukaisen
menettelyn koskien ohjelmaa, jonka puitteissa kullekin Englannin alueelle perustetaan vähintään yksi
riskipääomarahasto. Rahastot tarjoavat pienille ja keskisuurille yrityksille rahoitusta, jonka määrä on
100 000–500 000 Englannin puntaa.

Kukin alueellinen rahasto sisältää valtion varoja. Komissio katsoo, että ohjelman soveltaminen voi
vääristää kilpailua kahdella tasolla: rahastoihin sijoittavien yksityisten tahojen sekä niiden pienten ja
keskisuurten yritysten tasolla, joihin alueelliset rahastot tekevät sijoituksia. Komissio epäilee rahastojen
soveltuvuutta yhteismarkkinoille molemmilla tasoilla, sillä tämän kaltaiselle tuelle ei voida myöntää
poikkeusta yhteisön valtiontukisääntöjen nojalla.

Walesin liiketilojen tarjonnan lisäämisohjelma (61)

Komissio päätti 4. lokakuuta 2000 olla vastustamatta kahta Welsh Development Agencyn liiketilojen
tarjonnan lisäämiseen tähtäävää ohjelmaa. Ohjelmat on perustettu sen vuoksi, että markkinahinnat ovat
liian alhaiset kehityskustannusten kattamiseksi. Property for Business -ohjelman osana liiketonttien
haltijoita kannustetaan rakentamaan tonttejaan siten, että valtio tarjoaa täyterahoitusta eli avustuksen,
joka kattaa arvioitujen rakennuskustannusten ja tontin rakentamisen jälkeisen arvioidun arvon välisen
erotuksen. Tuensaaja on tontin haltija. Kumppanuuksien kehittämisohjelmalla taas tuetaan spekulatiivisia
hankkeita joko tarjoamalla täyterahoitusta rakentajille tai tekemällä kumppanuussopimuksia rakentajien
ja sijoittajien kanssa. Ohjelmasta voidaan myöntää tukea kiinteistöjen rakentajille, sijoitusyrityksille ja
rahoituslaitoksille, jotka tekevät alkuinvestoinnin kiinteistörakentamiseen.

Komission päätöksen mukaan ohjelmat ovat EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohdassa
tarkoitettua tukea, sillä ne ovat harkinnanvaraisia, eikä julkista rahoitusta peritä takaisin, kuten silloin,
kun kyseessä on yksityinen sijoittaja. Tuki voitiin hyväksyä EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan
3 kohdan c alakohdan nojalla, sillä ohjelmia sovelletaan pienten ja keskisuurten yritysten valtiontukia
koskevien yhteisön suuntaviivojen, alueellisia valtiontukia koskevien suuntaviivojen ja suurille
investointihankkeille myönnettävästä alueellisesta tuesta annettujen monialaisten puitteiden mukaisesti.

¥60∂ Ei vielä julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.
¥61∂ EYVL C 380, 30.12.2000, s. 10.
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2 Monialaiset puitteet

Saksa

BASF Schwarzheide (62)

Komissio päätti 12. heinäkuuta 2000 olla vastustamatta Saksan suunnittelemaa investointitukea BASF
Schwarzheide GmbH:n uuden tehtaan rakentamiseen Brandenburgin osavaltiossa. Tuen määrä on
39 miljoonaa euroa (77 miljoonaa Saksan markkaa) eli 35 prosenttia investointikustannuksista, joka on
alueella sallittu tuki-intensiteetin enimmäismäärä. Tuesta ilmoitettiin suurille investointihankkeille
myönnettävästä alueellisesta tuesta annettujen monialaisten puitteiden nojalla. Yritys käyttää tuotanto-
laitosta vastakehitellyn sieniä tuhoavan aineen valmistukseen. Lopputuotetta ei kuitenkaan valmisteta
Schwarzheidessa. Komissio saattoi hyväksyä tuen kyseisten tuotteiden kasvavan kysynnän sekä
Schwarzheideen luotavien työpaikkojen suuren määrän vuoksi (noin 400 uutta työpaikkaa).

Ranska

Pilkington ja Interpane (63)

Komissio teki 26. heinäkuuta 2000 päätöksen, jonka mukaan ilmoitettu 21,02 miljoonan euron
investointituki, jonka Ranska aikoi myöntää Pilkingtonille ja Interpanelle uuden integroidun
verholasitehtaan rakentamiseen, soveltuu yhteismarkkinoille. Pilkington plc:n ja Interpane International
Glass GmbH:n perustamat yhteisyritykset Pilkington Glass France SAS ja Interpane Glass Coating
France SAS rakentavat uuden tuotantolaitoksen tukialueella sijaitsevaan Freyming Merlebachiin
(Alsace-Lorraine).

Kyseiset kaksi uutta yritystä eivät aio toimia markkinoilla itsenäisesti, vaan integroituna
yhteisyrityksenä, joka tuottaa ja jalostaa verholasia. Yritykset toimivat ainoastaan tavarantoimittajana
emoyhtiöille, jotka myyvät tuotteen välittömästi tai jatkojalostavat sen.

Suunniteltua hanketta tarkasteltiin suurille investointihankkeille myönnettävästä alueellisesta tuesta
annettujen monialaisten puitteiden nojalla. Monialaisissa puitteissa annetun laskukaavan perusteella
suurin mahdollinen tuki kyseiselle hankkeelle on 12,24 prosenttia nettoavustusekvivalenttina ilmaistuna.
Koska ehdotettu 10,3 prosentin tuki-intensiteetti ei ylittänyt tätä rajaa, komissio totesi ilmoitetun tuen
noudattavan EY:n perustamissopimuksen määräyksiä.

Italia

Solar Tech (64)

Komissio teki 15. marraskuuta 2000 päätöksen, jonka mukaan Italia saa myöntää aurinkopaneelien
valmistajalle Solar Tech srl:lle tukea vain 34 miljoonaa euroa, joka on 9 miljoonaa euroa vähemmän kuin
alun perin ilmoitettu 43 miljoonaa euroa (katso myös osa I, 325 kohta).

¥62∂ Asia N 750/99, EYVL C 380, 30.12.2000.
¥63∂ Asia N 291/2000, EYVL C 293, 14.10.2000.
¥64∂ Asia C 17/2000.
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Tuki Villa Romana s.r.l:n hotellihankkeelle (65)

Voimassa olevan tukiohjelman (66) nojalla myönnetty ja suurille investointihankkeille myönnettävästä
alueellisesta tuesta annettujen monialaisten puitteiden nojalla ilmoitettu tuki muodostuu investointituesta
Villa Romana s.r.l:lle, joka on paikallisten sijoittajien aluesopimusten (contratti d’area) mukaisesti
Campaniaan perustama pk-yritys (67). Yrityksen tehtävänä on sijoittaa julkista tukea hotellihankkeeseen.
Ehdotettu tuki koostui 38,39 miljoonan euron investointituesta, jota ei tarvitse maksaa takaisin.
Investointihankkeeseen liittyy hotelli-infrastruktuurin rakentaminen lähelle Pompeijin Ercolanon
(Napoli) arkeologista aluetta. Uusi rakennus tulee osin hylätylle teollisuusalueelle. Suunnitellussa neljän
tähden hotellissa on 438 huonetta (838 vuodepaikkaa), ja hankkeella luodaan noin 480 uutta työpaikkaa
sekä suoraan (219) että välillisesti (262). Suunnitelman mukaan hotellin on määrä valmistua
31. tammikuuta 2000 mennessä, ja sen odotetaan olevan täysin toiminnassa vuonna 2003. Koska
suunniteltu tuki noudatti monialaisissa puitteissa määriteltyä enimmäisintensiteettiä ja koska Villa
Romanan vaikutukset EU-markkinoille ovat vähäiset, komissio teki 26. maaliskuuta 2000 EY:n
perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan a alakohdan nojalla myönteisen päätöksen.

Yhdistynyt kuningaskunta

Motorola (68)

Komissio teki 26. heinäkuuta 2000 päätöksen, jonka mukaan Motorola Ltd:lle myönnettävä
90,2 miljoonan Englannin punnan investointituki soveltuu yhteismarkkinoille. Yhdistynyt kuningaskunta
aikoo myöntää kyseisen tuen Motorola Limitedille uuden puolijohteita, langattomia puhelimia ja muita
langattomia sovelluksia valmistavan tehtaan perustamiseen. Tehdas sijoitetaan Dumferlineen, joka on
Skotlannissa sijaitseva tukialue. Motorola Ltd on langattomia ja radioviestintävälineitä sekä muita
elektronisia laitteita maailmanlaajuisesti valmistavan Motorola Inc:n kokonaan omistama tytäryhtiö.

Suunniteltua hanketta arvioitiin suurille investointihankkeille myönnettävästä alueellisesta tuesta
annettujen monialaisten puitteiden nojalla. Komissio laski puitteiden mukaisesti, että kyseistä hanketta
koskeva enimmäistuki voi olla 12 prosenttia nettoavustusekvivalenttina ilmaistuna (NAE on yrityksen
saama lopullinen hyöty tuesta maksettavan yritysveron vähentämisen jälkeen). Koska hankkeen
ehdotettu tuki-intensiteetti, 5,8 prosenttia NAE, on selvästi enimmäisrajaa alhaisempi, komissio katsoi
ilmoitetun tuen noudattavan EY:n perustamissopimuksen määräyksiä.

¥65∂ Asia N 785/99, EYVL C 328, 18.11.2000.
¥66∂ Kirje SG(99) D/1119, 9.2.1999, valtiontuesta N:o N 810/99, jolla lain numero 488/92 säännökset ulotetaan koskemaan

matkailualaa.
¥67∂ Yritys on todettu pk-yritykseksi taloudellisten arvioiden, ei hyväksyttyjen tilinpäätöstietojen nojalla, sillä yritys on

vastikään perustettu yritys. Katso pienten ja keskisuurten yritysten määritelmästä 3. huhtikuuta 1996 annetun komission
suosituksen liitteessä olevan 1 artiklan 8 kohta (EYVL C 213, 23.7.1996, s. 4).

¥68∂ Asia N 480/2000, EYVL C 293, 14.11.2000.
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3 Alakohtaiset tuet

3.1 Terästeollisuus

Belgia

Cockerill Sambre SA (69)

Komissio teki 15. marraskuuta 2000 päätöksen, jonka mukaan Belgian terästeollisuuden alalla toimivalle
yritykselle Cockerill Sambre S.A:lle myöntämä 13,8 miljoonan euron (553 miljoonan Belgian frangin)
tuki ei sovellu yhteismarkkinoille ja on sen vuoksi perittävä takaisin.

Komissio katsoi, että viranomaiset rahoittivat kyseisellä tuella työajan lyhentämisestä yritykselle
aiheutuvia toimintakustannuksia. Cockerillin saama hyöty muodostui siitä, että sen ei tarvinnut ottaa
rahoitusvastuuta palkkakustannusten kasvusta, josta se oli sopinut vakituisten työntekijöidensä kanssa.
Komission näkemykseen, jonka mukaan julkinen rahoitus on valtiontukea, ei vaikuta se, että aloite tuli
työntekijöiltä ja että yritys hyväksyi sen sillä edellytyksellä, ettei sen tarvinnut maksaa näin aiheutuvia
lisäkustannuksia.

Näin ollen komissio katsoi, että tuki ei sovellu yhteismarkkinoille, sillä Cockerill on terästeollisuusyritys,
johon sovelletaan EHTY:n perustamissopimuksen erittäin tiukkoja määräyksiä sekä terästukisääntöjä,
joissa ei säädetä vastaavasta tuesta. Komissio määräsi, että jo maksettu tuki on perittävä takaisin ja
muiden tukierien maksaminen on keskeytettävä.

Saksa

Georgsmarienhütte ja Gröditzer (70)

Komissio aloitti 19. heinäkuuta 2000 muodollisen tutkintamenettelyn hallinnointisopimuksesta, jonka
ovat tehneet saksalainen Treuhandin seuraaja BvS ja teräsyhtiö Gröditzer Stahlwerke GmbH
tytäryhtiöineen Georgsmarienhütte Holding GmbH:n kanssa (katso myös osa I, 309 kohta).

Espanja

Tubacex (71)

Komissio päätti 31. lokakuuta 2000 kumota vuonna 1997 tehdyn kielteisen päätöksen, joka koski
Tubacex S.A:n hyväksi toteutettuja toimenpiteitä. Kyseinen Llodiossa (Álava) Espanjan Baskimaassa
sijaitseva yritys tuottaa ruostumattomasta teräksestä valmistettuja saumattomia teräsputkia (katso myös
osa I, 312 kohta).

¥69∂ Asia C 76/99.
¥70∂ Asia C 43/2000 (ex NN 69/2000), EYVL C 3, 6.1.2001.
¥71∂ Asia C 9/95.
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3.2 Laivanrakennusteollisuus

Saksa

Kehitystuki kahden matkustajalautan rakentamiseen (72) 

Komissio teki 18. tammikuuta päätöksen olla vastustamatta Saksan hallituksen Papenburgissa
sijaitsevalle Meyer-telakalle myöntämää kehitystukea. Yhteensä 150 miljoonan euron (300 miljoonan
Saksan markan) tuki, jonka avulla rakennetaan kaksi Indonesialle toimitettavaa matkustajalauttaa,
myönnetään sekarahoituksena, ja sen osuus on 40,43 prosenttia sopimuksen arvosta. Komissio totesi
tuen yhteismarkkinoille soveltuvaksi edellyttäen, että toimitettavat alukset ovat Indonesian valtion
omaisuutta ja liikennöivät yksinomaan Indonesian aluevesillä, kuten neuvoston asetuksen (EY)
N:o 1540/98 3 artiklan 5 kohdassa edellytetään.

Italia

Rodriquez-telakka (73)

Komissio totesi 11. huhtikuuta sisilialaiselle Rodriquez-telakalle myönnetyt tuet yhteismarkkinoille
soveltuviksi. Kyseisillä tuilla toteutettiin rakenneuudistussuunnitelmaan sisältyviä investointeja. Ne
noudattivat komission aiemmin hyväksymiä Italian lakeja ja tukia myönnettäessä voimassa ollutta
laivanrakennusteollisuudelle myönnettävästä tuesta annettua seitsemättä direktiiviä (74).

Alankomaat

Laivanrakennuksen tukiohjelmat 2000 (75)

Huhtikuun 11. päivänä komissio päätti hyväksyä alankomaisille telakoille tarkoitetun tukiohjelman
jatkamisen vuonna 2000 ja olla vastustamatta yleisen vientiluotto-ohjelman soveltamissääntöihin tehtäviä
muutoksia. Näillä muutoksilla korvataan alusten vientiä koskeva korkohyvitysjärjestelmä sellaisella
järjestelmällä, jossa vientiä harjoittaville telakoille myönnetään suoraa tukea 3,5 prosenttia sopimuksen
arvosta. Komissio saattoi hyväksyä muutokset asetuksen (EY) N:o 1540/98 nojalla sen jälkeen, kun
Alankomaiden viranomaiset olivat antaneet tuen kasaantumiseen liittyviä sitoumuksia. Kyseisen asetuksen
nojalla voidaan hyväksyä suoria tuotantotukia 31. joulukuuta 2000 asti sillä edellytyksellä, että niiden osalta
noudatetaan enimmäismääriä, jotka ovat 4,5–9 prosenttia sopimuksen arvosta.

Indonesialle myönnetty kehitystuki (76)

Komissio teki 13. joulukuuta päätöksen olla vastustamatta kehitystukea, jota Alankomaat aikoi myöntää
neljän aluksen toimitukseen Indonesiaan. Kyseinen päätös lopettaa helmikuussa aloitetun muodollisen
tutkintamenettelyn. Komissio totesi tuen soveltuvan yhteismarkkinoille Alankomaiden viranomaisten
toimitettua riittävästi asiakirjoja sen todistamiseksi, että tuen myöntämisessä oli käytetty avointa
menettelyä.

¥72∂ Asia N 283/1999, EYVL C 142, 20.5.2000. 
¥73∂ Asia N 557/1999, EYVL C 354, 9.12.2000.
¥74∂ Direktiivi 90/684/ETY, EYVL L 380, 31.12.1990, viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2600/97, EYVL L 351,

23.12.1997.
¥75∂ Asia N 151/2000, EYVL C 184, 1.7.2000.
¥76∂ Asia C 3/2000, ei vielä julkaistu. 
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3.3 Synteettikuituteollisuus

Saksa

Delon Filament GmbH (77)

Komissio hyväksyi 1. maaliskuuta 2000 synteettikuitujen valmistajalle Delon Filament GmbH:lle
suunnitellun tuen. Kyseinen yritys aikoi jatkaa polyamidifilamenttilangan valmistusta toteutettuaan
Rudolstadtin tuotantolaitokseen merkittäviä investointeja ja supistettuaan kapasiteettia huomattavasti.
Tuotantolaitos sijaitsee EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan a alakohdassa tarkoitetulla
alueella, jolla pieniin ja keskisuuriin yrityksiin sovellettava tuen enimmäismäärä on 50 prosenttia.

Synteettikuituteollisuudelle myönnettävää tukea koskevassa säännöstössä mainitaan muun muassa, että
kun merkityksellisillä markkinoilla (eli polyamidifilamenttilangan markkinoilla) ei ole tarjonnan
rakenteellista puutetta, komissio hyväksyy sen, että tuki johtaa kapasiteetin huomattavaan vähenemiseen.

Komissio kävi paikan päällä tarkistamassa tuotantolaitoksen olemassa olevan kapasiteetin sekä
suunnitelmien mukaisen kapasiteetin investoinnin jälkeen. Delon Filament GmbH:n polyamidifilament-
tilangan tuotantokapasiteetin todettiin laskevan huomattavasti hankkeen seurauksena. Tämän vuoksi
komissio katsoi tuen soveltuvan yhteismarkkinoille, sillä se noudattaa synteettikuituteollisuudelle
myönnettävää tukea koskevaa säännöstöä.

Espanja

Sniace (78)

Komissio päätti 20. syyskuuta kumota vuonna 1998 tekemänsä kielteisen päätöksen, joka koski Espanjan
Torrelavegassa, Cantabriassa, sijaitsevan viskoosi- ja synteettikuituvalmistajan SNIACE S.A:n hyväksi
toteutettuja toimenpiteitä. Komissio oli todennut vuonna 1998 tekemässään päätöksessä, jonka Espanja
vei yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi, että Sniacen ja palkkatakuurahasto Fogasan takaisinmaksu-
järjestelyt sekä Sniacen ja sosiaaliturvaviraston väliset velkajärjestelysopimukset sisälsivät yhteismark-
kinoille soveltumatonta tukea, sillä sopimuksissa määritelty korkotaso oli markkinakorkoja alhaisempi.

Huhtikuussa 1999 tuomioistuin kuitenkin päätti kumota komission vastaavankaltaisessa asiassa tekemän
päätöksen (C-342/96, Espanja vastaan komissio, Espanjan Tubacexille myöntämä tuki). Tuomioistuin
totesi, että näissä takaisinmaksu- ja velkajärjestelysopimuksissa valtio ei ole toiminut julkisen sektorin
sijoittajana, jonka toimintaa olisi verrattava sellaisen yksityisen sijoittajan toimintaan, joka sijoittaa
pääomaansa saadakseen sille tuottoa, vaan sen on katsottava toimineen julkisen sektorin velkojana, joka
pyrkii samoin kuin yksityinen velkoja vastaavassa tilanteessa perimään takaisin saatavansa.

Näin ollen komissio päätti tutkia uudelleen Sniacea koskevan asian verratakseen julkisen sektorin velkojien
toimintaa niiden yksityisten velkojien toimintaan, joiden kanssa se oli tehnyt sopimuksen jouduttuaan
taloudellisiin vaikeuksiin ja lakkautettuaan velan lyhentämisen. Komissio totesi, että soveltaessaan
lakisääteistä korkokantaa julkiset velkojat olivat toimineet samoin kuin yksityinen velkoja pyrkiessään
saamaan velalliselta maksujen viivästymisestä mahdollisimman korkeaa viivästyskorkoa. Komissio katsoi
tämän vuoksi, etteivät toimenpiteet olleet valtiontukea ja että sen aiemmin tekemä päätös oli kumottava.

¥77∂ Asia N 406/1999, EYVL C 134, 13.5.2000.
¥78∂ Asia C 5/2000 (ex C 68/97 ja NN 118/97).
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3.4 Rahoituspalvelut

Saksa

WestLB (79)

Komissio teki 11. huhtikuuta 2000 päätöksen, jonka mukaan Saksan hallitus ei ollut pannut oikein
täytäntöön komission 8. heinäkuuta 1999 tekemää päätöstä, joka koski Nordrhein-Westfalenin vuosina
1992–1998 toteuttamaa Westdeutsche Landesbank Girozentralen (jäljempänä ’WestLB’)
pääomanlisäystä. Lokakuussa 1999 Saksan viranomaiset ilmoittivat komission yksiköille, miten
Nordrhein-Westfalenin osavaltio aikoi panna päätöksen täytäntöön. Huolellisen analyysin jälkeen
komission yksiköt ilmoittivat Saksan viranomaisille, ettei se voinut katsoa, että komission päätös olisi
ehdotuksella pantu oikein täytäntöön.

Maaliskuussa 2000 Saksan viranomaiset toimittivat takaisinperimistä koskevan uuden ehdotuksen, jossa ne
suunnittelivat myöntävänsä osavaltiolle käteisvarojen sijaan luontaisedun, joka tässä tapauksessa olisi
äänettömän yhtiökumppanuuden varausjärjestely (”stille Einlage”). Tällaiseen äänettömään yhtiökump-
panuuteen ei sisälly äänioikeutta, mutta sille maksetaan tavanomaista markkinoilla maksettavaa tuottoa,
jonka Saksa väitti olevan verrattavissa markkinoilla olevien samankaltaisten hybridirahoitusvälineiden
tuottoon. Osavaltion oikeus äänettömään yhtiökumppanuuteen riippuisi tuomioistuimen lopullisesta
päätöksestä (kanteesta, jonka Saksa oli nostanut komission 8. heinäkuuta 1999 tekemää päätöstä vastaan),
eli osavaltion olisi palautettava varaus pankille ilman tuottoa, mikäli tuomioistuin kumoaisi komission
päätöksen. Myöskään äänettömän yhtiökumppanuuden varausjärjestelyn korkoa ei maksettaisi osavaltiolle,
vaan WestLB pitäisi sen hallussaan, ja se lisättäisiin joka vuosi varausjärjestelyyn.

Komissio katsoo, että tällainen uudelleeninvestointi on valtion toteuttama uusi rahoitustoimenpide ja
siihen voi sisältyä uusia valtiontukielementtejä. Näin ollen komission olisi tutkittava kyseinen
uudelleeninvestointi ilmoituksen teon jälkeen EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan nojalla, jotta
se voisi todeta, sisältyykö toimenpiteeseen valtiontukea.

Koska Saksan viranomaiset ovat kuitenkin maininneet, että tuki peritään takaisin sillä edellytyksellä, että
komissio hyväksyy uudelleeninvestoinnin, on selvää, että tukea ei peritä takaisin välittömästi, kuten asiaa
koskevassa EY:n lainsäädännössä edellytetään. Näin ollen ehdotuksella ei pantaisi oikein täytäntöön
komission päätöstä, jossa määrätään perimään sääntöjenvastainen ja yhteismarkkinoille soveltumaton
tuki välittömästi takaisin. Näin ollen komissio päätti viedä asian tuomioistuimen ratkaistavaksi.

3.5 Maatalous

Belgia

Tuki dioksiinikriisin vuoksi (80)

Vuoden 1999 tavoin komissio hyväksyi 18. tammikuuta 2000 korvaukset maataloustuottajille ja
-yrityksille, joihin eläinten rehun sisältämän dioksiinin aiheuttama kriisi on vaikuttanut. Kyseinen
hyväksymispäätös koskee poikkeuksellisten tapahtumien aiheuttaman vahingon korvaamiseksi

¥79∂ EYVL C 211, 22.7.2000.
¥80∂ Asia N 770/99. (Kun päätöksen julkaisemiseen EYVL:ssä ei ole annettu viittausta, kyseistä päätöstä ei ole vielä julkaistu.

Tuen hyväksymisestä tehtyjen päätösten todistusvoimaiset versiot löytyvät yleensä www-osoitteesta http://europa.eu.int/
comm/sg/sgb/state_aids).
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myönnettävää tukea, josta määrätään EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 2 kohdan b alakohdassa.
Tuki kattaa kaikki kotieläintuotannon alat, mutta sillä ei korvata eläinten ja tuhoutuneiden tuotteiden
arvoa, joka korvataan muiden komission hyväksymien kansallisten säädösten nojalla. (81) Tuki on
kertaluontoista, ja sen määrä lasketaan yksinomaan makrotaloudellisten laskentakaavojen avulla. Tuki
maksetaan tuotannon tai kaupan pidetyn yksikkömäärän perusteella. Näin vältetään tuen kasautuminen
muiden sellaisten aiemmin hyväksyttyjen tukien kanssa, jotka on tarkoitettu ihmisravinnoksi ja myyntiin
kelpaamattomiksi luokiteltujen eläinten ja eläinperäisten tuotteiden hävittämiskustannusten
korvaamiseksi. Komissio katsoi, että todistetun liikevaihdon menetyksen ja dioksiinikriisin aiheuttaman
poikkeuksellisen tapahtuman välillä on todistettava yhteys. Näin ollen liikevaihdon menetys on johtunut
muun muassa markkinaosuuden menetyksestä, kriisin myötä syntyneen kohun aiheuttamasta kulutuksen
romahduksesta, mainitun kohun taitamattomasta hoitamisesta sekä poikkeuksellisista toimenpiteistä,
jotka estivät kyseisten tuotteiden tavanomaisen kaupan.

Kreikka

Kreikan maatalousosuuskunnat (82)

Komissio teki 1. maaliskuuta 2000 lopullisen kielteisen päätöksen kahden sääntöjenvastaisen
tukitoimenpiteen osalta, joilla Kreikka oli mitätöinyt ja konsolidoinut useiden maatalousosuuskuntien
(kussakin toimenpiteessä 116 osuuskunnan) velat. Kielteinen päätös perustui yleiseen periaatteeseen,
jonka mukaan jäsenvaltiot eivät saa myöntää toimintatukea maataloussektorille. Velat johtuivat
pääasiassa kyseisten holdingyhtiöiden liiketappioista, jotka puolestaan olivat seurausta Kreikan valtion
tuesta kyseisten tuotteiden tuotantoon ja markkinointiin (kiinteät hinnat, varastointi, tukiostot ja vienti).
Osa veloista liittyi investointeihin ja luonnonkatastrofeihin. Kyseiset toimenpiteet ovat samankaltaisia
kuin vuonna 1997 annetun lain mukaiset toimenpiteet. Tämän neuvoston joulukuussa 1998 hyväksymän
lain nojalla voitiin mitätöidä maatalousosuuskuntien 450 miljoonan euron velat.

Kyseessä olevat toimenpiteet perustuivat kahteen lakiin, jotka on annettu vuosina 1992 ja 1994.
Komission päätös tehtiin AGNO-osuusmeijerin saamaa sääntöjenvastaista ja yhteismarkkinoille
soveltumatonta valtiontukea koskevan kantelun johdosta. Lopullisessa kielteisessä päätöksessä komissio
määräsi lisäksi Kreikan toimittamaan kaikki asiaa koskevat tiedot Kreikan maatalouspankin toimintaa
koskevan tutkintamenettelyn aloittamiseksi.

Ranska

Tuki Ranskan metsätalouden tuhojen korjaamiseen – luonnonkatastrofit (83)

Komissio hyväksyi 16. toukokuuta 2000 säädöksen, jonka tarkoituksena oli tukea Ranskan
metsäsektoria, joka oli kärsinyt huomattavasti joulukuun 1999 lopun myrskyistä. Tuen määrä oli
yhteensä noin 3 miljardia euroa. Kyseessä olevilla toimenpiteillä pyritään korjaamaan EY:n perustamis-
sopimuksen 87 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen luonnonkatastrofien aiheuttamia
vahinkoja. Tukisuunnitelmaan sisältyi hätätoimenpiteitä, joilla voitiin nopeasti raivata metsä- ja
tukkiteitä, rakentaa tukkiteitä ja kostean puun säilytysalueita, kunnostaa varastointialueita ja rahoittaa
puun poiskuljettamisesta aiheutuvia kustannuksia. Lisäksi siihen sisältyi tukea puun varastoimiseen,
kaatuneiden puiden hyötykäyttöön ja tuhoutuneiden metsien uudelleenistutukseen sekä verovähennyksiä,
joita metsänomistajat saattoivat tehdä metsätuloista myrskyistä aiheutuneiden kustannusten mukaisesti.

¥81∂ Asiat NN 87/99, NN 88/99, NN 89/99, N 380/99 ja N 386/99.
¥82∂ Asiat C 78/97 ja C 82/97 (ex NN 33/96 ja NN 168/97).
¥83∂ Asia N 92/2000.
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Suunnitelma sisälsi lisäksi muita kannusteita, kuten tukea puun kuljettamiseen, investointitukea, joka
liittyi erityisesti metsätyökaluston hankkimiseen ja tätä kalustoa koskeviin nopeutettuihin poistoihin,
tukea työllistämiseen ja koulutukseen sekä töiden organisointiin ja tekniseen seurantaan. Vaikka
suunnitelman sisältämät toimenpiteet olivat luonteeltaan kovin erilaisia, komissio katsoi, että ne kaikki
kuuluvat samaan luokkaan ja niillä on sama tavoite (tuki tietylle tuotannonalalle luonnonmullistusten
aiheuttaman vahingon korvaamiseksi) ja että niiden näin ollen voitiin katsoa olevan EY:n perustamisso-
pimuksen mukaista tukea luonnonmullistusten aiheuttaman vahingon korvaamiseksi.

Tuki Ranskan metsähallitukselle (Office National de Forêts, ONF) (84)

Komissio hyväksyi 14. huhtikuuta 2000 Ranskan metsähallitukselle (ONF) myönnetyn tuen
varmistettuaan, ettei valtion varoilla tueta kyseisen laitoksen harjoittamaa kilpailutoimintaa. ONF on
valtion laitos, joka harjoittaa kahdenlaista toimintaa: toisaalta sillä on julkinen tehtävä, jonka nojalla sille on
myönnetty yksinoikeuksia, ja toisaalta se harjoittaa kaupallista toimintaa kilpaillen muiden markkinatoi-
mijoiden kanssa. Metsähallituksen julkista toimintaa on Ranskan metsäohjelmaan kuuluvien metsien hoito
niiden omistajien lukuun. Tästä toiminnasta aiheutuvien hallintokulujen kattamiseksi se saa valtiolta
korvausta. Lisäksi ONF:n toteuttamia yleisen edun mukaisia toimintoja rahoitetaan sekä julkisista että
yksityisistä lähteistä. Nämä toimenpiteet liittyvät muun muassa metsänsuojeluun ja -valvontaan, tulipalojen
ennaltaehkäisemiseen sekä eroosion ja maanvyöryjen torjuntaan. Komissio totesi, että kyseiset toiminnot
ovat yleisen edun mukaisia ja että varojen siirto on tosiasiassa varainsiirtoa valtionhallinnon tasolta toiselle.
Koska valtio hoitaa kokonaisuudessaan tietyt julkisten palvelujen toiminnot, niiden voidaan katsoa olevan
toimenpiteitä, jotka eivät suosi tiettyjä yrityksiä tai tiettyjä tuotannonaloja ja jotka näin ollen eivät täytä
EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohdassa esitettyä perustetta. Kaupallista toimintaa
harjoittaessaan ONF voi tehdä sopimuksia yksityisten tai julkisten henkilöiden kanssa hallinnon,
koulutuksen, tutkimuksen ja urakoiden järjestämisestä sekä metsien suojelusta, kunnostamisesta ja
kehittämisestä. Komissio ei ole havainnut tällaisiin toimintoihin sisältyvän julkista tukea, jota olisi käytetty
myös kilpailutoiminnan tukemiseen. ONF:n hinnat eivät ole kilpailijoiden hintoja alhaisempia, eivätkä
valtion korvaukset kata edes ONF:n kaikkia yleisen edun mukaisista toiminnoista aiheutuvia menoja, mikä
käytännössä tekee varojen ristiinsiirron mahdottomaksi.

Sianlihan tuotantotuki – Stabiporc (85)

Komissio teki 11. huhtikuuta 2000 lopullisen, osittain kielteisen päätöksen Ranskan myöntämästä
kolmiosaisesta sianlihan tuotantotuesta, jonka osalta se oli aloittanut EY:n perustamissopimuksen 88
artiklan 2 kohdan mukaisen tutkintamenettelyn. (86)

Ranskan viranomaiset halusivat elvyttää järjestelmän, jossa sianliha-alaa säännöstelevästä Caisse
professionnelle de régulation porcine -kassasta (jäljempänä Stabiporc) myönnetään takaisin maksettavia
lainoja. Tuottajaryhmittymät voivat lainojen avulla säännöstellä järjestelmään kuuluville
siankasvattajille sianlihasta maksettavia hintoja. Järjestelmän tarkoituksena on siis tasoittaa sianlihan
tuotantokriisin koettelemien siankasvattajien tuloja.

Komissio totesi, ettei Stabiporcin elvyttäminen ollut valtiontukea, koska valtion tukitoimenpiteeseen
kuuluivat ainoastaan tavanomaisella markkinakorolla myönnetyt lainat. Lisäksi lainanantajana
ohjelmaan osallistuvilla julkisilla tahoilla on oikeus periä saatavat tuottajaryhmittymiltä viivästys-

¥84∂ Asia NN 96/95.
¥85∂ Asia C 74/98.
¥86∂ Päätös julkaistu EYVL:ssä C 61, 3.3.1999, s. 7.
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korkoineen, jos lainan pääoman ja korkojen takaisinmaksua ei suoritettaisi tai sen suorittamisessa
viivästyttäisiin.

Komission päätöksen mukaan ohjelman kaksi muuta osaa olivat kuitenkin EY:n perustamissopimuksen
vastaisia. Toisella toimenpiteellä rahoitusvaikeuksissa oleville tiloille ehdotettiin mahdollisuutta
porrastaa työntekijöiden sosiaaliturvamaksujen suorittaminen ja toisella otettiin vastattavaksi osa
pankkilainojen koroista, joita sikatalouden harjoittajat olivat ottaneet ensimmäisiin sikatalousinvestoin-
teihinsa. Kielteinen päätös perustui siihen, etteivät kaikki valtiontuesta vaikeuksissa olevien yritysten
pelastamiseksi ja rakenneuudistukseksi annetuissa yhteisön suuntaviivoissa esitetyt edellytykset
täyttyneet. Näin ollen ei ole riittävästi osoitettu, että yritykset olisivat vaikeuksissa. Kyseessä oleville
yrityksille ei ollut laadittu tervehdyttämissuunnitelmaa eikä tuen ainutkertaisuuden periaatteen
noudattamista voitu näin ollen taata.

Viinialan tuet (87)

Komissio teki 20. syyskuuta 2000 lopullisen kielteisen päätöksen Ranskan toimeenpanemasta viinintuo-
tantoalan tukijärjestelmästä, jota koskevan tutkintamenettelyn komissio oli aloittanut lokakuussa
1999. (88) Tukijärjestelmällä pyritään suuntaamaan Charentesin viinitilojen tuotantoa konjakintuo-
tannosta niin sanottujen maaviinien tuotantoon.

Komissio totesi, että viinin yhteisestä markkinajärjestelystä 17. toukokuuta 1999 annettua neuvoston
asetusta (EY) N:o 1493/1999 (89) laadittaessa tavoitteena oli estää yhteisön viinintuotannon
kasvaminen. Vaikka Charentesin viinitilojen uusiin lajikkeisiin siirtymisellä vähennettiin sellaisen viinin
tuotantoa, jolle ei ole markkinoita, komissio katsoi, että maaviinien tuotannon kasvu Ranskassa ei ole
viinialan uuden markkinajärjestelyn periaatteiden mukaista ja se saattaa vääristää kilpailua viinimark-
kinoilla, joilla ei näy käytettävissä olevien lukujen perusteella merkkejä kasvusta. Kyseisten viinitilojen
tuotannon uudelleensuuntaamisen jälkeen saatavat viinit päätyisivät normaaleille viinimarkkinoille, kun
nykyinen tuotanto on määritelty käytettäväksi muilla markkinoilla. Tämän vuoksi kyseisten viinitilojen
tuotannon uudelleensuuntaaminen uhkasi siirtää ongelman muille markkinoille. Komissio katsoo lisäksi,
että viinitilojen tuotannon uudelleensuuntaamisen olisi pitänyt johtaa myös tuotantoalojen ja tuotannon
merkittävään vähenemiseen.

Komissio katsoo, että ainoastaan yhteisen maatalouspolitiikan ja erityisesti kyseessä olevan alan yhteisen
markkinajärjestelyn mukaisesti hyväksytyillä toimenpiteillä voidaan varmistaa, että näiden
markkinoiden toimijoiden yhteiset edut otetaan huomioon koko yhteisössä.

Irlanti

Gaelic Ferries -yhtiölle karjankuljetuksiin myönnetty tuki (90)

Komissio teki 13. kesäkuuta 2000 lopullisen kielteisen päätöksen Irlannin myöntämästä toimintatuesta,
joka koski sekä maatalous- että kuljetusalan tukia. Kyseessä oli erityisesti 1,58 miljoonan Irlannin
punnan valtiontuki, jota maksettiin Gaelic Ferries -yhtiölle Irlannista Manner-Eurooppaan lautalla
tapahtuviin karjankuljetuksiin. (91) Valtiontukea myönnettiin, koska yksityinen lauttakuljetusyhtiö päätti

¥87∂ Asia C 70/99. Asia C(2000) 2754, 20.9.2000 tehty päätös.
¥88∂ EYVL C 359, 11.12.1999.
¥89∂ EYVL L 179, 14.7.1999.
¥90∂ Asia C 7/98 (ex NN 1/98).
¥91∂ EYVL L 263, 18.10.2000, s. 17.
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lopettaa karjankuljetukset eläinten hyvinvointia ajavien ryhmien painostukseen liittyvistä kaupallisista
syistä. Komissio katsoi, että tuensaajana oli koko Irlannin kotieläintuotantoala, koska valtiontuen
tavoitteena ja vaikutuksena oli selkeästi varmistaa Irlannin kotieläintuottajien pääsy Manner-Euroopan
markkinoille. Irlannin on perittävä myönnetty tuki takaisin tuensaajilta.

Kotieläintuottajille epäsuotuisien sääolojen vuoksi myönnetty tuki (92)

Komissio päätti 30. toukokuuta 2000 sallia uuhia koskevaan lisätoimenpiteeseen kuuluvan kotieläinten
teurastusohjelman ja kolme talvirehutappioiden tukijärjestelmään kuuluvaa toimenpidettä. Näihin
ohjelmiin sisältyi erilaisia tukitoimenpiteitä vuoden 1998 kesän ja syksyn epäsuotuisista sääolosuhteista
kotieläintuottajille aiheutuneiden tuotantotappioiden helpottamiseksi.

Komissio oli menettelyn aiemmassa vaiheessa epäillyt, että tuki oli EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88
artiklan vastaista. Toimenpide näytti muun muassa olevan toimintatukea, joka saattoi auttaa viljelijöitä
pääsemään eroon kyseisenä ajankohtana arvottomista lampaistaan.

Komissio hyväksyi kuitenkin Irlannin viranomaisten toimittamien lisätietojen perusteella, että
toimenpiteen ensisijaisena tavoitteena oli supistaa ylilaiduntamisesta sekä kuolleista ja kuolevista
eläimistä maaperälle aiheutuvat ympäristövaikutukset mahdollisimman vähäisiksi. Lisätietojen
perusteella komissio saattoi rinnastaa toimenpiteen jätteiden käsittelyyn myönnettävään tukeen.

Tuen myöntämisajankohtana maatalousalalla sovellettujen ympäristönsuojelun valtiontukia koskevien
komission suuntaviivojen (93) 3.4 kohdan mukaisesti maatalousjätteen keräämistä, talteenottoa ja
käsittelyä varten myönnettyjä tukia on tarkasteltava tapauskohtaisesti. Koska mainitun tuen
hyväksyminen merkitsee kuitenkin saastuttaja maksaa -periaatteesta poikkeamista, se voidaan sallia vain
erityisissä ja hyvin perustelluissa tapauksissa.

Tässä tapauksessa näytti siltä, että tuella oli selvä kannustava vaikutus, ja tuottajat sitoutuivat vastasuori-
tukseksi teurastamaan 30 prosenttia uuhistaan, joista osa olisi voinut selviytyä talven yli. Kasvattajien
kannalta tuki rajoittui eläinten hävittämiseen ilman kustannuksia. Eläimistä ei maksettu minkäänlaista
korvausta. Nämä tekijät kannustivat kasvattajia hävittämään heikkolaatuisimmat eläimet, joiden
selviytymismahdollisuudet olivat kaikkein huonoimmat. Lisäksi tuki hyödytti alaa pysyvästi, ja
ympäristöongelmia estävänä siitä oli myös laajempaa yhteiskunnallista hyötyä. Koska tuki myönnettiin
kertaluonteisena epätavallisesta tapahtumien yhdistelmästä aiheutuneen tietyn ympäristöongelman
ratkaisemiseksi ja siinä oli lisäksi kysymys eläinten hyvinvointiin liittyvistä riskeistä, komission mielestä
oli perusteltua poiketa saastuttaja maksaa -periaatteesta.

Italia

Centrale del Latte di Roma -yhtiölle myönnetty tuki (94)

Komissio päätti 11. huhtikuuta 2000 lopettaa Centrale del latte di Roma -yhtiölle myönnettyjä tukia
koskevan menettelyn tekemällä osittain kielteisen päätöksen. (95) Komissio katsoi toisaalta, että Rooman
kaupungin vuosina 1992 ja 1997 järjestelmällisesti suorittamat toimintatappioiden korvaukset olivat
toimintatukia, joiden ei voitu katsoa kuuluvan julkisiin palveluihin. Toisaalta komissio katsoi, että

¥92∂ Asia N 44/99 (ex NN 23/99 ja NN 79/99).
¥93∂ EYVL L 72, 10.3.1994, s. 3.
¥94∂ Asia C 28/98 (ex NN 185/97).
¥95∂ EYVL L 265, 19.10.2000, s. 15.
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Lazion-alueen maidontuottajille tai ostajalle yhtiön yksityistämisohjelmassa ei ollut myönnetty
valtiontukea. Koska tehtaan siirtäminen voidaan katsoa omaisuuden myyntisopimukseksi, tukien
takaisinperintä koskee aiempaa selvitystilassa ollutta Centrale del Latte -yhtiötä.

Markkinaedellytyksin myönnetyt valtiontuet – Itainvest- ja RIBS-yhtiöt (96)

Italia ilmoitti vuosina 1999 ja 2000 kolmesta julkisen rahoitusyhtiö Itainvestin tukemasta hankkeesta.
Kyseinen yhtiö myöntää tukea hankkimalla pääomaosakkuuden tuensaajayhtiöstä ETY:n perustamisso-
pimuksen 92 ja 93 artiklan (nykyiset 87 ja 88 artikla) soveltamista julkisviranomaisen osakkuuksiin
koskevassa asiakirjassa (97) olevan tavanomaisin markkinaehdoin toimivan yksityisen sijoittajan
määritelmän mukaisesti. Osakkuudet maksetaan takaisin joidenkin vuosien kuluttua komission
käyttämää viitekorkoa korkeammalla korolla, ja takuuehtojen mukaan rahoitusyhtiö voi ottaa
tuensaajayhtiön määräysvaltaansa. Tähän mennessä on hyväksytty kaksi hanketta (98), ja kolmatta
tutkitaan edelleen. Italia on samaan aikaan ilmoittanut myös viidestä rahoitusyhtiö RIBS:n
tukihankkeesta. Komission epäiltyä sitä, oliko tuki myönnetty markkinaedellytyksin, Italia perui neljä
kyseisistä hankkeista. Itainvest- ja RIBS-yhtiöt sulautettiin vuonna 2000 uuteen julkiseen
rahoitusyhtiöön nimeltään Sviluppo Italia. Italia esitteli tämän uuden rahoitusyhtiön tukia koskevan
ohjelman, kuten se oli tehnyt RIBS-yhtiönkin tapauksessa. Komissio tutkii ohjelmaa.

Sokerialan tuet (99)

Komissio hyväksyi 3. toukokuuta 2000 neuvoston tekemän päätöksen jälkeen Sardiniassa sijaitsevalle
Villasorin sokeritehtaalle myönnettävän 34 miljoonan euron investointitukipaketin. Villasorin omistaa
SADAM-konserni.

Tuki myönnettiin julkisen laitoksen RIBS:n sääntöjen mukaisesti (osakkuus ja korkotuettu laina). Tuki
hyväksyttiin sokerin yhteiseen markkinajärjestelyyn sisältyvien jäsenvaltioiden myöntämiä tukia
koskevien säännösten mukaisesti. Niiden perusteella Etelä-Italiassa voidaan poiketa sokerialan yleisestä
jalostus- ja markkinointi-investointeja koskevasta rajoituksesta vuoteen 2001 asti.

Komissio salli tämän tukipaketin myös sen vuoksi, että Italian viranomaiset sitoutuivat perimään takaisin
sokeritehtaan omistajalle aiemmin myönnetyn toimintatuen.

Italian tupakantuottajille myönnetyt tuet (100)

Komissio päätti 20. syyskuuta 2000 olla vastustamatta Italian tupakantuottajille myöntämää tasaustukea.
Kyseiset tuottajat kärsivät vakavia tuotantotappioita perunan Y-viruksen vahingoittaessa satoja vuonna
1997. Tuki oli osa taudin alueellista valvonta- ja hävittämisohjelmaa, ja sitä oli tarkoitus myöntää
viljelijöille, joiden tappiot olivat vähintään 30 prosenttia niiden normaalituotannosta. Tuki oli enintään
100 prosenttia tosiasiallisesti aiheutuneista tappioista.

Yhteisön vakiintuneena käytäntönä on yleensä ollut, että eläin- ja kasvitautien torjuntaan myönnettävien
tasaustukien edellytyksenä on ennalta ehkäisevä eläinten teurastus tai sadon hävittäminen kansallisten
viranomaisten määräysten perusteella.

¥96∂ Asia N 559/2000.
¥97∂ EY-tiedote 9-1984.
¥98∂ Asia N 652/99 [kirje SG (2000) D/101197, 3.2.2000] ja N 164/2000 [kirje SG (2000) D/105966, 8.4.2000].
¥99∂ Asia N 157/99.
¥100∂ Asia N 15/2000.
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Komissio katsoi kuitenkin, että toisin kuin eläintautien tapauksessa, vuosittaisiin satoihin vaikuttavissa
kasvitautitapauksissa vaatimus hävittää sato on usein epärealistinen tai jopa mahdoton kasvitautien
erityisten leviämistapojen ja satovaikutusten vuoksi. Komissio katsoi myös, että Italia käynnisti kyseistä
tautia koskevan tiukan valvonta- ja hävittämisohjelman ja että toimintatuen sallimisen vaaraa ei ollut,
koska tukea myönnettiin vain vähintään 30 prosentin tappiot normaalituotantoonsa nähden kärsineille
viljelijöille. Komissio on johdonmukaisesti hyväksynyt 30 prosentin kynnyksen (20 prosenttia
epäsuotuisilla alueilla) erottaakseen toimintatuen ja muun kuin toimintatuen toisistaan silloin, kun
kyseessä ovat epäsuotuisat sääolot, kuten halla, raekuurot, sateet tai kuivuus, jotka vahingoittavat
maataloustuotantoa tai maatalouden tuotantomenetelmiä.

Alankomaat

Vapautus kivennäisaineita koskevista veronluonteisista maksuista (101)

Komissio teki 21. joulukuuta 2000 lopullisen kielteisen päätöksen eräistä Hollannin lannoitelakiin
sisältyvistä kivennäisaineiden veronluonteisia maksuja koskevista vapautuksista. Laissa säädetään
pakollisesta kirjanpitojärjestelmästä, joka koskee yksittäisillä tiloilla käytettäviä kivennäisaineita sekä
fosfaatin ja typen tilakohtaisia enimmäispäästöjä ympäristöön. Jos päästöt ylittävät nämä
enimmäismäärät, päästöistä on maksettava verot. Viljelijä voi valita, millä tavoin hän vähentää
kivennäispäästöt sallittuihin enimmäismääriin. Lannoitelaissa säädettyjen kivennäisaineita koskevien
veronluonteisten maksujen tarkoituksena on kannustaa maatalousyrityksiä vähentämään kivennäisai-
nepäästöjään. Kivennäisaineiden käyttöä hillitsevät maksut peritään vain, jos tilalla käytettävän fosfaatin
ja typen kokonaismäärä vähennettynä poistuneiden kivennäisaineiden kokonaismäärällä ylittää fosfaatin
ja typen sallitut päästömäärät ympäristössä kalenterivuoden aikana (niin sanotut poistumasäännöt). Jos
maatalousyritys toteuttaa tehokkaita toimenpiteitä, esimerkiksi poistaa tilalta lannan, jota ei voida
levittää pelloille, sen ei tarvitse maksaa veronluonteisia maksuja.

Ehdotetun toimenpiteen mukaan pienyritykset ja puutarhakeskukset vapautetaan kokonaan
kivennäisaineita koskevista veronluonteisista maksuista. Kasvihuone- tai alustakasvatusta harjoittavat
puutarhaviljelytilat ovat osittain vapautettuja maksusta.

Valtiontukisääntöjen soveltamista yritysten välittömään verotukseen koskevan komission tiedonannon (102)
23 kohdassa määrätään, että tiettyjen verotoimenpiteiden erityisluonne ei välttämättä tarkoita sitä, että niitä
on pidettävä valtiontukina. Tämä koskee sellaisia toimenpiteitä, jotka ovat taloudellisten seuraustensa
vuoksi tarpeellisia verojärjestelmän toimivuuden ja tehokkuuden kannalta. Jäsenvaltioiden on kuitenkin
pystyttävä perustelemaan tällaiset toimenpiteet.

Komissio katsoo, että Alankomaiden viranomaiset eivät ole osoittaneet erilaisten maksuvapautusten
olevan perusteltuja kivennäisaineita koskevan maksujärjestelmän luonteen ja talouden kannalta. Vaikka
Alankomaiden viranomaiset esittävät pienyrityksille ehdotetun vapautuksen olevan harrastajaviljelijöille
myönnettävä vapautus, näyttää siltä, että kyseiset pienyritykset saattavat harjoittaa tavanomaista
kaupallista yritystoimintaa. Ei ole olemassa luonnostaan mitään syytä, jonka perusteella ne voitaisiin
asettaa kilpailevia yrityksiä parempaan asemaan. Puutarha-alan toimintaa harjoittavia viljely- ja
puutarhakeskuksia koskevan vapautuksen osalta on kivennäisaineita koskevan maksujärjestelmän
luonteen mukaista rinnastaa tilan rakennuksen sisällä oleva maa tai kasvatusalusta viljelymaahan ja siten
soveltaa niihin samoja poistumasääntöjä. Ehdotetussa järjestelmässä kyseisille kasvatusmenetelmille
sallitaan kuitenkin väljemmät poistumasäännöt kuin viljelymaalle. Alankomaiden viranomaiset eivät ole

¥101∂ Asia C 14/2000, menettelyn aloittaminen: EYVL C 190, 8.7.2000, s. 4, lopullista kielteistä päätöstä ei ole vielä julkaistu.
¥102∂ EYVL C 384, 10.12.1998, s. 3.
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perustelleet väljempien sääntöjen soveltamista. Ehdotetut vapautukset on sen vuoksi katsottava
kielletyiksi toimintatuiksi.

Komissio epäilee myös ehdotettujen vapautusten ympäristövaikutuksia ja sitä, ovatko ne nitraattidi-
rektiivin säännösten mukaisia.

VAMIL (103)

Komissio päätti 19. toukokuuta 2000 aloittaa VAMIL-tukijärjestelmää (Regeling Willekeurige
Afschrijving Milieu-investeringen) koskevan menettelyn. Kyseisessä järjestelmässä sallitaan ympäristöä
säästäviin laitteisiin tehtävien investointien nopeutetut poistot yrittäjän oman harkinnan mukaan.
VAMIL on verotuksellinen keino, jolla yritykset voivat tehdä poistoja joustavasti investointien
tavanomaisen poistoiän aikana. Se mahdollistaa jopa koko ostohinnan poiston sinä vuonna, jona
omaisuuserä hankitaan. Poistokelpoinen käyttöomaisuus ilmoitetaan erityisessä VAMIL-luettelossa.

Komissio on hyväksynyt VAMIL-asetuksen (104) edellyttäen, että tietyillä teollisuudenaloilla, joihin
sisältyy maatalousala, sovellettavia yhteisön sääntöjä ja suuntaviivoja noudatetaan.

Erään ympäristöjärjestön komissiolle toimittaman kantelun perusteella vaikuttaa siltä, että Alankomaissa
on rakennettu ammoniakin päästötasojen vähentämiseen tähtääviä ”vihreitä tuotantoyksiköitä”, jotka
hyötyvät VAMIL-järjestelmästä, vaikka tosiasiassa tuotanto on lisääntynyt, samalla kun ammoniakin
alkuperäiset päästötasot ovat säilyneet muuttumattomina tai alentuneet hieman. Tämä on vastoin
maatalouden rakenteiden tehokkuuden parantamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 950/97
6 artiklaa ja 12 artiklan 2 kohdan e alakohtaa.

Alankomaiden viranomaiset ovat ilmoittaneet, että VAMIL-asetuksen vuotuinen liite (VAMIL-luettelo)
on muutettu 1. tammikuuta 1998 alkaen kantelijan esittämien näkökohtien ottamiseksi huomioon.
Luettelossa kiinnitetään nyt selvästi tuensaajien huomio asetuksen (EY) N:o 950/97 säännöksiin. Lisäksi
on esitettävä riippumattoman tarkastajan kertomus, jossa vahvistetaan, ettei kapasiteetti ole lisääntynyt.
Tämän vuoksi vaikuttaa siltä, että VAMIL-järjestelmää on sovellettu muutospäivästä lähtien yhteisön
sääntöjen mukaisesti.

VAMIL-luettelon muutos estää yhteisön sääntöjen rikkomisen vastaisuudessa, mutta ei vaikuta
mahdollisesti aiemmin tapahtuneeseen rikkomiseen. Komission saamien tietojen mukaan tällaisia
rikkomisia on tapahtunut. Vaikuttaa siltä, että ongelmia on ollut kotieläinalalla ja pääasiassa (muttei
yksinomaan) sika-alalla, mikä merkitsee asetuksen (EY) N:o 950/97 6 artiklan 4 kohdan rikkomista.

Portugali

EPAC- ja SILOPOR-yhtiöiden rakenneuudistukseen ja yksityistämiseen myönnetty tuki (105)

Komissio teki 9. heinäkuuta 1997 lopullisen kielteisen päätöksen pelastustuesta, joka myönnettiin
valtiontakauksen muodossa osana valtion omistamalle viljanhankintayhtiölle EPAC:lle myönnettyä
velkojen vakauttamislainaa (106). Portugalin viranomaiset eivät noudattaneet tätä päätöstä, jossa vaadittiin
tuen lakkauttamista, ja asia vietiin Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi.

¥103∂ Asia C 32/2000.
¥104∂ Asiat N 268/91 ja N 262/94, hyväksytty 3. heinäkuuta 1991 [SG(91)D12538] ja 6. heinäkuuta 1994 [SG(94)D/11016].
¥105∂ Asia C 51/98 (ex N 852/97 ja N 6/98).
¥106∂ EYVL L 311, 14.11.1997, s. 25.
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Portugali ilmoitti komissiolle myöhemmin EPAC:n rakenneuudistus- ja yksityistämissuunnitelmasta,
johon sisältyi 15,5 miljardin Portugalin escudon (noin 77,5 miljoonan euron) suuruisen lisävaltiontuen
myöntäminen tälle yritykselle. Samanaikaisesti Portugalin viranomaiset ilmoittivat SILOPOR-yhtiön
pääomankorotuksesta, jonka tarkoituksena oli kattaa suurin osa yhtiön tällä hetkellä yhteensä
31,35 miljardin escudon (157 miljoonan euron) veloista EPAC:lle. Pääomankorotukseen yhdistettiin
ohjelma, joka koski viljasiilotoiminnan yksityistämistä.

Komissio päätti aloittaa EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdan mukaisen menettelyn
tutkiakseen nämä ilmoitukset, koska ei ollut mahdollista päätellä, noudattivatko EPAC:lle myönnetyt
tuet vaikeuksissa olevien yritysten rakenneuudistusta koskevia suuntaviivoja ja voitiinko
SILOPORin (107) pääomankorotusta perustella yksityistä sijoittajaa koskevalla periaatteella, kuten
Portugalin viranomaiset väittivät. Menettelyn aikana Portugali päätti asettaa molemmat yhtiöt
selvitystilaan.

Yhteisöjen tuomioistuin antoi 27. kesäkuuta 2000 tuomion, joka koski sitä, että Portugali ei ollut
noudattanut komission vuonna 1997 tekemää päätöstä. Tuomion mukaan EPAC:lle myönnetty
valtiontakaus oli sääntöjen vastaista ja yhteismarkkinoille soveltumatonta valtiontukea. (108) Tuomion
pääkohdissa tuomioistuin vahvisti komission kannan, jonka mukaan EPAC:lle myönnetty valtiontakaus
oli tuen luonteista ja yhteismarkkinoille soveltumatonta.

Sika-alan tukijärjestelmä (109)

Komissio teki 4. lokakuuta 2000 lopullisen kielteisen päätöksen Portugalin tukijärjestelmästä, jossa
myönnettiin tukea vuoden 1998 lopulla markkinointivaikeuksista kärsineille siankasvattajille.
Järjestelmä koostuu kahdesta toimenpiteestä: myönnettyjen lainojen maksuajan pidennyksestä ja
korkotuetusta lyhytaikaisesta lisäluotosta. Kummassakaan tapauksessa lyhytaikaisten luottojen ehdot
eivät täyttyneet (esimerkiksi enimmäiskesto yksi vuosi, luotonanto mahdollista kaikille maatalouden
aloille, korkotasolle asetettu enimmäismäärä, maatalousalan ja muiden alojen välinen erottelu). Komissio
katsoi näiden tukien olevan siankasvattajille myönnettyjä toimintatukia, ja ne olivat lisäksi sianlihan
yhteisen markkinajärjestelyn sääntöjen vastaisia.

Yhdistynyt kuningaskunta

Sika-alan rakenneuudistusohjelma vuonna 2000 (110)

Komissio hyväksyi 13. joulukuuta 2000 sika-alan rakenneuudistusohjelman, joka koski sekä tuotantoka-
pasiteetin vähentämistä että rakenneuudistusta. Kapasiteetin vähentämisosuudella pyritään maksamaan
korvauksia pysyvästi siantuotannosta luopuville tuottajille tilan kaikkien sikapaikkojen purkamisesta
aiheutuvasta omaisuuden arvonmenetyksestä. Komissio katsoo maatalousalan valtiontukia koskevien
yhteisön suuntaviivojen 9.7 kohdan mukaisesti, että 50 prosenttia tuen kustannuksista on saatava
kyseiseltä alalta joko vapaaehtoisina suorituksina tai pakollisina maksuina. Koska tukitoimenpiteiden
tarkoituksena on kyseisen alan rakenneuudistus alalle jäävien taloudellisten toimijoiden eduksi, on
loogista, että tämä viimeksi mainittu ryhmä osallistuu rakenneuudistuksen kustannuksiin. Komissio
hyväksyy kuitenkin myös sen, että tuensaajan vastasuoritus on tuensaajilta saatu vapaaehtoinen suoritus.

¥107∂ Komission päätös 29.7.1998 (EYVL C 363, 25.11.1998, s. 4).
¥108∂ Asia C 404/97.
¥109∂ Asia C 31/99 (ex N 704/98).
¥110∂ Asia N 168/2000.
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Tukiohjelman rakenneuudistusosuudessa sovelletaan vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseksi ja
rakenteiden uudistamiseksi tarkoitettua valtion tukea koskevien yhteisön suuntaviivojen (111)
3.2.5 kohdassa annettuja maatalousalan erityissääntöjä.

Sikojen hyvinvointia ja hävittämistä koskeva tukijärjestelmä (112)

Komissio hyväksyi 18. lokakuuta 2000 elokuun lopulla vuonna 2000 käyttöön otetun sikojen
hyvinvointia ja hävittämistä koskevan tukijärjestelmän. Tuki liittyi klassisen sikaruton hävittämiseksi
East Angliassa toteutettuihin toimenpiteisiin. Järjestelmässä myönnetään tukea sikojen kuljetus-,
teurastus-, renderointi- ja hävittämiskustannuksiin sekä tarvittaviin eläinlääkärintarkastuksiin.
Tukimaksut maksetaan suoraan palveluiden tuottajille.

Toisen tukitoimenpiteen tarkoituksena on korvata tuottajille siirtorajoitusten aiheuttamat eläinten
arvonmenetykset. Tällöin eläimiä ei voitu myydä, koska ne kasvoivat ylipainoisiksi.

Järjestelmän säännökset ovat peräisin aiemmista yhteisön osarahoittamista markkinainterventioista
(komission asetukset (EY) N:o 413/97, (EY) N:o 414/97, (EY) N:o 581/97, (EY) N:o 913/97 ja (EY) N:o
370/98), jotka toteutettiin sianlihan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun neuvoston asetuksen (ETY)
N:o 2559/75, sellaisena kuin se on muutettuna, 18 artiklan mukaisesti.

Eläintautien torjumiseen myönnetään tavallisesti tukea korvaukseksi niistä eläimistä aiheutuneista
tappioista, jotka kuolivat tautiin tai jotka hävitettiin taudin leviämisen estämiseksi. Tässä tuessa ei ole
kyse tällaisesta tapauksesta, koska vain sellaisia eläimiä voidaan kuljettaa, jotka todetaan eläinlääkärin-
tarkastuksessa täysin terveiksi. Näyttää kuitenkin siltä, että kasvattajille siirtorajoituksista aiheutuneet
tappiot sekä hävittämisvelvollisuudesta teurastuksen jälkeen aiheutuneet kustannukset ovat
viranomaisten yhteisön eläinlääkintälainsäädännön mukaisesti aloittaman hävittämisohjelman välitön
seuraus.

3.6 Kalastus

Belgia, Espanja, Ranska, Italia ja Alankomaat

Polttoaineen hinnannousu

Viisi jäsenvaltiota (Belgia, Espanja, Ranska, Italia ja Alankomaat) ilmoitti komissiolle tietoja kalastajia
koskevista tukitoimenpiteistä, joita toteutettiin polttoaineen hinnannousun vuoksi vuonna 2000. Tukitoimia
oli monenlaisia: helpotuksia sosiaaliturva- ja satamamaksuista, verohelpotuksia sekä korkotuettuja lainoja,
joiden määrä riippui toimintaan liittyvistä polttoainekustannuksista. Komissio tekee vuoden 2001 alussa
päätöksen siitä, ovatko nämä toimenpiteet EY:n perustamissopimuksen mukaisia.

Tanska

Myrskyistä 3. ja 4. joulukuuta 1999 aiheutuneet tappiot (113)

Komissio hyväksyi 29. kesäkuuta 2000 EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 2 kohdan b alakohdan
nojalla Tanskan antaman määräysluonnoksen tuen myöntämisestä kalastusalan yrittäjille 3. ja

¥111∂ EYVL C 283, 19.9.1997, s. 2.
¥112∂ Asia NN 95/2000.
¥113∂ Asia N 227/2000, ei vielä julkaistu.
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4. joulukuuta 1999 sattuneen myrskyn aikana verkoille ja paaluille aiheutuneiden vahinkojen
korvaamiseksi. Tämä erityisen raju myrsky aiheutti vakavia vahinkoja paaluihin kiinnitettyjen verkkojen
omistajille. Vakuutus ei korvannut vahinkoja, koska meressä pidettäviä pyydyksiä ei voi vakuuttaa. Tuki
koski ainoastaan välittömiä tappioita (paalujen nostamiseen ja korjaamiseen sekä uusien paalujen ja
verkkojen korjaamiseen, hankkimiseen ja asentamiseen liittyvät kustannukset) eikä kalavarojen
hyödyntämiseen liittyviä tappioita. Tuen enimmäismäärä oli 50 prosenttia perustelluista tappioista,
joiden oli oltava suuruudeltaan vähintään 5 000 Tanskan kruunua. Komissio korosti päätöksessään, että
EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 2 kohdan b alakohta ei koske tavanomaisia luonnonilmiöitä,
kuten rajuilmaa.

Saksa

Sosiaalialan korvaukset (114)

Komissio hyväksyi 19. lokakuuta 2000 Saksan hallituksen ilmoittaman sosiaalisten liitännäistoimen-
piteiden tukijärjestelmän (sosiaalialan korvaukset). Jos kalastustoiminta jouduttiin keskeyttämään
väliaikaisesti veden luonnonvarojen suojelusuunnitelman vuoksi, kalastajalle voitiin maksaa korvauksia.
Kalastusaluksen luotiviivojen välisen pituuden oli oltava vähintään 6 metriä ja vetoisuuden enintään
450 bruttotonnia. Sosiaalikorvaus kattaa kalastusaluksen työntekijöiden sosiaaliturvamaksut. Huomioon
otettavat pakolliset maksut ovat seuraavat: ruumiinvammoja varten tarkoitettu vakuutus, maksut
merimiesten sairaskassaan, sairausvakuutus, sairaalahoidon kustannuksia koskeva vakuutus, sosiaali-
vakuutus työkyvyttömyyttä ja vanhuusikää varten, vakuutus palkanmaksua varten sairaustapauksissa
sekä työttömyysvakuutus.

Toimenpide arvioitiin yhteisön rakennetoimista kalastusalalla annetun asetuksen mukaiseksi. Asetuksen
mukaan jäsenvaltiot voivat toteuttaa kansallisesti rahoitettuja kalastajille tarkoitettuja sosiaalisia
liitännäistoimenpiteitä, joilla pyritään helpottamaan kalastustoiminnan väliaikaista keskeyttämistä veden
luonnonvarojen suojeluohjelmien mukaisesti. Kalastus- ja vesiviljelyalan valtiontukien tarkastelemista
koskevissa suuntaviivoissa määrätään niin ikään, että kalastus- ja vesiviljelyalan sekä kyseisten
tuotteiden jalostuksen ja kaupan pitämisen alalla työskentelevien suorat tuet voidaan katsoa yhteismark-
kinoille soveltuviksi sellaisten sosiaalis-taloudellisten liitännäistoimenpiteiden yhteydessä, jotka
lieventävät tuotantokapasiteetin mukauttamiseen tai vähentämiseen liittyviä vaikeuksia. Saksan
viranomaiset vakuuttivat, että näitä sosiaalis-taloudellisia toimenpiteitä toteutetaan vain rajoitettuna
aikana, ja ne liittyvät ainoastaan veden luonnonvarojen suojelusuunnitelmaan. Toimenpiteet saavat
kestää enintään suunnitelman tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavan ajan.

Italia

Kosovon tapahtumista aiheutuneet korvaustoimenpiteet (115)

Komissio teki 8. kesäkuuta 2000 päätöksen, jonka mukaan kyseiset tukitoimenpiteet ovat yhteismark-
kinoille soveltuvia EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaisesti.
Adrianmeren kalastajat joutuivat keskeyttämään kalastuksen Kosovon tapahtumien aikana. Italian
hallitus päätti nopeasti toteuttaa korvaustoimenpiteitä.

¥114∂ Asia N 215/2000, EYVL C 354, 9.12.2000.
¥115∂ Asia NN 77/99, EYVL C 202, 15.7.2000. 
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Korvauksia maksettiin 14. toukokuuta ja 31. heinäkuuta 1999 väliseltä ajalta, toisin sanoen tapahtumien
ajalta, sekä lisäviikoilta, jotka tarvittiin ilmaiskuissa pudotettujen pommien keräämiseen. Tuensaajat
olivat merimiehiä ja varustamoja.

Alankomaat

Ijsselmeerin alue (116)

Komissio hyväksyi 7. joulukuuta 2000 Alankomaiden tukijärjestelmän, jossa myönnetään tukia
toiminnastaan luopuville tai sitä vähentäville Ijsselmeerin kalastajille. Tämä väliaikainen kalastuskapa-
siteetin sääntelyhanke kehitettiin Ijsselmeerin kasvavien kalastusongelmien vuoksi. Järjestelmän
tarkoituksena oli vähentää liikakalastusta, joka yhdessä kasvuankeriaspopulaation jyrkän pienenemisen
ja merimetsojen aiheuttamien vahinkojen kanssa oli vähentänyt huomattavasti mureenakantaa.

Ijsselmeerin kalastuksen vähentämiseen liittyvää tukea myönnetään vain, jos hakija luopuu tietyn
pyydysmäärän osalta kalastusoikeudestaan järvellä ja palauttaa ministeriöön tukihakemusta vastaavan
määrän pyydyksiin liittyviä merkkejä.

Lupien palauttamistuen osalta näyttää olevan hyvin vaikeata määritellä muun kuin kaupallisesti
arvokkaan omaavan omaisuuden, kuten Ijsselmeerin kalastuslupien, arvoa. Kalastusluvasta lopullisesta
luopumisesta tai pyydysten palauttamisesta maksettavista tuista ei ole annettu erityisiä säännöksiä. Sen
vuoksi tuet oli tutkittava tapauskohtaisesti yhteisen kalastuspolitiikan ja EY:n perustamissopimuksen
asiaa koskevien määräysten perusteella. Kyseisillä toimenpiteillä toteutetaan yksi yhteisen kalastuspo-
litiikan tavoite: kalavarojen säilyttäminen ja elinmahdollisuudet pitkällä aikavälillä. Neuvoston
asetuksessa (ETY) N:o 3760/92 määritellään, että yhteisen kalastuspolitiikan kalataloudellista
hyväksikäyttöä koskevia yleisiä tavoitteita on ”suojella ja säilyttää käytettävissä ja saatavilla olevia
elollisia merellisiä luonnonvaroja sekä säätää kestävällä pohjalla tapahtuvasta järkiperäisestä ja
vastuullisesta hyväksikäytöstä alaan liittyvien taloudellisten ja sosiaalisten edellytysten mukaisesti ottaen
huomioon sen vaikutukset meriekosysteemiin ja kiinnittäen erityistä huomiota sekä tuottajien että
kuluttajien tarpeisiin”.

Portugali ja Espanja

Varustamoille ja miehistöille maksettavat korvaukset (117)

Komissio hyväksyi 18. tammikuuta ja 18. lokakuuta 2000 Espanjan osalta ja 12. toukokuuta ja
15. marraskuuta 2000 Portugalin osalta Espanjan ja Portugalin kansalliset tuet, joiden tarkoituksena oli
korvata varustamoille ja miehistöille kalastuksen keskeyttämisestä Marokon vesillä aiheutuneet
menetykset Marokon kanssa tehdyn sopimuksen umpeuduttua 30. marraskuuta 1999. Tukia maksettiin
toimintansa keskeyttäneille varustamoille ja miehistöille sekä joillekin näillä aluksilla työskennelleille
henkilöille. Tukijärjestelmät olivat voimassa 30. kesäkuuta 2000 asti. Komissio on jälkeenpäin sallinut
järjestelmien keston pidentämisen, jotta kalastajat ja alusten omistajat selviytyisivät sopimuksen
uusimatta jättämisen aiheuttamasta toimintansa keskeytymisestä. Järjestelmät vastaavat kalastus- ja
vesiviljelyalan tukien tarkastelemista koskevia suuntaviivoja sekä kalastusalan rakennetukien yksityis-
kohtaisia sääntöjä ja edellytyksiä koskevaa yhteisön lainsäädäntöä. Tukijärjestelmien pidentämisen

¥116∂ Asia N 301/2000, EYVL C 11, 13.1.2001.
¥117∂ Espanja: asia NN 159/99, EYVL C 110, 15.4.2000; asia NN 64/2000, ei vielä julkaistu. 

Portugali: asia N 25/2000, EYVL C 169, 17.6.2000; asia NN 99/2000, EYVL C 11, 13.1.2001. 
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edellytyksenä on kalastuslaivaston rakenneuudistussuunnitelman toteuttaminen. Espanjan ja Portugalin
hallitukset toimittivat rakenneuudistussuunnitelmat, jotka komissio hyväksyi.

Koulutustukiohjelma (118)

Komissio hyväksyi 19. lokakuuta 2000 myös Espanjan tukijärjestelmän, jossa myönnetään tukia
kalastus- tai meriympäristöalan koulutustoimintaan, sosiaali- ja kulttuurialan toimiin sekä teknologiasta
tiedottamiseen, perinteisten alusten kunnostamiseen ja muuhun merenkulun kulttuuriin liittyvään
toimintaan. Tuet on tarkoitus käyttää koulutustoimiin, opintomatkoihin sekä kalastajien ja kalastusalalla
työskentelevien muiden henkilöiden tiedonvaihtoon sekä opetus- ja tiedotusmateriaalin hankintaan ja
laatimiseen. Tuensaajia ovat muun muassa kalastajien yhdistykset (tuottajaorganisaatiot) ja muut
kalastusalan työntekijäyhdistykset, ammattijärjestöt ja muut voittoa tuottamattomat yhdistykset. Näillä
tuilla ei vähennetä yrityksille tavallisesti työntekijöiden kouluttamisesta aiheutuvia kustannuksia. Edellä
mainitut toimenpiteet hyödyttävät niin ikään kalastusalan työntekijöitä suoraan ja suurta yleisöä
yleisemmällä tasolla. Komissio katsoi, että kyseinen järjestelmä ei vaikuta jäsenvaltioiden väliseen
kauppaan, ja vaikka se ilmoitettiin tukijärjestelmänä, toimenpiteet eivät ole EY:n perustamissopimuksen
87 artiklassa tarkoitettua valtiontukea.

Yhdistynyt kuningaskunta

Lohenviljely (119)

Komissio hyväksyi 30. toukokuuta 2000 Skotlannin lohenviljelyn tukitoimenpiteet. Lohenviljelyala kärsi
toukokuussa 1998 alkaneesta lohen tarttuvasta anemiasta.

Vaikka Britannian hallitus noudatti politiikkaa, jonka mukaan tartunnan saaneiden lohenviljelylaitosten
pakollisia lohenteurastuksia ei korvattu, se päätti kuitenkin aloittaa hankkeen lohenviljelyn jatkamiseksi
maksamalla jopa menetykset kokonaan korvaavia tukia. Tukia voitiin maksaa investointeihin yritysten
toiminnan uudelleenkäynnistämiseen tai toimintakustannuksiin (kalanpoikasten ja rehun hankinta,
vakuutukset, henkilöstökulut jne.).

Tuki julistettiin yhteismarkkinoille soveltuvaksi kalastus- ja vesiviljelyalan valtiontukien tarkastelemista
koskevien suuntaviivojen 2.9 kohdan (eläinlääkintä- ja terveysala) mukaisesti.

3.7 Liikenne

Saksa

BahnTrans (120)

Komissio aloitti 15. marraskuuta EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdan mukaisen
muodollisen tutkintamenettelyn saamansa Saksaa koskevan kantelun johdosta. Kantelu koski Deutsche
Bahnin kaupallista ja rahoituksellista osallistumista huolinta- ja kuljetusyritykseen BahnTransiin.
Vuosina 1994–1998 BahnTrans oli Thyssen-Haniel Logisticsin ja Deutsche Bahn AG:n yhteisessä
omistuksessa. Vuonna 1998 se myytiin Belgian rautatieyhtiölle SNCB:lle. Komission saamien tietojen
mukaan BahnTrans harjoitti emoyhtiönsä DB AG:n kautta saamansa suoran tai välillisen tuen ansiosta

¥118∂ Asia NN 342/2000, EYVL C 354, 9.12.2000. 
¥119∂ Asia N 69/2000, EYVL C 190, 8.7.2000. 
¥120∂ Asia C/63/2000, ex NN/102/2000, ei vielä julkaistu.
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aggressiivista hinta- ja markkinointipolitiikkaa. Komissio ilmoitti, että se epäilee asiaan sisältyvän
valtiontukea ja mahdollisen valtiontuen olevan yhteismarkkinoille soveltumatonta.

Kreikka

Olympic Airways (121)

Komissio muutti 4. lokakuuta 2000 tekemällään päätöksellä aiempaa, 14. elokuuta 1998 tekemäänsä
päätöstä, joka koski kreikkalaiselle Olympic Airways -lentoyhtiölle myönnettyä rakenneuudistustukea.
Kyseisen päätöksen 1 artiklan 1 kohdan b alakohta on muutettu kuulumaan seuraavasti: uusien koneiden
hankintaan sekä Olympic Airwaysin toimintojen siirtämiseen uudelle Spatan lentoasemalle tarvittaviin
investointeihin tarkoitettuihin, ennen 31 päivää maaliskuuta 2001 sovittaviin lainoihin liittyvät yhteensä
378 miljoonan Yhdysvaltain dollarin arvoiset uudet lainavakuudet. Päätöksellä komissio halusi taata, että
muihin tarkoituksiin vuonna 1998 hyväksyttyä tukea voidaan käyttää joustavasti.

Espanja

Compañía Trasmediterránea (122)

Komissio päätti 19. heinäkuuta lopettaa Compañía Trasmediterránealle myönnettyä ilmoittamatonta
tukea koskeneen EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdan mukaisen menettelyn. Komissio
totesi, että Espanja oli pannut kyseisen valtiontuen täytäntöön sääntöjen vastaisesti ja rikkoi siten EY:n
perustamissopimuksen 88 artiklan 3 kohtaa. Komissio katsoi, että Espanja ei ollut antanut kaikille EU:n
varustamoille yhtäläisiä mahdollisuuksia liikenteen tarjoamista koskevan tarjouksen tekemiseen, minkä
vuoksi sovellettu tarjousmenettely oli sääntöjen vastainen. Tuki hyväksyttiin kuitenkin 86 artiklan
2 kohdan nojalla kolmen ja puolen vuoden siirtymäkaudeksi tietyin edellytyksin, jotta espanjalainen
lauttaliikenteen harjoittaja saattoi jatkaa keskeistä lauttaliikennettä Espanjan mannermaan, Baleaarien,
Kanariansaarten ja Melillan välisillä reiteillä. Uusi tarjouskilpailu järjestetään kesällä 2001, jolloin
kaikilla varustamoilla on mahdollisuus kilpailla kyseisestä liikenteestä.

Ferries Golfo de Vizcaya (123)

Komissio teki 29. marraskuuta Ferries Golfo de Vizcaya -varustamoa koskevan kielteisen päätöksen.
Kyseinen päätös tehtiin Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomion
perusteella, jolla kumottiin komission 7. kesäkuuta 1995 tekemä päätös. Kyseisessä vuonna 1995
tehdyssä päätöksessä komissio oli pitänyt tavanomaisena liiketoimena vuonna 1995 tehtyä sopimusta,
jolla Biskajan maakuntaneuvosto oli ostanut matkalippuja Ferries Golfo de Vizcaya -varustamolta.
Myöhemmin oli käynyt ilmi, että ostettujen lippujen määrä ei vastannut Espanjan viranomaisten
todellisuudessa tarvitsemaa määrää. Vaikutti siis siltä, että sopimuksella haluttiin lähinnä myöntää
toimintatukea varustamolle.

¥121∂ Asia N/541/2000, ei vielä julkaistu.
¥122∂ Asia C/10/1998, ei vielä julkaistu, oikaisu 21.12.2000.
¥123∂ Asia C/32/2000, ei vielä julkaistu.
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Ranska

Semca (124)

Komissio päätti 4. lokakuuta 2000 EY:n perustamissopimuksen 86 artiklan 2 kohdan nojalla olla
vastustamatta moottoriteitä koskevan toimilupajärjestelmän uudistusta (kuuden julkisessa omistuksessa
olevan yrityksen [sociétés d’économie mixte concessionnaires d’autoroutes, SEMCA] hallussa olevien
toimilupien voimassaoloajan pidentäminen). Ranskan viranomaiset pyrkivät tukemaan uudistuksella
uusien toimijoiden tuloa moottoritiemarkkinoille tukemalla julkisten ja yksityisten yritysten yhteistyötä.
Samalla ne noudattavat julkisiin hankintoihin liittyviä yhteisön sääntöjä. Komissio on perustellut
päätöstään sillä, että kyseiset yritykset tarjoavat yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviä palveluja,
että toimilupien voimassaoloajan pidentäminen on välttämätöntä näiden tehtävien hoitamiseksi ja että
toimenpide ei haittaa kaupan kehitystä yhteisön etujen vastaisesti (merkitykselliset markkinat ovat
ainoastaan moottoritieverkoston toiminnan harjoittamisen markkinat [eivätkä rakentamisen markkinat],
jotka eivät ole yhteisön laajuiset).

Alankomaat

Rotterdamin sataman rautatieterminaalit (125)

Komissio päätti 4. lokakuuta 2000 olla vastustamatta tukea, jota Alankomaat myöntää kahden rautatie-
terminaalin rakentamiseen ja laajentamiseen Rotterdamin satamassa. Tuensaajat ovat RSC Rotterdam ja
European Container Terminal (ECT).

Komissio katsoi, että tuki on EY:n perustamissopimuksen 73 artiklan mukaista. Tuella edistetään
liikenteen yhteensovittamista, koska sillä helpotetaan kuljetusten siirtämistä maanteiltä ympäristöystä-
vällisempään rautatieliikenteeseen. Tämä taas on täysin kestävän liikenteen periaatteen mukaista, joka on
yksi EU:n liikennepolitiikan perusperiaatteista.

Tehdessään myönteisen päätöksen komissio otti huomioon seuraavat tuen ominaisuudet:

Hankkeella ei tueta laivoista eikä laivoihin tapahtuvaan uudelleenlastaukseen tarkoitettuja uudelleenlas-
tauslaitteita eikä uudelleenlastausinfrastruktuuria.

Tuki-intensiteetit eivät ylitä 20:tä prosenttia yhteenlasketuista rakennuskustannuksista. Hankkeen
rahoituksen intensiteetit perustuvat toiminnanharjoittajien antamiin kaupallisiin ja rahoitustietoihin.
Ilman tukea toiminnanharjoittajat joutuisivat perimään asiakkailtaan uudelleenlastauksesta korkeampaa
hintaa kattaakseen investoinnin kustannukset. Mikäli palvelu jouduttaisiin hinnoittelemaan tällä tavoin,
Rotterdamin satamaan ja sieltä pois suuntautuva rautatieliikenne ei olisi kilpailukykyistä tiekuljetusten
kanssa. Siirtyminen tiekuljetuksista rautatiekuljetuksiin, mikä on poliittisesti toivottavaa, ei näin ollen
ole mahdollista ilman tukea. Tuella siis kannustetaan kahta toimijaa toteuttamaan terminaalia varten
tarvittavat investoinnit, mutta sillä ei kuitenkaan mahdollisteta tuensaajille liiallisia voittoja, eikä julkisia
varoja näin ollen käytetä tarpeettomasti.

Tuki ei alenna kahdessa tuetussa terminaalissa uudelleenlastauksesta perittäviä hintoja. Näin vältetään
tuesta mahdollisesti aiheutuva yhteisön etujen vastainen kilpailun vääristyminen.

¥124∂ Asia N/540/2000, EYVL C 354, 9.12.2000.
¥125∂ Asia N 577/2000.
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3.8 Sähkö ja energia

Tanska

Sähköuudistus (126)

Komissio hyväksyi 20. syyskuuta 2000 Tanskan sähköuudistuksen osana toteutettavat valtiontukitoi-
menpiteet. Uudistuksen tarkoituksena on toisaalta saattaa sähkön sisämarkkinoita koskevista yhteisistä
säännöistä annettu direktiivi osaksi Tanskan kansallista lainsäädäntöä ja toisaalta ottaa Tanskan
kansainväliset ympäristösitoumukset huomioon kilpailun lisääntyessä. Uuden järjestelmän mukaan
vuonna 2003 Tanskassa kulutettavasta sähköstä 20 prosenttia on peräisin uusiutuvista energialähteistä.
Tähän tavoitteeseen päästään niin kutsutulla vihreystodistusjärjestelmällä.

Uusiutuvan energian tuotantoa on Tanskassa tähän asti tuettu kiinteiden hintojen järjestelmällä ja suorilla
valtion avustuksilla. Kun uusi järjestelmä on otettu käyttöön kokonaisuudessaan, kaikki sähkö myydään
markkinahintaan. Vihreän sähkön korkeammat tuotantokustannukset korvataan sähköntuottajille
vihreystodistusjärjestelmällä.

Todistukset myydään sähkömarkkinoista erillisillä markkinoilla. Hinta muodostuu periaatteessa vapaasti,
mutta Tanskan viranomaiset ovat määränneet hinnalle tietyn vaihteluvälin. Näin tuottajille taataan sähkön
markkinahinnan lisäksi tietty vähimmäiskorvaus ja rajoitetaan sähkön kuluttajille aiheutuvia kustannuksia.

Kiinteisiin hintoihin ja suoraan valtiontukeen verrattuna vihreystodistusten etuna on se, että niillä
kannustetaan tuottajia alentamaan tuotantokustannuksia. Kun kuluttajat pyrkivät täyttämään
ostotarpeensa alhaisimmin mahdollisin kustannuksin, ne tuottajat, jotka selviytyvät pienimmällä
sähkönhintaan lisättävällä katteella, pystyvät myymään parhaiten.

Hiilidioksidikiintiöt (127)

Komissio hyväksyi 29. maaliskuuta 2000 Tanskan kaupankäyntikelpoisten hiilidioksidipäästölupien
käyttöönottoa koskevan ohjelman, joka on ensimmäinen laatuaan Euroopan unionissa (katso myös osa I,
337 kohta).

Espanja

Pienten ja keskisuurten kaupunkien kaasuverkkojen laajennus – Valencia (128)

Komissio hyväksyi 29. marraskuuta 2000 Generalitat Valencianan suunnitelman myöntää REPSOL
BUTANO, S.A. -nimiselle yritykselle tukea propaanikaasun jakelu- ja toimitusinfrastruktuurin
laajentamiseen. Laajentaminen toteutetaan jakelukanavilla, joissa kunnat voivat vaihtaa propaanikaasun
maakaasuun halutessaan laajentaa kaasunjakelua uusille alueille, erityisesti sellaisille alueille, joilla
infrastruktuuri on vähemmän kehittynyttä, joiden talouden kehitys on alkuvaiheessa ja joilla teollisuuden
kaasun kysyntä on suurempaa. Tuen määrä kaudeksi 2000–2006 on 1 550 miljoonaa Espanjan pesetaa
(9,32 miljoonaa euroa), joka vastaa 34,36 prosentin tuki-intensiteettiä. Tukea pidettiin EY:n perustamis-
sopimuksen 87 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaisena, koska sillä edistetään taloudellista kehitystä
alueilla, joilla elintaso on poikkeuksellisen alhainen. Lisäksi tuen intensiteetti on Espanjan aluetukikartan

¥126∂ Asia N 416/99, EYVL C 354, 9.12.2000.
¥127∂ Asia N 653/99, EYVL C 322, 11.11.2000.
¥128∂ Asia N 676/2000.
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mukainen, ja sen vaikutus kapasiteettiin yhteisön tasolla on hyvin pieni. Vaikka komissio ei yleensä
hyväksy yksittäisiä tukia aluekehitystukina, se katsoi, että tässä tapauksessa suunnitelma kaasuverkon
laajentamisesta sellaisissa pienissä ja keskisuurissa kaupungeissa, joilla ei ole vastaavaa kehittynyttä
infrastruktuuria, vaikuttaisi myönteisesti koko alueeseen.

Ranska

EDF:n tuet paperiteollisuudelle (129)

Komissio päätti 11. huhtikuuta 2000, että EDF:n (Electricité de France) vuosina 1990–1996 viidelle
Ranskan paperitehtaalle myöntämät tuet eivät ole valtiontukea. Asiaa on kuvailtu osassa I, 306 kohta.

3.9 Matkailu ja vapaa-aika

Saksa

Maauimala (130)

Komissio katsoi 21. joulukuuta 2000, että Dorstenissa (Nordrhein-Westfalenissa) sijaitsevan
maauimalan yksityisen toiminnanharjoittajan saama vuosittainen korvaus ei ollut EY:n perustamissopi-
muksessa tarkoitettua valtiontukea, sillä se ei vaikuta jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Näin ollen
86 artiklan 2 kohtaa ei voida soveltaa, vaikka tässä tapauksessa tuki myönnetään korvauksena toiminnan-
harjoittajan velvoitteesta tarjota yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviä palveluja.

Dorstenin kaupunki pitää yllä useita tappiollisia julkisia uimahalleja. Niiden korjaustyöt sekä uuden
maauimalan rakentaminen olivat kaupungille huomattava kustannusrasite, joten kaupunki päätti järjestää
yhteisön laajuisen tarjouskilpailun uudesta investoinnista ja altaiden toiminnan harjoittamisesta. Näin se
pyrki löytämään yksityisen toiminnanharjoittajan, joka pitäisi laitokset paikallisten asukkaiden
käytettävissä. Kaupungin ja toiminnanharjoittajan välisessä sopimuksessa on määritelty laajat oikeudet ja
velvoitteet, joihin sisältyy toiminnanharjoittajan velvoite luovuttaa allas veloituksetta koulujen ja
uimakerhojen käyttöön sekä kaupungin velvoite maksaa vuosittaista tukea.

Ohjelman kuvauksen perusteella komissio totesi, että uimalaa käyttävät kaupungin ja sen
ympäristökuntien asukkaat. Se katsoi, että kyseinen hanke erosi selkeästi hankkeista, joilla tuetaan suuria
kansallisille tai jopa kansainvälisille markkinoille suunnattuja ja laajalti sijaintialueensa ulkopuolella
mainostettuja teemapuistoja. Tuki ulkomaisia asiakkaita houkutteleville laitoksille vaikuttaa
todennäköisemmin jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Tässä tapauksessa ei komission mielestä
kuitenkaan ollut todennäköistä, että hanke vaikuttaisi yhteisön sisäiseen kauppaan, erityisesti sen vuoksi,
ettei altaan vaikutusalue ulottunut edes lähellä sijaitseviin Alankomaiden osiin.

Italia

Sviluppo Italia (131)

Komissio hyväksyi 1. maaliskuuta 2000 julkisen holdingyhtiön Sviluppo Italian (entisen GEPI SpA:n)
pääomasijoituksen merialan tiede- ja vapaa-ajan puistoon, sillä toimenpide ei ollut valtiontukea. Uuden
pääomasijoituksen jälkeen valtion osuus yrityksen pääomasta on 56 prosenttia. Julkinen sijoittaja pyrkii
saamaan sijoittamalleen pääomalle kohtuullisen tuoton kohtuullisessa ajassa, sillä Sviluppo Italia aikoo
myydä osakkeensa suunnatulla annilla viiden vuoden kuluttua.

¥129∂ EYVL C 39/98.
¥130∂ Asia N 258/2000.
¥131∂ Asia N 132/99, EYVL C 162, 10.6.2000.
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4 Horisontaaliset tuet

4.1 Ympäristönsuojelu- ja energiansäästötuet

Belgia

Sidmar (132)

Komissio hyväksyi 15. helmikuuta 2000 Sidmarin terästehtaalla Gentissä toteutettavalle viidelle
ympäristönsuojeluhankkeelle myönnettävän tuen, josta Belgia oli ilmoittanut. Yhteisön sääntöjen
mukaan teräsyrityksille voidaan sallia investointituki, jonka avulla helpotetaan uusiin
ympäristönormeihin sopeutumista tai jonka avulla voidaan saavuttaa pakollisia normeja korkeampi
ympäristönsuojelun taso. Tuki on rajoitettava vain ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi
välttämättömiin lisäinvestointikustannuksiin, jotta toimintatukea ei naamioida ympäristönsuojelutueksi.
Komissio katsoo, että kaikki yrityksen investoinnista saamat tuotantokustannussäästöt on vähennettävä
investointikustannuksista, jotta varmistetaan, että tuki on rajoitettu todellakin noihin lisäkustannuksiin.
Tämä voidaan tehdä ainoastaan ottamalla huomioon laitoksen käyttöaikana tai poikkeustapauksessa
mainittujen laitteiden poistoaikana toteutetut säästöt. Ilmoitetuista hankkeista viidellä ei ole vaikutusta
Sidmarin tuotantoon ja niiden osalta kaikkia sääntöjä sovellettiin oikein.

Pyöröjäähdyttimen rakentamista sintrauslaitokseen numero 2 koskevalla hankkeella, jonka tuki on
1,9 miljoonaa euroa (78,44 miljoonaa Belgian frangia), yritys pyrkii alentamaan sintrausuunin
pölypäästöjä, mutta sen odotetaan samalla tuovan merkittäviä tuotantokustannussäästöjä. Sen sijaan, että
tuesta vähennettäisiin investoinnin koko poistoaikana (10 vuotta) toteutuneet säästöt, Belgia aikoo
vähentää ainoastaan kahden vuoden aikana toteutuneet kustannussäästöt. Näin laskettuna tukimäärä
ylittää tämän kaltaiselle tuelle määritellyt enimmäisrajat. Tämän vuoksi komissio teki kielteisen
päätöksen kyseistä hanketta koskevan tuen osalta.

Saksa

Ympäristöverouudistuksen jatkamisen yhteydessä eräille kombivoimalaitoksille myönnettävät 
tilapäiset verovapautukset (133)

Komissio päätti 15. helmikuuta 2000 EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan c alakohdan
nojalla olla vastustamatta valtiontukea, jossa tietyntyyppiset kombivoimalaitokset vapautetaan verosta
tilapäisesti. Verovapautus liittyy ympäristöverouudistuksen jatkamiseen (katso myös osa I, 338 kohta).

Ranska

Jätehuollon tukiohjelma (134)

Komissio hyväksyi 13. joulukuuta 2000 Ranskan kunnallisen ja yritysten jätehuollon tukiohjelman, jota
hallinnoi ympäristö- ja energianhallintavirasto (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de
l’Energie – ADEME). Tukea voidaan myöntää kunnallisten jätteiden ja tavallisen teollisuusjätteen
keräykseen, lajitteluun ja hyödyntämiseen tehtäviin investointeihin. Tukea voidaan myöntää vain silloin,
kun jätteen uudelleenkäsittelyä ei edellytetä sitovassa kotimaisessa tai yhteisön lainsäädännössä. Tuen

¥132∂ EYVL L 129, 30.5.2000.
¥133∂ Asia N 575a/99, EYVL C 333, 11.11.2000.
¥134∂ Asia N 116/2000.
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enimmäisintensiteetti on 30 prosenttia. Tukea voidaan myöntää myös kauppa- ja teollisuuskamareille
jätehuoltoasioita hoitavien toimihenkilöjen palkkaamiseen. Näiden toimihenkilöiden tehtävänä on
jätehuollosta tiedottaminen yrityksille. Komissio tutki ohjelman ympäristönsuojeluun myönnettävää
valtiontukea koskevien yhteisön suuntaviivojen nojalla.

Uusiutuvan energian tukiohjelma (135)

Komissio hyväksyi 13. joulukuuta 2000 Ranskan ympäristö- ja energianhallintaviraston (ADEME)
hallinnoiman uusiutuvien energialähteiden käyttöä edistävän ohjelman. Tukea voidaan myöntää
uusiutuvia energialähteitä käyttäviin laitoksiin tehtäviin investointeihin. Tuki-intensiteetti riippuu siitä,
kuinka kehittynyttä käytettävä teknologia on ja mikä on hankkeen arvo ympäristön kannalta.
Enimmäisintensiteetit ovat 40 prosenttia Ranskan Euroopassa sijaitsevissa osissa ja 60 prosenttia
Ranskan merentakaisissa departementeissa. Pienten ja keskisuurten yritysten osalta
enimmäisintensiteettiä voidaan korottaa 10 prosentilla. Komissio tutki ohjelman ympäristönsuojeluun
myönnettävää valtiontukea koskevien yhteisön suuntaviivojen nojalla.

Biopolttoaineiden veronhuojennus (136)

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin kumosi osittain 27. syyskuuta 2000 antamallaan tuomiolla
komission 9. huhtikuuta 1997 tekemän päätöksen, jossa biopolttoaineiden (kasviöljyjen esterit ja etyyli-
tertiäärinen butyylieetteri eli ETBE) tukijärjestelmä todettiin yhteismarkkinoille soveltuvaksi. Tuomion
seurauksena komissio päätti 29. marraskuuta 2000 aloittaa muodollisen tutkintamenettelyn, joka koski
osaa Ranskan soveltamasta järjestelmästä, jolla se myöntää veronhuojennuksia biopolttoaineille.
Tuomiossa ei puututa päätöksen siihen osaan, joka koskee kasviöljyjen estereitä. Estereitä koskevaa
tukijärjestelmän osaa on sen vuoksi pidettävä olemassa olevana tukena. Uuden alustavan tutkimuksen
suorittaminen estereiden ryhmään liittyvistä toimenpiteistä ei ole mahdollista vaarantamatta kolmansien
oikeusvarmuutta.

Näin ollen uusi menettely koskee ainoastaan sitä järjestelmän osaa, joka koskee etyyli-tertiäärisiin
butyylieettereihin liittyviä toimenpiteitä. Komissio katsoo, että kyseisten kahden ryhmän
yhdenmukainen kohtelu valtiontukisääntöjen ja direktiivin 92/81 säännösten noudattamisen suhteen
varmistetaan parhaiten ehdottamalla Ranskalle aiheellisia toimenpiteitä estereitä koskevan järjestelmän
muuttamiseksi.

Alankomaat

Lannankäsittely (137)

Komissio teki 13. joulukuuta 2000 päätöksen, jonka mukaan Alankomaiden kuuden lannankäsittely-
yrityksen tukemiseksi myöntämä ilmoittamaton valtiontuki oli yhteismarkkinoille soveltumatonta.
Vuodesta 1994 tehtyjen kantelujen perusteella komissio kiinnitti huomiota Alankomaissa lannankäsitte-
lyhankkeille myönnettyyn tukeen, joka ei sisältynyt hyväksyttyihin tukiohjelmiin. Kyseisistä
toimenpiteistä olisi pitänyt ilmoittaa erikseen, eivätkä Alankomaiden viranomaiset siis noudattaneet
ilmoittamisvelvollisuuttaan. Kyseinen tapauskohtainen tuki tutkittiin, koska sen tarkoituksena oli
ensisijaisesti tukea lannankäsittelyn kokeilulaitoksia, joiden avulla ylijäämälantaa voidaan käsitellä
ympäristöystävällisesti, kuten lannantuotantoa vuodesta 1987 lähtien rajoittavassa Alankomaiden

¥135∂ Asia N 114/2000.
¥136∂ Asia N 941/96.
¥137∂ Asia C 4/2000.
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lainsäädännössä sekä neuvoston nitraattidirektiivissä säädetään. Koska ympäristönsuojeluun
myönnettävää valtiontukea koskevissa yhteisön suuntaviivoissa tai pienten ja keskisuurten yritysten
valtiontukia koskevissa yhteisön suuntaviivoissa määrättyjä poikkeuksia ei voitu soveltaa, komissio
määräsi Alankomaat toteuttamaan kaikki tarpeelliset toimenpiteet sääntöjen vastaisesti myönnettyjen
tukien perimiseksi takaisin tuensaajilta.

Lähellä rannikkoa olevan tuulivoimalan esittelyhanke (138)

Komissio päätti 1. helmikuuta olla vastustamatta 27,2 miljoonan euron investointitukea Pohjanmeren
rannikolla sijaitsevaan tuulivoimalan esittelyhankkeeseen, sillä komissio piti tukea EY:n perustamisso-
pimuksen mukaisena. Esittelyhankkeen tarkoituksena on tiedon ja kokemusten hankkiminen avomeren
tuulienergian sovelluksista. Kyseessä on ensimmäinen Alankomaiden rannikkomerelle rakennettava
tuulivoimala. Investointikustannukset ovat arviolta 186 miljoonaa euroa.

Puuteknologiaohjelma (139)

Komissio hyväksyi puuteknologiaohjelman 6. huhtikuuta 2000. Ohjelman tarkoituksena on kannustaa
innovatiivisiin tuotantomenetelmiin tehtäviä investointeja, joilla pyritään puun säästämiseen ja
saastuttavien kemiallisten jätteiden määrän rajoittamiseen. Tuki hyväksyttiin EY:n perustamisso-
pimuksen 87 artiklan 3 kohdan c alakohdan nojalla, sillä se noudatti ympäristönsuojeluun myönnettävää
valtiontukea koskevissa yhteisön suuntaviivoissa määrättyjä edellytyksiä. Ohjelman tukikelpoiset
kustannukset on sidottu tiukasti ylimääräisiin investointikustannuksiin, ja ehdotetut tuki-intensiteetit
(30 prosenttia sekä pienten ja keskisuurten yritysten lisä 10 prosenttia) noudattavat voimassa olevia
yhteisön suuntaviivoja.

Ympäristöveroasteen korotus (140)

Komissio päätti olla vastustamatta eräiden ympäristöverojen korotuksen seurauksena tehtyjä muutoksia
jätevesipoikkeukseen, siistausjätepoikkeukseen ja jätteenpolttolaitosten lakisääteistä energiaveroa
koskevaan poikkeukseen, koska tuen todettiin olevan EY:n perustamissopimuksen mukaista. Asia on
osoitus siitä, että verolakiin liittyvistä aiemmin hyväksytyistä tukitoimenpiteistä, kuten verovapauksista,
on ilmoitettava uudelleen, mikäli verokantoja korotetaan yleisesti. Hinnankorotusten seurauksena veron
menetykset kasvavat, mikä puolestaan korottaa tuen määrää. Komissio katsoo, että verokannan
korotuksella on samanlaiset vaikutukset verovapautuksiin kuin tuen korottamisella ja rahoituksen
lisäämisellä.

Ruotsi

Ympäristötukiohjelmien pidennykset (141)

Komissio päätti 21. joulukuuta 2000 olla vastustamatta uusiutuvista energialähteistä saatavan sähkön
pienimuotoiseen tuotantoon suunnatun tukiohjelman sekä erityisesti tuulivoimalaitoksille suunnatun
tukiohjelman pidennyksiä vuodeksi 2001.

¥138∂ Asia N 578/99.
¥139∂ Asia N 444/99.
¥140∂ Asia NN 30/A/2000.
¥141∂ Ei vielä julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.
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Komissio päätti hyväksyä ohjelmien pidennykset ympäristönsuojeluun myönnettävää valtiontukea
koskevien yhteisön suuntaviivojen perusteella, sillä ne edellytykset, joiden nojalla tukiohjelmat viimeksi
hyväksyttiin, olivat edelleen olemassa. Neuvosto ei myöskään ollut vielä hyväksynyt komission
ehdotusta direktiiviksi uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön käytön edistämisestä sähkön
sisämarkkinoilla.

Hiilidioksidivero-ohjelman pidennys (142)

Komissio päätti 13. joulukuuta 2000 olla vastustamatta Ruotsin hiilidioksidivero-ohjelman pidennystä
vuodeksi 2000. Ohjelma hyväksyttiin ensimmäisen kerran vuonna 1996. Energiaintensiivisimmille
yrityksille voidaan ohjelman nojalla myöntää kahta erilaista veronhuojennusta.

Komissio hyväksyi ohjelman pidennyksen määräajaksi ympäristönsuojeluun myönnettävää valtiontukea
koskevien yhteisön suuntaviivojen nojalla, koska pidennys tehtiin ainoastaan siihen saakka, kunnes
uudet ympäristönsuojelutuen suuntaviivat tulevat voimaan. Uusissa suuntaviivoissa annetaan uudet
säännöt ympäristöveronhuojennuksina myönnettävälle tuelle. Päätös ei koske ohjelman soveltamista
EHTY:n perustamissopimuksen 80 artiklan soveltamisalaan kuuluviin yrityksiin eikä maatalous-
yrityksiin.

4.2 Tutkimus- ja kehitystuet

Espanja

Moottoriajoneuvoteollisuuden tutkimus- ja kehittämistuki (143)

Komissio hyväksyi 15. helmikuuta 2000 tutkimus- ja kehittämistuen, joka kuuluu Espanjan ilmoittamaan
autojen varustelua ja osia koskevaan teknologiasuunnitelmaan. Suunnitelma kattaa neljä vuotta (2000–
2003), joiden aikana alan yritysten käyttöön annetaan yhteensä 240,4 miljoonaa euroa (40 miljardia
Espanjan pesetaa). Tuki myönnetään korottomina lainoina, jotka kattavat enintään 75 prosenttia
hankkeen kustannuksista. Espanjan viranomaiset toivovat 100–200 (pääasiassa pienen) yrityksen
hyötyvän tuesta.

Tuki on maksettava takaisin enintään kymmenen vuoden kuluessa, johon voi sisältyä enintään kahden
vuoden lyhennyksetön kausi. Noin 60 prosenttia määrärahoista on varattu yritysten ja tutkimuskeskusten
yhteisille hankkeille.

Suunnitelman tarkoituksena on parantaa yritysten ja niiden henkilökunnan tieteellistä ja teknistä
osaamista sekä laajentaa ja kehittää yritysten, teknologiakeskusten ja yliopistojen teknologista
yhteistyötä.

Tutkimusaloja ovat ajoneuvoturvallisuus, ajoneuvojen ja niiden osien kierrätys ja huolto sekä julkiseen
liikenteeseen ja erikoiskuljetuksiin tarkoitetut ajoneuvot.

¥142∂ Ei vielä julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.
¥143∂ Asia N 11/2000, EYVL C 202, 15.7.2000.
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Ranska

ITEA-tutkimusohjelma (144)

Komissio hyväksyi 11. huhtikuuta 2000 Ranskan ja Alankomaiden tuen ITEA-tutkimusohjelmalle. ITEA
(Information Technology for European Advancement) on Eurekaan kuuluva ohjelmistoalan tutkimus- ja
kehittämisohjelma. Ohjelmalla pyritään edistämään eri alojen, kuten ohjelmistokomponenttien ja
-arkkitehtuurin, standardien ja rajapintaeritelmien osaamista, ja ohjelmassa painotetaan erityisesti
middleware-teknologian kehitystä.

Kaksitoista maata, joista yksitoista on EU:n jäsenvaltioita, on osoittanut kiinnostusta ohjelmaan. Eurekan
sääntöjen mukaisesti ITEA-ohjelmaa hallinnoidaan Euroopan tasolla sekä yli rajojen, ja ohjelmassa
edellytetään tehokasta yhteistyötä teollisuuden ja julkisten tutkimuskeskusten välillä. Ranskan ja
Alankomaiden viranomaisten ITEA-ohjelman osana toteutetuille tutkimus- ja kehittämishankkeille
varaaman tuen intensiteetti on enintään 50 prosenttia. ITEA-ohjelman on määrä jatkua kesäkuuhun 2007
asti, ja sen kokonaistalousarvio on noin 3 200 miljoonaa euroa. Komission hyväksymien ohjelmien osana
Ranska tarjoaa tukea 274 miljoonaa euroa ja Alankomaat 95 miljoonaa euroa. ITEA-ohjelmasta
rahoitettua toimintaa voidaan kuvailla teolliseksi tutkimukseksi tai kilpailua edeltäväksi kehittämistoi-
minnaksi. ITEA noudattaa tutkimuksen ja kehityksen viidennen puiteohjelman ja erityisesti
käyttäjäystävällistä tietoyhteiskuntaa koskevan erityisohjelman tavoitteita.

Ranskan ja Alankomaiden ilmoittamat tukijärjestelyt ovat tutkimus- ja kehitystyöhön myönnettävää
valtiontukea koskevien yhteisön puitteiden mukaisia.

Irlanti

Tutkimus-, teknologia- ja innovaatioaloite (145)

Komissio teki 21. joulukuuta 2000 päätöksen Irlannin syyskuussa 2000 ilmoittaman valtiontukiohjelman
hyväksymisestä. Ohjelmalla tuetaan tutkimus- ja kehitystoimintaa koko maassa, ja se on voimassa
31. joulukuuta 2006 asti. Ohjelman talousarvio on yhteensä 241 miljoonaa euroa (190 miljoonaa Irlannin
puntaa). Ohjelma on kohdistettu pääasiassa valmistussektorilla ja kansainvälisesti kaupattavien
palvelujen alalla toimiviin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Tukea voivat hakea yksittäiset yritykset,
mutta ennen kaikkea ohjelma on tarkoitettu yritysten välisille tai yritysten ja julkisten tutkimuslaitosten
yhteistyöhankkeille. Tuki myönnetään avustuksena tutkimus- ja kehittämishankkeille, jotka sisältävät
teollista tutkimusta, kilpailua edeltävää kehittämistoimintaa tai teknisiä toteutettavuustutkimuksia.
Ehdotetut tuki-intensiteetit noudattavat tutkimus- ja kehitystyöhön myönnettävää valtiontukea koskevia
yhteisön puitteita.

Italia

Kilpailua edeltävän tutkimus- ja kehittämistoiminnan tukijärjestelmä (146)

Komissio päätti 21. joulukuuta 2000 olla vastustamatta Italian lakiehdotusta, jossa säädetään tuen
myöntämisestä kilpailua edeltävässä vaiheessa oleville tutkimus- ja kehittämishankkeille. Ehdotuksella

¥144∂ Asia N 73/2000, EYVL C 284, 7.10.2000.
¥145∂ Asia N 636/2000.
¥146∂ Asia N 502/2000.
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muutetaan nykyistä ohjelmaa, jolla vuonna 1982 perustettiin teknologisen tutkimuksen rahasto F.I.T
(Fondo Speciale Rotativo per la Ricerca Tecnologica). Rahastoa hallinnoi teollisuusministeriö.

Ohjelman talousarvio on 400 miljoonaa euroa vuodessa, ja ohjelman kesto on rajattu kymmeneen
vuoteen. Lakiehdotuksen mukaan myös teollinen tutkimus- ja kehittämistoiminta voi olla tukikelpoista,
mikäli se liittyy kilpailua edeltävään tutkimusvaiheeseen.

Komission päätöksen mukaan tukiohjelma on EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 3 kohdan
c alakohdan mukainen, koska se noudattaa tutkimus- ja kehitystyöhön myönnettävälle valtiontuelle
annetuissa yhteisön puitteissa määrättyjä edellytyksiä, jotka koskevat muun muassa tutkimusvaiheiden
määritelmää, tukikelpoisia kustannuksia, tuki-intensiteettejä ja tuen kasautumista.

Alankomaat

Océ NV (147)

Komissio päätti 18. lokakuuta 2000 hyväksyä Alankomaiden hallituksen ehdotuksen myöntää
22,7 miljoonan euron tuen Océlle, joka on sekä toimisto- että erityiskäyttöön tarkoitettuja kopiokoneita ja
tulostimia valmistava yritys. Tuki on tarkoitettu yrityksen COBALT-nimiseen
värimustesuihkutulostustekniikkaa ja uudenlaisia suuren koon värimustesuihkutulostimia koskevaan
tutkimus- ja kehittämishankkeeseen. Komissio tutki tutkimus- ja kehittämishankkeen luonnetta ottaen
erityisesti huomioon Océn aikaisemmin kyseisellä alalla toteuttaman tutkimus- ja kehitystoiminnan, koko
hankkeen kustannusrakenteen sekä tekniikan ja markkinoiden kehitystilanteen. Komissio katsoi, että tuella
on yritykselle kannustava vaikutus, sillä Océn tutkimus- ja kehitysmenot ja -henkilöstö lisääntyvät
huomattavasti, hankkeeseen liittyy suuria teknisiä riskejä ja Océn toiminta etenee kyseisellä alalla
tavanomaisena pidettävää toimintaa pidemmälle. Näin ollen komissio arvioi, että tutkimusta voidaan
hankeen teknisten haasteiden perusteella pitää vähintäänkin kilpailua edeltävänä kehittämistoimintana.

Tuen oikean käytön varmistamiseksi Alankomaiden on tarkasti valvottava hankkeen edistymistä. Sen on
ennen kaikkea varmistettava, että kaikki tukikelpoisiksi väitetyt kustannukset todella vastaavat hankkeesta
aiheutuneita menoja. Lisäksi komissiolle on toimitettava vuosiraportti vähintään viiden vuoden ajan.

Televiestintäohjelma (148)

Komissio hyväksyi 8. joulukuuta televiestinnän tutkimus- ja kehittämistyön puiteohjelman. Ohjelmalla
edistetään tietotekniikan tutkimusta ja kehittämistä. Talousarvio on rajattu 27,2 miljoonaan euroon
vuodessa. Hankkeella tuetaan toteutettavuustutkimuksia, esittelyhankkeita ja tiedonsiirtohankkeita.
Ohjelman kesto on kahdeksan vuotta.

Yhdistynyt kuningaskunta

Tutkimusyhteistyöohjelma (149)

Komissio hyväksyi 18. lokakuuta 2000 Yhdistyneen kuningaskunnan tutkimusyhteistyöohjelman
(”LINK”) uudelleenrahoituksen viideksi vuodeksi (tilivuodesta 2000/2001 tilivuoteen 2004/2005).
Ohjelmalla pyritään kannustamaan tutkimuskeskusten ja teollisuuden tutkimus- ja kehittämisyhteistyötä

¥147∂ Asia C 18/98.
¥148∂ Asia N 456/2000.
¥149∂ Asia N 473/2000.
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tarjoamalla avustuksia luonnontieteiden ja tekniikan alojen teollisille tutkimushankkeille. Tuki-
intensiteetti on enintään 50 prosenttia. Kussakin tuetussa hankkeessa on oltava mukana vähintään yksi
tutkimuskeskus ja yksi teollisuusyritys. Ohjelma noudattaa tutkimus- ja kehitystyöhön myönnettävälle
valtion tuelle annettuja yhteisön puitteita.

4.3 Pelastus- ja rakenneuudistustuet

Belgia

Verlipack (150)

Komissio teki 4. lokakuuta 2000 kielteisen päätöksen menettelyssä, joka koski Belgian vuonna 1997 SA
Verlipackille myöntämää tukea. Päätökseen sisältyi määräys periä tuki takaisin tuensaajalta. Näin
komissio kumosi vuonna 1998 tekemänsä päätöksen olla vastustamatta tukea, sillä yksityisen sijoittajan,
Heye-Glas-konsernin antama tuki, jota vuonna 1998 pidettiin osoituksena Verlipackin tulevasta
elinkelpoisuudesta, olikin peräisin julkisista lähteistä.

Aiemmin hyväksytty tuki oli Belgian viranomaisten toteuttama pääomasijoitus holdingyritys Verlipackin
hyväksi, eikä siitä ollut ilmoitettu. Julkisista varoista tehty pääomasijoitus soveltuu yhteismarkkinoille
vain, jos se toteutetaan sellaisissa olosuhteissa, jotka tavanomaisissa markkinatalouden olosuhteissa
toimiva yksityinen sijoittaja voisi hyväksyä. Vallonian alue ei kuitenkaan ainoastaan hankkinut osuutta
Verlipackista, vaan lisäksi se rahoitti yksityisen sijoittajan tekemän pääomasijoituksen kahdella lainalla.
Heye-Glas-konserni oli sopinut käyttävänsä Vallonian viranomaisten myöntämää lainaa Valloniassa
sijaitsevien tuotantolaitosten pääomarakenteen vahvistamiseen. Näin se siis toimi varainsiirron
välineenä. Yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan tuensaaja on se yritys, joka saa etua
tuesta, eli tässä tapauksessa Verlipack. Komissio katsoikin, että sijoittaja tai yksityinen rahoituslaitos ei
olisi voinut hyväksyä niitä edellytyksiä, joilla tuki myönnettiin Verlipackille, minkä vuoksi tukea ei
voida pitää yksityisen sijoittajan toiminnan mukaisena.

Belgian on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet tuensaajalle sääntöjen vastaisesti maksetun tuen
perimiseksi takaisin. Markkinoiden tasapainotilanne on palautettava poistamalla kaikki Verlipackin
aiheettomasti saamat taloudelliset edut.

Saksa

Zeuro Möbel (151)

Komissio teki 21. joulukuuta 2000 päätöksen, jonka mukaan Thüringenissä sijaitsevalle Zeuro
Möbelwerk GmbH:lle myönnetty 17,95 miljoonan euron ilmoittamaton valtiontuki ja 1,74 miljoonan
euron ilmoitettu tuki eivät sovellu yhteismarkkinoille. Komission tekemä tutkimus paljasti, etteivät
Zeuron 26,3 miljoonan euron rakenneuudistustoimenpiteet kuuluneet komission hyväksymiin
tukiohjelmiin, eikä niille voitaisi myöntää poikkeusta sillä perusteella, että kyseessä olisi kertaluonteinen
rakenneuudistustuki, koska valtiontuesta vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseksi ja rakenneuu-
distuksen toteuttamiseksi annetuissa yhteisön suuntaviivoissa esitetyt perusteet eivät täyttyneet. Etenkin
voidaan todeta, että rakenneuudistussuunnitelma ei perustunut realistisille oletuksille eikä mikään
sijoittaja ollut valmis ottamaan haltuunsa yritystä, jonka pitkän aikavälin kannattavuutta ei näin ollen

¥150∂ Asia C 40/99.
¥151∂ Asia C 56/97.
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ollut taattu. Yritys on voinut jatkaa toimintaansa valtion rakenneuudistuksen yhteydessä antaman
mittavan tuen turvin.

Kahla (152)

Komissio aloitti 15. marraskuuta 2000 muodollisen tutkintamenettelyn, joka koski Thüringenin
osavaltion Kahla Porzellan GmbH:lle (jäljempänä ’Kahla I’) ja Kahla/Thüringen Porzellan GmbH:lle
(jäljempänä ’Kahla II’) myöntämää ilmoittamatonta tukea. Kahla I harjoitti posliiniastioiden valmistusta.
Yritys yksityistettiin vuonna 1991, minkä jälkeen se on tehnyt tappioita, joiden vuoksi yritys joutui
konkurssiin vuonna 1993. Marraskuussa 1993 yksityinen sijoittaja perusti Kahla II:n, joka myös toimi
posliininvalmistusalalla. Kyseinen sijoittaja omisti 51 prosenttia yrityksen osakkeista ja Thüringer
Industriebeteiligungs GmbH omisti loput 49 prosenttia. Komissio epäilee, ovatko Kahla I ja Kahla II eri
yrityksiä ja olisiko tavanomaisissa markkinatalouden olosuhteissa toimiva yksityinen sijoittaja
myöntänyt vastaavan tuen yritykselle.

Komissio epäilee, täyttyvätkö valtiontuesta vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseksi ja rakenneuu-
distuksen toteuttamiseksi annetuissa yhteisön suuntaviivoissa esitetyt perusteet. Lisäksi se huomauttaa,
että posliiniteollisuuden markkinat ovat kylläiset ja ala kärsii ylikapasiteetista, minkä vuoksi on hyvin
mahdollista, että tuki vääristää vakavasti kilpailua yhteismarkkinoilla.

SICAN-yhtymä (153)

Komissio lopetti 26. heinäkuuta 2000 muodollisen tutkintamenettelyn, joka koski saksalaiselle SICAN-
yhtymälle ja sen hankekumppaneille mikroelektroniikkaa koskevaan T&K-toimintaan myönnettyä
ilmoittamatonta tukea. SICAN-yhtymä on sijoittautunut Hannoveriin, ja se toteuttaa sovellettuun
mikroelektroniikkaan liittyviä tutkimushankkeita muiden yritysten toimeksiannosta sekä yhteistyössä
niiden kanssa.

Komissio totesi, että SICAN-yhtymälle suoraan myönnetty rahoitus ei ole valtiontukea, koska sillä
katetaan yhtymälle julkisen edun mukaisten yleisluonteisten tehtävien suorittamisesta aiheutuvia
kustannuksia. Yhtymä järjestää koulutusta harjoittelijoille, eikä tästä toiminnasta koidu sille itselleen
taloudellista etua.

Komissio totesi, että SICAN-yhtymän hankekumppaneille myönnetyn valtion rahoituksen kaltainen
julkinen rahoitus on valtiontukea. Koska eräät toimenpiteet eivät noudattaneet tutkimus- ja
kehitystyöhön myönnettävälle valtiontuelle annettuja yhteisön puitteita, komissio teki päätöksen, jonka
mukaan Saksan on perittävä kahdeksalle hankkeelle myönnetty tuki takaisin joko kokonaan tai osittain.

ILKA MAFA Kältemaschinenbau GmbH (154)

Komissio päätti 12. heinäkuuta 2000 aloittaa muodollisen tutkintamenettelyn, joka koski kahdelle
Saksan uusissa osavaltioissa sijaitsevalle yritykselle myönnettyjä rakenneuudistustukia. Kyseiset
yritykset ovat entinen LandTechnik Schönebeck, nykyiseltä nimeltään Doppstadt GmbH, ja ILKA
MAFA Kältemaschinenbau GmbH. Entinen LandTechnik Schönebeck GmbH, nykyiseltä nimeltään siis
Doppstadt GmbH, tuottaa erikoisajoneuvoja. ILKA MAFA Kältemaschinenbau GmbH tuottaa erilaisia
jäähdyttimiä ja työllistää 45 työntekijää. Molemmat yritykset sijaitsevat Saksassa, Sachsen-Anhaltin

¥152∂ NN 142/99.
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osavaltiossa. Molemmat yritykset kuuluivat aiemmin Lintra-Beteiligungsholding GmbH:han, joka oli
kahdeksan yritystä käsittävä holdingyhtiö. Lintra-holdingin vuoden 1996 lopussa toteutettu ensimmäinen
rakenneuudistus epäonnistui, ja yritys asetettiin selvitystilaan 1. tammikuuta 2000. Vuonna 1999
komissio aloitti Lintra-holdingille myönnettyä tukea koskevan tutkintamenettelyn, joka on edelleen
käynnissä.

Komission nyt tutkima rakenneuudistustuki on LandTechnik Schönebeckin osalta 105 miljoonaa Saksan
markkaa (53,69 miljoonaa euroa) ja ILKA MAFA Kältemaschinenbau GmbH:n osalta 28,198 miljoonaa
Saksan markkaa (14,42 miljoonaa euroa). Tutkintamenettely aloitettiin ensisijaisesti sen vuoksi, että
komissio epäili tuen suhteellisuutta rakenneuudistuksen kustannuksiin ja etuihin, mikä on yksi
vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseksi ja rakenneuudistuksen toteuttamiseksi myönnettävää
valtiontukea koskevissa yhteisön suuntaviivoissa esitetyistä edellytyksistä.

CDA Compact Disc Albrechts GmbH (155)

Komissio lopetti 21. kesäkuuta 2000 kielteiseen päätökseen muodollisen tutkintamenettelyn, joka koski
Saksassa, Thüringenin osavaltiossa, sijaitsevalle CDA Compact Disc Albrechts GmbH:lle ja sen
edeltäjäyrityksille myönnettyjä 427 miljoonan Saksan markan valtiontukitoimenpiteitä.

Komissio totesi, että CD-tehtaan rakentamiseen Albrechtsiin ja yrityksen aseman vakauttamistoimen-
piteisiin myönnetyistä tuista vähintään 260,57 miljoonaa Saksan markkaa on käytetty väärin. Myöskään
CDA:n sekä sen toimintaa oikeudellisesti jatkaneiden yritysten rakenneuudistukseen myönnetty tuki ei
ole EY:n perustamissopimuksen mukaista, koska Saksan viranomaiset eivät olleet toimittaneet
rakenneuudistussuunnitelmaa, jolla yrityksen pitkän aikavälin kannattavuus olisi pystytty palauttamaan.
Hyväksytyt tukiohjelmat eivät kata mitään näistä tukitoimenpiteistä, eikä niille voida myöntää
poikkeusta EY:n perustamissopimuksen määräysten nojalla. Näin ollen ne on perittävä takaisin
tuensaajilta.

Komissio määräsi lisäksi, että kaikille CDA:n edeltäjäyrityksille suunnatut tukitoimenpiteet on perittävä
takaisin CDA:lta sekä sen toimintaa oikeudellisesti jatkaneilta yrityksiltä, sillä myös ne hyötyvät tuesta,
koska ne käyttävät edelleen sen omaisuusesineitä ja infrastruktuuria. Lisäksi on estettävä mahdollisuus,
että Saksa voisi välttää takaisinperimistä koskevan päätöksen seuraukset. Tämän vuoksi komissio päätti
ulottaa päätöksensä koskemaan myös tukitoimenpiteitä, jotka on kohdistettu niihin yrityksiin, jotka
jatkavat alkuperäisen yrityksen liiketoimintaa käyttämällä niiden haltuun siirtynyttä omaisuutta ja/tai
infrastruktuuria.

System Microelectronic Innovation GmbH (156)

Komissio päätti 11. huhtikuuta 2000 lopettaa muodollisen tutkintamenettelyn, joka koski System
Microelectronic Innovation GmbH:lle (jäljempänä ’SMI’) myönnettyä valtiontukea, tehden lopullisen
kielteisen päätöksen. SMI oli jättänyt konkurssihakemuksen jo huhtikuussa 1997. Konkurssipesän
toimitsijamies päätti jatkaa yrityksen toimintaa. Uusi yritys Silicium Microelectronik Integration GmbH
(jäljempänä ’SIMI ’) perustettiin 30. kesäkuuta 1997 varmistamaan SMI:n toiminnan jatkuvuus. Kaikki
SIMI:n osakkeet kuuluivat konkurssissa olevalle yritykselle SMI:lle. Konkurssipesän toimitsijamies
perusti 1. heinäkuuta 1997 Microelectronic Design & Development GmbH -nimisen tytäryhtiön
(jäljempänä ’MD&D’), joka on SIMI:n sataprosenttisesti omistama.

¥155∂ Asia C 42/98, EYVL L 318, 16.12.2000.
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Päätöksessään komissio totesi, että myös SMI:n ja SIMI:n hyväksi toteutetut tukitoimenpiteet on
perittävä takaisin MD&D:ltä. Kyseinen yritys hyötyy tuesta, sillä se sai haltuunsa SIMI:n osakkeet, ja se
käyttää edelleen konkurssiin menneen yrityksen omaisuutta. Näin ollen SIMI hyötyy tuesta, joka
muodollisesti myönnettiin SMI:lle. Lisäksi on estettävä mahdollisuus, että Saksa voisi välttää takaisin-
perimistä koskevan päätöksen seurauksia luomalla tytäryhtiöiden tytäryhtiöitä, kuten se teki kyseisessä
asiassa. Näin ollen komissio päätti ulottaa päätöksensä koskemaan kaikkien niiden yritysten hyväksi
toteutettuja tukitoimenpiteitä, joille on siirretty SMI:n, SIMI:n tai MD&D:n omaisuutta.

Espanja

SEPI (157)

Komissio päätti 12. heinäkuuta 2000 aloittaa muodollisen tutkintamenettelyn, joka koski Sociedad
Estatal de Participaciones Industrialesin (jäljempänä ’SEPI’) kahdesta kaupallisesta telakasta, Julianasta
ja Cadizista, sekä tytäryhtiönsä Astilleros Españolesin (AESA) kautta Manisesin dieselmoottoritehtaan
osakkeista tekemiä kauppoja (katso myös osa I, 310 kohta). 

Ranska

Manufacture Corrézienne de Vêtements (158)

Komissio teki 21. kesäkuuta 2000 päätöksen, jonka mukaan Ranskan Manufacture Corrézienne de
Vêtements -yritykselle (jäljempänä ’MCV’) rakenneuudistuksen toteuttamiseen myöntämä 100 miljoonan
Ranskan frangin (15 244 902 euron) ilmoittamaton valtiontuki ei sovellu yhteismarkkinoille.

Komissio totesi, ettei MCV ollut tukikelpoinen minkään hyväksytyn tukiohjelman nojalla. Näin ollen
tuesta olisi pitänyt ilmoittaa erikseen ennalta. Ranskan viranomaiset eivät noudattaneet ilmoittamisvel-
vollisuuttaan. Komissio katsoi, että tuotantolaitoksen toiminta voi jatkua ainoastaan jatkuvan tuen turvin.
Ranskan viranomaiset eivät myöskään toimittaneet todisteita siitä, että niiden toteuttamat toimenpiteet
olisivat perustuneet toteuttamiskelpoiselle rakenneuudistussuunnitelmalle. Mikään vaikeuksissa olevien
yritysten pelastamiseksi ja rakenneuudistuksen toteuttamiseksi myönnettävää valtiontukea koskevissa
yhteisön suuntaviivoissa esitetyistä edellytyksistä ei täyttynyt. Näin ollen komissio määräsi Ranskan
toteuttamaan kaikki tarpeelliset toimenpiteet tuensaajalle sääntöjen vastaisesti maksetun tuen perimiseksi
takaisin.

4.4 Työllistämis- ja koulutustuet

Ranska

Työelämän loppuvaiheen tuki (159)

Komissio teki 2. helmikuuta 2000 päätöksen, jonka mukaan Ranskan viranomaisten ilmoittamat
rahoitustoimet työelämän loppuvaiheen tukemiseksi eivät olleet valtiontukea. Kyseisen ohjelman nojalla
yli 57-vuotiaat, vammaiset tai yli 15 vuotta vaikeissa olosuhteissa työskennelleet työntekijät voivat
siirtyä työskentelemään osa-aikaisesti. Valtio voi osallistua ohjelman nojalla osa-aikatyöhön siirtyneille
työntekijöille maksettaviin korvauksiin. Valtion korvausosuus on 20–50 prosenttia, ja se riippuu siitä,

¥157∂ Asia C 40/2000 (ex NN 61/2000), EYVL C 328, 18.11.2000.
¥158∂ Asia C 29/99, EYVL L 293, 22.11.2000.
¥159∂ Ei vielä julkaistu.
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minkä ikäinen työntekijä on järjestelmään siirtyessään. Tutkittuaan ohjelman komissio totesi, että sen
soveltaminen on automaattista, viranomaisilla ei ole harkintavaltaa ohjelman täytäntöönpanossa ja että
ohjelmaa ei ole rajoitettu ala- tai aluekohtaisesti eikä millään muullakaan tavalla. Näin ollen komissio
katsoi, että kyseessä oli yleinen toimenpide, joka ei ole EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 1
kohdassa tarkoitettua tukea.

Pariisin Disneylandin työntekijöiden pätevöittävän koulutuksen tuki (160)

Komissio teki 3. toukokuuta 2000 päätöksen, jonka mukaan Ranskan viranomaisten ilmoittama tuki
Pariisin Disneylandin työntekijöiden pätevöittävään koulutukseen oli koulutukseen myönnettävää tukea
koskevien yhteisön puitteiden (161) mukaista ja että tuki näin ollen voitiin hyväksyä.

Tuki on tarkoitettu Pariisin Disneylandin työntekijöiden pätevöittämiskoulutusohjelman tukemiseen.
Ohjelma koskee pääasiassa asiakaspalvelutyöntekijöitä (hôtes d’accueil). Tuki-intensiteetti on
39 prosenttia. Koulutuksesta myönnetään valtion tunnustama todistus. Merkittävä osa koulutuksesta
annetaan ulkopuolisissa koulutuskeskuksissa.

Koulutukseen myönnettävää tukea koskevien yhteisön puitteiden nojalla toteutetun tutkinnan perusteella
voitiin todeta, että kyseessä on mainituissa puitteissa tarkoitettu yleiskoulutushanke. Tuetut koulutuskus-
tannukset ovat tukikelpoisia puitteiden nojalla. Tuki-intensiteetti on hyväksyttävissä rajoissa ja tuella on
todettu olevan kannustava vaikutus siltä osin kuin kyseessä on yleiskoulutus.

Italia

Työajan muutos (162)

Komissio hyväksyi 2. helmikuuta 2000 Italian sosiaaliturvamaksujen alennuksia koskevan tukiohjelman.
Alennuksia voidaan myöntää kaikkien alojen yrityksille, jotka ennen 30. kesäkuuta 2000 ovat tehneet
työttömien kanssa osa-aikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia. Tuki-intensiteetti on
sopimuksen muodosta sekä työajoista riippuen 10–13 prosenttia sosiaaliturvamaksujen alennuksesta.
Kyseinen ohjelma on Euroopan ensimmäisiä ohjelmia, joilla pyritään kannustamaan työpaikkojen
nettoluomista työtä jakamalla, ja siihen voidaan soveltaa työllisyystuen suuntaviivojen (163) mukaisesti
EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan c alakohdassa esitettyä poikkeusta.

Harmaan talouden torjumistoimenpiteet (164)

Euroopan komissio hyväksyi 4. lokakuuta 2000 Italian työllisyystukiohjelman, jolla pyritään saattamaan
harmaassa taloudessa työskentelevien työntekijöiden palkkiot lain piiriin. Italian hallitus pyrkii erityisin
sopimuksin kannustamaan Sisilian, Sardinian, Calabrian, Basilicatan, Apulian ja Campanian yrityksiä
muuttamaan pimeän työvoimansa lailliseksi. Näillä sopimuksilla työnantaja sitoutuu saattamaan pimeän
työvoiman lain piiriin ja nostamaan vähitellen heidän palkkatasoaan ja sosiaaliturvamaksujaan
kansallisten työehtosopimusten mukaisiksi. Kyseessä on työpaikkojen säilyttämiseen tarkoitettu tuki,
jonka komissio on hyväksynyt työllisyystuen suuntaviivojen nojalla. Kyseisen ohjelman keskeisinä
toimenpiteinä ovat sosiaaliturvamaksujen alentaminen, työn saattaminen ennakonpidätysten ja verojen

¥160∂ Asia N 640/99.
¥161∂ EYVL C 343, 11.11.1998, s. 10.
¥162∂ Asia N 3/2000, EYVL C 94, 1.4.2000.
¥163∂ EYVL C 334, 12.12.1995.
¥164∂ Asia N236a/2000.
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piiriin, rangaistuksista luopuminen sekä veronhuojennukset. Tuki on rajattu niille Italian alueille, joilla
voidaan soveltaa EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaista poikkeusta ja
jotka noudattavat säädettyjä edellytyksiä (tuki on rajoitettava ajallisesti, koska kyseisestä ohjelmasta on
säädetty ainoastaan rajalliseksi ajaksi (yhdeksi vuodeksi), ja sen on oltava määrältään alenevaa). Pimeä
työnteko on erityisen vakava ongelma kyseessä olevilla alueilla. Pimeän työvoiman osuus koko
työssäkäyvästä työvoimasta on merkittävä (33,6 prosenttia) ja huomattavasti suurempi kuin Keski- ja
Pohjois-Italiassa (18,0 prosenttia). Syynä tähän on talouden kehittymättömyys alueilla, jotka ovat
riippuvaisia aloista, joilla pimeää työvoimaa käytetään erityisen runsaasti (maatalous), joilla on vakavia
rakenteellisia haittoja ja joilla työllisyystilanne on erityisen vaikea. Tehdessään kyseistä ohjelmaa
koskevan päätöksen komissio otti huomioon sen, että kyseinen ohjelma kuuluu toimenpidekoko-
naisuuteen, jolla pyritään muuttamaan Italian työmarkkinoiden rakennetta.

4.5 Tuet pienille ja keskisuurille yrityksille

Belgia

Yritysten kehittämissuunnitelma (165)

Komissio hyväksyi 21. joulukuuta 2000 kaksi valtiontukiohjelmaa, joilla tuetaan Flanderissa sijaitsevia
suuria ja keskisuuria yrityksiä. Näillä ohjelmilla Flanderin hallitus voi tukea Flanderin aluetukialueilla
yleisten liikeinvestointien lisäksi pienten ja keskisuurten yritysten neuvontapalveluja, ympäristöinves-
tointihankkeita ja koulutustoimenpiteitä. Belgian viranomaisten mukaan ohjelman kulut tulevina vuosina
ovat noin 100 miljoonaa euroa vuodessa.

Ranska

Pienten ja keskisuurten yritysten kehitysrahasto (166)

Komissio hyväksyi 13. kesäkuuta 2000 Ranskan ilmoittaman pienten ja keskisuurten yritysten
kehitysrahastoa koskevan tukiohjelman. Ohjelmasta voidaan tukea aineellisia tai aineettomia teknolo-
giainvestointeja. Tuki-intensiteetti voi olla enintään 75 prosenttia, ja se riippuu yrityksen koosta ja
sijainnista. Ohjelman mukaiset tuki-intensiteetit ovat korkeammat aluetukikelpoisilla alueilla, erityisesti
merentakaisissa departementeissa.

Komissio katsoi, että tuki noudattaa alueellisia valtiontukia koskevia suuntaviivoja, pienten ja
keskisuurten yritysten valtion tukia koskevia yhteisön suuntaviivoja, tutkimus- ja kehitystyöhön
myönnettävälle valtiontuelle annettuja yhteisön puitteita sekä koulutukseen myönnettävää tukea
koskevia yhteisön puitteita.

Italia

Laki numero 95/79 (167)

Komissio lopetti 16. toukokuuta 2000 Italian lakia numero 95/79 koskeneen tutkintamenettelyn ja totesi
kyseisen lain nojalla toteutetut tukitoimenpiteet yhteismarkkinoille soveltumattomiksi. Kyseisellä
lainsäädännöllä otettiin käyttöön ohjelma, joka poikkeaa Italian tavanomaisesta maksukyvyttömyysme-

¥165∂ Asia N 715/2000.
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nettelystä, josta on säädetty vuonna 1942 annetulla kuninkaan asetuksella. Ohjelmasta myönnettiin tukea
vaikeuksissa oleville suurille yrityksille, sellaisena kuin ne on määriteltynä työntekijämäärän (vähintään
300 työntekijää) sekä niiden velkojen perusteella, joita näillä yrityksillä on (pääasiassa) julkisille
luotonantajilleen. Viimeaikaisen oikeuskäytännön perusteella (asioissa Ecotrade-AFS (168) ja Rinaldo
Piaggio-Ifitalia-Dornier (169) annetut tuomiot) komissio totesi, että vuonna 1979 käynnistetty Italian
ohjelma on EU:n valtiontukisääntöjen vastainen, sillä a) se on suunnattu suuryrityksille, vaikka
pelastus- ja rakenneuudistustuen suuntaviivoissa hyväksytään tietyin edellytyksin ainoastaan pienille ja
keskisuurille yrityksille suunnatut tukiohjelmat, ja b) siihen ei voida soveltaa mitään EY:n perustamisso-
pimuksen 87 artiklan 2 eikä 3 kohdassa mainituista poikkeuksista.

Päätöksessään komissio kuitenkin totesi, ettei se voinut edellyttää, että lain kahdenkymmenen vuoden
voimassaoloaikana (1979–1999) sääntöjen vastaisesti myönnetty tuki perittäisiin takaisin. Näin se totesi
yhteisön oikeuden perusperiaatteiden vuoksi sekä etenkin sen vuoksi, että komission aiempi
suhtautuminen oli synnyttänyt niin Italian viranomaisissa kuin tuensaajayrityksissäkin perustellun
luottamuksen tuen sääntöjenmukaisuuteen.

Kielteinen päätös koskee siis ainoastaan lain sisältämiä tukea koskevia säädöksiä, eikä se koske lakia
sinänsä. Laki kumottiin lopulta viime vuoden syyskuussa.

4.6 Pääomarahastot

Irlanti

Laina- ja pääomasijoitusrahasto (170)

Komissio päätti 11. huhtikuuta 2000 hyväksyä sijoitusrahaston perustamisen Länsi-Irlantiin. Rahaston
tarkoituksena on tarjota lainoja ja tehdä pääomasijoituksia seitsemässä kreivikunnassa (Donegal, Sligo,
Mayo, Roscommon, Leitrim, Galway ja Clare) sijaitseviin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin vuosina
2000–2006.

Rahoitus myönnetään lainoina, etuoikeutettuina osakkeina ja tavallisina osakkeina. Lainoina ja etuoikeu-
tettuina osakkeina myönnettävään rahoitukseen ei sisälly tukea. Tavallisina osakkeina toteutettu rahoitus
voi sisältää toimintatukea, minkä vuoksi se on rajoitettu niihin kreivikuntiin, jotka ovat EY:n perustamis-
sopimuksen 87 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaisia tukialueita. Lisäksi niiden kestoa on rajoitettu ja
niiden määrä alenee asteittain. Näin ollen komissio totesi ohjelman soveltuvan yhteismarkkinoille ja
noudattavan alueellisia valtiontukia koskevia suuntaviivoja.

Yhdistynyt kuningaskunta

Pääomarahasto (171)

Komissio päätti 26. heinäkuuta 2000 aloittaa Pohjois-Irlannin uutta pääomarahastoa Viridian Growth
Fundia koskevan muodollisen tutkintamenettelyn. Rahaston osakkaina ovat yritys- ja kauppaministeriö
(Department of Enterprise, Trade & Investment, DETI – 3,34 miljoonaa Englannin puntaa), Euroopan
investointipankki (3,33 miljoonaa puntaa), sähköntoimittaja Viridian Group Plc (2 miljoonaa puntaa) ja

¥168∂ Asia C-200/97 (Kok. 1998, s. I-7907).
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useita eläkerahastoja (1,33 miljoonaa puntaa). DETIä koskevat sijoitusehdot ovat erilaiset kuin muita
sijoittajia koskevat ehdot. Rahaston rahoitus järjestetään vähitellen viiden vuoden aikana. Tämän kauden
alkupuolella rahoitus tulee pääasiassa DETIltä. Kun julkisen sektorin sijoitusosuus on suoritettu
kokonaisuudessaan, muut sijoittajat sijoittavat jäljelle jäävät osuutensa. Varat palautetaan ensin
yksityisille sijoittajille. Sijoitussalkusta maksetaan lisäkorvauksia julkiselle sektorille vasta sen jälkeen,
kun yksityiset sijoittajat ovat saaneet sijoitukselleen täyden tuoton sekä 10 prosentin vuosittaisen tuoton.
Näiden erojen perusteella voidaan todeta, että rahastoon sisältyy tukea yksityisille sijoittajille ja
pääomarahoitusta saaville pienille ja keskisuurille yrityksille.

Komissio päättää tutkintamenettelyn perusteella, soveltuuko tuki yhteismarkkinoille. Tukijärjestelmän
oikeusperustana ovat Pohjois-Irlannin teollisuuden kehittämisestä vuonna 1982 tehty päätös, rahastosta
tehty sopimus sekä rahaston toimintaa koskevat suuntaviivat. Tämän 10 miljoonan Englannin punnan
suuruisen rahaston tavoitteena on paikata aukkoja, joita on havaittu Pohjois-Irlannissa tapahtuvassa
pääomasijoittamisessa pieniin ja keskisuuriin yrityksiin.

High Technology Fund (172)

Komissio antoi 12. heinäkuuta 2000 hyväksyntänsä Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaisten
perustamalle rahastolle, jolla kannustetaan alkuvaiheessa oleviin huipputekniikkayrityksiin tehtäviä
riskipääomasijoituksia.

Kyseisellä toimenpiteellä Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaiset osallistuvat 20 miljoonalla
Englannin punnalla (31 miljoonalla eurolla) rahastoon, jossa on mukana myös muita sijoittajia. Muut
sijoittajat osallistuvat rahastoon viranomaisia edullisemmin ehdoin, minkä vuoksi toimenpide on
valtiontuen määritelmän mukainen. Rahasto osallistuu vähemmistöosuudella riskipääomarahastoihin,
jotka keskittyvät alkuvaiheessa olevien huipputekniikkayritysten rahoittamiseen. Toimenpiteellä
pyritään kannustamaan institutionaalisia sijoittajia osallistumaan enemmän tämän kaltaiseen sijoitus-
toimintaan sekä lisäämään tarjolla olevien rahastojen volyymiä.

Vaikka Yhdistyneen kuningaskunnan riskipääomamarkkinat ovat muihin EU:n jäsenvaltioihin verrattuna
varsin aktiiviset, alkuvaiheessa oleviin yrityksiin ei ole panostettu niinkään paljon. Esimerkiksi
Belgiassa, Alankomaissa ja Ruotsissa alkuvaiheessa oleviin yrityksiin tehtävät investoinnit olivat vuonna
1999 noin 0,10 prosenttia BKT:sta. Sitä vastoin Yhdistyneessä kuningaskunnassa, jossa niiden osuus on
alle 10 prosenttia riskipääomasijoituksista ja 2 prosenttia kaikista yksityisistä pääomainvestoinneista,
niiden osuus BKT:sta oli alle 0,02 prosenttia, mikä on Euroopan alhaisimpia osuuksia. Yhdistyneen
kuningaskunnan viranomaiset toivovat huipputekniikkayrityksiin suunnatun rahaston ratkaisevan tämän
ongelman. Maaliskuussa pidetyn Lissabonin Eurooppa-neuvoston päätelmissä mainittuna yhteisön
tavoitteena on parantaa alkuvaiheen huipputekniikkayritysten riskipääoman saantia.

4.7 Kansainvälistyminen

Espanja

Ulkomaanmatkailun investointituet (173)

Komissio teki 18. lokakuuta 2000 päätöksen olla vastustamatta Espanjan talousministeriön ilmoittamaa
ulkomaanmatkailun investointitukihanketta. Hanke kattaa vuodet 2000–2006, ja koko kauden budjetti on

¥172∂ Asia N 705/99, EYVL C 315, 4.11.2000.
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yhteensä 1 400 miljoonaa Espanjan pesetaa (8,41 miljoonaa euroa) eli noin 200 miljoonaa pesetaa
(1,2 miljoonaa euroa) vuodessa. Suunnitelma koskee investointihankkeita, joiden osana perustetaan
ulkomaanmarkkinoilla toimiva matkailuyritys tai ostetaan tällainen yritys tai sen osa. Tarkoituksena on
houkutella matkailijoita Espanjaan ja myydä matkailupalveluita. Hankkeeseen ei sisälly vientitukea.
Tukea voidaan myöntää ainoastaan pienille ja keskisuurille yrityksille. Tuki-intensiteetti on
7,5 prosenttia, ja tuen enimmäismäärä on 31,2 miljoonaa Espanjan pesetaa (187 515 euroa). Komissio
totesi tuen soveltuvan yhteismarkkinoille EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan c alakohdan
ja ulkomaisille suorille investoinneille myönnettäviä tukia koskevan käytäntönsä (174) nojalla, jonka
mukaan kyseiset tuet voidaan julistaa yhteismarkkinoille soveltuviksi, mikäli ne noudattavat pienten ja
keskisuurten yritysten valtiontukia koskevissa yhteisön suuntaviivoissa esitettyjä edellytyksiä ja mikäli
tuensaajien määritelmää, tuki-intensiteettiä ja hankkeen tukikelpoisia kustannuksia koskevat edellytykset
ovat kyseisten suuntaviivojen mukaiset.

4.8 Muu kuin alakohtainen tuki

Tanska

Alhaisempi tuloverotus (175)

Komissio teki 3. toukokuuta 2000 päätöksen, jonka mukaan Tanskan ohjelma, jolla ulkomailta
palkattuihin asiantuntijoihin sovelletaan alhaisempaa tuloverokantaa, ei ole yrityksille myönnettyä
valtiontukea (katso myös osa I, 321 kohta).

Ranska

Erikan öljyvuoto (176)

Komissio hyväksyi 4. lokakuuta 2000 Ranskan määräaikaisen tukiohjelman, joka on suunnattu 26.–
28. joulukuuta 1999 vallinneista myrskyistä ja Erikan haaksirikon aiheuttamista öljytuhoista kärsineille
pienille ja keskisuurille yrityksille.

Ranska tukee pääomasijoituksia, joilla korvataan tuhoutuneita tuotantolaitteita ja -laitoksia sekä
varastoja ja katetaan yrityksille aiheutuneita ylimääräisiä rahoituskustannuksia. Tukea voidaan myöntää
ainoastaan sellaisiin vahinkoihin, joita vakuutus ei korvaa, ja sen on oltava suhteutettu aiheutuneisiin
vahinkoihin. Tuki-intensiteetti on 100 prosenttia rahoituskuluista ja 50 prosenttia muista tukikelpoisista
kustannuksista.

Tämän tukiohjelman ulkopuolelle on rajattu maa- ja metsätalous sekä EHTY:n perustamissopimuksen
kattamat alat, sillä ne katetaan muilla erityistoimenpiteillä, sekä kalastusala, jota komissio tarkastelee
erikseen.

Komissio totesi, että Erika-öljytankkerin haaksirikon Bretagnen rannikolla 12. joulukuuta 1999
aiheuttama öljyvuoto oli EY:n perustamissopimuksen 87 artiklassa tarkoitettu ”poikkeuksellinen
tapahtuma” ja että käynnistetty tukiohjelma oli suhteutettu toimenpide tämän onnettomuuden
aiheuttaman vahingon korvaamiseksi.

¥174∂ Katso komission päätökset 97/240/EY (EYVL L 96, 11.4.1997, s. 15), 97/241/EY (EYVL L 96, 11.4.1997, s. 23) ja
97/257/EY (EYVL L 102, 19.4.1997, s. 36). 
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Italia

Hätäapu Marchen ja Umbrian alueille (177)

Komissio päätti 11. huhtikuuta 2000 hyväksyä syksyn 1997 maanjäristyksestä pahimmin kärsineille
Italian alueille suunnatun tuen korottamisen 75 miljoonalla eurolla (150 miljardilla Italian liiralla).

Helmikuussa 1999 komissio hyväksyi EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 2 kohdan b alakohdan
nojalla suorat tuet eniten kärsineillä alueilla Marchessa ja Umbriassa sijaitseville yrityksille, jotka olivat
tehneet investointeja vuoden 1997 maanjäristystä seuranneina kahtena vuotena. Oli ilmeistä, että
yhteensä 26 miljoonan euron suora tuki oli riittämätön kattamaan korvaushakemuksissa esitetyt määrät.
Näin ollen komissio päätti hyväksyä 75 miljoonan euron lisäyksen Italian vuoden 2000 budjettilaissa
ehdotettuun talousarvioon. Tukeen katsottiin voitavan soveltaa EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan
2 kohdan b alakohdassa mainittua poikkeusta.

Valle d’Aosta (178)

Komissio päätti 14. joulukuuta 2000 olla vastustamatta aluelakiehdotuksessa esitettyä tukiohjelmaa, joka
koski Valle d’Aostassa luonnononnettomuuksien varalta tehtäviä turvajärjestelyjä. Ohjelmalla pyritään
korvaamaan luonnonkatastrofien tai poikkeuksellisten tapahtumien aiheuttamia vahinkoja. Tekemänsä
arvioinnin nojalla komissio totesi päätöksessään, että ohjelma oli EY:n perustamissopimuksen
87 artiklan 2 kohdan b alakohdan sekä Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen 61 artiklan 2 kohdan
b alakohdan mukainen.

Italian viranomaiset ovat sitoutuneet ilmoittamaan komissiolle erikseen kaikista ohjelman mukaisista
hankkeista, joiden nojalla tukea myönnetään muihin kuin maanjäristysten, lumivyöryjen, tulvien ja
maanvyörymien aiheuttamiin vahinkoihin. Siltä osin kuin ohjelmassa tarkoitetaan liitteessä I mainittujen
maataloustuotteiden tuotantoon, jalostukseen ja/tai markkinointiin osallistuvia yrityksiä, ohjelmasta
voidaan korvata ainoastaan rakennuksille, koneille, laitteille ja infrastruktuurille aiheutuneet aineelliset
vahingot, ja niitä arvioidaan alueviranomaisten laatimien objektiivisten perusteiden nojalla. Varastoille
aiheutuneita vahinkoja ei korvata. Valle d’Aostan alueen on laadittava kertomus, jossa eritellään, miten
komission hyväksymiä kustannuksia ja intensiteettejä koskevia sääntöjä on noudatettu.

Ruotsi

Tukiohjelma kotien, koulujen ja työpaikkojen sisäilmaston parantamiseksi (179)

Komissio hyväksyi 12. heinäkuuta 2000 Ruotsin investointitukiohjelman, joka sisältää tukea
kunnallisille ja yksityisille asunto- ja kiinteistöyhtiöille rakennusten remontointiin. Ruotsin viranomaiset
perustelevat toimenpidettä sillä, että ilmastoon liittyvistä syistä ruotsalaiset käyttävät jopa 90 prosenttia
elämästään sisätiloissa, minkä vuoksi sisäilmaston laatu on kansanterveyden kannalta erittäin tärkeää.

Ohjelman tarkoituksena on allergisoivien aineiden tai muiden terveysriskejä aiheuttavien aineiden
käytön vähentäminen. Tukikelpoisia hankkeita ovat esimerkiksi riittämättömien tuuletusjärjestelmien
uusiminen, kosteus- ja homevaurioiden korjaaminen sekä radonsäteilyn poistaminen. Tukikelpoisia eivät
ole muutokset, joilla ei ole terveys- tai ympäristövaikutuksia, kuten rakennuksen pohjapiirustuksen

¥177∂ Asia N 784/99, EYVL C 266, 16.9.2000.
¥178∂ Asia N 433/2000.
¥179∂ Asia N 718/99, EYVL C 110, 15.4.2000.
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muuttaminen, eivätkä lainmukaisten edellytysten vuoksi tehdyt toimenpiteet (elleivät ne johda normeissa
säädettyä parempaan tasoon).

Komissio totesi, että tuki voidaan hyväksyä EY:n perustamissopimuksen 137, 152 ja 174 artiklan nojalla
kansanterveyteen sekä työterveyteen ja -turvallisuuteen liittyvistä syistä, jotka ovat tunnustettuja
yhteisön tavoitteita.

Tuloveronhuojennus (180)

Komissio teki 3. toukokuuta 2000 päätöksen, jonka mukaan Ruotsin ohjelma, jolla ulkomailta
palkattuihin asiantuntijoihin sovelletaan alhaisempaa tuloverokantaa, sekä heidän työnantajiensa
maksamien sosiaaliturvamaksujen laskuperustan alentaminen vastaavasti eivät ole valtiontukea (katso
myös osa I, 321 kohta).

Yhdistynyt kuningaskunta

Walesin infrastruktuurin kehittämisohjelma (181)

Komissio teki 6. joulukuuta 2000 päätöksen olla vastustamatta Welsh Development Agencyn
hallinnoimaa infrastruktuurin kehittämisohjelmaa (katso myös osa I, 317 kohta).

¥180∂ Asia N 672/99, EYVL C 284, 7.10.2000.
¥181∂ Ei vielä julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.
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B – Komission antamat tai ehdottamat uudet säädökset ja tiedonannot 

C – Luettelo valtiontukiasioista muilla kuin maatalouden, kalastuksen, 
liikenteen ja kivihiiliteollisuuden aloilla

1 Toimenpiteet, joihin komissio muodollista tutkintamenettelyä aloittamatta 
ei katsonut sisältyvän EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettua tukea

Itävalta

Tanska

Suomi

Ranska

Saksa

1. Alueellisia valtiontukia koskeviin suuntaviivoihin tehtävät muutokset EYVL C 258, 9.9.2000, s. 5
2. Komission direktiivi 2000/52/EY, annettu 26 päivänä heinäkuuta 2000, 

jäsenvaltioiden ja julkisten yritysten välisten taloudellisten suhteiden 
avoimuudesta annetun komission direktiivin 80/723/ETY muuttamisesta

EYVL L 193, 29.7.2000, s. 75

3. Yhteisön suuntaviivat valtiontuesta ympäristönsuojelulle Komission päätös 20.12.2000
4. Yhteisön suuntaviivat maatalousalan valtiontuesta EYVL C 28, 1.2.2000, s. 2
5. Komission asetus (EY) N:o 69/2001, annettu 12 päivänä tammikuuta 2001, 

EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta 
vähämerkityksiseen tukeen 

EYVL L 10, 13.1. 2001, s. 30

6. Komission asetus (EY) N:o 68/2001, annettu 12 päivänä tammikuuta 2001, 
Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta 
koulutustukeen 

EYVL L 10, 13.1.2001, s. 20

7. Komission asetus (EY) N:o 70/2001, annettu 12 päivänä tammikuuta 2001, 
Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta 
pienille ja keskisuurille yrityksille myönnettyyn valtiontukeen

EYVL L 10, 13.1.2001, s. 33

8. Komission tiedonanto – Yleishyödylliset palvelut Euroopassa EYVL C 17, 19.1.2001, s. 4
9. Perustamissopimuksen liitteeseen I kuuluvien tuotteiden mainontaan 

tarkoitettua valtiontukea koskevat yhteisön suuntaviivat
Komission päätös 6.6.2001

N 403/1999 29.3 .2000 Wirtschaftsservice Burgenland 
Aktiengesellschaftin (WIBAG) osakkuuksista 
yrityksissä annetut yleisohjeet

EYVL C 266, 16.9.2000

N 222/2000 21.12.2000 Ympäristötuki Lagerplatz Kaplerille

N 41/1999 3.5.2000 Ulkomaisten asiantuntijoiden verotusohjelman 
muutos

EYVL C 284, 7.10.2000

N 416/1999 20.9.2000 Sähköuudistus EYVL C 354, 9.12.2000

N 746/C/1999 30.5.2000 Laki yritystoiminnan tukemisesta 2000–2006 – 
Pienten ja keskisuurten yritysten liikkeenjohto 

EYVL C 315, 4.11.2000

N 286/2000 2.10.2000 Sofiremin toiminnan laajentaminen 
Castres-Mazamet’n työllistämisalueelle 
ja Graulhet’n kantoniin (Tarnin departementti)

EYVL C 354, 9.12.2000

N 714/1999 4.10.2000 Ganzliner Beschichtungspulver GmbH
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Irlanti

Ruotsi

Yhdistynyt kuningaskunta

2 Tuet, joiden komissio on katsonut soveltuvan yhteismarkkinoille aloittamatta 
EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdassa tai päätöksen 
N:o 2496/96/EHTY 6 artiklan 5 kohdassa tarkoitettua tutkintamenettelyä

Itävalta

N 258/2000 21.12.2000 Dorstenin uima-allas

N 172/2000 4.10.2000 Siemen- ja riskipääomaohjelma EYVL C 37, 3.2.2001

N 672/1999 3.5.2000 Ulkomaisten asiantuntijoiden veronhuojennus EYVL C 284, 7.10.2000

N 657/1999 6.12.2000 Yritysten infrastruktuurin kehittäminen

N 548/1999 21.1.2000 Jäteveden käsittelyn tuki EYVL C 148, 27.5.2000
N 300/1999 14.2.2000 TOP-matkailuohjelma 2000–2006 EYVL C 162, 10.6.2000

Ala-Itävalta N 751/1999 28.2.2000 Ala-Itävallan osavaltion tuki vuosiksi
2000–2006, tutkimus- ja kehitysala 

EYVL C 121, 29.4.2000

Ylä-Itävalta N 595/1999 7.3.2000 Ylä-Itävallan matkailun kehittämisohjelma 
2000–2006

EYVL C 232, 12.8.2000

Ylä-Itävalta N 616/1999 10.3.2000 Ylä-Itävallan talouden edistämisohjelma 2000–
2006

EYVL C 293, 14.10.2000

N 403/1999 29.3.2000 Wirtschaftsservice Burgenland 
Aktiengesellschaftin (WIBAG) osakkuuksista 
yrityksissä annetut yleisohjeet

EYVL C 266, 16.9.2000

N 525/1999 30.5.2000 Aluetukikartta EYVL C 284, 7.10.2000
N 359/1999 31.5.2000 ”Kasvun ja teknologian ERP-ohjelma, osa 1.c: 

Pienet ja keskisuuret yritykset – alueellinen 
kasvuohjelma”

EYVL C 52, 17.2.2001

N 450/1999 31.5.2000 Alueellista innovaatiopalkkiota koskevien 
suuntaviivojen muutos ja voimassaolon pidennys 
vuosiksi 2000–2006

EYVL C 284, 7.10.2000

Ala-Itävalta N 474/1999 13.6.2000 Ala-Itävallan talouden kehittämisen suuntaviivat,
tavoite 2 -ohjelma 2000–2006 / kohta B, 
markkinoiden kehittämistuki 

N 701/1999 3.7.2000 AMFG (1. osa): Rakenneuudistustuki EYVL C 284, 7.10.2000
Styria N 703/1999 7.7.2000 Matkailuinnovaatiot EYVL C 284, 7.10.2000

N 128/2000 26.7.2000 Tutkimushanke ÖAW, IMBA/IMP, Boehringer EYVL C 322, 11.11.2000
N 23/2000 28.7.2000 51 a pykälä, AMFG: rakenneuudistustuki EYVL C 284, 7.10.2000

Styria N 591/1999 28.7.2000 Tutkimus- ja kehitystukiohjelma EYVL C 322, 11.11.2000
Salzburgin osavaltio N 275/2000 11.9.2000 Tavoite 2 -ohjelma EYVL C 328, 18.11.2000

N 14/2000 20.9.2000 Ympäristötuki Donau Chemie AG:lle EYVL C 354, 9.12.2000
N 810/1999 26.9.2000 Pienyritysten luotto-ohjelma EYVL C 354, 9.12.2000

Ala-Itävalta N 476/1999 4.10.2000 Ala-Itävallan talouden edistäminen vuosien 
2000–2006 tavoitteen D painopistealueen 
ohjelman mukaisesti (yritysten sijaintia, 
aloittavia yrityksiä ja rakenteiden parantamista 
koskevat suuntaviivat) 

Tiroli N 117/2000 15.11.2000 Tirolin alueen suunnitteluohjelma 2000–2006 EYVL C 19, 20.1.2001
N 669/2000 7.12.2000 Ympäristötukiohjelma EYVL C 44, 10.2.2001

Styria N 510/2000 21.12.2000 Suuntaviivat taloudellisesta tuesta
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Belgia

Tanska

Suomi

Ranska

Ala-Itävalta N 475/1999 21.12.2000 Talouden kehittämisen suuntaviivat; 
tavoite 2 -ohjelma 2000–2006 / kohta C, 
yhteistyön edistäminen

N 57/1999 17.3.2000 Flaamialueen hallituksen päätös 
innovaatiokoulutuksesta

N 40/1999 3.7.2000 ”Ekologinen tuki” -ohjelman muutos EYVL C 284, 7.10.2000
NN 139/1998 12.7.2000 Tutkimus- ja kehitystuki Sidmar NV:lle ja ALZ 

NV:lle, EHTY-teräs
EYVL C 272, 23.9.2000

N 799/1999 20.9.2000 Belgian aluetukikartta (2000-2006) EYVL C 37, 3.2.2001
Vallonian alue N 226/2000 18.10.2000 Talouskasvusta 30. joulukuuta 1970 annetun lain 

mukainen alueellinen tukiohjelma
EYVL C 37, 3.2.2001

N 799/1999 18.10.2000 Belgian aluetukikartta (2000–2006) EYVL C 37, 3.2.2001
N 234/2000 31.10.2000 Teollisuus- ja palveluinvestointien tukiohjelma EYVL C 44, 10.2.2001
N 518/2000 31.10.2000 Tutkimus- ja kehitystuki ALZ NV:lle, EHTY-

teräsala
EYVL C 44, 10.2.2001

Hainaut N 198/2000 15.11.2000 RETECH (Hainaut’n tavoite 1 -tukien 
vähittäinen lopettaminen)

Flanderi N 715/2000 21.12.2000 Tuki pienille ja keskisuurille yrityksille 
aluetukialueilla (laajentamislaki 30.12.70, 
Flanderi)

N 712/2000 21.12.2000 Neuvonta-, koulutus- ja tutkimustuki

N 704/1999 28.1.2000 Vihreä veropaketti III:n muutokset EYVL C 148, 27.5.2000
N 653/1999 29.3.2000 Hiilidioksidikiintiöt EYVL C 322, 11.11.2000
N 808/1999 11.4.2000 Aluekehityksen tukiohjelma EYVL C 266, 16.9.2000

N 573/1999 1.3.2000 Alushankintalainojen korkotuki EYVL C 162, 10.6.2000
N 60/2000 1.3.2000 Aluetukikartan 2000–2006 intensiteettien muutos EYVL C 134, 13.5.2000
N 734/1999 11.4.2000 Julkisista varoista tuettujen alusluottojen 

korontasausjärjestelmän pidennys
EYVL C 184, 1.7.2000

N 746/B/1999 30.5.2000 Laki yritystoiminnan tukemisesta 
2000–2006 – Tutkimus ja kehittäminen

EYVL C 315, 4.11.2000

N 746/A/1999 30.5.2000 Laki yritystoiminnan tukemisesta 
2000–2006 – Investoinnit 

EYVL C 315, 4.11.2000

N 821/1999 20.6.2000 Ahvenanmaa – Tuki 
käyttöomaisuusinvestointeihin

EYVL C 284, 7.10.2000

N 53/2000 11.8.2000 Kuljetustukiohjelma EYVL C 354, 9.12.2000
N 262/2000 18.9.2000 Ahvenanmaan koulutustuki EYVL C 328, 18.11.2000
N 125/2000 20.9.2000 Laki yritystoiminnan tukemisesta – Tuki 

kiinteistöyhteisölle tai kunnalle
N 531/2000 4.10.2000 Sopimuskohtainen laivanrakennuksen 

toimintatuki
EYVL C 44, 10.2.2001

N 706/1999 4.1.2000 Pienten ja keskisuurten yritysten kehitysrahasto EYVL C 40, 12.2.2000
N 662/1999 4.1.2000 Lyhytkestoinen neuvontatuki EYVL C 40, 12.2.2000
N 2/1999 4.1.2000 FRAC: tuki asiantuntijoiden palkkaamiseen ja 

konsulttiapuun
EYVL C 40, 12.2.2000

N 642/1999 21.1.2000 Talousarviovarat Centre technique du papierille 
ja Association Forêt Celluloselle

EYVL C 55, 26.2.2000
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N 641/1999 21.1.2000 Talousarviovarat Centre technique de la 
fonderielle

EYVL C 55, 26.2.2000

N 645/1999 21.1.2000 Talousarviovarat tekniikkakeskuksille, Institut 
du textile de Francelle (ITF), Centre d’études 
techniques des industries de l’habillement’lle 
(CETIH), Centre technique de la Teinture et du 
Nettoyagelle (CTTN) ja vaatetusteollisuuden 
veronluonteisen maksun uudistaminen

EYVL C 55, 26.2.2000

N 644/1999 21.1.2000 Talousarviovarat tekniikkakeskuksille 
(CTBA ja CETIM) ja kalusteiden 
veronluonteisen maksun uudistaminen

EYVL C 55, 26.2.2000

N 643/1999 21.1.2000 Talousarviovarat ITERG:lle (Institut des Corps 
gras)

EYVL C 55, 26.2.2000

N 778/1999 7.2.2000 Teollisuuden ja työllisyyden kehitysyhtiö 
(Société pour le développement de l’industrie et 
de l’emploi)

N 45/2000 1.3.2000 Aluetukikartta vuosiksi 2000–2006 EYVL C 110, 15.4.2000
NN 63/1999 1.3.2000 Grigny–Viry–Châtillon -vapaakaupunkialueet EYVL C 110, 15.4.2000
N 528/A/1999 10.3.2000 Pienten ja keskisuurten yritysten teollisuus- ja 

liikekiinteistöjen poikkeuspoistoohjelma
EYVL C 217, 10.3.2000

N 818/1999 29.3.2000 Luonnos päätökseksi erilaisten esitysten ja 
konserttien veronluonteisten maksujen 
muuttamisesta

EYVL C 217, 29.7.2000

N 73/2000 11.4.2000 ITEA – Eureka 2023 -ohjelma EYVL C 284, 7.10.2000
N 640/1999 3.5.2000 Pariisin Disneylandin työntekijöiden 

pätevöittävän koulutuksen tuki (Eurodisney 
SCA)

EYVL C 284, 7.10.2000

N 112/2000 13.6.2000 Pienten ja keskisuurten yritysten kehitysrahasto EYVL C 284, 7.10.2000
N 782/B/1999 28.6.2000 PAT-ohjelma – palvelut teollisuudelle EYVL C 354, 9.12.2000
N 782/C/1999 28.6.2000 PAT-ohjelma – työllistäminen palvelualalla EYVL C 354, 9.12.2000
N 782/A/1999 28.6.2000 PAT-ohjelma – teollisuus EYVL C 354, 9.12.2000
N 782/D/1999 28.6.2000 PAT-ohjelma – palvelualan tutkimus EYVL C 354, 9.12.2000
N 753/1999 28.6.2000 Koulutuksen kehittämismäärärahat (EDDF) EYVL C 284, 7.10.2000
N 291/2000 26.7.2000 Tuki Pilkington/Interpanelle EYVL C 293, 14.10.2000
N 450/2000 18.9.2000 DOM-takuurahaston muuttaminen
N 516/2000 19.9.2000 Betoni- ja terrakottatuotteiden veronluonteinen 

maksu
EYVL C 322, 11.11.2000

N 496/2000 20.9.2000 Kello- ja korualan veronluonteinen maksu EYVL C 322, 11.11.2000
N 472/2000 25.9.2000 Nahkateollisuuden veronluonteisen maksun 

uudistaminen
EYVL C 322, 11.11.2000

NN 62/2000 4.10.2000 Tilapäinen tukiohjelma huonon sään ja 
öljysaasteen aiheuttamien vahinkojen 
korvaamiseksi yrityksille

EYVL C 380, 30.12.2000

N 503/2000 16.10.2000 Teollisuuden ja työllisyyden kehitysyhtiön 
SODIEn tukiohjelma, joka perustuu aluetuen 
suuntaviivoihin 

N 443/2000 17.10.2000 Alueellinen työllistämispalkkio (PRE)
Guayana N 628/2000 13.11.2000 Kymmenen Guayanan alueen pien- ja 

mikroyritysten tukiohjelmaa
EYVL C 37, 3.2.2001

Guayana N 402/2000 13.11.2000 Guayana 2000–2006 – Asettautumisrahasto EYVL C 37, 3.2.2001
Réunion N 318/2000 27.11.2000 Réunion 2000–2006 – Suojeltavat hotellit ja 

ravintolat
Réunion N 317/2000 27.11.2000 Réunion 2000–2006 – Vapaa-aika- ja 

matkailutuotteet
EYVL C 37, 3.2.2001

N 116/2000 13.12.2000 Kunnallisen ja yritysten jätehuollon tukiohjelma
N 114/2000 13.12.2000 Uusiutuvan energian tukiohjelma
N 327/2000 22.12.2000 Réunionin aluetta koskevan yhtenäisen ohjelma-

asiakirjan (DOCUP) mukaisten tukiohjelmien 
ilmoittaminen
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Saksa

N 328/2000 22.12.2000 Réunion 2000–2006 – alueellinen 
työllistämispalkkio

N 309/2000 22.12.2000 Réunionin aluetta koskevan yhtenäisen ohjelma-
asiakirjan (DOCUP) mukaisten tukiohjelmien 
ilmoittaminen

N 115/2000 22.12.2000 Tukiohjelma energian rationaalisen käytön 
edistämiseksi

N 283/1999 18.1.2000 Kehitystuki Indonesialle kahden 
matkustajalautan rakentamiseen

EYVL C 142, 20.5.2000

NN 19/1998 18.1.2000 Tuki Bau Union Ost Group:lle EYVL C 121, 29.4.2000
N 626/1999 21.1.2000 Brandenburgin osavaltion ohjelma päästöjen 

vähentämiseksi ja ympäristön suojelemiseksi 
(pidennys)

N 214/1999 21.1.2000 Sachsen-Anhaltin teknologian hallinto-ohjelma 
(Innovaatioassistenttien palkkaus) (TEMPO 4)

EYVL C 55, 26.2.2000

N 429/1999 21.1.2000 Multimedian tutkimus- ja kehitysohjelma EYVL C 148, 27.5.2000
N 666/1999 2.2.2000 Baijerin aluetuki

pienille ja keskisuurille yrityksille
EYVL C 148, 27.5.2000

N 94/1998 2.2.2000 Leuna 2000/elf/mider, Saksa; 
Vergleichsvereinbarung 

N 271/1999 14.2.2000 Thüringenin osavaltion suuntaviivat teollisuuden 
toimipaikkojen rakenteen kehittämiseksi ja 
uudistamiseksi (Rakennekehitysrahasto)

EYVL C 354, 9.12.2000

N 625/1999 15.2.2000 Ympäristöverouudistuksen jatkaminen (EHTY-
teräsala)

EYVL C 134, 13.5.2000

N 575/A/1999 15.2.2000 Ympäristöverouudistuksen jatkaminen EYVL C 322, 11.11.2000
N 743/1999 1.3.2000 Liikkuvuus ja maaliikenne EYVL C 232, 12.8.2000
N 443/1999 1.3.2000 Tutkimus- ja kehittämistuki Institut für Solare 

Technologien GmbH:lle
EYVL C 232, 12.8.2000

N 406/1999 1.3.2000 Delon Filament GmbH EYVL C 134, 13.5.2000
N 379/1999 1.3.2000 Energian ja ehtymättömien energialähteiden 

rationaalinen käyttö – Nordrhein-Westfalenin 
osavaltion yleisohjelma 

EYVL C 232, 12.8.2000

N 533/1999 10.3.2000 Aurinkoenergian käytön pilottihankkeiden 
edistämistä koskevat yleisohjeet

N 707/1999 10.3.2000 Uusien osavaltioiden pienten ja keskisuurten 
yritysten messu- ja näyttelyosallistumisen 
edistäminen 
(Itä-Berliini mukaan lukien)

EYVL C 148, 27.5.2000

NN 90/1998 14.3.2000 Tuki Armaturen Technik Magdeburg GmbH:lle EYVL C 121, 29.4.2000
N 542/1999 17.3.2000 Tutkimus- ja kehittämisyhteistyöohjelma ja 

pilottiasennukset
EYVL C 232, 12.8.2000

N 217/1999 17.3.2000 Teknologian johtamisohjelma,
Sachsen-Anhalt (TEMPO 6 – 
Technologiegründerzentren, TGZ)

EYVL C 210, 22.7.2000

N 531/1999 24.3.2000 Uusiutuvia energianlähteitä koskevat yleisohjeet EYVL C 232, 12.8.2000
N 327/1999 24.3.2000 Thüringenin osavaltion yritysten teknisen 

kehityksen edistämisohjelman pidennys
EYVL C 266, 16.9.2000

N 631/1999 29.3.2000 Kehitysapu Filippiineille: kahden 
pelastusaluksen rakentaminen

EYVL C 232, 12.8.2000

N 700/1999 11.4.2000 Bremerhavener Dockbetriebs GmbH (Bredo) EYVL C 232, 12.8.2000
N 543/1999 11.4.2000 Pienten ja keskisuurten yritysten 

investointitukiohjelma
EYVL C 293, 14.10.2000

N 127/2000 14.4.2000 Bremenin tuki työelämään siirtymiselle EYVL C 202, 15.7.2000
N 709/1999 19.4.2000 Energiansäästöä ja uusiutuvan energian käyttöä 

edistävän Thüringenin osavaltion ohjelman 
pidentäminen ja muutos

EYVL C 266, 16.9.2000

N 809/1999 28.4.2000 Innovaatio-ohjelma EYVL C 232, 12.8.2000
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N 712/1999 28.4.2000 Tutkimus- ja kehitysohjelma ”Rakentaminen ja 
asuminen”

EYVL C 272, 23.9.2000

N 540/1999 28.4.2000 Baijerin teknologiatukiohjelma EYVL C 232, 12.8.2000
N 94/1998 3.5.2000 Leuna 2000/elf/mider, Saksa; 

Vergleichsvereinbarung 
N 759/1999 3.5.2000 Uusiutuvan energian tukiohjelma, Rheinland-

Pfalz
EYVL C 272, 23.9.2000

N 167/2000 5.5.2000 Microsystems-teknologiaohjelma: talousarvion 
korotus

EYVL C 284, 7.10.2000

N 35/2000 16.5.2000 Valtiontuki Sächsische Faserwerke Pirna AG:lle EYVL C 278, 30.9.2000
N 18/2000 16.5.2000 BvS:n ja Thüringenin osavaltion rahoitus 

Thüringer Pianoforte GmbH -yritykselle
EYVL C 258, 9.9.2000

N 480/1999 16.5.2000 Tutkimus- & kehitystuki Applikationszentrum 
Stahl eV:lle

EYVL C 258, 9.9.2000

N 744/1999 26.5.2000 Teknologiayritysten käynnistämistuki EYVL C 293, 14.10.2000
NN 164/1999 30.5.2000 Valtiontuki EBAWE Anlagentechnik GmbH:lle, 

Eilenburg – Sachsen
EYVL C 310, 28.10.2000

N 762/1999 31.5.2000 Tuki jäteveden käsittelyyn (Niedersachsen) EYVL C 284, 7.10.2000
N 110/2000 13.6.2000 Valtiontuki Saksan laivanrakennukselle 2000 EYVL C 272, 23.9.2000
N 740/1999 20.6.2000 Pienten ja keskisuurten yritysten osallistumiseen 

messuihin ja näyttelyihin myönnettäviä tukia 
koskevan Sachsen-Anhaltin yleisohjeen muutos 
ja voimassaolon pidennys 

N 17/2000 28.6.2000 Tuki ORWO Media GmbH:lle (Sachsen-Anhalt) EYVL C 278, 30.9.2000
N 209/1999 28.6.2000 Liittovaltion ja osavaltioiden yhteinen tuki, 

28. puiteohjelma
EYVL C 284, 7.10.2000

N 22/2000 12.7.2000 Tuki Homatec Industrietechnick GmbH:lle
N 16/2000 12.7.2000 Tuki FilmoTec GmbH:lle (Sachsen-Anhalt) EYVL C 315, 4.11.2000
N 750/1999 12.7.2000 BASF Schwarzheide GmbH EYVL C 380, 30.12.2000
NN 14/1998 12.7.2000 Tuki Berlin Cosmetics GmbH & Co. KG:lle EYVL C 310, 28.10.2000
N 54/2000 26.7.2000 Berliinin osavaltion rakennusvuokraohjelma EYVL C 278, 30.9.2000
NN 35/2000 26.7.2000 Thüringenin osavaltion ohjelma, jolla edistetään 

työpaikkojen luomista työmarkkinoilla 
epäedullisessa asemassa oleville ryhmille

EYVL C 272, 23.9.2000

N 665/1999 28.7.2000 Rationaalinen energiankäyttö -tukiohjelma EYVL C 284, 7.10.2000
N 539/1999 28.7.2000 ”Uudet markkinat ja tuotteet” -innovaatiorahasto EYVL C 52, 17.2.2001
N 166/2000 18.9.2000 Fyysisen teknologian tukiohjelma EYVL C 354, 9.12.2000
N 651/1999 25.9.2000 ERP-aluetukiohjelma – tukialueet EYVL C 354, 9.12.2000
N 768/1999 4.10.2000 Innovaatioverkkojen (Inno Net) tukeminen EYVL C 380, 30.12.2000
NN 5/2000 11.10.2000 Tuki yritykselle Mesacon Messelektronik GmbH 

– MMED, Dresden
EYVL C 37, 3.2.2001

N 668/1999 17.10.2000 Uusiutuvan energian käytön tuki EYVL C 362, 16.12.2000
N 594/2000 18.10.2000 Tutkimus- ja kehitystuki Saarstahlille, EHTY

-teräsala
EYVL C 44, 10.2.2001

N 482/2000 31.10.2000 Valtiontuki tutkimus- ja kehitystoiminnan 
lisäämiseksi lääketieteellisen tekniikan alalla 
”Leitprojekte Medizintechnik”

EYVL C 362, 16.12.2000

NN 4/2000 31.10.2000 Valtiontuki Schiffsanlagenbau Barth GmbH:lle
NN 91/1999 31.10.2000 Tuki Projektierung und Anlagenbau GmbH, 

Bautzen (PAB) -yrityksen hyväksi
EYVL C 44, 10.2.2001

N 306/2000 5.11.2000 Nordrhein-Westfalenin ekologisen vesitalouden 
aloite

EYVL C 380, 30.12.2000

N 351/2000 13.11.2000 Baijerin pienten ja keskisuurten yritysten 
lainaohjelma

EYVL C 19, 20.1.2001

N 343/2000 15.11.2000 Tutkimus- ja kehitysohjelma ”Uudet viestimet 
opetuksessa”

EYVL C 19, 20.1.2001

N 156/2000 15.11.2000 2000-luvun navigointi- ja merenkulkutekniikka EYVL C 37, 3.2.2001
N 132/2000 15.11.2000 Työ ja tekniikka, Freie Hansestadt Bremen EYVL C 19, 20.1.2001



VALTIONTUKI 263

KILPAILURAPORTTI 2000

Kreikka

Irlanti

Italia

N 555/2000 22.11.2000 Tilapäinen veronhuojennus eräille CCPP-
voimaloille osana Saksan 
ympäristöverouudistuksen jatkamista

EYVL C 37, 3.2.2001

N 805/1999 29.11.2000 Ympäristönsuojeluohjelma EYVL C 52, 17.2.2001
N 667/2000 13.12.2000 Hampurin kaupunki: Tuki talous- ja 

työmarkkinapolitiikan kannalta erityisen tärkeille 
pienille ja keskisuurille yrityksille

EYVL C 44, 10.2.2001

N 341/2000 13.12.2000 Liittovaltion tutkimus- ja kehitysohjelma 
”Innoregio” Itä-Saksan uusien osavaltioiden 
hyväksi 

N 79/2000 13.12.2000 Viestinten tukiohjelma, Hampuri EYVL C 44, 10.2.2001
N 542/2000 21.12.2000 Laivanrakennus – kehitystuki Vietnamille
N 371/2000 21.12.2000 Innovaatiotoiminnan edistämisohjelma

N 553/1999 26.7.2000 Valtiontuki Glaverbel Kavalas AE:lle (floutlasi) EYVL C 380, 30.12.2000

N 324/1999 11.4.2000 Western Investment Fund
N 109/2000 14.4.2000 Koulutusavustusohjelma EYVL C 266, 16.9.2000
N 237/2000 28.6.2000 Veroperusteisen elokuvainvestointien 

kannustinohjelman muuttaminen
N 279/2000 1.8.2000 Koulutustukiohjelma EYVL C 266, 16.9.2000
N 278/2000 4.8.2000 Koulutusverkosto-ohjelma EYVL C 266, 16.9.2000
N 479/2000 18.9.2000 Pienten ja keskisuurten yritysten osallistuminen 

messuille
EYVL C 354, 9.12.2000

N 477/2000 18.9.2000 Pk-yritysten konsultointipalvelut EYVL C 354, 9.12.2000
N 636/2000 21.12.2000 Tutkimus-, teknologia- ja innovaatioaloite

N 307/1999 4.1.2000 Tuki matkailualan pienten ja keskisuurten 
yritysten investointeihin

EYVL C 40, 12.2.2000

N 205/1999 14.1.2000 DDL numero 460: Matkailualan tuki EYVL C 94, 1.4.2000
N 3/2000 2.2.2000 Työllistämistuet: työajan muutos EYVL C 94, 1.4.2000
N 583/1999 2.2.2000 Valtiontuki Benfil Srl:lle (monialaiset puitteet) EYVL C 293, 14.10.2000
N 144/1999 2.2.2000 Ympäristötuki Servola SpA:lle EYVL C 121, 29.4.2000
N 601/1999 28.2.2000 Valle d’Aostan – DDL numero 3000 ”Tutkimus- 

ja kehitystuki, muutokset lakiin L.R. 84/93”
EYVL C 148, 27.5.2000

N 541/1999 1.3.2000 Campanian alueen tukiohjelma kaupan ja 
matkailualan pienille ja keskisuurille yrityksille

EYVL C 110, 15.4.2000

N 132/1999 1.3.2000 Sviluppo Italian (entinen GEPI SpA) 
pääomasijoitus Parco Navi SpA:han merialan 
tiede- ja vapaa-ajan puiston kehittämiseen

EYVL C 162, 10.6.2000

N 634/A/1999 29.3.2000 Kaivosalueiden elvyttämisen tukitoimet: tuet 
pienille ja keskisuurille yrityksille

EYVL C 184, 1.7.2000

N 787/1999 11.4.2000 Valtiontuki Nuove Industrie Molisane SRLU:lle EYVL C 190, 8.7.2000
N 784/1999 11.4.2000 Vuoden 1997 maanjäristyksestä kärsineille 

alueille myönnetyn hätäavun korottaminen
EYVL C 266, 16.9.2000

N 557/1999 11.4.2000 Alueellinen investointituki Rodriquez C.N.
-telakalle

EYVL C 354, 9.12.2000

NN 91/1998 11.4.2000 Hätätoimenpiteet Napolin alueen tuhoisien 
maanvyörymien vahingoittamien alueiden 
turvatoimien toteuttamiseksi

EYVL C 184, 1.7.2000

N 42/2000 28.4.2000 Paikallisen yrittäjyyden ja talouden tukitoimet 
(Trento)

EYVL C 272, 23.9.2000
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Luxemburg

Alankomaat

N 716/1999 16.5.2000 Kone- ja laivanrakennusyritys Palumbo SpA:lle 
myönnettävä alueellinen investointituki

EYVL C 232, 12.8.2000

N 763/1999 26.5.2000 Umbrian alue – Matkailutuki, lain L.R. 33/94 
muuttaminen

N 536/1998 31.5.2000 Provincia Autonoma di Trento (PAT) – 
maakuntalaki numero 175 ”Vuoristoalueen 
kehittäminen ja kiireelliset toimenpiteet 
maatalouden tukemiseksi”

N 31/2000 20.6.2000 Friuli-Venezia Giulia: horisontaalisten 
tavoitteiden tukeminen

EYVL C 19, 20.1.2001

N 238/2000 3.7.2000 Työllistämistuki: työajan muutos – Tuen 
voimassaolon pidentäminen 

EYVL C 266, 16.9.2000

N 737/1999 12.7.2000 Tuki Cotonificio di Capitabanata S.r.l:lle EYVL C 293, 14.10.2000
N 715/1999 12.7.2000 Laki 488/92 toimenpiteistä Italian epäsuotuisilla 

alueilla toteutettujen investointien tukemiseksi
EYVL C 278, 30.9.2000

N 233/2000 26.7.2000 Terme di Castrocaro SpA:n pääoman korotus EYVL C 380, 30.12.2000
N 173/2000 26.7.2000 Teollisen ja kilpailua edeltävän tutkimuksen ja 

kehityksen sekä yleisten koulutustoimenpiteiden 
tuki

EYVL C 310, 28.10.2000

N 785/1999 26.7.2000 Tuki Villa Romana srl:lle hotellihankkeeseen EYVL C 328, 18.11.2000
N 93/2000 1.8.2000 Matkailualan tuki (Lombardia) EYVL C 315, 4.11.2000
N 330/2000 18.9.2000 LR 45/96 – Työllistämistoimenpiteet – Emilia

-Romagna
EYVL C 354, 9.12.2000

N 354/1999 25.9.2000 Kaivosalan supistumisesta kärsineiden alueiden 
elvytykseen tarkoitetun tukiohjelman (laki 
221/90) pidennys ja määrärahojen lisäys

EYVL C 354, 9.12.2000

N 236/A/2000 4.10.2000 Harmaassa taloudessa tapahtuvan työn 
muuttaminen lailliseksi

EYVL C 44, 10.2.2001

N 433/2000 29.11.2000 Tuki luonnononnettomuuksien varalta tehtäviin 
turvajärjestelyihin (Valle d’Aosta)

N 815/B/1999 13.12.2000 Tuet Piemonten alueen pienille ja keskisuurille 
yrityksille investointeihin, jotka kohdistuvat 
hissilaiteinfrastruktuurin rakentamiseen tai 
uudistamiseen 

EYVL C 44, 10.2.2001

N 502/2000 21.12.2000 Merenkulkuyritysten investointituet
N 445/2000 21.12.2000 Uusi asetus f.i.t:stä (fondo speciale rotativo per la 

ricerca tecnologica)

N 793/B/1999 19.7.2000 Luxemburgin eräiden alueiden taloudelliseen 
kehitykseen suunnattu aluetukiohjelma

EYVL C 278, 30.9.2000

N 793/A/1999 19.7.2000 Aluetukikartta (2000–2006) EYVL C 266, 16.9.2000

N 663/1999 14.1.2000 Voittoa tuottamattomien ja erityisalojen 
energiantoimituksiin tarkoitetun tukiohjelman 
budjetin korotus

EYVL C 46, 19.2.2000

N 260/1999 14.1.2000 Ympäristötekniikkaohjelma EYVL C 46, 19.2.2000
N 230/1999 20.1.2000 Tutkimus- ja kehitysohjelma, joka koskee 

maaperän puhdistamista ja suojaamista ja 
maaperän laadunhallintaa

EYVL C 148, 27.5.2000

N 578/1999 2.2.2000 Lähellä rannikkoa olevan tuulivoimalan 
esittelyhanke

EYVL C 148, 27.5.2000

N 151/2000 11.4.2000 Laivanrakennuksen tukiohjelmat 2000 EYVL C 184, 1.7.2000
N 85/2000 11.4.2000 ITEA-ohjelma (Eureka 2023) EYVL C 272, 23.9.2000
N 444/1999 11.4.2000 Puuteknologiaohjelma EYVL C 272, 23.9.2000
N 729/1999 5.5.2000 Tukia koskeva Limburgin provinssin säädös, 

kohta 4.3
N 648/1999 20.6.2000 Ympäristöinvestointivähennys EYVL C 284, 7.10.2000



VALTIONTUKI 265

KILPAILURAPORTTI 2000

Portugali

Espanja

N 637/1999 20.6.2000 Kansallisen kestävän kehityksen aloitteen säätiön 
rahoitus

EYVL C 284, 7.10.2000

N 228/2000 12.7.2000 Aluetukikartta (2000–2006) EYVL C 266, 16.9.2000
N 764/1999 26.7.2000 Noord-Hollandin investointipalkkio-ohjelma 

2000 (decentral IPR)
EYVL C 272, 23.9.2000

N 549/1999 26.7.2000 Alueelliset investointihankkeet 2000 (IPR 2000–
2006)

EYVL C 272, 23.9.2000

N 304/2000 7.8.2000 Hiilidioksidin vähentämisohjelma EYVL C 328, 18.11.2000
N 801/1999 25.9.2000 Expertisenetwerk Meervoudig Ruimtegebruik 

-rahaston toteuttama tutkimus- ja kehitysohjelma
EYVL C 354, 9.12.2000

N 456/2000 15.11.2000 Televiestintäteknologiaohjelma
N 422/1998 15.11.2000 Kehitysmaiden POPM-ohjelma – Yksityiset 

kehitysosakkuusyhtiöt -ohjelma
N 654/2000 13.12.2000 Voittoa tuottamattomien ja erityisalojen 

energiantoimituksiin tarkoitetun tukiohjelman 
budjetin korotus

NN 30a/2000 21.12.2000 Veroasteen korotus, joka liittyy 
jätevesipoikkeukseen, siistausjätepoikkeukseen, 
vihreän sähkön nollatariffiin ja 
jätteenpolttolaitoksia koskevaan poikkeukseen

N 212/1999 21.12.2000 Aluetukialueiden vapaa poisto-ohjelma (1999)

N 8/2000 7.3.2000 Yritysten modernisoinnin tukijärjestelmän 
pidennys (Sirme)

EYVL C 121, 29.4.2000

N 555/1999 14.3.2000 Verotuksellinen tukiohjelma Madeiran alueella 
toteutettavien investointien tukemiseksi

EYVL C 266, 16.9.2000

N 96/2000 28.6.2000 Madeiralle tehtävien sijoitusten 
veronhuojennukset

EYVL C 266, 16.9.2000

N 102/2000 12.7.2000 GALP:n yksityistäminen EYVL C 3, 6.1.2001
N 124/2000 26.7.2000 Alueellisten matkailuohjelmien tukiohjelma 

(PITER)
EYVL C 272, 23.9.2000

N 89/2000 26.7.2000 Strategisten matkailutuotteiden tukiohjelma 
(Protur)

EYVL C 266, 16.9.2000

N 667/1999 26.7.2000 Taloudellisen toimenpideohjelman 
1.2 toimenpide

EYVL C 266, 16.9.2000

N 55/2000 1.8.2000 Madeiran verohelpotusohjelma EYVL C 266, 16.9.2000
N 820/1999 1.8.2000 Alueellisten tuotteiden myynninedistämisen 

tukiohjelma – Azorit
EYVL C 266, 16.9.2000

N 817/1999 1.8.2000 Alueellisten tuotteiden kuljetustukiohjelma – 
Azorit

EYVL C 266, 16.9.2000

N 219/2000 18.9.2000 Energiavarojen käytön tukiohjelma EYVL C 328, 18.11.2000
N 457/2000 31.10.2000 Teknologian kehityksen käynnistyshankkeet EYVL C 37, 3.2.2001
N 478/2000 27.11.2000 Tieteen, tekniikan ja innovaatioiden 

toimintaohjelman toimenpide 2.3
EYVL C 19, 20.1.2001

N 440/2000 21.12.2000 Investointituki EXPORPLASille, synteettikuidut

N 731/1999 18.1.2000 Laivojen rahoitusohjelma 2000 EYVL C 94, 1.4.2000
N 708/1998 18.1.2000 Verotukselliset toimintatuet: erityistalousalue 

(ZEC)
EYVL C 121, 29.4.2000

N 498/1999 2.2.2000 Minas de Rio Tinton pelastamistuki EYVL C 94, 1.4.2000
N 11/2000 15.2.2000 Autojen varustelua ja osia koskeva 

teknologiasuunnitelma
EYVL C 202, 14.7.2000

N 538/1999 1.3.2000 Tutkimuksen ja kehityksen aluetukiohjelma EYVL C 184, 1.7.2000
N 442/1999 1.3.2000 Investointien ja tutkimuksen ja kehityksen 

tukiohjelma
EYVL C 121, 29.4.2000
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N 789/1999 14.3.2000 Tekstiiliteollisuuden innovaatio-ohjelma EYVL C 293, 14.10.2000
N 676/1999 14.3.2000 Rautateiden tekniikkasuunnitelma EYVL C 272, 23.9.2000
N 56/2000 24.3.2000 Tuki koulutukseen ja työllisyyden edistämiseen 

(La Rioja)
EYVL C 202, 15.7.2000

NN 160/1999 29.3.2000 Alavan alueen ohjelma yrityksissä tapahtuvan 
koulutuksen edistämiseksi

EYVL C 134, 13.5.2000

N 635/1999 29.3.2000 Energia-alan tuet (Valencia) EYVL C 272, 23.9.2000
N 632/1999 29.3.2000 Aluetukiohjelma, jolla tuetaan investointeja, 

tutkimusta ja kehitystä sekä kilpailukykyä
EYVL C 184, 1.7.2000

N 437/1999 29.3.2000 Tutkimuksen aluetukiohjelma 
”Teknologiakannustimet yrityksille”

EYVL C 184, 1.7.2000

N 13/2000 7.4.2000 Pienten ja keskisuurten yritysten tuet (Aragon) EYVL C 217, 29.7.2000
N 800/1999 11.4.2000 Ammattikoulutuksen aluetukiohjelma EYVL C 184, 1.7.2000
N 773/1999 11.4.2000 Vuosien 2000–2006 aluetukikartta EYVL C 184, 1.7.2000
N 654/1999 11.4.2000 Työllistämistukiohjelma EYVL C 184, 1.7.2000
N 596/1999 11.4.2000 Aluetukiohjelma teknologiakoulutuksen, 

tutkimuksen ja innovaation edistämiseksi
EYVL C 184, 1.7.2000

N 141/2000 3.5.2000 Investointi- ja työllistämistuet (Navarra) EYVL C 284, 7.10.2000
N 698/1999 3.5.2000 Työllistämistukijärjestelmä (yhteisön 

työllisyyssuuntaviivojen täytäntöönpano)
EYVL C 184, 1.7.2000

N 697/1999 3.5.2000 Työllistämistukijärjestelmä (yhteisön 
työllisyyssuuntaviivojen täytäntöönpano)

EYVL C 184, 1.7.2000

N 693/1999 3.5.2000 Työllistämistukijärjestelmä (yhteisön 
työllisyyssuuntaviivojen täytäntöönpano)

EYVL C 184, 1.7.2000

N 75/2000 16.5.2000 Alueellinen investointitukiohjelma (Asturias) EYVL C 293, 14.10.2000
N 728/1999 16.5.2000 Alueellinen tukiohjelma, josta tuetaan pienten ja 

keskisuurten yritysten ulkopuolista 
konsulttiapua, koulutusta ja työllisyyttä

EYVL C 272, 23.9.2000

N 727/1999 16.5.2000 Tutkimus- ja kehitystoiminnan aluetukiohjelma EYVL C 272, 23.9.2000
N 726/1999 16.5.2000 Aluetukiohjelma pienten ja keskisuurten 

yritysten hankkimiin konsulttipalveluihin
EYVL C 272, 23.9.2000

N 722/1999 16.5.2000 Alueellinen investointitukiohjelma ja tuki 
investointeihin liittyvään työllistämiseen

EYVL C 272, 23.9.2000

N 410/1999 16.5.2000 Alueellinen investointitukiohjelma ja tuki 
investointeihin liittyvään työllistämiseen 
(Kastilia ja León)

EYVL C 52, 17.2.2001

N 75/2000 24.5.2000 Alueellinen investointitukiohjelma (Asturias) EYVL C 293, 14.10.2000
N 70/2000 13.6.2000 Tuki teollisen turvallisuuden edistämiseen (La 

Rioja)
EYVL C 284, 7.10.2000

N 66/2000 13.6.2000 Tuki energian käytön järkeistämiseen ja 
uusiutuvien energiamuotojen käyttöön (La Rioja)

EYVL C 315, 4.11.2000

N 136/2000 20.6.2000 Aluetuki – Aragon EYVL C 284, 7.10.2000
N 721/1999 28.6.2000 Alueellinen tukiohjelma pienten ja keskisuurten 

yritysten tuotteiden pitämiseksi kaupan
EYVL C 310, 28.10.2000

N 104/2000 3.7.2000 Tutkimus- ja innovaatiotuet (Navarra) EYVL C 322, 11.11.2000
N 627/1999 14.7.2000 Täydennyskoulutuksen aluetukiohjelma 

(Valencia)
EYVL C 272, 23.9.2000

N 276/2000 26.7.2000 Tieteellis-teknisen ja ympäristöalan 
Profit-ohjelma 

EYVL C 310, 28.10.2000

N 191/2000 26.7.2000 Tieto- ja viestintätekniikan, tietoyhteiskunnan 
sekä liikenteen ja maankäytön Profit-ohjelma

EYVL C 310, 28.10.2000

N 223/2000 28.7.2000 IRIS-investointitukiohjelma – Kantabria EYVL C 272, 23.9.2000
N 202/2000 28.7.2000 Kaapeliverkkoteknologian ja -palvelukokeilujen 

tutkimus- ja kehitystuki
EYVL C 284, 7.10.2000

N 190/2000 28.7.2000 Ammattikoulutus- ja sopeutusohjelma (Aragon) EYVL C 284, 7.10.2000
N 432/2000 7.8.2000 Espanjan tukiohjelman N 135/99 muutos 

(ilmailutekniikkasuunnitelma II)
EYVL C 354, 9.12.2000
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Ruotsi

N 430/2000 7.8.2000 Espanjan tukiohjelman N 11/2000 muutos 
(autojen osia ja varusteita koskeva 
teknologiasuunnitelma)

EYVL C 354, 9.12.2000

N 481/2000 18.9.2000 Yrityksissä tapahtuvaan koulutukseen tarkoitetun 
Álavan aluetukiohjelman pidennys

EYVL C 354, 9.12.2000

N 411/2000 25.9.2000 Teknologian tukiohjelma teollisen laadun ja 
turvallisuuden edistämiseksi

EYVL C 354, 9.12.2000

N 372/2000 25.9.2000 Matkailu-, kulttuuri- ja rannikon vapaa-
ajantoimintojen alueellinen 
investointitukiohjelma
(Galicia)

EYVL C 354, 9.12.2000

N 216/2000 25.9.2000 Matkailualan investointitukiohjelma (Kantabria) EYVL C 310, 28.10.2000
N 344/2000 16.10.2000 Matkailualan tuet EYVL C 380, 30.12.2000
N 658/1999 16.10.2000 Ympäristönsuojelun aluetukiohjelma (Valencia) EYVL C 44, 10.2.2001
N 431/2000 18.10.2000 Investointitukiohjelma Madridin seudun 

tukialueilla
EYVL C 37, 3.2.2001

N 345/2000 18.10.2000 Ulkomaanmatkailun investointituet
N 444/2000 24.10.2000 Kastilia- La Manchan alueella toimivien osuus- 

ja yhteisötalouden pienten ja keskisuurten 
yritysten tukiohjelma

EYVL C 44, 10.2.2001

N 401/2000 24.10.2000 Tuki vakituisten työpaikkojen luomiseen 
Melillan kaupunkiin

N 293/2000 24.10.2000 Ympäristönsuojelun aluetukiohjelma (Baskimaa) EYVL C 37, 3.2.2001
N 538/2000 15.11.2000 Ympäristönsuojelun aluetukiohjelma (Andalusia) EYVL C 37, 3.2.2001
N 676/2000 29.11.2000 Pienten ja keskisuurten kaupunkien 

kaasuverkkojen laajennus – Valencia
N 333/2000 29.11.2000 Kanariansaarten teollisuuden kehittämisen ja 

teknologisen uudistamisen tukiohjelma
EYVL C 52, 17.2.2001

N 738/1999 29.11.2000 Matkailualan tuet (Valencia)
N 717/1999 29.11.2000 Alueellinen investointi-, monipuolistamis- ja 

innovaatiotukiohjelma (Valencia)
N 217/2000 13.12.2000 Kantabrian alueen työllisyys- ja koulutustuki EYVL C 52, 17.2.2001
N 587/2000 18.12.2000 Saasteidentorjuntatoimet (La Rioja)
N 670/2000 19.12.2000 Yrityksille suunnattu innovaatio-ohjelma 

(Madrid)
N 735/2000 22.12.2000 Valtiontuki Rockwool Peninsular SA:lle EYVL C 44, 10.2.2001
N 633/2000 22.12.2000 Koulutustuet – Katalonia (2000–2006)
N 677/2000 29.12.2000 Investointituet (2000–2006) – Madrid
N 414/2000 29.12.2000 Kaasun käytön lisääminen Valenciassa

N 685/1999 14.1.2000 Pienten ja keskisuurten yritysten tuki EYVL C 110, 15.4.2000
N 748/1999 2.2.2000 Elokuvatuotannon ja elokuvaan liittyvien 

toimintojen tukiohjelma (Ruotsin 
elokuvainstituutin sopimus)

JOCE C 134, 13.5.2000

N 639/1999 29.3.2000 Aluetukikartta 2000–2006 EYVL C 258, 9.9.2000
N 646/1999 3.5.2000 Aluekehityksen tukiohjelma EYVL C 266, 16.9.2000
N 4/2000 16.5.2000 Pienimuotoinen sähköntuotanto EYVL C 284, 7.10.2000
N 211/1999 26.7.2000 Alueellisten rahoitusyhtiöiden rahoitus – 

ohjelman muutos
EYVL C 284, 7.10.2000

NN 72/A/2000 13.12.2000 Hiilidioksidivero-ohjelman pidennys
N 732/2000 21.12.2000 Ympäristötukiohjelmien pidennys
NN 71/2000 21.12.2000 Hiilidioksidivero-ohjelman pidennys
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Yhdistynyt kuningaskunta

3 Välipäätökset, joissa jäsenvaltiota kehotetaan toimittamaan 
komission tarvitsemat tiedot

Belgia

Saksa

Espanja

4 Asiat, joissa komissio on aloittanut EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetun koko toimenpidettä tai sen osaa koskevan tutkintamenettelyn

Belgia

Suomi

N 342/1999 31.1.2000 Paikallisviranomaiset – tuki pienille ja 
keskisuurille yrityksille

EYVL C 148, 27.5.2000

N 802/1999 15.2.2000 Tutkimus- ja kehitystyön veronhuojennus EYVL C 162, 10.6.2000
N 470/1999 24.3.2000 Industry Forum -sopeutusohjelma EYVL C 272, 23.9.2000
N 130/1999 14.4.2000 Alueelliset kehitysvirastot EYVL C 142, 20.5.2000
N 791/1999 28.4.2000 Yritystukiohjelma EYVL C 266, 16.9.2000
N 478/1999 5.5.2000 Rikollisuuden vähentämisen tutkimusohjelma EYVL C 322, 11.11.2000
N 705/1999 12.7.2000 Yhdistyneen kuningaskunnan 

huipputeknologiarahasto
EYVL C 315, 4.11.2000

N 480/2000 26.7.2000 Valtiontuki Motorola Limitedille EYVL C 293, 14.10.2000
N 265/2000 26.7.2000 Aluetukikartta 2000–2006 EYVL C 272, 23.9.2000
N 786/1999 20.9.2000 Tuki Nissanille, Sunderland EYVL C 354, 9.12.2000
NN 15/2000 4.10.2000 Siviililentokonealan tutkimus- ja tekniikan 

esittelyohjelma 
EYVL C 19, 20.1.2001

N 656/1999 4.10.2000 Kumppanuuksien kehittäminen EYVL C 380, 30.12.2000
N 655/1999 4.10.2000 Liikekiinteistöt EYVL C 380, 30.12.2000
N 473/2000 18.10.2000 Tutkimusyhteistyöohjelma

NN 73/2000 29.11.2000 Tuki Verlipack-yritykselle 

NN 16/2000 29.3.2000 Pollmeier GmbH
NN 135/1999 13.6.2000 Graf von Henneberg Porzellan GmbH (Ilmenau/Thüringen) EYVL C 272, 23.9.2000
NN 81/1998 13.6.2000 Tuki Saalfelder Hebezeugbau GmbH:lle, Thüringen EYVL C 27, 27.1.2001
NN 23/2000 12.7.2000 Tuki Klausner Nordic Timber GmbH & Co. Kg:lle (KNT) 

Wismar – Saksa
C 41/1999 12.7.2000 Tuki Efbe Verwaltungs GmbH & Co Management KG:lle 

(nykyisin Lintra Beteiligungsholding GmbH)
NN 40/1998 21.12.2000 Tuki Zeitzer Maschinen-, Anlagen, Geräte Zemat GmbH:lle 

(Sachsen-Anhalt)

NN 61/2000 12.7.2000 Laivanrakennustuki – Espanjan telakoiden rakenneuudistuksen 
jatkaminen

N 457/1999 (C 29/2000) 3.5.2000 Tuki Ford Werke AG Fabrieken te Genk -yritykselle EYVL C 217, 29.7.2000

NN 158/1999 (C 21/2000) 29.3.2000 Investointituki Ojala-Yhtymä Oy:lle (Haapajärvi) EYVL C 162, 10.6.2000
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Ranska

Saksa

Italia

Alankomaat

NN 144/1999 (C 23/2000) 29.3.2000 Tuki Ojala-Yhtymä Oy:lle (Piippola) EYVL C 278, 30.9.2000

NN 38/2000 (C 53/2000) 20.9.2000 Tuki yritykselle MDPA (Mines de Potasse d’Alsace) EYVL C 37, 3.2.2001
NN 28/2000 31.10.2000 Ulkomaisten toimipisteiden verottomat varaukset (yleisen 

verolain 39 octies A–D pykälä) – EHTY:n terästeollisuus
N 941/1996 29.11.2000 Biopolttoaineiden veronhuojennus

N 769/1999 (C 1/2000) 18.1.2000 Tuki Philipp Holzmann AG:lle EYVL C 110, 15.4.2000
NN 93/1999 (C 6/2000) 2.2.2000 Kvaerner Warnow Werft – liian suuri rakenneuudistustuki EYVL C 134, 13.5.2000
NN 112/1999 (C 10/2000) 15.2.2000 Tuki STAMAG Stahl und Maschinenbau AG:lle EYVL C 110, 15.4.2000
NN 5/1999 (C 9/2000) 15.2.2000 KataLeuna GmbH Catalystsin toinen yksityistäminen EYVL C 142, 20.5.2000
NN 147/1998 (C 19/2000) 14.3.2000 Technische Glaswerke Ilmenau, GmbH EYVL C 217, 29.7.2000
N 590/1999 11.4.2000 Valtiontuki Bell Flavors & Fragrances Duft und Aroma 

GmbH:lle
NN 52/1999 (C 28/2000) 11.4.2000 Tuki Hirschfelder Leinen und Textil GmbH:lle (HILTEX) EYVL C 272, 23.9.2000
NN 84/1998 (C 27/2000) 11.4.2000 Deckel Maho Seebach GmbH EYVL C 217, 29.7.2000
NN 38/1999 (C 31/2000) 16.5.2000 Tuki yritykselle Neue Harzer Werke GmbH Blankenburg, 

Sachsen-Anhalt
EYVL C 301, 21.10.2000

NN 135/1999 13.6.2000 Graf von Henneberg Porzellan GmbH (Ilmenau/Thüringen)
NN 81/1998 (C 35/2000) 13.6.2000 Tuki Saalfelder Hebezeugbau GmbH:lle, Thüringen EYVL C 27, 27.1.2001
NN 126/1999 (C 39/2000) 12.7.2000 Tuki LandTechnik Schönebeck GmbH:lle EYVL C 278, 30.9.2000
NN 44/1998 (C 38/2000) 12.7.2000 Pelastus- ja rakenneuudistustuki Ilka Mafa Kältetechnik 

GmbH:lle
EYVL C 278, 30.9.2000

N 153/2000 26.7.2000 SKL-Motoren- und Systemtechnik GmbH:n ja MTU:n 
välillä tehty omaisuuden ostosopimus (SKL – M/MTU 
omaisuuden ostosopimus)

NN 56/1998 (C 44/2000) 26.7.2000 Tuki SKL-Motoren- und Systemtechnik GmbH:lle EYVL C 27, 27.1.2001
NN 80/1999 (C 52/2000) 20.9.2000 KHK Metallverarbeitung Brotterode GmbH EYVL C 27, 27.1.2001
NN 142/1999 15.11.2000 Thüringen porzellan GmbH (Kahla/Thüringen)
NN 40/1998 21.12.2000 Tuki Zeitzer Maschinen-, Anlagen, Geräte Zemat GmbH:lle 

(Sachsen-Anhalt)

N 792/1999 (C 16/2000) 1.3.2000 Italian aluetukikartta vuosiksi 2000–2006 EYVL C 175, 24.6.2000
N 166/1999 (C 11/2000) 1.3.2000 Italia: Rivit SpA:lle myönnettävä investointituki, 

EHTY:n ulkopuolinen teräsala 
EYVL C 142, 20.5.2000

N 736/1999 (C 17/2000) 14.3.2000 Tuki Solar Tech srl:lle EYVL C 142, 20.5.2000
NN 1/2000 (C 42/2000) 19.7.2000 Köysiratalaitteistoille myönnettävä valtiontuki, Bolzanon 

provinssi
EYVL C 27, 27.1.2001

N 670/1999 (C 41/2000) 19.7.2000 Tuki IVECO SpA:lle EYVL C 27, 27.1.2001
N 106/1999 (C 45/2000) 26.7.2000 Ympäristönsuojeluun myönnettävä valtiontuki yritykselle 

Ferriere Nord Spa
EYVL C 315, 4.11.2000

N 125/1998 (C 47/2000) 26.7.2000 Tuki Ilva Lamiere e Tubi Srl:lle ja Siderumbra SpA:lle EYVL C 315, 4.11.2000
NN 70/2000 (C 54/2000) 4.10.2000 Pankkeja ja pankkisäätiöitä koskevat verotustoimenpiteet EYVL C 44, 10.2.2001

N 234/1999 18.1.2000 Kehitystuki Indonesialle
N 233/1999 (C 3/2000) 18.1.2000 Kehitystuki Indonesialle EYVL C 101, 8.4.2000
C 4/2000 2.2.2000 Tuki 10:lle lannankäsittelyalan yritykselle / BPM- 

tukijärjestelmä
EYVL C 272, 23.9.2000
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Portugali

Espanja

Ruotsi

Yhdistynyt kuningaskunta

5 Asiat, joissa komissio on aloittanut päätöksen N:o 2496/96/EHTY 6 artiklan 
5 kohdassa tarkoitetun koko toimenpidettä tai sen osaa koskevan tutkintamenettelyn

Itävalta

Saksa

NN 53/1999 2.2.2000 Tuki 10:lle lannankäsittelyalan yritykselle / BPM- 
tukijärjestelmä

N 532/1999 (C 12/2000) 1.3.2000 Kehitysapu Kiinalle (laivanrakennus) EYVL C 148, 27.5.2000
N 129/2000 (C 22/2000) 29.3.2000 Valtiontuki alankomaalaisille lannankuljetusyrityksille EYVL C 175, 24.6.2000
N 766/1999 (C 30/2000) 16.5.2000 Bova – Alankomaat – Peru EYVL C 301, 21.10.2000
NN 157/1999 (C 57/2000) 18.10.2000 Tuki Nolte BV:lle (Valmont Nederland) EYVL C 37, 3.2.2001

NN 60/2000 (C 37/2000) 28.6.2000 Madeiran vapaa-aluetta koskeva Portugalin rahoitus- ja 
verotukiohjelma 

EYVL C 301, 21.10.2000

C 68/1997 (C 5/2000) 18.1.2000 Sniace SA EYVL C 110, 15.4.2000
NN 146/1998 (C 20/2000) 29.3.2000 Tuki SNIACE S.A. -yritykselle EYVL C 162, 10.6.2000
NN 143/1999 (C 33/2000) 16.5.2000 Tuki Fesa-Enfersa-yhtymälle (Fertiberia SA) EYVL C 315, 4.11.2000
NN 61/2000 (C 40/2000) 12.7.2000 Laivanrakennustuki – Valtion telakoiden 

rakenneuudistuksen jatkaminen
EYVL C 328, 18.11.2000

NN 24/1999 (C 49/2000) 17.8.2000 Tuki Santana motorille EYVL C 328, 18.11.2000
NN 83/2000 (C 60/2000) 31.10.2000 Yhtiöverovapautuksena myönnetyt verotuet tietyille 

Vizcayan maakuntaan Espanjaan vastaperustetuille 
yrityksille

EYVL C 37, 3.2.2001

NN 82/2000 (C 59/2000) 31.10.2000 Yhtiöverovapautuksena myönnetyt verotuet tietyille 
Guipúzcoan maakuntaan Espanjaan vastaperustetuille 
yrityksille

EYVL C 37, 3.2.2001

NN 81/2000 (C 58/2000) 31.10.2000 Yhtiöverovapautuksena myönnetyt verotuet tietyille Álavan 
maakuntaan Espanjaan vastaperustetuille yrityksille

EYVL C 37, 3.2.2001

N 718/1999 (C 2/2000) 18.1.2000 Toimenpiteet rakennusten sisäympäristön parantamiseksi EYVL C 110, 15.4.2000
N 638/1999 (C 15/2000) 1.3.2000 Sosiaaliturvamaksujen alennusohjelman muutos EYVL C 184, 1.7.2000

N 563/1999 (C 46/2000) 26.7.2000 Viridian-kasvurahasto (Pohjois-Irlanti) EYVL C 266, 16.9.2000
N 491/2000 (C 51/2000) 20.9.2000 Nissan/Micra (NMUK) -suunnitelma EYVL C 310, 28.10.2000
N 334/2000 (C 56/2000) 18.10.2000 Alueelliset pääomasijoitusrahastot EYVL C 27, 27.1.2001

N 215/1999 (C 24/2000) 11.4.2000 Voest Alpine Stahl Linz GmbH -vedenpuhdistuslaitokselle 
myönnettävä investointituki

EYVL C 190, 8.7.2000

N 41/2000 (C 34/2000) 13.6.2000 Ympäristönsuojelutuki Stahlwerke Bremen GmbH:lle EYVL C 310, 28.10.2000
NN 69/2000 (C 43/2000) 19.7.2000 Georgsmarienhütte GmbH -hallinnointisopimus BvS:n ja 

Gröditzer Stahlwerken kanssa
EYVL C 3, 6.1.2001
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Italia

6 Asiat, joissa komissio on laajentanut EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua koko toimenpidettä tai sen osaa koskevaa tutkintamenettelyä

Italia

Espanja

7 Asiat, joissa komissio on aloittanut uudelleen EY:n perustamissopimuksen 
88 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun koko toimenpidettä tai sen osaa koskevan 
tutkintamenettelyn

Espanja

8 Asiat, joissa komissio on lopettanut EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan
2 kohdassa tarkoitetun menettelyn, koska kyseessä ei ollut EY:n 
perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu tuki

Ranska

Saksa

Espanja

N 589/1999 (C 13/2000) 1.3.2000 Tuki Lucchini, Lovere SpA:lle EYVL C 148, 27.5.2000
N 588/1999 (C 13/2000) 1.3.2000 Tuki Lucchini, Mura SpA:lle EYVL C 148, 27.5.2000
N 587/1999 (C 13/2000) 1.3.2000 Tuki Acciaierie e Ferriere Beltrame, s. Giorgio di Nogaro 

SpA:lle 
EYVL C 148, 27.5.2000

N 586/1999 (C 13/2000) 1.3.2000 Tuki Acciaierie e Ferriere Beltrame, Vicenza SpA:lle EYVL C 148, 27.5.2000
N 585/1999 (C 13/2000) 1.3.2000 Tuki Acciaierie e Ferriere Leali SpA:lle EYVL C 148, 27.5.2000
N 749/1999 (C 25/2000) 11.4.2000 Ympäristötuki Lucchini SpA:lle ja Siderpotenza SpA:lle, 

EHTY:n terästeollisuus
EYVL C 184, 1.7.2000

N 145/1999 (C 25/2000) 11.4.2000 Ympäristönsuojelutuki Lucchini SpA:lle ja Siderpotenza 
SpA:lle, EHTY:n terästeollisuus

EYVL C 184, 1.7.2000

C 64/1998 3.5.2000 Istituto Poligrafico e Zecca dello Statolle (valtion setelipainolle 
ja rahapajalle) myönnetyt vuosittaiset tuet 

EYVL C 272, 23.9.2000

C 33/1998 13.6.2000 Babcock Wilcox España (BWE) SA:n 
yksityistämisjärjestelyihin sisältyvä tuki

EYVL C 232, 12.8.2000

C 9/1995 18.1.2000 Tuki teräsyritykselle (EHTY) Tubacex EYVL C 110, 15.4.2000

C 39/1998 11.4.2000 EDF:n myöntämät tuet joillekin paperiteollisuusyrityksille
C 14/1999 3.5.2000 Tasq:n valtiontuki
C 45/1999 4.10.2000 Valtiontuki Myriad-yritykselle (Fabrique de fer de Maubeuge), 

EHTY – teräs
EYVL C 27, 27.1.2001

C 56/1998 16.5.2000 Verovapaat investointivaraukset yritysten perustamiseen
C 21/1999 13.6.2000 Kali und Salz GmbH EYVL L 44, 15.2.2001

C 5/2000 20.9.2000 SNIACE SA EYVL L 11, 16.1.2001
C 9/1995 31.10.2000 Tuki teräsyritykselle (EHTY) Tubacex EYVL L 52, 22.2.2001
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9 Asiat, joissa komissio on lopettanut EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetun menettelyn lopullisella myönteisellä päätöksellä katsottuaan 
tuen yhteismarkkinoille soveltuvaksi

Itävalta

Suomi

Saksa

Italia

Alankomaat

Portugali

10 Asiat, joissa komissio on lopettanut EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetun menettelyn lopullisella ehdollisella päätöksellä katsottuaan 
tuen yhteismarkkinoille soveltuvaksi tietyin edellytyksin

Saksa

Alankomaat

C 61/1998 19.7.2000 Tuki Lenzing Lyocell GmbH & Co KG:lle EYVL L 38, 8.2.2001

C 23/2000 21.12.2000 Tuki Ojala-Yhtymä Oy:lle (Piippola)

C 18/1999 18.1.2000 Tuki Linde AG:lle, Sachsen-Anhalt EYVL L 211, 22.8.2000
C 61/1997 14.3.2000 Tuki Elpro AG:lle (Berliini) EYVL L 229, 9.9.2000
C 66/1998 29.3.2000 Kvaerner Warnow Werft GmbH – Kapasiteettirajoituksen ylitys EYVL L 156, 29.6.2000
C 30/1998 13.6.2000 Tuki Wildauer Kurbelwelle GmbH:lle EYVL L 287, 14.11.2000
C 20/1998 26.7.2000 Valtiontuki SICAN-yhtymälle ja sen hankekumppaneille 

mikroelektroniikan tutkimus- ja kehityshankkeisiin
EYVL L 18, 19.1.2001

C 15/1998 21.12.2000 Kranbau Köthen GmbH

C 5/1999 12.7.2000 Tuki Fiat Auton Mirafiori Carrozzerian tuotantolaitoksille EYVL L 13, 17.1.2001
C 16/2000 20.9.2000 Aluetukikartta 2000–2006
C 17/2000 15.11.2000 Tuki Solar Tech srl:n hyväksi
C 25/2000 21.12.2000 Ympäristötuki Lucchini SpA:lle ja Siderpotenzalle, EHTY – 

teräs

C 3/2000 13.12.2000 Kehitystuki Indonesialle

C 78/1999 28.6.2000 Aluetukikartta 2000–2006 EYVL L 297, 24.11.2000

C 47/1999 14.3.2000 Alueellisen talousrakenteen parantamista Saksassa koskevan 
liittovaltion ja osavaltion yhteisen tehtävän mukaisten 
tukialueiden uudelleenrajaaminen kaudella 2000–2003

C 70/1997 13.12.2000 Tuki Sket Walzwerkstechnik GmbH:lle

C 18/1998 18.10.2000 Océ – värimustesuihkukirjoittimien kehittäminen



VALTIONTUKI 273

KILPAILURAPORTTI 2000

11 Asiat, joissa komissio on lopettanut EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetun menettelyn kielteisellä tai osittain kielteisellä päätöksellä 
katsottuaan tuen yhteismarkkinoille soveltumattomaksi

Belgia

Ranska

Saksa

Italia

Alankomaat

Ruotsi

C 37/1993 29.3.2000 25 päivänä kesäkuuta 1992 annetun Vallonian asetuksen 
29 b artikla

EYVL L 191, 27.7.2000

C 40/1999 4.10.2000 Tuki Verlipack-yritykselle 

C 29/1999 21.6.2000 Manufacture Corrézienne de Vêtements EYVL L 293, 22.11.2000
C 38/1998 12.7.2000 Tuki Kimberly Clark / Scott -konsernille

C 18/1999 18.1.2000 Tuki Linde AG:lle, Sachsen-Anhalt
C 46/1999 15.2.2000 Kvaerner Warnow Werft GmbH – Kapasiteettirajoituksen ylitys

vuonna 1997
EYVL L 120, 20.5.2000

C 26/1999 15.2.2000 Tuki Dessauer Geräteindustrie GmbH:lle (DGI), Sachsen-
Anhalt

EYVL L 1, 4.1.2001

C 36/1999 23.2.2000 Korn Fahrzeuge und Technik GmbH EYVL L 295, 23.11.2000
C 45/1997 11.4.2000 System Microelectronic Innovation GmbH, Frankfurt (Oder) EYVL L 238, 22.9.2000
C 42/1998 21.6.2000 Cda Compact Disc Albrechts GmbH, Albrechts EYVL L 318, 16.12.2000
C 20/1998 26.7.2000 Tuki Sican-konsernille ja hankekumppaneille 

mikroelektroniikan tutkimus- ja kehityshankkeessa
C 56/1997 21.12.2000 Tuki Zeuro Möbelwerk GmbH:lle (Thüringen)

C 26/1998 2.2.2000 Toimenpiteet osuustoiminnallisten yritysten hyväksi EYVL L 129, 30.5.2000
C 8/1999 15.2.2000 Valtiontuki Fiat Auto SpA:n Rivaltan tuotantolaitoksille EYVL L 117, 18.5.2000
C 68/1999 16.5.2000 Taloudellisissa vaikeuksissa olevien suuryritysten erityisen 

velkasaneerausmenettelyn edellyttämät kiireelliset toimenpiteet
C 34/1999 21.6.2000 Sisilialaisen Acque Minerali Srl -yhtiön pääomarakenteen 

vahvistaminen
EYVL L 272, 25.10.2000

C 5/1999 12.7.2000 Tuki Fiat Auto SpA:lle – Mirafiori Carrozzerian tehdas
C 27/1997 12.7.2000 Fantozzi-lain soveltaminen moottoriajoneuvo-, laivanrakennus- 

ja synteettikuitualojen yrityksille 
EYVL L 279, 1.11.2000

C 17/2000 15.11.2000 Tuki Solar Tech srl:n hyväksi

C 4/2000 13.12.2000 Tuki 10:lle lannankäsittelyalan yritykselle / BPM-
tukijärjestelmä

C 15/2000 21.12.2000 Muutettu sosiaaliturvamaksujen alennusohjelma
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12 Asiat, joissa komissio on lopettanut päätöksen N:o 2496/96/EHTY 6 artiklan 
5 kohdassa tarkoitetun menettelyn kielteisellä tai osittain kielteisellä päätöksellä 
katsottuaan tuen yhteismarkkinoille soveltumattomaksi

Belgia

Saksa

Italia

Espanja

13 Asiat, joissa komissio on lopettanut EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetun menettelyn jäsenvaltion luovuttua ehdotetusta toimenpiteestä

Belgia

Ranska

Saksa

Alankomaat

Ruotsi

Yhdistynyt kuningaskunta

C 57/1999 15.2.2000 Ympäristönsuojelutuki NV Sidmarille EYVL L 129, 30.5.2000
C 76/1999 15.11.2000 Työllistämistuet Cockerill Sambre SA:lle – EHTY – teräs

C 10/1999 28.6.2000 Tuki Salzgitter AG:lle, Preussag Stahl AG:lle ja rauta- ja 
terästeollisuuden alalla toimiville yhtymän tytäryhtiöille

EYVL L 323, 20.12.2000

C 13/2000 29.11.2000 Ympäristötuki EHTY:n teräsyrityksille 

C 57/1997 31.10.2000 Espanjan yhtiöverolait

C 58/1999 1.3.2000 Belgian aluetukikartta 2000–2006 EYVL C 322, 11.11.2000
C 29/1998 14.3.2000 Tuki Hermes Railtel N.V:lle (HER)
C 29/2000 31.10.2000 Tuki Ford Werke AG:n Genkin tehtaille

C 59/1999 1.3.2000 Ranskan aluetukikartta 2000–2006 EYVL C 134, 13.5.2000

C 26/2000 20.9.2000 Valtiontuki Bell Flavors & Fragrances Duft und Aroma 
GmbH:lle

C 10/2000 15.11.2000 Valtiontuki STAMAG Stahl und Maschinenbau AG:lle

C 66/1999 30.5.2000 Aluetukikartta 2000–2006 EYVL C 27, 27.1.2001

C 2/2000 12.7.2000 Toimenpiteet rakennusten sisäympäristön parantamiseksi EYVL L 295, 23.11.2000

C 79/1999 20.9.2000 Valtiontuki Rover Longbridgelle EYVL C 19, 20.1.2001
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14 Päätökset asian saattamisesta yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi EY:n 
perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti

Saksa

Italia

15 Muut komission päätökset

Belgia

Suomi

Ranska

Saksa

Irlanti

Alankomaat

Espanja

Ruotsi

C 64/1997 11.4.2000 Westdeutsche Landesbank Girozentrale EYVL L 150, 23.6.2000

C 49/1998 29.11.2000 Työllisyyden edistämiseen tähtäävät toimenpiteet: lain 196/97 
15 ja 26 pykälä 

N 799/1999 18.10.2000 Belgian aluetukikartta (2000–2006)
C 40/1999 6.12.2000 Tuki Verlipack-yritykselle 

Piippola C 23/2000 30.5.2000 Tuki Ojala-Yhtymä Oy:lle
N 746/D/1999 30.5.2000 Laki yritystoiminnan tukemisesta

2000–2006 – Pienten ja keskisuurten yritysten 
toimintaedellytykset

EYVL C 315, 4.11.2000

N 125/2000 13.12.2000 Laki yritystoiminnan tukemisesta – Tuki 
kiinteistöyhteisölle tai kunnalle

C 38/1998 20.7.2000 Tuki Kimberly Clark / Scott -konsernille

N 533/1999 3.5.2000 Aurinkoenergian käytön pilottihankkeiden 
edistämistä koskevat yleisohjeet

C 21/1999 20.9.2000 Kali und Salz GmbH
N 16/2000 4.10.2000 Tuki Filmotec GmbH:lle, Sachsen-Anhalt

Dublin C 1/1999 8.6.2000 Dublinin tulli- ja satama-alueella (Customs 
House Docks Area) sijaitsevien muiden kuin 
asuinrakennusten vuokralaisille myönnettävä 
valtiontuki 

EYVL L 260, 14.10.2000

N 324/1999 4.10.2000 Western investment fund

C 4/2000 11.4.2000 Tuki 10:lle lannankäsittelyalan yritykselle / 
BPM-tukijärjestelmä

C 3/1999 26.7.2000 Valtion telakat – hyväksytyn tukimäärän ylitys
Valencia N 739/1999 29.11.2000 Tuet kotimaankaupan hyväksi

N 4/2000 24.5.2000 Pienimuotoinen sähköntuotanto
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D – Luettelo valtiontukiasioista muilla aloilla

1 Maatalous

1.1 Toimenpiteet, joihin komissio ei katsonut sisältyvän EY:n perustamissopimuksen
87 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua tukea ja joissa komissio 
ei aloittanut muodollista tutkintamenettelyä 

Suomi

Irlanti

Italia

Alankomaat

Espanja

1.2 Tuet, joiden komissio on katsonut soveltuvan yhteismarkkinoille
ja joista komissio ei ole aloittanut EY:n perustamissopimuksen
88 artiklan 2 kohdassa mainittua muodollista tutkintamenettelyä

Itävalta 

 N 264/2000 20.9.2000 Maatalousalan tuki EYVL C 322, 11.11.2000
 N 97/2000 20.9.2000 Maatilojen investoinnit EYVL C 322, 11.11.2000 
 N 160/2000 20.9.2000 Tuki nuorille maanviljelijöille EYVL C 322, 11.11.2000 

 N 6/2000 19.7.2000 Western investment fund – Länsi-Irlannin 
kehittämisrahasto

EYVL C 284, 7.10.2000 

 N 164/2000 12.7.2000 Floramiata SpA EYVL C 258, 9.9.2000 
Bolzano NN 76/2000 4.10.2000 Toimenpiteet karjankasvatuksen edistämiseksi 

sekä maidon ja maitotuotteiden laadun ja 
hygienian parantamiseksi

EYVL C 334, 25.11.2000

Veneto N 439/2000 31.10.2000 Maatalous- ja elintarvikealan tuet  

 NN 137/1999 2.2.2000 Leipomotuotteiden laatuvaatimuksia koskeva 
tutkimus

EYVL C 78, 18.3.2000

 NN 65/2000 18.10.2000 Veronluonteisilla maksuilla rahoitetut 
puuntaimia koskevat eri toimenpiteet

EYVL C 354, 9.12.2000

Asturias NN 24/2000 21.12.2000 Lihan laatu EYVL C 71, 3.3.2001

Ylä-Itävalta N 392/1999 10.3.2000 Toimenpiteet kylien ja kaupunkien 
kehittämiseksi

EYVL C 110, 15.4.2000 

Ala-Itävalta N 574/1999 4.8.2000 Maidon ja maitotuotteiden laatu  
Wien N 266/2000 25.9.2000 Toimenpide pikkukurkkuviruksia vastaan EYVL C 310, 28.10.2000
Ylä-Itävalta N 10/2000 18.10.2000 Investointituki lannanlevityslaitteisiin EYVL C 328, 18.11.2000
 N 536/2000 30.10.2000 Kuivuuden maataloudelle aiheuttamia 

menetyksiä korvaavat toimenpiteet (2000)
EYVL C 345, 2.12.2000
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Belgia

Tanska 

Suomi 

Burgenland N 329/2000 8.11.2000 Palkkio lehmien hankinnasta jalostusta varten EYVL C 354, 9.12.2000 
 N 519/2000 27.11.2000 Investointituki maataloustuotteiden kaupan 

pitämistä ja jalostusta varten
EYVL C 380, 30.12.2000

Ala-Itävalta N 119/2000 12.12.2000 Karjanjalostuksen parantamisen edistäminen EYVL C 11, 13.1.2001

Flanderi N 398/1999 11.1.2000 Neuvontapalvelut maatiloille ja puutarhatiloille EYVL C 46, 19.2.2000
 NN 141/1999 18.1.2000 Dioksiini – eräistä eläinperäisistä elintarvikkeista 

maksettavat korvaukset
EYVL C 78, 18.3.2000

Vallonia N 770/1999 18.1.2000 Korvaukset dioksiinikriisistä kärsineille 
maatalousyrityksille

EYVL C 71, 11.3.2000

 N 83/2000 24.5.2000 Täydentävä tuki dioksiinikriisistä kärsineille 
yrityksille

EYVL C 175, 24.6.2000

Flanderi N 7/2000 5.7.2000 Flaamilaisten tuotteiden 
myynninedistämisrahasto

EYVL C 225, 5.8.2000

 N 303/2000 28.7.2000 Maksut dioksiinikriisistä kärsineiden 
maatalousyritysten vahinkojen korvaamiseen 
tarkoitetulle rahastolle

EYVL C 252, 2.9.2000

Flanderi N 84/2000 28.7.2000 Dioksiini – valtiontuki lannan PCB-testauksille EYVL C 252, 2.9.2000
 N 229/2000 30.11.2000 Maatilojen tietokoneistaminen  
Vallonia N 630/2000 18.12.2000 Julkisen takuun myöntäminen nuorten 

viljelijöiden tilanpidon aloituksen yhteydessä
EYVL C 19, 20.1.2001

 N 565/2000 27.12.2000 Raaka-aineiden budjettirahastoon maksettavat 
maksut

EYVL C 27, 27.1.2001

 N 270/1999 18.1.2000 Sianlihantuotantoon liittyvän veroluonteisen 
maksurahastojärjestelmän muuttaminen

EYVL C 78, 18.3.2000

 N 282/1999 21.2.2000 Tuki siementen sertifiointia varten EYVL C 88, 25.3.2000
 N 245/2000 12.7.2000 Maatalouden valuuttajärjestelmän tuet  
 N 195/2000 23.8.2000 Joulukuussa 1999 aiheutuneiden metsien 

myrskyvahinkojen korvaaminen
EYVL C 272, 23.9.2000

 N 214/2000 31.8.2000 Korvaus hedelmäpuille aiheutuneista 
myrskyvaurioista

EYVL C 284, 7.10.2000

 N 134/2000 12.12.2000 Salmonellan torjuntaan myönnettävä tuki EYVL C 11, 13.1.2001
 N 122/2000 21.12.2000 Tuki luonnonmukaiselle maataloudelle EYVL C 27, 27.1.2001

 N 741/1999 18.1.2000 Maatalouden valuuttajärjestelmän 
siirtymäkauden tuki – kuitupellavaa koskeva 
ohjelma

EYVL C 71, 11.3.2000

 N 702/1999 26.1.2000 Maatalouden varhaiseläketukijärjestelmä  
 N 80/2000 14.3.2000 Liittymisasiakirjan 141 artiklan mukainen tuki EYVL L 130, 31.5.2000
Ahvenanmaa N 222/1998 11.4.2000 Viljelijöille tarkoitetun korkotuettujen lainojen 

järjestelmän muuttaminen 
EYVL C 169, 17.6.2000

 N 65/2000 20.6.2000 Maatalouden varhaiseläketukea koskeva 
järjestelmä

EYVL C 210, 22.7.2000

 N 44/2000 26.7.2000 Taloudellisissa vaikeuksissa oleville 
porotalouden ja luontaiselinkeinojen harjoittajille 
myönnettävä tuki

EYVL C 266, 16.9.2000

 N 59/2000 11.8.2000 Maataloustuotteiden markkinointi  
 N 160/2000 20.9.2000 Tuki nuorille viljelijöille EYVL C 322, 11.11.2000
 N 264/2000 20.9.2000 Tuki maaseudun kehittämiselle EYVL C 322, 11.11.2000
 N 97/2000 20.9.2000 Maatilojen investoinnit EYVL C 322, 11.11.2000
 N 43/2000 21.12.2000 Porotalous EYVL C 60, 24.2.2001
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Ranska 

Saksa 

 N 592/1999 18.1.2000 Myllyteollisuuden tuki EYVL C 71, 11.3.2000
 NN 96/1995 11.4.2000 Office nationale des forêts (ONF, Ranskan 

metsähallitus)
EYVL C 169, 17.6.2000

 N 30/2000 2.5.2000 Vuoristoalueilla tuotettavan sianlihan 
laadunparantamiseen myönnettävä tuki

EYVL C 162, 10.6.2000

 N 62/2000 3.5.2000 Siipikarja-alan tuki EYVL C 169, 17.6.2000
 N 92/2000 16.5.2000 Tuki myrskyn aiheuttamien metsätuhojen 

korjaamiseen – kansallinen Chablis-suunnitelma
EYVL C 184, 1.7.2000

 N 188/2000 16.5.2000 Tuki myrskyn maatiloille aiheuttamien 
vahinkojen korvaamiseksi

EYVL C 184, 1.7.2000

 N 528/B/1999 26.6.2000 Maatalousalan pienten ja keskisuurten yritysten 
teollisuus- ja liikekiinteistöjen poikkeuspoisto-
ohjelma

EYVL C 232, 12.8.2000

 N 174/2000 28.7.2000 Lammasalalle myönnettävä tuki EYVL C 252, 2.9.2000
 N 458/2000 11.8.2000 Alueellinen konsulttipalveluiden tukirahasto  
 N 515/2000 18.10.2000 Kansalliselle maatalouden 

kehittämisyhdistykselle (ANDA) myönnettävien 
tukien ja veroluonteisten maksujen jatkaminen

 

 N 396/2000 18.10.2000 Sokeri- ja sokeriruokoalan eri ammatteja 
koskevien teknisten keskusten hyväksi 
myönnettävien tukien ja veroluonteisen maksun 
jatkaminen

EYVL C 328, 18.11.2000

 N 186/2000 18.10.2000 Ranskan Euroopassa sijaitsevilla alueilla 
viljeltävien öljykasvien alan ammattienväliselle 
keskukselle (CETIOM) myönnettävien tukien ja 
veroluonteisten maksujen jatkaminen

EYVL C 328, 18.11.2000

 N 514/2000 18.10.2000 Joidenkin vilja-alan toimien rahoitukseen 
käytettävän veroluonteisen maksun (FASC) 
perinnän jatkaminen

EYVL C 328, 18.11.2000

 N 356/2000 7.11.2000 Tuet lihotushanhialalle EYVL C 354, 9.12.2000

Brandenburg NN 136/1999 18.1.2000 Metsänomistajille myönnettävä valtiontuki EYVL C 62, 4.3.2000
 N 369/1999 2.2.2000 Raaka-aineiden käytön kehittämistä koskevat 

tutkimus-, kehittämis- ja esittelyhankkeet
EYVL C 62, 4.3.2000

Bremen NN 128/1999 14.3.2000 Investointituki appelsiinimehun tuotantolaitosta 
varten

EYVL C 121, 29.3.2000

Schleswig-Holstein N 473/1999 14.3.2000 Maatilahallintoa koskeva neuvonta EYVL C 121, 29.3.2000
Schleswig-Holstein N 86/2000 6.4.2000 Tuki luontoelämysalueille EYVL C 127, 5.5.2000
Baden-Württemberg N 113/2000 2.5.2000 Myrskytuhojen korvaaminen Baden-

Württembergin osavaltion metsissä
EYVL C 162, 10.6.2000

Baijeri N 105/2000 2.5.2000 Toimenpiteet vuoden 1999 myrskytuhojen 
korvaamiseksi

EYVL C 162, 10.6.2000

Mecklenburg- 
Vorpommern

N 452/1999 3.5.2000 Suoalueiden suojelu ja kehittäminen EYVL C 169, 17.6.2000

Mecklenburg- 
Vorpommern

N 692/1999 16.5.2000 Pelastus- ja rakenneuudistustoimenpiteet 
maatalousalalla

EYVL C 184, 1.7.2000

Schleswig-Holstein NN 113/1999 16.5.2000 Kotieläinten jalostustoimenpiteiden tukeminen  
Niedersachsen N 80/1999 16.5.2000 Maaseudun elinkeinoelämän perusrakenteiden 

säilyttämiseen tähtäävien hankkeiden tukeminen
EYVL C 184, 1.7.2000

Baijeri N 617/1999 30.5.2000 Maatalousalan investointien edistäminen EYVL C 210, 22.7.2000
Sachsen-Anhalt N 298/1999 6.6.2000 Tutkimus ja kehittämistoimi maatalous- ja 

eläinlääkintäalalla
EYVL C 190, 8.7.2000

Mecklenburg- 
Vorpommern

N 196/2000 13.6.2000 Investoinnit pektiinin jalostuslaitokseen EYVL C 217, 29.7.2000

 N 187/2000 28.7.2000 Myrskyn aiheuttamien vahinkojen korvaaminen 
metsäalalla

EYVL C 252, 2.9.2000
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Kreikka 

Irlanti 

Italia 

Schleswig-Holstein N 326/1999 23.8.2000 Kylien ja maaseutualueiden kehittämisen 
edistäminen 

EYVL C 272, 23.9.2000

 N 206/2000 25.9.2000 Kasvisperäisten, nopeasti hajoavien 
voiteluöljyjen käytön lisääminen maa- ja 
metsätalouskoneissa

EYVL C 310, 28.10.2000

 NN 23/1997 18.10.2000 Valtiontuki eläinkulkutautien torjumiseksi EYVL C 345, 2.12.2000
Brandenburg N 395/2000 27.11.2000 Korkotuet lyhytaikaisiin lainoihin, joilla 

korvataan epäsuotuisista sääoloista aiheutuneita 
tappioita

EYVL C 380, 30.12.2000

Mecklenburg- 
Vorpommern

NN 76/1999 29.11.2000 Tuki eläintautirahastolle EYVL C 19, 20.1.2001

 N 743/2000 18.12.2000 Tuki tuottajajärjestöille EYVL C 19, 20.1.2001
Schleswig-Holstein N 690/2000 18.12.2000 Luonnonmukaisen viljelyn tuki EYVL C 19, 20.1.2001
 N 725/2000 21.12.2000 Liittovaltion ohjelma kevään 2000 kuivuuden 

vuoksi vaarassa olevia tiloja varten
EYVL C 27, 27.1.2001

N 727/2000 21.12.2000 Perunoiden vienti Romaniaan EYVL C 71, 3.3.2001

 N 633/1999 11.1.2000 Epäsuotuisista sääolosuhteista johtuvat vahingot  
 N 494/1999 11.1.2000 Tuki epäsuotuisista sääolosuhteista kärsineille 

valkosipulinviljelijöille
 

 N 495/1999 26.1.2000 Tuki kevään 1999 sääolosuhteista kärsineille 
viljelijöille

 

 N 82/1999 10.3.2000 Jalostusalan investointituki – Venus-osuuskunta EYVL C 110, 15.4.2000 
 N 145/2000 10.5.2000 Tuki viljelijöille, joiden sato ja karjatilat 

vahingoittuivat epäsuotuisien sääolojen vuoksi
EYVL C 169, 17.6.2000

 N 38/2000 15.5.2000 Tuki maanviljelijöille ja karjankasvattajille EYVL C 169, 17.6.2000
 N 249/2000 14.12.2000 Taloudellinen tuki viljelijöille, joiden perunat 

vahingoittuivat epäsuotuisien sääolojen vuoksi
EYVL C 19, 19.1.2001

 N 780/1999 1.3.2000 Sianlihantuottajien tukeminen EYVL C 110, 15.4.2000
 N 6/2000 19.7.2000 Western investment fund – Länsi-Irlannin 

kehittämisrahasto
EYVL C 284, 7.10.2000

 N 363/2000 30.10.2000 Markkinoinnin edistämistä koskeva tukiohjelma 
(MIAP)

EYVL C 345, 2.12.2000

 N 263/2000 30.10.2000 Tukiohjelma puutarhaviljelyalan yritysten 
hyväksi

EYVL C 345, 2.12.2000

 N 297/2000 21.11.2000 Peruna-alan kehittäminen EYVL C 371, 23.12.2000
 N 575/2000 13.12.2000 Maatalouden valuuttajärjestelmän 

siirtymäkauden tuki
 

 N 296/2000 18.12.2000 Vaihtoehtoisten yritysten perustaminen/hallinto EYVL C 19, 20.1.2001
 N 294/2000 18.12.2000 Maitoalan hygieniastandardien parantaminen EYVL C 19, 20.1.2001

Toscana N 479/1999 11.1.2000 Ekstraneitsytoliiviöljyn laadunvalvonta  
 N 652/1999 18.1.2000 Itainvestin pääomaosakkuus yrityksessä 

Granarolo Felsinea SpA
EYVL C 62, 4.3.2000

Emilia-Romagna N 465/1999 17.2.2000 Ympäristöä ja kuluttajien terveyttä suojelevia 
tekniikoita käyttäen valmistettujen 
maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden 
arvostuksen lisääminen

EYVL C 78, 18.3.2000

Apulia N 375/1998 17.2.2000 Toimenpiteet maatalousomaisuuden 
hankkimiseksi

EYVL C 78, 18.3.2000

Abruzzo N 622/1998 21.2.2000 Maatalousalan käyttöluotot EYVL C 88, 25.3.2000
Veneto N 310/1999 22.2.2000 Leader II -alueohjelma EYVL C 88, 25.3.2000
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Emilia-Romagna N 600/1999 1.3.2000 Elintarviketeollisuuden järjestelmien 
kehittäminen

EYVL C 110, 15.4.2000

 N 794/1999 2.3.2000 Toimenpiteet maataloustuotteiden 
menekinedistämiseen ulkomailla 

EYVL C 101, 8.4.2000

Emilia-Romagna N 489/1999 2.3.2000 Maataloustuotannon laadun parantaminen EYVL C 101, 8.4.2000
Toscana N 9/2000 10.3.2000 Luonnonmukaista tuotantoa harjoittavien 

tuottajien tuki vuonna 1999 aiheutuneiden 
tarkastus- ja sertifikaatiokustannusten 
kattamiseksi

EYVL C 110, 15.4.2000

Toscana N 564/1999 10.3.2000 Paikallisten uhanalaisten rotujen suojeluohjelma EYVL C 110, 15.4.2000
Toscana N 486/1999 10.3.2000 Maataloustoiminnan taloudellinen 

kehittämisohjelma
EYVL C 110, 15.4.2000

Umbria N 439/1999 10.3.2000 Viiniviljelyalueiden kehittäminen EYVL C 110, 15.4.2000
Piemonte N 165/1999 14.3.2000 Maanparannusta ja keinokastelua koskevat 

normit
EYVL C 121, 29.4.2000

Bolzano NN 123/1999 14.3.2000 Vuoristolaiduntamispalkkio, 9.8.1999 annettu 
alueellinen laki numero 7

EYVL C 121, 29.4.2000

Piemonte N 398/1998 22.3.2000 Viininviljelyn tukeminen EYVL C 121, 29.4.2000
Sardinia N 84/B/1999 6.4.2000 Työllistämistoimia ja alueellisen 

tuotantojärjestelmän kehittämistä koskevat 
säännöt

EYVL C 127, 5.5.2000

Sisilia NN 
114/A/1998

11.4.2000 Maatalousalan kehittämisvirastoa koskevat 
toimenpiteet ja muita maataloutta koskevia 
kiireellisiä toimenpiteitä 

EYVL C 169, 17.6.2000

Trento N 733/1999 3.5.2000 Hylätyn viljelymaan ja niittyjen kunnostaminen 
ja hoito

EYVL C 175, 24.6.2000

 N 560/1999 3.5.2000 Sitrushedelmäalan toimintasuunnitelma EYVL C 169, 17.6.2000
 N 257/1999 3.5.2000 Maatalouden valuuttajärjestelmän 

siirtymäkauden tuet
EYVL C 169, 17.6.2000

Sardinia N 157/1999 3.5.2000 SADAM-ISZ-hanke (RIBS) EYVL C 175, 24.6.2000
Sardinia N 67/2000 24.5.2000 Marraskuun 1999 sateista kärsineet maatilat EYVL C 175, 24.6.2000
Umbria N 546/1999 30.5.2000 Korkotuettujen lyhytaikaisten lainojen 

saatavuuden ja takuurahastojen tuen edistäminen 
maatalousalalla

EYVL C 210, 22.7.2000

Piemonte N 708/1999 6.6.2000 Viinitarhojen uusiminen TMA-laatuviinien 
tuotantoa varten

EYVL C 190, 8.7.2000

 N 131/2000 15.6.2000 Esitislauksesta saatujen tuotteiden hankkiminen 
ja varastointi AIMA:n toimesta 
(markkinointivuodet 1997/1998 ja 1998/1999)

EYVL C 210, 22.7.2000

Toscana N 690/1999 15.6.2000 Tuberkuloosista johtuvien nautaeläinten 
teurastusten korvaaminen

EYVL C 210, 22.7.2000

Marche N 354/2000 26.7.2000 Tuki vaikeuksissa oleville yrityksille  
Lazio N 696/1999 28.7.2000 Kolmivuotinen maatalouden tutkimusohjelma EYVL C 252, 2.9.2000
Toscana N 679/1999 28.7.2000 Tuet karjan geneettisten ominaisuuksien 

parantamiseksi
EYVL C 252, 2.9.2000

 N 339/2000 28.7.2000 Toimenpiteet vuonna 1999 tuotettujen 
perunoiden varastoimiseksi

EYVL C 252, 2.9.2000

Lombardia N 99/2000 28.7.2000 Tuet SAN- ja SMM-tuotteiden 
valvontakustannusten kattamiseksi 

EYVL C 252, 2.9.2000

Toscana N 415/2000 23.8.2000 Alueen maataloustuotannon edistäminen EYVL C 272, 23.9.2000
 N 163/2000 20.9.2000 RIBS – Azienda Agricole Boschi -hanke EYVL C 322, 11.11.2000
Veneto N 15/2000 20.9.2000 Tuet tupakantuottajille EYVL C 315, 4.11.2000
 N 550/1999 20.9.2000 Hanke ”Campovita”– RIBS SpA EYVL C 322, 11.11.2000
Toscana NN 154/1999 20.9.2000 Viinireittien sääntely EYVL C 322, 11.11.2000
 N 353/2000 25.9.2000 Teollisuusperunoita koskeva toimialakohtainen 

sopimus 1999 ja ruokaperunoiden yksityinen 
varastointituki

EYVL C 310, 28.10.2000

Friuli-Venezia Giulia N 120/2000 25.9.2000 Metsätaloustoimien uudelleenarviointi EYVL C 310, 28.10.2000
Piemonte N 649/1999 25.9.2000 Alppilaiduntamisen terveysvaarojen poistaminen EYVL C 310, 28.10.2000
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Luxemburg 

Alankomaat 

Bolzano NN 76/2000 4.10.2000 Toimenpiteet karjankasvatuksen edistämiseksi 
sekä maidon ja maitotuotteiden laadun ja 
hygienian parantamiseksi

EYVL C 334, 25.11.2000

 N 366/2000 18.10.2000 RIBS – Muutos Unibon Salumi -hankkeeseen EYVL C 328, 18.11.2000
Bolzano N 288/2000 18.10.2000 Toimenpiteet korkealaatuisten 

elintarviketuotteiden menekin edistämiseksi
EYVL C 328, 18.11.2000

Toscana NN 66/2000 18.10.2000 Leader II -alueohjelma EYVL C 345, 2.12.2000
Veneto N 439/2000 31.10.2000 Maatalous- ja elintarvikealan tuet  
Bolzano NN 91/2000 15.11.2000 Tuki kasvien raivaukseen ja tuhoamiseen EYVL C 380, 30.12.2000
Veneto N 533/2000 27.11.2000 Maidontuotantoa koskevat eläinjalostusalan 

rakenteelliset tukitoimenpiteet
EYVL C 380, 30.12.2000

Veneto N 130/2000 6.12.2000 Suunnitelma saastumisen ehkäisemiseksi ja 
veden laadun parantamiseksi Venetsian laguunin 
alueella – toimenpiteet maatalouden ja 
karjankasvatuksen alalla

EYVL C 11, 13.1.2001

 N 74/2000 12.12.2000 Mehiläisalan tuotannon rationalisointia koskeva 
teknisen avun ohjelma

EYVL C 11, 13.1.2001

Lombardia N 49/2000 12.12.2000 Maatalouden aluetuet EYVL C 11, 11.1.2001
 N 738/2000 13.12.2000 Maatalouden valuuttajärjestelmän tuet EYVL C 52, 17.2.2001
Toscana N 713/2000 18.12.2000 Muutokset maataloustoiminnan taloudellista 

edistämistä vuonna 2000 koskevaan ohjelmaan
EYVL C 19, 20.1.2001

Bologna N 663/2000 18.12.2000 Maatalouden rakenteiden tehokkuuden 
parantaminen 

EYVL C 19, 20.1.2001

Sardinia N 554/2000 21.12.2000 Tuki vakuutusmaksujen maksamiseen EYVL C 27, 27.1.2001
Liguria N 511/2000 21.12.2000 Avustus karjankasvattajien yhdistyksille EYVL C 27, 27.1.2001
Valle d’Aosta N 357/2000 21.12.2000 Suojatun alkuperänimityksen (SAN) tai suojatun 

maantieteellisen merkinnän (SMM) saaneiden 
tuotteiden tarkastuksiin liittyvät tuet

EYVL C 27, 27.1.2001

Emilia-Romagna N 171/2000 21.12.2000 Maatalouden elintarvikkeiden tuottajajärjestöt ja 
toimialajärjestöt

EYVL C 27, 27.1.2001

 N 348/1999 11.4.2000 Biologisen monimuotoisuuden säilyttäminen EYVL C 169, 17.6.2000
 N 61/2000 20.9.2000 Maaseudun kehittämissuunnitelma 2000–2006 EYVL C 322, 11.11.2000

 N 545/1999 18.1.2000 Rahasto kasvinsuojeluaineiden pienimuotoista 
käyttöä varten

EYVL C 71, 13.3.2000

 N 333/1999 2.2.2000 Sikateurastamoalan kapasiteetin nykyisen 
vähentämistuen maksuun käytettävien 
veroluonteisten maksujen muuttaminen

EYVL C 101, 8.4.2000

 N 21/2000 15.2.2000 Maatalouskamarin (Landbouwschap) 
asettaminen selvitystilaan

EYVL C 94, 1.4.2000

 N 754/1999 15.2.2000 Metsätalousalan veroluonteisten maksujen 
tarkistaminen

EYVL C 94, 1.4.2000

 N 19/2000 17.3.2000 Ympäristötuki EYVL C 121, 29.3.2000
 N 138/2000 11.4.2000 Siipikarjan ja kananmunien 

myynninedistämisrahastoa koskevien 
veronluonteisten maksujen muuttaminen

EYVL C 169, 17.6.2000

 N 20/2000 11.4.2000 Kasvualustalla viljelyyn käytetyn alan 
vapauttaminen kiinteistöverosta 

EYVL C 169, 17.6.2000

 NN 19/2000 11.4.2000 NAJK-hankkeet EYVL C 169, 17.6.2000
 N 317/1999 13.4.2000 Ympäristöalan tuki EYVL C 134, 13.5.2000
 N 247/1999 3.5.2000 Ympäristöinvestointien verovähennys EYVL C 175, 24.6.2000
 N 413/1998 3.5.2000 Landbouwshapin toimien siirto Productshap voor 

vee en vleesin hoidettavaksi
 

 N 177/2000 26.7.2000 Kotieläintuotannon lopettamista koskeva 
ohjelma

EYVL C 293, 14.10.2000
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Portugali 

Espanja 

 N 64/2000 26.7.2000 PANFA-hankkeet EYVL C 266, 16.9.2000
 N 122/1999 31.8.2000 Maatalouden rakenteiden parantaminen Groene 

Hartin alueella
 

 N 409/1999 11.9.2000 Luonnon ja metsien hoidon tehostaminen EYVL C 293, 14.11.2000
 N 260/2000 20.9.2000 Kivennäisaineita koskevista veronluonteisista 

maksuista vapauttaminen yritysten toiminnan 
käynnistämisen ja laajentamisen yhteydessä

EYVL C 322, 11.11.2000

 N 267/2000 2.10.2000 Siankasvatus EYVL C 315, 4.11.2000
 NN 85/2000 18.10.2000 Sika-ala  
 NN 84/2000 18.10.2000 Kukkasipulialan eri toimenpiteet EYVL C 354, 9.12.2000
 N 446/2000 31.10.2000 Puutarhaviljelyssä käytettävät siemenet EYVL C 371, 23.12.2000
 N 535/2000 18.12.2000 Tulojärjestelmä vanhemmille itsenäisille 

yrittäjille, jotka ovat toimineet 
kotieläintuotannossa

EYVL C 19, 20.1.2001

 N 726/2000 21.12.2000 Tuki nuorille puutarhanviljelijöille EYVL C 27, 27.1.2001
 N 700/2000 21.12.2000 Eläintautien torjunta EYVL C 71, 3.3.2001

 N 552/1999 1.3.2000 Mäntymetsien laadun ja tuottavuuden 
parantaminen (PINUS-hanke)

EYVL C 110, 15.4.2000

Katalonia N 664/1999 11.1.2000 Eräille elintarvikealan yrityksille myönnettävä 
tuki

EYVL C 46, 19.2.2000

Kastilia ja León N 720/1999 31.1.2000 Peruna-alan tuki EYVL C 62, 4.3.2000
Aragonia N 684/1999 10.3.2000 Aragonesa-rodulle myönnettävät 

lampaankasvatusalan tuet
EYVL C 110, 15.4.2000

Aragonia N 682/1999 10.3.2000 Tuki maatalouselintarvikealan laadun 
parantamiseksi

EYVL C 110, 15.4.2000

Aragonia N 674/1999 10.3.2000 Tuet maitotalousalan parantamiseksi EYVL C 110, 15.4.2000
Aragonia N 683/1999 6.4.2000 Tuki Pirenaica-nautarodun parantamiseksi EYVL C 127, 5.5.2000
 NN 58/1999 11.4.2000 Sianliha-alan tuet EYVL C 169, 17.6.2000
Valencia N 106/2000 2.5.2000 Kasvinsuojelutoimenpiteet Sharka-viruksen 

saastuttamilla hedelmäviljelmillä
EYVL C 162, 10.6.2000

 N 175/2000 16.5.2000 Maatalouden valuuttajärjestelmän 
siirtymäkauden tuet

EYVL C 184, 1.7.2000

 N 758/1999 20.6.2000 Tuki puuviljelmille kuivuudesta aiheutuneiden 
tappioiden korvaamiseksi

EYVL C 210, 22.7.2000

Valencia N 88/2000 14.7.2000 Tuet terveyden suojelua harjoittaville ryhmille EYVL C 237, 19.8.2000
Extremadura N 413/1999 14.7.2000 Maataloustuotteiden kaupan tehostaminen EYVL C 237, 19.8.2000
Asturia N 243/2000 28.7.2000 Maatalouskaluston hankintaan myönnettävät tuet EYVL C 252, 2.9.2000
Asturia N 242/2000 28.7.2000 Tuet tuottajaryhmittymille (vuosi 2000) EYVL C 252, 2.9.2000
 N 570/1999 1.8.2000 Tuet karjankasvatusalalla EYVL C 252, 2.9.2000
Murcia N 436/2000 23.8.2000 Tuki laadunvarmistusjärjestelmien 

käyttöönottamiseksi
EYVL C 272, 23.9.2000

Baleaarit N 192/2000 23.8.2000 Sitrushedelmien menekin edistämiseksi 
myönnettävät tuet

EYVL C 272, 23.9.2000

Extremadura N 48/2000 23.8.2000 Tuet lampaan- ja vuohenliha-alalla EYVL C 272, 23.9.2000
Kanariansaaret N 453/2000 25.9.2000 Peruna-alan tuet EYVL C 310, 28.10.2000
Kastilia ja León N 454/2000 2.10.2000 Kotieläintuotantoon myönnettävä tuki EYVL C 315, 4.11.2000
Murcia N 169/2000 2.10.2000 Karjanäyttelyiden järjestäjille ja osanottajille 

myönnettävä tuki 
EYVL C 315, 4.11.2000

Murcia N 274/2000 18.10.2000 Tuet elintarvikkeiden laadun parantamiseen EYVL C 328, 18.11.2000
Kantabria N 273/2000 18.10.2000 Tuet joulukuussa 1999 riehuneen myrskyn 

aiheuttamien tappioiden korvaamiseksi
EYVL C 328, 18.11.2000
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Ruotsi 

Yhdistynyt kuningaskunta 

1.3 Välipäätökset, joissa jäsenvaltiota kehotetaan toimittamaan komission tarvitsemat tiedot

Italia

Kantabria N 255/2000 18.10.2000 Tuet terveydensuojelua karjankasvatuksen alalla 
harjoittaville ryhmittymille

 

Kantabria N 254/A/2000 18.10.2000 Maatalousvakuutusten kansalliset suunnitelmat EYVL C 328, 18.11.2000
 N 179/2000 18.10.2000 Tuet maitoalalle EYVL C 328, 18.11.2000
Kanariansaaret N 178/2000 18.10.2000 Tuet maitoalalle EYVL C 328, 18.11.2000
Valencia N 87/A/2000 18.10.2000 Tuet elintarvikkeiden laadun parantamiselle EYVL C 328, 18.11.2000
Murcia N 552/2000 7.11.2000 Karjankasvatusalan tuet EYVL C 354, 9.12.2000
Kanariansaaret N 452/2000 7.11.2000 Perunoita koskevat kasvinsuojelutoimenpiteet EYVL C 354, 9.12.2000
Kastilia- La Mancha N 348/2000 7.11.2000 Tuki maataloustuotteiden jalostuksen 

parantamiseen
EYVL C 354, 9.12.2000

 N 272/2000 7.11.2000 Karjan hankintaan myönnettävät tuet EYVL C 354, 9.12.2000
Asturia N 256/2000 12.12.2000 Uuden maatalouskone- ja laiteteknologian 

käyttöönottamiselle myönnettävä tuki
EYVL C 11, 13.1.2001

Murcia N 154b/2000 12.12.2000 Pk-yritysten rakenneuudistuksiin myönnettävät 
alueelliset tuet perustamissopimuksen liitteeseen 
I kuuluvien maataloustuotteiden jalostuksen 
alalla

EYVL C 11, 13.1.2001

Asturia N 399/2000 21.12.2000 Kasvinsuojelun alalla myönnettävät tuet EYVL C 27, 27.1.2001
Madrid N 610/2000 27.12.2000 Mehiläistenhoidon ja siipikarjantuotannon tuki EYVL C 27, 27.1.2001

 N 691/1999 11.4.2000 Maatalouden siirtymäkauden valuuttatuki – 
peltokasvit

EYVL C 169, 17.6.2000

 N 251/2000 15.11.2000 Maatalouden valuuttajärjestelmän tuet EYVL C 380, 30.12.2000
 N 709/2000 13.12.2000 Maatalouden valuuttajärjestelmän tuet EYVL C 27, 27.1.2001

 N 771/1999 2.2.2000 Maitotalousalan kehittämisneuvosto EYVL C 78, 18.3.2000
 N 688/1999 2.2.2000 Kotimaisista viljakasveista vastaavat 

viranomaiset (Home-Grown Cereals Authority, 
HGCA) 

EYVL C 62, 4.3.2000

N 629/1999 2.2.2000 Maatalouden kehittämisen tukijärjestelmä 1999 EYVL C 62, 4.3.2000
 N 628/1999 2.5.2000 Luonnonmukaista maanviljelyä koskeva ohjelma EYVL C 162, 10.6.2000
 N 200/2000 30.5.2000 Maatalouden valuuttatuet – maidon 

tukijärjestelmä 2000
EYVL C 210, 22.7.2000

Orkneysaaret N 170/2000 6.6.2000 Sääolosuhteiden vuoksi viljelijöille hätäapuna 
myönnetty tuki

EYVL C 190, 8.7.2000

 N 201/2000 13.6.2000 Maatalouden valuuttajärjestelmän tuet – 
Nautaeläimiä ja lampaita koskevat 
tukijärjestelmät

EYVL C 217, 29.7.2000

 N 281/2000 4.8.2000 Maatalousjätetukea koskeva ohjelma  
 N 199/2000 31.8.2000 Maisemanhoito-ohjelman muuttaminen  
 N 513/2000 20.9.2000 Maatalouden valuuttajärjestelmän 

siirtymäkauden tuet (maatalouden ympäristö- ja 
metsitystoimenpiteet)

EYVL C 315, 4.11.2000

 N 241/2000 18.10.2000 Tuki pienille maatilayrityksille  
 NN 95/2000 18.10.2000 Sikojen hyvinvointia koskeva järjestelmä – 

klassisen sikaruton torjunta
EYVL C 345, 2.12.2000

 N 168/2000 13.12.2000 Sikatalouden rakenneuudistusohjelma EYVL C 52, 17.2.2001
 N 703/2000 21.12.2000 Maatalouden valuuttatuet EYVL C 71, 3.3.2001

NN 57/2000 30.5.2000 Italgrani spa  



284  XXX KILPAILUSÄÄNTÖJEN SOVELTAMINEN EUROOPAN UNIONISSA

KILPAILURAPORTTI 2000

1.4 Asiat, joissa komissio on aloittanut EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdassa
tarkoitetun koko toimenpidettä tai sen osaa koskevan tutkintamenettelyn

Tanska 

Saksa

Italia 

Alankomaat 

1.5 Asiat, joissa komissio on lopettanut EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun menettelyn, koska kyseessä ei ollut EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettu tuki

Kreikka

Italia

1.6 Asiat, joissa komissio on lopettanut EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun menettelyn lopullisella myönteisellä päätöksellä katsottuaan tuen 
yhteismarkkinoille soveltuvaksi

Irlanti 

Espanja

 NN 127/1999 
(C 18/2000)

14.3.2000 Samsoen saarella sijaitseville yrityksille 
myönnettävä kuljetustuki

 

Baijeri N 548/1998 
(C 8/2000)

6.3.2000 Tuki maanviljelijöiden koulutukseen EYVL C 142, 20.5.2000

 N 779/1999 
(C 48/2000)

26.7.2000 Maatalousalan tehokkuuden parantaminen  

 NN 155/1999 
(C 7/2000)

2.2.2000 Maatalousalan tuki – lakiluonnos (ac 4781) EYVL C 148, 27.5.2000

 N 50/2000
(C 50/2000)

20.9.2000 Bergamotin ja siitä jalostettujen tuotteiden 
suojelua koskevat vaatimukset

EYVL C 380, 30.12.2000

 N 613/1999 
(C 14/2000)

1.3.2000 Vapautus lantalain mukaisista kivennäisaineita 
koskevista veronluonteisista maksuista

EYVL C 190, 8.7.2000

 NN 132/1999 
(C 32/2000)

16.5.2000 Vamil-asetus EYVL C 354, 9.12.2000

C 78/1997 1.3.2000 Osuusmeijerin velkajärjestely  

C 25/1995 29.3.2000 Sopimus kenafin käytön edistämisestä 
selluloosan tuotannossa

 

C 44/1999 30.5.2000 Talvirehutappioita koskeva tukijärjestelmä 
(helmikuu 1999)

EYVL L 305, 6.12.2000

Baleaarit C 33/1997 16.5.2000 Asociación General Agraria Mallorquina SA:lle 
myönnetty valtiontuki

EYVL L 267, 20.10.2000
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1.7 Asiat, joissa komissio on lopettanut EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun menettelyn lopullisella ehdollisella päätöksellä katsottuaan tuen 
yhteismarkkinoille soveltuvaksi tietyin edellytyksin

Italia

1.8 Asiat, joissa komissio on lopettanut EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun menettelyn kielteisellä tai osittain kielteisellä päätöksellä katsottuaan tuen 
yhteismarkkinoille soveltumattomaksi

Ranska 

Kreikka 

Irlanti 

Italia 

Alankomaat 

Portugali 

1.9 Asiat, joissa komissio on lopettanut EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun menettelyn jäsenvaltion luovuttua ehdotetusta toimenpiteestä

Saksa 

Alankomaat

Marche C 70/1998 3.5.2000 Tavoitteen 5 b mukaisille alueille myönnettävää 
tukea koskevaan yhtenäiseen ohjelma-asiakirjaan 
ohjelmakaudella 1994–1999 tehdyt muutokset

EYVL L 260, 14.10.2000

 C 74/1998 11.4.2000 Sianliha-alalle myönnetty valtiontuki EYVL L 326, 22.12.2000
 C 70/1999 20.9.2000 Viinialalle myönnetty valtiontuki EYVL L 17, 19.1.2001

 C 82/1997 1.3.2000 Tuet osuuskuntien velkajärjestelyyn  

 C 7/1998 13.6.2000 Tukiohjelma irlantilaisen karjan Euroopan 
mantereelle kuljettamisen edistämiseksi 

EYVL L 263, 18.10.2000

 C 28/1998 11.4.2000 Centrale del Latte di Roma -yhtiölle myönnetty 
tuki

EYVL L 265, 19.10.2000

Sardinia C 24/1999 20.9.2000 Alueellinen laki 4.2.1998 EMOTR:n kuluista EYVL L 35, 6.2.2001

 C 14/2000 21.12.2000 Lantalaki EYVL L 130, 12.5.2001

C 31/1999 4.10.2000 Tuki emakkojen kasvatukseen EYVL L 29, 31.1.2001

C 48/2000 29.11.2000 Maatalouden rakenteiden tehokkuuden 
parantaminen

 

C 65/1999 12.7.2000 Sikaoikeuksien vähentämisen väliaikainen 
korvaaminen
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1.10 Muut komission päätökset

Saksa

Alankomaat

Portugali

2 Kalastus

2.1 Toimenpiteet, joissa komissio ei aloittanut muodollista tutkintamenettelyä ja joihin komissio 
ei katsonut sisältyvän EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua tukea

Ranska

Espanja

2.2 Tuet, joiden komissio on katsonut soveltuvan yhteismarkkinoille ja joista se ei ole aloittanut 
EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdassa mainittua muodollista 
tutkintamenettelyä

Itävalta

Tanska

Suomi

Ranska

Mecklenburg- 
Vorpommern

C 23/1999 21.8.2000 Maataloustuotteiden myynninedistäminen  

N 177/2000 20.9.2000 Kotieläintuotanto EYVL C 293, 14.10.2000

N 552/1999 30.5.2000 PINUS-hanke EYVL C 110, 15.4.2000

N 530/2000 31.10.2000 Veronluonteiset maksut Ofimerin hyväksi EYVL C 354, 9.12.2000

N 508/2000 31.10.2000 Kalastusalan rakennetuki EYVL C 354, 9.12.2000

N 403/2000 22.11.2000 Yhteisön rakennetoimenpiteiden toteuttaminen 
kalastusalalla

EYVL C 380, 30.12.2000

N 497/1999 17.1.2000 Simpukanpyyntialusten romuttamiseen 
tarkoitettu tuki

N 227/2000 28.6.2000 Myrskyistä kärsineet kalastajat
N 455/2000 20.11.2000 Vesiviljelyalan tuki
N 225/2000 27.11.2000 Rakenteelliset toimenpiteet – kalastus
N 600/2000 14.12.2000 Säädösluonnokset kalastusalan rakenteellisia 

toimia koskevan lainsäädännön 
täytäntöönpanemiseksi

N 204/2000 21.6.2000 Tuki kalastustuotteiden myynninedistämiseen EYVL C 278, 30.9.2000

NN 26/2000 3.5.2000 Korvaus Etelä-Finistèren alueen kalastajille 
19.12.1998 sattuneen myrskyn vaurioista 

EYVL C 169, 17.6.2000
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Saksa

Kreikka

Irlanti

Italia

Alankomaat

Portugali

Espanja

NN 86/1999 30.5.2000 Côtes-d’Armorin yleisneuvoston tukitoimet 
merikalastuksen, kalakauppatoiminnan ja 
vesiviljelyn alalla

EYVL C 202, 15.7.2000

N 215/2000 19.10.2000 Kalastuskapasiteetin sopeuttaminen EYVL C 354, 9.12.2000
Mecklenburg-
Vorpommern

N 548/2000 27.10.2000 Kalastussatamien kunnostamisen ja 
kalustohankintojen kannustaminen

EYVL C 354, 9.12.2000

N 240/2000 20.12.2000 Merikalastusalan investointien edistäminen EYVL C 44, 10.2.2001

N 137/2000 16.6.2000 Rajuilmat vuonna 1999 – vesiviljely EYVL C 210, 22.7.2000

N 500/2000 30.10.2000 Seafood Training Sub-measure EYVL C 354, 9.12.2000
N 72/2000 21.12.2000 Western investment fund

Toscana N 394/1999 17.2.2000 Vesiviljelyn kehitystuki EYVL C 78, 18.3.2000
NN 131/1998 3.5.2000 Liitännäistoimenpiteet; kalastuksen keskeytykset EYVL C 169, 17.6.2000
NN 77/1999 30.5.2000 Kalastuksen väliaikainen keskeytyminen 

Adrianmerellä
EYVL C 202, 15.7.2000

Sisilia NN 6/1999 29.11.2000 Kalastusala EYVL C 44, 10.2.2001
Friuli-Venezia Giulia N 185/2000 4.12.2000 Korvausten maksaminen kampasimpukoiden 

puhdistamoille limaisten leväkukintojen 
aiheuttaman saastumisen vuoksi

EYVL C 19, 20.1.2001

N 417/1999 3.1.2000 Muutoksia olemassa oleviin tukiin kalastusalalla EYVL C 33, 7.2.2000
N 301/2000 7.12.2000 Pyyntiponnistuksen vähentäminen EYVL C 11, 13.1.2001

N 676/1998 18.1.2000 Kalastusalan tuotantorakenteiden modernisointi 
ja rakennemuutos

EYVL C 110, 15.4.2000

N 25/2000 3.5.2000 Toiminnan väliaikainen lakkauttaminen 
Marokon kanssa tehdyn kalastussopimuksen 
päättymisen vuoksi

EYVL C 169, 17.6.2000

NN 99/2000 18.10.2000 Toiminnan tilapäinen lakkauttaminen Marokon 
kanssa tehdyn kalastussopimuksen päättymisen 
vuoksi 

EYVL C 11, 13.1.2001

NN 159/1999 18.1.2000 Marokon kanssa tehdyn sopimuksen 
päättymisestä johtuvan kalastuksen väliaikaisen 
keskeytymisen tuki

EYVL C 110, 15.4.2000

N 90/2000 21.8.2000 Koekalastusta koskeville pilottihankkeille 
myönnettävä tuki

EYVL C 272, 23.9.2000

Andalusia N 63/2000 21.8.2000 Nuottakalastuksen keskeyttäminen EYVL C 272, 23.9.2000
NN 64/2000 18.10.2000 Marokon kanssa tehdyn sopimuksen 

päättymisestä johtuvan kalastuksen väliaikaisen 
keskeytymisen tuki

N 342/2000 19.10.2000 Kalastusalan työntekijöiden koulutus ja 
kalastusalan työntekijöiden sekä suuren yleisön 
meriympäristökasvatus

EYVL C 354, 9.12.2000
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Yhdistynyt kuningaskunta

2.3 Asiat, joissa komissio on lopettanut EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun menettelyn, koska kyseessä ei ollut EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettu tuki

Italia

2.4 Muut komission päätökset

Suomi

3 Liikenne

3.1 Toimenpiteet, joihin komissio muodollista tutkintamenettelyä aloittamatta ei katsonut 
sisältyvän EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua tukea

Italia

Espanja

3.2 Tuet, joiden komissio on katsonut soveltuvan yhteismarkkinoille ja joista se ei ole aloittanut
EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdassa mainittua tutkintamenettelyä

Belgia

N 617/2000 4.12.2000 Kalastustuotteiden jalostusta ja kaupan pitämistä 
harjoittavien kalatalousalan yritysten 
uudistaminen

EYVL C 3, 6.1.2001

Galicia N 615/2000 4.12.2000 Tuet laivaston uusimista ja modernisointia varten EYVL C 3, 6.1.2001
Andalusia N 359/2000 4.12.2000 Kalatalousalan tehostaminen ja 

uudenaikaistaminen
EYVL C 44, 10.2.2001

Katalonia N 509/2000 20.12.2000 Kalastusalan rakennetuet EYVL C 44, 10.2.2001
Galicia N 673/2000 29.12.2000 Alusten pysyvään kalastustoiminnasta 

poistamiseen myönnettävät tuet
EYVL C 44, 10.2.2001

N 656/2000 29.12.2000 Kalastus- ja vesiviljelyalan tuotteiden 
menekinedistämistä, laatua ja uusien 
markkinointikanavien tutkimista koskevat tuet

EYVL C 44, 10.2.2001

N 406/2000 29.12.2000 Valencia – kalatalous- ja vesiviljelyalan 
rakennetuet

EYVL C 44, 10.2.2001

N 69/2000 29.5.2000 Lohenviljelyn elvyttämisohjelma lohen tarttuvan 
anemian seurauksena

EYVL C 190, 8.7.2000

C 21/1996 28.6.2000 Tuet pienille ja keskisuurille yrityksille EYVL L 259, 13.10.2000

E 17/1995 16.5.2000 Voimassa olevat tukitoimenpiteet 
vesiviljelyalalla

Piemonte N 815a/1999 21.12.2000 Investointirahastot – Campo di intervento 1

N 673/1999 31.3.2000 Alueellinen avustus Asetra-yhteenliittymälle EYVL C 184, 1.7.2000

N 567/1999 12.7.2000 Vallonian toinen tukiohjelma sisävesiliikenteelle EYVL C 284, 7.10.2000
N 142/2000 26.7.2000 Valtiontuki meriliikenteelle 
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Tanska

Suomi

Ranska

Saksa

Kreikka

Italia

Alankomaat

Portugali

Espanja

Ruotsi

Yhdistynyt kuningaskunta

N 441/2000 15.11.2000 Merenkulkualan koulutustuki EYVL C 380, 30.12.2000

N 33/2000 11.8.2000 Merenkulun tukijärjestelmä

N 24/2000 1.3.2000 Lentoliikenne Korsikalle
N 540/2000 4.10.2000 Ranskan moottoriteitä koskevan toimilupajärjestelmän 

uudistaminen
EYVL C 354, 9.12.2000

N 564/2000 18.10.2000 Suunnitelma sisävesien liikenteenharjoittajien tukemiseksi 
vuonna 2000

EYVL C 380, 30.12.2000

N 593/2000 7.12.2000 Elinkeinoveron merenkulkuun liittyvän osan takaisinmaksu

NN 124/1999 15.2.2000 Taloudelliset tuet 1999 EYVL C 110, 15.4.2000
N 180/2000 16.5.2000 Tuki laivapoikien koulutukseen (2000–2003) EYVL C 184, 1.7.2000

N 541/2000 4.10.2000 Olympic Airwaysin valtiontuesta vuonna 1999 tehdyn 
päätöksen muuttaminen – takaukset

N 755/1999 15.11.2000 Yhdistettyjen kuljetusten edistäminen Bozenin maakunnassa
N 508/1999 21.12.2000 CT / Road Bozen I – investointituki 

N 464/1999 29.3.2000 Pysäköinti-infrastruktuuri EYVL C 134, 13.5.2000
N 208/2000 14.9.2000 Julkisten sisämaanterminaalien tukijärjestelmä EYVL C 315, 4.11.2000
N 577/1999 4.10.2000 Kertaluonteinen tuki Rotterdamin sataman rautatieterminaaleille EYVL C 354, 9.12.2000
N 183/2000 18.10.2000 Tutkimus- ja kehittämistuki liikennealalla EYVL C 362, 16.12.2000

N 336/2000 20.9.2000 TAP-lentoyhtiö

N 694/1999 16.5.2000 Kaupunkien sisäisen ja kaupunkien välisen henkilöliikenteen 
modernisointi (La Rioja)

EYVL C 202, 15.7.2000

N 950/1999 4.10.2000 Aero Transport International

N 819/1999 15.2.2000 Tuki ruotsalaisille varustamoille – koulutustuki EYVL C 88, 25.3.2000

N 790/1999 12.7.2000 Tonnistovero EYVL C 258, 9.9.2000
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3.3 Välipäätökset, joissa jäsenvaltiota kehotetaan toimittamaan komission tarvitsemat tiedot

Italia

3.4 Asiat, joissa komissio on aloittanut EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun koko toimenpidettä tai sen osaa koskevan tutkintamenettelyn

Ranska

Saksa

3.5 Asiat, joissa komissio on lopettanut EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun menettelyn lopullisella myönteisellä päätöksellä katsottuaan tuen 
yhteismarkkinoille soveltuvaksi

Itävalta

3.6 Asiat, joissa komissio on lopettanut EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun menettelyn lopullisella ehdollisella päätöksellä katsottuaan tuen 
yhteismarkkinoille soveltuvaksi tietyin edellytyksin

Espanja

3.7 Asiat, joissa komissio on lopettanut EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun menettelyn kielteisellä tai osittain kielteisellä päätöksellä katsottuaan tuen 
yhteismarkkinoille soveltumattomaksi

Alankomaat

Espanja

3.8 Muut komission päätökset

Italia

Espanja

C 81/1998 12.7.2000 Satama-alaa tukevat toimenpiteet – mukaan lukien 24–29 artikla
C 27/1993 12.7.2000 Satama-alan työllisyyttä tukevat toimenpiteet

N 679/2000 (C 65/2000) 13.12.2000 Lyhyen matkan meriliikennepalvelujen käynnistämistuki EYVL C 37, 3.2.2001

NN 102/2000 (C 63/2000) 15.11.2000 Bahntrans GmbH EYVL C 52, 17.2.2001

Tiroli C 6 /1998 15.2.2000 Tirolin moottoritie

C 10/1998 19.7.2000 Meriliikennepalveluihin liittyvät julkisen palvelun velvoitteet

C 30/1999 31.10.2000 Yhdistetyt kuljetukset Rotterdamissa

C 65/1998 26.7.2000 Renove II
C 32/1993 29.11.2000 Tuki Golfo de Vizcaya s.a. -lauttayhtiölle 

E 7/1999 1.2.2000 Funiviaria Alto Tirreno Spa

C 10/1998 21.12.2000 Meriliikennepalveluihin liittyvät julkisen palvelun velvoitteet
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E – Yhteisöjen tuomioistuinten tuomiot

1 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

2 Yhteisöjen tuomioistuin

Asia Asianosaiset Päivämäärä Julkaisu
T-613/97 Ufex ynnä muut v. komissio 14.12.2000
T-296/97 Alitalia v. komissio 12.12.2000
T-55/99 Confederacion Española de Transporte de 

Mercancías
29.9.2000 Ei vielä julkaistu

T-184/97 BP Chemicals v. komissio 27.9.2000
T-234/95 DSG Dradenauer StahlgesellschaftmbH v. 

komissio
29.6.2000 Ei vielä julkaistu

T-298/97 
T-312/97 
T-313/97 
T-315/97 
T-600–607/97
T-1/98
T-3–6/98
T-23/98

Alzetta ynnä muut 15.6.2000

T-204/97 EPAC v. komissio 13.6.2000
T-270/97 EPAC v. komissio 13.6.2000
T-46/97 SIC v. komissio 10.5.2000
T-72/98 Astilleros Zamacona v. komissio 16.3.2000
T-49/97 TAT European Airlines v. komissio 17.1.2000

Asia Asianosaiset Päivämäärä Julkaisu
C-105/99
(C-15/98)

Italia v. komissio 19.10.2000

C-15/98 Italia v. komissio 19.10.2000
C-278.0 Kreikka v. komissio 12.10.2000
C-480/98 Espanja v. komissio 12.10.2000 Ei vielä julkaistu
C-288/96 Saksa v. komissio 5.10.2000
C-156/98 Saksa v. komissio 19.9.2000
C-404/97 Komissio v. Portugali 27.6.2000 Ei vielä julkaistu
C-332/98 Ranska v. komissio 22.6.2000 Ei vielä julkaistu
C-106/98 P Comité d’entreprise de la société française de 

production ynnä muut v. komissio
23.5.2000

C-83/98 P Ranska v. Ladbroke Racing Ltd ja komissio 16.5.2000 Ei vielä julkaistu
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IV – KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

Komission kertomus neuvostolle ja Euroopan parlamentille Euroopan yhteisöjen ja Amerikan
yhdysvaltojen hallituksen sekä Euroopan yhteisöjen ja Kanadan hallituksen välisen niiden
kilpailusääntöjen soveltamista koskevan sopimuksen soveltamisesta – 1. tammikuuta 2000–
31. joulukuuta 2000

1 Yhdysvallat

1.1 Johdanto

Euroopan komissio teki 23. syyskuuta 1991 Amerikan yhdysvaltojen hallituksen kanssa sopimuksen
niiden kilpailulakien soveltamisesta (182) (jäljempänä ’vuoden 1991 sopimus’); sopimuksella pyritään
edistämään kilpailuviranomaisten välistä yhteistyötä. Sopimus hyväksyttiin ja sitä ilmoitettiin
sovellettavan 10. huhtikuuta 1995 tehdyllä neuvoston ja komission päätöksellä. (183)

Näkökantojen huomioonottamista koskevien vuoden 1991 sopimuksen määräyksiä vahvistava toinen
sopimus tuli voimaan 4. kesäkuuta 1998 (184) (jäljempänä ’vuoden 1998 sopimus’) neuvoston ja
komission hyväksyttyä sen yhteisellä päätöksellä 29. toukokuuta 1998.

Komissio antoi 8. lokakuuta 1996 ensimmäisen kertomuksen vuoden 1991 sopimuksen soveltamisesta,
joka koski 10. huhtikuuta 1995 ja 30. kesäkuuta 1996 välistä ajanjaksoa. (185) Toinen kertomus kattaa
vuoden 1996 lopun heinäkuun 1. päivästä 1996 joulukuun 31. päivään 1996. (186) Kolmas kertomus kattaa
koko kalenterivuoden 1997 (187), neljäs kertomus vuoden 1998 (188) ja viides kertomus vuoden 1999 (189).
Tämä kertomus kattaa kalenterivuoden 1. tammikuuta 2000–31. joulukuuta 1999. Tätä kertomusta olisi
luettava yhdessä ensimmäisen kertomuksen kanssa, jossa esitetään yksityiskohtaisesti tämän kaltaisen
yhteistyön edut mutta myös sen puutteet.

Vuoden 1991 sopimuksessa määrätään seuraavista seikoista:

– yhden sopimuspuolen kilpailuviranomaisten käsittelemistä asioista ilmoittaminen, jos kyseiset asiat
koskevat toisen sopimuspuolen merkittäviä etuja (II artikla), ja tietojen vaihto kilpailusääntöjen
täytäntöönpanoa koskevista yleisistä asioista (III artikla)

– sopimuspuolten kilpailuviranomaisten välinen yhteistyö ja toiminnan yhteensovittaminen
(IV artikla)

¥182∂ Euroopan yhteisöjen komission ja Amerikan yhdysvaltojen hallituksen välinen sopimus niiden kilpailulakien
soveltamisesta (EYVL L 95, 27.4.1995, s. 47–50).

¥183∂ Katso EYVL L 95, 27.4.1995, s. 45 ja 46.
¥184∂ Euroopan yhteisöjen ja Amerikan yhdysvaltojen sopimus näkökantojen huomioonottamisen periaatteen soveltamisesta

niiden kilpailulainsäädäntöjen täytäntöönpanossa, EYVL L 173, 18.6.1998, s. 26–31.
¥185∂ KOM(96) 479 lopullinen, katso XXVI kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus, s. 315–327.
¥186∂ KOM(97) 346 lopullinen, katso XXVI kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus, s. 328–334.
¥187∂ KOM(98) 510 lopullinen, katso XXVII kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus, s. 331–340.
¥188∂ KOM(99) 439 lopullinen, katso XXVIII kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus, s. 323–338.
¥189∂ KOM(2000) 618 lopullinen, katso XXIX kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus, s. 325–338. 
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– näkökantojen huomioonottaminen, jonka mukaan kumpikin sopimuspuoli sitoutuu ottamaan toisen
sopimuspuolen tärkeät edut huomioon kilpailusääntöjen täytäntöönpanossa (”traditional comity”,
VI artikla)

– menettely, jonka mukaan kumpi tahansa sopimuspuoli voi pyytää toista sopimuspuolta toteuttamaan
lainsäädäntönsä perusteella asianmukaisia täytäntöönpanotoimia, jos sen alueella harjoitetaan
kilpailunvastaista toimintaa, joka vaikuttaa pyynnön esittäneen sopimuspuolen tärkeisiin etuihin
(”positive comity”, V artikla).

Lisäksi vuoden 1991 sopimuksessa selvennetään, että yhtäkään sen määräyksistä ei saa tulkita tavalla,
joka on ristiriidassa Euroopan unionissa ja Amerikan yhdysvalloissa voimassa olevan lainsäädännön
kanssa (IX artikla). Kilpailuviranomaisia sitovat lisäksi edelleen kansalliset säännöt, jotka koskevat
tutkimuksen aikana koottujen tietojen luottamuksellisuuden suojelua (VIII artikla).

Vuoden 1998 sopimus selventää näkökantojen huomioonottamisen muodossa toteutetun yhteistyön
mekanismeja ja olosuhteita, joissa siihen voidaan turvautua. Erityisesti sopimuksessa kuvaillaan
edellytykset, joiden täyttyessä pyynnön esittävän sopimuspuolen olisi tavallisesti keskeytettävä omat
täytäntöönpanotoimensa ja pyydettävä käsittelypaikan siirtämistä.

1.2 EY:n ja Yhdysvaltojen välinen yhteistyö yksittäistapauksissa vuonna 2000

Komission sekä Yhdysvaltojen oikeusministeriön (DoJ) antitrustijaoston ja Yhdysvaltojen Federal Trade
Commissionin (FTC) välinen yhteistyö tehostui edelleen vuoden 2000 aikana. Komission virkamiesten
ja kyseisten Yhdysvaltojen virastojen virkamiesten yhteydenpito on lisääntynyt huomattavasti.
Yhteydenpito vaihtelee yksityiskohtaisista asiakohtaisista keskusteluista yleisluonteisempiin, joskus
teoreettisiin kilpailupolitiikkaa koskeviin kysymyksiin. Myös korkean tason kokouksia ja yhteyksiä
pidetään kohtuullisen taajaan. Yhteistyöstä on huomattavaa hyötyä molemmille sopimuspuolille, sillä se
tehostaa molemminpuolisia täytäntöönpanotoimia, auttaa välttämään tarpeettomia ristiriitoja ja
epäjohdonmukaisuuksia näiden täytäntöönpanotoimien välillä sekä parantaa molemminpuolista toisen
sopimuspuolen kilpailupoliittisen järjestelmän tuntemusta.

1.2.1 Yrityskeskittymät

Vuoden 2000 aikana tutkittiin Atlantin molemmin puolin samanaikaisesti ennätyksellinen määrä
ehdotettuja toimenpiteitä. Näiden ehdotettujen yrityskeskittymien tutkinnan osalta kilpailun pääosaston
yrityskeskittymien valvonnan erityisryhmän sekä Yhdysvaltojen oikeusministeriön ja FTC:n
virkamiesten välinen yhteydenpito on lähes päivittäistä. Yhteistyö on luonnollisestikin tehokkainta siinä
tapauksessa, että asianomaiset yritykset sallivat salassapitoa koskevista oikeuksistaan luopumalla niin
EU:n kuin Yhdysvaltojenkin viranomaisten tutustua annettuihin tietoihin, mikä onkin nykyisin tullut
tavaksi.

Transatlanttinen yhteistyö oli vuonna 2000 erityisen tiivistä ”uuden talouden” ja multimedian suurten
yrityskeskittymien käsittelyssä. Tällaisia tapauksia olivat erityisesti AOL / Time Warner, Time Warner /
EMI ja MCI WorldCom / Sprint -yrityskeskittymät. Keskittymien osapuolet luopuivat oikeudestaan
tietojen luottamukselliseen käsittelyyn, minkä seurauksena virastojen välinen yhteistyö asiasisältöjen
arvioinnissa oli tiivistä. Yhdysvaltojen oikeusministeriön (MCI WorldCom / Sprint) ja FTC:n (AOL /
Time Warner, Time Warner / EMI) edustajat osallistuivat keskittymien osapuolten suullisiin kuulemisti-
laisuuksiin, minkä lisäksi viranomaisten väliset puhelinkeskustelut, sähköpostiyhteydet, asiakirjojen
vaihdot ja muut kontaktit olivat säännöllisiä.
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AOL /Time Warner ja Time Warner / EMI -tapauksissa sopimuspuolten virkamiesten välisissä
keskusteluissa keskityttiin pääasiassa ehdotettujen yrityskauppojen kilpailuvaikutusten arviointiin
musiikkimarkkinoilla (esimerkiksi musiikkiäänitteet, musiikkikustannustoiminta, Internetin välityksellä
tapahtuva online-levitys). Komission ehdotetusta kaupasta esittämien väitteiden perusteella Time Warner
/ EMI -sopimus lopulta purettiin ja osapuolet peruuttivat ilmoituksensa. Komissio hyväksyi ehdollisesti
AOL / Time Warner -sulautuman. Edellytyksenä oli, että saksalainen mediakonserni Bertelsmann
vetäytyy yhteisyrityksistä AOL:n kanssa.

Asiassa MCI WorldCom / Sprint komissio päätteli nopeasti, että tällä kahden yhdysvaltalaisen telealan
yrityksen ehdotetulla sulautumalla olisi maailmanlaajuisia vaikutuksia. Internet on maailmanlaajuinen
verkko. Internet-yhteyden ja -palvelujen tarjoajat, Internet-sisällöntuottajat ja loppukäyttäjät edellyttävät
maailmanlaajuisia liittymismahdollisuuksia Internetiin. Komissio oli todennut jo vuonna 1998
WorldComin ja MCI:n sulautumaa tutkiessaan, että huipputason Internet-yhteyksille on olemassa
maailmanlaajuiset markkinat ja että kyseisten yhdysvaltalaisyritysten sulautuman vaikutukset ulottuivat
Yhdysvaltain kuluttajien lisäksi myös muun muassa Euroopan unionin kuluttajiin. Asiassa MCI
WorldCom / Sprint komissio totesi vastaavasti, että huipputason Internet-yhteyksien markkinat olivat
yksi merkityksellisistä markkinoista. MCI WorldCom / Sprint oli ensimmäinen ja tähän asti ainoa
komission kieltämä sulautumahanke, jossa yhtenä osapuolena oli yhdysvaltalaisyritys.

Komissio ja FTC olivat tiiviissä yhteistyössä myös asiassa Boeing/Hughes. Komissio hyväksyi
sulautuman lopulta perusteellisen tutkimuksen jälkeen. Tutkimus ja osapuolten tarjoamat sitoumukset
poistivat komission aikaisemmin esittämät epäilyt siitä, että toimi voisi luoda määräävän aseman
geostationaaristen viestintäsatelliittien ja laukaisupalvelujen alalla tai lujittaa tällaista asemaa.

Komissio ja FTC olivat tiiviissä yhteistyössä AstraZeneca/Novartis-sulautuman käsittelyn yhteydessä.
Tarkoituksena oli erityisesti löytää yhteinen ratkaisu viljaviljelmien suojeluun käytettävien
sienimyrkkyjen ja maissin suojeluun tarkoitettujen rikkaruohomyrkkyjen markkinoilla havaittuihin
ongelmiin. Yhteistyö oli erityisen hyödyllistä molempien kilpailuviranomaisten kannalta, koska niille oli
annettu sama sitoumus kilpailuongelmien ratkaisemiseksi eri alueellisilla markkinoilla. Novartisin
maailmanlaajuisen strobiluriini-liiketoiminnan myyntiä ja AstraZenecan maailmanlaajuisen asetokloori-
liiketoiminnan myyntiä koskevassa tapauksessa viranomaisten välisen yhteistyön tarkoituksena oli
varmistaa, että hyväksytyt lopulliset sitoumukset eivät olleet keskenään ristiriidassa ja että molemmat
kilpailuviranomaiset hyväksyivät ostajan. FTC:n esitettyä pyynnön, jonka mukaan näiden liiketoi-
mintojen ostaja olisi etsittävä etukäteen ennen kaupan hyväksymistä, osapuolet olivat tosiasiallisesti
alkaneet toteuttaa ostajan etsimistä koskevaa sitoumusta jo ennen kuin komissio saattoi lopullisesti
hyväksyä sitoumuksen.

Alcoa/Reynolds-sulautumaa Atlantin molemmin puolin tutkivat komission ja Yhdysvaltain oikeusmi-
nisteriön virkamiehet toimivat tiiviissä yhteistyössä. Komissio toimi asian tutkinnassa yhteistyössä myös
Kanadan ja Australian kilpailuviranomaisten kanssa. Yhdysvaltojen ja Kanadan viranomaisten edustajat
osallistuivat sulautuman osapuolten suulliseen kuulemistilaisuuteen. Komissio hyväksyi sulautuman
lopulta sillä edellytyksellä, että huomattavia osia omaisuudesta myytiin.

1.2.2 Muut asiat

Vuoden 2000 aikana komission ja Yhdysvaltain kilpailuviranomaisten välinen yhteydenpito muissa kuin
yrityskeskittymiä koskevissa asioissa on yleisesti kasvanut. Esimerkiksi yritysten välisen Covisint-
kauppapaikan (kuuden suuren autojen varaosien valmistajan perustama tavarantoimittajien
kauppapaikka) osalta komission virkamiehet vaihtoivat useaan otteeseen epävirallisesti näkemyksiä
samaa hanketta tutkivien FTC:n virkamiesten kanssa.
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Kartellitutkimusten osalta virastojen väliset yhteydet eivät ole yhtä tiiviitä. Tämä johtuu siitä, että
luottamuksellisten tietojen vaihto ei ole nykyisten yhteistyöjärjestelyjen perusteella mahdollista ilman
virastojen hallussa olevat tiedot toimittaneen tahon nimenomaisesti antamaa lupaa. Tästä huolimatta EU:n
ja Yhdysvaltojen yhteistyö kartelleja koskevissa asioissa on parantunut huomattavasti viime vuoden aikana.
Komission osastojen ja Yhdysvaltojen oikeusministeriön välisistä kontakteista on tullut jokapäiväisiä. 

1.3 Menettelyihin osallistumista koskevat hallintojärjestelyt

Komissio laati 31. maaliskuuta 1999 tekstin, jolla vahvistetaan Euroopan yhteisöjen ja Amerikan
yhdysvaltojen kilpailuviranomaisten hallintojärjestelyt, jotka koskevat niiden vastavuoroista osallistumista
joihinkin niiden kilpailusääntöjen mukaisesti aloitettujen menettelyjen eri vaiheisiin. (190) Järjestelyt tehtiin
osana Euroopan yhteisöjen ja Yhdysvaltojen hallituksen välisiä sopimuksia niiden kilpailusääntöjen,
erityisesti täytäntöönpanotoimien yhteensovittamista koskevien määräysten, soveltamisesta. 

Uusia hallintojärjestelyjä sovellettiin muodollisesti ensimmäistä kertaa joulukuussa 1999, jolloin FTC:n
edustajat osallistuivat komission järjestämään suulliseen kuulemistilaisuuteen BOC / Air Liquide -fuusiota
koskevassa asiassa. Vuonna 2000 sekä Yhdysvaltain oikeusministeriön että FTC:n edustajat osallistuivat
useisiin suullisiin kuulemisiin (Time Warner / EMI, AOL / Time Warner, WorldCom MCI / Sprint,
Alcoa/Reynolds), ja komission virkamies osallistui vuoden aikana ensimmäistä kertaa Yhdysvaltain
oikeusministeriön ja sulautuman osapuolten kokoukseen (WorldCom MCI / Sprint).

1.4 EU:n ja Yhdysvaltojen välinen yrityskeskittymiä käsittelevä työryhmä

Komission (kilpailun pääosasto), FTC:n ja Yhdysvaltojen oikeusministeriön Brysselissä 5. lokakuuta
1999 pidetyn vuotuisen kahdenvälisen kokouksen jälkeen päätettiin perustaa uusi EU:n ja Yhdysvaltojen
välinen työryhmä, jonka tarkoituksena olisi tehostaa transatlanttista yhteistyötä kilpailunrajoitusten
valvonnassa.

Vaikka EU:n ja Yhdysvaltojen välinen yhteistyö yrityskeskittymien käsittelyssä on ollut erittäin
menestyksellistä, parantamisen varaa katsottiin siitä huolimatta olevan, erityisesti nykyisen fuusioaallon
ja suurten rajatylittävien yrityskauppojen lisääntymisen vuoksi. Pitkällä aikavälillä työryhmälle voitaisiin
antaa tehtäväksi myös muiden yhteisen edun mukaisten kilpailua koskevien kysymysten tutkiminen.

Tähän mennessä työryhmä on keskittynyt ensimmäiseen kohtaan eli korjaustoimenpiteisiin. Vuoden
2000 aikana käytiin laajoja kolmenkeskisiä (komissio, Yhdysvaltain oikeusministeriö, FTC)
keskusteluja. Yhteisen kokouksen lisäksi näkemyksiä vaihdettiin useissa etä- ja videokonferensseissa.
Työskentelystä on ollut hyötyä kaikille kolmelle viranomaiselle. Se auttoi komissiota erityisesti sen
valmistellessa äskettäin annettua tiedonantoa yrityskeskittymäasioissa annettavista sitoumuksista. (191)
Vuoden 2001 aikana EU:n ja Yhdysvaltain työryhmä aikoo tutkia oligopolistista määräävää asemaa.

1.5 Näkökantojen huomioonottaminen

Vuonna 1997 Yhdysvaltojen oikeusministeriö vetosi ensimmäisen (ja tähän mennessä ainoan) kerran
vuoden 1991 sopimuksen V artiklassa säädettyyn näkökantojen huomioonottamisen periaatteeseen. (192)

¥190∂ Tiedote EU 3-1999, kilpailu (18/43). Vuotta 1999 koskeva komission kertomus, KOM (2000) 618 lopullinen, s. 5.
¥191∂ Komission tiedonanto neuvoston asetuksen (ETY) N:o 4064/89 ja komission asetuksen (EY) N:o 447/98 nojalla

hyväksyttävistä korjaustoimenpiteistä, EYVL C 68, 2.3.2001, s. 3–11.
¥192∂ Pyyntö tehtiin ennen EU:n ja Yhdysvaltain välisen vuoden 1998 näkökantojen huomioonottamista koskevan sopimuksen

tekemistä.
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Se pyysi komissiota tutkimaan EU:n kilpailusääntöjen nojalla neljän eurooppalaisen lentoyhtiön (Air
Francen, SAS:n, Lufthansan ja Iberian) mahdollista kilpailun vastaista toimintaa Euroopassa. Kyseiset
yritykset omistivat tietokonepohjaisen Amadeus-varausjärjestelmän tai olivat liittyneet siihen. American
Airlinesin kyseisenä ajankohtana omistama tietokonepohjainen varausjärjestelmä Sabre oli tehnyt
Yhdysvaltojen oikeusministeriölle kantelun, jonka mukaan kyseiset Amadeus-järjestelmän omistajat ja
siihen liittyneet yhtiöt olivat sulkeneet järjestelmään pääsyn toisilta. Oikeusministeriön pyynnön
mukaisesti komissio aloitti tutkimukset ja laati vuonna 1999 Air Francea vastaan väitetiedoksiannon,
joka perustui osaan alkuperäisistä väitteistä. Tutkimukset saatettiin onnistuneesti loppuun heinäkuussa
2000 (193), sen jälkeen kun Air France oli hyväksynyt käytännesäännöt, jotka takaavat Sabrelle samoin
kuin muille tietokonepohjaisille paikanvarausjärjestelmille samat ehdot kuin Amadeus-järjestelmälle,
jossa se itse on osakkaana. Sabre oli aikaisemmin tehnyt samanlaiset sopimukset SAS:n ja Lufthansan
kanssa.

Tämänkaltainen uutta luova yhteistyö merkitsee mahdollisuutta tutkimustaakan järkevään jakamiseen
maailman eri osissa toimivien virastojen välillä. Näkökantojen huomioonottaminen mahdollistaa
erityisesti sen, että mahdollista kilpailuongelmaa voi tutkia asian käsittelijäksi parhaiten soveltuva
virasto. Tämä koskee erityisesti tietojenhankintaa ja mahdollisten seuraamusten määräämistä.

1.6 Korkean tason yhteydet

Komission ja Yhdysvaltain viranomaisten välillä oli lukuisia korkean tason kahdenvälisiä tapaamisia
vuoden 2000 aikana. Komission jäsen Monti teki ensimmäisen laajan virallisen vierailunsa
Washingtoniin komission kilpailusta vastaavan jäsenen ominaisuudessa kesäkuussa ja tapasi muun
muassa Yhdysvaltain hallinnon ja kongressin edustajia. Komission, Yhdysvaltain oikeusministeriön ja
FTC:n vuotuinen kahdenvälinen kokous pidettiin Washingtonissa heinäkuussa. Vuoden mittaan tapasivat
myös komissio ja Yhdysvaltain liikenneministeriö, Yhdysvaltain viestintäkomissio ja Yhdysvaltain
merikomissio (jotka kaikki vastaavat tietyssä määrin kilpailupolitiikasta omalla toimialallaan).

1.7 Tilastotietoa

a) Komission ja Yhdysvaltojen viranomaisten ilmoittamien asioiden lukumäärä

Komissio teki ajanjaksolla 1. tammikuuta 2000–31. joulukuuta 2000 yhteensä 104 ilmoitusta. Nämä asiat
jaetaan yrityskeskittymiin ja muihin asioihin, ja ne on lueteltu liitteessä 1.

Komissio sai Yhdysvaltojen viranomaisilta saman ajanjakson kuluessa yhteensä 58 ilmoitusta. Näistä
32 tuli Yhdysvaltojen oikeusministeriöltä ja 26 FTC:ltä. Luettelo näistä asioista on liitteessä 2, ja myös
siinä asiat on jaettu yrityskeskittymiin ja muihin asioihin.

Yrityskeskittymät muodostivat enemmistön kaikista kummankin osapuolen tekemistä ilmoituksista.
Komissio teki yrityskeskittymistä 85 ilmoitusta ja Yhdysvaltojen viranomaiset 49.

Esitetyt luvut eivät kerro yksittäisten ilmoitusten kokonaismäärää, vaan niistä käy ilmi ilmoitettujen
asioiden lukumäärä (yksi ilmoitus tai useampia ilmoituksia). Sopimuksen II artiklan nojalla tietyissä
menettelyn vaiheissa on tehtävä ilmoitus, minkä vuoksi samasta asiasta voidaan tehdä useita ilmoituksia.

¥193∂ Katso komission lehdistötiedote IP/00/835, 25.7.2000.



304  XXX KILPAILUSÄÄNTÖJEN SOVELTAMINEN EUROOPAN UNIONISSA

KILPAILURAPORTTI 2000

Taulukossa 1 on esitetty niiden asioiden lukumäärä, joista ilmoitettiin EY:n ja Yhdysvaltojen välisen
vuoden 1991 sopimuksen nojalla 1. tammikuuta 2000 ja 31. joulukuuta 2000 välisenä aikana.
Taulukossa 2 on annettu niiden asioiden lukumäärä, joista on ilmoitettu 23. syyskuuta 1991 jälkeen.

Taulukko 1

ILMOITETUT ASIAT194

Taulukko 2

ILMOITETUT ASIAT

b) Asiat, joista komissio on ilmoittanut jäsenvaltioille

Euroopan yhteisöjen Yhdysvalloille lähettämän tulkitsevan kirjeen sekä komission 10. huhtikuuta 1995
neuvostolle antaman avoimuutta koskevan lausunnon mukaan komissio ilmoittaa Yhdysvaltojen
kilpailuviranomaisten sille lähettämistä ilmoituksista jäsenvaltioille, joiden edut ovat kyseessä,
ilmoitettuaan asiasta Yhdysvaltojen kilpailuviranomaisille. Niinpä välittömästi ilmoitusten saavuttua
Yhdysvaltojen viranomaisilta ne lähetetään kilpailun pääosaston asianomaisille yksiköille ja tarvittaessa
jäljennökset niille jäsenvaltioille, joiden edut ovat kyseessä. Samalla tavoin kilpailun pääosaston
tehdessä ilmoituksia Yhdysvaltojen viranomaisille jäljennökset lähetetään jäsenvaltioille, joiden edut
ovat kyseessä.

OECD:n suosituksen mukaisesti Yhdysvaltojen viranomaiset ilmoittavat useimmissa tapauksissa
jäsenvaltioille myös suoraan. (195) Tutkittavan ajanjakson kuluessa ilmoitettiin Yhdistyneelle kuningas-
kunnalle 45 asiasta, Saksalle 30:stä, Ranskalle 19:stä, Alankomaille ja Ruotsille kummallekin 12:sta,

¥194∂ Näihin ilmoituksiin sisältyy useita tapauksia, joissa komissio pyysi tietoja yhdysvaltalaisilta yrityksiltä.

Vuosi EY:n tekemät 
ilmoitukset

Yhdysvaltojen tekemät ilmoitukset Yrityskeskittymiä koskevat 
ilmoitukset

FTC DoJ Yhteensä EY USA
2000 104 (194) 26 32 58 85 49

Vuosi EY:n tekemät 
ilmoitukset

Yhdysvaltojen tekemät ilmoitukset Yrityskeskittymiä koskevat 
ilmoitukset

FTC DoJ Yhteensä EY USA
1991 5 10 2 12 3 9
1992 26 20 20 20 11 31
1993 44 22 18 40 20 20
1994 29 16 19 35 18 20
1995 42 14 21 35 31 18
1996 48 20 18 38 35 27
1997 42 12 24 36 30 20
1998 52 22 24 46 43 39
1999 70 26 23 49 59 39
2000 104 26 32 58 85 49

¥195∂ OECD:n neuvoston tarkistettu suositus, annettu 27 ja 28 päivänä heinäkuuta 1995, jäsenvaltioiden välisestä yhteistyöstä
kansainväliseen kauppaan vaikuttavien rajoittavien kauppatapojen suhteen.
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Espanjalle kuudesta, Belgialle, Suomelle ja Italialle kullekin neljästä, Irlannille kolmesta sekä Itävallalle,
Tanskalle ja Luxemburgille kullekin kahdesta.

1.8 Päätelmä

EU:n ja Yhdysvaltojen välinen yhteistyö kilpailua koskevissa asioissa tiivistyi entisestään vuonna 2000.
Erityisesti rajatylittävien yrityskeskittymien käsittelyssä yhteistyö on ollut erittäin tiivistä ja
hedelmällistä; se on auttanut lähentämään EU:n ja Yhdysvaltojen tapoja arvioida tällaisten
toimenpiteiden aikaansaamia kilpailunvastaisia vaikutuksia. Viranomaiset suhtautuvat molemmin puolin
Atlanttia myös yhä yhdenmukaisemmin korjaustoimenpiteiden määrittelyyn ja täytäntöönpanoon sekä
korjaustoimenpiteiden toteuttamisen valvontaan.

Vuoden 2000 aikana EU:n ja Yhdysvaltain viranomaiset ovat myös lisänneet yhteistä toimintaansa
muiden kilpailuasioiden tutkinnan alalla ja erityisesti maailmanlaajuisten kartellien torjunnan alalla.
Komissio, Yhdysvaltojen oikeusministeriö ja FTC jatkavat myös keskustelua yleisistä kilpailupolitiikkaa
ja kilpailusääntöjen täytäntöönpanoa koskevista kysymyksistä.

2 Kanada

2.1 Johdanto

EU:n ja Kanadan kilpailualan yhteistyötä koskevan sopimuksen tarkoituksena on edistää Euroopan
yhteisöjen ja Kanadan välisen yhteistyön vilkastumista niiden kilpailusääntöjen täytäntöönpanossa.
Sopimus allekirjoitettiin EU:n ja Kanadan välisessä huippukokouksessa Bonnissa 17. kesäkuuta 1999, ja
se tuli voimaan välittömästi.

Sisällöllisesti sopimuksessa määrätään seuraavista asioista: i) kumpikin viranomainen ilmoittaa toisilleen
tutkittavana olevista asioista, jos ne saattavat vaikuttaa toisen sopimuspuolen tärkeisiin etuihin, ii)
kyseiset viranomaiset voivat koordinoida täytäntöönpanotoimiaan ja avustaa toisiaan, iii) toinen
sopimuspuoli voi pyytää toista ryhtymään täytäntöönpanotoimiin (”positive comity”) ja toinen
sopimuspuoli voi ottaa toisen sopimuspuolen tärkeät edut huomioon toteuttaessaan täytäntöön-
panotoimia (”traditional comity”) ja iv) sopimuspuolet vaihtavat keskenään tietoja tämän kuitenkaan
vaikuttamatta kummankaan sopimuspuolen velvollisuuteen pitää luottamukselliset tiedot salaisina.
Sopimus muistuttaa sisällöltään pitkälle EU:n Yhdysvaltojen kanssa vuonna 1991 tekemää sopimusta.

2.2 Ilmoitukset

a) Komission ja Kanadan viranomaisten ilmoittamien asioiden lukumäärä

Komissio teki neljässä asiassa ilmoituksen kesäkuun 17. päivän 1999 ja joulukuun 1999 välisenä
ajanjaksona. Vuonna 2000 se teki yhdeksän ilmoitusta. Vuonna 1999 komissio sai Kanadan kilpailuvi-
rastolta ilmoituksen kolmessa asiassa ja vuonna 2000 kymmenessä.

Yleisenä suuntauksena on, että komission yrityskeskittymistä tekemät ilmoitukset lisääntyvät nopeammin
kuin sen muissa kilpailuasioissa tekemät ilmoitukset. Tämä heijastaa sulautuma-asetuksessa säädettyä
menettelyä, jonka mukaan komissio ilmoituksen saatuaan julkaisee siitä tiedonannon Euroopan yhteisöjen
virallisessa lehdessä. Yhteistyö koski pääasiassa lentoyhtiöitä, alumiinialaa, integroitua elektroniikkaa,
televiestintäverkkoja, kaapelitelevisioverkkoja ja ohjelmasisältöjä sekä kuljetusalaa.
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Monet tarkasteluajanjaksona aikana ilmoitetuista asioista ovat vielä käsiteltävinä, erityisesti EY:n
perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklan soveltamisalaan kuuluvat asiat. Sen vuoksi niitä voidaan
käsitellä yksityiskohtaisesti tai nimeltä mainiten vasta sitten, kun niistä on jo julkaistu komission
lausunto tai tiedonanto.

Sen sijaan useimpien sopimuksen nojalla ilmoitettujen, yhteistyön piiriin kuuluvien yrityskeskittymien
käsittely on jo lopetettu sulautuma-asetuksessa säädettyjen tiukkojen määräaikojen vuoksi. (196) Siten
kyseisiä asioita voidaan käsitellä tässä kertomuksessa. 

Lisäksi Kanadassa toteutettujen menettelyjen luottamuksellisuus ja Euroopan yhteisöjä sopimuksen X
artiklan nojalla koskeva velvollisuus luottamuksellisten tietojen suojeluun tarkoittaa sitä, että viittauksia
asioihin, joissa Euroopan komissio on saanut oman tutkimuksensa päätökseen ja joiden käsittelyn se on
lopettanut, mutta joita Kanadan viranomaiset vielä käsittelevät tai jotka ovat luottamuksellisia muista
syistä, on täytynyt rajoittaa. 

b) Asiat, joista komissio on ilmoittanut jäsenvaltioille ja kolmansille valtioille

Kaikista Kanadan kilpailuvirastolta saaduista ilmoituksista lähetetään jäljennös sille jäsenvaltiolle tai
niille jäsenvaltioille, jonka/joiden etuihin niillä voi olla vaikutusta, samalla kun ne toimitetaan asian
käsittelystä vastaaville kilpailun pääosaston yksiköille. Samalla tavoin kilpailun pääosaston tehdessä
ilmoituksia Kanadan viranomaisille jäljennökset lähetetään jäsenvaltioille, joiden edut ovat kyseessä.
Tutkittavan ajanjakson kuluessa ilmoitettiin Saksalle kuudesta asiasta, Ranskalle viidestä, Yhdysvalloille
kolmesta, Yhdistyneelle kuningaskunnalle ja Tanskalle kummallekin kahdesta sekä Alankomaille,
Belgialle ja Sveitsille kullekin yhdestä.

2.3 Yhteistyö

Komission kokemukset yhteistyöstä Kanadan viranomaisten kanssa ovat olleet erittäin myönteisiä.
Yhteistyön luonne riippuu yksittäisestä tapauksesta, ja yhteistyö voi liittyä esimerkiksi kyselyihin
menettelyjen aikatauluista tai ehdotettuihin korjaustoimenpiteisiin. 

Kilpailun pääosaston ja Kanadan kilpailuviraston jokapäiväinen yhteistyö on sangen sujuvaa. Yhteistyö
on pitkälle samanlaista kuin EY:n ja Yhdysvaltojen yhteistyösopimuksen mukainen yhteistyö mutta
mittakaavaltaan pienempää. Yrityskeskittymien tutkimiseen liittyvä yhteydenpito on tiivistä, ja
Kanadan viranomaiset ovat osallistuneet useisiin suullisiin kuulemisiin. EY:n viranomaiset puolestaan
osallistuvat menettelyihin Kanadassa, kun se on EY:n etujen mukaista. Mainitsemisen arvoisia ovat
EY:n, Yhdysvaltain ja Kanadan etäkonferenssit ja kolmenväliset kokoukset Dow Chemical / Union
Carbide -asiassa ja Alcoa/Reynolds-keskittymäasiassa.

2.4 Tapausesimerkkejä

Vuonna 2000 Kanadalta saatu ensimmäinen ilmoitus koski ehdotettua kauppaa, jolla Union Carbide
Corporation siirtyisi Dow Chemicalin omistukseen. Kyseistä kauppaa tutkittiin tällöin jo yhteistyössä
Yhdysvaltain viranomaisten kanssa. Kaikki muut vuonna 2000 saadut ilmoitukset koskivat kartellitut-
kimuksia.

¥196∂ Yrityskeskittymien valvonnasta 21 päivänä joulukuuta 1989 annettu neuvoston asetus (ETY) N:o 4064/89 (EYVL L 395,
30.12.1989, s. 1, sellaisena kuin se on oikaistuna EYVL:ssä L 257, 21.9.1990, s. 13, ja sellaisena kuin se on muutettuna
30 päivänä kesäkuuta 1997 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 1310/97).
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On syytä kiinnittää erityishuomiota komission Kanadan viranomaisten kanssa tekemään tiiviiseen
yhteistyöhön Vivendi/Canal+/Seagram-asiassa. Markkinatutkimuksen perusteella komissio totesi, että
kyseisen sulautuman vaikutukset koskivat kolmenlaisia markkinoita: maksutelevisiomarkkinoita,
voimakkaasti kasvavia yleiseurooppalaisia portaalimarkkinoita ja voimakkaasti kasvavia musiikin
Internet-levityksen markkinoita. Komissio hyväksyi sulautuman lopulta sillä edellytyksellä, että Vivendi
sitoutui myymään osakkuutensa brittiläisessä maksutelevisioyrityksessä BSkyB:ssä ja antamaan
Universal-studion tuottamat elokuvat kilpailevien maksutelevisiotoiminnan harjoittajien käyttöön.

2.5 Päätelmä

Sopimus on johtanut huomattavasti tiiviimpiin suhteisiin komission ja Kanadan kilpailuviraston välillä.
Se on myös parantanut molemminpuolista toisen sopimuspuolen kilpailupolitiikan tuntemusta. Yhä
useammat tapaukset ovat molempien kilpailuviranomaisten tutkittavina, minkä myötä on havaittu,
kuinka tärkeää on välttää ristiriitaisia päätöksiä ja toisaalta koordinoida täytäntöönpanotoimet siinä
määrin kuin molemmat osapuolet pitävät hyödyllisenä.
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LIITE 1

EUROOPAN KOMISSION YHDYSVALTOJEN VIRANOMAISILLE
TEKEMÄT ILMOITUKSET: 1.1.2000–31.12.2000

Yrityskeskittymät

01 Asia N:o COMP/M.1786 General Electric Company / Thomson-CSF

02 Asia N:o COMP/M.1782 American Home Products / Warner-Lambert

03 Asia N:o COMP/JV.30 BVI Television (Europe) Inc. / SPE Euromovies Investments 
Inc. / Europe Movieco Partners)

04 Asia N:o COMP/M.1794 Deutsche Post / Air Express International

05 Asia N:o COMP/M.1801 Neusiedler / American Israeli Paper Mills

06 Asia N:o COMP/M.1741 MCI WorldCom / Sprint Corporation

07 Asia N:o COMP/JV.38 KPN/Bellsouth/E-Plus 

08 Asia N:o COMP/M.1796 Bayer/Lyondell

09 Asia N:o COMP/M.1847 General Motors / Saab Automobile

10 Asia N:o COMP/M.1849 Solectron/Ericsson

11 Asia N:o COMP/M.1841 Celestica/IBM

12 Asia N:o COMP/M.1854 Emerson Electric / Ericsson Energy Systems

13 Asia N:o COMP/M.1835 Monsanto / Pharmacia & Upjohn

14 Asia N:o COMP/M.1880 3M/Quante

15 Asia N:o COMP/M.1856 Citigroup/Schroders

16 Asia N:o COMP/M.1745 Lagardère SCA, DaimlerChrysler AG, Ranskan valtio / 
SEPI/EADS

17 Asia N:o COMP/M.1876 Kohlberg Kravis Roberts / Zumtobel/Wassall

18 Asia N:o COMP/M.1871 Arrow Electronics / Tekelec

19 Asia N:o COMP/M.1882 Pirelli / BICC General

20 Asia N:o COMP/M.1892 Sara Lee / Courtaulds

21 Asia N:o COMP/M.1914 TXU / Hydro Electrica

22 Asia N:o COMP/M.1920 Nabisco / United Biscuits

23 Asia N:o COMP/M.1878 Pfizer / Warner-Lambert

24 Asia N:o COMP/M.1956 Ford/Autonova

25 Asia N:o COMP/M.1891 BP Amoco / Castrol 

26 Asia N:o COMP/M.1901 Cap Gemini / Ernst & Young

27 Asia N:o COMP/M.1919 Alcoa/Cordant 

28 Asia N:o COMP/JV.46 Blackstone / CDPQ – Kabel Nordrhein-Westfalen 

29 Asia N:o COMP/M.1879 Boeing/Hughes
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30 Asia N:o COMP/M.1946 Bellsouth/SBC

31 Asia N:o COMP/M.1948 Techpack International / Valois

32 Asia N:o COMP/M.1959 Meritor/Arvin

33 Asia N:o COMP/M.1845 AOL / Time Warner

34 Asia N:o COMP/M.1968 Solectron/Nortel

35 Asia N:o COMP/M.1970 Johnson & Johnson / Mercury Asset Management / Agora 
Healthcare Services

36 Asia N:o COMP/M.1852 Time Warner / EMI

37 Asia N:o COMP/M.1932 BASF / American Cyanamid

38 Asia N:o COMP/M.2004 Investcorp / Chase Capital Investments / Gerresheimer Glass

39 Asia N:o COMP/M.1966 Phillips/Chevron

40 Asia N:o COMP/M.2003 Carlyle / Gruppo Riello

41 Asia N:o COMP/M.1998 Ford/Landrover

42 Asia N:o COMP/M.1939 Rexam (PLM) / American National Can

43 Asia N:o COMP/M.2026 Clear Channel Communications / SFX Entertainment

44 Asia N:o COMP/M.1949 Enron/MG

45 Asia N:o COMP/M.2026 Western Power Distribution / Hyder

46 Asia N:o COMP/M.1933 Citigroup/Flender

47 Asia N:o COMP/JV.47 Lagardère/Canal+ / Liberty Media

48 Asia N:o COMP/M.1982 Telia/Oracle/Drutt

49 Asia N:o COMP/M.2025 GE Capital / BTPS/MEPC

50 Asia N:o COMP/M.1969 UTC/Honeywell/i2/MyAircraft.com

51 Asia N:o COMP/M.1926 Telefónica/Tyco

52 Asia N:o COMP/M.2053 Telenor/BellSouth/Sonofon

53 Asia N:o COMP/M.2000 WPP / Young & Rubicam

54 Asia N:o COMP/M.2075 Newhouse/Jupiter/Scudder/M&G

55 Asia N:o COMP/M.2077 Clayton, Dubilier & Rice / Alcatel

56 Asia N:o COMP/M.1990 Unilever/Bestfoods

57 Asia N:o COMP/M.2074 Tyco/Mallinkrodt

58 Asia N:o COMP/JV.50 Callahan Invest / Kabel Baden-Württemberg

59 Asia N:o COMP/M.2128 ABB Lummus / Engelhard/Equistar/Novolen

60 Asia N:o COMP/M.2133 Hicks / Bear Stearns / Johns Manville

61 Asia N:o COMP/M.2104 Messer / Carlyle / Eutectic & Castolin

62 Asia N:o COMP/M.2147 VNU/Hearst/Stratosfera

63 Asia N:o COMP/M.2135 4Front/NCR

64 Asia N:o COMP/M.2127 DaimlerChrysler / Detroit Diesel
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Muut asiat (197)

65 Asia N:o COMP/M.2158 Crédit Suisse Group / Donaldson, Lufkin & Jenrette

66 Asia N:o COMP/M.2137 SLDE/NTL/MSCP/NOOS

67 Asia N:o COMP/M.2101 General Mills / Pillsbury/Diageo

68 Asia N:o COMP/M.2134 Avnet / Veba Electronics

69 Asia N:o COMP/M.2041 United Airlines / US Airways

70 Asia N:o COMP/M.2111 Alcoa Inc / British Aluminium Ltd

71 Asia N:o COMP/M.2145 Apollo Group / Shell Resin Business

72 Asia N:o COMP/M.2167 Citigroup / Associates First Capital Group

73 Asia N:o COMP/M.2196 Enron/Bergmann/Hutzler

74 Asia N:o COMP/M.2175 DOW Chemical / Gurit-Essex

75 Asia N:o COMP/M.2192 SmithKline Beecham / Block Drug

76 Asia N:o COMP/M.2230 Sanmina/Siemens/Inboard/Leiterplattentechnologie

77 Asia N:o COMP/M.2041 United Airlines / US Air

78 Asia N:o COMP/M.2251 AOL / Banco Santander

79 Asia N:o COMP/M.2199 Quantum/Maxtor

80 Asia N:o COMP/M.2213 DuPont / Sabanci Holdings / JV

81 Asia N:o COMP/M.2248 CVC/Advent/Carlyle/Lafarge

82 Asia N:o COMP/M.2238 Solectron / Natsteel Electronics

83 Asia N:o COMP/M.2252 Kuoni/TRX/e-TRX / TRX Central Europe / JV

84 Asia N:o COMP/M.2259 Terra Amadeus / 1Travel.com

85 Asia N:o COMP/M.2265 Ricoh / Lanier Worldwide

¥197∂ Luottamuksellisuuteen liittyvistä syistä luettelo sisältää vain ne tutkimukset tai asiat, jotka on julkistettu.

01 Asia N:o 37.241 Boeing/Airbus

02 Asia N:o 36.824

03 Asia N:o 37.792 PO/Microsoft (Windows 2000)

04 Asia N:o 37.747 Stohaas JV

05 Tietopyyntö

06 Asia N:o 37.889 FIAT / General Motors Corp.

07 Asia N:o 37.866 DB UK Holding Ltd / UBS AG / Goldman Sachs Vol-Holdings 
LLC / Citibank Investments Ltd

08 Asia N:o 36.212 Itsejäljentävä paperi 

09 Tietopyyntö
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10 Asia N:o 37.949 Borealis / DuPont de Nemours 

11 Asia N:o 37.920 3G Patent Platform 

12 Asia N:o 36.213 GEAE + P&W

13 Asia N:o 36.566 Estée Lauder

14 Tietopyyntö

15 Asia N:o 36.816–37.055 Intercontinental Marketing Services Health

16 Asia N:o 37.983 American Airlines / Swissair/Sabena

17 Asia N:o 37.774 Innogenetics / Chiron-Ortho Diagnostics 

18 Tietopyyntö

19 Asia BUY.com US
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LIITE 2

YHDYSVALTOJEN VIRANOMAISTEN EUROOPAN KOMISSIOLLE TEKEMÄT 
ILMOITUKSET: 1.1.2000–31.12.2000

Yrityskeskittymät (198)

¥198∂ Luottamuksellisuuteen liittyvistä syistä luettelo sisältää vain ne tutkimukset tai asiat, jotka on julkistettu.

01 Carnival Corp / NCL Holding ASA

02 Chemdal Corp & Chemdal Asia / BASF

03 Transportacion Maritima Mexicana / Stolt-Nielsen Transportation Group (JV)

04 American Home Products Corp / Warner-Lambert Co

05 Deere / Metso & Timberjack & Marsta

06 Dairy Farmers / SODIAAL North America Corp

07 Valmet Corp & Groupe Laperriere and Verreault Inc / Beloit Corp

08 Time Warner Inc / EMI Group plc

09 Alcoa Inc / Reynolds Metals Co

10 Novartis AG / Astra Zeneca plc

11 Boeing Co / Hughes Electronics Corp

12 PE Corp / Third Wave Technologies Inc

13 Lafarge SA / Blue Circle Industries plc

14 Carson Inc / L’Oreal

15 Glaxo Wellcome / SmithKline Beecham

16 Warner Lambert / Pfizer Inc

17 Newbridge Networks Corp / Alcatel

18 Lernout & Hauspie Speech products nv / Dragon Systems Inc

19 Charter plc / Lincoln Electric Holdings Inc

20 National Tobacco Co / Swedich Match

21 Williams plc / Assa Abloy AB

22 AOL / America on Line Inc

23 Lockheed Martin Corp / BAE Systems plc

24 Schlumberger Ltd / Baker Hughes Inc

25 Covisint / General Motors / Ford Motor / Daimler Chrysler / Nissan Motor / Renault/ Oracle / 
Commerce One (JV)

26 Wesley Jessen VisionCare Inc / Novartis
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27 CRH plc & Hanson plc / Pioneer Roofing Tile Inc (JV)

28 BASF / Shell Petroleum NV (JV)

29 Hannaford Bros Supermarkets Co / Food Lion Inc

30 Svedala Industri AB / Metso Oyj

31 Voicestream Wireless Corp / Deutsche Telekom

32 Renault / Aktiebolaget Volvo

33 Delta Air Lines / Air France

34 Atecs Mannesmann AG / Siemens AG & Robert Bosch GmbH

35 Mallinckrodt Inc / Tyco International Ltd

36 BAE Systems plc / Lockheed Martin Corp

37 Svedala Industri AB / Metso Oyj

38 British Aviation Insurance Group Ltd (BAIG) / Associated Aviation Underwriters

39 Pillsbury Co / Diageo plc / General Mills Inc

40 Svedala Industri AB / Metso Oyj

41 Lesaffre / Red Star Yeast & Products Division of Universal Foods Corp

42 ASM Lithography NV / Silicon Valley Group Inc

43 Egide SA / Industrial Growth Partners / Electronic Protection Products

44 Quantum Corp / Maxtor Corp

45 Reed Elsevier Inc / Harcourt General Inc

46 Sähköiset valuuttamarkkinat (JV)

47 Krupp Werner & Pfleiderer / Georg Fisher & Westdeutsche Landesbank Girozentral

48 Pitt-des-Moines / Chicago Bridge & Iron Co

49 Harcourt / Thomson Corp
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Muut asiat (199)

01 Dywidag-Systems International USA Inc

02 Smith International / Schlumberger Ltd 

03 Charge Carbone of America Industries Corp

04 –

05 Kansainväliset vitamiinikartellit

06 –

07 Sotheby’s Holdings Inc

08 –

09 –

¥199∂ Luottamuksellisuuteen liittyvistä syistä luettelo sisältää vain ne tutkimukset tai asiat, jotka on julkistettu.
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LIITE 3

EUROOPAN KOMISSION KANADAN VIRANOMAISILLE TEKEMÄT ILMOITUKSET: 
1.1.2000–31.12.2000

01 Asia N:o COMP/M.1841 CelesticA/IBM

02 Asia N:o COMP/JV.46 Callahan Invest / Kabel Nordrhein-Westfalen

03 Asia N:o COMP/M.1908 Alcatel / Newbridge Networks

04 Asia N:o COMP/M.1968 Solectron/Nortel

05 Asia N:o COMP/M.2050 Vivendi/Canal+/Seagram

06 Asia N:o COMP/M.2050 Vivendi/Canal+/Seagram (uudistettu ennakkoilmoitus)

07 Asia N:o COMP/M.2139 Bombardier/Adtranz

08 Asia N:o COMP/M.2217 Celectica / NEC Technologies UK

09 Asia N:o COMP/JV.50 Callahan Invest / Kabel Baden-Württemberg
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LIITE 4

KANADAN VIRANOMAISTEN EUROOPAN KOMISSIOLLE TEKEMÄT ILMOITUKSET: 
1.1.2000–31.12.2000

Koska kymmenen ilmoitetun asian käsittely on vielä kesken ja tapahtuu Kanadan kilpailulain nojalla
luottamuksellisesti, kyseisiä asioita ei voida mainita tässä yhteydessä erikseen.
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V – KILPAILUSÄÄNTÖJEN SOVELTAMINEN JÄSENVALTIOISSA

Tämä luku perustuu jäsenvaltioiden kilpailuviranomaisten toimittamiin tietoihin. Yksityiskohtaisempia
tietoja jäsenvaltioiden kilpailuviranomaisten toiminnasta saa useimmissa jäsenvaltioissa laadittavista
kansallisista kertomuksista. 

A – Lainsäädännön alalla tapahtunut kehitys

Saksa

Saksan kilpailulainsäädäntöä (laki kilpailunrajoitusten estämisestä, GWB) ei muutettu vuonna 2000. 

Itävalta

Viimeksi säädetty kartellilakia muuttava laki tuli voimaan 1. tammikuuta 2000. Kuten hallituksen
esityksen perusteluissa todetaan, lakia on tarkasteltava osana kilpailusääntöjen uudistamisprosessia.

Kartelleja koskevissa asioissa yhdenmukaistettuihin menettelytapoihin oli suhtauduttu sopimuksia
suopeammin, sillä kyseisiin menettelytapoihin sovellettiin yleisesti määräävän aseman väärinkäytön
periaatetta, kun taas sopimukset sisällytettiin sen soveltamisalaan vain siinä tapauksessa, että kilpailun
rajoittuminen johtui pelkästään sopimuksesta. Kartellilakia muuttavassa laissa yhdenmukaistettuihin
menettelytapoihin sovellettava järjestelmä yhtenäistettiin sopimuksia koskevan järjestelmän kanssa.
Harkittujen kilpailunrajoitusten täytäntöönpanolle on näin ollen saatava kilpailuoikeuden
tuomioistuimen hyväksyntä. 

Määräävässä markkina-asemassa olevan yrityksen abstraktin määritelmän tunnusmerkit supistettiin
kolmeen seuraavasti: ...yritys ... riippumatta siitä, toimiiko se tarjonta- vai kysyntäpuolella, 

– ei ole lainkaan alttiina tai on vain vähäisessä määrin alttiina kilpailulle

– on määräävässä markkina-asemassa suhteessa muihin kilpaileviin yrityksiin... 

– on määräävässä markkina-asemassa suhteessa asiakkaisiinsa tai toimittajiinsa...

Lisäksi sovelletaan oikeudellista olettamusta määräävän markkina-aseman olemassaolosta (jonka
kyseinen yritys voi osoittaa vääräksi), jos yrityksellä, riippumatta siitä, toimiiko se tarjonta- vai
kysyntäpuolella, on koko sisämarkkinoilla tai muilla paikallisesti ratkaisevilla markkinoilla

– vähintään 30 prosentin markkinaosuus

– yli 5 prosentin markkinaosuus ja se joutuu kilpailemaan enintään kahden yrityksen kanssa

– yli 5 prosentin markkinaosuus ja se on yksi neljästä suurimmasta yrityksestä, joiden yhteinen
markkinaosuus on vähintään 80 prosenttia.

Perusteeton myynti omakustannushintaa alhaisempaan hintaan lisättiin määräävän aseman
väärinkäyttöön liittyvien käytäntöjen luetteloon pienten ja keskisuurten yritysten suojaamiseksi saalistus-
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hinnoittelulta. Myös tässä tapauksessa todistustaakka on käänteinen, mikä on määräävässä asemassa
olevan yrityksen kannalta huono asia.

Yrityskeskittymien valvonnassa ei enää eroteta toisistaan liiketoimia, joista on (pelkästään) annettava
tieto, ja liiketoimia, joista on tehtävä ilmoitus. Lisäksi raja-arvoja mukautettiin, jotta Itävallan
markkinoilla toteutetut liiketoimet saadaan paremmin kartoitettua. Itävallassa toteutettavista yrityskes-
kittymistä on näin ollen tehtävä ilmoitus, ja niihin on saatava lupa kartellituomioistuimelta,

– kun keskittymän osapuolten maailmanlaajuinen kokonaisliikevaihto on 4,2 miljardia Itävallan
šillinkiä

– kun yritysten kotimaanmarkkinoilta kertyvä kokonaisliikevaihto on 210 miljoonaa šillinkiä

– kun vähintään kahden yrityksen maailmanlaajuinen liikevaihto on 28 miljoonaa šillinkiä.

Kartellituomioistuin sai vuonna 2000 tehtyjen muutosten myötä oikeudet käynnistää menettelyitä omasta
aloitteestaan eli ilman hallintoviranomaisten pyyntöä, jos tuomioistuimen omasta aloitteesta
käynnistettyä menettelyä voidaan perustella sillä, että kyse on yleisestä edusta. 

Belgia

Kilpailunrajoituksia koskevan lain 53 pykälän muuttamista koskevaa asetusluonnosta laaditaan
parhaillaan.

Kyseisen 53 pykälän nykyisessä sanamuodossa kilpailuneuvostolle annetaan EY:n perustamisso-
pimuksen 81 artiklan 1 kohdan ja 82 artiklan soveltamisen edellyttämä toimivalta. EY:n perustamisso-
pimuksen 81 artiklan 3 kohdan soveltaminen on kuitenkin tähän asti kuulunut Euroopan komission
yksinomaiseen toimivaltaan.

Asetusluonnoksen tavoitteena on mukauttaa 53 pykälän säännöksiä siten, että kilpailuneuvosto voi
käyttää uutta toimivaltaansa, jonka se sai EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan 3 kohdan
soveltamisesta tiettyihin vertikaalisten sopimusten ja yhdenmukaistettujen menettelytapojen ryhmiin
22. joulukuuta 1999 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2790/1999 nojalla. Kyseisen asetuksen 7
artiklassa säädetään, että jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen voi vastedes komission tavoin
peruuttaa asetuksen soveltamisesta saatavan edun tietyissä tapauksissa. Koska uusi toimivalta ei koske
ainoastaan 81 artiklan 1 kohtaa ja 82 artiklaa vaan myös 81 artiklan 3 kohtaa, 53 pykälään on tehtävä
muutoksia. 

Tanska

Kilpailulakiin tehtiin jälleen muutoksia, jotka tulivat voimaan 1. lokakuuta 2000, lain yhdenmukais-
tamiseksi unionin kilpailusääntöjen kanssa. Muutokset tehtiin 10. kesäkuuta 1997 annettua kilpailulakia
numero 384 muuttavalla lailla numero 416, joka annettiin 31. toukokuuta 2000 (katso 12. heinäkuuta
2000 annettu kodifioitu laki numero 687).

Kilpailuneuvosto, joka vastaa yhdessä kilpailuviraston kanssa kilpailulain soveltamisesta, sai muutosten
myötä uutta toimivaltaa, jota käsitellään tarkemmin seuraavassa.
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Euroopan unionin kilpailusääntöjen suora soveltaminen

Tärkein EU:n kilpailusääntöjä koskeva muutos on, että kilpailuneuvosto voi vastedes soveltaa suoraan
perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohdan ja 82 artiklan kieltomääräyksiä.

Yrityskeskittymien valvonta

Lisäksi annettiin säännöksiä yrityskeskittymien valvonnasta Tanskassa. Yrityskeskittymien valvonnassa
huomioon otettavaksi liikevaihdon raja-arvoksi asetetaan 3,8 miljardia Tanskan kruunua. De minimis
-säännön soveltamisen raja-arvoksi asetetaan 300 miljoonaa kruunua. Keskittymät kuuluvat Tanskan
yrityskeskittymien valvontaa koskevan lainsäädännön soveltamisalaan,

– kun kyseisten yritysten Tanskassa kertynyt vuotuinen kokonaisliikevaihto on yhteensä vähintään
3,8 miljardia kruunua ja kyseisistä yrityksistä vähintään kahden Tanskassa kertynyt vuotuinen
kokonaisliikevaihto on kunkin yrityksen osalta vähintään 300 miljoonaa kruunua

– kun kyseisistä yrityksistä vähintään yhden Tanskassa kertynyt vuotuinen kokonaisliikevaihto on
vähintään 3,8 miljardia kruunua ja vähintään yhden muun yrityksen maailmanlaajuinen vuotuinen
kokonaisliikevaihto on vähintään 3,8 miljardia kruunua.

Ongelmattomiin keskittymähankkeisiin osallistuvat yritykset voivat saada ennakkoluvan, joka
julkaistaan vasta keskittymän toteuttamisen jälkeen.

Kilpailua vääristävät tuet

Uutta on, että kilpailuneuvosto voi tehdä välipäätöksen tiettyyn toimintaan valtion varoista myönnetyn
tuen keskeyttämisestä tai takaisinmaksusta, jos tuki vääristää kilpailua. Keskeyttämistä tai
takaisinmaksua koskeva välipäätös voidaan tehdä tuesta, 1) jonka tavoitteena tai seurauksena on suora tai
välillinen kilpailun vääristyminen ja 2) joka on voimassa olevan lainsäädännön nojalla laitonta tukea.
Yrityksille myönnettävät tuet voivat olla suoria tai välillisiä, ja niitä voidaan myöntää tai ne voivat olla
tarkoitettuja yksityisille yrityksille, riippumattomille yksiköille ja julkisille yrityksille tai laitoksille.

Tuen myöntävät viranomaiset ja tukea saavat yritykset voivat pyytää todistusta siitä, ettei kilpailu-
neuvosto katso kyseisen tuen vääristävän kilpailua. Kysymys tuen laillisuudesta kuuluu sitä vastoin
asiasta vastaavan ministeriön tai valvontaelimen toimivaltaan, jollei muista säännöksistä muuta johdu.

Välipäätöksiä koskeva kilpailuneuvoston toimivalta ei ulotu EY:n perustamissopimuksen
valtiontukisääntöjen soveltamisalaan kuuluviin tukiin, jotka kuuluvat komission yksinomaiseen
toimivaltaan.

Määräävän markkina-aseman väärinkäytöstä voidaan määrätä seuraamuksia ensimmäisestä kerrasta
lähtien.

Euroopan unionin sääntöjen mukaisesti kieltomääräyksiä rikkoville yrityksille määrätään
sakkorangaistus. Tanskassa sakot kuitenkin ovat rikosoikeudellisia rangaistuksia. Kilpailulain tuoma
uudistus merkitsee sitä, että yrityksille, jotka tahallaan tai törkeän tuottamuksellisesti rikkovat määräävän
markkina-aseman väärinkäyttöä koskevaa kieltoa, voidaan 1. heinäkuuta 2002 lähtien määrätä sakkoja.
Yrityksille, jotka rikkovat tätä kieltoa 1.10.2000 ja 30.6.2002 välisenä aikana, voidaan määrätä sakkoja
vain siinä tapauksessa, että ne ovat olleet kieltopäätöksen kohteina jo aiemmin samankaltaisessa
määräävän aseman väärinkäyttötapauksessa.
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Sakkojen määrä noudattaa Tanskan yrityslainsäädännön rikosoikeudellisia perinteitä. Tämä merkitsee
muun muassa sitä, että sakkoja määritettäessä otetaan huomioon saatu tai tavoiteltu taloudellinen hyöty,
jos se on mitattavissa, sekä rikkomisen vakavuus ja kesto.

Yksi muista kilpailulain tuomista uudistuksista on yrityksille tarjottava mahdollisuus saada sitova
ennakkotodistus, josta ilmenee, katsotaanko yritysten olevan määräävässä markkina-asemassa vai ei.

Kilpailuneuvosto

Kilpailuneuvoston jäsenmäärä ja kokoonpano säilyvät ennallaan. Yritysten puolustautumisoikeuksia on
kuitenkin laajennettu siten, että yritykset saavat vastedes päätösluonnokset kokonaisuudessaan eli myös
oikeudellisen arvioinnin eikä pelkästään tosiseikkoja koskevaa osuutta. Yritykset voivat myös osallistua
kilpailuneuvoston kokouksiin ja esittää lyhyesti päätelmänsä tavasta, jolla asia olisi niiden mielestä
ratkaistava. 

Luottamuksellisten tietojen vaihto

Kilpailuneuvostolle on annettu myös mahdollisuus vaihtaa luottamuksellisia tietoja muiden maiden
kilpailuviranomaisten kanssa, edellyttäen kuitenkin muun muassa sitä, että tietojenvaihto on
vastavuoroista.

Espanja

Kilpailulainsäädännön osalta on kiinnitettävä huomiota kahteen tärkeään muutokseen, jotka ovat
kilpailun suojaamisesta annetun lain muuttamisesta 28. joulukuuta 1999 annetun lain 52/1999
voimaantulo ja kiireellisistä toimenpiteistä kilpailun lisäämiseksi tavaroiden ja palveluiden markkinoilla
23. kesäkuuta 2000 annetun asetuksen 6/2000 vahvistaminen.

A Kilpailun suojaamisesta 17. heinäkuuta 2000 annetun lain 16/89 (LDC) muuttamisesta
28. joulukuuta 2000 annetun lain 52/99 (BOE, 29.12.1999) voimaantulo 

Varainhoitovuoden 1999 päätteeksi annettiin laki 52/1999, joka tuli voimaan 22. maaliskuuta 2000 ja
jonka pääkohdat ovat seuraavat:

– LDC:n horisontaalista kattavuutta parannettiin kaikkien alojen osalta korostamalla, että
kilpailuelimet ovat yksin vastuussa lain soveltamisesta, ja määriteltiin kunkin alan sääntelyelimen
asema. 

– Kilpailutuomioistuimelle annettiin toimivaltuudet aloittaa oma-aloitteisesti valtiontukia koskevat
tutkimukset.

– Lain 1 pykälän (kilpailua rajoittavat sopimukset) kiellon soveltamisala rajattiin tapauksiin, joissa
kilpailun rajoittaminen sallitaan tai siitä nimenomaisesti säädetään laintasoisessa määräyksessä.

– Käyttäytymistavat, joissa on kyse taloudellisen riippuvuuden väärinkäytöstä, määriteltiin lain
6 pykälässä (määräävän markkina-aseman väärinkäyttö).

– Aloitetut menettelyt voidaan päättää sopimuksella.
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Laissa säädetään mahdollisuudesta veloittaa maksu keskittymätapausten analysointia ja tutkimista
varten.

B Kiireellisistä toimenpiteistä kilpailun lisäämiseksi tavaroiden ja palveluiden markkinoilla
23. kesäkuuta 2000 annettu asetus 6/2000

Asetuksella 6/2000 käyttöön otettujen uusien kilpailujärjestelyiden tarkoituksena on vahvistaa yrityskes-
kittymien valvontajärjestelmää, jotta se voisi käsitellä keskittymätapaukset, joiden määrä ja koko ovat
kasvaneet huomattavasti. Tässä yhteydessä on kuitenkin huolehdittava siitä, että menettelyt ovat
tehokkaita ja niissä noudatetaan taloudellisuuden, nopeuden ja henkilöiden oikeuksien takaamisen
periaatteita.

Myös nämä syyt johtivat siihen, että kilpailun suojaamisesta annetun lain 16/1989 yrityskeskittymiä
koskevia säännöksiä muutettiin osittain säätämällä keskittymän lykkäämisestä niin kauan kuin sitä ei ole
hyväksytty. Tällä tavoin voitiin täydentää asetuksella 6/1999 säädettyä ilmoitusvaatimusta. Uudelleen
muotoillussa lain 16/1989 15 pykälässä säädetään, että keskittymä voidaan toteuttaa ilmoituksen
antamisen jälkeen lopullisesti vasta sen jälkeen, kun viranomaiset ovat ilmoittaneet, että ne eivät vastusta
sitä, tai ovat asettaneet sen toteuttamiselle erityisehtoja. Talousministeri voi kuitenkin kumota
keskittymän lykkäämisen kilpailun suojaamisesta vastaavan yksikön ehdotuksesta ja ilmoituksen
tehneen yrityksen pyynnöstä tekemällä päätöksen, jolla asian tutkinta siirretään kilpailutuomioistuimelle. 

Jotta keskittymää ei lykättäisi kohtuuttoman pitkään, asian käsittelylle asetettuja määräaikoja on
samalla lyhennetty huomattavasti sekä kilpailutuomioistuimessa, joka antaa keskittymästä lausunnon
(aiemman kolmen kuukauden sijaan kahdessa kuukaudessa), että valtioneuvostossa, joka tekee asiasta
lopullisen päätöksen (viimeistään kuukauden kuluttua aiemmassa lainsäädännössä säädetyn kolmen
kuukauden sijaan). Asian käsittely vie kokonaisuudessaan enintään neljä kuukautta, joka on yksi
lyhimmistä EU:n jäsenvaltioissa käytössä olevista määräajoista.

Jotta menettely sujuisi mahdollisimman tehokkaasti, yksityiskohtaisia sääntöjä sen aloittamisesta
kilpailun suojaamisesta vastaavassa yksikössä on täsmennettävä. Lisäksi säädetään, että keskittymän
tutkimisesta veloitettava maksu on suoritettava yritysten jättäessä keskittymää koskevan ilmoituksen,
sillä näin voidaan välttää riski, että asian käsittely pysähtyisi maksun laiminlyönnin takia. 

Vaikka kyse ei ole varsinaisesti kilpailusääntöjen muuttamisesta, on todettava, että asetuksen 6/2000
36 pykälässä rajoitetaan osakkuuteen liittyvien oikeuksien käyttöä siinä tapauksessa, että on kyse
luonnollisista henkilöistä tai oikeushenkilöistä, jotka ovat mukana useamman kuin yhden markkina-
johtajan päätöksentekoelimissä sähkön, hiilivetyjen (öljy ja kaasu) tai puhelintoiminnan
(matkapuhelimet ja kiinteät puhelimet) aloilla. Tavoitteena on välttää se, että toimijat yhteensovittaisivat
käyttäytymistään vapautumassa olevilla markkinoilla hyödyntämällä sitä seikkaa, että yrityksillä on
yhteisiä osakkaita.

Suomi

Lakia kilpailurajoituksista (laki 480/1992, sellaisena kuin se on muutettuna lailla 303/1998) ei ole
muutettu vuoden 2000 aikana, eikä Suomessa ole vireillä hankkeita kyseisen lain muuttamiseksi.

Tuomioistuinkäsittelyyn liittyen oikeusministeriössä on vireillä hanke kilpailuneuvoston toimivaltaan
nykyisin kuuluvien kilpailu- ja hankinta-asioiden siirtämiseksi uuden erityistuomioistuimen, markkina-
oikeuden, käsiteltäviksi. Uusi tuomioistuin käsittelisi myös nykyisin markkinatuomioistuimen
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toimivaltaan kuuluvat asiat. Tuomioistuin koostuisi päätoimisista jäsenistä ja sivutoimisista asiantuntija-
jäsenistä, ja sillä olisi myös päätoimisia esittelijöitä. Tavoitteena on, että uusi tuomioistuin voisi aloittaa
toimintansa vuoden 2002 alusta.

Kauppa- ja teollisuusministeriön yritysneuvottelukunta asetti kesäkuussa 2000 kilpailupolitiikan
ohjelmakysymyksiä käsittelevän työryhmän, jonka on tarkoitus edetä viidellä eri osa-alueella.
Ensimmäinen näistä koskee kilpailuoikeuden ja taloustieteen opetuksen ja tutkimuksen tehostamista,
toinen julkisen ja yksityisen elinkeinotoiminnan rajapintaa, kolmas pienten ja keskisuurten yritysten
erityisongelmia, neljäs markkinamäärittelyyn yleisesti liittyviä ongelmia ja viides sääntelyuudistusta.
Työryhmän määräaika päättyy helmikuussa 2002.

Ranska

Ranskan hallitus on laatinut luonnoksen taloudellista sääntelyä koskevaksi laiksi, johon sisältyy kilpailu-
oikeuden soveltamista edistäviä säännöksiä. Ne tehostavat erityisesti kilpailun vastaisten käytäntöjen
torjuntaa ja mahdollistavat järjestelmällisemmän ja avoimemman keskittymien valvonnan.

Kreikka

Kilpailulainsäädäntöön (lakiin nro 703/77 monopolien ja oligopolien valvonnasta ja vapaan kilpailun
suojaamisesta) tehtiin joitakin muutoksia vuoden 2000 aikana.

Muutokset tulivat voimaan 3. elokuuta 2000, jolloin annettiin laki 2837/3.8.2000. Muutoksilla oli kaksi
tarkoitusta. Niillä pyrittiin ensiksikin tehostamaan kilpailulainsäädännön täytäntöönpanoa ja toiseksi
lujittamaan kilpailulautakunnan institutionaalista asemaa ja takaamaan sen riippumattomuus. 

Tämän tavoitteen saavuttamiseksi kilpailulainsäädännöstä on poistettu säännökset, jotka koskivat
yrityskeskittymien ilmoittamista jälkikäteen. Raja-arvoja, jotka on asetettu keskittymistä tehtäville
ennakkoilmoituksille, on sen sijaan korotettu. Keskittymäsuunnitelmat kuuluvat näin ollen ennakkoil-
moitusmenettelyn soveltamisalaan seuraavissa tapauksissa:

i) kun keskittymän osapuolten tuotteiden tai palveluiden markkinaosuus kansallisilla markkinoilla tai
(tuotteiden tai palveluiden erityisominaisuuksista riippuen) suurella osalla kyseisiä markkinoita on
vähintään 35 prosenttia sellaisista tuotteista tai palveluista saatavasta kokonaisliikevaihdosta, joiden
katsotaan olevan samanlaisia ominaisuuksiensa, hintojensa tai käyttötarkoituksensa perusteella

ii) kun kyseisten yritysten kansallisilla markkinoilla saama kokonaisliikevaihto drakmoina ilmaistuina
vastaa vähintään 150:tä miljoonaa euroa ja vähintään kahden yrityksen kansallisilla markkinoilla
saama yrityskohtainen kokonaisliikevaihto drakmoina on yli 15 miljoonaa euroa. 

Raja-arvojen korottamisella on pyritty korjaamaan tilanne, joka syntyi vuonna 1995 yrityskeskittymien
valvontaa koskevien säännösten käyttöönoton myötä. Kyseisissä säännöksissä säädettiin erittäin
alhaisista liikevaihdon raja-arvoista yrityskeskittymien ilmoittamiselle ennakkoon tai jälkikäteen.
Kertynyt työmäärä haittasi kilpailulautakunnan toimintaa ja sellaisten sopimusten tehokasta käsittelyä,
joiden oli todettu sisältävän horisontaalisia ja vertikaalisia kilpailunrajoituksia ja määräävän aseman
väärinkäyttöä. 

Samaan tavoitteeseen on pyritty myös poistamalla kilpailulainsäädännöstä taloudellisen riippuvuuden
väärinkäyttöä koskeva säännös, sillä useimmat tähän mennessä käsitellyistä asioista ovat luonteeltaan
enemmän siviilioikeudellisia kuin kauppaoikeudellisia.
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Uudessa laissa säädetään lisäksi yhteisön yrityskeskittymien valvontamallin mukaisesti, että
keskittymätapauksiksi katsotaan kaikki tapaukset, joissa on kyse sellaisten yhteisyritysten
perustamisesta, jotka hoitavat pysyvästi kaikkia itsenäiselle taloudelliselle yksikölle kuuluvia toimintoja.
Jos yhteisyrityksen perustaminen johtaa kilpailukäyttäytymisen yhteensovittamiseen, tapausta
tarkastellaan lain 703/77 1 pykälän mukaisesti.

Vuonna 2000 muutettiin myös säännös, jonka mukaan yksittäispoikkeuksen myöntämisen edellytyksenä
oli, että kartelleja koskevista sopimuksista ilmoitettiin 30 päivän kuluessa. Kyseistä säännöstä ei näin
ollen sovelleta

– sellaisiin tuotanto- tai jakeluketjun eri tasoilla toimivan kahden tai useamman yrityksen välisiin
sopimuksiin tai yhteistoimintajärjestelyihin, jotka koskevat ehtoja, joilla osapuolet voivat hankkia
omistukseensa, myydä tai jälleenmyydä tavaroita tai palveluja 

– sopimuksiin, joiden osapuolina on vain kaksi yritystä ja joiden tarkoituksena on ainoastaan määrätä
teollisoikeuksien ja varsinkin patenttien, hyödyllisyysmallien, mallien tai tavaramerkkien ostajalle
tai käyttäjälle tai sellaisten sopimusten edunsaajalle, jotka koskevat tuotantoprosessien myyntiä tai
toimilupia tai teollisten tekniikoiden käyttöön ja soveltamiseen liittyvää asiantuntemusta, kyseisten
oikeuksien käyttöä koskevia rajoituksia.

Koska kilpailulakia muuttavan lain lisätavoitteena on vahvistaa kilpailulautakunnan institutionaalista
asemaa ja taata sen riippumattomuus, laissa säädetään itsenäisestä rahoituslähteestä kilpailulauta-
kunnalle. Vastaperustettujen yritysten pääomasta tai pääoman korottamisesta kannetaan 0,001 prosentin
vero. Lisäksi kilpailulautakunnan valtuuksia on laajennettu myöntämällä sille mahdollisuus antaa
lausuntoja myös omasta aloitteestaan. Parlamenttia kuullaan lautakunnan puheenjohtajan nimittämisestä,
mikä takaa puheenjohtajalle suuremman legitiimiyden ja riippumattomuuden suhteessa hallitukseen.
Lautakunnan jäsenten enimmäismäärä kaksinkertaistettiin (40 jäsenestä 80 jäseneen). Lakiin
sisällytettiin säännös, joka koskee kilpailulautakunnan ja muiden sääntelyelinten välistä yhteistyötä. 

Irlanti

Irlannin kilpailulainsäädäntöön ei tullut mitään uutta 1.1.2000 ja 31.12.2000 välisenä aikana. 

Hallituksen nimittämä Competition & Mergers Review Group julkaisi maaliskuussa 2000 loppuraportin
Irlannin kilpailupolitiikan tulevaisuudesta. Yritys-, kauppa- ja työllisyysasiain ministeri valmistelee
parhaillaan kyseiseen raporttiin perustuvia lainsäädäntöehdotuksia, jotka on tarkoitus julkistaa vuonna
2001. Raportti on saatavilla osoitteesta ”Government Publications Sales Office, Dublin 2”. 

Luxemburg

Talousministeriö viimeistelee parhaillaan luonnosta kilpailua rajoittavista menettelytavoista 17.
kesäkuuta 1970 annetun ja myöhemmin muutetun lain korvaavaksi uudeksi laiksi. Luxemburgin kilpailu-
oikeuden uudistaminen merkitsee sitä, että yhteisön kilpailuoikeuden soveltaminen annetaan uuden
kilpailuviraston tehtäväksi. Lisäksi uudistuksessa otetaan huomioon hajauttaminen, jota käsitellään
perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklan kilpailusääntöjen täytäntöönpanoa koskevassa neuvoston
ehdotuksessa asetusten (ETY) N:o 1917/68, (ETY) N:o 2988/74, (ETY) N:o 4056/86 ja (ETY) N:o
3975/87 muuttamisesta. Asetusehdotus tuo suuria muutoksia Luxemburgin kilpailuoikeuteen, mikä on
syynä uudistushankkeen viivästymiseen. 
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Alankomaat

Rahoitus- ja vakuutusala 

Rahoitus- ja vakuutusalan keskittymien valvontaa koskevan poikkeuksen voimassaolo lakkasi
1. tammikuuta 2000. Kyseisestä päivämäärästä lähtien myös sellaiset keskittymät, joihin osallistuu vain
luotto- ja rahoituslaitoksia tai vakuutuksenantajia, kuuluvat kilpailulaissa säädetyn yrityskeskittymien
valvonnan soveltamisalaan, jos ne täyttävät liikevaihtoa koskevat kriteerit eivätkä kuulu Euroopan
komission harjoittaman valvontatoiminnan soveltamisalaan. Nederlandsche Bank (Alankomaiden
keskuspankki), NMa (Alankomaiden kilpailuviranomainen) ja vakuutuslautakunta (yhteistyössä talous-
ja valtiovarainministeriöiden kanssa) ovat laatineet pöytäkirjan rahoitusalan keskittymien arvioinnista
kiireellisissä tapauksissa.

Energia-ala 

Kaasulaki tuli voimaan 10. elokuuta 2000. Lain täytäntöönpanosta vastaavat DTe (energia-alan valvonta-
ja täytäntöönpanoviranomainen) ja NMa. DTe:n vastuulla ovat pääasiassa kaasulain mukaiset
täytäntöönpano- ja valvontatehtävät, ja NMa vastaa niiden ristiriitojen ratkaisemisesta, joita voi ilmetä
verkkoon pääsyä ja DTe:n määrittämien viitetariffien ja -ehtojen korotusta koskevissa neuvotteluissa. 

Yhdistynyt kuningaskunta

Vuoden 1998 kilpailulaki pantiin kokonaisuudessaan täytäntöön 1. maaliskuuta 2000. Lain tarkoituksena
on vahvistaa Yhdistyneen kuningaskunnan kilpailulainsäädäntöä korvaamalla suuri osa nykyisestä
järjestelmästä kielloilla (luvut I ja II), jotka noudattavat laajalti perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklaa.
Kiellot korvaavat vuoden 1976 kilpailunrajoituslain, vuoden 1976 vähittäishintalain ja huomattavan osan
vuoden 1980 kilpailulaista. Kilpailuvirasto (Office of Fair Trading) on käynnistänyt kattavan ohjelman,
jonka tarkoituksena on tiedottaa yrityksille uuden lain vaikutuksista etenkin julkaisemalla ohjeita. Kaikki
tähän mennessä julkaistut ohjeet ovat joko saatavilla kilpailuvirastosta, tai niihin voi tutustua kilpailu-
viraston kotisivuilla osoitteessa http://www.oft.gov.uk.

Vuoden 1998 kilpailulaki vahvistaa kilpailuviraston pääjohtajan tutkinta- ja täytäntöönpanovaltuuksia ja
antaa pääjohtajalle myös oikeuden määrätä sakkoja ja välitoimia. Kilpailuvirasto on ottanut käyttöön
myös seuraamusten lieventämistä koskevan ohjelman, jonka ansiosta yritykset voivat saada vapautuksen
kaikista sakoista tai osasta niitä, jos ne antavat tietoja kartelleista, joihin ne osallistuvat. 

Vuonna 1973 annetun oikeudenmukaista kauppaa koskevan lain monopolisäännöksiä sovelletaan
edelleen rinnakkain vuoden 1998 kilpailulain kanssa. Kilpailuviraston pääjohtaja sai 1. huhtikuuta 1992
laajemmat monopolien tutkintavaltuudet. Tarkoituksena ei ole soveltaa samoissa asioissa rinnakkain
vuoden 1998 kilpailulaissa säädettyjä kieltoja eikä vuonna 1973 annetun oikeudenmukaista kauppaa
koskevan lain voimassa pidettyjä monopolisäännöksiä. Vuoden 1998 kilpailulaissa säädettyjen kieltojen
väitettyä rikkomista ei yleensä tutkita vuonna 1973 annetun oikeudenmukaista kauppaa koskevan lain
monopolisäännösten nojalla.

Kilpailulautakunta (Competition Commission), joka vuonna 1999 korvasi monopoleja ja keskittymiä
käsittelevän lautakunnan (Monopolies and Mergers Commission), vastaa myös jatkossa vuonna 1973
annetun oikeudenmukaista kauppaa koskevan lain soveltamisalaan kuuluvien monopoli- ja keskittymä-
asioiden tutkimisesta. Kilpailulautakunta toimii kuitenkin myös kilpailuviraston pääjohtajan ja vuoden
1998 kilpailulain nojalla rinnakkaisia toimivaltuuksia käyttävien tele-, kaasu- ja sähköalan sekä
vedenjakelu- ja rautatieliikennealan sääntelyviranomaisten kyseisen lain nojalla tekemiä päätöksiä
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käsittelevänä muutoksenhakutuomioistuimena. Kilpailulautakunnan muutoksenhakutuomioistuimen
puheenjohtaja on tuomari Sir Christopher Bellamy, joka oli aiemmin Euroopan yhteisöjen ensimmäisen
oikeusasteen tuomioistuimen jäsen.

Yksi vuoden 1998 kilpailulain tavoitteista oli yhtenäistää kansallisia kilpailusääntöjä mahdollisimman
paljon yhteisön kilpailusääntöjen kanssa. Kilpailulain 60 §:ssä säädetään periaatteista, joita kilpailu-
viraston pääjohtajan, eri alojen sääntelyviranomaisten ja Yhdistyneen kuningaskunnan tuomioistuinten
on noudatettava käsitellessään kilpailuasioita, jotta käsittely olisi johdonmukaista EY:n perustamissopi-
muksessa määrättyjen ja jäsenvaltioiden tuomioistuinten tai oikeuskäytännön mukaisten periaatteiden
kanssa. Kilpailuasioiden käsittelyssä on otettava huomioon myös Euroopan komission päätökset tai
ilmoitukset. Yhdenmukaisuusvaatimusta sovelletaan mahdollisuuksien mukaan ja ottaen tarvittaessa
huomioon mahdolliset erot kyseisten säännösten välillä. Yhteisön sisämarkkinoiden tavoitteilla ei tästä
syystä ole merkitystä kansalliseen lainsäädäntöön sisältyvien kieltojen kannalta.

Sopimuksille, joille on myönnetty yhteisön ryhmäpoikkeus (ja sopimuksille, joille myönnettäisiin
ryhmäpoikkeus, jos ne vaikuttaisivat jäsenvaltioiden väliseen kauppaan), myönnetään vuoden 1998
kilpailulain nojalla automaattisesti ”rinnakkaispoikkeus”. Vuoden 1998 kilpailulaki mahdollistaa myös
yksittäispoikkeusten myöntämisen ilmoitetuille sopimuksille sekä pelkästään Yhdistyneessä kuningas-
kunnassa sovellettavien ryhmäpoikkeusten käyttöönoton. Luvun I säännösten mukaisesti myönnetyt
yksittäispoikkeukset voivat tulla voimaan niiden myöntämispäivää edeltävänä ajankohtana. Yksittäis-
poikkeuksen myöntämisedellytykset ovat samat kuin perustamissopimuksen 81 artiklan 3 kohdan
mukaisen poikkeuksen myöntämisedellytykset.

Sopimuksista tai käytännöistä, jotka voivat aiheuttaa kilpailuongelmia, voidaan ilmoittaa lomakkeella N
(joka vastaa lomaketta A/B) kilpailuvirastolle i) lausuntoa tai ii) luvun I tai II kieltojen mukaista päätöstä
varten. Lausunnosta veloitetaan 5 Englannin punnan (noin 8,4 euron) maksu ja päätöksestä 13 punnan
(noin 21,8 euron) maksu. Menettelyistä, joita kilpailuviraston pääjohtajan on noudatettava lausuntojen tai
päätösten osalta, määrätään menettelysäännöissä (SI 2000/293). 

Vuoden 1998 kilpailulaki ei vaikuta Yhdistyneen kuningaskunnan keskittymäsääntöihin. Keskittymiä
tarkastellaan myös jatkossa vuonna 1973 annetun oikeudenmukaista kauppaa koskevan lain nojalla.
Vuoden 1973 lain mukaisia keskittymiä koskevat sopimukset jäävät vuoden 1998 kilpailulain
soveltamisalan ulkopuolelle samoin kuin kilpailunrajoitukset, joiden katsotaan liittyvän kyseisiin
sopimuksiin. 

Hallitus julkaisi lokakuussa 2000 uuden neuvotteluasiakirjan keskittymiä koskevista uudistuksista.
Hallitus vakuutti, että heti kun parlamentin aikataulu tarjoaa siihen mahdollisuuden, säädetään
keskittymiä koskevien päätösten asettamisesta riippumattomien kilpailuviranomaisten eli kilpailu-
viraston ja kilpailulautakunnan vastuulle. Kyseiset päätökset kuuluvat tällä hetkellä kauppa- ja
teollisuusministeriön parlamentaarisen valtiosihteerin vastuualueeseen. Kilpailuviranomaiset tekevät
vastedes päätökset käyttäen kriteerinä kilpailua tällä hetkellä käytettävän yhteisen edun kriteerin sijaan.
Nykyinen tehtävänjako säilytetään ennallaan, eli kilpailuvirasto vastaa alustavista tutkimuksista ja
kilpailulautakunta mahdollisista perusteellisemmista tutkimuksista. Tutkinnan määräaikoja lyhennetään
mahdollisimman paljon. Kauppa- ja teollisuusministeriön parlamentaarinen valtiosihteeri on ilmoittanut
aikovansa ratkaista ennen uuden lainsäädännön voimaantuloa kysymykset keskittymäasioiden
siirtämisestä kilpailulautakunnan käsiteltäväksi kilpailuviraston pääjohtajan näkemyksen mukaisesti
poiketen siitä vain poikkeustapauksissa. 
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Ruotsi

Uudet yrityskauppojen valvontasäännökset tulivat voimaan 1. huhtikuuta 2000. Uudet säännökset
merkitsevät sitä, että kilpailulain mukainen yrityskauppojen ja yrityskeskittymien tutkinta perustuu
vastedes yhteisön oikeuden määritelmän mukaiseen keskittymän käsitteeseen. Myös kilpailun kannalta
haitallisten yrityskeskittymien vastustamista koskevat ehdot on yhdenmukaistettu yhteisön sääntöjen
kanssa.

Kansainvälistyvillä markkinoilla käytävän kilpailun valvonnan tehostamiseksi kilpailuvirastolle
(Konkurrensverket) annettiin 1. tammikuuta 2001 toimivalta soveltaa suoraan perustamissopimuksen 81
ja 82 artiklan määräyksiä eli kilpailua rajoittavia yhteistoimintajärjestelyitä ja määräävän aseman
väärinkäyttöä koskevaa kieltoa. Kilpailuvirastolle on lisäksi annettu valtuudet tehdä päätöksiä olla
vastustamatta 81 ja 82 artiklan mukaista toimintaa asioissa, jotka koskevat nimenomaan Ruotsia.

Kilpailulakiin sisällytettiin säännös, jolla pyritään parantamaan mahdollisuuksia kilpailunrajoitusten
havaitsemiseen ja poistamiseen. Jos yritys on edistänyt ratkaisevasti rikkomisensa tutkintaa, se on
kyseisen säännöksen mukaan otettava huomioon sakkoa määritettäessä. Kilpailulakiin sisältyvän
maataloutta koskevan poikkeuksen soveltamisalaa laajennettiin ja lakiin lisättiin uusi poikkeus, joka
koskee saman tilauskeskuksen kautta toimivien taksiyritysten tekemiä sopimuksia. 

Hallitus hyväksyi toimittajien ja jälleenmyyjien välisiä sopimuksia (vertikaalisia sopimuksia) koskevan
uuden ryhmäpoikkeuksen, jota sovelletaan joidenkin tavaroiden ja palveluiden osto-, myynti- ja
jälleenmyyntiehtoihin. Poikkeus, joka vastaa periaatteiltaan yhteisön oikeuden nykyisiä säännöksiä,
korvaa säännöt, joita sovellettiin aiemmin luvake-, yksinmyynti- ja yksinostosopimuksiin sekä
vapaaehtoisesti perustetuista liikeketjuista tehtyihin sopimuksiin. Poikkeuksen voimassaolo päättyy
31. joulukuuta 2005.

Hallitus asetti vuonna 2000 virkamiehen tutkimaan kilpailuviraston tekemiä ehdotuksia kilpailuun
liittyvän lainsäädännön lujittamisesta erityisesti alentamalla kilpailunrajoituksia paljastavien yritysten
sakkoja ja saattamalla kilpailulaissa säädettyjen kieltojen rikkominen rikolliseksi teoksi.

B – Kansallisten viranomaisten toteuttama yhteisön kilpailusääntöjen 
soveltaminen

Saksa

Liittovaltion kilpailuvirasto sovelsi vuoden 2000 aikana yhteisön kilpailusääntöjä yhteen tapaukseen.
Menettelyssä, joka koski pääsyn epäämistä Bremerhafenin ajoneuvoterminaalin alueelle, liittovaltion
kilpailuvirasto ilmoitti Bremer Largerhausgesellschaft Automobile Logistics GmbH & Co:lle (BLG)
15. toukokuuta 2000 päivätyllä kirjeellä, että kyseinen menettely rikkoi perustamissopimuksen 82
artiklaa ja kilpailunrajoituksia koskevan lain 19 pykälän 4 kohdan 4 alakohtaa, joissa kielletään
määräävän aseman väärinkäyttö. Kilpailuvirasto oli saanut kanteluita satamakäsittelystä vastaavilta
yrityksiltä, jotka halusivat tarjota jälleenlaivauspalveluita Bremerhafenin satamassa moottoriajoneuvojen
tuontia ja vientiä varten. BLG ilmoitti tuolloin olevansa valmis takaamaan kyseisille yrityksille
infrastruktuurilaitteiden käyttöoikeuden. Kilpailuvirasto määräsi suullisen menettelyn jälkeen
30. lokakuuta 2000 BLG:n panemaan sitoumuksensa täytäntöön määräämällä tälle joitakin
velvollisuuksia.
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Düsseldorfin hovioikeus (Oberlandesgericht Düsseldorf) ja Berliinin ylempi maaoikeus (Kammergericht
Berlin) tekivät tarkastelujakson aikana kolme yhteisön kilpailusääntöjä koskevaa päätöstä.

a) Düsseldorfin hovioikeus kumosi 2. elokuuta 2000 tekemällään päätöksellä epäselvyyden vuoksi
kilpailuviraston 21. joulukuuta 1999 tekemän päätöksen Puttgardenin jälleenlaivaussataman
käytöstä. Kilpailuvirasto oli kilpailunrajoituslain 19 pykälän 4 kohdan 4 alakohdan ja
perustamissopimuksen 82 artiklan nojalla kieltänyt Scandlines Deutschland GmbH:tä epäämästä
kahdelta kilpailevalta jälleenlaivausyritykseltä oikeuden käyttää sataman infrastruktuureita
kohtuullista korvausta vastaan. Hovioikeuden mukaan päätöksessä olisi pitänyt määritellä
tarkemmin erityisesti epämääräinen ”kohtuullisen korvauksen” käsite. Koska päätöksessä ei anneta
lupaa muutoksenhakuun, kilpailuvirasto nosti kanteen muutoksenhakuoikeuden epäämistä
(Nichtzulassungsbeschwerde) vastaan.

b) Menettelyssä, jossa käsiteltiin Nordzucker AG:n ja Union Zucker Südhannover GmbH:n välistä
yhteistyötä, jonka tavoitteena oli markkinoida yhteistyökumppaneiden tuottamaa sokerijuurikasta,
Berliinin ylempi maaoikeus velvoitti kilpailuviraston perustelemaan tarkemmin kyseisten
markkinoiden rajaamista ja jäsenvaltioiden väliseen kauppaan kohdistuvien vaikutusten katsomista
tuntuviksi. Liittovaltion kilpailuvirasto oli kieltänyt 18. maaliskuuta 1999 kyseisen yhteistyön
harjoittamisen Nordzucker GmbH & Co. KG -yhteisyrityksen määräävän markkina-aseman
väärinkäytön takia perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohdan sekä kilpailunrajoituslain 1 pykälän,
28 pykälän 1 kohdan ensimmäisen virkkeen, 28 pykälän 4 kohdan ja 12 pykälän 1 kohdan nojalla. 

c) Düsseldorfin hovioikeus hylkäsi 7. kesäkuuta 2000 tekemällään päätöksellä CardioClinic Hamburg
Krankenhausgesellschaft mbH:n nostaman kanteen, joka koski liittovaltion kilpailuviraston
22. helmikuuta 2000 tekemää päätöstä. Kilpailuvirasto oli päättänyt olla aloittamatta CardioClinicin
pyytämää kilpailunrajoituslain 1 pykälän ja perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklan mukaista
yhteistoimintajärjestelyitä koskevaa hallinnollista menettelyä monia sairasvakuutuskassoja vastaan.
Kilpailuvirasto oli kieltäytynyt menettelyn aloittamisesta siitä syystä, että asia oli jo tuomioistuimen
käsiteltävänä, eikä kilpailulain sovellettavuutta ollut täsmennetty Saksan sosiaaliturvalain
69 pykälän V osan voimaantulon jälkeen. Hovioikeus vahvisti muun muassa, että liittovaltion
kilpailuvirasto voi käyttää harkintavaltaa soveltaessaan perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklaa.
CardioClinic nosti kanteen päätöksessä asetetun muutoksenhakukiellon kumoamiseksi.

Itävalta 

Niederösterreichin/Wienstromin harjoittama energianjakelu

Kyseiset yritykset, jotka olivat monopoliasemassa sähköntuotannon ja -jakelun alalla Wienissä ja
Niederösterreichissa, pyysivät kilpailutuomioistuinta määrittämään, oliko yhteisyrityksessä, jonka ne
olivat perustaneet sähköalan vapauttamisen yhteydessä tarjotakseen palveluja hyväksytyille asiakkaille,
kyse kartellista. Tuomioistuin piti yhteisyritystä kartellina, mutta se ilmoitti kuitenkin katsovansa asian
kuuluvan de minimis -säännön soveltamisalaan.

Österreichische Post / feibra 

Tässä määräysvallan hankkimista koskevassa asiassa oli kyse osoitteettomien mainosten jakelusta.
Markkinoiden tarkasta rajaamisesta ei päästy yhteisymmärrykseen, ja Itävallan tasavalta vei tästä syystä
talous- ja työministeriön aloitteesta asian kilpailutuomioistuimen käsiteltäväksi. Kilpailutuomioistuin
totesi täysin perustellusti, että merkitykselliset markkinat olivat mainosten jakelun markkinat, joihin
eivät kuitenkaan kuuluneet varsinkaan esitetyyppiset painotuotteet eivätkä ilmoitukset. Keskittymää ei
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kielletty, vaikka siihen liittyi määräävä markkina-asema, sillä keskittymä oli välttämätön edellytys sille,
että Itävallan postilaitos voi vastata ulkomailta tulevaan kilpailuun (Kart G 42 pykälän 3 Z 3 kohta –
kansainvälisen kilpailukyvyn säilyttäminen). Päätöstä täydennettiin monilla sitoumuksilla, jotka koskivat
muun muassa Feibran oikeudellisen riippumattomuuden säilyttämistä vuoden 2005 loppuun ja muiden
postilaitoksen palveluja käyttävien mainostenjakeluyritysten syrjintäkieltoa.

Spar/Meinl 

Itävallan toiseksi suurin elintarvikkeiden vähittäismyyntiketju Spar ilmoitti aikovansa ostaa Meinlin 93
tytäryhtiötä, joita REWE ei aikonut siirtää omistukseensa. Kilpailutuomioistuimen ilmoitettua
suunnittelevansa menettelyn aloittamista omasta aloitteestaan Spar ehdotti monien sellaisten
tytäryhtiöiden jälleenmyyntiä, jotka olisivat aiheuttaneet kohtuuttoman keskittymisasteen alueellisella
tasolla. Tämä sitoumus poisti keskittymäsuunnitelmaan liittyvät kilpailuoikeudelliset epäilykset. 

Belgia

Kilpailuneuvosto ei soveltanut perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohtaa eikä 82 artiklaa vuoden 2000
aikana yhteenkään tapaukseen.

Tanska 

Ennen 1. lokakuuta 2000 toteutetut keskittymät

Kilpailuvirasto tutki vuoden aikana useita yrityskeskittymiä arvioidakseen, olisiko sen suositeltava
kauppa- ja teollisuusministerille kyseisten tapausten käsittelyn siirtämistä Euroopan komissiolle. Yksi
tutkituista keskittymähankkeista oli meijerialalla toimivan tanskalaisen MD Foodsin ja ruotsalaisen
Arlan välinen keskittymä. MD Foodsin annettua muun muassa yhden meijerin myyntiä koskevia
sitoumuksia kilpailuvirasto päätteli sitoumusten poistavan keskittymän potentiaaliselle kilpailulle
aiheuttamat haitalliset vaikutukset. Kauppa- ja teollisuusministeri päätti näin ollen, ettei keskittymää
ollut syytä saattaa komission käsiteltäväksi.

Kilpailuvirasto tutki myös Carlsbergin esittämän ostotarjouksen Albanista. Kauppa ei kuitenkaan
toteutunut, koska Albanin osti lopulta korkeamman tarjouksen tehnyt Bryggerigruppen. 

Lokakuun 1. päivän 2000 jälkeen toteutetut keskittymät 

Kilpailuneuvosto hyväksyi keskittymien valvontaa koskevien uusien sääntöjen mukaisesti Danske
Bankin ja RealDanmarkin keskittymäsuunnitelman sillä edellytyksellä, että Danske Bank toteuttaa
joitakin rahoitusalan kilpailun rajoittumisen estämistä koskevia sitoumuksia.

Kirja-alan kiinteät hinnat 

Tanskan kirja-alaan on sovellettu vuodesta 1956 poikkeusta, joka koskee kiinteiden vähittäishintojen
soveltamista tanskalaisiin kirjoihin. Poikkeus koski kuitenkin vain kirjan julkaisuvuonna ja sitä
seuraavana vuonna tapahtuvaa vähittäismyyntiä. Kyseinen poikkeus on säilytetty kilpailulakiin eri
ajankohtina tehdyissä uudistuksissa. 

Kilpailuneuvosto päätti vuonna 2000 jatkaa poikkeuksen voimassaoloa. Se tarkensi päätöstään kuitenkin
ilmoittamalla, ettei kustantajien vaadittu enää määrittävän kiinteitä hintoja, eikä kiinteiden hintojen
soveltamisjaksoa voitaisi ulottaa uusiin painoksiin tai vedoksiin. Kilpailuvalituslautakunta poisti



KILPAILUSÄÄNTÖJEN SOVELTAMINEN JÄSENVALTIOISSA 329

KILPAILURAPORTTI 2000

päätöksestä kuitenkin viimeksi mainitun tarkennuksen ilmoittaen olevansa kirja-alan kanssa yhtä mieltä
siitä, että alalla sovellettava kiinteiden hintojen järjestelmä koskee ”tanskalaisia kirjoja” ja näin ollen
myös niiden uusia painoksia tai vedoksia.

Bensiininhinnat Tanskassa 

Kilpailuvirasto tutki yhteistyössä kuluttajaviraston ja veroministeriön kanssa hinnat, joita Tanskassa
veloitetaan bensiinistä, dieselpolttoaineesta ja lämmityskaasuöljystä. Tutkimus osoittaa, että suuret öljy-
yhtiöt veloittavat Tanskassa bensiinistä, dieselpolttoaineesta ja lämmityskaasuöljystä samoja tariffeja, ja
useimmat yhtiöt myöntävät alennuksia ja palkkioita, joiden haittana on se, että kuluttajien on vaikea
seurata hintoja markkinoilla. Tutkimuksessa ei kuitenkaan havaittu, että öljy-yhtiöiden noudattama
käytäntö olisi ristiriidassa kilpailulain kanssa. On kuitenkin selkeitä merkkejä siitä, ettei kilpailu toimi
riittävän hyvin kyseisellä alalla. Tutkimusraportin mukaan hintojen läpinäkyvyyttä voitaisiin lisätä
luomalla Internet-sivut, joilla olisi tietoja alennuksista, ja päivittämällä öljy-yhtiöiden soveltamat hinnat
päivittäin. 

Maksukortteja koskeva raportti 

Kilpailuneuvosto on julkaissut raportin kilpailutilanteesta Tanskan maksukorttimarkkinoilla. Raportti on
osa maksukorttilakiin vuonna 1999 tehdyn muutoksen jatkotoimenpiteitä. Muutos mahdollisti Dankortin
käytön Internet-maksuissa. Raportissa Tanskan maksukorttimarkkinoita verrataan muiden maiden
vastaaviin ja tehdään seuraavat päätelmät:

Maksukorttimarkkinoiden kilpailutilanteessa ei ollut tapahtunut suuria muutoksia 1. huhtikuuta 2000
mennessä.

Maksukorttien käyttö sähköisessä kaupankäynnissä on kasvussa, mutta se on kuitenkin edelleen vähäistä. 

Verkkokauppaa käydään Tanskassa melko vähän verrattuna tilanteeseen esimerkiksi Ruotsissa ja
Yhdysvalloissa. Tanskan tilanne on kuitenkin erittäin lähellä esimerkiksi Norjan ja Suomen tilannetta.

Tanska ei ole kehityksen kärjessä uusien tekniikoiden, erityisesti mikroprosessoritekniikan,
käyttöönotossa verkkokaupassa.

Maksukorttien käyttömaksut ovat Tanskassa muihin maihin verrattuna melko alhaiset. Tämä on osoitus
Tanskan maksukorttimarkkinoiden tehokkuudesta.

Maksukortit ovat Tanskassa erittäin laajassa käytössä. Lähes kaikilla aikuisilla tanskalaisilla on
”Dankort”, ja tyypillisellä korttien käyttäjällä on yleensä käytössään useampia maksukortteja.

Tanska kuuluu niihin Euroopan maihin, joissa maksukorttien käyttö on vilkkainta, sillä tanskalaiset
käyttävät maksukorttia vähintään kerran viikossa, kun tutkimuksen kohteena olleiden maiden keskiarvo
on alle kaksi kertaa kuukaudessa. Tähän on syynä erityisesti se, että ”Dankortin” käyttö on kuluttajille
maksutonta. 

Television urheilulähetykset 

Kilpailuneuvosto julkaisi raportin myös television urheilulähetyksistä. Raporttia luettaessa on pidettävä
mielessä tärkeiden urheilutapahtumien televisiolähetysoikeuksien huomattavat hinnankorotukset viime
vuosina. Raportissa esitetään seuraavat kilpailuoikeudelliset suositukset:
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Urheilutoiminnan ja liiketoiminnan välillä on tehtävä selkeä ero. Urheiluseurojen harjoittamaan
kaupalliseen toimintaan ei ole tarpeen myöntää julkisia avustuksia. 

Huippu-urheiluseurojen tulojen uudelleenjako massaurheilun hyväksi voidaan hyväksyä, mutta se ei saa
vääristää kilpailua.

Urheilulajien itsesääntelyn odotetaan antavan huippu-urheilijoille ja -seuroille mahdollisuuden kilpailla
kansainvälisellä tasolla. 

Televisiolähetysoikeuksia on tarjottava asianmukaisin väliajoin kaikille lähetystoiminnan harjoittajille
samoin ehdoin.

Koko maan väestön on voitava katsoa kansallisesti tärkeät urheilutapahtumat, eikä mitään
televisioasemaa pitäisi estää hankkimasta lähetysoikeuksia. 

Espanja 

Yrityskeskittymien valvonta 

Espanjan viranomaiset pyysivät 23. heinäkuuta 1999 ensimmäistä kertaa neuvoston asetuksen (ETY) N:o
4064/89 9 artiklan soveltamista asiassa IV/M.1555 Heineken/Cruzcampo. Komissio päätti 17. elokuuta
1999 siirtää asian Espanjan viranomaisten käsiteltäväksi.

Komissio sai 5. lokakuuta 1999 ilmoituksen keskittymästä, jolla Carrefour suunnitteli ottavansa
määräysvaltaansa Promodèsin. Talous- ja valtiovarainministeriö pyysi 17. joulukuuta 1999 kilpailuasiain
osaston välityksellä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 4064/89 9 artiklan 2 kohdan mukaisesti asian
osittaista siirtämistä kansallisten viranomaisten käsiteltäväksi, koska keskittymä koski eräitä Espanjan
alueella sijaitsevia paikallisia kulutushyödykkeiden itsepalvelujakelusegmenttejä tai -markkinoita, jotka
kuuluvat Espanjan kilpailulainsäädännön soveltamisalaan. Komissio teki 25. tammikuuta 2000 asiassa
Carrefour/Promodès päätöksen, jossa todettiin, että asia oli aiheellista siirtää Espanjan toimivaltaisten
viranomaisten käsiteltäväksi kyseisten viranomaisten pyynnössä mainituilla alueilla harjoitettavan
päivittäistavaroiden vähittäismyynnin osalta. 

Kilpailua rajoittava toiminta 

Ainoa mainittava uusi asia tällä alalla on kilpailutuomioistuimen asiassa 465/99 tekemä päätös
audiovisuaalisen alan teollis- ja tekijänoikeuksista. Kilpailutuomioistuin katsoi, että EGEDA (Entidad de
Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales), AISGE (Actores Intérpretes Sociedad de
Gestión de España) ja AIE (Artistas Intérpretes o Ejecutantes Sociedad de Gestión de España) käyttivät
väärin määräävää asemaansa niille uskotun teollis- ja tekijänoikeuksien hallinnan alalla ja rikkoivat siten
kilpailulain 16/89 6 pykälää ja perustamissopimuksen 82 artiklaa. Väärinkäytössä oli kyse yksittäisten tai
yleisten kohtuuttomien tariffien määräämisestä hotelliyrityksille tv-laitteiden käytöstä. Kilpailutuo-
mioistuin määräsi rikkomisen osapuolille enimmillään 45 miljoonan Espanjan pesetan (270 000 euron)
sakot. 

Suomi 

Suomen kilpailuviranomaiset ottavat ratkaisukäytännössään huomioon yhteisön kilpailusäännöt sekä
suoraan sovellettavana oikeutena että tulkinta-apuna. Kilpailuneuvosto tarkasteli esimerkiksi jäljempänä
selostettavassa raakapuumarkkinoita koskeneessa tapauksessa Suomen kilpailulainsäädännön ja yhteisön
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kilpailusääntöjen välistä suhdetta. Muita yhteisön kilpailupolitiikan kannalta kiinnostavia, kansallisen
lainsäädännön nojalla tehtyjä ratkaisuja kuvataan jäljempänä.

Kilpailuneuvosto ratkaisi 29. marraskuuta tekemällään päätöksellä Maa- ja metsätaloustuottajien
Keskusliitto ry:n (MTK) poikkeuslupahakemuksen, joka koski puun myyjien yhteistyötä raakapuun
markkinoilla. (200) Kyse oli neuvottelujärjestelmästä, jolla metsänomistajat pyrkivät sopimaan hintaodo-
tuksista metsäteollisuusyritysten kanssa käytäviä neuvotteluja varten. Kilpailuneuvosto hylkäsi MTK:n
valituksen kilpailuviraston kielteisestä päätöksestä, koska yhteistyön ei voitu todeta edistäneen
puumarkkinoiden tehokasta toimintaa. Ratkaisu merkitsee käytännössä alalla pitkään jatkuneen
keskitetyn neuvottelujärjestelmän päättymistä Suomessa.

Kilpailuneuvosto teki 14. joulukuuta 2000 päätöksen Päijät-Hämeen Puhelinyhdistyksen (PHP)
omistaja-alennuksia koskevassa asiassa. (201) Todettuaan ensin PHP:n olevan määräävässä markkina-
asemassa kiinteässä verkossa harjoitettavassa paikallisteletoiminnassa kilpailuneuvosto katsoi, että
yrityksen myöntämä omistaja-alennus oli rinnastettavissa uskollisuusalennukseen ja sillä voitiin katsoa
olevan vahva sidontavaikutus. Päätöksessä todetaan, etteivät osuuskuntamuotoinen toiminta ja
keskinäisen omistuksen periaate oikeuta määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön ja että toiminta ja
ylimääräinen palautus jäsenasiakkaille on järjestettävä niin, ettei niistä seuraa kiellettyjä tai vahingollisia
kilpailunrajoituksia. Kilpailuneuvosto määräsi PHP:n lopettamaan menettelyn ja asetti kahden miljoonan
Suomen markan uhkasakon. Seuraamusmaksua ei määrätty.

Kilpailuvirasto katsoi 12. tammikuuta 2000 tekemässään päätöksessä, ettei valtakunnallisilla matkavies-
tinmarkkinoilla toimivilla Radiolinjalla eikä Soneralla ole kummallakaan erikseen eikä yhdessä
määräävää markkina-asemaa. Virasto ei myöskään saanut tutkimustensa aikana näyttöä siitä, että
Soneran kansallisen verkkovierailun hinnoittelu aiheuttaisi vahingollisia vaikutuksia kilpailulle.
Toimenpidepyynnön asiasta oli tehnyt Telia Finland Oy, joka valitti kilpailuviraston ratkaisusta
kilpailuneuvostolle. (202)

Yrityskauppavalvonnassa puututtiin vuonna 2000 yhteensä kahdeksaan yrityskauppaan. Tapauksista
kaksi johti kaupan peruuntumiseen. Toinen näistä oli kilpailuneuvoston ehdollinen päätös (203), joka
koski sähköisen viestinnän markkinoilla toimivia Soneraa ja Suomen Yleisradio Oy:n (YLE) tytäryhtiötä
Digitaa. Toinen tapauksista oli jo neuvotteluvaiheessa kaupan purkuun johtanut yrityskauppa merikulje-
tusalalla toimivien Finnlinesin ja Transfennican välillä. Kaksi ehdollista päätöstä perustui tavoitteeseen
välttää yhteisen määräävän markkina-aseman muodostuminen. (204) Tältä osin päätöksissä noudatettiin
yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen päätöksissään vahvistamia arviointiperusteita. 

Ranska 

Kartellit ja määräävän markkina-aseman väärinkäyttö 

Ranskan kilpailuneuvosto sovelsi yhteisön lainsäädäntöä kartelleihin vain yhdessä asiassa, jossa tutkittiin
hedelmä- ja vihannesalalla noudatettuja käytäntöjä. Kilpailuneuvosto katsoi Coordination Rurale du Lot
et Garonnen rikkoneen 1. joulukuuta 1986 annetun asetuksen 7 pykälää ja perustamissopimuksen 81

¥200∂ Asian aikaisempia vaiheita käsiteltiin vuosien 1998 ja 1999 kilpailupolitiikkaa koskevissa kertomuksissa.
¥201∂ Tätä asiaa käsiteltiin myös vuoden 1999 kilpailupolitiikkaa koskevassa kertomuksessa.
¥202∂ Katso myös vuoden 1999 kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus. Asian käsittely kilpailuneuvostossa on kesken. 
¥203∂ Kilpailuviraston esitys 17.4.2000 (1010/81/99) ja kilpailuneuvoston päätös 10.7.2000 (53/690/2000).
¥204∂ Fritidsresor- ja Finnmatkat-matkatoimistojen välinen yrityskauppa (5.4.2000, 1076/81/99) ja panimoalalla tanskalaisen

Carlsbergin ja norjalaisen Orklan välinen yrityskauppa (2.1.2001, 573/81/00).
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artiklaa erityisesti boikotoidessaan Espanjasta lähtöisin olevia tuontimansikoita. Kilpailuneuvosto
määräsi Coordination Rurale du Lot et Garonnelle 150 000 Ranskan frangin sakon. Association
Syndicale Coordination Rurale nosti kanteen kyseisen päätöksen kumoamiseksi sillä perusteella, että se
katsoi tulleensa sekoitetuksi Association Coordination Rurale -nimiseen oikeushenkilöön. Pariisin
muutoksenhakutuomioistuin (Cour d’Appel de Paris) muutti kilpailuneuvoston päätöstä ja vapautti
Association Syndicale Coordination Ruralen vastuusta.

Kilpailuneuvosto katsoi Port Autonome de Paris’ta koskevassa päätöksessä, että Société d’activités et de
réalisations d’aménagements d’entrepôts et de locaux divers -yhtiön (SERAEL) tekemää kantelua ei
voitu käsitellä, sillä kyse oli julkiseen valtaan liittyvien oikeuksien täytäntöönpanosta, ja kyseiset
käytännöt kuuluivat hallinnollisten tuomioistuinten tuomiovaltaan. SERAEL katsoi, että maksun
yhtäkkisessä ja huomattavassa korotuksessa oli kyse vuoden 1986 asetuksen 8 pykälässä ja perustamis-
sopimuksen 82 artiklassa kielletystä määräävän markkina-aseman väärinkäytöstä. SERAEL katsoi
lisäksi Port Autonome de Paris’n soveltaneen vuoden 1986 asetuksen 10 pykälän 1 kohdassa
tarkoitettuja kilpailua vääristäviä alhaisia hintoja. 

Kilpailuneuvosto määräsi lisäksi vuonna 2000 historiansa ankarimmat sakot Ranskan kymmenelle
suurimmalle pankille, joihin kuuluivat muun muassa Caisse Nationale du Crédit Agricole, BNP, Société
Générale, Crédit Lyonnais ja Crédit Mutuel, näiden muodostettua kartellin, jonka tavoitteena oli rajoittaa
tai estää kilpailua kiinteistölainojen uudelleenneuvottelun alalla. Sakkojen kokonaismäärä oli
1,144 miljardia Ranskan frangia.

Keskittymät

Yhteisön sulautuma-asetuksen 9 artiklaa sovellettiin asiaan Carrefour/Promodès. Komissio päätti
25. tammikuuta 2000 siirtää Carrefour- ja Promodès-yritysten suunnitteleman keskittymän paikallistason
tutkimukset osittain Ranskan (ja Espanjan) viranomaisille ja hyväksyi tietyin ehdoin muut keskittymään
liittyvät osa-alueet (Carrefourin osakkuus Corassa oli myytävä yhdelle tai useammalla kilpailijalle
Carrefourin määräävän aseman poistamiseksi hankintamarkkinoilta). Ranskan kilpailuviranomaiset olivat
pyytäneet 20. joulukuuta 1999 yhteisön sulautuma-asetuksen 9 artiklan soveltamista 99 paikallismarkkina-
alueeseen liittyvien kilpailuongelmien tutkimiseen. Saatuaan kilpailuneuvoston lausunnon asiasta
talousministeri hyväksyi keskittymän 5. heinäkuuta 2000 antamallaan määräyksellä ja asetti hyväksymisen
ehdoksi Carrefourin antamien sitoumusten täytäntöönpanon: super- ja hypermarketit tuli myydä alueilla, joilla
Carrefour oli määräävässä asemassa päivittäistavaroiden vähittäismyyntimarkkinoilla.

Kreikka

Yhteisön kilpailusääntöjä ei sovellettu suoraan päätöksiin, jotka kilpailulautakunta teki tarkastelujakson
aikana.

Irlanti

Dublinin kilpailuvirastolla ei ole valtuuksia soveltaa suoraan yhteisön kilpailuoikeutta.

Vuosina 1962 ja 1989 annettujen neuvoston asetusten mukainen toimivaltainen viranomainen ei ole
kilpailuvirasto vaan yritys-, kauppa- ja työllisyysasiain ministeri. 

Irlannin kilpailuviraston toimenpiteet vuonna 2000 johtivat ensimmäiseen kanteeseen kilpailuun
liittyvässä asiassa. Kilpailuvirasto oli aloittanut aiempaa kilpailulakia muuttaneen vuoden 1996
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kilpailulain nojalla hinnoista sopimista koskevat syytetoimet erästä öljy-yhtiötä vastaan. Yhtiön
katsottiin olevan syyllinen kahteen syytekohtaan. 

Italia

Perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohdan ja 82 artiklan hajautetun soveltamisen mukaisesti kilpailuvi-
rastolla on 6. helmikuuta 1996 annetun lain N:o 52 54 pykälän nojalla valtuudet soveltaa käytettävissään
olevia toimivaltuuksia ja menettelyitä soveltaessaan kansallista kartelliasetusta. Kilpailuvirasto päätti
vuoden 2000 aikana kolme perustamissopimuksen kilpailusääntöjen mukaista tutkintamenettelyä
(Consorzio Industrie Fiammiferi, Stream/Telepiù ja Aeroporti di Roma – maahuolintapalvelujen tariffit).

1 Consorzio Industrie Fiammiferiä (CIF) koskeneessa menettelyssä kilpailuvirasto katsoi, että
CIF:n toiminta, joka kattaa kaikki italialaiset tulitikkuja valmistavat yritykset, rikkoi perustamisso-
pimuksen 3 artiklan g kohtaa, 10 artiklaa ja 81 artiklan 1 kohtaa. Kilpailuvirasto katsoi, että jo pelkästään
yhteenliittymän toiminnassa oli kyse keinosta säilyttää alan toimijoiden välinen horisontaalinen rakenne,
joka esti uusien yritysten tulon markkinoille ja markkinoilla jo toimineiden yritysten rakenteen
uudistamisen, markkinoiden elinvoimaisuudessa tapahtuneista suurista muutoksista huolimatta.
Yhteenliittymän perustamista koskevalla kansallisella lainsäädännöllä luotiin näin ollen puitteet
kilpailun rajoittamiselle. Käyttäessään toimivaltuuksiaan tuotannon jakamiseksi jäsenyritystensä välillä
CIF teki perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohdan vastaisia päätöksiä. Kilpailuvirasto katsoi tästä
syystä, että tuomioistuimen ja/tai minkä tahansa julkisen viranomaisen oli kumottava kyseinen
lainsäädäntö perustamissopimuksen 3 artiklan g kohdan ja 10 artiklan mukaisesti.

Kilpailuvirasto huomautti lisäksi, että CIF noudatti toimintatapoja, jotka rajoittivat kilpailua nykyisessä
lainsäädännössä säädettyä laajemmin. Kilpailuvirasto katsoi, että CIF ja Consorzio Nazionale Attività
Economico Distributiva Integrata (CONAEDI) olivat tehneet puitesopimuksen, johon monet Magazzini
di Generi di Monopolioon (MGM) kuuluvista yrityksistä liittyivät. MGM määräsi CIF:ää suosivia
yksintoimitusvelvollisuuksia, jotka rikkoivat perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohtaa estämällä
kilpailevien yritysten pääsyn markkinoille.

Menettelyn aikana kerätyistä asiakirjoista ilmenee, että CIF oli noudattanut vuodesta 1994 liiketoimin-
tastrategiaa, jonka tarkoituksena oli säilyttää sen asema markkinoilla ja puolustaa sitä. Yksi kyseisen
liiketoimintastrategian osista oli CIF:n ja Swedish Match SA:n (SM) välinen sopimus Italian
markkinoiden jakamisesta siten, että Euroopan tulitikkualan suurimman yrityksen suora pääsy Italian
markkinoille estyi. CIF noudatti lisäksi liiketoimintapolitiikkaa, jonka tavoitteena oli lujittaa sen
kaupallisia suhteita MGM:n jäseniin ja jonka perusteella se teki CONAEDI:n kanssa puitesopimuksen
taatakseen yksinoikeutensa kyseiseen jakelukanavaan. 

Näiden strategioiden yhteistulos (horisontaalinen sopimus CIF:n ja SM:n välillä ja vertikaalinen sopimus
CIF:n, CONAEDI:n ja MGM:n välillä) antoi CIF:lle mahdollisuuden estää tulitikkujen myyntiä
harjoittavien kilpailevien yritysten pääsyn markkinoille ja säilyttää vähintään 90 prosentin osuus
markkinoista vielä neljän vuoden kuluttua siitä, kun Italian markkinat oli avattu tuonnille. Kilpailuvirasto
oli aloittanut menettelyn saksalaisen yrityksen tekemän kantelun perusteella. Kyseinen yritys oli
ilmoittanut, että vaikka se oli saanut luvan markkinoida tulitikkuja Italian markkinoilla, sillä oli
vaikeuksia päästä Italian tulitikkujen jakelumarkkinoille. Saksalaisyrityksen kantelu koski erityisesti sitä,
että eräät MGM:n jäsenistä olivat kieltäytyneet jakelemasta sen tuotteita. Kilpailuvirasto katsoi kyseisten
yhteistoimintajärjestelyiden aiheuttavan vakavaa haittaa yhteisön sisäiselle kaupalle.

2 Kilpailuvirasto katsoi Stream-yrityksen tekemän kantelun seurauksena aloitetussa menettelyssä
Stream/Telepiù, että Telepiù oli rikkonut perustamissopimuksen 82 artiklaa useaan otteeseen
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rajoittamalla kilpailua Italian maksutelevisiomarkkinoilla ja vahvistamalla aiheettomasti määräävää
markkina-asemaansa, mikä vaikeutti muiden (erityisesti yhteisön) yritysten pääsyä markkinoille ja lisäsi
markkinoille tulon kustannuksia. Kilpailuvirasto vahvisti Telepiùn määräävän markkina-aseman
varsinkin sillä jo pitkään olleen suuren markkinaosuuden perusteella (koko markkinat vuoden 1997
loppuun, 93 prosenttia vuoden 1998 loppuun ja 82 prosenttia vuoden 1999 syyskuun loppuun) sekä sen
vertikaalisen integroitumisasteen ja kilpailijoihinsa, asiakkaisiinsa ja toimittajiinsa verrattuna
riippumattoman käyttäytymisen perusteella.

Kilpailuvirasto katsoi, että monissa Telepiùn toimintatavoissa oli kyse määräävän aseman
väärinkäytöstä. Yritys rikkoi vuodesta 1998 perustamissopimuksen 82 artiklaa ostamalla – myös
määräysvallassaan olleiden yritysten välityksellä – yksinoikeudella yli kolmen vuoden pituiseksi ajaksi
oikeudet jalkapalloilun ensimmäisen ja toisen divisioonan mestaruusotteluiden ja varsinkin
suosituimpien joukkueiden otteluiden maksu-tv-lähetyksiin. Telepiù pidensi jalkapallo-otteluita
koskevien yksinoikeuksien keston lopulta kaksinkertaiseksi ja vältti näin ollen poikkeuksellisen pitkään
maksutelevisioyhtiöiden välisen kilpailun mielenkiintoisimmasta ohjelmasisällöstä.

Kilpailuvirasto piti määräävän markkina-aseman väärinkäyttönä myös eräisiin vähintään kolme vuotta
voimassa olleisiin sopimuksiin sisältynyttä määräystä, jonka mukaisesti Telepiù Spa tai sen
määräysvallassa olevat yritykset saivat etuosto-oikeuden alkuperäisen määräajan jälkeistä jaksoa
koskevien oikeuksien ostoon yksinoikeudella. Määräys katsottiin määräävän aseman väärinkäytöksi sillä
perusteella, että se tarjosi jo valmiiksi määräävässä asemassa olleelle yritykselle mahdollisuuden estää
edelleen kilpailijoiden pääsyn mielenkiintoisimman ohjelmasisällön markkinoille. 

Kilpailuvirasto katsoi perustamissopimuksen 82 artiklassa kielletyksi määräävän markkina-aseman
väärinkäytöksi myös sen, että Telepiù oli sisällyttänyt – myös tässä tapauksessa määräysvallassaan
olleiden yritysten kautta – Stream Spa -yrityksen kanssa vuonna 1996 tekemäänsä ohjelmien ja
jalkapallo-ottelupakettien teknis-kaupalliseen kaapelilähetyssopimukseen lausekkeita, joilla Stream Spa
velvoitettiin harjoittamaan kyseisten tuotteiden myynninedistämis- ja markkinointitoimintaa Telepiù-
konsernin ”liiketoimintapolitiikan mukaisesti” ja soveltamaan kaapeliasiakkaisiin ”käytännöllisesti
katsoen Telepiù-konsernin satelliittiohjelmista ja -jalkapallo-ottelupaketeista pyytämää hintaa vastaavaa
hintaa”.

3 Asiaa Aeroporti di Roma -maahuolintapalveluiden tariffit koskeneessa menettelyssä
kilpailuvirasto katsoi Aeroporti di Roman rikkoneen perustamissopimuksen 82 artiklaa menettelytavalla,
joka rajoitti pääsyä maahuolintapalveluiden ja Roma-Fiumicino-lentoaseman infrastruktuurin
hallinnoinnin markkinoille. Kilpailuvirasto katsoi lentoliikenteen ja maahuolintapalveluiden alan
yritysten toimittamien tietojen vuoksi aloitettujen tutkimusten tulosten perusteella, että Aeroporti di
Roman vuonna 1998 käyttöön ottama maahuolintapalveluiden tariffien alennusjärjestelmä, joka perustui
ostomääriin ja toimitussopimusten kestoon liittyviin alennuksiin, esti kilpailijoiden pääsyn markkinoille,
jotka oli vapautettu äskettäin yhteisön direktiivin 96/67/EY mukaisesti.

Kilpailuvirasto piti kilpailun vastaisena ja laittomana myös sitä seikkaa, että Aeroporti di Roma esti
perusteettomalla viivytyskäyttäytymisellään vuoden 1998 aikana Meridiana-yritystä tarjoamasta
lentoliikenteen valvontapalveluita ja muita palveluita määräysvallassaan olevan Aviation Services -yhtiön
kautta. Kilpailuvirasto katsoi, ettei lainsäädännöllinen eikä hallinnollinen kehys, jolla lentoaseman hoitaja
perusteli toimintatapojaan, poistanut sitä mahdollisuutta, että kyse oli kilpailusääntöjen rikkomisesta.
Kilpailuvirasto oli kuitenkin sitä mieltä, ettei Aeroporti di Roma ollut käyttänyt väärin määräävää
markkina-asemaansa lentoaseman infrastruktuurien hallinnoinnissa edustus- ja valvontapalveluiden
tarjoajien kustannuksella, sillä paikallisten lentoasemien alitoimilupaehtoja, jotka oli kyseenalaistettu ja
jotka rajoittivat mahdollisesti kilpailua, ei ole koskaan sovellettu. 
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Luxemburg

Talousministeriö on havainnut kilpailunrajoituksia tutkivan lautakunnan (Commission des Pratiques
Commerciales Restrictives, CPCR) käsiteltäväksi tuotujen tapausten määrän kasvaneen. CPCR:n
käsiteltäväksi tuodut mielenkiintoisimmat tapaukset esitellään lyhyesti seuraavassa:

Ensimmäisessä asiassa on kyse luxemburgilaisen siivoustuotealan yrityksen väitetystä määräävän
markkina-aseman väärinkäytöstä. CPCR:n tutkimuksissa tapauksessa ei havaittu olevan kyse
käytännöistä, joiden tarkoituksena tai seurauksena olisi ollut kilpailun rajoittaminen Luxemburgin
markkinoilla. Talousministeri lopetti tästä syystä kantelun kohteena olleen asian tutkinnan noudattaen
CPCR:n suositusta, jonka mukaan kantelu ei kuulunut 17. kesäkuuta 1970 annetun eikä myöhemmin
muutetun lain soveltamisalaan. 

CPCR:n käsiteltäväksi saatettiin kaksi muuta asiaa, joiden tutkinta on vielä kesken ja joista tehtäneen
päätös vuoden 2001 aikana. Ensimmäinen asia koskee ajoneuvojen katsastuksen markkinoilla
sovellettuja käytäntöjä, joiden väitetään rikkovan 17. kesäkuuta 1970 annettua ja myöhemmin muutettua
lakia. Toisessa asiassa on kyse pankkikorttimaksujen käsittelyn alalla toimivan luxemburgilaisen
yrityksen väitetystä määräävän markkina-aseman väärinkäytöstä. 

Alankomaat

Kilpailunrajoituksia koskeva politiikka

Komission ja jäsenvaltioiden yksiköt ovat olleet säännöllisesti yhteydessä toisiinsa ministeriötasolla
kilpailusääntöjen täytäntöönpanon alalla. Yhteydenpidon tavoitteena on taata kilpailusääntöjen
yhdenmukainen soveltaminen ja estää se, että yritykset kääntyvät niiden kannalta suotuisimman
päätöksen tekevän EU:n tai kansallisen viranomaisen puoleen. Yhteistoiminnan ansiosta NMa:n tekemät
päätökset voivat edistää kansallisen ja yhteisön kilpailuoikeuden lähentämistä.

Yhteydenpito on koskenut erityisesti asioita, joista komissio on lähettänyt osapuolille hallinnollisen
kirjeen. Viranomaiset ovat olleet yhteydessä toisiinsa myös tapauksissa, joista on lähetetty kanteluita
ja/tai poikkeuslupahakemuksia samanaikaisesti sekä NMa:han että komissioon. Yhteistoiminnan
ansiosta voidaan päättää, kuuluuko asia ensisijaisesti komission vai NMa:n käsiteltäväksi, ja toisen näistä
on keskeytettävä asian käsittely. Päätöksestä ilmoitetaan osapuolille. 

NMa on julkaissut esitteen vertikaalisia sopimuksia koskevasta uudesta politiikasta jakaakseen
yrityksille tietoja alan viimeisimmästä kehityksestä. Esitteen avulla yritys voi määrittää itse, voiko se
saada vertikaaliselle sopimukselleen ryhmäpoikkeuksen vai onko sen haettava sopimukselle
poikkeuslupaa. 

Yrityskeskittymien valvonta

Keskittymistä vastaava komission yksikkö ja keskittymien valvonnasta vastaava NMa:n jaosto ovat
olleet säännöllisesti yhteydessä toisiinsa. NMa:han on otettu yhteyttä Euroopan tasolla ilmenneissä
asioissa, jotka liittyvät Alankomaiden markkinoihin. Komission ja NMa:n yksiköiden yhteistoiminta on
ollut tiivistä myös toimivaltakysymystä koskevissa asioissa. Viimeksi mainittu yhteydenpito täydentää
säännöllistä yhteydenpitoa, joka koskee maksuseuraamuksia sisältäviä päätöksiä, jotka on tehty yhteisön
tasolla käytävän menettelyn ensimmäisen vaiheen päätteeksi ja menettelyn toisessa vaiheessa tehtävien
päätösten osalta neuvoa-antavissa komiteoissa. 
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Portugali 

Kilpailuneuvosto teki vuonna 2000 viisi 29. lokakuuta 1993 annetun asetuksen numero 371/93 mukaista
päätöstä rikkomista koskevissa menettelyissä, joissa oli kyse kilpailua rajoittavista käytännöistä.
Kyse oli kolmesta yritysten yhteenliittymän päätöksestä lasilevyjen, hyväksyttyjen tilintarkastajien
tarjoamien palveluiden ja erityisruokavaliotuotteiden markkinoilla ja kahdesta olutmarkkinoilla tehdystä
jakelusopimuksesta, joista toiseen liittyi myös taloudellisen riippuvuuden väärinkäyttöä. Kilpailu-
neuvosto sovelsi kahteen viimeksi mainittuun asiaan kansallisia kilpailusääntöjä ottaen kuitenkin samalla
huomioon komission päätöksentekokäytännön sekä yhteisöjen tuomioistuimen ja ensimmäisen
oikeusasteen tuomioistuimen oikeuskäytännön. Näistä menettelyistä neljässä määrättiin sakkoja.

DGCC päätti kyseisen jakson aikana tutkimukset neljässä menettelyssä ja laati niistä loppuraportit.
Menettelyiden kohteena olivat hyväksyttyjen tilintarkastajien palveluiden markkinoilla toimivan
yritysten yhteenliittymän päätös ja kolme määräävän markkina-aseman väärinkäyttötapausta, jotka
koskivat Lissabonin arvopaperipörssin, sähköisten maksuvälineiden ja televiestinnän markkinoita. 

DGCC tutki vuonna 2000 lisäksi 67 sille ilmoitettua yrityskeskittymää, jotka toimivat seuraavilla aloilla:
teollisuus elintarviketeollisuutta lukuun ottamatta (35), elintarvikkeet (3), kauppa (5) ja palvelut (24).

Missään näistä tapauksista yhteisön kilpailusääntöjä ei sovellettu suoraan. 

Yhdistynyt kuningaskunta 

Vuoden 1998 kilpailulaissa ei säädetä Yhdistyneen kuningaskunnan kilpailuviranomaisten toimimisesta
perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklan soveltajina. 

Ruotsi 

Kilpailuvirastolla ei vuonna 2000 ollut kansallisen lainsäädännön mukaisia valtuuksia soveltaa suoraan
81 artiklan 1 kohtaa eikä 82 artiklaa. Se sai kuitenkin nämä valtuudet kilpailulain muuttamisen jälkeen,
1. tammikuuta 2001.

Kilpailuvirasto tutki joulukuussa 1999 Ruotsin viittä suurinta öljy-yhtiötä, joiden epäiltiin sopineen
hinnoista ja alennuksista. Tutkimuksessa ilmeni, että öljy-yhtiöiden edustajat olivat pitäneet salaisia
kokouksia asiakkaidensa polttoaineostoihin sovellettavien hintojen ja alennusten suunnittelemiseksi ja
määrittämiseksi. Tutkimus sisältää myös talousanalyysin, joka osoittaa asiakkaiden menettäneen
huomattavia rahasummia. Öljy-yhtiöiden käyttäytymisessä on kyse erittäin vakavasta kilpailulain
rikkomisesta, johon syyllistyneillä suuryrityksillä on käytännössä yksin määräysvalta markkinoilla, joilla
on keskeinen taloudellinen merkitys kuluttajille ja koko yhteiskunnalle. Kilpailuvirasto haastoi kyseiset
yritykset Tukholman alioikeuteen (tingsrätt) ja vaati niiltä yhteensä 740 miljoonan Ruotsin kruunun
korvaussummaa.

Kilpailuvirasto katsoi, että SAS:n kotimaan reittilentoihin soveltama Eurobonus-kanta-asiakasjär-
jestelmä (SAS Frequent Flyer Programme) rikkoi kilpailulakia, sillä järjestelmä esti muita lentoyhtiöitä
tuomasta markkinoille kilpailevia kotimaan lentoyhteyksiä. Kilpailuvirasto kehottikin SAS:ää
muuttamaan Eurobonus-järjestelmän soveltamista kotimaan lentojen osalta. Markkinatuomioistuin
(Marknadsdomstol) lykkäsi SAS:n pyynnöstä tämän päätöksen täytäntöönpanoa odotettaessa lopullisen
tuomion antamista asiassa. Asian käsittely päättyi syksyllä, mutta markkinatuomioistuin ei ollut antanut
asiasta tuomiota vielä 31. joulukuuta 2000.
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Unilever-konserniin kuuluva jäätelönvalmistaja GB Glace AB toimitti jälleenmyyjilleen jäätelölaatujensa
kuvitetut hinnastot, joihin oli painettu ennakkoon hintasuositukset. Kilpailuviraston tutkimuksessa on
ilmennyt, että ennakkoon painettuja hintoja noudatettiin jälleenmyyjien keskuudessa hyvin yleisesti.
Kuluttajilta veloitettavat myyntihinnat pidettiin tällä tavoin yhdenmukaisina. Saatuaan kilpailuviraston
alustavan lausunnon, jonka mukaan kyseinen käyttäytyminen rikkoi kilpailulakia, GB päätti poistaa
välittömästi ennakkoon painetut hinnat tuotteitaan esittelevistä ilmoituksista. Kilpailuvirasto katsoi tämän
jälkeen, ettei yritystä vastaan ollut tarpeen aloittaa toimenpiteitä kilpailulain nojalla.

Kauppa, jolla tanskalainen Carlsberg A/S -yritys hankki omistukseensa Pripps Ringnes AB -panimon,
vaikutti moniin olutmarkkinoihin ja virvoitusjuoma- ja kivennäisvesimarkkinoihin. Carlsberg saavutti
keskittymän ansiosta määräävän markkina-aseman, joka olisi rajoittanut huomattavasti kilpailua monilla
merkityksellisillä markkinoilla. Carlsbergin annettua monia sitoumuksia kilpailuvirasto hyväksyi
yrityskaupan ilman erityistoimenpiteitä. Carlsberg sitoutui myymään monia omia tavaramerkkejään
olutmarkkinoilla ja luopumaan joidenkin muiden panimoiden valmistamien olutmerkkien myynnistä.
Lisäksi Carlsberg lopettaa Ruotsin virvoitusjuomamarkkinoilla harjoittamansa yhteistoiminnan
The CocaCola Companyn kanssa. 

C – Yhteisön kilpailusääntöjen soveltaminen kansallisissa 
tuomioistuimissa

Vain viiden jäsenvaltion (Saksa, Espanja, Ranska, Italia ja Alankomaat) kilpailuviranomaiset ovat
ilmoittaneet kansallisten tuomioistuintensa antamista tuomioista, jotka perustuvat yhteisön
kilpailusääntöihin tai joihin on haettu ennakkoratkaisua yhteisöjen tuomioistuimelta.

Tässä jaksossa eivät ole mukana niiden tuomioistuinten antamat tuomiot, joiden vastuualueeseen kuuluu
kansallisten kilpailuviranomaisten tekemien päätösten laillisuuden arviointi. Näitä tuomioita on käsitelty
edellisessä jaksossa (Kansallisten viranomaisten toteuttama yhteisön kilpailusääntöjen soveltaminen). 

Saksa 

Saksan siviilituomioistuinten päätökset, joissa on sovellettu yhteisön oikeutta ja joista on ilmoitettu
liittovaltion kilpailuvirastolle, ovat seuraavat: 

1. Dortmundin maaoikeus, 6.1.2000 annettu tuomio 13 O 106/98 P-228/98
Fedi GmbH Vertrieb & Service f. Renovierungssyst, Gelsenkirchen
PORTAS Deutschland Folien GmbH + Co. Fabrikations KG, Dietzenbach
Sellaisen luvakesopimuksen pätevyys, johon sisältyy velvollisuus ostaa luvakkeenantajan
toimittamaa materiaalia ja materiaalin käsittelyyn tarvittavia koneita (kilpailunrajoituslain (GWB,
aikaisempi versio) 18 pykälä, perustamissopimuksen 81 artikla, asetus (ETY) N:o 4087/88). 

2. Düsseldorfin ylempi maaoikeus, 12.1.2000 annettu tuomio U (Kart) 5/99 P-140/98
New York Blood Center, Inc., New York / Yhdysvallat
1. Octapharma AG, Ziegelbrück, Sveitsi; 2. Octapharma, Wien, Itävalta, ynnä muita
Vaikka toisen valtion lainsäädäntö on pätevä, osapuolten patenttilisenssisopimus on mitätön
muotomääräyksen laiminlyönnin vuoksi (perustamissopimuksen 93 artiklan 2 kohta ja GWB:n
(aikaisempi versio) 34, 20 ja 21 pykälät. 
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3. Kölnin maaoikeus, 27.1.2000 annettu tuomio 26 O 218/97 P-66/00
Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) e. V, Bonn ynnä muita
Citroen Deutschland AG, Köln
Vastaajan toimilupasopimusten lausekkeet ovat mitättömiä (yleisiä myyntiehtoja koskevan lain
[AGBG] 9 pykälä, asetus (EY) N:o 1475/95). 

4. Düsseldorfin ylempi maaoikeus, 27.1.2000 annettu tuomio W (Kart) 11/99 P-280/98
Procter & Gamble GmbH, Schwalbach a.R.
AOK Rheinland Düsseldorf ja yhdeksän muuta sairausvakuutuskassaa
Riita, joka koskee inkontinenssituotteiden kiinteiden hintojen vahvistamista sosiaaliturvalain (SGB)
35 pykälän 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklan vastaisesti,
kuuluu siviilituomioistuimen toimivaltaan (tuomioistuinjärjestelmää koskevan lain [GVG] 17 a
pykälä, siviilituomioistuimia koskevan lain [SGG] 51 pykälän 2 momentti; GWB:n 87 pykälän
1 momentti). 

5. Münchenin maaoikeus, 2.2.2000 annettu tuomio 21 O 22405/98 P-16/99
Hobeka Fensterfabrik GmbH & C. Zolling/Freising
Münchenin kaupunki
Vastaajan antamaa ohjetta PVC:n käytön kieltämisestä kaupungin rakennushankkeissa vastaan ei
nostettu kieltokannetta (vilpillisestä kilpailusta annetun lain [UWG] 1 pykälä; GWB:n 19 pykälä,
20 pykälän 1 momentti, 21 pykälän 1 momentti; siviilioikeuden [BGB] 1004 pykälä, 823 pykälän
2 momentti ja 826 pykälä; perustamissopimuksen 28 ja 86 artikla). 

6. Euroopan yhteisöjen tuomioistuin, 10.2.2000 annettu tuomio C-147/97 C-148/97 P-164/96
Deutsche Post AG, Bonn
GZS Gesellschaft für Zahlungssysteme mbH, Frankfurt am Main
Postilaitos voi veloittaa kotimaan postimaksuja toisten jäsenvaltioiden postitoimistoihin suurina
erinä jätetyistä lähetyksistä, jotka kotimaiset lähettäjät ovat lähettäneet kotimaisille vastaanottajille
(aineeton jälleenpostitus); maksuista on vähennettävä päätemaksut (perustamissopimuksen 49, 82 ja
86 artikla). 

7. Düsseldorfin maaoikeus, 15.3.2000 annettu tuomio 34 O (Kart) 177/99 P-248/99
EFL Mineralöl GmbH, Düsseldorf
Cosy-Wash Autoservice GmbH, Berliini
Moottoriajoneuvojen voiteluaineiden yksinostosopimuksen pätevyys (perustamissopimuksen
81 artikla, BGB:n 138 pykälä). 

8. Frankfurt am Mainin ylempi maaoikeus, 21.3.2000 annettu tuomio 11 U (Kart) 11/99 P-71/98
Churchill Trading System Textilhandels GmbH, Frankfurt am Main
Artesanos Camiseros S.A. Madrid, Espanja
Kantajalla ei ole oikeutta vaatia vahingonkorvauksia vastaajan virheestä osapuolten
luvakesopimuksen teossa aiheutuneen luvakemaksun takaisinmaksun lisäksi
(perustamissopimuksen 81 artikla, asetus (ETY) N:o 4987/88). 
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9. Kölnin ylempi maaoikeus, 23.3.2000 annettu tuomio 12 U 6/00 P-134/00
Deutsche Post AG, Bonn
Center Parcs GmbH & Co. KG, Köln
Riidan siirtäminen kilpailuasioita käsittelevän ylemmän maaoikeuden käsiteltäväksi
kilpailuoikeuteen liittyvässä asiassa, josta pyydettiin ennakkoratkaisua (maailman postiliiton
yleissopimuksen 25 pykälän yhteensopivuus perustamissopimuksen 82 artiklan kanssa) ja jota
ylempi maaoikeus ei ollut pitänyt tärkeänä.

10. Frankfurt am Mainin maaoikeus, 12.4.2000 annettu tuomio 3/8 O 13/00 P-51/00
Flughafen Hannover-Langenhagen GmbH, Hannover
Deutsche Lufthansa AG, Köln
Kantajalla ei ole oikeutta veloittaa maksua siitä, että vastaajalle myönnetään lupa aloittaa
lentomatkustajien rekisteröiminen (lentoaseman rekisteröintiyksikköä koskevan asetuksen 9 pykälä,
GWB:n 19 ja 20 pykälät, perustamissopimuksen 82 artikla).

11. Hampurin ylempi maaoikeus, 13.4.2000 annettu tuomio 3 U 204/98 P-193/98
Esso Aktiengesellschaft, Hampuri
Tankstelle Koch GmbH Dobra
Polttoaineenjakelusopimus, johon sisältyy 20 vuotta voimassa oleva yksinoikeuslauseke, on pätevä
sillä perusteella, että huoltoaseman hoitaja on katsottava kauppaedustajaksi Saksan lainsäädännön ja
yhteisön oikeuden nojalla (GWB:n 18 ja 34 pykälä [aikaisempi versio], perustamissopimuksen
81 artikla, asetus (EY) N:o 2790/1999).

12. Hampurin ylempi maaoikeus, 13.4.2000 annettu tuomio 3 U 288/98 P-76/99
Esso Aktiengesellschaft, Hampuri
Bettina und Rüdiger Melswich oHG, Güsten
Polttoaineenjakelusopimus, johon sisältyy 20 vuotta voimassa oleva yksinoikeuslauseke, on pätevä
sillä perusteella, että huoltoaseman hoitaja on katsottava kauppaedustajaksi Saksan lainsäädännön ja
yhteisön oikeuden nojalla (GWB:n 18 ja 34 pykälät [aikaisempi versio], perustamissopimuksen
81 artikla, asetus (EY) N:o 2790/1999).

13. Hampurin ylempi maaoikeus, 13.4.2000 annettu tuomio 3 U 287/98 P-77/99
Esso AG, Hampuri
Manuela und Frank Linke oHG, Friedersdorf
Polttoaineenjakelusopimus, johon sisältyy 20 vuotta voimassa oleva yksinoikeuslauseke, on pätevä
sillä perusteella, että huoltoaseman hoitaja on katsottava kauppaedustajaksi Saksan lainsäädännön ja
yhteisön oikeuden nojalla (GWB:n 18 ja 34 pykälät [aikaisempi versio], perustamissopimuksen
81 artikla, asetus (EY) N:o 2790/1999).

14. Hampurin ylempi maaoikeus, 13.4.2000 annettu tuomio 3 U 285/98 P-78/99
Esso AG, Hampuri
Lutz John, Calbe
Polttoaineenjakelusopimus, johon sisältyy 20 vuotta voimassa oleva yksinoikeuslauseke, on pätevä
sillä perusteella, että huoltoaseman hoitaja on katsottava kauppaedustajaksi Saksan lainsäädännön ja
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yhteisön oikeuden nojalla (GWB:n 18 ja 34 pykälät [aikaisempi versio], perustamissopimuksen
81 artikla, asetus (EY) N:o 2790/1999).

15. Hampurin ylempi maaoikeus, 13.4.2000 annettu tuomio 3 U 284/98 P-79/99
Esso AG, Hampuri
Annette und Jens Gottschalk oHG, Rochlitz
Polttoaineenjakelusopimus, johon sisältyy 20 vuotta voimassa oleva yksinoikeuslauseke, on pätevä
sillä perusteella, että huoltoaseman hoitaja on katsottava kauppaedustajaksi Saksan lainsäädännön ja
yhteisön oikeuden nojalla (GWB:n 18 ja 34 pykälät [aikaisempi versio], perustamissopimuksen
81 artikla, asetus (EY) N:o 2790/1999).

16. Hampurin ylempi maaoikeus, 13.4.2000 annettu tuomio 3 U 124/99 P-144/99
Esso AG, Hampuri
Reinhard Rossnagel, Bad Frankenhausen
Polttoaineenjakelusopimus, johon sisältyy 20 vuotta voimassa oleva yksinoikeuslauseke, on pätevä
sillä perusteella, että huoltoaseman hoitaja on katsottava kauppaedustajaksi Saksan lainsäädännön ja
yhteisön oikeuden nojalla (GWB:n 18 ja 34 pykälä [aikaisempi versio], perustamissopimuksen
81 artikla, asetus (EY) N:o 2790/1999).

17. Hampurin ylempi maaoikeus, 13.4.2000 annettu tuomio 3 U 204/99 P-216/99
Esso Deutschland GmbH, Hampuri
Annette und Jens Gottschalk oHG, Rochlitz
Polttoaineenjakelusopimus, johon sisältyy 20 vuotta voimassa oleva yksinoikeuslauseke, on pätevä
(perusteluissa viitataan pääasiassa annettuun tuomioon; katso P-79/99, välitoimia koskeva määräys).

18. Hampurin ylempi maaoikeus, 13.4.2000 annettu tuomio 3 U 205/99 P-217/99
Esso Deutschland GmbH, Hampuri
Lutz John, Calbe
Polttoaineenjakelusopimus, johon sisältyy 20 vuotta voimassa oleva yksinoikeuslauseke, on pätevä
(perusteluissa viitataan pääasiassa annettuun tuomioon; katso P-78/99, välitoimia koskeva määräys).

19. Hampurin ylempi maaoikeus, 13.4.2000 annettu tuomio 3 U 206/99 P-218/99
Esso Deutschland GmbH, Hampuri
Manuela und Frank Linke oHG, Friedersdorf
Polttoaineenjakelusopimus, johon sisältyy 20 vuotta voimassa oleva yksinoikeuslauseke, on pätevä
(perusteluissa viitataan pääasiassa annettuun tuomioon; katso P-77/99; välitoimia koskeva määräys).

20. Hampurin ylempi maaoikeus, 13.4.2000 annettu tuomio 3 U 207/99 P-219/99
Esso Deutschland GmbH, Hampuri
Bettina und Rüdiger Melswich oHG, Güsten
Polttoaineenjakelusopimus, johon sisältyy poltto- ja voiteluaineiden yksinostovelvollisuus (EY:n
perustamissopimuksen 81 artikla, ei kilpailuoikeuteen liittyviä huomautuksia; välitoimia koskeva
määräys).
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21. Hampurin ylempi maaoikeus, 13.4.2000 annettu tuomio 3 U 208/99 P-220/99
Esso Deutschland GmbH, Hampuri
Klaus Schomann, Lyypekki
Polttoaineenjakelusopimus, johon sisältyy 20 vuotta voimassa oleva yksinoikeuslauseke, on pätevä
sillä perusteella, että huoltoaseman hoitaja on katsottava kauppaedustajaksi Saksan lainsäädännön ja
yhteisön oikeuden nojalla (GWB:n 18 ja 34 pykälät [aikaisempi versio], perustamissopimuksen
81 artikla; asetus (EY) N:o 2790/1999; välitoimia koskeva määräys).

22. Düsseldorfin maaoikeus, 17.4.2000 annettu tuomio 34 O (Kart) O 147/98 P-166/98
Ichthyol-Gesellschaft Cordes, Hermani & Co., Hampuri
AOK Bundesverband, Bonn, ynnä muita
Vastaajalla ei ole oikeutta määrittää kiinteitä korvausmääriä rinnakkaislääkevalmisteille, jotka
sisältävät bitumipitoista ammoniumsulfaattia (perustamissopimuksen 85 ja 86 artikla [aikaisempi
versio], BGB:n 823 ja 1004 pykälät ja UWG:n 1 pykälä).

23. Münchenin ylempi maaoikeus, 4.5.2000 annettu tuomio U (K) 1907/97 P-28/97
Zentral-Drogerie Meidinger GmbH, Bonn
Parfums et Beauté Deutschland GmbH, Bonn
Perustamissopimuksen 81 artikla ja BGB:n 823 pykälän 2 momentti eivät takaa oikeutta
kosmetiikkatuotetoimituksiin. GWB:n 20 pykälän 2 momentista johtuvaa oikeutta toimituksiin ei
voida soveltaa tähän tapaukseen, sillä kantaja ei ole toimittanut riittävää näyttöä siitä, että vastaajaan
sovelletaan kyseistä oikeudellista sääntöä.

24. Düsseldorfin ylempi maaoikeus, 5.6.2000 annettu tuomio Kart 6/00 (V) P-73/00
Cardioclinik Hamburg Krankenhausgesellschaft mbH, Hampuri
BKartA
Laiminlyöntikanne, jonka kohteena oli kieltäytyminen mitätöimästä määräystä, jonka oli pyynnön
mukaan tarkoitus kumota välimiesoikeuden päätös sairaalahoitotariffien määrittämisestä ja
sairaalahoitotariffeja koskevasta sopimuksesta (perustamissopimuksen 81 artikla ja SGB:n V osan
69 pykälä). Välitoimia koskevaan määräykseen liittyvä pyyntö hylättiin.

25. Düsseldorfin maaoikeus, 7.6.2000 annettu tuomio 28 O (Kart) 559/99 P-258/99
Thyssengas GmbH, Duisbourg
STAWAG Stadtwerke Aachen AG, Aix-la-Chapelle
Kaasuntoimitussopimus, jolla vastaaja velvoitettiin ostamaan kantajalta 19 vuoden ajan kaasumäärä,
joka kattoi sopimuksen tekemisen aikaan vastaajan koko tarpeen, mitätöidään kokonaisuudessaan
suojalausekkeesta riippumatta (perustamissopimuksen 81 artikla, BGB:n 139 pykälä).

26. Frankfurt am Mainin maaoikeus, 14.6.2000 annettu tuomio 2/6 O 14/00 P-34/00
Pronuptia de Paris S.A., Saint Denis, Ranska
Margret Hoeksma, Garbsen
Kantajalla on oikeus saada maksu voimassa olevan luvakesopimuksen mukaisesti. Sopimusta ei
voida mitätöidä perustamissopimuksen 81 artiklan, kulutusluottolain 4 pykälän eikä BGB:n 138
pykälän nojalla; sopimusta ei voida mitätöidä culpa in contrahendo -periaatteen mukaisesti.
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27. Cellen ylempi maaoikeus, 22.6.2000 annettu tuomio 13 U (Kart) 137/98 P-129/97
Gebr. Fischbach GmbH & Co. KG. Irrel
Volkswagen AG, Wolfsburg
Vastaajalla oli oikeus irtisanoa kantajan toimilupasopimus jakelujärjestelmänsä
uudelleenorganisoinnin yhteydessä; kantaja ei voi vedota oikeuteen saada toimituksia (GWB:N 33
ja 20 pykälät, perustamissopimuksen 81 artikla ja asetus (EY) N:o 1475/95; 28. huhtikuuta 1998
tehty komission päätös sakosta).

28. Düsseldorfin maaoikeus, 19.7.2000 annettu tuomio 34 O (Kart) 113/99 P-172/99
Goedecke Aktiengesellschaft, Berliini
Bundesausschuss der Ärzte und Krankenkassen, Köln
Ennen tammikuun 1. päivää 2000 jätetty kieltokanne, jossa oli kyse vastaajan toimintaohjeista, joilla
osa reseptivalmisteista jätettiin toiminnan ulkopuolelle, johtaa todennäköisesti muutoksenhakuun
tuomioistuimelta (GVG:n 13 pykälä, BGB:n 823 ja 1004 pykälät sekä perustamissopimuksen 81 ja
82 artikla, GWB:n 21 ja 33 artikla ja SGG:n 51 pykälän 2 momentti).

29. Düsseldorfin maaoikeus, 26.7.2000 annettu tuomio 34 O (Kart) 192/99 P-54/00
1. Byk Gulden Lomberg, Konstanz 2 Schwarz Pharma, Mannheim
AOK Bundesverband, Bonn, ynnä muita
Kieltokanne, joka nostettiin ennen tammikuun 1. päivää 2000 ja jonka kohteena oli osallistuminen
lääkkeiden kiinteiden hintojen määrittämiseen, johtaa todennäköisesti muutoksenhakuun
tuomioistuimelta (perustamissopimuksen 81 ja 82 artikla, BGB:n 823 pykälän 2 momentti ja 1004
pykälä, GVG:n 13 pykälä ja SGG:n 51 pykälän 2 momentti [aikaisempi versio]).

30. Potsdamin maaoikeus, 26.7. 2000 annettu tuomio 2 O 44/00 P-100/00
Wärmeversorgung-GmbH, Fürstenwalde
SP Reifenwerke GmbH, Hanau
Kymmenvuotisen lämmöntoimitussopimuksen yhteydessä eräälle kolmannelle määrätty ostokielto
ja ostajalle määrätty energiantuotantokielto on pätevä (GWB:n 16 ja 1 pykälä ja
perustamissopimuksen 81 artikla).

31. Düsseldorfin maaoikeus, 26.7.2000 annettu tuomio 34 O (Kart) 198/99 P-261/99
Glaxo Wellcome GmbH & Co. Bad Oldesloe
AOK Bundesverband, Bonn, ynnä muita
Kieltokanne, joka nostettiin ennen tammikuun 1. päivää 2000 ja jonka kohteena oli osallistuminen
lääkkeiden kiinteiden hintojen määrittämiseen, johtaa todennäköisesti muutoksenhakuun
tuomioistuimelta (perustamissopimuksen 81 ja 82 artikla, BGB:n 823 pykälän 2 momentti ja 1004
pykälä, GVG:n 13 pykälä ja SGG:n 51 pykälän 2 momentti [aikaisempi versio]).

32. Dortmundin maaoikeus, 27.7.2000 annettu tuomio 13 O 105/00 (KartP-152/00
Corpora Sana Institut GmbH & Co., Rodgau
Cordial Produktions- u. Warenvertriebsges. mbH,. Lüdinghausen
Yksinjakelusopimuksesta johtuva oikeus lakkauttaa magneettisten tuotteiden jakelu
(perustamissopimuksen 81 artikla, asetuksen (ETY) N:o 1883/83 3 artiklan c kohta ja BGB:n 138
pykälä; välitoimia koskeva määräys).
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33. Düsseldorfin maaoikeus, 16.8.2000 annettu tuomio 34 O (Kart) 159/99 P-237/99
PLUSNET GmbH & Co. KG., Düsseldorf 
Deutsche Telekom AG, Bonn
Kantajalla ei ole oikeutta vahingonkorvauksiin yritysten verkkopalveluiden tarjonnan markkinoille
pääsyn estämisen takia, sillä estäminen johtui siitä, että vastaaja veloitti yrityksiltä alhaisia hintoja
vuokrattujen yhteyksien kustannusten pysyessä muuttumattomina, eikä säännönmukaisten maksujen
veloittamista voida pitää epäoikeudenmukaisena (GWB:n 20 pykälän 2 momentti ja 33 pykälä,
perustamissopimuksen 82 artikla ja BGB:n 823 pykälän 2 momentti).

34. Düsseldorfin ylempi maaoikeus, 17.8.2000 annettu tuomio U (Kart) 7/99 P-216/98
Interparfums GmbH, Röbel-Müritz
Parfums Christian Dior GmbH, Düsseldorf
Kantajalla ei ole oikeutta vaatia vahingonkorvauksia eikä saada vastaajalta tuotetoimituksia
varastosopimuksen mukaisesti, sillä kantaja ei ole riippuvuussuhteessa eikä jakelujärjestelmä ole
suljettu (GWB:n 20 ja 33 pykälä, BGB:n 823 pykälän 2 momentti ja perustamissopimuksen
81 artikla; kustannuksia koskeva päätös yhdenmukaisen selvitysilmoituksen perusteella).

35. Düsseldorfin ylempi maaoikeus, 17.8.2000 annettu tuomio W (Kart) 7/00 P-195/99
Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik GmbH, Konstanz
AOK Bundesverband, Bonn, ynnä muita
Yleiset tuomioistuimet ovat myös jatkossa toimivaltaisia käsittelemään ennen tammikuun 1. päivää
2000 käsiteltäväksi saatettua kieltokannetta, joka liittyy materiaalikuluja koskevien vakiokorotusten
pitämiseen ennallaan (GVG:n 13 pykälä, SGG:n V osan 82 ja 87 pykälät, perustamissopimuksen
81 ja 82 artikla ja GWB:n 33 ja 122 pykälät).

36. Düsseldorfin maaoikeus, 30.8.2000 annettu tuomio 34 O (Kart) 194/98 P-280/98
Procter & Gamble GmbH, Schwalbach a.R.
AOK Rheinland Düsseldorf ja yhdeksän muuta sairausvakuutuskassaa
Yhteisellä päätöksellä ratkaistuksi katsotun riidan kulut maksaa vastaaja, sillä kantaja kykeni
vaatimaan vastaajaa lopettamaan kiinteiden hintojen määrittämisen (perustamissopimuksen
81 artiklan 1 kohta, BGB:n 823 pykälän 2 momentti ja 1004 pykälä).

37. Düsseldorfin maaoikeus, 30.8.2000 annettu tuomio 34 O (Kart) 20/99 P-43/99
Mundipharma GmbH, Limburg/Lahn
AOK BV, Bonn, ja eräät muut lakisääteiset sairauskassojen yhdistykset
Kieltokanne ja vahingonkorvauskanne, jotka koskevat lääkevalmisteita hankkivien sairauskassojen
muodostamien yhdistysten määrittämiä ja soveltamia kiinteitä hintoja morfiinia sisältäville
valmisteille (perustamissopimuksen 81 artikla ja BGB:n 823 pykälän 2 momentti ja 1004 pykälä). 

38. Hampurin ylempi maaoikeus, 19.10.2000 annettu tuomio 3 U 199/99 P-61/99
Asche AG, Hampuri
Bundesausschuss der Ärzte und Krankenkassen, Köln
Vastaajan toimintaohjeet, joilla sairauskassan kanssa sopimuksen tehneitä lääkäreitä kiellettiin
määräämästä asiakkaille joitakin lääkeryhmiä ja joiden mukaan kyseisistä lääkkeistä ei makseta
korvauksia, rikkovat perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohtaa (välitoimia koskeva määräys).
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39. Hampurin ylempi maaoikeus, 19.10.2000 annettu tuomio 3 U 200/99 P-66/99
Pohl-Boskamp GmbH & Co. Hohenlockstedt
Bundesausschuss der Ärzte und Krankenkassen, Köln
Lakisääteisille sairauskassoille vastaajan kautta annettu määräys jättää kantajan lääkevalmisteet
lääkemääräys- ja korvausmahdollisuuden ulkopuolelle on laiton (perustamissopimuksen 81 artikla
ja BGB:n 823 pykälän 2 momentti ja 1004 pykälä).

40. Dessaun maaoikeus, 8.11.2000 annettu tuomio 2 O 1665/99 P-39/00
Esso Deutschland GmbH, Hampuri
1. Bettina Melswich; 2. Rüdiger Melswich, Güsten
Polttoaineenjakelusopimus, johon sisältyy poltto- ja voiteluaineiden ostovelvollisuus, on mitätön
(perustamissopimuksen 81 artikla; välitoimia koskeva määräys).

41. Düsseldorfin ylempi maaoikeus, 15.11.2000 annettu tuomio U (Kart) 6/00 P-43/00
Dieckmann Arzneimittel GmbH, Haar, ynnä muita
AOK Bundesverband, Bonn
Vuoden 1999 lääkebudjetin noudattamista koskevan yhteisen toimintaohjelman jakelun kieltäminen
(perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohta, BGB:n 823 ja 1004 pykälä ja välitoimia koskeva
määräys).

42. Frankfurt am Mainin maaoikeus, 15.11.2000 annettu tuomio 2/6 O 308/00 P-156/00
Gutenberg Buchhandlung Inh. Jürgen Hollack, Bryssel, Belgia
S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main
Koska kantajan toiminta ei vaikuta jäsenvaltioiden väliseen kauppaan eikä kantajalla ole
markkinavoimaa, se ei voi vaatia vastaajan kustantamon tuotteiden suoraa toimittamista (GWB:n
20 ja 33 pykälät; perustamissopimuksen 82 artikla).

Espanja 

Espanjan korkeimman oikeuden ensimmäinen kamari antoi 2. kesäkuuta 2000 tuomion, jossa oli kyse
yhteensopimattomuudesta yhteisön oikeuden kanssa. Tuomion lähtökohtana oli liikennöitsijän ja
huoltoaseman välisen polttoaineen yksinostosopimuksen osapuolten nostama kumoamiskanne, jonka
kohteena oli Las Palmasin maaoikeuden (Audiencia Provincialin) antama tuomio. Asian käsittely sai
alkunsa kantelusta, jonka mukaan huoltoasema ei ollut noudattanut sopimuspuolten 19. helmikuuta 1990
tekemää sopimusta. Vastaaja puolestaan väitti sopimusta mitättömäksi. Ensimmäisen oikeusasteen
tuomioistuin julisti sopimuksen päteväksi ja määräsi vastaajan korvaamaan sopimuksen rikkomisella
mahdollisesti aiheuttamansa vahingot. Las Palmasin Audiencia Provincial oli vahvistanut ensimmäisen
oikeusasteen tuomioistuimen päätöksen 20. syyskuuta 1993. Korkein oikeus katsoi kuitenkin, että
kiistanalainen sopimus kuului perustamissopimuksen 85 artiklan 3 kohdan soveltamisesta yksinostoso-
pimusten ryhmiin annetun yhteisön asetuksen (ETY) N:o 1984/83 soveltamisalaan ja että se voitiin
luokitella luonteeltaan huoltoasemien kanssa tehtyjen yksinoikeudellisten toimitussopimusten ryhmään.

Tutkittuaan sopimuksen kyseisen asetuksen kannalta korkein oikeus päätteli, että osa kyseisistä
yksinoikeuslausekkeista ei täyttänyt 85 artiklan 3 kohdan soveltamiselle asetettuja ehtoja. Korkein
oikeus katsoi tästä syystä, että sopimus oli julistettava mitättömäksi, koska se oli yhteensopimaton
yhteisön oikeuden kanssa ja kilpailun suojaamisesta annetun lain 1 pykälän 2 momentin nojalla
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(tulkittuna yhteisön oikeuden mukaisesti) viime kädessä myös siksi, että koska yhteensopimattomuus oli
niin ilmeinen, oli selvää, ettei komissio voisi milloinkaan myöntää sopimukselle yksittäispoikkeusta.

Ranska 

Korkein hallinto-oikeus (Conseil d’État) 

Conseil d’État vahvisti vuonna 2000 kolmessa tuomiossa päätöksentekokäytäntönsä, jonka mukaan
kilpailusäännöt kuuluvat hallinnollisten tuomioistuinten valvomaan lainsäädäntöön.

Kansanterveyslain L 760 pykälässä luonnollisia henkilöitä ja yrityksiä, jotka harjoittavat toimintaa
kliinisiä testejä tekevissä koelaboratorioissa, kielletään myöntämästä kolmansille alennuksia
tekemistään testeistä ja tutkimuksista ja tekemästä sopimuksia, joilla kolmannelle myönnetään kaikki
laboratoriotoiminnasta saadut tulot tai osa niistä. Kyseisessä pykälässä säädetään myös, että näytteiden
toimittaminen analysoitaviksi on sallittua vain sellaiselle apteekissa työskentelevälle proviisorille, joka
on sijoittautunut taajamaan, jossa ei ole yksinoikeudellista laboratoriota, tai vain laboratorioiden välillä
kansanterveyslaissa määritetyin edellytyksin. Näytteiden haltuunotto sellaisissa taajamissa sijaitsevilta
näytteenottajilta, joissa on apteekki tai yksinoikeudellinen laboratorio, on kyseisen pykälän nojalla
kiellettyä. Oletettaessa, että näiden säännösten täytäntöönpano vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen
kauppaan, on todettava, ettei säännösten tavoitteena tai tuloksena ole kannustaa yrityksiä muodostamaan
kartelleja tai sallia määräävien markkina-asemien hyödyntäminen. Säännökset eivät ole yhteensopi-
mattomia perustamissopimuksen 81 eivätkä 82 artiklan kanssa (28. helmikuuta annettu tuomio).

Ranskan verolaissa on säännös, jolla virkamiesten sallitaan vähentää verotettavista tuloistaan lisäeläke-
laitoksille maksamansa määrät. Talous- ja valtiovarainministeri oli evännyt Association nationale pour
l’épargne retraite des fonctionnaires -järjestöltä (APERF) oikeuden soveltaa kyseistä pykälää. APERF
katsoi, että ministerin tekemä päätös antoi kyseisistä säännöksistä hyötyville laitoksille tilaisuuden
käyttää väärin määräävää markkina-asemaansa (perustamissopimuksen 82 artikla). Conseil d’État kiisti
määräävän aseman väärinkäytön ja katsoi, ettei APERF:llä ollut perusteita pyytää ministerin päätöksen
kumoamista (17. toukokuuta annettu tuomio).

Sud Bretagne-, Nord Bretagne Diffusion- ja Lorient Diffusion -yritykset pyysivät Conseil d’État’ta
arvioimaan, oliko kulttuuriministerin antama asetus välityslautakunnan kokoonpanosta laillinen.
Lautakunta vahvistaa tekijänoikeuksien laskenta- ja maksusäännöt esiintyjien, tuottajien ja äänitteiden
käyttäjien erimielisyystapauksissa. Kyseiset yritykset katsoivat, että lautakunnan koostumus asetti
SPRE:n (Société pour la perception de la rémunération équitable) monopoliasemaan ja rikkoi siten
perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklaa. Conseil d’État hylkäsi yritysten kanteen sillä perusteella, että
lautakunta, jossa alan edustajilla ja riippumattomilla tuomareilla on yhtä suuri edustus, ei ole
luonteeltaan sellainen, että se tarjoaisi SPRE:lle tilaisuuden päästä monopoliasemaan (21. kesäkuuta
annettu tuomio).

Tuomioistuinten oikeuskäytännöt 

Korkein oikeus (Cour de cassation) pyysi 7. maaliskuuta 2000 yhteisöjen tuomioistuinta antamaan
asiassa Roquette Frères SA vastaan Directeur général de la concurrence, de la consommation et de la
répression des fraudes ennakkoratkaisun kahden seikan osalta. Cour de cassation pyysi vastausta
ensiksikin siihen, voiko kansallinen tuomioistuin kieltäytyä myöntämästä lupaa tarkastuskäyntiin ja
takavarikkoon kansallisten toimihenkilöiden avustaessa yhteisön toimihenkilöitä, jos tuomioistuin
katsoo, että komission tekemä tarkastuspäätös, jonka perusteella tuomioistuin antaa tarkastus- tai
takavarikkomääräyksen, ei ole perusteltu tai perustelut ovat riittämättömät. Yhteisöjen tuomioistuimen
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on otettava kantaa komission velvollisuuteen esittää kansalliselle tuomioistuimelle seikat, joiden
perusteella tämä voi olettaa, että kyse on kilpailun vastaisista käytännöistä, ja tarkentaa ehdot, joiden
täyttyessä kansallisella tuomioistuimella on valtuudet kieltäytyä myöntämästä komission pyytämiä
tarkastuksia ja takavarikkoja.

Italia

Yhteisöjen tuomioistuimelle esitettiin vuonna 2000 EY:n perustamissopimuksen 234 artiklan nojalla
vain yksi ennakkoratkaisupyyntö, joka koski kansallisten sääntöjen tai yritysten menettelytapojen
yhteensopivuutta perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklan kanssa ja jonka esitti Tribunale di
Vincenza. (205) Tribunale di Vincenza pyysi yhteisöjen tuomioistuinta tekemään ennakkoratkaisun
INAIL:lle (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) erityis- ja
yksinoikeuksia työtapaturmavakuutusten alalla antavan kansallisen säännöstön yhteensopivuudesta
perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklan kanssa.

Alankomaat

Alankomaiden tuomioistuimet ovat soveltaneet yhteisön kilpailuoikeutta jäljempänä mainituissa
päätöksissä. On huomattava, että Alankomaiden tuomioistuimet tulkitsevat perustamissopimuksen 81 ja
82 artiklaa myös Alankomaiden uutta kilpailulakia soveltaessaan, sillä uusi kilpailulaki on laadittu
yhteisön kilpailusääntöjen mallin mukaan. Vuonna 2000 jotkin siviiliosapuolet vetosivat Alankomaiden
kilpailulakiin.

– Arnhemin muutoksenhakutuomioistuin (Gerechtshof Arnhem), 7. maaliskuuta 2000, Oude
Luttikhuis ynnä muut / Verenigde Coöperatieve Melkindustrie Coberco

Muutoksenhaku; osuuskunnan irtisanomisjärjestelmä ja osuuskunnan perussäännössä määrätty yksintoi-
mitusvelvollisuus rikkovat perustamissopimuksen 81 artiklaa; 81 artikla ei anna tuomioistuimelle
mahdollisuutta muuttaa sääntöjä; järjestelmän muuttaminen siten, että se täyttäisi vain perustamisso-
pimuksen 81 artiklassa asetetut vähimmäisedellytykset, poistaisi osuuskunnan kaltaisilta toimijoilta
tärkeän kannustimen poistaa kilpailunrajoitukset, ja tuloksena olisi rajoitusten jääminen ennalleen.

– Haagin tuomioistuimen (Rechtbank’s-Gravenhage) puheenjohtaja, 12. toukokuuta 2000, UEFA /
European Tickets 2000

Jätetty ratkaistavaksi; lipunmyynnin kieltäminen; tuomioistuimen puheenjohtaja torjuu
European Tickets 2000:n väitteen, jonka mukaan UEFA:n määräämän lipunmyyntikiellon tavoitteena ei
ollut rauhan ja järjestyksen ylläpito jalkapallon Euroopan-mestaruuskilpailuissa alankomaalaisten ja
belgialaisten viranomaisten nimissä; UEFA:n haettua perustamissopimuksen 81 artiklan 3 kohdan
mukaista poikkeusta on katsottava, että kyse ei toistaiseksi ole laittomasta kilpailun rajoituksesta.

– Amsterdamin muutoksenhakutuomioistuin (Gerechtshof Amsterdam), 31. elokuuta 2000, Wino /
FTP Vis B.V. / Coöperatieve Productentenorganisatie Wieringen U.A. ynnä muut

Välitoimia koskeva pyyntö; yhteisöjen tuomioistuin kieltää tuottajajärjestöjä soveltamasta käytäntöjä,
joiden tarkoituksena on sulkea Wino Alankomaiden katkarapuhuutokauppojen ulkopuolelle muun
muassa soveltamalla Winoon eri myyntihintoja kuin muihin vakituisiin kauppiaisiin; näitä käytäntöjä ei
voida perustella neuvoston asetusten (ETY) N:o 3759/92 ja (EY) N:o 104/2000 tavoitteilla.

¥205∂ EYVL C 233, 12.8.2000, s. 17.



KILPAILUSÄÄNTÖJEN SOVELTAMINEN JÄSENVALTIOISSA 347

KILPAILURAPORTTI 2000

D – Komission ja kansallisten tuomioistuinten välisestä yhteistyöstä 
vuonna 1993 annetun tiedonannon soveltaminen

Komission ja kansallisten tuomioistuinten välisestä yhteistyöstä vuonna 1993 annettua tiedonantoa
sovellettiin vuonna 2000 seitsemään tapaukseen. Tapauksista kuusi oli lähtöisin espanjalaisilta
tuomioistuimilta, ja ne koskivat öljy-yhtiön ja huoltoaseman pitäjän välisiä riitoja. Seitsemänteen
tapaukseen liittyvät kysymykset esitti Brysselin markkinatuomioistuin, ja ne liittyivät mallien ja
avustajien markkinoihin.

Komission pääsihteeri vastasi 6. huhtikuuta 2000 Madridin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen
numero 4 (Juzgado de Primera Instancia) 29. syyskuuta 1998 päivättyyn pyyntöön, jonka komissio oli
saanut vasta 10. helmikuuta 2000. Pyyntö oli esitetty oikeusapupyyntönä Brysselin ensimmäisen
oikeusasteen tuomioistuimen kautta. Espanjalaisen tuomioistuimen pyynnön tarkoituksena oli saada
varmennetut kopiot joistakin asiakirjoista, jotka CEPSA-yritys oli toimittanut komissiolle tämän
käsitellessä asiaa IV/33.503 (206), joka oli mainittu komission hallinnollisessa kirjeessä. Komission
pääsihteeri lähetti pyydetyt varmennetut kopiot suoraan Madridin Juzgado de Primera Instancialle
numero 4. Pääsihteeri muistutti tuomioistuimelle lisäksi, että perustamissopimuksen 10 artiklassa, joka
sisältää periaatteen yhteisön ja jäsenvaltioiden vilpittömästä ja jatkuvasta yhteistyöstä perustamisso-
pimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi, määrätään, että jäsenvaltion kansalliset tuomioistuimet voivat
kääntyä suoraan Euroopan yhteisön toimielimiin kuuluvan komission puoleen eikä niiden tarvitse
kääntyä sen jäsenvaltion kansallisten tuomioistuinten puoleen, jossa komission toimipaikka sijaitsee.

Komission pääsihteeri vastasi 10. huhtikuuta 2000 Casas Ibáñezin Juzgado de Primera Instancia e
Instruccion -tuomioistuimen pyyntöön, joka koski öljytuotteiden jakelun alalla tehtyyn huoltoasemaso-
pimukseen liittyvää riitaa, joka oli saatettu kyseisen tuomioistuimen käsiteltäväksi. Espanjalainen
tuomioistuin oli pyytänyt vastausta siihen, täyttikö kyseinen tapaus asetuksen (ETY) N:o 1984/83 (207)
mukaisen poikkeuksen edellytykset sillä perusteella, että riidanalainen sopimus velvoitti jälleenmyyjät
noudattamaan toimittajan määrittämiä jälleenmyyntihintoja. Pyynnön esittänyt tuomioistuin kehotti
komissiota myös tarkentamaan, voiko kansallinen tuomioistuin julistaa yksinostosopimuksen
mitättömäksi, jos sopimus voi rajoittaa merkittävästi pääsyä merkityksellisille markkinoille, kun otetaan
huomioon toimittajan asema kyseisillä markkinoilla ja kilpailevien toimittajien tekemien
samankaltaisten sopimusten rinnakkaisten verkostojen yhteisvaikutukset. Komissio ilmoitti
vastauksessaan, ettei asetuksessa (ETY) N:o 1984/83 säädettyä ryhmäpoikkeusta voida soveltaa
sellaisiin huoltoasemasopimuksiin, jotka antavat toimittajalle mahdollisuuden määrätä polttoaineiden
jälleenmyyntihinnat. Koska kyse on vakavasta kilpailunrajoituksesta, on epätodennäköistä, että se voisi
täyttää 81 artiklan 3 kohdassa yksittäispoikkeuksen myöntämiselle asetetut edellytykset. Komissio
ilmoitti myös, että oletettaessa toimittajan jälleenmyyjiensä kanssa tekemien samankaltaisten sopimusten
verkoston lisäävän taloudellisen ja oikeudellisen toimintaympäristönsä takia merkittävästi esteitä
kilpailevien toimittajien pääsylle merkityksellisille markkinoille kansallinen tuomioistuin voi todeta
sopimusverkoston rikkovan 81 artiklan 1 kohtaa ja kumota riidanalaisen sopimuksen kokonaan tai
osittain 81 artiklan 2 kohdan nojalla. Toimittajan asema markkinoilla ja rinnakkaisten verkostojen
yhteisvaikutukset ovat tässä yhteydessä merkittäviä arviointiin vaikuttavia tekijöitä. Myös muita tekijöitä
on kuitenkin otettava huomioon, erityisesti kilpailusta pidättäytymistä koskevan velvollisuuden

¥206∂ Katso XXIII kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus (1993), kohta 226, XXIV kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus (1994),
s. 386, ja 30. kesäkuuta 1994 päivätty komission lehdistötiedote IP/94/596. 

¥207∂ Perustamissopimuksen 85 artiklan 3 kohdan soveltamisesta yksinostosopimusten ryhmiin 22 päivänä kesäkuuta 1983
annettu komission asetus (ETY) N:o 1984/83 (EYVL L 173, 30.6.1983, s. 5).
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voimassaoloaika, muiden kilpailijoiden asema markkinoilla ja markkinoille pääsyn estäminen kyseisten
sopimusverkostojen vaikutusalueeseen kuuluvan kaupan tasolla.

Brysselin markkinatuomioistuin pyysi 13. maaliskuuta 2000 päivätyllä tuomiolla komissiota antamaan
sille mahdollisimman laajoja lisätietoja merkityksellisistä maantieteellisistä ja tuotemarkkinoista asiassa,
jonka osapuolet olivat COMPOSITE-yritys sekä Association belge des Agences de Mannequins ja sen
jäsenet. Markkinatuomioistuimen pyynnön tarkoituksena oli selvittää, kuuluvatko mannekiinit ja
avustajat samoille tuotemarkkinoille, ja määrityttää maantieteellisten markkinoiden laajuus. Kilpailun
pääosaston pääjohtaja vastasi 10. toukokuuta 2000 päivätyllä kirjeellä tuomioistuimelle, etteivät kyseisen
pääosaston yksiköt olleet milloinkaan käsitelleet kyseiseen alaan liittyviä tapauksia, eikä niillä siitä
syystä ollut hallussaan pyydettyjä tietoja. Pääjohtaja tarkensi kuitenkin tekijät, jotka oli otettava
huomioon merkityksellisten markkinoiden määrittelyssä, ja antoi joitakin alustavia vastauksia tapausta
koskeviin kysymyksiin markkinatuomioistuimen sille toimittamien asiakirjojen perusteella.

Asiasta vastaavan yksikön johtaja vastasi 9. kesäkuuta 2000 Madridin Juzgado de Primera Instancian
numero 17 pyyntöön, joka oli päivätty 12. toukokuuta 2000. Kyseisen siviilituomioistuimen
käsiteltäväksi tuodun riidan osapuolet olivat öljy-yhtiö ja huoltoaseman pitäjä, jotka olivat tehneet
öljytuotteiden jakelusopimuksen. Tuomioistuimen kysymykset koskivat sen selvittämistä, oliko
huoltoaseman pitäjä luokiteltava kauppaedustajaksi vai itsenäiseksi jälleenmyyjäksi sovellettaessa
kaupalliseen riskiin liittyviä sopimuslausekkeita, ja sitä, voitiinko sopimuspuolten väliseen perussopi-
mussuhteeseen soveltaa vertikaalisia sopimuksia koskevia asetuksia (ETY) N:o 1984/83 ja (EY) N:o
2970/1999 (208). Yhteisön kilpailuoikeudessa tarkoitetun edustajan ja jälleenmyyjän välistä eroa koskeva
vastaus perustui pääosin komission 24. toukokuuta 2000 antamiin suuntaviivoihin (209) vertikaalisista
rajoituksista. Komissio antoi tuomioistuimelle tietoja myös asetusten (ETY) N:o 1984/83 ja (EY) N:o
2970/1999 rajaamisesta ajallisesti ja käytännön soveltamisesta. Komission vastauksessa annettiin lopuksi
myös ohjeita kilpailukieltolausekkeiden arvioinnista ja niiden mahdollisesta markkinoita sulkevasta
vaikutuksesta kilpailusääntöjen ja yhteisöjen tuomioistuimen asiaan soveltaman oikeuskäytännön
kannalta. (210)

Asiasta vastaavan yksikön johtaja vastasi 18. syyskuuta 2000 Madridin Juzgado de Primera Instancian
numero 19 pyyntöön, joka oli päivätty 8. helmikuuta 2000, mutta jonka komissio vastaanotti vasta
13. heinäkuuta 2000. Pyyntö oli esitetty oikeusapupyyntönä Belgian ulkoministeriön kautta. Kyseisen
siviilituomioistuimen käsiteltäväksi tuodun riidan osapuolet olivat öljy-yhtiö ja huoltoaseman pitäjä,
jotka olivat tehneet öljytuotteiden jakelusopimuksen. Tuomioistuimen kysymykset koskivat poltto- ja
voiteluaineiden yksinostosopimuksen enimmäiskestoa, kyseisten tuotteiden vähittäismyyntihintojen
määrittämistä ja mainontaa. 

Tuomioistuimelle annetussa vastauksessa todettiin, että toimittajan jälleenmyyjälle määräämä poltto- ja
voiteluaineiden jälleenmyyntihinta katsotaan 81 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuksi vakavaksi kilpailunra-
joitukseksi.

Lisäksi vastauksessa ilmoitettiin, että koska sopimus sisälsi tällaisen lausekkeen, sille ei voitaisi myöntää
asetuksen (ETY) N:o 1984/83 mukaista ryhmäpoikkeusta, ja koska kyse oli vakavasta kilpailunrajoi-
tuksesta, oli epätodennäköistä, että rajoitus täyttäisi 81 artiklan 3 kohdassa yksittäispoikkeuksen

¥208∂ Perustamissopimuksen 81 artiklan 3 kohdan soveltamisesta tiettyihin vertikaalisten sopimusten ja yhdenmukaistettujen
menettelytapojen ryhmiin 22 päivänä kesäkuuta 1999 annettu komission asetus (EY) N:o 2790/1999 (EYVL L 336,
29.12.1999, s. 21).

¥209∂ EYVL C 291, 13.10.2000, s. 1.
¥210∂ Kyseisten suuntaviivojen 138–160 kohdassa on kuvaus komission kannasta tähän kysymykseen.
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myöntämiselle asetetut edellytykset. Vastatakseen sopimuksen enimmäiskestoa koskevaan kysymykseen
asiasta vastaavan yksikön johtaja arvioi kilpailukieltolauseketta ja mahdollista sulkevaa vaikutusta 81
artiklan 1 kohdan nojalla. Yksikön johtaja muistutti tuomioistuimelle lisäksi, että perustamissopimuksen
10 artiklassa, joka sisältää periaatteen yhteisön ja jäsenvaltioiden vilpittömästä ja jatkuvasta yhteistyöstä
perustamissopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi, määrätään, että jäsenvaltion kansalliset
tuomioistuimet voivat kääntyä suoraan Euroopan yhteisön toimielimiin kuuluvan komission puoleen,
eikä niiden tarvitse kääntyä sen jäsenvaltion kansallisten tuomioistuinten puoleen, jossa komission
toimipaikka sijaitsee.

Asiasta vastaavan yksikön johtaja vastasi 29. syyskuuta 2000 Madridin Juzgado de Primera Instancian
numero 3 kahteen pyyntöön, jotka oli päivätty 18. ja 19. heinäkuuta 2000. Myös tässä tapauksessa
kyseisen siviilituomioistuimen käsiteltäväksi tuodun riidan osapuolet olivat öljy-yhtiö ja huoltoaseman
pitäjä, jotka olivat tehneet öljytuotteiden jakelusopimuksen. Tuomioistuimen kysymykset koskivat sitä,
oliko huoltoaseman pitäjä luokiteltava kauppaedustajaksi vai itsenäiseksi jälleenmyyjäksi, kun
sovelletaan kaupalliseen riskiin liittyviä sopimuslausekkeita, ja sitä, voitiinko sopimuspuolten väliseen
perussopimussuhteeseen soveltaa vertikaalisia sopimuksia koskevia asetuksia (ETY) N:o 1984/83 ja
(EY) N:o 2970/1999. Kysymykset olivat näin ollen samat kuin Madridin Juzgado de Primera Instancian
numero 17 esittämät kysymykset, joita on käsitelty edellä. Tuomioistuin tiedusteli myös ajankohtaa, josta
sopimuksen kymmenen vuoden pituisen voimassaoloajan voitaisiin katsoa alkaneen asetuksen (ETY)
N:o 1984/83 mukaisen ryhmäpoikkeuksen saamiseksi. Tuomioistuin kysyi lopuksi, oliko kyseinen öljy-
yhtiö ilmoittanut riidanalaisesta sopimuksesta komissiolle. Komission vastaus kahteen ensimmäiseen
kysymykseen vastasi pääosin Madridin Juzgado de Primera Instancialle numero 17 annettua vastausta,
jota käsiteltiin edellä. Sopimuksen kestoa koskevaan kysymykseen yksikön johtaja vastasi, että
asetuksen (ETY) N:o 1984/83 johdanto-osan 11 ja 18 kappaleissa viitattiin yksinostovelvollisuuden
kestoon, ja kymmenen vuoden pituinen jakso katsottaisiin näin ollen alkavaksi kyseisen lausekkeen
voimaantulopäivästä. Yksikön johtaja ilmoitti tuomioistuimelle lopuksi, että öljy-yhtiö oli tehnyt
komissiolle ilmoituksen tarkasteltavana olevia sopimusmalleja vastaavista sopimusmalleista edellä
mainitun asian IV.33.503 käsittelyn yhteydessä. (211)

Asiasta vastaavan yksikön johtaja vastasi 15. marraskuuta 2000 Madridin Juzgado de Primera
Instancian numero 51 pyyntöön, joka oli päivätty 26. heinäkuuta 2000. Kyseisen siviilituomioistuimen
käsiteltäväksi tuodun riidan osapuolet olivat öljy-yhtiö ja huoltoaseman pitäjä, jotka olivat tehneet
öljytuotteiden jakelusopimuksen. Tuomioistuimen kysymykset koskivat sitä, oliko huoltoaseman pitäjä
luokiteltava kauppaedustajaksi vai itsenäiseksi jälleenmyyjäksi, kun sovelletaan kaupalliseen riskiin
liittyviä sopimuslausekkeita, ja sitä, voitiinko sopimuspuolten väliseen perussopimussuhteeseen soveltaa
vertikaalisia sopimuksia koskevia asetuksia (ETY) N:o 1984/83 ja (EY) N:o 2970/1999. Kysymykset
olivat näin ollen samat kuin Madridin Juzgado de Primera Instancian numero 17 esittämät kysymykset,
joita on käsitelty edellä. Tuomioistuin halusi myös tietää, oliko sopimuspuolten välinen lainasopimus
yhteensopiva asetuksen (ETY) N:o 1984/83 kanssa. Tuomioistuin tiedusteli komissiolta lisäksi, oliko
öljy-yhtiö ilmoittanut sille riidanalaisesta sopimuksesta ja oliko yhtiö toimittanut komissiolle todisteet
siitä, että se oli lähettänyt toiselle sopimuspuolelle tiedotteen, johon viitataan hallinnollisessa kirjeessä,
jonka komissio oli lähettänyt kyseiselle toimijalle edellä mainitun asian IV/33.503 käsittelyn yhteydessä.
Komission vastaus kahteen ensimmäiseen kysymykseen vastasi pääosin Madridin Juzgado de Primera
Instancialle numero 17 annettua vastausta, jota käsiteltiin edellä. Lainasopimusta koskevaan
kysymykseen yksikön johtaja vastasi toteamalla, että asetusta (ETY) N:o 1984/83 oli sovellettu joihinkin
vastaaviin sopimuksiin, mutta kehotti tuomioistuinta tutkimaan, täyttivätkö lainaehdot kyseisessä
asetuksessa tarkoitettujen taloudellisten tai rahallisten etujen myöntämiselle asetetut edellytykset.

¥211∂ Huhtikuun 6. päivänä 2000 Madridin Juzgado de Primera Instancialle numero 4 annettu vastaus.
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Yksikön johtaja kehotti tuomioistuinta myös tutkimaan, oliko toimittajan lainajärjestelyn tarkoituksena
varmistua siitä, että jälleenmyyjä tekisi toimittajan kanssa uuden yksinostosopimuksen ensimmäisen
sopimuksen päättyessä. Jos vastaus olisi myönteinen, lainasopimuksen tavoitteena voisi olla asetuksessa
(ETY) N:o 1984/83 yksinostosopimuksille säädetyn voimassaolorajoituksen kiertäminen. Johtaja ilmoitti
tuomioistuimelle, että öljy-yhtiö oli ilmoittanut komissiolle tuomioistuimen käsiteltäväksi tuotuja
sopimusmalleja vastaavista sopimusmalleista asian IV.33.503 käsittelyn yhteydessä muttei ollut
toimittanut komissiolle todisteita komission lähettämässä hallinnollisessa kirjeessä mainitun tiedonannon
toimittamisesta virallisesti huoltoaseman pitäjälle. 
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LIITE

KANSALLISTEN KILPAILUVIRANOMAISTEN TOIMINTA 81 
JA 82 ARTIKLAN TÄYTÄNTÖÖNPANOSSA

Alkuhuomautukset

1 Yhteenveto koskee ainoastaan jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten eikä oikeusviranomaisten
toimintaa perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklan täytäntöönpanossa, sillä näitä artikloja sovelletaan
suoraan, minkä vuoksi ne ovat täytäntöönpanokelpoisia kunkin jäsenvaltion tuomioistuimissa.

2 Soveltaessaan kyseisiä artikloja hallintoviranomaisten on noudatettava asetuksen N:o 17
9 artiklan 3 kohdan mukaisia rajoituksia, joiden tarkoituksena on turvata komission edut.

Sovelletaanko
Kyllä/Ei

Lakiviite/Huomautukset

Itävalta Ei
Belgia Kyllä 5.8.1991 annetun lain 53 pykälä, joka tuli voimaan 1.4.1993: kun Belgian viranomaisten on 

päätettävä perustamissopimuksen 84 artiklan nojalla asioista, jotka koskevat sopimusten 
luvallisuutta ja määräävän aseman väärinkäyttöä yhteismarkkinoilla, päätöksen tekevät 
tässä laissa säädetyt viranomaiset perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohdan ja 82 artiklan 
mukaisesti ja noudattaen tässä laissa säädettyä menettelyä ja seuraamuksia.

Tanska Kyllä 10.6.1997 annetun kilpailulain numero 384 muuttamisesta 31.5.2000 annettu laki numero 
416, joka tuli voimaan 1.10.2000.
Kilpailuneuvosto (Konkurrencerådet) voi soveltaa suoraan 81 artiklan 1 kohdan ja 
82 artiklan kieltomääräyksiä.

Suomi Ei
Ranska Kyllä 1.12.1986 tehdyn päätöksen 56 a pykälä (joka lisättiin 2.12.1992 annetulla lailla).

Talousministerillä ja hänen osastojensa edustajilla sekä kilpailuneuvostolla on 
perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklan soveltamista koskevat toimivaltuudet, joita ne 
käyttävät kyseisen päätöksen mukaisesti yleensä Ranskan kilpailulainsäädännön 
täytäntöönpanossa.

Saksa Kyllä GWB:n (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, kilpailunrajoituslaki) 47 pykälä.
Käyttääkseen perustamissopimuksen 84 ja 85 artiklan ja perustamissopimuksen 
83 artiklaan perustuvien asetusten nojalla jäsenvaltioiden viranomaisille annettuja 
toimivaltuuksia Bundeskartellamtilla on toimivaltuudet soveltaa GWB:tä.

Kreikka Kyllä Nomos 703/1977 peri prostassias tou elephtherou antagonismou  (laki vapaan kilpailun 
suojaamisesta), sellaisena kuin se on muutettuna lain 2296/1995 13 pykälän b momentin 
3 alamomentilla: kilpailulautakunta ja sen sihteeristö hoitavat tehtävät, jotka kuuluvat 
jäsenvaltioiden kansallisille viranomaisille perustamissopimuksen 84 ja 85 artiklan sekä 
perustamissopimuksen 83 artiklaan ja muiden kyseisen sopimuksen valtuutusmääräyksiin 
perustuvien asetusten nojalla. Kilpailulautakunnalla ja sen sihteeristöllä on tätä tarkoitusta 
varten toimivaltuudet, jotka on myönnetty niille kyseisen lain soveltamista varten. 

Irlanti Ei Irlannin kilpailuviraston mahdollisuus soveltaa suoraan niitä yhteisön kilpailusääntöjä, joita 
kansalliset viranomaiset voivat soveltaa, sisältyy kuitenkin hallituksen nimittämän ja 
Irlannin kilpailupolitiikan tulevaisuudesta ehdotuksia tekevän Competition & Mergers 
Review Groupin loppuraportin suosituksiin (maaliskuu 2000).

Italia Kyllä Legge comunitaria 1994, 54 pykälän 5 momentti: Autorità garante della concorrenza 
soveltaa 81 artiklan 1 kohtaa ja 82 artiklaa käyttäessään kansalliseen kilpailulakiin 
(10.10.1990 annettu laki numero 287) perustuvia toimivaltuuksiaan.

Luxemburg Ei Kilpailuviraston mahdollisuudesta soveltaa 81 ja 82 artiklaa säädetään kuitenkin 
luonnoksessa kilpailulaiksi, jota viimeistellään parhaillaan.

Alankomaat Kyllä 22.5.1997 annetun kilpailulain (Mededingingswet) 88 pykälä: kilpailuviraston 
(Mededingingsautoriteit) pääjohtaja käyttää perustamissopimuksen 83 artiklaan 
perustuvien asetusten mukaisia toimivaltuuksia soveltaakseen perustamissopimuksen 
81 artiklan 1 kohtaa ja 82 artiklaa.

Portugali Kyllä 29.10.1993 annetun asetuksen (Decreto-lei) 371/93 12 pykälän 2 momentti: kilpailusta 
ja hinnoista vastaava pääosasto on toimivaltainen hoitamaan tehtävät, jotka kuuluvat 
perustamissopimuksen 83 artiklaan perustuvien asetusten nojalla jäsenvaltioiden 
viranomaisille.
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Päätelmät 

1 EU:n 15 jäsenvaltiosta yhdeksässä kansalliset kilpailuviranomaiset voivat ja kuudessa eivät voi
soveltaa suoraan 81 ja 82 artiklaa.

2 Yhdeksän jäsenvaltiota, joissa kyseisiä määräyksiä voidaan soveltaa suoraan, ovat Saksa, Belgia,
Tanska, Espanja, Ranska, Kreikka, Italia, Alankomaat ja Portugali. Ne kuusi jäsenvaltiota, joissa
kyseisiä määräyksiä ei voida soveltaa suoraan, ovat Itävalta, Suomi, Irlanti, Luxemburg, Yhdistynyt
kuningaskunta ja Ruotsi.

Tanskan kilpailuvirastolle myönnettiin vuonna 2000 valtuudet soveltaa suoraan 81 ja 82 artiklaa. Myös
Ruotsin kilpailuvirasto sai nämä valtuudet 1. tammikuuta 2001. Tätä mahdollisuutta koskevat
suunnitelmat ovat melko pitkällä myös Irlannissa ja Luxemburgissa.

Espanja Kyllä 27.2.1998 annettu asetus (Real Decreto) 295/1998 EY:n kilpailuoikeuden soveltamisesta 
Espanjassa: 
1 pykälä: Kilpailutuomioistuimella (El Tribunal de Defensa de la Competencia) on 
toimivaltuudet soveltaa Espanjassa perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohtaa ja 
82 artiklaa;
3 pykälä: Kilpailuvirasto (El Servicio de Defensa de la Competencia) vastaa 
perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohdan ja 82 artiklan täytäntöönpanomenettelyihin 
liittyvästä tutkinnasta.

Yhdistynyt 
kuningaskunta

Ei

Ruotsi Ei Kilpailuvirastolla (Konkurrensverket) on 1.1.2001 lähtien toimivaltuudet soveltaa suoraan 
81 ja 82 artiklaa (laki 1994:1845, sellaisena kuin se on muutettuna lain 2000:1023 
2 pykälällä).
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VI – TILASTOT

A – EY:n perustamissopimuksen 81, 82 ja 86 artikla sekä EHTY:n 
perustamissopimuksen 65 artikla 

1 Toiminta vuonna 2000

1.1 Vuonna 2000 käsittelyyn otetut uudet asiat 212

1.2 Asiat, joiden käsittely lopetettiin vuonna 2000

2 Katsaus neljään viime vuoteen

2.1 Käsiteltävien asioiden määrän kehitys

¥212∂ Asian käsittely viran puolesta tapahtuu komission omasta aloitteesta.

Laji Lukumäärä %
Ilmoitukset 101 34
Kantelut 112 37,7
Viran puolesta (212) 84 28,3

Yhteensä 297 100

Muodollisella päätöksellä Epämuodollisella menettelyllä
81 artiklan rikkominen  5 Hallinnollinen kirje (81/1) 48
82 artiklan rikkominen, josta määrätty sakko  3 Hallinnollinen kirje (81/3) 29
Puuttumattomuustodistus  3 Kantelun hylkääminen 48
Poikkeuslupa  2 Käsittelyn lopettaminen hallinnollisella kirjeellä 207
Kantelun hylkääminen 17 Kielteinen hallinnollinen kirje 11
Ei vastalauseita 1
EHTY:n perustamissopimuksen 65 artiklan 
rikkominen

0

Päätös 86 artiklan nojalla 2
Yhteensä 33 Yhteensä 343

Kalenterivuoden päättyessä keskeneräiset asiat

1997 1998 1999 2000
Ilmoitukset 589 538 425 374
Kantelut 450 441 402 357
Viran puolesta 223 225 186 200

Yhteensä 1 262 1 204 1 013 931
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2.2 Uusien asioiden määrän kehitys

2.3 Loppuun käsiteltyjen asioiden määrän kehitys

B – Yrityskeskittymien valvonnasta 21 päivänä joulukuuta 1989 
annettu neuvoston asetus (ETY) N:o 4064/89 (213) 

1 Saadut ilmoitukset 1995–2000 

(Huomautus: joissakin asioissa tehdään KAKSI lopullista päätöstä: toinen niistä koskee käsittelyn
siirtämistä osittain jäsenvaltiolle ja toinen sitä osaa asiasta, jota ei ole siirretty jäsenvaltiolle.)

Vuoden kuluessa kirjatut uudet asiat

1997 1998 1999 2000
Ilmoitukset 221 216 162 101
Kantelut 177 192 149 112
Viran puolesta 101 101  77 84

Yhteensä 499 509 388 297

Vuoden kuluessa loppuun käsitellyt asiat

1997 1998 1999 2000
Muodolliset päätökset  27  42  68 36
Epämuodolliset menettelyt 490 539 514 343

Yhteensä 517 581 582 379

¥213∂ Sellaisena kuin se on muutettuna 30 päivänä kesäkuuta 1997 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 1310/97 (EYVL
L 180, 9.7.1997).

1995 1996 1997 1998 1999 2000
Ilmoitetut asiat 110 131 172 235 272 345
1. vaiheessa peruutetut ilmoitukset 4 5 9 5 7 8
2. vaiheessa peruutetut ilmoitukset 0 1 0 4 5 6
Lopulliset päätökset 109 125 142 238 270 345
Lopullisella päätöksellä lopetettujen asioiden 
kokonaismäärä

109 125 136 235 269 241
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2 Asetuksen 6 artiklan nojalla tehdyt päätökset 1997–2000 

3 Asetuksen 8 artiklan nojalla tehdyt päätökset 1997–2000 

4 Siirtämispäätökset 1997–2000 

5 Asetuksen 7 artiklan nojalla tehdyt päätökset (keskittymien lykkääminen) 1997–2000 

(Huomautus: 7 artiklan 2 kohtaa ei ole sovellettu enää maaliskuun 1998 jälkeen.)

1997 1998 1999 2000
6 artiklan 1 kohdan a alakohta 4 2,5 % 6 2,5 % 1 1 % 1 0,3 %
6 artiklan 1 kohdan b alakohta ilman 
sitoumuksia 

118 87,5 % 207 87,5 % 236 86 % 293 85,9 %

6 artiklan 1 kohdan c alakohta 11 8,5 % 12 5 % 20 7,2 % 19 5,6 %
Asiat, joissa hyväksyttiin sitoumuksia 
1. vaiheessa 

2 1,5 % 12 5 % 16 5,8 % 28 8,2 %

Yhteensä 135 100 % 237 100 % 273 100 % 341 100 %

1997 1998 1999 2000
Päätökset 8 artiklan 2 kohdan nojalla, 
ehdoin ja velvoittein

7 63,6 % 5 55 % 8 89 % 12 75 %

Päätökset 8 artiklan 2 kohdan nojalla, 
ilman ehtoja ja velvoitteita 

1 9,1 % 2 22,5 % 0 0 % 3 18,7 %

Kiellot 8 artiklan 3 kohdan nojalla 1 9,1 % 2 22,5 % 1 11 % 1 6,3 %
Päätökset 8 artiklan 4 kohdan nojalla: 
luovutusmääräys 

2 18,2 % 0 0 % 0 0 % 0 0 %

Yhteensä 11 100 % 9 100 % 9 100 % 16 100 %

1997 1998 1999 2000
9 artikla (jäsenvaltion pyyntö) 11 4 10 6
9 artikla (siirtäminen kokonaan tai osittain 
jäsenvaltiolle)

7 4 5 6

22 artiklan 3 kohta 1 0 0 0
Yhteensä 19 8 15 12

1997 1998 1999 2000
7 artiklan 2 kohta (lykkäyksen jatkaminen) 36 10 – –
7 artiklan 4 kohta (lupa poiketa 
lykkäysvelvoitteesta) 

5 13 7 4

Yhteensä 41 23 7 4
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C – Valtiontuki

1 Vuonna 2000 kirjatut uudet asiat

2 31. joulukuuta 2000 tutkittavana olleet asiat

3 Vuonna 2000 käsitellyt asiat rekisteriluokittain

3.1 Asiat, joissa on tehty päätös vuonna 2000

3.2 Asiat, joiden käsittely lopetettiin vuonna 2000

Maata-
lous

Liikenne Kalastus Hiili Muut Yht.

Ilmoitetut tuet N 275 33 87 10 469 874 79,89 %
Ilmoittamatta jätetyt tuet NN 26 8 13 1 86 134 12,25 %
Voimassa olevat tuet E 0 0 0 0 9 9 0,82 %
Aloitetut menettelyt C 7 2 0 1 67 77 7,04 %

Yhteensä 308 43 100 12 631 1 094
28,15 % 3,93 % 9,14 % 1,10 % 57,68 %

Maata-
lous

Liikenne Kalastus Hiili Muut Yht.

Ilmoitetut tuet N 174 26 51 4 145 400 50,44 %
Ilmoittamatta jätetyt tuet NN 119 9 16 2 101 247 31,15 %
Voimassa olevat tuet E 22 2 0 0 12 36 4,54 %
Aloitetut menettelyt C 38 7 1 2 62 110 13,87 %

Yhteensä 353 44 68 8 320 793
44,51 % 5,55 % 8,58 % 1,01 % 40,35 %

Maata-
lous

Liikenne Kalastus Hiili Muut Yht.

Ilmoitetut tuet N 211 24 33 7 345 620 77,40 %
Ilmoittamatta jätetyt tuet NN 25 2 8 0 52 87 10,86 %
Voimassa olevat tuet E 0 1 1 0 0 2 0,25 %
Aloitetut menettelyt C 19 7 1 0 65 92 11,49 %

Yhteensä 255 34 43 7 462 801
31,84 % 4,24 % 5,37 % 0,87 % 57,68 %

Maata-
lous

Liikenne Kalastus Hiili Muut Yht.

Ilmoitetut tuet N 208 23 33 6 315 585 69,89 %
Ilmoittamatta jätetyt tuet NN 22 1 8 0 19 50 5,97 %
Voimassa olevat tuet E 0 1 1 0 0 2 0,24 %
Aloitetut menettelyt C 16 5 1 0 56 78 9,32 %
Peruutus jäsenvaltiolta 39 0 1 0 82 122 14,58 %

Yhteensä 285 30 44 6 472 837
34,05 % 3,58 % 5,26 % 0,72 % 56,39 %
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4 Komission vuonna 2000 tekemät päätökset

5 Kehitys vuosina 1990–2000

6 Päätökset jäsenvaltioittain

Maata-
lous

Liikenne Kalastus Hiili Muut Yht.

Ei vastalauseita 225 24 39 6 330 624 77,23 %
Tutkinta-menettelyyn 
liittyvät päätökset

Menettelyn 
aloittaminen

7 2 0 1 67 77 9,53 %

Myönteiset 
päätökset

2 1 1 0 15 19 2,35 %

Kielteiset 
päätökset

8 3 0 0 26 37 4,58 %

Ehdolliset 
päätökset

1 1 0 0 3 5 0,62 %

Aiheellisten toimenpiteiden esittäminen 0 1 1 1 0 3 0,37 %
Muut päätökset 6 3 0 0 34 43 5,32 %

Yhteensä 249 35 41 8 475 808
30,82 % 4,33 % 5,07 % 0,99 % 58,79 %

Eri vuosina tehdyt päätökset 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Ei vastalauseita 415 493 473 399 440 504 373 385 308 258 330
Menettelyyn liittyvät 
päätökset

Menettelyn 
aloittaminen

34 54 30 32 40 57 43 68 66 62 67

Myönteiset 
päätökset

20 28 25 19 15 22 14 18 16 28 15

Kielteiset 
päätökset

14 7 8 6 3 9 23 9 31 30 26

Ehdolliset 
päätökset

0 2 7 1 2 5 3 5 8 3 3

Aiheellisten toimenpiteiden esittäminen / 
muut päätökset

9 13 9 10 27 22 18 17 31 63 34

Yhteensä 492 597 552 467 527 619 474 502 460 444 475

D A B DK E FIN F EL IRL I L NL P UK S EU
Ei vastalauseita 73 24 10 5 64 11 40 1 9 32 2 20 14 15 10 330
Menettelyyn 
liittyvät 
päätökset

Menettelyn 
aloittaminen

20 1 1 0 10 2 3 0 0 16 0 8 1 3 2 67

Myönteiset 
päätökset

6 1 0 0 0 1 0 0 0 4 0 1 1 0 1 15

Kielteiset 
päätökset

9 0 4 0 1 0 2 0 0 8 0 1 0 0 1 26

Ehdolliset 
päätökset

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3

Aiheellisten toimenpiteiden 
esittäminen

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Muut päätökset 12 0 6 0 4 3 2 1 0 2 1 0 2 0 1 34
Yhteensä 122 26 21 5 79 17 47 2 9 62 3 31 18 18 15 475
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VII – TUTKIMUKSET

Vuonna 2000 kilpailun pääosasto tilasi 11 tutkimusta, joista 7 on saatu päätökseen. Näistä valmiista
tutkimuksista neljä koskee yksittäisiä kilpailuasioita, joten niiden on säilyttävä luottamuksellisina, eikä
niitä siten nimetä tässä kertomuksessa. Kolmesta muusta valmistuneesta tutkimuksesta esitetään
seuraavassa tiivistelmät.

Tilaajayhteyksien eriytetty tarjoaminen – hintapainevaikutus

Kertomuksessa esitetään eräitä yleisiä taloudellisia periaatteita, jotka sääntelevät tilaajayhteyksien
eriytettyä tarjoamista. Näistä käsitellään erityisesti hintaa, jolla tilaajayhteyksien olisi oltava
infrastruktuurin rakentaneen yrityksen mahdollisten kilpailijoiden käytettävissä. Kertomuksessa
määritetään ensin, missä määrin tilaajayhteyksien käyttömahdollisuus on säilynyt monopolisoituna
Euroopan unionin jäsenvaltioissa, minkä jälkeen siinä tarkastellaan keinoja käyttöehtojen
määrittämiseksi siten, että ne mahdollistavat tehokkaan kilpailun. Siinä verrataan kahta tehokasta
menetelmää käyttömahdollisuuden hinnoittelemiseksi, nimittäin tehokkuuteen ja kustannuksiin
perustuvaa menetelmää. Tehokkuuteen perustuvaa menetelmää voidaan soveltaa pääasiassa olemassa
olevan infrastruktuurin käyttämiseen, kun taas kustannuksiin perustuvaa menetelmää sovelletaan uuden
infrastruktuurin rakentamiseen. Kertomuksesta käy kuitenkin ilmi, että tilaajayhteyksistä aiheutuu
erityisiä ongelmia, koska uudet toimijat tavanomaisesti tarvitsevat olemassa olevaa infrastruktuuria
uuden ja kehittyneemmän infrastruktuurin tarjoamiseksi. Kertomuksessa käsitellään sellaisia puitteita,
joissa näihin menetelmiin liittyvät tekijät voidaan yhdistää.

Tällaisia puitteita on kuitenkin vaikea soveltaa, jos tariffit ovat epätasapainossa. Kertomuksessa
tarkastellaan mahdollisia ratkaisuja epätasapainoisista tariffeista aiheutuviin ongelmiin, vaikka siinä
painotetaankin, että nämä ratkaisut ovat huonoja vaihtoehtoja tariffien tasapainottamiselle. Erityisesti
korostetaan, että se, missä määrin epätasapainoiset tariffit merkitsevät kilpailunvastaista hintapainetta
tilaajayhteyksien hintojen ja liittymämaksujen välillä, riippuu empiirisistä tosiseikoista, jotka koskevat
liittymien kysynnän ja puhelujen tarjonnan täydentävyyttä. Näiden ehtojen vaikutuksesta hintapaine voi
olla käytännössä pienempi ongelma kuin miltä se vaikuttaa teoriassa, vaikka tältä osin onkin vaikea tehdä
yksiselitteisiä päätelmiä.

Kertomus viestittää selkeästi, että edellyttäen, että tariffit ovat kohtuullisessa tasapainossa, tilaajayh-
teyksien tarjonnan sääntelyä on mahdollista lähestyä siten, että tarkastelussa yhdistetään tieteellisessä
kirjallisuudessa esitetyt eri lähestymistavat. Jos tariffit eivät ole tasapainossa, tämä on vaikeampaa.
Kertomuksessa ehdotettiin ja tarkasteltiin useita toimenpiteitä, joita voidaan toteuttaa siinä tapauksessa,
että tariffien epätasapaino hyväksytään. Tähän liittyvät ongelmat korostavat kuitenkin sitä, että lyhyellä
ja keskipitkällä aikavälillä on toivottavaa edetä kohti tariffien tasapainottamista.

Autojen hintaerot Euroopan unionissa: taloudellinen analyysi

Tutkimus toteutettiin moottoriajoneuvojen jälleenmyyntiä ja huoltopalvelua koskevan asetuksen (EY)
N:o 1475/95 soveltamisesta laaditun arviointikertomuksen yhteydessä. Komissio hyväksyi arviointiker-
tomuksen 15. marraskuuta 2000. (214)

¥214∂ Katso IP/00/1306, 15.11.2000 ja IP/01/204, 14.2.2001. Tutkimus on saatavilla myös Internet-osoitteessa
http://europa.eu.int/comm/competition/car sector.
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Kertomuksen ensimmäisessä osassa tarkastellaan autojen hintaeroihin liittyvää aikaisempaa keskustelua,
esimerkiksi kuluttajajärjestöjen, teollisuuden sisäpiirin, päätöksentekijöiden ja tutkijoiden esittämiä
näkemyksiä. Varsinainen analyysi perustuu hintatietoihin (1993–2000), jotka julkaistaan puolivuosit-
taisessa autojen hintoja koskevassa komission kertomuksessa. (215) Näitä tietoja on täydennetty
ajoneuvomallien myyntiä, valuuttakursseja, inflaatiota, jakelijoiden katteita ja alennuksia koskevilla
tiedoilla. 

Hintaeroja tarkastellaan kahdesta näkökulmasta. Kansainvälisiin hintaeroihin perustuvassa
lähestymistavassa keskitytään yksittäisten ajoneuvomallien hintaeroihin, kun taas järjestelmällisiin
hintaeroihin perustuvassa lähestymistavassa tarkastellaan keskimääräisiä hintaeroja maiden kesken.
Tutkimuksesta käy ilmi, että yksittäisten ajoneuvomallien hintojen välillä on huomattavia eroja.
Hintaerot eivät myöskään näytä pienenevän ajan myötä.

Auton oston yhteydessä kannettavat verot ovat tärkeä pitkäaikaisia järjestelmällisiä hintaeroja määrittävä
tekijä. Hintaerot olisivat huomattavasti pienempiä, jos verotusta yhdenmukaistettaisiin. Valuuttakurssit
vaikuttavat merkittävästi järjestelmällisten hintaerojen vuosittaisiin vaihteluihin. Yleispäätelmänä on,
että järjestelmällisiä hintaeroja voidaan selittää varsin hyvin eräillä rakenteellisilla tekijöillä, kuten auton
oston yhteydessä kannetuilla veroilla ja valuuttakurssien kehityksellä. Se seikka, että verojen ja valuutta-
kurssien mukauttaminen vähentää huomattavasti järjestelmällisiä hintaeroja, osoittaa, että suuri osa
järjestelmällisistä hintaeroista voitaisiin poistaa verojen yhdenmukaistamisen ja kaikkien valuuttojen
valuuttakurssien vakauttamisen avulla. Edellisestä poiketen nämä tekijät selittävät vain osittain
yksittäisten ajoneuvomallien kansainvälisiä hintaeroja. Huomattava osa hintaeroista jääkin siten
selittämättä näiden tekijöiden perusteella. 

Analyysi moottoriajoneuvojen jälleenmyynnin ja huoltopalveluiden välisestä 
yhteydestä Euroopan unionissa

Tutkimus oli toinen kilpailun pääosaston tilaamista kahdesta tutkimuksesta, joissa tarkasteltiin moottori-
ajoneuvojen jälleenmyyntiä koskevan nykyisen ryhmäpoikkeusasetuksen (EY) N:o 1475/95 toiminnan
avaintekijöitä.

Ryhmäpoikkeusasetuksessa (EY) N:o 1475/95 sallitaan autonvalmistajien määrätä jakeluverkostonsa
jälleenmyyjille velvoite tarjota huolto- ja korjauspalveluja. Yksi asetuksen (EY) N:o 1475/95
peruslähtökohdista oli, että kuluttajien turvallisuuden ja taloudellisen tehokkuuden vuoksi samojen
yritysten tulisi huolehtia moottoriajoneuvojen myynnistä sekä huolto- ja korjauspalveluista. Näiden
toimintojen liittymistä toisiinsa pidettiin ”luonnollisena”, minkä vuoksi asetuksessa sallittiin se, että
autonvalmistajat velvoittivat jakeluverkostonsa jälleenmyyjät tarjoamaan huolto- ja korjauspalveluja.
Tutkimuksen suorittajaksi valitun tehtäväksi annettiin selvittää uusien autojen myynnin ja niiden
huoltopalveluiden välisen yhteyden luonnetta sekä nykytilanteen että aikaisempien kokemusten valossa.

Tutkimuksen tekijä totesi, että vaikka osa kuluttajista haluaakin, että auton myynyt liike vastaa myös
huoltopalveluista, myynnin ja huollon välinen yhteys ei pääasiassa johdu aidosta markkinoilla
esiintyvästä tarpeesta, vaan pikemminkin velvoitteesta, jonka asetuksella säädetyn järjestelmän puitteissa
toimivat autonvalmistajat asettavat. Näin määrätty sidos kaventaa moninaisten franchising-verkoston
ulkopuolella toimivien autokorjaamoyritysten toimintamahdollisuuksia. Tutkimuksen tekijä totesi
tutkimustyönsä yhteydessä lisäksi, että autonvalmistajat saattoivat käyttää myös elektronisten

¥215∂ Katso esimerkiksi IP/01/227, 19.2.2001.
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diagnostisten laitteiden puuttuvaa standardointia keinona riippumattomien korjaamojen sulkemiseksi
pois suurelta osalta huolto- ja korjauspalvelujen markkinoita.

Tutkimuksen tarkoituksena ei ollut tehdä konkreettisia suosituksia järjestelmästä, jolla autojen
jälleenmyyntiä voitaisiin säännellä tulevaisuudessa. 

Vuoden 2000 aikana valmistui lisäksi kymmenen edellisenä vuotena tilattua tutkimusta. Näistä
tutkimuksista neljä koskee yksittäisiä kilpailuasioita, joten ne ovat luottamuksellisia, eikä niitä siten
nimetä tässä yhteydessä. Kuudessa muussa tutkimuksessa käsiteltiin seuraavia aiheita.

Työllisyyden edistämiseksi tarkoitetut valtiontukiohjelmat

Komissio pohtii parhaillaan vuoden 1995 työllisyystuen suuntaviivojen korvaamista. Se antoi
21. joulukuuta 2000 suuntaviivojen soveltamista koskevan kertomuksen.

Hankkiakseen tietoja vuoden 1995 suuntaviivojen tarkistamista tai neuvoston asetuksen (EY) N:o 994/98
mukaisen poikkeusasetuksen antamista varten kilpailun pääosasto teetti yhteistyössä työllisyyden
pääosaston kanssa tutkimuksen eräistä jäsenvaltioissa meneillään olevista työllistämisohjelmista.
Tutkimuksen tarkoituksena oli arvioida, missä määrin ohjelmilla oli kannustinvaikutusta ja mitä muita
vaikutuksia niillä mahdollisesti oli. Työllistämisohjelmille voidaan myöntää perustellusti poikkeus EY:n
perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohdan yleisestä valtiontukia koskevasta kiellosta vain siinä
tapauksessa, että niillä on kyseisessä kohdassa ilmoitettuja myönteisiä vaikutuksia.

– Tutkimuksessa käsiteltiin muun muassa seuraavia seikkoja:

– Millainen nettolisävaikutus toimenpiteillä on?

– Riippuuko toimenpiteen tehokkuus annettavan tuen muodosta?

– Onko lisävaikutus suurempaa, jos yleisistä työllistämisohjelmista myönnetty tuki on tarkoitettu
edistämään uusien työpaikkojen nettomäärän kasvua, ja riippuuko lisävaikutus yritysten koosta?

– Muuttuvatko päätelmät, kun on kyse sellaisista ohjelmista, jotka on tarkoitettu edistämään
heikommassa asemassa olevien työntekijöiden työllisyyttä?

– Millaisen työssäoloajan olisi oltava tukitoimenpiteiden kohteena?

Tutkimus on tarkoitus antaa jäsenvaltioiden käytettäväksi, ja se julkistetaan mahdollisesti laajemminkin.

Yksityisten jälleenvakuutusmarkkinoiden kehityssuuntaukset 
vientiluottovakuutusten alalla

Konsulttitoimisto ja komissio laativat yhteistyössä tutkimukseen liittyvän kyselylomakkeen, joka
lähetettiin lähes kaikille asianomaisille markkinaosapuolille. Näitä ovat yksityiset ja julkiset vientiluotto-
vakuutuksenantajat, yksityiset jälleenvakuutusyhtiöt sekä vientiyritysten toimialajärjestöt. Kyselylo-
makkeeseen annetut vastaukset ja konsulttitoimiston tekemät haastattelut ovat mahdollistaneet yksityisen
jälleenvakuutustoiminnan markkinatilanteen arvioinnin. Näiden tulosten perusteella konsulttitoimisto on
esittänyt suosituksia markkinariskien määritelmän tarkistamiseksi. Kolme tärkeintä suositusta voidaan
tiivistää seuraavasti:
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– Riskikauden pituus: Riskikauden pidennettäisiin kahdesta vuodesta kolmeen vuoteen valmistusajan
perusteella.

– Poliittinen riski: Komission tiedonannon liitteessä lueteltujen markkinariskimaiden osalta otettaisiin
huomioon myös poliittinen riski.

– Maantieteellinen kattavuus: Tiedonannon liitteessä I on nyt mainittu Euroopan unionin maiden
lisäksi vain joitakin OECD-maita; luetteloa ehdotetaan laajennettavaksi siten, että se kattaa vuoden
kuluttua kaikki OECD-maat.

Sulautuman jälkeinen arviointitutkimus saumattomien ruostumattomien 
teräsputkien Länsi-Euroopan markkinoista vuoden 1993 jälkeen

Kertomuksessa tarkastellaan saumattomia ruostumattomia teräsputkia valmistavan teollisuuden kehitystä
EU:ssa vuonna 1993 toteutuneen Mannesmann/Valourec/ILVAn ja Dalmine/Mannesmann/Valenseen
(DMV) sulautuman jälkeen (asia IV/M.315).

Sulautuma johti DMV:n ja ruotsalaisen Sandvikin tasasuhtaiseen duopoliin.

Kertomuksessa tarkastellaan markkinoiden tärkeimpiä kehitystekijöitä, kuten kulutusta, tuotantoa,
vientiä, hintakehitystä, työllisyyttä, tuottavuutta ja niin edelleen. Lisäksi siinä analysoidaan teräsputkien
valmistajien markkinaosuuksia ja strategioita. Tämä kertomuksen loppuosa on luottamuksellinen.

Sulautuman jälkeinen arviointitutkimus Saksan linja-automarkkinoista 
vuoden 1994 jälkeen

Komissio hyväksyi helmikuussa 1995 kaupan, jossa Mercedes-Benz osti saksalaisen linja-autoja
valmistavan perheyrityksen Karl Kässbohrerin. Yrityskeskittymä hyväksyttiin, vaikka markkinaosuudet
olivatkin suuret. Asia oli kyseisenä ajankohtana sangen kiistanalainen. Tämän vuoksi komissio päätti
suorittaa sulautuman jälkeisen arviointitutkimuksen Saksan linja-automarkkinoiden kehityksestä
vuodesta 1995 lähtien.

Konsultteja pyydettiin ainoastaan analysoimaan Saksan linja-automarkkinoiden kehitystä vuodesta 1995
lähtien. Tehtävään ei siten kuulunut kilpailupoliittisia seikkoja koskevien päätelmien tekeminen. Samoin
korostettiin, ettei tutkimuksen tarkoituksena ollut aloittaa uudelleen asiaa koskevaa menettelyä.

Tutkimuksen tärkeimmät tulokset ovat seuraavanlaisia:

– Tutkimuksen perusteella näyttää siltä, että yrityskeskittymä ei ole vahingoittanut saksalaisten linja-
autoliikenteen harjoittajien ja siten viime kädessä kuluttajien etuja. Tämä päätelmä perustuu siihen,
että niin linja-autojen ostajat kuin niiden toimittajatkin ovat ilmoittaneet linja-autojen reaalihintojen
laskeneen kyseisen jakson aikana. Lisäksi linja-autojen maahantuonti on lisääntynyt erityisesti
kaukoliikennelinja-autojen markkinoilla. Tutkimuksessa esitettyihin hintatietoihin ei pitäisi toisaalta
nojautua liikaa, koska linja-auto on kyseisen jakson aikana kehittynyt tuotteena pelkästä linja-
autosta tuotekokonaisuudeksi, joka kattaa moninaisia rahoitus- ja palvelutekijöitä. 

– Lisäksi on syytä ottaa huomioon eräitä erityisseikkoja. Yrityskeskittymien valvonta suuntautuu
erityisesti markkinoiden tulevan kilpailutilanteen huomioonottamiseen. Tältä osin se perustuu
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ennusteelle siitä, millainen tuleva kilpailutilanne todennäköisesti tulee olemaan. Asiassa Mercedes-
Benz/Kässbohrer tehty ennuste ei lopulta osoittautunut täysin oikeaksi. 

Ensinnäkin julkisia hankintoja koskeva direktiivi johti kaupunki- ja kaukoliikenteen linja-autojen
hintojen alentamispaineeseen, mutta se ei ole johtanut tuonnin kasvuun näillä markkinoilla. Tämä johtuu
Saksan liikenteenharjoittajien yhdistyksen (Verbund Deutscher Verkehrsunternehmen, VDV) antamasta
teknisiä vaatimuksia koskevasta suosituksesta, joka on yhdessä kaupunki- ja kaukoliikenteen linja-
autoliikenteelle jatkuvasti myönnetyn korkean tuen kanssa pitänyt ulkomaiset kilpailijat poissa
markkinoilta. On olemassa merkkejä siitä, että tilanne tulee muuttumaan tulevaisuudessa, mutta se kestää
kuitenkin odotettua kauemmin.

Toiseksi Mercedes-Benz/Kässbohrerin markkinaosuudet eivät ole supistuneet siinä määrin kuin
päätöksessä odotettiin.

Kolmanneksi ulkomaiset kilpailijat eivät ole menestyneet sillä tavoin kuin kilpailun pääosaston
yrityskeskittymien valvonnan erityisryhmä päätöksentekoajankohtana ennusti. Erityisesti Volvon
yritykset kasvattaa markkinaosuuttaan Saksassa ovat epäonnistuneet. Muut yhtiöt ovat kuitenkin
menestyneet odotettua paremmin. Tämän seurauksena tuonti on kasvanut erityisesti kaukoliikennelinja-
autojen markkinoilla.

Tutkimus kuvailee tilannetta Euroopan unionin suurimmilla linja-automarkkinoilla. Sitä voidaan käyttää
hyödyllisenä tausta-aineistona arvioitaessa kuorma- ja linja-autojen markkinoita niitä valmistavan
teollisuuden mahdollisten uusien yhteenliittymien yhteydessä.

Lisämaksukiellon kumoamisen vaikutukset Alankomaissa

Tutkimuksessa esitetään konkreettisia ja yksityiskohtaisia lukuja Visa- ja Eurocard/Mastercard-
järjestelmiin sisältyvän niin sanotun lisämaksukiellon (eräissä maksukorttijärjestelmissä sovellettava
sääntö, jolla kielletään kauppiaita perimästä asianomaisella kortilla maksavalta asiakkaalta ylimääräisiä
maksuja) kumoamisen vaikutuksista Alankomaissa. Tiedot saatiin haastattelemalla edustavaa määrää
kauppiaita (319) ja Visa- ja Eurocard/Mastercard-kortinhaltijoita (noin 150).

Tärkeimpänä päätelmänä on, että lisämaksukiellon kumoamisen vaikutus on kauppiaiden kannalta
vähäinen. Useimmat kauppiaat (90 prosenttia) eivät käytä oikeuttaan periä kortinhaltijoilta lisämaksuja
kortin käyttämisestä. Ei ole selviä todisteita siitä, että lisämaksukiellon kumoaminen olisi huomattavasti
parantanut kauppiaiden neuvotteluasemaa varsinkaan siinä mielessä, että se olisi alentanut kauppiaiden
maksamaa palvelupalkkiota. Kortinhaltijat suhtautuvat lisämaksun perimiseen yleensä kielteisesti.
Heistä noin 38 prosenttia ei maksa kortilla, jos sen käyttämisestä peritään lisämaksu. 

Lisämaksukiellon kumoamisen vaikutukset Ruotsissa

Tutkimuksessa esitetään konkreettisia ja yksityiskohtaisia lukuja Visa- ja Europay-maksukorttijär-
jestelmiin sisältyvän lisämaksukiellon (eräissä maksukorttijärjestelmissä sovellettava sääntö, jolla
kielletään kauppiaita perimästä asianomaisella kortilla maksavalta kortinhaltijalta ylimääräisiä maksuja)
kumoamisen vaikutuksista Ruotsissa. Tiedot saatiin haastattelemalla edustavaa määrää kauppiaita (300)
ja Visa- ja EC/MC-kortinhaltijoita (noin 200).

Tutkimuksen tärkeimpänä päätelmänä on, että vuonna 1995 Ruotsissa tehdyn lisämaksukiellon
kumoamisen vaikutus on ollut kauppiaiden kannalta erittäin vähäinen. Erityisesti kauppiaiden ja
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pankkien välisissä suhteissa sen vaikutus oli lähes olematon. Lisäksi kortinhaltijoilta perittiin
lisämaksuja kortin käytöstä vain erittäin harvoissa tapauksissa (alle viisi prosenttia). Muiden
maksutapojen käytöstä myönnetyt alennukset olivat vielä harvinaisempia.

Kaksi viimeksi mainittua tutkimusta on julkaistu kilpailun pääosaston Internet-sivulla
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/cases/29373/studies/.
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VIII – REAKTIOT XXIX:EEN KILPAILUPOLITIIKKAA KOSKEVAAN 
KERTOMUKSEEN

A – Euroopan parlamentti

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys XXIX:stä kilpailupolitiikkaa koskevasta 
komission kertomuksesta (1999) (SEC(2000) 720 – C5-0302/2000 – 2000/2153(COS)) 
ja komission vastaus

1 Esittelijä: Karin Riis-Jørgensen

2 Euroopan parlamentin viite: A5-0290/2000

3 Mietinnön hyväksymispäivä: 24. lokakuuta 2000

4 Asia: Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys XXIX:stä kilpailupolitiikkaa koskevasta
komission kertomuksesta (1999) (SEC(2000) 720 – C5-0302/2000 – 2000/2153(COS))

5 Toimivaltainen parlamentin valiokunta: Talous- ja raha-asioiden valiokunta

6 Tekstien ja parlamentin pyyntöjen tarkastelu sekä komission vastaus ja sen toteuttamat ja
suunnittelemat toimet:

Euroopan parlamentin päätöslauselman keskeis et kohdat Komission kanta

A. Parlamentti katsoo, että yhteisön kilpailupolitiikkaa on
mukautettava ja nykyaikaistettava niin, että se pysyy talou-
dellisen kehityksen, kuten sisämarkkinoiden syvemmän
yhdentymisen, globalisaation ja nopean teknologisen edis-
tyksen tasalla.

Komissio kiittää parlamenttia saamastaan tuesta kilpailusääntö-
jen nykyaikaistamisessa, jossa päätöslauselmassa esitetyt seikat
otetaan huomioon.

B. Parlamentti katsoo, että tehokas kilpailupolitiikka edistää
Euroopan yritysten kilpailukykyä ja on myös kuluttajien
edun mukaista, koska kilpailu saa yritykset tarjoamaan
enemmän erilaisia tuotteita sekä parempia ja halvempia pal-
veluita.

Kilpailupolitiikan tavoitteena on tarjota kuluttajille etuja laadun,
hinnan sekä tuote- ja palveluvalikoiman suhteen. Tavoite saavu-
tetaan, kun kilpailupolitiikalla kannustetaan teolliseen tehok-
kuuteen, voimavarojen optimaaliseen kohdentamiseen,
teknologiseen kehitykseen ja joustavaan mukautumiseen muut-
tuvassa ympäristössä. Näin kilpailupolitiikka on parhaita tapoja
edistää Euroopan talouden kilpailukykyä ja palvella kuluttajia.

C. Parlamentti katsoo, että vahvaa eurooppalaista kilpailupoli-
tiikkaa tarvitaan hyvin toimivan talous- ja rahaliiton kan-
nalta välttämättömien rakenteellisten uudistusten
edistämiseksi.

Parlamentin tavoin komissio katsoo, että kilpailukykyinen toi-
mintaympäristö on talous- ja rahaliiton toimivuuden keskeinen
edellytys. Euron käyttöönotto 11 jäsenvaltiossa lisää hintojen
läpinäkyvyyttä unionissa, ja tämän seurauksena kilpailu tehos-
tuu kuluttajaa hyödyttävällä tavalla. Tätä kehitystä ei saa estää
markkinoiden toimivuutta rajoittavilla sopimuksilla, kuten hin-
tojen tai myyntiehtojen keinotekoisella asettamisella.

D. Parlamentti katsoo, että olemassa oleva Euroopan
kilpailusääntöjen täytäntöönpanojärjestelmä on säilynyt
enimmäkseen muuttumattomana yhteisön alkuajoista asti,
vaikka taloudelliset olosuhteet ovat muuttuneet voimak-
kaasti.

Komissio yhtyy pääosin parlamentin havaintoon, mutta huo-
mauttaa, että vuonna 1990 annettiin asetus yrityskeskittymistä.

E. Parlamentti katsoo, että kilpailupolitiikasta vastaavan
Euroopan komission pääosaston työtaakka on kasvanut val-
tavasti kuluneiden muutaman vuoden aikana lisääntyneiden
yrityssulautumien ja lisääntyneen kansainvälisen yhteis-
työn vuoksi.

Parlamentti kiinnittää huomionsa oikeaan seikkaan eli viime
vuosien kehityssuuntaukseksi muodostuneeseen komission
kilpailupääosaston kasvaneeseen työtaakkaan.
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F. Parlamentti katsoo, että niin kuin Lissabonin Eurooppa-neu-
vostossa todettiin, ”tasapuoliset ja yhdenmukaisesti sovel-
lettavat kilpailua ja valtiontukia koskevat säännöt ovat
välttämättömät, jotta yritykset voivat menestyä ja toimia
tehokkaasti yhtäläisin toimintaedellytyksin sisämarkki-
noilla”.

Komissio on parlamentin kanssa samaa mieltä siitä, että tasa-
puoliset ja yhdenmukaisesti sovellettavat säännöt ovat välttä-
mättömät, jotta yritykset voivat menestyä ja toimia tehokkaasti
yhtäläisin toimintaedellytyksin sisämarkkinoilla. Niinpä yhtei-
sön kilpailupolitiikassa on aina otettu tiukka kanta kartelleihin,
määräävän aseman väärinkäyttöön ja kilpailua rajoittaviin
sulautumiin. Sillä on kielletty perusteettomat valtion turvaamat
monopolioikeudet ja valtiontuki, joka ei turvaa yritysten elinkel-
poisuutta pitkällä aikavälillä vaan vääristää kilpailua pitämällä
niitä keinotekoisesti pystyssä.

G. Parlamentti katsoo, että kun sisämarkkinat kehittyvät, EMU
johtaa suurempaan avoimuuteen, ja kun globaali kilpailu
kiihtyy, Euroopan kilpailupolitiikan yhteydessä joudutaan
hoitamaan yrityssulautumiin liittyvää kasvavaa työtaakkaa.

Komissio on parlamentin kanssa yhtä mieltä yrityssulautumien
valvontatoiminnassa tarvittavien voimavarojen kasvun syistä.
Komission uusi tiedonanto yksinkertaistetusta menettelystä täh-
tää voimavarojen tarkoituksenmukaisempaan käyttöön. Silti
komissionkin mielestä tätä tehtävää varten tarvitaan lisää voi-
mavaroja.

H. Parlamentti katsoo, että EY:n perustamissopimuksen vastai-
nen valtiontukien myöntäminen on vahingollista ja suosii
tehottomuutta tehokkuuden kustannuksella, vääristää aluei-
den ja yritysten välistä kilpailua sekä rasittaa kohtuuttomasti
julkisia talousarvioita.

Komissio on samaa mieltä siitä, että EY:n perustamissopimuk-
sen vastaiset valtiontuet eivät ole hyväksyttäviä.

I. Parlamentti katsoo, että kahdeksannessa yleiskatsauksessa
valtiontuista Euroopan unionissa vahvistetaan, että yleinen
trendi valtiontukien myöntämisessä on ollut laskeva vuo-
desta 1993 ja että tuki teollisuudelle on lisääntynyt kymme-
nessä jäsenvaltiossa.

Komissio näkee tässä saman ongelman kuin Euroopan parla-
mentti ja seuraa tarkasti uusinta kehitystä. Komissio raportoi
havainnoistaan kohta ilmestyvässä yhdeksännessä yleiskatsauk-
sessa EU:ssa myönnetyistä valtiontuista.

J. Parlamentti katsoo, että komissio on ponnistellut parantaak-
seen tiedottamista kilpailupolitiikasta, koska kattava tiedot-
taminen ja kaikkien asianomaisten hyväksyntä on edellytys
kilpailupolitiikan onnistumiselle.

Komissio arvostaa parlamentilta saamaansa tunnustusta kilpai-
lupolitiikasta tiedottamisen osalta ja aikoo jatkaa ponnistelujaan
alalla.

K. Parlamentti katsoo, että yhteisön kansalaisille tarkoitetun
kilpailupäivän järjestäminen lisää Euroopan kilpailupolitii-
kan ymmärtämistä ja näkyvyyttä jäsenvaltioissa ja ettei
kilpailupäivää pitäisi suunnata pelkästään kuluttajille vaan
kaikille asianomaisille kohderyhmille.

Komissio ottaa huomioon parlamentin pyynnön kilpailupäivän
suuntaamisesta laajemmalle yleisölle.

L. Parlamentti katsoo, että tiedotuspolitiikka ei kuitenkaan
yksinään riitä, koska lisäksi pragmaattisten ja tarkoituksen-
mukaisten sääntöjen sekä tarvittaessa etukäteisvalvonnan
avulla toteutettavan kilpailupolitiikan ennakoitavuus on tär-
keää.

Komissio yhtyy tähän kantaan.

M. Parlamentti katsoo, että asianomaisten talouselämän edusta-
jien ja kuluttajaryhmien kanssa käytävän vuoropuhelun olisi
oltava tavoitteellisempaa ja syvällisempää, koska komission
ilmoituksen viralliseen arviointiin tarvittavaa aikaa pidetään
nykyisin usein liian lyhyenä.

Komissio ottaa huomioon parlamentin huomautukset. 

N. Parlamentti katsoo, että yleisöllä on vain vähän tietoa
Euroopan kilpailupolitiikasta ja tehokas kilpailupolitiikka
edellyttää kansalaisten tukea.

Komissio yhtyy parlamentin näkemykseen, että tehokas kilpai-
lupolitiikka edellyttää kansalaisten tukea. Komissio onkin
käynnistänyt aloitteita kuluttajille ja kuluttajajärjestöille. Se
aikoo jatkaa ponnistelujaan alalla.

O. Parlamentti katsoo, että voimakas keskittymisprosessi
vähittäiskaupan alalla saattaa vaikuttaa negatiivisesti mui-
hinkin kuin loppukäyttäjiin.

Komissio on parlamentin kanssa samaa mieltä siitä, että
vähittäiskaupan keskittymistä on tarkasteltava sekä loppukäyttä-
jien että tavarantoimittajien kannalta. Näin se on tehnytkin sel-
laisissa tapauksissa, kuten Kesko/Tuko, Rewe/Meinl ja
Carrefour/Promodes.

P. Parlamentti katsoo, että seuraamusten olisi vastattava kilpai-
lun vastaisen toiminnan vakavuutta ja vahingollisuutta ja
selviin kartellitapauksiin on kiinnitettävä erityistä huomiota.

Yhteisön kilpailupolitiikassa on aina otettu tiukka linja räikeitä
kartelleja vastaan (salaiset sopimukset hinnoista, tuotannonrajoi-
tuksista, markkinoiden tai asiakkaiden jakamisesta). Kaikista kil-
pailun rajoituksista salaiset sopimukset ovat epäilemättä kaikkein
tuhoisimpia. Usein näihin menettelyihin sekaantuu huomattava
joukko tietyn alan talouden toimijoita, ja ne vaikuttavat huomatta-
vasti merkityksellisillä markkinoilla. Sopimukset koskevat lähes
aina hintoja ja haittaavat siis vakavasti kilpailua. Komissio on
sitoutunut torjumaan tiukasti kartellit, etenkin euron tultua yhtei-
seksi rahaksi.
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Q. Parlamentti katsoo, että Keski- ja Itä-Euroopan uusien
jäsenvaltioiden liittymisneuvotteluissa on otettava huo-
mioon kyseisten maiden talouden luonne siirtymätalouk-
sina, kilpailulainsäädännön vaikutus niiden kehitykseen ja
tulevat laajentuneet sisämarkkinat.

Komissio tunnustaa hakijamaiden talouksien erityisolosuhteet.
Assosiaatiosopimusten kilpailumääräysten soveltamisessa on
koko liittymisen valmistelujakson aikana otettu huomioon haki-
jamaiden talouden luonne siirtymätalouksina. Eurooppa-sopi-
muksiin sisältyy alaa koskevia erityisjärjestelyjä. Ensinnäkin
aluetukea voidaan myöntää suhteellisen vapaasti 87 artiklan
3 kohdan a alakohdan nojalla kaikille hakijamaille. Toiseksi
Eurooppa-sopimuksen pöytäkirjassa N:o 2 sallitaan rakennetuki
terästeollisuuden ongelmien hoitamiseksi. Moni hakijamaa
näyttää nyttemmin olevan lähellä siirtymävaiheen saattamista
päätökseen. Kun maat ovat pian liittymässä sisämarkkinoihin,
komissio katsoo, että on tullut aika tiukentaa kilpailusääntöjen
soveltamista näissä maissa. 

R. Parlamentti toteaa, että Euroopan unioni ehdotti kilpailupo-
litiikkaa koskevien neuvottelujen ottamista osaksi viime
vuonna Seattlessa pidettyä WTO:n ministerikokousta.

Komissio on täysin sitoutunut jatkamaan kilpailupolitiikkaa
koskevia neuvotteluja keskeisenä osana seuraavaa WTO:n neu-
vottelukierrosta.

1. Parlamentti pitää myönteisenä XXIX:tä kilpailupolitiikkaa
koskevaa kertomusta ja katsoo, että se on tärkeä asiakirja,
jolla komissio täyttää perustamissopimuksessa määrätyn
vastuuvelvollisuutensa.

Komissio kiittää parlamenttia XXIX:n kilpailupolitiikkaa kos-
kevan kertomuksen myönteisestä arviosta.

2. Parlamentti pitää myönteisenä komission ponnistuksia
kilpailulainsäädännön nykyaikaistamiseksi; vaatii kuiten-
kin samalla, että suunnitellut uudistukset eivät saa johtaa
Euroopan kilpailupolitiikan uudelleenkansallistamiseen tai
heikentymiseen ja että yhteisön lainsäädännön etusijaa ei
saa asettaa kyseenalaiseksi.

Komissio kiittää parlamenttia saamastaan tuesta ja on yhtä
mieltä siitä, että kilpailupolitiikan uudelleenkansallistaminen on
kaikin tavoin vältettävä. Tässä tarkoituksessa se on sisällyttänyt
27. syyskuuta 2000 hyväksyttyyn asetukseen artiklan, jonka
mukaan jäsenvaltioiden väliseen kauppaan vaikuttaviin asioihin
sovelletaan yksinomaan yhteisön oikeutta, sekä luonut joukon
mekanismeja yhteisön oikeuden johdonmukaisen soveltamisen
turvaamiseksi.

3. Parlamentti periaatteessa tukee komission valkoisessa kir-
jassa tehtyä EY:n perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklan
soveltamissääntöjen uudistamista koskevaa ehdotusta, joka
koskee ilmoitus- ja lupajärjestelmästä luopumista sekä
kilpailusääntöjen hajautettua täytäntöönpanoa laajentamalla
jäsenvaltioiden viranomaisten ja tuomioistuinten roolia;
toistaa kuitenkin, että ennen näiden sääntöjen lopullista
täytäntöönpanoa komission on esitettävä ehdotuksia sen
varmistamiseksi, että suunnitellut uudistukset eivät johda
Euroopan kilpailupolitiikan uudelleenkansallistamiseen tai
heikentymiseen ja että yhteisön lainsäädännön etusijaa ei
aseteta kyseenalaiseksi.

Katso edellinen kohta.

4. Parlamentti tukee komission politiikkaa vertikaalisten rajoi-
tusten alalla, mikä merkitsee taloudelliseen analyysiin liitty-
vien tekijöiden vahvistamista kilpailunvastaisten
sopimusten arvioinnissa.

Komissio kiittää parlamenttia saamastaan tuesta.

5. Parlamentti katsoo, että tarvitaan selkeää mekanismia asioi-
den jakamiseksi kansallisten viranomaisten ja komission
välillä niin, että voidaan estää edullisimman oikeuskäytän-
nön etsimistä, ratkaista oikeudenkäyttöä koskevia riitoja ja
estää päätösten hajanaisuutta; ja välttää sitä, että asianomai-
set käyttävät hyväkseen niille edullisimman ratkaisun tar-
joavaa viranomaista (forum shopping); pitää suotavana
erityisesti itsenäisen, siviilioikeudellisen kartellien muodos-
tamista koskevan säännöstön laatimista siten, että komis-
siolle myönnettäisiin toimivalta tapauksissa, joissa
vaikutukset ulottuvat rajojen yli.

Komissio luo ehdotuksellaan rinnakkaiseen toimivaltaan perus-
tuvan järjestelmän. Sääntöjen, joita eri tapauksiin sovelletaan,
on oltava joustavia.
Komissio aikoo antaa tiedonannon, jossa se täsmentää, miten
tapaukset tulisi luokitella. Tiedonannon perusajatuksena on, että
tapauksen käsittely on annettava sille viranomaiselle, jolle se
parhaiten soveltuu. Yleissääntönä on, että kutakin tapausta
käsittelee yksi viranomainen.
Asetuksessa säädetyt mekanismit yhteisön oikeuden johdonmu-
kaisen soveltamisen turvaamiseksi estävät yrityksiä yrittämästä
forum shoppingia.

6. Parlamentti kehottaa komissiota valvomaan jäsenvaltioiden
ja ehdokasvaltioiden kilpailulainsäädännön laatua niin, että
voidaan säilyttää nykyisten sisämarkkinoiden yhtenäinen
toiminta ja turvata perusta yhteisymmärrykselle
jäsenvaltioiden kanssa, joilla on erilaisia kilpailupolitiikkaa
koskevia perinteitä ja kokemuksia.

Komissio valvoo jatkuvasti ehdokasvaltioiden
kilpailulainsäädännön kehittymistä assosiaatiosopimuksessa
säädettyjen järjestelyjen avulla. Sisämarkkinoiden yhtenäisen
toiminnan turvaaminen on keskeinen asia liittymisneuvotte-
luissa. Hakijamailta edellytetään kilpailua koskevien sääntö-
jensä saattamista yhteisön säännöstön mukaisiksi ennen
liittymistä, jotta toimintaympäristöstä tulee samanlainen kuin
EU:ssa. 

7. Parlamentti kehottaa komissiota luomaan EU:n kilpailupoli-
tiikkaa koskevan yhtenäisen tiedotuspolitiikan, joka koostuu
yhteisön ja kansallisten tason välineistä ja tavoitteista ja
jolla on erilaisia kohderyhmiä, kuten julkinen mielipide,
lehdistö, liike-elämä ja kansalliset viranomaiset.

Komissio suuntaa tiedotuspolitiikkansa erilaisille kohderyh-
mille suuresta yleisöstä talouden toimijoihin. Tiedotuspolitiik-
kaa voidaan toki parantaa ja tähän pyritäänkin.
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8. Parlamentti arvostaa parempaan suuntaan kehittynyttä vuo-
ropuhelua komission kanssa ja erityisesti asiasta vastaavan
komission jäsenen kanssa ja vaatii, että tätä vuoropuhelua
laajennetaan ja lujitetaan edelleen Euroopan parlamentin
ottamiseksi kokonaan mukaan EU:n yleisen kilpailupolitii-
kan kehittämiseen vastakohtana parlamentin osallistumi-
selle päätösten tekemiseen yksittäistapauksissa.

Komissio kiittää parlamenttia näiden kahden toimielimen
käymän kilpailupolitiikkaa koskevan vuoropuhelun laatuar-
viosta. Komissio ottaa huomioon parlamentin pyynnön
osallistua EU:n yleisen kilpailupolitiikan kehittämiseen. Tässä
hengessä se on ottanut parlamentin mukaan päättämään
yhteisön kilpailuoikeuden nykyaikaistamisesta. 

9. Parlamentti pyytää, että komission ilmoituksen julkistamista
seuraavaa vähimmäisarviointiaikaa pidennetään nykyisestä
yhdestä kuukaudesta kolmeen kuukauteen, jotta vuoropu-
helu asianomaisten talouselämän edustajien ja kuluttajaryh-
mien kanssa olisi rakentavampaa.

Komission on sovitettava yhteen säädöskehyksen nopea ja jous-
tava mukauttaminen sekä pyrkimys kuulla entistä paremmin eri
tahoja. Se ottaa huomioon parlamentin ehdotuksen.

10. Parlamentti pyytää, että tulevan perussopimusten tarkista-
misen seurauksena neuvoston määräenemmistöpäätösten
piiriin nykyisin kuuluvan kilpailulainsäädännön alalla
sovelletaan tulevaisuudessa yhteispäätösmenettelyä.

Komissio viittaa 26. tammikuuta 2000 antamaansa Euroopan
unionista tehdyn sopimuksen 48 artiklan mukaiseen lausuntoon
jäsenvaltioiden hallitusten edustajien konferenssin
järjestämisestä unionin perussopimusten tarkistamiseksi. Se
viittaa myös tämän konferenssin päätelmiin. 

11. Parlamentti kehottaa komissiota laatimaan arvion sakkojen
määräämättä jättämisestä tai lieventämisestä kartelleja kos-
kevissa asioissa 18. heinäkuuta 1996 annetun tiedonannon
vaikutuksista.

Vuonna 1996 annettu tiedonanto kartellitapausten sakottomuu-
desta tai sakkojen alentamisesta (niin kutsuttu Leniency-tiedon-
anto) on keskeinen kartellitapausten paljastamisessa ja
käsittelemisessä. Komissio sitoutuu noudattamaan parlamentin
pyyntöä tämän tiedonannon vaikutusten arvioimisesta.

12. Parlamentti kehottaa täyttämään kilpailusta vastaavan
pääosaston henkilöstötarpeet lisäviroilla niin, että komissio
voi täysin täyttää perustamissopimuksen mukaiset velvoit-
teensa.

Komissio on tietoinen kilpailupääosaston työmäärän huomatta-
vasta kasvusta. Komissio pyrkii henkilöstölisäyksiin siten, että
pääosasto voi täysin täyttää perustamissopimuksen mukaiset
velvoitteensa.

13. Parlamentti panee tyytyväisenä merkille, että sellaisten
käsiteltyjen asioiden määrä on lisääntynyt, jotka ovat johta-
neet muodolliseen päätökseen, kun taas epävirallisen menet-
telyn mukaisesti päätettyjen asioiden määrä on hieman
vähentynyt.

Komissio pitää parlamentin tavoin muodollisten päätösten
lisääntymistä suotuisana kehityksenä.

14. Parlamentti kiinnittää huomiota sulautumia koskevien
säädösten tärkeyteen yhteisön yrityskannan muodostu-
miselle tulevaisuudessa.

Komissio yhtyy parlamentin arvioon sulautuma-asetuksen mer-
kityksestä ja on neuvostolle 28. kesäkuuta jätettävän kertomuk-
sen ohella käynnistänyt yksityiskohtaisen konsultaation ja
analyysin asetuksen vaikutuksesta varmistaakseen sen toimi-
vuuden tulevaisuudessa.

15. Parlamentti korostaa, että tutkittaessa, rajoittaako jokin
sopimus kilpailua, olisi keskityttävä kilpailusta aiheutuvaan
vahinkoon eikä taloudellisiin toimijoihin; katsoo, että tehok-
kuus ja muut kilpailua edistävät tekijät olisi otettava huo-
mioon ja niitä olisi verrattava samaan liiketoimeen liittyviin
kilpailua rajoittaviin tekijöihin; katsoo lisäksi, että kilpailu-
tapausten tutkinnan pohjana olisi oltava taloudellinen ana-
lyysi, koska kilpailupolitiikan tavoitteena on taloudellisen
kannattavuuden edistäminen.

Komissio panee tyytyväisenä merkille parlamentin halun koros-
taa taloudellista analyysia ja keskittymistä tutkittavien toimen-
piteiden vaikutukseen kilpailun eikä yksittäisten taloudellisten
toimijoiden kannalta. Se korostaa, että viimeaikaiset uudistukset
vähittäiskauppaa ja horisontaalista yhteistyötä koskevien sopi-
musten osalta ovat perustuneet näihin periaatteisiin. 

16. Parlamentti kehottaa parantamaan oikeusvarmuutta  sulautu-
misia valvovien EU:n säännösten soveltamisessa,  etenkin
kun otetaan huomioon komission kaksoisrooli
kilpailusääntöjen valvojana ja hyväksyjänä sulautumia
käsiteltäessä; kannattaa tehokkaampaa ja nopeampaa aika-
taulua tuomioistuimeen vetoamiselle.

Komissio katsoo sulautumien valvontamekanismiin liittyvän
useita mekanismeja oikeusvarmuuden turvaamiseksi. Näihin
kuuluu komission eri yksiköiden, muun muassa oikeudellisen
yksikön samoin kuin jäsenvaltioiden kilpailuviranomaisten,
osallistuminen. Lisäksi kuulemismenettelystä vastaava neuvon-
antaja on sulautumamenettelyissä merkittävä turva kohteena
oleville yrityksille. Joka tapauksessa oikeusvarmuuteen liittyviä
asioita on tarkoitus käsitellä hiljattain käynnistetyssä sulautu-
mien tarkastelumenettelyn uusimisessa.
Komissio toteaa, että vaikka yhteisöjen tuomioistuinten voima-
varat muutoksenhaun nopeuttamiseksi eivät ole sen
päätettävissä, se on valmis tukemaan kaikkia aloitteita, joilla
muutoksenhaun käsittelyä voidaan tehostaa ja nopeuttaa.
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17. Parlamentti ehdottaa komissiolle, että se julkaisee tulkitse-
via tiedonantoja osoittaakseen asianomaisille, miten komis-
sio aikoo soveltaa markkinaosuuden kaltaisia käsitteitä,
samoin kuin se teki vuonna 1997 tiedonannossaan merki-
tyksellisten markkinoiden määritelmästä; kehottaa komis-
siota tarkastelemaan muita vaihtoehtoisia keinoja
markkinavoiman arvioimiseksi kuin pelkkää markkinaosuu-
teen perustuvaa laskentaa.

Komissio on jo kauan aikaa turvautunut tiedonantoihin selven-
tääkseen kilpailuun liittyviä asioita. Näin se on tehnyt hiljattain
hyväksymällä suuntaviivat vertikaalisista rajoituksista sekä 81
artiklan soveltamisesta horisontaalista yhteistyötä koskeviin
sopimuksiin. Nämä komission tiedonannot selventävät vertikaa-
listen ja horisontaalisten sopimusten osalta markkinavoiman
arvioimisessa olennaisia tekijöitä. Näitä on muitakin kuin vain
markkinaosuus: tilanteen ja sopimuksen mukaan muun muassa
markkinoille pääsyn esteet, tasapainottava markkinavoima,
markkinarakenne, teknologisen kehityksen vauhti, kaupan por-
ras ja muut tekijät. Komission aikomuksena on jatkossakin tur-
vautua erilaisiin tiedonantoihin, kuten suuntaviivoihin,
selventääkseen omaa kantaansa sekä markkinavoiman arvioimi-
sen että myös muiden kilpailupolitiikkaan liittyvien kysymysten
osalta.
Komissio korostaa, että markkinaosuudet eivät sellaisenaan ole
markkinavoiman mittareita. Markkinaosuus on vain yksi talou-
dellinen indikaattori muiden joukossa tarkasteltaessa taloudelli-
sen toimijan markkinavoiman tasoa kokonaisuutena ja sitä,
miten pahasti tämän tekemät sopimukset voivat haitata kilpailua
tietyillä markkinoilla. Nyrkkisääntö kuuluu, että alhaisen tai
keskinkertaisen markkinaosuuden saavuttaneella yrityksellä ei
ole riittävää markkinavoimaa, jotta se pystyisi tuottamaan kiel-
teisiä nettovaikutuksia. Tästä syystä komissio käyttää markkina-
osuuskynnyksiä ryhmäpoikkeussäännöksissä. Vahvistetun
kynnyksen ylittyminen ei vielä merkitse sitä, että kyseisellä
sopimuksella rikottaisiin kilpailusääntöjä. Se merkitsee vain
sitä, että sopimusta on tarkasteltava erikseen. Komission
päätöksentekokäytännöstä samoin kuin hiljan hyväksytyistä
vertikaalisten rajoitusten sekä horisontaalista yhteistyötä koske-
vien sopimusten suuntaviivoista käy ilmi, että komission suorit-
tama arvio yksittäisistä tapauksista perustuu arvioon kyseisten
markkinoiden kaikista piirteistä.

18. Parlamentti painottaa, että pienissä jäsenvaltioissa sijaitse-
vien suurten yritysten sulautumia ei saa kategorisesti kieltää
niiden pyrkiessä parantamaan kilpailukykyään Euroopassa
ja maailmanlaajuisesti; katsoo, että etenkin pienten
jäsenvaltioiden suuryritysten kilpailukyky voi heikentyä
muualla maailmassa toimiviin yrityksiin nähden sen vuoksi,
että sisämarkkinat eivät ole täysin toteutuneet; kehottaa näin
ollen komissiota poistamaan jäljellä olevat esteet, jotka saat-
tavat estää tai hidastaa markkinoilla esiintyvien rajoitusten
poistamista, jotta koko Euroopan unionia voidaan pitää
sulautumien yhteydessä yhtenä markkina-alueena.

Komissio vakuuttaa parlamentille jatkavansa sisämarkkinoiden
täydellisen toteutumisen jäljellä olevien esteiden poistamista.
Komissio huomauttaa kuitenkin, että niin kauan kuin markkinat
eivät ole riittävästi yhdentyneet, sulautumien valvonnalla var-
mistetaan, että millään merkityksellisillä markkinoilla niiden
koosta riippumatta ei pääse muodostumaan määräävää mark-
kina-asemaa tai ettei sellainen pääse vahvistumaan. Muussa
tapauksessa pienten markkinoiden kuluttajat eivät saisi samaa
suojaa määräävää markkina-asemaa vastaan kuin suurempien
markkinoiden kuluttajat. 
Komissio toteaa, että myös pienten jäsenvaltioiden suuryrityk-
sistä on tullut kansainvälisesti merkittäviä toimittajia, kun nii-
den kotimarkkinoilla on vallinnut kova kilpailu, esimerkiksi
ruotsalaiset kuorma-autonvalmistajat Volvo ja Scania. Kokemus
myös osoittaa, että pienten jäsenvaltioiden suuryritykset ovat
onnistuneet löytämään kansainvälisiä yhteistyökumppaneita
kasvaakseen ja että tällaiset toimet aiheuttavat korkeintaan
vähäisiä ongelmia kilpailulle.

19. Parlamentti huomioi valtiontuen laskevan tason, mutta
toteaa, että taso on yhä liian korkea; vaatii, että erityisesti
tilapäistä valtiontukea vähennetään, koska se on vahingol-
lista; katsoo, että julkisiin yrityksiin olisi sovellettava
samoja sääntöjä kuin yksityisiin yrityksiin ja että poikkeuk-
sia voitaisiin sallia ainoastaan silloin kun valtion yksiköt
suorittavat julkisia tehtäviään, joilla ei ole taloudellista ulot-
tuvuutta, ja että kansalliset poikkeukset olisi supistettava
ehdottomaan minimiin; katsoo lisäksi, että kaikkien poik-
keusten olisi oltava avoimia, suhteellisia, selviä ja tarkasti
muotoiltuja; toistaa, että valtiontuen valvonta EU:ssa perus-
tuu periaatteelle, jonka mukaan jäsenvaltioiden myöntämä
valtiontuki voi olla perusteltua erityisolosuhteissa, vaikka
valtiontuki ja yhtenäismarkkinat eivät sovi yhteen.

Komissio on samaa mieltä valtiontuen liian korkeasta tasosta ja
valvoo erityisesti tilapäisen valtiontuen tasoa. Lisäksi komissio
seuraa sitä, millainen vaikutus on hiljattain hyväksytyillä yhtei-
sön suuntaviivoilla yritysten pelastustoimenpiteisiin ja velkajär-
jestelyihin tarkoitetusta tuesta. Useimmat tilapäisen valtiontuen
tapaukset kuuluvat näiden suuntaviivojen piiriin.
Komissio on myös samaa mieltä siitä, että julkisiin yrityksiin on
sovellettava samoja sääntöjä kuin yksityisiin yrityksiin, ja se
tähtää valtiontuen valvontapolitiikallaan juuri tähän.
Komissio on samaa mieltä siitä, että valtiontuki voi olla perus-
teltua perustamissopimuksessa määritellyissä erityisolosuh-
teissa. Tilapäisen valtiontuen tulee olla poikkeuksellista, mutta
kehitysalueiden tai pienten ja keskisuurten yritysten tukeminen
voi tehokkaasti edistää sisämarkkinoiden tasapainoista kehi-
tystä. Valtiontuki on kuitenkin vain yksi monista jäsenvaltioiden
keinoista. EY:n perustamissopimuksessa asetettujen tavoittei-
den saavuttamiseksi on otettava käyttöön kustannustehokkuu-
deltaan parhaat keinot.
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20. Parlamentti kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota ponnistele-
maan tukien asteittaisen kasvun kääntämiseksi laskuun
eräissä jäsenvaltioissa; muistuttaa, että valtiontuen valvon-
nan hajauttaminen saattaa muuttaa valtiontuen laskevan
suunnan EU:ssa; kehottaa komissiota suorittamaan yksityis-
kohtaisen arvioinnin valtiontuen valvonnan täytäntöön-
panosta rahoituspalveluiden alalla ja tunnustaa, että tällä
alalla myönnettyjen valtiontukien määrillä voi olla kilpailua
vääristäviä vaikutuksia.

Komissio tähtää valtiontuen tason alentamiseen yhteisön val-
tiontuen valvontasääntöjen tiukentamisella ja läpinäkyvyyden
korostamisella. Ilmoitusvelvollisuuden kumoaminen tietyin
edellytyksin sellaisten riidattomien tukimuotojen, kuten pienten
ja keskisuurten yritysten tukemisen tai koulutuksen, osalta antaa
komissiolle mahdollisuudet keskittyä ongelmallisempiin
tapauksiin. Tavoitteena ei kuitenkaan ole valtiontuen valvonnan
täydellinen hajauttaminen. Rahoituspalvelualaa arvioidaan
ensimmäisen kerran tulevassa yhdeksännessä kilpailukertomuk-
sessa.
Komissio jatkaa perustamissopimuksessa säädettyjen
kilpailusääntöjen tiukkaa soveltamista rahoituspalveluihin, jotta
tämän merkittävän taloudenalan toimijat olisivat tasavertaisessa
asemassa.

21. Parlamentti suosittelee, että komissio ei jättäisi huomiotta
pieniä valtiontukia; korostaa, että pienten valtiontukien
myöntäminen pienillä markkinoilla voi olla pienille ja kes-
kisuurille yrityksille suhteellisesti häiritsevämpää kuin suuri
valtiontuki suurilla markkinoilla suurille yrityksille.

Komissio on samaa mieltä. Juuri tästä syystä de minimis -sään-
töä ei sovelleta sellaisilla herkillä aloilla, kuten maataloudessa,
kalastuksessa ja liikenteessä. 

22. Parlamentti kehottaa komissiota panemaan tehokkaasti
täytäntöön päätökset laittomasti maksettujen valtiontukien
palauttamisesta ja esittämään ehdotuksia näiden päätösten
seurantaa koskevien komission järjestelmien parantami-
seksi.

Komissio seuraa tarkasti, että jäsenvaltiot toteuttavat maksettu-
jen valtiontukien palauttamista koskevat päätökset tehokkaasti,
ja on valmis turvautumaan kaikkiin toimivaltansa mukaisiin kei-
noihin, muun muassa asian saattamiseen yhteisöjen tuomioistui-
men käsiteltäväksi tai, mikäli jäsenvaltio laiminlyö
tuomioistuimen tuomion täytäntöönpanemisen, uhkasakkojen
määräämiseen perustamissopimuksen 228 artiklan nojalla.
Komissio ilmoittaa parlamentille toimistaan takaisinperinnän
varmistamiseksi. Se ei kuitenkaan pidä uusien lainsäädäntö-
aloitteiden tekemistä tällä hetkellä tarpeellisena. 

23. Parlamentti pitää myönteisenä komission lupausta valtion-
tukirekisterin käyttöönottamisesta; kehottaa komissiota
esittämään 30. kesäkuuta 2001 mennessä ehdotuksia julki-
sesta ja säännöllisesti päivitettävästä valtiontukirekisteristä ,
jossa mainitaan myönnettyjen tukien käyttötarkoitus, asian-
omaiset alat ja tällaista tukea saavat yritykset,  ja ottamaan
siinä huomioon myönnettyjen tukien laadulliset erot; suosit-
telee, että aluetuet otetaan mukaan rekisteriin.

Komissio on kehittämässä valtiontukirekisteriä juuri tähän
suuntaan. Lisäksi siihen otetaan tietoa aluetuesta.

24. Parlamentti pitää myönteisenä komission sitoutumista val-
tiontukia koskevaan tulostauluun; kehottaa komissiota otta-
maan 30. kesäkuuta 2001 mennessä käyttöön
sisämarkkinoiden tulostaulun kaltaisen taulun, josta näkyvät
jäsenvaltiot, joilla on korkein ja alhaisin valtiontukien taso;
on tietoinen siitä, että tulostaulua varten on kehitettävä
asianmukaisia osoittimia ja että pelkkä tukitasojen vertailu
ei riitä.

Komissio on laatimassa tulostaulua, joka rekisterin tavoin tulee
asteittain kattamaan yhä useampia valtiontukeen ja sen valvon-
taan liittyviä näkökohtia.

25. Parlamentti korostaa, että on tärkeää tutkia verotoimenpi-
teitä ja valtiontukia niiden kilpailua vääristävien vaikutusten
arvioimiseksi, ja kehottaa jäsenvaltioita antamaan komis-
siolle tarpeelliset tiedot.

Komissio tulee ulottamaan valtiontuen valvonnan kaikkiin tuki-
toimenpiteisiin, myös verohelpotuksina myönnettyyn valtiontu-
keen. 

26. Parlamentti on huolissaan Euroopan laivanrakennusteolli-
suudesta ja kehottaa arvioimaan Etelä-Korean joulukuun 31.
päivän 2000 jälkeen laivanrakentajille mahdollisesti anta-
mien tukien vaikutuksia.

Teollisuusneuvosto tuki kokouksessaan 5. joulukuuta komission
ajamia ja hyväksymiä kauppapoliittisia pakotetoimia Etelä-
Koreaa vastaan ja pyysi kertomusta 1. toukokuuta 2001 men-
nessä, jotta asia voitaisiin saattaa WTO:n käsiteltäväksi siinä
tapauksessa, että maan kanssa ei ole päästy sopimukseen. Neu-
vosto ilmoitti lisäksi, että jos sopimukseen ei päästä, komissio
ehdottaa tarkoituksenmukaista väliaikaista järjestelyä Etelä-
Korean epäterveitä käytäntöjä vastaan WTO:n käsittelymenette-
lyn ajaksi, kuten komission 29. marraskuuta tekemässä päätök-
sessä esitetään. Neuvosto myös korosti, että järjestely ei saa
johtaa kilpailun vääristymiseen Euroopan unionissa.
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27. Parlamentti katsoo, että laajentuminen Keski- ja Itä-Euroop-
paan saattaa luoda kilpailulainsäädännön soveltamista kos-
kevia jännitteitä, erityisesti kun otetaan huomioon EY:n
perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklan soveltamissääntö-
jen uudistaminen; kehottaa komissiota tarjoamaan riittävää
apua kilpailuviranomaisten ja oikeusviranomaisten perusta-
miseksi valvomaan EY:n kilpailulainsäädännön noudatta-
mista ja kehottaa ehdokasvaltioita ponnistelemaan
tarpeellisten kilpailuviranomaisten perustamiseksi, mukaan
luettuna valtiontukea koskevat säännöt, varmistaakseen, että
kaikkien ehdokasvaltioiden edellytetään noudattavan täysin
EU:n kilpailupolitiikan ja valtiontuen valvonnan mukaisia
standardeja.

Komissio myöntää, että EU:n kilpailusääntöjen soveltaminen,
etenkin kun otetaan huomioon EY:n perustamissopimuksen
81 ja 82 artiklan soveltamissääntöjen uudistaminen, on suuri
haaste hakijamaiden kilpailuviranomaisille. Komissio haluaa
kiinnittää parlamentin huomion nykyisiin liittymistä valmistele-
viin kilpailupolitiikkaa koskeviin koulutusohjelmiin, joita toteu-
tetaan osana Phare-ohjelmaan kuuluvia kumppanuushankkeita
sekä erilaisina TAIEXin järjestäminä seminaareina. Komission
päätavoitteena alalla on varmistaa assosiaatiosopimusten avulla
liittymisneuvottelujen aikana, että hakijamaat ennen liittymis-
tään täyttävät kaikki EU:n kilpailupolitiikan ja valtiontuen val-
vonnan normit.

28. Parlamentti suosittelee, että kansainvälistä yhteistyötä olisi
kehitettävä asteittain saatujen kokemusten ja molemmin-
puolisen luottamuksen pohjalta, ja huomauttaa, että kan-
sainvälisen yhteistyön eri tasot ovat yhtenäisiä ja
vahvistavat toisiaan; katsoo, että kahdenvälistä ja alueellista
yhteistyötä olisi vahvistettava edelleen samanaikaisesti
monenkeskisissä asioissa toteutettujen toimien kanssa; kat-
soo, että valtioita, joissa ei ole vielä kilpailulainsäädäntöä,
olisi kannustettava laatimaan ja ylläpitämään tehokasta
kilpailulainsäädäntöä ja perustamaan riippumattomat kilpai-
luviranomaiset; kehottaa enemmän kokemusta omaavia
maita, kuten EU:n jäsenvaltioita, tarjoamaan tarkoituksen-
mukaista apua tällaisille valtioille.

Komissio on samaa mieltä siitä, että kahdenvälistä yhteistyötä
on kehitettävä monenkeskisten toimien tehostamisen rinnalla, ja
korostaa tämän olevan sen linjana kansainvälisessä yhteistyössä.
Komissio jatkaa parhaansa mukaan niin kahdenvälisellä kuin
monenkeskiselläkin tasolla toimia kilpailulainsäädännön ja riip-
pumattomien kilpailuelinten perustamiseksi maissa, joista nämä
vielä puuttuvat.

29. Parlamentti katsoo, että voitaisiin sopia yhteisestä tavasta
ilmoittaa sulautumasta ennakolta sekä yhteisestä odotus-
ajasta lähentymisen parantamiseksi ja liiketoiminnan kus-
tannusten vähentämiseksi.

Komissio on samaa mieltä siitä, että sulautumien
käsittelymenettelyjen lähentäminen kansainvälisesti olisi toivot-
tavaa, mutta korostaa, että lähentyminen vie aikaa ja on hanka-
laa.

30. Parlamentti pitää myönteisenä sitä, että komissio aikoo
tehostaa ponnistelujaan yksittäisten päätösten selittämiseksi
kuluttajille ja aikoo kohdella kuluttajia kilpailupolitiikan
edistäjinä, ja katsoo, että tämä on sisällytettävä laajempaan
tavoitekokonaisuuteen, joka koskee sisämarkkinoiden pro-
fiilin kohottamista.

Komissio on jo hyväksynyt tätä tavoitetta tukevia toimenpiteitä.
Se on luonut suurta yleisöä varten tiedotuspolitiikan, joka perus-
tuu laajaan aineistoon ja on saatavilla Internetissä. Näihin kuu-
luvat muun muassa Competition Policy Newsletter -tiedote,
vuosittain julkaistavat kilpailukertomukset ja autoalan hintaluet-
telot. Komissio on julkaissut hiljattain esitteen kilpailupolitii-
kasta kansalaisen kannalta. Sillä on kaksi tavoitetta: kertoa
yleisölle, mitä todellista hyötyä yleisö voi saada EU:n kilpailu-
politiikan avulla, sekä saada yleisö mukaan tukemaan tämän
politiikan toteuttamista. Komissio myös toteaa tähän mennessä
kahdesti järjestetyn (Lissabon 9.6.2000, Pariisi 17.10.2000)
eurooppalaisen kilpailupäivän saavuttaman suosion. Ne
järjestettiin kummankin toimielimen yhteisestä aloitteesta.
Komissio ottaa huomioon parlamentin pyynnön laajemmasta
tavoitekokonaisuudesta, jolla kohotettaisiin sisämarkkinoiden
profiilia.

31. Komissiota kehotetaan harkitsemaan ”pehmeiden” suunta-
viivojen korvaamista erityisillä säännöksillä.

Suuntaviivoja ei voida kaikissa olosuhteissa korvata
poikkeussäännöillä. Ne ovat erittäin havainnollisia, kun sääntö-
jen tarkempaa soveltamista selitetään esimerkkien avulla.

32. Parlamentti korostaa tässä yhteydessä jälleen selkeisiin ja
yksinkertaisiin säännöksiin perustuvan oikeudellisen var-
muuden merkitystä; painottaa kuitenkin, että asetus N:o 17
vuodelta 1962 olisi korvattava todellisilla menettelysään-
nöillä, joissa tunnustetaan puolustautumisoikeus sekä vali-
tuksen tekijöiden ja asianomistajien oikeudet.

Komission 27. syyskuuta 2000 esittämä asetus on todellinen
menettelysääntö. Asetuksessa kootaan erilaisissa oikeudellisissa
välineissä hajallaan olevia sääntöjä (vanheneminen, lakkaami-
nen...). Siihen kuuluu valituksen tekijöiden, asianomistajien ja
ulkopuolisten oikeuksia koskevia periaatteita. Yksityiskohtaiset
menettelysäännöt annetaan soveltamisasetuksessa.

33. Parlamentti odottaa mielenkiinnolla, että sitä kuullaan ase-
tusehdotuksesta, joka annetaan kilpailupolitiikan nykyai-
kaistamista koskevan valkoisen kirjan mukaisesti, ja
korostaa sitä, että kansallisten viranomaisten ja tuomiois-
tuinten välistä yhteistyötä sekä kanteluja koskevat tiedonan-
not on laadittava hyvissä ajoin ennen asetuksen
voimaantuloa.

Asetusehdotuksen 42 artiklassa säädetään asetuksen hyväksymi-
sen ja soveltamisen välisestä aikarajasta, jotta komissio voi laa-
tia tarvittavat tiedonannot.



372  XXX KILPAILUSÄÄNTÖJEN SOVELTAMINEN EUROOPAN UNIONISSA

KILPAILURAPORTTI 2000

34. Parlamentti korostaa, että yhteisön kilpailulainsäädännön
noudattamisen valvontajärjestelmän yhdenmukaisuus, joh-
donmukaisuus ja uskottavuus vaarantuvat, jos on edes epäi-
lyksiä siitä, että kansalliset viranomaiset eivät sovella
säännöksiä yhdenmukaisesti, tai jos on edes epäilyksiä epä-
asianmukaisesta, liian lempeästä kohtelusta, ja kehottaa sen
vuoksi komissiota kiireellisesti valmistelemaan ehdotuksia,
jotka koskevat jäsenvaltioiden tuomareille ja virkamiehille
annettavaa yhteisön kilpailulainsäädäntöä ja jäsenvaltioi-
den viranomaisten keskinäistä yhteistyötä koskevaa koulu-
tusta.

Komissio kiittää parlamenttia ehdotuksesta. Tuomarien koulu-
tusta varten on jo olemassa Schuman-ohjelma. Jos se osoittau-
tuu riittämättömäksi, komissio ryhtyy tarvittaviin
toimenpiteisiin kiinteässä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa.
Hakijamaille on osoitettu huomattava koulutuspanostus, ja lisää
on suunnitteilla niin TAIEX- kuin Phare-ohjelmassa. Tuomarit
ja virkamiehet kuuluvat koulutuksen keskeiseen kohderyhmään.

35. Parlamentti kehottaa neuvostoa toisena budjettivallan halti-
jana yhtymään parlamentin kantaan sen varmistamiseksi,
että komissiolla on riittävät resurssit, joiden avulla se voi
valvoa oman kilpailupolitiikkansa toteuttamista, ja kehottaa
komissiota käyttämään resurssejaan optimaalisella tavalla,
samalla kun komission on tehtävä ehdottoman selväksi, että
sillä on valtuudet ja poliittinen tahto ja että se tulee tarvit-
taessa kumoamaan kansalliset menettelyt ja ajamaan läpi
oman tahtonsa.

Komissio ottaa huomioon parlamentin huomautukset ja kiittää
niistä.

36. Parlamentti korostaa, että sekä komission että jäsenvaltioi-
den on vältettävä menettelytapoihin liittyviä viivytyksiä, ja
kehottaa komissiota ottamaan käyttöön seuranta-
järjestelmän, jolla valvotaan kilpailupolitiikan ohjausta ja
täytäntöönpanon valvontaa, ja sisällyttämään tähän järjes-
telmään erityiset aikarajat, joihin mennessä menettelyt on
saatettava päätökseen.

Komissio kiittää parlamenttia ehdotuksesta. On kuitenkin koros-
tettava, että uudessa järjestelmässä niin komission kuin
jäsenvaltioiden viranomaistenkin päätökset ovat pääasiallisesti
kieltoja. Yritykset eivät mielellään osallistu tällaisiin menette-
lyihin ja pyrkivät usein siirtämään päätöksiä erilaisin viivytys-
toimin. Aikarajojen asettaminen vaarantaisi näin ollen kilpailun
suojaamisen.
Joka tapauksessa sekä komission että jäsenvaltioiden viran-
omaisten on vietävä menettelyt päätökseen oikeuskäytännössä
vakiintuneessa kohtuullisessa ajassa.

37. Parlamentti toistaa pyyntönsä, joka koskee
kilpailulainsäädännön menettelysääntöjen kodifioimista ja
selventämistä.

Komissio ottaa huomioon parlamentin huomautukset.

38. Parlamentti kehottaa komissiota harkitsemaan vakavasti
sitä, että se ottaisi kartellitutkimusten yhteydessä käyttöön
yritysten atk-tiedostojen etsimistä koskevat menettelysään-
nöt, joissa kodifioidaan voimassa olevat komission säännöt
ja otetaan täysimääräisesti huomioon alalla vallitsevat par-
haat käytännöt sekä elinkeinoelämän edut; menettelysään-
nöissä olisi käsiteltävä luottamuksellisten tietojen
suojaamista ja kolmannen osapuolen asiakirjoja, tietojen
katoamisen mahdollisuutta, mahdollisten vahinkojen kor-
vausvelvollisuutta sekä liiketoimintojen häiriintymisen
minimoimista.

Atk-arkistoinnin kehittymisen vuoksi on käynyt välttämättö-
mäksi tarkastaa paperiasiakirjojen lisäksi yritysten tietokonejär-
jestelmistä löytyvät asiakirjatiedostot. Tarkastusten toimittajilla
on todettu pätevyys, eikä niistä ole aiheutunut todellisia ongel-
mia. Komissio ei missään tapauksessa tuhoa asiakirjoja tai hait-
taa kohtuuttomasti yrityksen tavanomaista toimintaa. Näin ollen
erityisiä menettelysääntöjä ei tässä asiassa tarvita. Tietojen tal-
lentamistekniikka muuttuu lisäksi erittäin nopeasti, joten koottu
säännöstö saattaisi tarpeettomasti haitata tulevia tarkastuksia.
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B – Talous- ja sosiaalikomitea

Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta XXIX kilpailupolitiikkaa koskeva
kertomus (1999) SEC(2000) 720 lopullinen ja komission vastaus lausuntoon

Komissio päätti 5. toukokuuta 2000 Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 262 artiklan nojalla
pyytää talous- ja sosiaalikomitean lausunnon aiheesta ”XXIX kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus
(1999) ” SEC(2000) 720 lopullinen.

Asian valmistelusta vastannut ”yhtenäismarkkinat, tuotanto ja kulutus” -jaosto antoi lausuntonsa
8. joulukuuta 2000. Esittelijä oli Antonello Pezzini.

Talous- ja sosiaalikomitea hyväksyi 24. ja 25. tammikuuta 2001 pitämässään 378. täysistunnossa
(tammikuun 24. päivän kokouksessa) yksimielisesti seuraavan lausunnon. 216  
217  218  219

¥216∂ Kertomuksessa käsitellään muita yrityskeskittymien valvontaan kuuluvia aiheita, joihin on syytä kiinnittää huomiota.
Lisälehdessä 7 kerrotaan uudesta potentiaalisen määräävän markkina-aseman arvioinnista, joka voi itse asiassa merkitä
komission toimintamahdollisuuksien kasvamista entisestään yrityskeskittymien suhteen. Aihe on tullut esiin kahdessa
vuonna 1999 tehdyssä päätöksessä, joissa katsottiin, että tarkastelun kohteena olleiden yritysten markkinavoima oli
huomattavasti suurempi kuin niiden markkinaosuudesta voitiin päätellä, koska niillä oli erityisiä etuja kilpailijoihinsa
nähden. Mahdollisuudet puuttua yrityskeskittymien valvonnalla tilanteisiin, joissa markkinavoima perustuu
potentiaaliseen asemaan, vaikka markkinat eivät olisikaan olennaisesti keskittyneet, ovat lisääntyneet asiassa Air Liquide
/ BOC 18. tammikuuta 2000 tehdyn päätöksen ansiosta. Päätöksessä komissio katsoo, että keskittymiin, joiden vuoksi
potentiaalinen kilpailu vähenee tai loppuu, voidaan puuttua, vaikka markkinatilanne säilyisi samana kuin ennen
keskittymän toteuttamista.

XXIX kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus (1999) SEC (2000) 720 lopullinen – tammikuu

Talous- ja sosiaalikomitean lausunnon pääkohdat Komission kanta
Komitea tukee yleisesti vuosikertomusta. Sen esittämät huo-
mautukset koskevat pääasiassa komission ehdotusta neuvoston
asetukseksi perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklassa vahvistet-
tujen kilpailusääntöjen täytäntöönpanosta (KOM(2000) 582,
27.9.2000). 

Komissio on tyytyväinen komitean tuesta ja huolehtii siitä, että
mainituista kilpailuasioihin liittyvien menettelyjen uudistamista
koskevista erityiskysymyksistä keskustellaan asetusehdotusta
koskevan lainsäädäntömenettelyn yhteydessä. 

Komitea esittää myös joitain yrityskeskittymien valvontaa kos-
kevia huomautuksia:
1.2.2 Komitea on samaa mieltä siitä, että on hyödyllistä puuttua

yhteisen määräävän markkina-aseman käsitteen avulla tilan-
teisiin, joissa kilpailunvastaisen toiminnan vaara on suuri.
Kuitenkin on korostettava käsitteen liialliseen laajentami-
seen liittyviä riskejä, koska käsitettä ei ole määritelty tarkasti
sen erottamiseksi muista markkinoiden rakenteen rajoitta-
miskeinoista, joista ei aiheudu uhkaa kilpailulle mutta joilla
saattaa olla vaikutusta kilpailukykyyn ja joita talouselämä
nykyään välttämättä edellyttää. Tämän vuoksi komitea pitää
välttämättömänä, että komissio etenee tulevaisuudessa riittä-
vän varovaisesti tiellä, jonka yhteisöjen tuomioistuin ja
ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ovat viitoittaneet
asioissa ”Kali und Salz” ja ”Gencor/Lonrho” antamissaan
tuomioissa. Komitea katsoo myös, että komission on
hyväksyttävä pikaisesti jo kauan odotetut oligopolistisen
määräävän markkina-aseman määritelmää koskevat suunta-
viivat, jotta mainitut riskit voidaan poistaa ja jotta voidaan
pienentää arvioinnin mielivaltaisuuden vaaraa. (216)

Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin vahvisti
asiassa Gencor/Lonrho antamassaan tuomiossa komission tavan
arvioida yhteistä määräävää markkina-asemaa. Komissio on
soveltanut ja soveltaa myös tulevaisuudessa tätä
lähestymistapaa täyttääkseen velvollisuutensa, jonka mukaan
sen on julistettava yhteismarkkinoille soveltuviksi ainoastaan
sellaiset keskittymät, jotka eivät johda määräävän aseman syn-
tymiseen tai vahvistumiseen. Komissio hoitaa tätä tehtävää
tapauskohtaisesti ottaen huolellisesti huomioon kaikki
keskittymään ja kyseessä oleviin markkinoihin liittyvät seikat.
Yhteisön yrityskeskittymien valvonnan kymmenennen toimin-
tavuoden juhlistamiseksi järjestetyssä konferenssissa komissaari
Monti totesi, että hän on ”ottanut huomioon yritysten ja laki-
miespiirien esittämät vaatimukset avoimuuden ja opastuksen
lisäämiseksi tällä vaikealla alueella” ja että komissio suunnitteli
antavansa keskipitkällä aikavälillä aiheesta tiedonannon. Tie-
donannon valmistelu on meneillään, ja siinä käytetään apuna
kokemusta, jota komissiolle on kertynyt yhteisen määräävän
aseman arvioinnista yhä enemmän muutaman viime vuoden
aikana. 
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¥217∂ Komission tiedonanto neuvoston asetuksen (ETY) N:o 4064/89 ja komission asetuksen (EY) N:o 47/98 mukaan
hyväksyttävistä korjaustoimenpiteistä, EYVL C 68, 2.3.2001, s. 3, tiedonannon 32 kohta: ”Jos osapuolet ehdottavat niin
laajoja ja monimutkaisia korjaustoimenpiteitä, että komissio ei pysty päättelemään vaaditulla varmuudella, että tehokas
kilpailu palautetaan markkinoille, hyväksyvää päätöstä ei voida tehdä.”

¥218∂ Katso korjaustoimenpiteitä koskevan tiedonannon 49 kohta.
¥219∂ Korjaustoimenpiteitä koskevan tiedonannon 33 kohta, joka koskee ensimmäisen vaiheen menettelyä: ”[…] Osapuolet

voivat esittää komissiolle hyväksymispäätöksen perusteeksi tarkoitettuja sitoumuksia epävirallisesti jo ennen keskittymän
ilmoittamista.” 
Korjaustoimenpiteitä koskevan tiedonannon 40 kohta, joka koskee toisen vaiheen menettelyä: ”Komissio on valmis
keskustelemaan sopivista sitoumuksista kolmen kuukauden määräajan kuluessa. Osapuolia rohkaistaan toimittamaan
ehdotusluonnoksia, joissa käsitellään sekä sisältöön että menettelyyn liittyviä seikkoja, jotka ovat välttämättömiä
sitoumusten toimivuuden varmistamiseksi.”

6.2.3 Komitean mielestä tiettyihin ongelmiin, joita on aiheutu-
nut ehtojen ja velvoitteiden soveltamisesta toimenpiteen
sääntöjenmukaisuutta koskevaan päätökseen, on löy-
dettävä tyydyttävä ratkaisu todella pikaisesti, koska
ehtoja ja velvoitteita sovelletaan entistä useammin. Jos-
kus hyvinkin yksityiskohtaiset ehdot ja velvoitteet mer-
kitsevät usein toimintaan käytettävien voimavarojen
huomattavaa vähenemistä ja joskus myös muita toimen-
piteitä. Ongelmat ovat sitä merkittävämpiä, mitä useam-
pia määräyksiä ehtoihin ja velvoitteisiin sisältyy.

Vaikka sitoumukset voivatkin joskus vaikuttaa monimutkaisilta,
komissaari Monti on toistuvasti todennut, että ”ratkaisu ei voi
olla ongelmaa monimutkaisempi”. Tämä tulee esille myös kor-
jaustoimenpiteitä koskevan tiedonannon 32 kohdassa ( 217).
Lisäksi sitoumuksen ei tulisi koskaan johtaa siihen, että luovu-
tettavan liiketoiminnan tärkeiden osien omaisuutta vähennetään.
Tämä olisi ristiriidassa sitoumuksen päätavoitteen kanssa, joka
on tehokkaan kilpailun edellytysten palauttaminen pysyvästi
yhteismarkkinoille. Sen vuoksi komissio arvioi aina, onko liike-
toiminnan ehdotetulla ostajalla muun muassa taloudelliset varat
luovutetun liiketoiminnan hoitamiseksi ja kehittämiseksi siten,
että se on aktiivinen kilpailija keskittymän osapuolille ( 218).

6.2.6 Komitea yhtyy komission perusteluihin, jotka koskevat
komission kantaa, kun otetaan huomioon, että komission
on ennen sitoumusten hyväksymistä tehtävä kaikki tarvit-
tavat tarkistukset ja kuultava jäsenvaltioita. Komitean
mielestä ei kuitenkaan pidä aliarvioida yritysten peruste-
luja niiden sitoumusten antamisen lykkäämiseksi mah-
dollisimman myöhäiseen ajankohtaan. Tämän johdosta
komitea katsoo, että valmisteltavana olevaan sääntöjen
uudistukseen olisi sisällytettävä muutokset, joiden
ansiosta yrityksellä olisi paitsi mahdollisuus myös oikeus
pyytää komissiota siirtämään yrityksen toiminnan mah-
dollisesti lisätietoja edellyttävien näkökohtien tarkastelu
ja asiaa koskevat neuvottelut virallisen ilmoituksen enna-
koitua määräaikaa aiempaan ajankohtaan. Näin todella
varmistettaisiin, että on riittävästi aikaa neuvotella toi-
menpiteen mahdollistavista velvoitteista ja sitoumuksista.
Yhtä tärkeää on, että näin myös taattaisiin etukäteen mah-
dollisuus puolustaa asianmukaisesti velvoitteita ja sitou-
muksia.

Komissio on vahvistanut korjaustoimenpiteitä koskevan tiedon-
annon 33 ja 40 kohdassa halukkuutensa neuvotella osapuolten
kanssa ehdotetuista korjaustoimenpiteistä ennen ensimmäisen ja
toisen vaiheen menettelyn määräaikojen umpeutumista. ( 219)

6.2.7 Ehtojen ja velvoitteiden kehittämisessä on kuitenkin edis-
tytty huomattavasti vuonna 1999, jolloin komissio laati
laajaa keskustelua herättäneen ehdotuksen tiedonannoksi
kyseisistä toimenpiteistä. Itse ehdotus sisältää erittäin hyö-
dyllisiä selvennyksiä siitä, millaisissa olosuhteissa kyseiset
toimenpiteet voivat olla tarpeen, sekä toimenpiteiden aika-
taulusta ja mahdollisesta sisällöstä erilaisissa tilanteissa.
Komitea toivookin, että mainittu tiedonanto hyväksytään
mahdollisimman pian ja että komissio jatkaa ponnisteluja
omien toimintatapojensa avoimuuden puolesta ja pitääk-
seen yllä keskusteluyhteyttään yrityksiin, jotka kiinnittävät
asiaan syystäkin entistä enemmän huomiota.

Komissio hyväksyi korjaustoimenpiteitä koskevan tiedonannon
21. joulukuuta 2000, ja se on julkaistu Euroopan yhteisöjen
virallisessa lehdessä. Näin komissio on ensimmäinen kilpailuvi-
ranomainen, joka on antanut asiaa koskevia ohjeita julkisella
tiedonannolla. 

6.2.9  [...] Kun otetaan huomioon parannustoimenpiteiden kas-
vava merkitys yrityskeskittymien valvonnassa, komitea
on vakuuttunut siitä, että puute korjataan pikaisesti. Joka
tapauksessa on selvää, että kertomus vuodelta 1999 sisäl-
tää paljon virikkeitä ja osoituksia merkittävästä toimin-
nasta myös yrityskeskittymien valvonnassa.

Komissio ei vielä aio aloittaa yleistä tutkimusta korjaustoimen-
piteillä markkinoihin olevien vaikutusten arvioimiseksi. Se on
kuitenkin päättänyt tiedonannon seurannan aloittamiseksi perus-
taa yrityskeskittymien valvonnan erityisryhmän sisälle korjaus-
toimenpiteisiin keskittyvän erityisen yksikön valvomaan
tiedonannon noudattamista. Yksikön tehtävänä on ennen kaik-
kea omien sekä muiden kilpailuviranomaisten, erityisesti
Yhdysvaltojen Federal Trade Commissionin, kokemusten poh-
jalta luoda yhdenmukaisempi ja menestyksekkäämpi politiikka
korjaustoimenpiteiden alalle laatimalla parempia sisäisiä ohjeita
ja mallitekstejä. Tällä tavoin komission rajallisia voimavaroja
käytetään tehokkaammin.
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Fax (359-2) 980 42 30
E-mail: Milena@mbox.cit.bg
URL: http://www.europress.bg

|ESKÁ REPUBLIKA

ÚVIS
odd. Publikaci
Havelkova 22
CZ-130 00 Praha 3
Tel. (420-2) 22 72 07 34
Fax (420-2) 22 71 57 38
URL: http://www.uvis.cz

CYPRUS

Cyprus Chamber of Commerce and Industry
PO Box 21455
CY-1509 Nicosia
Tel. (357-2) 88 97 52
Fax (357-2) 66 10 44
E-mail: demetrap@ccci.org.cy

EESTI

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda
(Estonian Chamber of Commerce and Industry)
Toom-Kooli 17
EE-10130 Tallinn
Tel. (372) 646 02 44
Fax (372) 646 02 45
E-mail: einfo@koda.ee
URL: http://www.koda.ee

HRVATSKA

Mediatrade Ltd
Pavla Hatza 1
HR-10000 Zagreb
Tel. (385-1) 481 94 11
Fax (385-1) 481 94 11

MAGYARORSZÁG

Euro Info Service
Szt. István krt.12
II emelet 1/A
PO Box 1039
H-1137 Budapest
Tel. (36-1) 329 21 70
Fax (36-1) 349 20 53
E-mail: euroinfo@euroinfo.hu
URL: http://www.euroinfo.hu

MALTA

Miller Distributors Ltd
Malta International Airport
PO Box 25
Luqa LQA 05
Tel. (356) 66 44 88
Fax (356) 67 67 99
E-mail: gwirth@usa.net

POLSKA

Ars Polona
Krakowskie Przedmiescie 7
Skr. pocztowa 1001
PL-00-950 Warszawa
Tel. (48-22) 826 12 01
Fax (48-22) 826 62 40
E-mail: books119@arspolona.com.pl

ROMÂNIA

Euromedia
Str.Dionisie Lupu nr. 65, sector 1
RO-70184 Bucuresti
Tel. (40-1) 315 44 03
Fax (40-1) 312 96 46
E-mail: euromedia@mailcity.com

SLOVAKIA

Centrum VTI SR
Nám. Slobody, 19
SK-81223 Bratislava
Tel. (421-7) 54 41 83 64
Fax (421-7) 54 41 83 64
E-mail: europ@tbb1.sltk.stuba.sk
URL: http://www.sltk.stuba.sk

SLOVENIJA

Gospodarski Vestnik
Dunajska cesta 5
SLO-1000 Ljubljana
Tel. (386) 613 09 16 40
Fax (386) 613 09 16 45
E-mail: europ@gvestnik.si
URL: http://www.gvestnik.si

TÜRKIYE

Dünya Infotel AS
100, Yil Mahallessi 34440
TR-80050 Bagcilar-Istanbul
Tel. (90-212) 629 46 89
Fax (90-212) 629 46 27
E-mail: infotel@dunya-gazete.com.tr

ARGENTINA

World Publications SA
Av. Cordoba 1877
C1120 AAA Buenos Aires
Tel. (54-11) 48 15 81 56
Fax (54-11) 48 15 81 56
E-mail: wpbooks@infovia.com.ar
URL: http://www.wpbooks.com.ar

AUSTRALIA

Hunter Publications
PO Box 404
Abbotsford, Victoria 3067
Tel. (61-3) 94 17 53 61
Fax (61-3) 94 19 71 54
E-mail: jpdavies@ozemail.com.au

BRESIL

Livraria Camões
Rua Bittencourt da Silva, 12 C
CEP
20043-900 Rio de Janeiro
Tel. (55-21) 262 47 76
Fax (55-21) 262 47 76
E-mail: livraria.camoes@incm.com.br
URL: http://www.incm.com.br

CANADA

Les éditions La Liberté Inc.
3020, chemin Sainte-Foy
Sainte-Foy, Québec G1X 3V6
Tel. (1-418) 658 37 63
Fax (1-800) 567 54 49
E-mail: liberte@mediom.qc.ca

Renouf Publishing Co. Ltd
5369 Chemin Canotek Road, Unit 1
Ottawa, Ontario K1J 9J3
Tel. (1-613) 745 26 65
Fax (1-613) 745 76 60
E-mail: order.dept@renoufbooks.com
URL: http://www.renoufbooks.com

EGYPT

The Middle East Observer
41 Sherif Street
Cairo
Tel. (20-2) 392 69 19
Fax (20-2) 393 97 32
E-mail: inquiry@meobserver.com
URL: http://www.meobserver.com.eg

INDIA

EBIC India
3rd Floor, Y. B. Chavan Centre
Gen. J. Bhosale Marg.
Mumbai 400 021
Tel. (91-22) 282 60 64
Fax (91-22) 285 45 64
E-mail: ebicindia@vsnl.com
URL: http://www.ebicindia.com

JAPAN

PSI-Japan
Asahi Sanbancho Plaza #206
7-1 Sanbancho, Chiyoda-ku
Tokyo 102
Tel. (81-3) 32 34 69 21
Fax (81-3) 32 34 69 15
E-mail: books@psi-japan.co.jp
URL: http://www.psi-japan.co.jp

MALAYSIA

EBIC Malaysia
Suite 45.02, Level 45
Plaza MBf (Letter Box 45)
8 Jalan Yap Kwan Seng
50450 Kuala Lumpur
Tel. (60-3) 21 62 92 98
Fax (60-3) 21 62 61 98
E-mail: ebic@tm.net.my

MÉXICO

Mundi Prensa México, SA de CV
Río Pánuco, 141
Colonia Cuauhtémoc
MX-06500 México, DF
Tel. (52-5) 533 56 58
Fax (52-5) 514 67 99
E-mail: 101545.2361@compuserve.com

PHILIPPINES

EBIC Philippines
19th Floor, PS Bank Tower
Sen. Gil J. Puyat Ave. cor. Tindalo St.
Makati City
Metro Manilla
Tel. (63-2) 759 66 80
Fax (63-2) 759 66 90
E-mail: eccpcom@globe.com.ph
URL: http://www.eccp.com

SOUTH AFRICA

Eurochamber of Commerce in South Africa
PO Box 781738
2146 Sandton
Tel. (27-11) 884 39 52
Fax (27-11) 883 55 73
E-mail: info@eurochamber.co.za

SOUTH KOREA

The European Union Chamber of
Commerce in Korea
5th FI, The Shilla Hotel
202, Jangchung-dong 2 Ga, Chung-ku
Seoul 100-392
Tel. (82-2) 22 53-5631/4
Fax (82-2) 22 53-5635/6
E-mail: eucck@eucck.org
URL: http://www.eucck.org

SRI LANKA

EBIC Sri Lanka
Trans Asia Hotel
115 Sir Chittampalam
A. Gardiner Mawatha
Colombo 2
Tel. (94-1) 074 71 50 78
Fax (94-1) 44 87 79
E-mail: ebicsl@slnet.ik

UNITED STATES OF AMERICA

Bernan Associates
4611-F Assembly Drive
Lanham MD 20706-4391
Tel. (1-800) 274 44 47 (toll free telephone)
Fax (1-800) 865 34 50 (toll free fax)
E-mail: query@bernan.com
URL: http://www.bernan.com

ANDERE LÄNDER/OTHER COUNTRIES/
AUTRES PAYS

Bitte wenden Sie sich an ein Büro Ihrer
Wahl/Please contact the sales office of
your choice/Veuillez vous adresser au
bureau de vente de votre choix
Office for Official Publications of the European
Communities
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
Tel. (352) 29 29-42455
Fax (352) 29 29-42758
E-mail: info-info-opoce@cec.eu.int
URL: http://eur-op.eu.int
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