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KILPAILURAPORTTI 2001

 

MARIO MONTIN ESIPUHE

 

Kilpailupolitiikasta vastaava komission jäsen

 

Toiminta oli vuonna 2001 vilkasta kaikilla kolmella kilpailupolitiikan alalla: kilpailunrajoitukset, yritys-
keskittymien valvonta ja valtiontuki. Useat asiat, joissa komissio teki päätöksen, herättivät paljon julkista
kiinnostusta. Tämä johtui esimerkiksi erityisen suurista sakoista tai tukimääristä, lopulta kiellettyjen
fuusioiden koosta tai urheilua koskevissa asioissa tehdyistä merkittävistä sopimuksista (jalkapalloili-
joiden siirrot, Formula 1). Yrityskeskittymiin liittyvä toiminta on jatkunut runsaana, mutta kielteiseen
päätökseen johtaneiden ilmoitettujen keskittymien osuus on kuitenkin pysynyt erittäin vaatimattomana.
Käynnistääkseen keskustelun EU:n nykyisen yrityskeskittymien valvontajärjestelmän parantamisesta
komissio antoi vihreän kirjan sulautuma-asetuksen tarkistamisesta. 

Myös valtiontukipolitiikassa tapahtui merkittävää edistystä. Tukholmassa kokoontunut Eurooppa-neuvosto
pyysi kaikkia jäsenvaltioita pienentämään valtiontukimääriä ja suuntaamaan tukea uudelleen yhteisen edun
mukaisiin horisontaalisiin tavoitteisiin. Uuden valtiontukirekisterin ja valtiontuen tulostaulun aikaansaama
suurempi avoimuus mahdollistaa jäsenvaltioiden edistyksen seuraamisen. Merkittäviä uraauurtavia
päätöksiä olivat muun muassa ehdotus lopettaa valtiontakaukset julkisille pankeille Saksassa, laajan
tutkimuksen aloittaminen verotuksellisten toimenpiteiden muodossa myönnettyjen tukien vaikutuksista ja
sähköalan hukkakustannuksia koskevat päätökset.

Tämän kehityksen huomioon ottaen on erityisen tärkeää, että kilpailuasioista vastaavana komission
jäsenenä selvitän kilpailupolitiikan tuomia etuja ja Euroopan komission työtä tällä alalla. Vuosikertomus
tarjoaa hyvän tilaisuuden tarkastella kriittisesti saavutuksiamme, tehdä johtopäätöksiä tulevaa toimintaa
silmällä pitäen ja varmistaa, että toimintamme ja tavoitteemme ovat yhdenmukaisia.

Tavoitteenamme on taata vääristymätön kilpailu, jotta kuluttajilla olisi enemmän valinnanvaraa ja
varmistettaisiin tekniset innovaatiot ja hintakilpailu. Tämä on mahdollista, kun yritykset kilpailevat
salaisen yhteistyön sijasta ja kun markkinavoimaa ei käytetä väärin. Kun edellytykset kilpailulle ovat
olemassa, tuottajat yrittävät houkutella asiakkaita tarjoamalla alhaisempaa hintaa ja parempaa laatua tai
palvelua kuin kilpailijansa. Toisin sanoen olemme sitoutuneet ajamaan Euroopan kansalaisten etua. Tässä
kertomuksessa kuvailtujen esimerkkien avulla on mahdollista tarkistaa, onko tavoite saavutettu.

Kertomuksessa kuvaillaan laajasti, kuinka Euroopan komissio on täyttänyt tehtävänsä valvoa kilpailun
moitteetonta toimintaa sisämarkkinoilla. Tässä yhteydessä haluan keskittyä kahteen alueeseen, joilla on
edistytty merkittävästi vuonna 2001: taistelu kartelleja vastaan sekä kansainvälinen ja monenvälinen
yhteistyö (laajentuminen mukaan luettuna).

 

Kartellit

 

Ennätysmäärä sakkoja

 

Vuosi 2001 muistetaan epäilyksettä ennennäkemättömän runsaasta toiminnasta kartellien alalla. Vuoden
aikana tehtiin kymmenen kielteistä päätöstä, jotka koskivat 56:ta yritystä, määrättiin sakkoja yhteensä yli
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1 800 miljoonaa euroa, josta lähes puolet 

 

vitamiineja

 

 koskevassa asiassa, sekä suurimmat koskaan määrätyt
yksittäiset sakot 

 

itsejäljentävää paperia

 

 koskevassa asiassa. Tämän vuoksi vuosi 2001 jää varmasti mieliin
merkittävänä vuotena komission taistelussa kartelleja vastaan. 

Sen jälkeen, kun otin vastaan nykyisen tehtäväni syyskuussa 1999, olen useissa tilanteissa todennut
julkisuudessa selvästi, että pidän kartelleja todellisena syöpänä avoimessa, uudenaikaisessa markkinata-
loudessa. Toisin kuin muut kilpailunvastaisen toiminnan muodot, niillä on ainoastaan yksi tavoite:
kilpailun vähentäminen tai poistaminen. Ne eivät hyödytä taloutta, minkä vuoksi niihin ei talouden
kannalta tarkasteltuna voida koskaan suhtautua myönteisesti. Niiden vaikutus on pelkästään kielteinen,
sillä ne pienentävät kuluttajien valintamahdollisuuksia, nostavat kustannuksia, pienentävät alan kilpai-
lukykyä, viivästyttävät välttämättömiä yritysten rakenneuudistuksia ja vähentävät innovaatiota.

Tämä hinta on maksettava kartellitaloudesta, ja hinta on Euroopan talouden kannalta korkea. Kuten
vuoden 2001 aikana tehdyt päätökset osoittavat, kartelleja on paljon ja ne vaikuttavat monilla aloilla
pankkipalveluista teollisiin tuotteisiin ja lentoliikenteestä päivittäisiin kulutushyödykkeisiin. Niissä on
mukana sekä pieniä yrityksiä että maailman markkinajohtajia, ja ne koskevat yhtä lailla paikallisia kuin
maailmanlaajuisiakin markkinoita.

 

Kilpailusääntöjen täytäntöönpanon tehostaminen

 

Otin vastaan tehtäväni kilpailuasioista vastaavana komission jäsenenä vakaana aikomuksenani lisätä
komission toimintaa kilpailusääntöjen täytäntöönpanon alalla. Olen vakuuttunut siitä, että kartellien
vastaisen politiikan tehokkuus riippuu ennen kaikkea siitä, kuinka se pystyy saamaan yritysjohtajat
luopumaan salaisesta yhteistyöstä. Tämä onnistuu ainoastaan silloin, kuin rankaiseminen on erittäin
todennäköistä ja sakot ovat riittävän suuret verrattuna kartellista saatavaan hyötyyn.

Viimeisten kahden vuoden aikana tämä priorisointi on johtanut merkittäviin toimenpiteisiin asioiden
käsittelyssä. Kartellien käsittelystä vastaavan yksikkömme henkilöstö- ja aineellisia resursseja on lisätty
huomattavasti ja lisätään edelleen vuonna 2002. Olemme lisänneet kartellien vastaisen taistelun osuutta
kilpailun pääosaston muiden kilpailunrajoituksia käsittelevien yksikköjen toiminnassa sekä kartellien
paljastamisen että niihin puuttumisen ja seuraamusten määräämisen osalta. Olemme tiivistäneet yhteyksiä
virkaveljiimme jäsenvaltioiden ja muiden maiden, erityisesti Yhdysvaltojen ja Kanadan, kilpailuvirastoissa,
jotta voisimme taistella paremmin maailmanlaajuisiksi muuttuvia käytäntöjä vastaan. Olemme myös
luoneet välineitä kartelleja koskevien asioiden käsittelemiseksi tehokkaammin ja nopeammin.

Vuonna 2001 saavutetut suuret edistysaskeleet ovat ensimmäinen tulos tästä toiminnasta. Vaikka olenkin
tulokseen erittäin tyytyväinen, on tämä vasta alku.

Kartellien vastainen politiikka muovautuu ajan mittaan uskottavaksi, varoittavaksi ja tehokkaaksi. Kartelleihin
syyllistyvien yritysten on oltava varmoja siitä, että emme jätä niitä rauhaan, että ne paljastuvat ja seuraamukset
ovat ankaria. Toisin sanoen, että kartelliin osallistumisesta aiheutuvat riskit ovat suurempia kuin siitä seuraava
hyöty ja että kartelleihin syyllistyvien yritysten ainoa mahdollisuus pienentää toiminnastaan määrättäviä
taloudellisia seuraamuksia on lopettaa kyseinen toiminta ja ilmoittautua komissiolle, jolloin voimme
keskustella sakkojen lieventämistä tai niiden määräämättä jättämistä koskevan ohjelman soveltamisesta.

 

Laajentuminen ja kilpailu

 

Vuosi 2001 oli tärkeä vuosi kilpailua koskevien liittymisneuvottelujen kannalta. Kyseisen neuvotteluluvun
käsittely saatiin toistaiseksi päätettyä joulukuun alussa Latvian, Liettuan, Slovenian ja Viron kanssa. Neuvot-
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teluja käydään edelleen Bulgarian, Kyproksen, Maltan, Puolan, Romanian, Slovakian, T

 

s

 

ekin tasavallan ja
Unkarin kanssa. Tilannetta seurataan jatkuvasti myös niiden neljän ehdokasmaan osalta, joiden kohdalta
kilpailua koskevat neuvottelut toistaiseksi päätettiin. Neuvottelujen päättäminen neljän ehdokasmaan kanssa
vuonna 2001 on seurausta niiden merkittävästä edistymisestä yhteisön kilpailuoikeuden periaatteiden siirtä-
misessä osaksi kansallista oikeutta ja edistymisestä kilpailuoikeuden täytäntöönpanossa.

Tulevina kuukausina komissio jatkaa työtään ehdokasmaiden auttamiseksi muutosprosessissa kilpailupoli-
tiikan alalla. Tässä yhteydessä haluan korostaa ongelmaa, jonka aiheuttavat sisämarkkinoille soveltu-
mattomat ehdokasmaiden valtiontukitoimenpiteet, erityisesti tuet, joiden tarkoituksena on houkutella suoria
ulkomaisia investointeja. Näyttääkin siltä, että valtiontukivalvonta on suurin kompastuskivi niille ehdokas-
maille, joiden osalta kilpailua koskevia neuvotteluja vielä jatketaan. Koska on tärkeää säilyttää sisämarkki-
noiden yhtenäisyys, EU ei voi hyväksyä sisämarkkinoille soveltumattomien valtiontukitoimenpiteiden
jatkumista ehdokasmaissa liittymisen jälkeen. Tämä on erittäin tärkeä seikka, eikä vähiten oikeusvarmuutta
haluavien investoijien kannalta. Komissio auttaakin aktiivisesti ehdokasmaita muuttamaan sisämarkkinoille
soveltumattomat valtiontuet sallituiksi tukijärjestelyiksi ennen maiden liittymistä EU:iin.

Jotta ehdokasmaiden liittyminen unioniin sujuisi ongelmitta, maiden on luotava kilpailukulttuuri, jossa
yritykset ovat oppineet noudattamaan sääntöjä ja kuluttajien tietoisuus kilpailukulttuurin eduista on
riittävän laajaa. Tämä on erityisen tärkeää myös siksi, että tietoisuus kilpailupolitiikan tärkeästä roolista
johtaa sääntöjen tehokkaampaan soveltamiseen. Yritykset ja yksityiset henkilöt voivat auttaa suuresti
sääntöjen soveltamisessa saattamalla kilpailuasioita tuomioistuinten käsiteltäväksi ja tekemällä kanteluja
kilpailuviranomaisille. Toivon tämän yleistyvän myös ehdokasmaissa, sillä se auttaisi takaamaan terveen
kilpailun markkinoilla ja siten saattamaan loppuun ehdokasmaiden talouksien kehityksen hyvin
toimiviksi markkinatalouksiksi.

Komission uudistusehdotukset kilpailuoikeuden alalla on suunnattu juuri tällaisen kilpailukulttuurin
edistämiseen. Uudistuksen tavoitteena on tehostaa kilpailuoikeuden täytäntöönpanoa antamalla kansal-
lisille tuomioistuimille ja viranomaisille mahdollisuus soveltaa suoraan kaikkia kilpailusääntöjämme.
Lisäksi uudistushankkeen yhteydessä on korostettu erityisesti komission ja kansallisten kilpailuviran-
omaisten välisen verkoston toiminnan kehittämistä kilpailusääntöjen soveltamisessa. Tämä on luonnol-
lisesti erittäin tärkeää ehdokasmaiden kannalta. Uusien jäsenvaltioiden liittymiselle ja kilpailuoikeuden
uudistamiselle asetetut määräpäivät ovat pitkälti yhtenevät. Heti kun nykyisistä ehdokasmaista on tullut
jäsenvaltioita, niiden kilpailuviranomaiset liittyvät mainittuun verkostoon, jonka tarkoituksena on valvoa
aktiivisesti kilpailusääntöjen soveltamista. Tästä syystä nykyinen liittymistä edeltävä vaihe on erityisen
tärkeä. Ottaen huomioon tähänastisen kehityksen sekä komission ja ehdokasmaiden kilpailuvirastojen
välille luodut säännölliset yhteydet voimme kuitenkin suhtautua tulevaisuuteen luottavaisesti.

 

Kansainvälinen ja monenvälinen yhteistyö

 

Globalisaation aikakautena kansainvälinen yhteistyö ei saa rajoittua ehdokasmaihin. Meidän on
löydettävä keinoja liittää kilpailuviranomaiset ja myös kilpailupolitiikat toisiinsa maailmanlaajuisella
tasolla. Vuonna 2001 edistyttiin kahdella monenvälisen yhteistyön alalla, joilla komissio on ollut
aloitteentekijöiden joukossa.

 

WTO: kauppa- ja kilpailupolitiikka

 

Yksi merkittävä foorumi on Maailman kauppajärjestö (WTO). Vuodesta 1996 olemme tukeneet
monenvälisen kauppaa ja kilpailua koskevan sopimuksen tekemistä. WTO:n neljäs ministerikokous,



 

6  MARIO MONTIN ESIPUHE

KILPAILURAPORTTI 2001

 

joka pidettiin Dohassa (Qatar) 9.–14. marraskuuta, antoi julistuksen kaupan ja kilpailupolitiikan
välisestä vuorovaikutuksesta. Julistus merkitsee suurta edistystä pyrkimyksissämme kohti
monenvälisiä kilpailusääntöjä WTO:ssa, sillä siinä tunnustetaan ensimmäistä kertaa, että WTO:lla
on pätevä syy neuvotella ja tehdä monenvälinen kauppaa ja kilpailua koskeva sopimus. Viime
aikoihin asti jopa periaate tällaisesta sopimuksesta WTO:n puitteissa oli kiistanalainen kysymys. Se,
että nyt on tunnustettu tällaisen järjestelyn kehittämisen tärkeys ja sen merkitys kansainväliselle
kaupalle ja kehitykselle, auttaa osaltaan ottamaan käyttöön ja soveltamaan tehokkaammin
kansallisia kilpailusääntöjä ja hyödyttää suuresti kuluttajia maailmanlaajuisesti. Vaikka monenvä-
listen kilpailusääntöjen kannattajien onkin odotettava WTO:n viidenteen ministerikokoukseen,
ennen kuin muodolliset neuvottelut monenvälisestä sopimuksesta käynnistyvät, on nyt olemassa
selvä sitoumus tällaisten neuvottelujen käynnistämiseen ja kysymyksen käsittelemiseen tiettynä
ajankohtana. Olemme nyt käytännössä aloittaneet valmisteluvaiheen, jonka aikana voimme tehdä
paljon hyödyllistä työtä selvittääksemme kehitys- ja teollisuusmaita edustavien kumppaneidemme
kanssa, mitkä tekijät ovat välttämättömiä tällaisen sopimuksen kannalta. Tällaisen sopimuksen
perustekijöitä koskevat EU:n ehdotukset hyväksyttiin suurelta osin Dohassa. Julistuksessa keskity-
täänkin seikkoihin, joiden EU on korostanut vaativan selvitystä ensimmäisenä (kilpailupolitiikan
perusperiaatteet, kuten avoimuus, syrjimättömyys ja menettelyjen oikeudenmukaisuus, sitoumus
kieltää vakavat kartellit ja kilpailuviranomaisten vapaaehtoista yhteistyötä koskevat säännöt).
Lopuksi julistuksessa annetaan mahdollisuus paremmin suunnattuun tekniseen apuun ja kapasiteetin
lisäämiseen, mikä auttaa nousevan talouden maita ja kehitysmaita ymmärtämään paremmin näiden
kysymysten tärkeyden. 

 

Kansainvälinen kilpailuviranomaisverkko

 

Epävirallisemmalla tasolla perustettiin lokakuussa kansainvälinen kilpailuviranomaisverkko, joka on
tulosta vuoden 2000 syksyllä käynnistetyistä tiiviistä neuvotteluista. Tämä on ensimmäinen kilpailuvi-
ranomaisten omatoimisesti tekemä maailmanlaajuinen aloite, jonka tarkoituksena on antaa niille mahdol-
lisuus kokemusten ja mielipiteiden vaihtoon kilpailua koskevista kysymyksistä, joita alati lisääntyvä
maailmantalouden globalisoituminen synnyttää. Kansainvälisestä kilpailuviranomaisverkosta tulee
epävirallinen teollisuus- ja kehitysmaiden kilpailuvirastojen verkko, jonka toiminta perustuu hankkeisiin
ja yksimielisyyteen. Se käsittelee kilpailusääntöjen soveltamisen valvontaan ja kilpailupolitiikkaan
liittyviä yhteisen edun mukaisia kysymyksiä ja laatii ehdotuksia lähentymisen edistämiseksi
menettelyjen ja aineellisoikeudellisten kysymysten alalla tuloksiin suuntautuvan ohjelman ja rakenteen
avulla. Se kannustaa myös levittämään kilpailuoikeuden soveltamisesta saatuja kokemuksia ja parhaita
käytäntöjä, tekee tunnetuksi kilpailuvirastojen roolia kilpailun puolustajana ja pyrkii helpottamaan
kansainvälistä yhteistyötä. Kansainvälinen kilpailuviranomaisverkko keskittyy kansainvälisiin
kysymyksiin, jotka ovat vaikeita mutta ratkaistavissa. Alussa kilpailuviranomaisverkko käsittelee kahta
tärkeää kilpailuoikeuteen liittyvää kysymystä: yrityskeskittymien valvontaa keskittymän vaikuttaessa
useilla lainkäyttöalueilla ja kilpailuvirastojen roolia kilpailun puolustajina. Ohjelmaa laajennetaan
myöhemmin myös erityisesti siirtymävaiheessa olevien maiden ja kehitysmaiden kannalta tärkeisiin
kysymyksiin.

*

* *

Tässä yhteydessä haluan myös kiittää Euroopan parlamenttia sekä talous- ja sosiaalikomiteaa niiden
johdonmukaisesta tuesta komission kilpailupolitiikalle. Vuonna 2001 ne tukivat kilpailuoikeudellisen
menettelyn uudistamista koskevia ehdotuksiamme, jotka neuvosto toivottavasti hyväksyy vuonna 2002.
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Palaute Euroopan kansalaisten sekä taloudellisten ja sosiaalisten piirien edustajilta on erittäin merkittävä
politiikkaamme valvova tekijä. Tuki ja rakentava kritiikki auttavat ohjaamaan työtämme.

Vuosikertomus tarjoaa minulle tavallisesti tilaisuuden herättää molemmissa toimielimissä keskustelua
kaikista ajankohtaisista kilpailupolitiikan kysymyksistä. Nämä keskustelut ovat hyödyllisiä, sillä niissä ei
rajoituta komission menneen toiminnan arviointiin vaan käsitellään myös politiikkamme tulevaa
kehitystä. Odotan jo ennakolta mielipiteiden vaihdon jatkamista tämän kertomuksen perusteella.
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JOHDANTO

 

1. Kilpailusääntöjen täytäntöönpano on yksi komission keskeisistä tehtävistä, ja sillä on tärkeä
asema yhtenäismarkkinoiden talouden toiminnassa. Kun otetaan huomioon euron käyttöönoton
viimeisen vaiheen alkaminen 1. tammikuuta 2002 ja Euroopan unionin laajentuminen
ennennäkemättömässä mittakaavassa, kilpailunrajoituksia, yrityskeskittymiä ja valtiontukea
koskevien sääntöjen uudistaminen on välttämätöntä, jotta komissio voi mukauttaa toimintansa
nopeasti muuttuvaan taloudelliseen ympäristöön. Tällöin komissio voi keskittää toimintansa
sellaisiin markkinatoimijoiden käytäntöihin, jotka eniten vaarantavat ”vapaaseen kilpailuun
perustuvan avoimen markkinatalouden”, kuten EY:n perustamissopimuksessa määritellään.

2. Vuonna 2001 joukko kartellipäätöksiä korosti komission jatkuvaa pyrkimystä puuttua
yritysten avoimesti kilpailunvastaiseen toimintaan useilla aloilla. Nämä päätökset, samoin kuin
vuoden aikana tehdyt autoteollisuutta koskevat päätökset, osoittavat, kuinka kilpailupolitiikka
vaikuttaa suoraan kuluttajien hyvinvointiin. Lisäksi sellaisten markkinoiden avaaminen, joilla
kilpailu ei ole vielä täysin vakiintunut, samalla kun taataan tasapuoliset toimintaedellytykset ja
turvataan yleishyödylliset palvelut, oli edelleen korkealla komission työjärjestyksessä.

3. Komissio käsittelee yrityskeskittymiä ympäristössä, jolle on ominaista globaalistuminen ja
käsiteltävien asioiden monimutkaistuminen. Maailmanlaajuisista sulautumista johtuvat, useita
lainkäyttöalueita koskevat seikat edellyttävät lisääntyvää kansainvälistä yhteistyötä eri foorumeilla,
kuten kansainvälisessä kilpailuviranomaisverkossa ja kahdenvälisten sopimusten nojalla. Jotta
voidaan varmistaa, että EU:n yrityskeskittymien valvontajärjestelmällä on tarpeelliset keinot
kohdata maailmanlaajuisista sulautumista ja unionin laajentumisesta johtuvat haasteet, komissio
tarkistaa perusteellisesti EY:n sulautuma-asetuksen. Toimivaltakysymyksiä, menettelyjä ja
aineellisoikeudellisia seikkoja käsittelevä neuvotteluasiakirja (vihreä kirja) julkaistiin
joulukuussa 2001.

4. Valtiontukia koskeva avoimuus parani huomattavasti, kun vuonna 2001 hyväksyttiin valtion-
tukien tulostaulu ja online-valtiontukirekisteri avattiin yleisölle. Komissio jatkoi valtiontuki-
sääntöjen ajantasaistamista ja uudistamista hyväksymällä riskipääomaa koskevat uudet
valtiontukisäännöt ja aloittamalla kolme laajaa toimintapoliittista tarkistusta, jotka koskevat
työllisyystukea, tutkimus- ja kehitystukea ja suuriin alueellisiin investointihankkeisiin
myönnettävää tukea. Seurannassa ja täytäntöönpanossa kiinnitettiin erityistä huomiota pienille ja
keskisuurille yrityksille myönnettävää valtiontukea ja koulutustukea koskevan kahden
ryhmäpoikkeusasetuksen sekä vähämerkityksistä tukea koskevan asetuksen voimaantuloon.

5. Kun kilpailuasioita koskevat yhteiset kannat hyväksyttiin 12. joulukuuta, valtiontukea
koskevien laajentumisneuvottelujen ensimmäinen vaihe saatiin päätökseen. Assosiaationeuvosto
päätti alustavasti lopettaa kilpailuasioiden käsittelyn neljän ehdokasmaan kanssa.

6. Komission on kiinnitettävä paljon huomiota tulevan laajentumisen kilpailukysymyksiin ja
työskenneltävä ehdokasmaiden kanssa varmistaakseen, että samoilla säännöillä on yhtäläinen teho
koko laajentuneen unionin alueella.

7. Vuonna 2001 uusien asioiden kokonaismäärä oli 1 036. Näistä 284 koski kilpailunrajoituksia
(81, 82 ja 86 artikla), 335 yrityskeskittymiä ja 417 valtiontukea (kantelut pois luettuina). Vuonna
2000 uusia asioita oli 1 211, joista 297 koski kilpailunrajoituksia, 345 yrityskeskittymiä ja
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569 valtiontukea. (1) Kokonaismäärän lasku kuvastaa yleistä suuntausta, sillä kilpailunrajoituksia
koskevien uusien asioiden määrä aleni hieman, yrityskeskittymien määrä väheni ensimmäisen
kerran useaan vuoteen ja valtiontukiasioiden määrä supistui huomattavasti.

8. Kilpailunrajoituksia koskevien uusien asioiden hienoinen väheneminen vahvistaa sen, että
horisontaalisia ja vertikaalisia sopimuksia koskevien suuntaviivojen julkaisemisesta johtuvat
vaikutukset ilmoituksiin kahden viime vuoden aikana (jyrkkä supistuminen alkoi vuonna 1999) ovat
säilyneet. Kanteluiden lukumäärä, joka on vaihdellut suuresti aikaisempina vuosina, oli suhteellisen
vakaa vuonna 2001 (116 verrattuna 112:een vuonna 2000).

9. Loppuun käsiteltyjen asioiden kokonaismäärä oli 1 204, joista 378 koski kilpailunra-
joituksia, 346 yrityskeskittymiä ja 480 valtiontukea (kantelut pois luettuina). Vuonna 2000 loppuun
käsiteltyjen asioiden lukumäärä oli 1 230, joista 400 koski kilpailunrajoituksia (2), 355 yritys-
keskittymiä ja 475 valtiontukea. Vaikka loppuun käsiteltyjen kilpailunrajoitusasioiden hienoinen
väheneminen johtuu huomion kiinnittämisestä entistä enemmän (paljon resursseja vaativiin) kartel-
liasioihin, niiden määrä (378) ylittää huomattavasti uusien asioiden lukumäärän (284) ja vähentää
kasaantuneiden töiden määrää.

10. Komission tarkasteltavaksi vuonna 2001 tulleiden yrityskeskittymien ja liittoutumien
lukumäärän hienoinen aleneminen näyttää kuvastavan teollistuneen maailman taloussuhdanteiden
yleistä heikentymistä ja yritysmaailman muuttunutta näkemystä viimeaikaisen yrityskeskittymiä ja
-ostoja koskevan toiminnan menestyksestä. Ensimmäisen kerran vuoden 1993 jälkeen komissiolle
ilmoitettujen yrityskeskittymien lukumäärä aleni (345:stä vuonna 2000 335:een vuonna 2001),
mutta se on yhä paljon suurempi kuin vuonna 1999. Vuoden aikana tehtiin 340 muodollista päätöstä
(vuonna 2000 luku oli 345). Vaikka yrityskeskittymäilmoitusten kokonaismäärän kasvu keskeytyi
vuonna 2001, yrityskeskittymistä on tulossa entistä monimutkaisempia ja markkinoista entistä
keskittyneempiä. Erityisesti niiden käsittelyyn otettujen asioiden määrä, jotka edellyttävät
perusteellisia tutkimuksia, on kasvanut nopeammin kuin yrityskeskittymäasioiden kokonaismäärä
(II vaiheen päätökset: 17 prosenttia enemmän kuin vuonna 2000 ja 100 prosenttia enemmän kuin
vuonna 1999).

11. Valtiontukea koskevien ilmoitusten lukumäärä aleni noin 30 prosenttia ja uusien ilmoit-
tamattomien tukiasioiden määrä laski arviolta 45 prosenttia vuoteen 2000 verrattuna. Tukien
tarkistusta koskevien pyyntöjen määrä sen sijaan lähes viisinkertaistui. Aloitettujen menettelyjen
määrä sen sijaan pysyi vakaana (66 vuonna 2001 verrattuna 67:ään vuonna 2000). Kielteisten
lopullisten päätösten määrä nousi hieman (31 vuonna 2001 ja 26 vuonna 2000). Käsiteltävänä
olevien asioiden lukumäärä on myös noussut (621 vuonna 2001 ja 584 vuonna 2000) kantelujen
määrän vuoksi. (3)

¥1∂ Valtiontukia koskevaa vuoden 2000 lukua on tarkistettu vuoden 2000 kilpailupolitiikkaa koskevan kertomuksen
julkaisemisen jälkeen.

¥2∂ Kilpailunrajoituksia koskevaa vuoden 2000 lukua on tarkistettu vuoden 2000 kilpailupolitiikkaa koskevan kertomuksen
julkaisemisen jälkeen.

¥3∂ Vuoden 2000 lukua on tarkistettu vuoden 2000 kilpailupolitiikkaa koskevan kertomuksen julkaisemisen jälkeen.



XXXI KILPAILUPOLITIIKKAA KOSKEVA KERTOMUS 2001 – SEC(2002) 462 LOPULLINEN 21

KILPAILURAPORTTI 2001

Lisälehti 1: Kilpailu ja kuluttaja – komission tärkeimmät päätökset vuonna 2001

Komission jäsen Mario Monti korosti useaan otteeseen sitä, että komissio kiinnittää suurta
huomiota kuluttajia koskeviin kilpailulainsäädännön ja -politiikan näkökohtiin. Valtiontukipoli-
tiikalla, yrityskeskittymien valvonnalla ja kilpailunrajoituksiin puuttumisella on oma osansa
turvattaessa kuluttajille EU:n kilpailusääntöjen soveltamisesta johtuvat hyödyt.

Tarkasteltaessa vuotta 2001 voidaan todeta, että erityisesti kilpailunrajoituksia koskevat päätökset
kuvastavat selvästi sitä, kuinka täyden kilpailun säilyttäminen on kuluttajien etujen mukaista.
Mahdolliset ylimääräiset voitot, joita markkinatoimijat saavat rajoittamalla kilpailua esimerkiksi
kartellien avulla, lankeavat viime kädessä kuluttajien maksettaviksi. Kuluttajat hyötyisivät
alhaisemmista hinnoista, paremmasta palvelusta ja suuremmasta valikoimasta, jos kilpailu toimisi
kunnolla.

British Midland / Lufthansa/SAS

Maaliskuun 1. päivänä 2000 British Midland International, Lufthansa ja SAS ilmoittivat yhteisyri-
tyssopimuksesta, jonka mukaan ne sovittavat yhteen lentopalvelunsa Lontoon Heathrow’lla ja
Manchesterin kansainvälisellä lentokentällä.

Komissio myönsi, että tehokkuuden lisääntymisen ja kilpailun kannalta sopimuksen yleisvaikutus
on myönteinen. Sopimuksen perusteella osapuolten nykyiset verkostot järjestetään uudelleen, ja
niitä laajennetaan. Yhteisyrityssopimuksen mukaan Lufthansa saa kuitenkin yksinoikeuden lähes
kaikkiin Lontoon ja Frankfurtin välisten reittien lentoihin. Lontoon ja Frankfurtin välinen reitti on
yksi Euroopan vilkkaimpia markkinoita. Komissio katsoi, että British Midlandin vetäytyminen
tältä reitiltä rajoittaa tuntuvasti kilpailua kyseisillä markkinoilla. Komissiota huolestutti, että
sopimus johtaisi jopa kilpailun loppumiseen. Reittiä olisivat liikennöineet enää Lufthansa ja
British Airways, ja Lufthansalla olisi ollut yhdessä British Midlandin kanssa huomattavasti
paremmat mahdollisuudet saada lähtö- ja saapumisaikoja reitin kummassakin päässä. British
Airwaysilla puolestaan oli vaikeuksia lisätä lentovuoroja reitillä Frankfurtin lähtö- ja saapumis-
aikojen vähäisyyden vuoksi.

Komission mainitsemien kilpailuongelmien poistamiseksi osapuolet sitoutuivat myöntämään
lähtö- ja saapumisaikoja Frankfurtin lentoasemalla siten, että uusi markkinoilletulija tai nykyinen
kilpailija, erityisesti British Airways, voisi lisätä vuorojaan tällä reitillä ja kilpailla tasavertaisesti
Lufthansan kanssa. British Airways onkin pyytänyt ja saanut joitain kyseisiä lähtö- ja saapumis-
aikoja.

Tämän seurauksena asiakkaat hyötyvät lentoliikennepalvelujen laajemmasta valikoimasta
useampiin kohteisiin, paremmista yhteyksistä ja aikatauluista sekä sujuvasta matkustamisesta.

SAS/Maersk

Komissio päätti 18. heinäkuuta sakottaa skandinaavisia lentoyhtiöitä SAS:ää ja Maersk Airia
määräämällä SAS:lle 39,375 miljoonan euron ja Maersk Airille 13,125 miljoonan euron sakon
markkinoiden jakamista koskeneen salaisen sopimuksen toteuttamisen johdosta.
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Komissio oli huomannut, että Maersk Air oli vetäytynyt Kööpenhaminan ja Tukholman väliseltä
reitiltä. Tämä johti SAS:n monopoliasemaan kyseisellä reitillä ja aiheutti vahinkoa yli miljoonalle
reittiä joka vuosi käyttävälle matkustajalle. Lisäksi ilmeni, että SAS oli lopettanut Kööpen-
haminan ja Venetsian välisen reitin liikennöinnin, kun taas Maersk Air oli aloittanut toiminnan
tällä reitillä. SAS oli myös vetäytynyt Billund–Frankfurt-reitiltä, jolle Maersk Air jäi ainoaksi
liikenteenharjoittajaksi. Osapuolet olivat myös neuvotelleet yleisen kilpailukieltolausekkeen, joka
koski niiden tulevia toimintoja Tanskaan suuntautuvilla ja Tanskasta lähtevillä kansainvälisillä
reiteillä sekä Tanskan sisäisillä reiteillä.

Päätöksen johdosta kahden suurimman Tanskaan suuntautuvaa ja Tanskasta lähtevää liikennettä
harjoittavan lentoyhtiön, SAS:n ja Maersk Airin, välinen kilpailu palautui. Markkinoiden
jakamista koskevan sopimuksen aikaisemmin kattamille reiteille tuli uutta kilpailua, sillä
esimerkiksi SAS ilmoitti viidestä edestakaisesta vuorosta Billundin ja Kööpenhaminan välillä.
Kilpailu palautui lentolippujen hintoihin, sillä osapuolten hinnoittelua rajoitti jälleen todellinen
mahdollisuus toisen osapuolen tulosta reitille.

Ajoneuvoala

Ajoneuvoalalla komissio kielsi ajoneuvovalmistajien käytännöt, jotka estivät kuluttajia ostamasta
autoja haluamastaan maasta.

Komissio teki 29. kesäkuuta päätöksen, jossa langetettiin 30,96 miljoonan euron sakko Volkswa-
genille kiinteiden jälleenmyyntihintojen määräämisestä uudelle VW Passatille Saksassa. Volkswagen
oli lähettänyt vuosina 1996 ja 1997 kiertokirjeet saksalaisille jälleenmyyjille ja kehottanut niitä
olemaan myymättä kyseistä mallia suositushintaa alemmalla hinnalla. Päätös oli ensimmäinen, joka
koski jälleenmyyntihintojen määräämistä autoalalla. Jälleenmyyntihintojen määrääminen on erittäin
vakava hintakilpailun rajoitus, ja sillä on välitön vaikutus kuluttajahintoihin.

Komissio teki 10. lokakuuta päätöksen 71,825 miljoonan euron suuruisen sakon määräämisestä
DaimlerChryslerille useista EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan vastaisista rikkomisista.
Näihin kuului rinnakkaiskaupan estäminen Saksassa, jolloin muista jäsenvaltioista tulevat ostajat
eivät voineet ostaa autoja saksalaisilta jälleenmyyjiltä, sekä hintojen määräämistä koskeva
sopimus Belgiassa, jonka tarkoituksena oli supistaa kuluttajille myönnettäviä alennuksia.

Autojen jälleenmyyntiä koskevan ryhmäpoikkeuksen tarkistuksessa, joka valmistuu vuonna 2002,
edistyttiin merkittävästi vuonna 2001. Asiasta lähemmin tämän kertomuksen jaksossa I C 6.1.

Euroalueen pankkien valuutanvaihtomaksut

Pian euron käyttöönoton jälkeen komissio sai kuluttajilta kanteluja, joissa väitettiin eräiden
pankkien sopineen yhteisesti euroalueen seteleiden valuutanvaihtomaksuista. Komissio teki useita
yllätystarkastuksia eri pankkeihin ja pyysi tietoja useimmilta euroalueen pankeilta. Tämän jälkeen
se aloitti menettelyn useita pankkeja vastaan seitsemässä jäsenvaltiossa. 

Useat pankit reagoivat tähän esittämällä komissiolle yksipuolisia ehdotuksia, joiden mukaan ne
alentaisivat merkittävästi sovellettavia maksuja ja poistaisivat kaikki tällaiset maksut viimeistään
lokakuussa 2001 ainakin tilinomistajien valuutanoston osalta. Tämä hyödytti selvästi kuluttajia
ennen euroon siirtymistä.
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Ottaen huomioon kyseisten markkinoiden katoamisen poikkeuksellisen luonteen ja näiden
ehdotusten välittömän hyödyn kuluttajille komissio päätti lopettaa kartellimenettelyn useimpien
pankkien osalta. Komissio kuitenkin määräsi 12. joulukuuta viidelle saksalaispankille yhteensä
100,8 miljoonan euron sakon näiden tehtyä sopimuksen noin kolmen prosentin palkkion
perimisestä euroalueen seteleiden ostosta ja myynnistä.

Yrityskeskittymät

Myös yrityskeskittymien valvontaa koskevilla päätöksillä on vaikutusta kuluttajien jokapäiväiseen
elämään.

Nordea/Postgirot-asiassa komissio hyväksyi eräin ehdoin yrityskaupan, jolla pohjoismainen
pankkiryhmittymä Nordea hankki yksinomaisen määräysvallan ruotsalaisessa Postgirot Bank
AB:ssä. Postgirot on Ruotsin valtion postilaitoksen Posten AB:n täysin omistama tytäryhtiö. Se
omistaa sisäisen pankkisiirtojärjestelmän, jota se käyttää yksityis- ja yritysasiakkaiden etämak-
supalveluihin. Postgirot tarjoaa pankkipalveluja myös kotitalouksille ja yritysasiakkaille, kuten
talletus- ja lainapalveluja, ulkomaanmaksuja, kaupan rahoitusta ja korttipalveluja. Yrityskauppa
aiheutti aluksi kilpailuongelmia, koska kaupan jälkeen Nordean määräysvallassa olisi ollut sekä
Postgirot että Bankgirot, jotka ovat kaksi tärkeintä ruotsalaisten kotitalouksien sähkö-, puhelin- ja
muiden laskujen maksamiseen käyttämää pankkisiirtojärjestelmää. Näin merkittävä vaikutusvalta
olisi voinut johtaa hinnankorotuksiin, jotka olisivat vaikuttaneet suoraan kuluttajien päivittäisiin
pankkipalveluihin. Nordea sitoutui kuitenkin supistamaan omistusosuuttaan Bankgirotissa
10 prosenttiin, jolloin sillä ei ole enää ratkaisevaa vaikutusvaltaa yhtiössä, ja vetäytymään Privat-
girotista, joka kilpailee Postgirotin kanssa maksusiirtoihin liittyvissä teknisissä palveluissa.
Hyväksymällä nämä sitoumukset ja asettamalla ne yrityskeskittymän ehdoksi komissio varmisti,
että uusi yritys joutuu jatkossakin kohtaamaan kilpailua kuluttajien edun mukaisesti.

Kuluttajien kannalta voivat olla mielenkiintoisia myös Unilever-asia, joka koskee hyvin
tunnettujen elintarvikemerkkien myyntiä (katso jakso II.5.3., kohta 309), ja kaksi bensiinin ja
öljyn jakelua koskevaa asiaa (BP/E.ON ja Shell/DEA, katso jakso II.6, kohta 317–318).

Valtiontuki

Valtiontuen valvonnalla on tärkeä asema varmistettaessa, että veronmaksajien rahat kohdennetaan
tehokkaasti vakaan taloudellisen ympäristön turvaamiseksi, jolloin kannattavat yritykset voivat
luoda kestäviä työmahdollisuuksia eurooppalaisille. Valtiontukipäätöksissään komissio ottaa
huomioon yleishyödyllisten palvelujen tarjontaan liittyvät seikat.
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I – KILPAILUOIKEUS: PERUSTAMISSOPIMUKSEN 81 JA 82 ARTIKLA;
VALTION MONOPOLIT JA YKSINOIKEUDET: 
PERUSTAMISSOPIMUKSEN 31 JA 86 ARTIKLA

A – Lainsäädännön ja sen tulkintasääntöjen nykyaikaistaminen

1 EY:n perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklan täytäntöönpanosääntöjen 
uudistaminen

12. Komissio hyväksyi 27. syyskuuta 2000 ehdotuksen asetukseksi perustamissopimuksen 81 ja
82 artiklan uudesta täytäntöönpanojärjestelmästä. (4) Asetus korvaa voimaan tullessaan muun muassa
vuodelta 1962 olevan asetuksen N:o 17. Uudistuksen keskeinen tekijä on ehdotettu siirtyminen järjes-
telmästä, jossa komissiolla on yksinomainen toimivalta soveltaa 81 artiklan 3 kohtaa (poikkeuksen
myöntämistä koskeva monopoli), lainsäädännössä vahvistetun poikkeuksen suoraan sovellettavuuteen
perustuvaan järjestelmään, jolloin sopimukset, jotka eivät ole 81 artiklan 1 kohdan vastaisia tai jotka
täyttävät 81 artiklan 3 kohdan edellytykset, katsotaan ilman eri toimenpiteitä sääntöjen mukaisiksi, ja
sopimukset, jotka ovat 81 artiklan 1 kohdan vastaisia eivätkä täytä 81 artiklan 3 kohdan edellytyksiä,
katsotaan ilman eri toimenpiteitä sääntöjen vastaisiksi. Uudistuksen myötä asetuksen N:o 17 mukainen
ilmoitus- ja hyväksymisjärjestelmä poistuu, kansallisten kilpailuviranomaisten ja kansallisten oikeusis-
tuinten vastuu kasvaa 81 ja 82 artiklan soveltamisessa, ja asetuksessa säädetään menettelytavoista, joilla
varmistetaan 81 ja 82 artiklan johdonmukainen soveltaminen Euroopan unionissa. Yksi näistä menette-
lytavoista on kaikkien Euroopan kilpailuviranomaisten välinen verkko. Asetusehdotuksen tavoitteena on
myös vahvistaa komission tutkintavaltaa (esimerkiksi tehdä tarkastuksia muissa kuin liiketiloissa).
Ehdotuksen kautta komission tavoitteena on tehostaa toimintaa 81 ja 82 artiklan rikkomisia vastaan ja
varmistaa todellinen kilpailu Euroopassa. (5)

13. Talous- ja sosiaalikomitea hyväksyi 29. maaliskuuta 2001 lausunnon asetusehdotuksesta. (6)
Lausunnossaan komitea ”kannattaa vakaasti kilpailusääntöjen soveltamisjärjestelmän uudistusta” ja
”arvostaa selkeää ja rohkeaa säädöstekstiä” komission ehdotuksessa, jonka komitea katsoo olevan
olennainen uudistuksen kannalta. Koska asia on monitahoinen ja koska järjestelmän yhtenäisyys ja
yhdenmukaisuus ja yhteisön oikeuden ensisijaisuus haluttiin säilyttää ja taata tehokas hajauttaminen
samalla kun säilytetään mahdollisimman hyvä oikeusvarmuus, komitea kehotti komissiota säätämään
ennen uuden asetuksen voimaantuloa tai sen jälkeen liitännäistoimia, jotka selventäisivät eräitä EY:n
kilpailuoikeuden keskeisiä käsitteitä, kuten vaikutusta jäsenvaltioiden väliseen kauppaan.

14. Euroopan parlamentin talous- ja raha-asioiden valiokunta hyväksyi 20. kesäkuuta 2001
komission ehdotuksia koskevan loppuraportin. (7) Raportissaan valiokunta toteaa, että se on ”myöntänyt,
että nykyinen kilpailupolitiikan sääntelyjärjestelmä on liian byrokraattinen, hankala ja tehoton” ja että

¥4∂ KOM(2000) 582, EYVL C 365 E, 19.12.2000, s. 284.
¥5∂ Komission ehdotusta on selostettu laajemmin XXX kilpailupolitiikkaa koskevassa kertomuksessa (2000), SEC(2001)

694, jakso I.A luku 3. Uudistamista koskevasta vuoden 1999 valkoisesta kirjasta katso XXIX kilpailupolitiikkaa koskeva
kertomus (1999), SEC(2000) 720, jakson I.A luku 2.

¥6∂ EYVL C 155, 29.5.2001, s. 73.
¥7∂ Talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietintöä ja teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunnan sekä

oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunnan lausuntoja (A5-0229/2001) ei ole vielä julkaistu EYVL:ssä, mutta ne
löytyvät Internetistä osoitteesta http://www2.europarl.eu.int/omk/OM-Europarl?L=FI&PROG=REPORT&PUBREF
=-//EP//TEXT+REPORT+A5-20010229+0+NOT+SGML+V0//FI&LEVEL=0&SAME _LEVEL=1&NAV=X.
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unionin laajentuminen voi vain pahentaa tilannetta. Valiokunta totesikin, että komission hyvin ajoitettu
ehdotus ”tarkistaa kilpailusääntöjä perusteellisesti ennen yhteisön laajentumista on tervetullut”. Jotta
uudistuksen tavoitteet saavutettaisiin käytännössä, valiokunta kehotti komissiota muuttamaan
ehdotustaan eräiltä osin ja ehdotti eräitä selvennyksiä ehdotetun uudistuksen keskeisiin elementteihin.
Euroopan parlamentti hyväksyi useimmat näistä ehdotuksista hyväksyessään lausuntonsa asetusehdo-
tuksesta 6. syyskuuta 2001 äänin 409–54. (8) Euroopan parlamentin ehdottamien tarkistusten tavoitteena
on muun muassa poistaa tietynlaisten sopimusten rekisteröintijärjestelmä (4 artiklan 2 kohta),
yhtenäistää sakkojärjestelmä (5 artikla), varmistaa menettelyä koskevien tai rakenteellisten korjaus-
toimenpiteiden oikeasuhteisuus (7 artiklan 1 kohta) ja määritellä selvästi yleinen etu 10 artiklaan
perustuvien komission päätösten yhteydessä.

15. Ruotsin puheenjohtajakaudella 14. ja 15. toukokuuta 2001 ja Belgian puheenjohtajakaudella
5. joulukuuta 2001 neuvosto (teollisuus) keskusteli laajasti komission ehdotuksesta. Vaikka eräistä asetus-
ehdotuksen seikoista päästiin ehdollisesti sopimukseen, neuvosto totesi, että suunnitellun uudistuksen
periaatteista ja yksityiskohtaisista säännöistä on keskusteltava edelleen neuvoston työryhmässä.
Työryhmän työn pohjaksi neuvosto keskusteli erityisesti yleisistä periaatteista, jotka ovat kilpailuvirano-
maisverkon toiminnan perustana, ja pyysi komissiota laatimaan näistä periaatteista yhteisen julistuksen.
Neuvosto tuki myös komission ehdotuksen 3 artiklan tavoitetta, jotta voidaan varmistaa tasapuoliset
toimintaedellytykset jäsenvaltioiden väliseen kauppaan vaikuttaville sopimuksille, mutta se kehotti
työryhmää keskustelemaan edelleen tällaisen määräyksen vaikutuksesta kansallisiin sääntöihin.

2 Sakkojen määräämättä jättämisestä tai lieventämisestä annetun tiedonannon 
tarkistaminen

16. Täytäntöönpanosääntöjen uudistamisen yleisenä filosofiana on keskittää toiminnot yhteisön
oikeuden vakavimpiin rikkomisiin, ja tämän mukaisesti komissio antoi vuonna 2001 luonnoksen uusista
säännöistä, joiden tarkoituksena on havaita ja poistaa tehokkaammin hinta- ja muut kartellit. Sakkojen
määräämättä jättämisestä tai lieventämisestä annettua tiedonantoa tarkistettiin viisi vuotta sen
täytäntöönpanon jälkeen. Tarkoituksena on parantaa tiedonannon tehokkuutta ja lisätä komission kykyä
havaita kartellit ja ryhtyä toimenpiteisiin niitä vastaan. Uuden tiedonannon luonnos julkaistiin
21. heinäkuuta 2001 (9), ja siinä käsiteltiin näitä seikkoja yksityiskohtaisemmin. Luonnos on perustana
uudelle sakkojen määräämättä jättämistä tai lieventämistä koskevalle tiedonannolle, joka hyväksytään
vuonna 2002.

3 Tekniikan siirtoa koskevan ryhmäpoikkeusasetuksen tarkistus

17. Komissio antoi 20. joulukuuta arviointikertomuksen (10) asetuksen (EY) N:o 240/96 (11)
toiminnasta eli tekniikan siirtoa koskevasta ryhmäpoikkeuksesta (jäljempänä ”TSRP”). Kertomuksessa

¥8∂ Euroopan parlamentin lainsäädäntölauselmaa (R5-0444/2001) ei ole vielä julkaistu EYVL:ssä, mutta se löytyy
Internetistä osoitteesta http://www3.europarl.eu.int/omk/omnsapir.so/pv2?APP=PV2&PRG=CALEND&FILE=010906&
TPV=DEF&LANGUE=FI.

¥9∂ Komission tiedonanto vuoden 1996 tiedonannon tarkistamisesta sakkojen määräämättä jättämisestä tai lieventämisestä
kartelleja koskevissa asioissa, EYVL C 205, 21.7.2001, s. 18.

¥10∂ Komission arviointikertomus tekniikan siirtoa koskevasta ryhmäpoikkeusasetuksesta (EY) N:o 240/96, KOM(2001) 786
lopullinen, 20.12.2001. Kertomus on myös Internetissä osoitteessa http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/
technology_transfer/.

¥11∂ Komission asetus (EY) N:o 240/96 perustamissopimuksen 85 artiklan 3 kohdan soveltamisesta tekniikansiirtosopimusten
ryhmiin, EYVL L 31, 9.12.1996, s. 2–13.
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analysoidaan kriittisesti TSRP:n soveltamista ja sen pohjana olevaa toimintapoliittista lähtökohtaa.
Kertomuksessa korostetaan erityisesti tarvetta mukauttaa TSRP:tä, jotta voidaan varmistaa, että se on
yhdenmukainen jakelusopimuksia (12) sekä T&K-sopimuksia ja erikoistumissopimuksia (13) koskevien
uusien komission ryhmäpoikkeuksien kanssa. Nämä ryhmäpoikkeukset perustuvat enemmän taloudel-
liseen lähestymistapaan.

18. Kertomuksen mukaan TSRP:ssä käytetään kriteerejä, jotka liittyvät enemmän sopimusmuotoon
kuin varsinaiseen vaikutukseen markkinoilla. TSRP:llä on itse asiassa neljä pääasiallista puutetta:

– Ensiksi TSRP on muodoltaan liian määräävä, ja se toimii eräänlaisena pakkopaitana, mikä saattaa
haitata tehokkaita liiketoimia ja uuden teknologian levittämistä.

– Toiseksi TSRP kattaa ainoastaan tietyt patenttien ja taitotiedon lisensointisopimukset. Tämä kapea
soveltamisala näyttää entistäkin riittämättömämmältä, kun käsitellään uudenaikaisia lisensointi-
järjestelyjä (esimerkiksi poolijärjestelyt, tietokoneohjelmien lisenssit, joihin sisältyy tekijänoikeus).

– Kolmanneksi eräät rajoitukset katsotaan nykyisin sääntöjenvastaisiksi tai ne on suljettu pois
ryhmäpoikkeuksesta ilman hyviä taloudellisia perusteita, kun osapuolilla ei ole markkinavoimaa ja
niiden välillä on vertikaalinen yhteys. Tämä koskee erityisesti rajoituksia, jotka ylittävät
lisensoitujen teollis- ja tekijänoikeuksien soveltamisalan (esimerkiksi kilpailukiellot, sitominen).

– Neljänneksi keskittymällä sopimuksen muotoon TSRP laajentaa ryhmäpoikkeuksen hyödyn
tilanteisiin, joiden ei aina voida katsoa täyttävän 81 artiklan 3 kohdan edellytyksiä joko siksi, että
sopimuspuolet ovat kilpailijoita, tai koska niillä on vahva markkina-asema.

19. Kertomuksessa pyydetään huomautuksia useista seikoista:

– Olisiko TSRP:n soveltamisala, joka kattaa vain patentit ja taitotiedon, laajennettava tekijänoi-
keuksiin, mallioikeuksiin ja tavaramerkkeihin? Kysymys on erityisen tärkeä useilla aloilla, kuten
tietokoneohjelmistoja valmistavalla alalla, joka on riippuvainen valmistusta ja jakelua
koskevasta tekijänoikeuslisenssien ketjusta.

– Olisiko TSRP:n katettava myös useamman kuin kahden yrityksen väliset lisensointisopimukset,
kuten lisensointipoolit? Tällaisten järjestelyjen merkitys on kasvanut teollisuudessa uuden
teknologian lisääntyvän monimutkaisuuden vuoksi. Tässä suhteessa voidaan huomata, että
monenväliset lisenssit voivat lisätä tehokkuutta ja edistää kilpailua erityisesti silloin, kun järjestely
kattaa vain keskeiset teollis- ja tekijänoikeudet. Monenvälisillä lisensseillä voi olla myös vakavia
kilpailua rajoittavia vaikutuksia erityisesti silloin, kun sopimus koskee korvaavaa teknologiaa tai
kun se edellyttää, että sopimuspuolten on myönnettävä toisilleen lisenssi nykyiseen ja tulevaan
teknologiaan mahdollisimman halvalla tai yksinoikeudella.

– Sallivampi lähestymistapa muiden kuin kilpailijoiden välisiin lisensointisopimuksiin. On yleisesti
tunnustettu, että jos sopimuspuolten suhde on vertikaalinen, toisin sanoen ne eivät ole kilpailijoita,
yksinoikeuslisenssit enimmäkseen lisäävät tehokkuutta ja edistävät kilpailua. Jos esimerkiksi teollis-
ja tekijänoikeuksien haltijalla ei ole lisensoitujen tuotteiden tuottamiseen tai jakeluun tarvittavaa
varallisuutta, on tehokkaampaa myöntää lisenssi jollekin, jolla tällaista varallisuutta on.

¥12∂ Komission ryhmäpoikkeusasetus (EY) N:o 2790/1999, EYVL L 336, 29.12.1999, s. 21.
¥13∂ Komission ryhmäpoikkeusasetukset (EY) N:o 2658/2000 ja (EY) N:o 2659/2000, EYVL L 304, 5.12.2000, s. 3 ja 7.
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– Varovaisempi lähestymistapa kilpailijoiden välisiin lisensointisopimuksiin. Jos osapuolten suhde on
horisontaalinen, toisin sanoen jos lisenssi estää kilpailun, jota olisi voinut olla lisenssinantajan
ja -saajan välillä ilman lisenssiä, lisenssisopimukset voivat johtaa lukuisiin kilpailuongelmiin.
Toisaalta yksinoikeuslisenssit johtavat usein markkinoiden jakoon joko markkina-alueiden tai
asiakkaiden jaon kautta, varsinkin jos yksinomainen lisenssi on vastavuoroinen tai yksinoikeus
ulottuu myös lisensoimattomiin kilpaileviin tuotteisiin. Kilpailijoiden välisissä lisenssisopimuksissa
sovitut tuotantokiintiöt voivat helposti johtaa tuotannon suoraan rajoittamiseen. Toisaalta tietyissä
tilanteissa, erityisesti lisensoinnissa yhteisyritykselle tai kun lisensointi ei ole vastavuoroista,
yksinoikeus voi lisäksi johtaa paitsi tuotemerkkien välisen kilpailun häviämiseen, myös tehokkuus-
etuihin. Jotta voitaisiin arvioida, ylittävätkö tehokkuusedut kilpailuun kohdistuvat negatiiviset
vaikutukset, on otettava huomioon osapuolten markkinavoima ja sopimuksen vaikutusalueeseen
kuuluvien markkinoiden rakenne.

Lisälehti 2: Uusi vähämerkityksisiä sopimuksia koskeva tiedonanto

Komissio antoi 20. joulukuuta uuden tiedonannon vähämerkityksisistä sopimuksista, jotka eivät
Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla rajoita
tuntuvasti kilpailua (”vähämerkityksisiä sopimuksia koskeva tiedonanto” eli ”de minimis
-tiedonanto”). (1) Uusi tiedonanto korvaa aikaisemman, vuonna 1997 annetun tiedonannon (2).
Määrittelemällä selvemmin ja laajemmin, milloin yritysten väliset sopimukset eivät ole perusta-
missopimuksessa kiellettyjä, tiedonanto vähentää sääntöjen noudattamisesta yrityksille, erityisesti
pienille yrityksille, aiheutuvaa taakkaa. Samaan aikaan komissio voi paremmin välttää tutkimasta
tapauksia, jotka eivät ole mielenkiintoisia kilpailupolitiikan kannalta, ja keskittyä tärkeämpiin
tapauksiin.

Uudessa tiedonannossa otetaan huomioon taloudellinen lähtökohta, ja sen tärkeimmät piirteet ovat
seuraavat:

1) Kilpailijoiden välisten sopimusten ”de minimis” -markkinaosuusraja korotetaan 10 prosenttiin ja
ei-kilpailijoiden välisten sopimusten raja 15 prosenttiin.

Aikaisemmassa tiedonannossa sopimukset katsottiin vähämerkityksisiksi, jos sopimus-
puolilla oli enintään viiden ja kymmenen prosentin markkinaosuudet. Kilpailuongelmia ei
yleensä odoteta aiheutuvan, jos yrityksillä ei ole tiettyä vähimmäismarkkinavoimaa. Uusissa
markkinaosuusrajoissa otetaan tämä huomioon, mutta ne on kuitenkin pidetty riittävän
alhaisina, jotta niitä voidaan soveltaa kulloisestakin markkinarakenteesta riippumatta. (3)
Asettamalla kaksi eri ylärajaa otetaan aikaisempaa vastaavalla tavalla huomioon, että kilpaili-
joiden väliset sopimukset johtavat yleensä helpommin kilpailun vastaisiin vaikutuksiin kuin
sopimukset, joiden osapuolet eivät kilpaile keskenään.

(1) EYVL C 368, 22.12.2001, s 13. Uusi tiedonanto on luettavissa Internetissä osoitteessa http://europa.eu.int/comm/
competition/antitrust/deminimis/.

(2) EYVL C 372, 9.12.1997, s. 13.
(3) Tämä ei tarkoita sitä, että tiedonannossa vahvistetut markkinaosuusrajat ylittävien yritysten väliset sopimukset

automaattisesti rajoittavat kilpailua tuntuvasti. Myös tällaisilla sopimuksilla voi olla vain vähäinen vaikutus
kilpailuun yhteismarkkinoilla, mutta tilanne on tällöin arvioitava tapauskohtaisesti. Tällainen arvio on tarpeen
etenkin niiden sopimusten kohdalla, jotka eivät kuulu komission ryhmäpoikkeusasetusten soveltamisalaan.
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4 Menettelysääntöjen tarkistaminen: 
kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan uudet toimivaltuudet

20. Komissio teki 23. toukokuuta 2001 päätöksen tietyissä kilpailuasioita koskevissa menettelyissä
kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan toimivaltuuksista. (14) Nämä kuulemismenettelystä
vastaavan neuvonantajan uudet toimivaltuudet, jotka korvaavat aiemmat toimivaltuudet vuodelta
1994 (15), ovat seurausta komission viime vuonna tekemästä päätöksestä edistää tätä tehtävää.
Tarkoituksena on vahvistaa kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan riippumattomuutta ja
toimivaltaa, vahvistaa neuvonantajan roolia keskittymä- ja kilpailumenettelyissä ja parantaa komission
kilpailumenettelyjen ja niiden tuloksena tehtyjen päätösten puolueettomuutta ja laatua.

2) Markkinaosuusraja myös kumulatiivisia kilpailun vastaisia vaikutuksia aiheuttaville sopimus-
verkoille.

Aikaisempaa tiedonantoa ei sovellettu sopimuksiin, ”jos kilpailua rajoittaa kyseisillä markki-
noilla useiden valmistajien tai välittäjien keskenään tekemien samanlaisten sopimusten
rinnakkaisen verkon kasautuva vaikutus”. Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että esimerkiksi
panimo- tai bensiinialalla toimivat yritykset eivät yleensä kuuluneet tiedonannon sovelta-
misalaan. Uudessa tiedonannossa vahvistetaan erityinen viiden prosentin markkinaosuusraja
markkinoille, joilla on tällaisia samanlaisten sopimusten rinnakkaisia verkkoja.

3) Vakavimpien rajoitusten luettelo on sama kuin horisontaalisissa ja vertikaalisissa ryhmäpoikkeus-
asetuksissa.

Uudessa tiedonannossa määritellään selkeämmin ja johdonmukaisemmin vakavimmat
kilpailunrajoitukset eli rajoitukset, jotka ovat yleensä aina kiellettyjä (esimerkiksi hintojen
sopiminen ja markkinoiden jako) eivätkä kuulu kyseisen tiedonannon piiriin. Tiedonannossa
vahvistettu luettelo muiden kuin kilpailijoiden välisten sopimusten sisältämistä vakavimmista
rajoituksista on sama kuin vertikaalisista sopimuksista annetussa ryhmäpoikkeusasetuksessa
(EY) N:o 2790/1999 (1). Kilpailijoiden välisiin sopimuksiin sisältyvien vakavimpien
rajoitusten luettelo vastaa erikoistumissopimuksista annetussa ryhmäpoikkeusasetuksessa
(EY) N:o 2658/2000 (2) olevaa luetteloa.

4) Pienten ja keskisuurten yritysten väliset sopimukset ovat yleensä vähämerkityksisiä.

Uudessa tiedonannossa todetaan, että pienten ja keskisuurten yritysten välisillä sopimuksilla
on harvoin tuntuvaa vaikutusta jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Pienten ja keskisuurten
yritysten väliset sopimukset eivät siis tavallisesti kuulu 81 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan.

(1) Komission ryhmäpoikkeusasetus 2790/1999, EYVL L 336, 29.12.1999, s. 21.
(2) Komission ryhmäpoikkeusasetus 2658/2000, EYVL L 304, 5.12.2000, s. 3.

¥14∂ Komission päätös, tehty 23 päivänä toukokuuta 2001, tietyissä kilpailuasioita koskevissa menettelyissä kuulemismenettelystä
vastaavan neuvonantajan toimivaltuuksista, EYVL L 162, 19.6.2001, s. 21.

¥15∂ Komission päätös, tehty 12 päivänä joulukuuta 1994, komissiossa kilpailun alalla pidettävistä kuulemismenettelyistä
vastaavan neuvonantajan toimivaltuuksista, EYVL L 330, 21.12.1994, s. 67.
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21. Osapuolten ja kolmansien oikeus tulla kuulluksi on yhteisön oikeuden vakiintunut periaate.
Kyseinen periaate on vahvistettu myös Euroopan unionin perusoikeuskirjassa jokaisen henkilön
oikeutena saada asiansa käsitellyksi puolueettomasti ja oikeudenmukaisesti kohtuullisessa ajassa. Tämän
oikeuden turvaaminen komission kilpailumenettelyissä on kuulemismenettelystä vastaavan
neuvonantajan erityisvastuulla.

22. Kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan tehtävä luotiin vuonna 1982. Aluksi
neuvonantajan vastuu rajoittui kilpailua – eli kartelleja ja määräävän aseman väärinkäyttöä – ja
myöhemmin keskittymiä koskevissa menettelyissä pidettävien suullisten kuulemisten järjestämiseen, puheen-
johtajana toimimiseen ja kuulemisen toteuttamiseen. Neuvonantaja varmisti myös, että kilpailua
koskevien komission päätösluonnosten laadinnassa otettiin riittävästi huomioon kaikki merkitykselliset
seikat riippumatta siitä, olivatko ne osapuolten kannalta myönteisiä tai kielteisiä. Tehtävässään
neuvonantaja edisti kuulemisen ja mahdollisen myöhemmän päätöksen puolueettomuutta. Tehtävää
ajantasaistettiin ja laajennettiin vuonna 1994 osapuolten oikeuksien turvaamiseksi riittävästi. Tämä koski
erityisesti asiakirjojen ja liikesalaisuuksien luottamuksellisuutta ja riittävää oikeutta tutustua asiaa
koskevaan komission asiakirja-aineistoon.

23. Uusiin toimivaltuuksiin, jotka komissio hyväksyi 23. toukokuuta 2001, sisältyvät edelleen
kyseiset keskeiset neuvonantajan tehtävät. Neuvonantajan asemaa on kuitenkin vahvistettu ja toimival-
tuuksia muokattu ja konsolidoitu kilpailuoikeuden kehityksen perusteella.

24. Kuulemismenettelystä vastaavien neuvonantajien nimityksen avoimuutta on lisätty julkaisemalla
nimitykset Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä, ja tehtävän keskeyttäminen, nimityksen
päättyminen tai siirto puolestaan edellyttää komission perusteltua päätöstä. Tällainen päätös julkaistaan
Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä. Samoin on lisätty neuvonantajan riippumattomuutta kilpailun
pääosastosta siten, että neuvonantaja kuuluu hallinnollisesti kilpailuasioista vastaavan komission jäsenen
alaisuuteen ja raportoi suoraan tälle eikä kilpailun pääosaston pääjohtajalle kuten aikaisemmin.

25. Kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan tehtäviä on lisäksi vahvistettu itse päätöksente-
koprosessissa. Kilpailun pääosaston ylemmän johdon on pidettävä neuvonantaja ajan tasalla menettelyn
kulusta aina siihen vaiheeseen asti, jolloin päätösluonnos luovutetaan kilpailuasioista vastaavalle
komission jäsenelle. Kuulemismenettelystä vastaava neuvonantaja voi esittää kyseiselle komission
jäsenelle huomautuksensa mistä tahansa asiasta, joka tulee esille kilpailuasioita koskevissa komission
menettelyissä. Erityisesti kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan loppukertomus, joka laaditaan
neuvoa-antavalle komitealle toimitetun päätösluonnoksen perusteella, on nyt liitettävä järjestelmällisesti
komissiolle esitettävään päätösluonnokseen, jotta komissiolla on käytössään kaikki menettelyn kulkua ja
kuulemisoikeuden noudattamista koskevat merkitykselliset tiedot. Loppukertomusta voidaan muuttaa
päätösluonnokseen tehtyjen muutosten perusteella päätöksen hyväksymiseen saakka. Menettelyn
avoimuuden lisäämiseksi itse päätöksen lisäksi myös loppukertomus on annettava tiedoksi niille, joille
päätös on osoitettu, sekä jäsenvaltioille. Loppukertomus julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa
lehdessä yhdessä päätöksen kanssa.

26. Uusissa toimivaltuuksissa laajennetaan kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan asemaa
osapuolten ehdottamien korjaustoimenpiteiden osalta menettelyssä, jonka komissio on aloittanut
keskittymä- tai kilpailuasiassa. Kuulemismenettelystä vastaava neuvonantaja voi tarvittaessa antaa
kertomuksen minkä tahansa sellaisen tutkimuksen objektiivisuudesta, joka on tehty ehdotettujen
sitoumusten kilpailuvaikutusten arvioimiseksi.

27. Uudessa päätöksessä käsitellään myös kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan toimival-
tuuksia myöntää tai kieltää tietojen luottamuksellisuus, silloin kun tiedot julkaistaan Euroopan yhteisöjen
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virallisessa lehdessä. Tämä pätee erityisesti keskittymä- ja kilpailuasioita koskevien komission päätösten
julkisiin toisintoihin.

28. Se, että osapuolet katsovat menettelyyn liittyvät seikat tärkeiksi, on korostunut asioissa, jotka on
viety ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen ja jotka johtivat oikeuden puheenjohtajan 20.
joulukuuta 2001 julkaisemiin määräyksiin (16).

29. Komissio nimitti Serge Duranden 30. lokakuuta ja Karen Williamsin 16. lokakuuta kuulemis-
menettelystä vastaaviksi neuvonantajiksi.

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

1 81 artikla

1.1 Kartellit

1.1.1 Kartellipäätösten ennätyksellinen vuosi

30. Kartelliasioiden käsittelylle annetun etusijan johdosta vuonna 2001 käsiteltyjen kartellien
lukumäärä kasvoi huomattavasti. Komissio teki kymmenen kielteistä päätöstä: grafiittielektrodit,
natriumglukonaatti, SAS/Maersk, vitamiinit, saksalaiset pankit, sitruunahappo, Belgian panimot,
Luxemburgin panimot, sinkkifosfaatti ja itsejäljentävä paperi. Lisäksi päätettiin euron käyttöönottoon
liittyvien viiden asian tutkiminen pankkialalla. (17) Komissio julkaisi väitetiedoksiannon useissa asioissa,
joista voidaan mainita kipsilevyt ja GFU. (18)

31. Salaiset kartellisopimukset ovat vakavimpia kilpailunrajoituksia. Ne johtavat hintojen nousemiseen ja
kuluttajien valinnanvaran vähenemiseen. Ne vaikuttavat kielteisesti myös koko Euroopan teollisuuteen
nostamalla niiden palvelujen, hyödykkeiden ja raaka-aineiden hintoja, joita yritykset hankkivat kartellin
osallistujilta. Pitemmällä aikavälillä tällainen toiminta heikentää eurooppalaisen teollisuuden maailman-
laajuista kilpailukykyä.

32. Näistä syistä kartellien havaitseminen, niihin puuttuminen ja seuraamusten määrääminen on ollut
yksi komission soveltaman kilpailupolitiikan keskeisiä piirteitä komission perustamisesta lähtien.
Vuonna 1998 perustettu erikoisyksikkö (kartelliyksikkö) on konkreettinen osoitus ensisijaisuudesta,
jonka komissio aikoo antaa kartellien vastaiselle toiminnalle. Tähän toimintaan voivat myös muut
yksiköt osallistua. Lisäksi kilpailumenettelyjä koskevan asetuksen N:o 17 korvaavan neuvoston
asetuksen voimaantulo tulevaisuudessa antaa markkinoiden valvonnalle ja markkinoilla syntyvien
kilpailua rajoittavien salaisten käytäntöjen vastaiselle toiminnalle EU:n kilpailupolitiikassa keskeisen
sijan. Tämän vuoksi on jo usean vuoden ajan korostettu kilpailun pääosaston resurssien tuntuvaa vahvis-
tamista ja sen työskentelymenetelmien uudistamista kartellien vastaisessa taistelussa.

33. Salaisten kartellien havaitseminen, niihin puuttuminen ja seuraamusten määrääminen
muodostavat jatkuvan haasteen kilpailuviranomaisille. Kaupan lisääntyvän maailmanlaajuistumisen
vuoksi viranomaisten on käsiteltävä salaisia sopimuksia, joiden soveltamisalue ulottuu Euroopan rajojen

¥16∂ Asiat T-219/01 R, Commerzbank AG, ja T-216/01R, Reisebank AG, sekä asia T-213/01 R, Österreichische Postsparkasse AG.
¥17∂ Katso jäljempänä otsake 1.1.2.
¥18∂ Lehdistötiedotteet Memo/01/149, 24.4.2001, ja IP/01/830, 13.6.2001.
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ulkopuolelle ja jotka on joskus tehty ETA:n ulkopuolella. Uuden tietoliikenne- ja viestintäteknologian
yleistyminen on tehnyt vaikeammaksi saada todisteita tällaisista sopimuksista. Sekä Euroopassa että sen
ulkopuolella käydyn kartellien vastaisen taistelun voimistumisen vastapainona on kartellien käyttämien
keinojen kehittyminen.

34. Asetuksen N:o 17 uudistamisella, josta parhaillaan keskustellaan neuvostossa, on suuri merkitys,
sillä sen perusteella komissio voi vastata tähän haasteeseen tehostamalla entisestään salaisten käytäntöjen
vastaista toimintaansa. Erityisesti tutkimusvaltuuksien uudistaminen, johon liittyy mahdollisuus tehdä
tarkastuksia yksityisasunnoissa, on keskeinen tekijä kartellinvastaisen toiminnan mukauttamisessa
kartellien entistä kehittyneempiin käytäntöihin.

35. Samalla tavalla ja samoista syistä komissio on sitoutunut tarkistamaan sakkojen määräämättä
jättämisestä tai lieventämisestä annettua tiedonantoa.

36. Euroopan komissio hyväksyi ensimmäisen sakkojen määräämättä jättämistä tai lieventämistä
koskevan tiedonannon vuonna 1996 (19) lisätäkseen kartellien havaitsemisen ja kartelleja koskevien
asioiden käsittelyn tehokkuutta. Sakkojen määräämättä jättämisen tai lieventämisen tarkoituksena on
toimia vahvana tutkinnallisena aseena ja palkita komission kanssa yhteistyötä tekevät yritykset. Siinä
tunnustetaan vaikeudet saada pitäviä todisteita salaisista kartelleista entistä kehittyneemmässä
ympäristössä.

37. Tiedonantoa on sovellettu viisi vuotta, ja sillä on tärkeä asema kartellien vastaisten
kilpailusääntöjen täytäntöönpanossa. Yritykset ovat turvautuneet tähän tiedonantoon monissa heinäkuun
1996 jälkeen käsittelyyn otetuissa asioissa. Tähän mennessä tiedonantoa on sovellettu 16:ssa komission
päätöksessä: seostelisä (20), British Sugar (21), esieristetyt putket (22), kreikkalaiset lautat (23), saumattomat
teräsputket (24), lysiini (25), SAS / Maersk Air (26), grafiittielektrodit (27), natriumglukonaatti (28),
vitamiinit (29), Belgian panimot (30), Luxemburgin panimot (31), sitruunahappo (32), saksalaiset pankit (33),
sinkkifosfaatti (34) ja itsejäljentävä paperi (35).

38. Tähän mennessä saatujen kokemusten mukaan tiedonannon tehokkuutta parantaisivat
avoimuuden lisääntyminen ja niiden edellytysten varmuus, joilla sakkoja alennetaan. Olisi myös
hyödyllistä sitoa toisiinsa lähemmin sakkojen alentamismäärä ja yrityksen panos rikkomisen selvit-
tämiseen.

¥19∂ EYVL C 207, 18.7.1996, s. 4.
¥20∂ EYVL L 100, 1.4.1998.
¥21∂ EYVL L 76, 22.3.1999.
¥22∂ EYVL L 24, 30.1.1999.
¥23∂ EYVL L 109, 27.4.1999.
¥24∂ Ei julkaistu.
¥25∂ EYVL L 152, 7.6.2001.
¥26∂ Asiat COMP/D2/37.444 ja COMP/D2/37.386, EYVL L 265, 5.10.2001.
¥27∂ Asia COMP/36.490, lehdistötiedote IP/01/1010, 18.7.2001.
¥28∂ Asia COMP/36.756, lehdistötiedote IP/01/1355, 20.10.2001.
¥29∂ Asia COMP/37.512, lehdistötiedote IP/01/1625, 21.11.2001.
¥30∂ Asia COMP/37.614, lehdistötiedote IP/01/1739, 5.12.2001.
¥31∂ Asia COMP/37.800, lehdistötiedote IP/01/1740, 5.12.2001.
¥32∂ Asia COMP/36.604, lehdistötiedote IP/01/1743, 5.12.2001.
¥33∂ Asia COMP/37.919, lehdistötiedote IP/01/1796, 11.12.2001.
¥34∂ Asia COMP/37.027, lehdistötiedote IP/01/1797, 11.12.2001.
¥35∂ Asia COMP/36.212, lehdistötiedote IP/01/1892, 20.12.2001.
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39. Näistä syistä komissio on päättänyt viiden vuoden soveltamisen jälkeen tarkistaa tiedonantoa
parantaakseen sen toimivuutta ja lisätäkseen komission kykyä havaita kartelleja ja puuttua niihin. Uuden
tiedonannon luonnoksessa, joka julkaistiin 21. heinäkuuta (36), käsiteltiin näitä seikkoja monilla tavoilla
ja luotiin pohja uuden tiedonannon hyväksymiselle vuonna 2002.

1.1.2 Vuoden 2001 kartellipäätökset

Grafiittielektrodit (37)

40. Komissio määräsi 18. heinäkuuta saksalaiselle SGL Carbon AG:lle, yhdysvaltalaiselle UCAR
Internationalille ja kuudelle muulle yhtiölle yhteensä 218,8 miljoonan euron sakot hintojen
määräämisestä ja grafiittielektrodimarkkinoiden jakamisesta. Laajan, vuonna 1997 alkaneen tutkinnan
jälkeen komissio totesi yritysten osallistuneen maailmanlaajuiseen kartelliin lähes koko 1990-luvun ajan.
Komissio luonnehti yritysten toimintaa erittäin vakavaksi EY:n kilpailusääntöjen rikkomiseksi.

41. Grafiittielektrodit ovat keraamisesti vuorattuun muottiin valettuja grafiittipalkkeja, joita
käytetään ensi sijassa terästeollisuuden valokaariuuneissa.

42. Sakkojen määräämättä jättämisestä tai lieventämisestä annetun tiedonannon osalta on
huomattava, että tämä oli ensimmäinen kerta, jolloin komissio myönsi huomattavan alennuksen sakosta
(70 prosenttia). Kyseinen alennus myönnettiin Showa Denkolle, sillä se oli ensimmäinen yritys, joka
ryhtyi yhteistyöhön ja toimitti komissiolle ratkaisevia todisteita kartellista.

SAS/Maersk (38)

43. Samoin 18. heinäkuuta komissio päätti sakottaa skandinaavisia lentoyhtiöitä SAS:ää ja Maersk
Airia määräämällä SAS:lle 39,375 miljoonan euron ja Maersk Airille 13,125 miljoonan euron sakon
markkinoiden jakamista koskeneen salaisen sopimuksen vuoksi. Sopimuksen johdosta SAS sai monopo-
liaseman Kööpenhaminan ja Tukholman välisellä reitillä, mikä aiheutti vahinkoa yli miljoonalle reittiä
joka vuosi käyttävälle matkustajalle, ja osapuolet jakoivat muut Tanskasta lähtevät tai Tanskaan
suuntautuvat reitit. (39)

44. SAS ja Maersk Air olivat ilmoittaneet yhteistyösopimuksesta, joka koski ensisijaisesti yhteistun-
nusten käyttöä ja kanta-asiakasohjelmia. Alustavan tutkinnan aikana ilmeni, että yhteistyösopimuksen
tullessa voimaan Maersk Air oli vetäytynyt Kööpenhamina–Tukholma-reitiltä, jolla se oli siihen asti
kilpaillut SAS:n kanssa. Ilmeni myös, että SAS oli samaan aikaan lopettanut lennot Kööpenhaminan ja
Venetsian välisellä reitillä, kun taas Maersk Air oli aloittanut liikennöinnin tällä reitillä, ja että SAS oli
vetäytynyt Billund–Frankfurt-reitiltä, jolloin Maersk Air – sen aikaisempi kilpailija tällä reitillä – oli
jäänyt ainoaksi liikennöijäksi.

45. Nämä reitille tulot ja reitiltä poistumiset, joista ei ollut ilmoitettu, olivat osa laajempaa markki-
noiden jakamista koskevaa sopimusta, johon sisältyi yleinen kilpailukieltolauseke. Lauseke koski
osapuolten tulevia toimintoja Tanskaan suuntautuvilla tai Tanskasta lähtevillä kansainvälisillä reiteillä ja
Tanskan kotimaisilla reiteillä.

¥36∂ EYVL C 205, 21.7.2001, s. 18.
¥37∂ Asia COMP/36.490, lehdistötiedote IP/01/1010, 18.7.2001.
¥38∂ Asiat COMP/D2/37.444 ja COMP/D2/37.386, EYVL L 265, 5.10.2001.
¥39∂ SAS valitti päätöksestä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 3. lokakuuta 2001 (T-241/01) kiistäen sakon määrän.
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46. Markkinoiden jakaminen havaittiin yhtiöissä tehtyjen tarkastusten tuloksena. Tarkastukset tehtiin
kesäkuussa 2000 tiiviissä yhteistyössä Ruotsin ja Tanskan kilpailuviranomaisten kanssa.

47. Päätöksen johdosta kahden suurimman Tanskaan suuntautuvaa ja Tanskasta lähtevää liikennettä
harjoittavan lentoyhtiön, SAS:n ja Maersk Airin, välinen kilpailu palautui kuluttajien hyödyksi.

Natriumglukonaatti (40)

48. Komissio määräsi 2. lokakuuta 2001 yhteensä 57,53 miljoonan euron sakot Archer Daniels
Midland Company Inc:lle, Akzo Nobel N.V:lle, Avebe B.A:lle, Fujisawa Pharmaceutical Company
Ltd:lle, Jungbunzlauer AG:lle ja Roquette Frères S.A:lle hintojen määräämisestä ja natriumglukonaattimark-
kinoiden jakamisesta. Komissio luonnehti yhtiöiden toimintaa erittäin vakavaksi EY:n ja ETA:n
kilpailusääntöjen rikkomiseksi.

49. Vuonna 1997 alkaneen tutkinnan jälkeen komissio katsoi, että yritykset olivat osallistuneet
maailmanlaajuiseen kartelliin vuosina 1987–1995. Kartellisopimukset pantiin täytäntöön yksityiskoh-
taisen myynnin seurannan, säännöllisten monen- ja kahdenvälisten tapaamisten ja korvausjärjestelmän
avulla. Komissio kokosi todisteita yli 25 kartellikokouksesta, jotka on pidetty kartellin keston aikana.

50. Natriumglukonaatti on kemikaali, jota käytetään metallin ja lasin puhdistuksessa, kuten pullojen
pesemisessä, työkalujen puhdistamisessa ja maalin poistamisessa, sekä elintarvikkeiden lisäaineena ja
monissa muissa kemiallisissa sovelluksissa.

51. Komissio myönsi ensimmäisen kerran huomattavan alennuksen sakosta sakkojen määräämättä
jättämisestä tai lieventämisestä annetun tiedonannon B kohdan nojalla. Fujisawalle myönnettiin
80 prosentin alennus, koska se oli ensimmäisenä esittänyt ratkaisevia todisteita kartellin olemassaolosta,
ennen kuin komissio oli ryhtynyt päätöksellä määrättyyn tutkimukseen. Komissio ei myöntänyt
Fujisawalle 100 prosentin alennusta sakosta, kuten se olisi voinut tehdä B kohdan nojalla, sillä Fujisawa
otti yhteyttä komissioon vasta saatuaan tietopyynnön. Tämä haluttomuus ottaa komissioon yhteyttä oma-
aloitteisesti ja ennen mitään tutkintatoimenpidettä otettiin huomioon.

Vitamiinit (41)

52. Komissio teki 21. marraskuuta EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan ja ETA-sopimuksen 53
artiklan mukaisen päätöksen, jossa se katsoi, että kolmetoista A-, E-, B1-, B2-, B5-, B6-, C-, D3- ja H-
vitamiinien, foolihapon, beetakaroteenin ja karotenoidien valmistajaa oli osallistunut tuotekohtaisiin
kartelleihin eli yhteensä kahteentoista erilliseen rikkomiseen.

53. Komissio määräsi kahdeksalle yhtiölle yhteensä 855,23 miljoonan euron sakon kahdeksan eri
tuotteen hintojen määräämisestä ja niitä koskevien myyntikiintiöiden jakamisesta. Kilpailuasioissa
sakkojen määräämiseen sovellettava vanhentumisaika (42) koski B1-, B6- ja H-vitamiineja sekä
foolihappoa. Komissio ei näin ollen sakottanut yhtiöitä näihin kartelleihin osallistumisesta. Kukin
sopimus rikkoi erittäin vakavalla tavalla EY:n kilpailusääntöjä, joten oli perusteltua asettaa sakkojen
kokonaismäärä korkeaksi.

¥40∂ Asia COMP/36.756, lehdistötiedote IP/01/1355, 20.10.2001.
¥41∂ Asia COMP/37.512, lehdistötiedote IP/01/1625, 21.11.2001.
¥42∂ Neuvoston asetus (ETY) N:o 2988/74, annettu 26 päivänä marraskuuta 1974, vanhentumisajoista liikennettä ja kilpailua

koskeviin Euroopan talousyhteisön sääntöihin liittyvissä menettelyissä ja niiden nojalla määrättyjen seuraamusten
täytäntöönpanossa.



XXXI KILPAILUPOLITIIKKAA KOSKEVA KERTOMUS 2001 – SEC(2002) 462 LOPULLINEN 35

KILPAILURAPORTTI 2001

54. Huomiota herättävä piirre näissä rikkomisissa oli kahden johtavan vitamiinivalmistajan,
Hoffmann-La Rochen ja BASFin, keskeinen asema lähes jokaisessa kartellissa, kun taas muut toimijat
olivat osallistuneet vain muutaman vitamiinituotteen kartelliin.

55. Kunkin kartellin osallistujat määräsivät eri vitamiinituotteiden hinnat, jakoivat myyntikiintiöt,
sopivat hinnankorotuksista ja toteuttivat ne ja ilmoittivat hinnoista sopimustensa mukaisesti. Ne
perustivat myös järjestelyn sopimusten noudattamisen seuraamiseksi ja sopimusten täytäntöön
panemiseksi ja osallistuivat säännöllisiin kokouksiin suunnitelmien toteuttamiseksi. Eri kartellien
toimintatavat olivat periaatteessa samat. Menettelyn jatkuvuuden ja samankaltaisuuden vuoksi komissio
katsoi, että oli syytä käsitellä kaikkia eri vitamiineja koskevia sopimuksia yhden ja saman menettelyn
puitteissa ja samassa päätöksessä.

Sitruunahappo (43)

56. Komissio päätti 5. joulukuuta määrätä yhteensä 135,22 miljoonan euron sakot viidelle sitruuna-
happoa valmistavalle yritykselle.

57. Komission tutkimuksessa ilmeni, että kyseiset viisi valmistajaa olivat osallistuneet vuosina
1991–1995 maailmanlaajuiseen salaiseen sopimukseen hintojen määräämiseksi ja sitruunahappomarkki-
noiden jakamiseksi. Koska sopimus luokiteltiin erittäin vakavaksi EY:n perustamissopimuksen
81 artiklan ja ETA-sopimuksen 53 artiklan rikkomiseksi, korkea sakko oli perusteltu.

Belgian panimot (44)

58. Komissio määräsi 5. joulukuuta 2001 viidelle yhtiölle yhteensä 91,655 miljoonan euron sakot
näiden osallistuttua kahteen erilliseen salaiseen kartelliin Belgian olutmarkkinoilla.

59. Ensimmäinen kartelli koski toisaalta Interbrew’ta ja toisaalta Alken-Maesia ja Danonea (Alken-
Maesin tuolloinen emoyhtiö). Interbrew ja Alken-Maes/Danone, jotka ovat markkinoilla ensimmäisenä ja
toisena, sopivat yleisestä ”hyökkäämättömyyssopimuksesta”, asiakkaiden jakamisesta anniskelumarkki-
noilla (hotelli- ja ravintola-alalla), hintojen määräämisestä vähittäismyyntialalla, investointien ja
mainonnan rajoittamisesta hotelli- ja ravintola-alalla, uudesta tariffirakenteesta (hotelli- ja ravintola-ala
sekä vähittäismyynti) ja myyntivolyymia koskevien yksityiskohtaisten kuukausitietojen vaihtojärjes-
telystä (hotelli- ja ravintola-ala ja vähittäismyynti). Kartelli toimi vuosina 1993–1998. Yhtiöiden
toimitusjohtajat ja muu ylempi johto tapasivat säännöllisesti sopimusten tekemiseksi ja niiden
valvomiseksi. Komissio katsoi rikkomisen erittäin vakavaksi. Määrätessään sakon suuruutta komissio otti
huomioon myös sen, että Danone oli syyllistynyt samanlaisiin 81 artiklan vastaisiin rikkomisiin myös
aikaisemmin. (45)

60. Toinen kartelli koski Belgiassa kauppiaiden omalla merkillä myytäviä oluita. Nämä ovat oluita,
joita valintamyymälät tilaavat panimoilta mutta myyvät omalla merkillään. Lokakuusta 1997
heinäkuuhun 1998 Interbrew, Alken-Maes, Haacht ja Martens tapasivat neljä kertaa keskustellakseen
Belgiassa kauppiaiden omalla merkillä myytävien oluiden markkinoista yleisesti sekä erityisesti niiden
hinnoista ja asiakkaista. Tapaamisten aikana kyseiset neljä panimoa vaihtoivat myös liiketoimintaa
koskevia tietoja. Kartelli luokiteltiin vakavaksi rikkomiseksi.

¥43∂ Asia COMP/36.604, lehdistötiedote IP/01/1743, 5.12.2001.
¥44∂ Asia COMP/37.614, lehdistötiedote IP/01/1739, 5.12.2001.
¥45∂ Komission päätös 23.7.1984 (tasolasi) ja komission päätös 15.5.1974 (tasolasi).
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Luxemburgin panimot (46)

61. Komissio määräsi 5. joulukuuta yhteensä 448 000 euron sakot kolmelle luxemburgilaiselle
panimolle Brasserie Bofferdingille, Brasserie Battinille ja Brasserie de Wiltzille näiden osallistuttua
markkinoiden jakamista koskevaan sopimukseen Luxemburgin hotelli- ja ravintola-alalla eli anniskelu-
myynnissä. Neljännelle panimolle, Brasserie de Luxembourgille, joka on Interbrew’n tytäryhtiö, ei
määrätty sakkoa, koska se paljasti kartellin komissiolle ja täytti muut sakkojen määräämättä jättämisestä
tai lieventämisestä annetun tiedonannon B kohdan edellytykset.

62. Panimot sopivat kirjallisesti kunnioittavansa toistensa yksinostojärjestelyjä (ostovelvoitteita),
joita ne ovat tehneet hotelli- ja ravintola-alan asiakkaiden kanssa, sekä toimenpiteitä, joiden
tarkoituksena oli rajoittaa ulkomaisten panimoiden pääsy Luxemburgin hotelli- ja ravintola-alalle.
Sopimus oli voimassa vuosina 1985–2000. Se katsottiin vakavaksi rikkomiseksi.

Sinkkifosfaatti (47)

63. Komissio määräsi 11. joulukuuta yhteensä 11,95 miljoonan euron sakot kuudelle sinkkifosfaatin
nykyiselle tai entiselle valmistajalle. Komission tutkimuksessa ilmeni, että nämä valmistajat olivat
osallistuneet vuosina 1994–1998 kartelliin, joka oli kattanut koko Euroopan talousalueen ja jonka
johdosta ne olivat voineet määrätä hinnat ja jakaa keskenään 90 prosentin osuutensa sinkkifosfaatin
markkinoista. Sinkkifosfaatti on korroosiota estävä mineraalipigmentti, jota käytetään teollisuusmaalien
valmistuksessa. Kartelli rikkoi erittäin vakavalla tavalla EY:n perustamissopimuksen 81 artiklaa ja ETA-
sopimuksen 53 artiklaa.

Euroalueen valuuttojen vaihtomaksuja koskeva sovintoratkaisu ja saksalaiset pankit (48)

64. Pian sen jälkeen, kun euro oli otettu käyttöön 1. tammikuuta 1999, komissio (sisämarkkinoiden
pääosasto) vastaanotti kanteluja, joiden mukaan euroalueen seteleiden ja kolikkojen vaihtomaksut olivat
edelleen korkeat. Komissio teki yllätystarkastuksia useisiin pankkeihin ja lähetti tietopyynnöt useimmille
euroalueen pankeille. Se keräsi todisteita, joiden mukaan eräät pankkiryhmittymät olivat saattaneet sopia
salaisesti vaihtomaksujen pitämisestä tietyllä tasolla pienentääkseen tappioita, joita euron käyttöönotosta
aiheutui. Tämän perusteella komissio aloitti vuonna 2000 menettelyn useita pankkeja ja valuutanvaihto-
toimistoja vastaan seitsemässä jäsenvaltiossa (Belgia, Saksa, Irlanti, Alankomaat, Itävalta, Portugali ja
Suomi).

65. Useat pankit esittivät komissiolle yksipuolisia ehdotuksia, joiden mukaan ne i) alentaisivat
huomattavasti euroalueen setelien valuutanvaihtomaksua ja ii) poistaisivat kyseiset maksut kokonaan
viimeistään lokakuuhun 2000 mennessä ainakin ostettaessa valuuttaa tilinomistajilta.

66. Ottaen huomioon kyseisten markkinoiden poikkeuksellisen häviämisen ja välittömän hyödyn,
jonka kuluttajat saavat niiden ehdotusten johdosta, jotka poikkeavat väitetystä salaisesta yhteistyöstä,
komissio päätti lopettaa kartellimenettelyn yli viittäkymmentä Belgiassa, Irlannissa, Alankomaissa,
Portugalissa ja Suomessa toimivaa pankkia vastaan sekä eräitä saksalaisia pankkeja vastaan. (49)

¥46∂ Asia COMP/37.800, lehdistötiedote IP/01/1740, 5.12.2001.
¥47∂ Asia COMP/37.027, lehdistötiedote IP/01/1797, 11.12.2001.
¥48∂ Asia COMP/37.919, lehdistötiedote IP/01/1796, 11.12.2001.
¥49∂ Lehdistötiedote IP/01/1159, 31.7.2001.
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67. Komissio määräsi 12. joulukuuta yhteensä 100,8 miljoonan euron sakot viidelle saksalaispankille
näiden sovittua noin kolmen prosentin palkkiosta euroalueen setelien ostamisesta ja myymisestä
1.1.1999 alkaneella kolmevuotisella siirtymäkaudella.

68. Itävaltaa koskevaa tapausta tutkitaan parhaillaan tarkasteltavana olevan Itävallan pankkialaa
koskevan laajemman kartellin yhteydessä.

Itsejäljentävä paperi (50)

69. Komissio määräsi 20. joulukuuta yhteensä 313,69 miljoonan euron sakot kymmenelle
itsejäljentävää paperia valmistavalle yritykselle.

70. Komissio havaitsi tutkimuksessaan, että kyseiset yritykset olivat osallistuneet vuosina 1992–1995
salaiseen Euroopan laajuiseen kartelliin parantaakseen kannattavuuttaan yhteisillä hinnankorotuksilla.
Sopimuksen katsottiin rikkovan erittäin vakavalla tavalla EY:n perustamissopimuksen 81 artiklaa ja ETA-
sopimuksen 53 artiklaa. Näin ollen sakkojen suuri määrä oli perusteltu, erityisesti Arjo Wiggins
Appletonille määrätty 184,27 miljoonan euron sakko, sillä yhtiö oli markkinajohtaja ja kartellin alkuun-
panija. Sappi vapautettiin kaikista sakoista, sillä se oli ensimmäinen tutkintayhteistyötä tehnyt ja
ratkaisevia todisteita kartellista toimittanut yritys.

British Sugaria koskeva tuomioistuimen päätös

71. Komissio teki 14. lokakuuta 1998 päätöksen, jossa määrättiin EY:n perustamissopimuksen
81 artiklan 1 kohdan rikkomisesta sakkoja sokeria tuottaville British Sugarille ja Tate&Lylelle sekä
sokerikauppiaille Napier Brownille ja James Budgettille, sillä nämä olivat yhteensovittaneet hintapoli-
tiikkansa Yhdistyneen kuningaskunnan valkoisen kidesokerin markkinoilla. (51)

72. Kolmen osapuolen valitettua päätöksestä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin vahvisti
komission päätöksen 12. heinäkuuta 2001 tekemässään päätöksessä (52), lukuun ottamatta Tate&Lylelle
sakosta myönnettyä alennusta. Tuomioistuin ei hyväksynyt osapuolten esittämiä väitteitä, joiden
perusteella ne pyrkivät osoittamaan, että rikkomista ei ollut tapahtunut ja että niiden toiminta ei voinut
vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan.

73. Määrättyjen sakkojen osalta tuomioistuin tuki komission näkemystä rikkomisen luokittelusta
vakavaksi, kestosta, tahallisuudesta sekä raskauttavista ja lieventävistä seikoista. Tutkittuaan sakkojen
määräämättä jättämistä tai lieventämistä tuomioistuin ei asettanut kyseenalaiseksi asiaa koskevan
tiedonannon (53) periaatteita. Tuomioistuin katsoi kuitenkin, että komissio oli virheellisesti katsonut, että
Tate&Lylen yhteistoiminta ei ollut jatkuvaa ja täydellistä tiedonannon B kohdan d alakohdassa
tarkoitetulla tavalla. Näin ollen tuomioistuin käytti täyttä harkintavaltaansa (54) ja arvioi itse Tate&Lylen
yhteistyön arvon uudelleen ja korotti sakon lievennystä 50 prosentista 60 prosenttiin.

74. British Sugar on valittanut ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomiosta Euroopan
yhteisöjen tuomioistuimeen. (55)

¥50∂ Asia COMP/36.212, lehdistötiedote IP/01/1892, 20.12.2001.
¥51∂ Päätöstä selostetaan laajemmin XXVIII kilpailupolitiikkaa koskevassa kertomuksessa 1998, s. 138–140.
¥52∂ Yhdistetyt asiat T-202/98, T-204/98, T-207/98 Tate&Lyle, British Sugar, Napier Brown v. komissio.
¥53∂ EYVL C 207, 18.7.1996, s. 4.
¥54∂ Katso EY:n perustamissopimuksen 229 artikla, vuonna 1962 annetun asetuksen N:o 17 17 artikla.
¥55∂ Asia C-359/01 P.
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2 82 ja 86 artikla

2.1  82 artikla – määräävässä asemassa olevat yritykset

75. EY:n perustamissopimuksen 82 artiklassa kielletään markkinoilla määräävässä asemassa olevia
yrityksiä käyttämästä väärin asemaansa kolmansien vahingoksi. Tällaista väärinkäyttöä voi olla
esimerkiksi tuotannon rajoittaminen, kohtuuttomien hintojen veloittaminen, syrjivä hinnoittelu tai saalis-
tushinnoittelu, sitominen tai muut kaupalliset käytännöt, jotka eivät perustu taloudellisen tehokkuuden
periaatteeseen. Näillä käytännöillä on kielteinen vaikutus kilpailuun. Niitä käyttävät yritykset, jotka
markkinavoimansa johdosta voivat eristäytyä kilpailupaineista ja poistaa markkinoilta kilpailijat
tuottamatta merkittävää vahinkoa itselleen tai sulkea markkinoille pääsyn merkittävässä määrin uusilta
toimijoilta.

76. Vuonna 2001 komissio määräsi sakkoja neljässä 82 artiklan mukaisessa asiassa. Muissa
tutkituissa asioissa komissio hyväksyi yritysten esittämät sitoumukset tai sopimuksiin tehtävät
muutokset, joilla sääntöjenvastainen toiminta päättyi. Tutkitut asiat eivät rajoittuneet tietyille toimialoille
vaan ne koskivat muun muassa postipalveluja ja ajoneuvoteollisuutta.

Deutsche Post AG I (56)

77. Komissio teki 20. maaliskuuta ensimmäisen 82 artiklan mukaisen päätöksen postialalla.
Päätöksen mukaan Saksan postitoiminnan harjoittaja Deutsche Post AG oli käyttänyt väärin määräävää
asemaansa yrityksille tarjottavien pakettipalvelujen markkinoilla myöntämällä uskollisuusalennuksia ja
harjoittamalla saalistushinnoittelua. Deutsche Postille määrättiin 24 miljoonan euron sakko. Katso jakson
I.C. luku 2.2.

Deutsche Post AG II (57)

78. Toinen postipalveluja koskeva päätös, joka koski jälleen Deutsche Post AG:tä, tehtiin
25. heinäkuuta. Katso jakson I.C. luku 2.2.

Duales System Deutschland (DSD) (58)

79. Komissio päätti 20. huhtikuuta, että DSD, joka loi Der Grüne Punkt -ympäristömerkin, käytti
väärin määräävää asemaansa Saksan myyntipakkausten keräys- ja kierrätysmarkkinoilla. DSD on ainoa
yritys, jolla on kattava pakkausten keräys- ja kierrätyspalvelu Saksassa. Komissio puuttui DSD:n ja sen
asiakkaiden välisessä tavaramerkkisopimuksessa olevaan määräykseen, joka velvoitti asiakkaat
maksamaan maksuja ympäristömerkillä merkittyjen pakkausten volyymin mukaan sen sijaan, että
maksut olisivat vastanneet niiden pakkausten volyymia, joita DSD:n keräys- ja kierrätyspalvelut
koskivat. Määräys oli 82 artiklan vastainen, koska se pakotti asiakkaat maksamaan palveluista, joita ei
todellisuudessa tarjottu, ja esti kilpailijoiden tulon markkinoille.

¥56∂ Asia COMP/C1/35.141.
¥57∂ Asia COMP/C1/36.915.
¥58∂ Asia COMP/34.493, lehdistötiedote IP/01/584.
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Lisälehti 3: Kilpailupolitiikka pakkausjätealalla

Pannessaan Euroopan yhteisön ympäristölainsäädännön täytäntöön jäsenvaltiot asettivat pakkaus-
jätteen hyödyntämis- ja kierrätystavoitteet saastuttaja maksaa -periaatteen mukaisesti. Kunkin maan
kansallisessa lainsäädännössä asetetaan puitteet teollisuudelle, joka puolestaan perustaa myyntipak-
kausten keräys- ja kierrätysjärjestelmät. Niin sanotuissa kattavissa järjestelmissä, kuten komission
vastikään tarkastelemissa järjestelmissä, on sopimussuhteita järjestelmän ylläpitäjien ja pakattujen
tavaroiden tuottajien/jakelijoiden, pakkausten kerääjien ja takuu-/kierrätysyhtiöiden välillä.

Komissio pyrkii toimimaan kuluttajien edun mukaisesti. Tarkoituksena on varmistaa, että alalle
luodut uudet markkinat ovat avoinna kilpailulle, samalla kun pidetään ympäristönsuojelun taso
korkeana. Samalla palveluja tarjotaan mahdollisimman edullisesti. Komissio teki vuonna 2001 useita
päätöksiä ja lähetti hallinnollisia kirjeitä (kaksi päätöstä asiassa Duales System Deutschland (1), yksi
päätös asiassa Eco Emballages (2), hallinnolliset kirjeet asioissa Pro Europe (3), Returpack-PET (4),
Returpack Aluminium (5) ja Returglas (6)), joissa asetettiin kilpailun perusperiaatteet, joita tällaisten
järjestelmien on noudatettava ja joita voidaan kuvailla lyhyesti seuraavasti:

a) Yhtiöiden valinnanvara: Komissio katsoo, että yhtiöiden, joiden velvollisuutena on kerätä ja
kierrättää jätettä, on voitava valita usean järjestelmän tai muun ratkaisun välillä. Tarkoituksena
on taata niiden vapaus olla tekemättä sopimusta määräävässä asemassa olevan järjestelmän
kanssa tai tehdä sopimus vain osasta pakkauksia. Kun otetaan huomioon jo olemassa olevien
järjestelmien erittäin vahva markkina-asema, on erittäin tärkeää kilpailun syntymiselle, että
vaihtoehtoiset palveluntarjoajat pääsevät esteettä markkinoille. Tarkoituksena on varmistaa, että
uudenlaisten pakkausten kierrätystoimintojen kehitys on mahdollista, ja poistaa esteet omien
keräysjärjestelmien ja muiden yksilöllisten ratkaisujen tieltä. Komissio ei näin ollen hyväksy
määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä, joka vahvistaisi olemassa olevan toimijan asemaa.

b) Ei perustelemattomia yksinoikeusjärjestelyjä: Kun komissio arvioi pakkausjätteiden keräystä
koskevia kilpailunrajoituksia, se tarkastelee erityisesti sopimusten soveltamisalaa ja kestoa.
Komissio suhtautuu yleensä kriittisesti kaikenlaisiin yksinoikeusjärjestelyihin, ellei niihin
liity vahvoja ja vakuuttavia taloudellisia perusteluja.

c) Rajoittamaton pääsy keräysinfrastruktuuriin: Kotitalouksien pakkausjätteiden keräys- ja
lajittelumarkkinoille on ominaista se, että olemassa olevalle keräysjärjestelmälle on usein
erittäin vaikea luoda vaihtoehtoista järjestelmää. Kotitalouksien olisi vaikeaa käyttää eri
järjestelmien eri jäteastioita samalle keräysmateriaalille, eikä tämä olisi myöskään taloudel-
lisesti kannattava ratkaisu. Tästä syystä komissio katsoo, että keräysyhtiöiden keräysinfra-
struktuurin jakaminen on käytännössä edellytys kilpailulle.

(1) Asia COMP/D3/34.493, päätös 20.4.2001, EYVL L 166, 26.6.2001, s. 1; päätös 17.9.2001, EYVL L 319,
4.12.2001, s. 1.

(2) Asia COMP/D3/34.950, päätös 15.6.2001, EYVL L 233, 31.8.2001, s. 37.
(3) Asia COMP/D3/38.051.
(4) Asiat COMP/D3/35.656 ja COMP/D3/37.224.
(5) Asia COMP/D3/35.658.
(6) Asia COMP/D3/35.669.
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Michelin (59)

80. Komissio päätti 20. kesäkuuta määrätä 19,76 miljoonan euron sakon ranskalaiselle
rengasvalmistajalle Michelinille sen käytettyä väärin määräävää asemaansa kuorma-autojen uusien ja
pinnoitettujen vaihtorenkaiden markkinoilla Ranskassa. Komission tutkinnassa selvisi, että Michelin oli
soveltanut vuosina 1990–1998 monimutkaista paljousalennusten, bonusten ja sopimusten järjestelmää,
joka sitoi rengasliikkeet toimittajaansa Micheliniin ja sulki keinotekoisesti Ranskan markkinat muilta
rengasvalmistajilta. Michelinille määrättiin suuri sakko, koska kyseessä oli vakava ja pitkäaikainen
kilpailusääntöjen rikkominen ja koska Michelin oli aiemmin syyllistynyt samanlaiseen
kilpailusääntöjen rikkomiseen.

IMS Health (60)

81. Komissio määräsi 3. heinäkuuta väliaikaisia toimenpiteitä yhdysvaltalaiselle, maailman
johtavalle lääkkeiden myynti- ja reseptitietojen keruuta harjoittavalle yritykselle IMS Healthille.
Komissio määräsi yrityksen myöntämään lisenssin sen kehittämään ”1 860 segmentin järjestelmään”,
jossa Saksa jaetaan myyntivyöhykkeisiin eli segmentteihin. Komissio katsoi, että IMS oli käyttänyt
määräävää markkina-asemaansa väärin kieltäytyessään antamasta lupaa käyttää tätä järjestelmää, josta
komission näkemyksen mukaan oli käytännössä tullut Saksan lääkealan kansallinen standardi. Kieltäy-
tyminen estää mahdollisten uusien kilpailijoiden pääsyn lääkemyyntitietojen markkinoille, ja siitä saattaa
aiheutua vakavaa ja korjaamatonta vahinkoa IMS:n nykyisille kilpailijoille NDC Healthille (Yhdysvallat)
ja AzyX Geopharma Servicesille (Belgia). IMS haki välitoimia ensimmäisen oikeusasteen tuomiois-
tuimelta, jonka puheenjohtaja lykkäsi 26. lokakuuta komission päätöksen täytäntöönpanoa, kunnes
kumoamiskanteesta tehtäisiin lopullinen päätös. (61) NDC Health valitti puheenjohtajan määräyksestä
12. joulukuuta.

De Post / La Poste (Belgia) (62)

82. Komissio päätti 5. joulukuuta, että Belgian postilaitos De Post / La Poste oli käyttänyt väärin
määräävää asemaansa asettamalla yleisestä kirjepostimaksusta myönnetyn alennuksen ehdoksi uusia yritys-

d) Uusioraaka-aineen vapaa markkinointi: Keräysyhtiöiden olisi myös voitava markkinoida
uusioraaka-ainetta mahdollisimman vapaasti, mutta niiden olisi varmistettava, että raaka-
aineille on asianmukainen jälleenkäsittelykanava. Kerättyä ja lajiteltua pakkausmateriaalia
voidaan käyttää uudelleen uusioraaka-aineena monissa eri tuotteissa.

Komissio soveltaa edellä esiteltyjä periaatteita sekä jo nyt käsiteltävänä oleviin että tuleviin
asioihin. Kuluttajat hyötyvät suoraan näiden periaatteiden soveltamisesta, sillä pakkausjätteiden
keräysmarkkinoilla käytävän kilpailun odotetaan alentavan hintoja, joita kuluttajat maksavat
keräysjärjestelmän kautta käsiteltävistä tuotteista.

¥59∂ Asia COMP/36.041, lehdistötiedote IP/01/873.
¥60∂ Asia COMP/38.044 IMS Health / NDC, päätös 3.7.2001, EYVL L 59, 28.2.2002.
¥61∂ Asia T-184/01 R. Oikeuden puheenjohtaja katsoi, että nykyisten kilpailusääntöjen perusteella IMS:n toiminnan

sääntöjenvastaisuudesta ei ollut epäselvyyttä mutta että oli vaarana, että IMS:lle aiheutuisi vakavaa ja korjaamatonta
haittaa, jos se pakotettaisiin myöntämään lisenssi kilpailijoilleen, ja että tässä tapauksessa vaaka kallistuu päätöksen
täytäntöönpanon keskeyttämisen puolelle.

¥62∂ Asia COMP/C1/37.859, EYVL L 61, 2.3.2002.
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tenvälisiä postipalveluja (”B2B”) koskevan lisäsopimuksen tekemisen, ja määräsi sille 2,5 miljoonan euron
sakon. Katso jakson I.C. luku 2.2.

2.2 Perustamissopimuksen 86 artiklan 1 kohta yhdessä 82 artiklan kanssa – julkiset yritykset /
yritykset, joilla on erityis- tai yksinoikeuksia ja määräävä asema

83. Perustamissopimuksen 86 artiklan mukaan kilpailusääntöjä sovelletaan myös julkisiin yrityksiin
ja yrityksiin, joille jäsenvaltiot ovat myöntäneet erityisoikeuksia tai yksinoikeuksia; jäsenvaltiot eivät saa
toteuttaa tai pitää voimassa mitään kilpailusääntöjen vastaista toimenpidettä, joka koskee näitä yrityksiä.

La Poste (Ranska) (63)

84. Komissio teki 23. lokakuuta päätöksen ranskalaisen La Posten ja lähetysten käsittelyyn ja
postitukseen erikoistuneiden yritysten välisten suhteiden seurannasta. Komissio katsoi, että La Posten ja
yksityisten postitusyritysten edut olivat ristiriidassa, sillä La Poste on sekä näiden yritysten kilpailija että
postimonopolinsa vuoksi niiden välttämätön yhteistyökumppani. Komission näkemyksen mukaan eturis-
tiriita kannustaa La Postea käyttämään väärin määräävää asemaansa. Koska Ranskan lainsäädännössä ei
säädetä riittävän tehokkaasta tai riippumattomasta seurannasta eturistiriidan poistamiseksi, komissio
katsoo, että Ranskan valtio oli rikkonut perustamissopimuksen 86 artiklan 1 kohtaa yhdessä 82 artiklan
kanssa.

C – Alakohtainen kehitys

1 Energia: sähkö- ja kaasualan markkinoiden vapauttaminen

85. Vuosi 2001 toi mukanaan merkittävää kehitystä Euroopan energiasektorilla (sähkö ja kaasu),
joka on parhaillaan markkinoiden vapauttamisvaiheessa. Euroopan energiateollisuuden rakenneuudistus
jatkui. Energian kuluttajat alkoivat hyötyä markkinoiden vapauttamisesta laajemmassa mittakaavassa ja
monet käyttivät hyväkseen tilaisuutta vaihtaa toimittajaa. Markkinoiden vapauttamisen nopeuttamiseksi
tehtiin uusi lainsäädäntöehdotus. Lisäksi ryhdyttiin lisätoimenpiteisiin sen varmistamiseksi, että markki-
noiden vapauttamisesta tulee taloudellista todellisuutta.

86. Vapauttamisprosessi edellyttää, että markkinoille osallistujat mukautuvat uuteen taloudelliseen
todellisuuteen. Komission näkemyksen mukaan vapauttaminen velvoittaa yhtiöitä tehostamaan (järkeis-
tämään) toimintaansa ja parantamaan kuluttajille tarjottavia palveluja. Samalla se tarjoaa energiayhtiöille
uusia markkinamahdollisuuksia. Ne voivat laajentaa toimintojensa maantieteellistä aluetta ja muuttua
monikansallisiksi yrityksiksi. Ne voivat myös tulla uusille tuotemarkkinoille ja tarjota monenlaisia
yleishyödyllisiä palveluja. Vuonna 2001 oli ilmeistä, että Euroopan energia-alan rakenneuudistus on
käynnissä, mikä johtaa keskittymien lisääntymiseen erityisesti mittakaavaetujen ja tuotevarioinnin
etujen ollessa tämän suuntauksen pääasialliset perusteet. Huomattavimmat esimerkit olivat EDF:n
hankintapolitiikka Espanjassa, Italiassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa sekä saksalainen sähköyhtiö
E.ON, joka hankki enemmistöosuuden saksalaisesta Ruhrgas-kaasuyhtiöstä. Sikäli kuin komissiolla on
toimivalta käsitellä näitä sulautumia sulautuma-asetuksen nojalla (64), se varmistaa, että fuusiot eivät
johda määräävän aseman syntymiseen tai sen vahvistumiseen energiamarkkinoilla.

¥63∂ Asia COMP/C1/37.133.
¥64∂ E.ON:n hankkimaa enemmistöosakkuutta Ruhrgasissa tutkii Saksan kilpailuvirasto Bundeskartellamt.
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87. Kilpailun kannalta markkinoiden vapauttamisen perimmäinen tavoite on tarjota kuluttajille
suurempi valinnanvara toimittajien suhteen. Toimittajat puolestaan kilpailevat toisiaan vastaan hinnan ja
palvelujen perusteella. Kuluttajat – erityisesti maissa, joissa markkinoiden avaaminen on edennyt EY:n
sähkö- ja kaasudirektiiveissä säädettyjä vähimmäisvaatimuksia pidemmälle – hyötyvät jo nyt markki-
noiden vapauttamisesta. Näin ollen yhteisön tasolla suurten teollisuuskäyttäjien sähkön hinnat (mukaan
lukien arvonlisä- ja energiaverot) ovat alentuneet sen jälkeen, kun markkinoiden vapauttamista koskeva
politiikka otettiin käyttöön, mutta jäsenvaltioiden välillä on tietenkin joitain eroavaisuuksia. Näyttää
myös siltä, että jäsenvaltioissa veloitetut hinnat ovat jonkin verran lähentyneet toisiaan. (65) Kaasualan
tilanne on hieman erilainen, sillä kaasun tuontisopimukset ovat yleensä pitkäaikaisia ja sopimuksissa
määrätyt Manner-Euroopan hinnat on yleensä kytketty öljyn hintaan. Näin ollen öljyn hinnankorotus on
viimeisen vuoden aikana johtanut myös kaasun hinnan nousuun. Keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä on
kuitenkin odotettavissa, että myös Manner-Eurooppaan kehittyy kaasukaupan solmukohtia, mikä johtaa
suurempaan likviditeettiin ja lyhytaikaiseen kauppaan. Tätä kautta toiminnanharjoittajat saavat uuden
viitehinnan, joka voi korvata kytkennän öljyn hintaan ja helpottaa hintaneuvotteluja.

1.1 Komission ehdotus Euroopan sähkö- ja kaasumarkkinoiden toteuttamiseksi

88. Lainsäädännölliseltä kannalta vuoden 2001 tärkein kehitysaskel oli komission ehdotus uudeksi
direktiiviksi sähkön ja kaasun sisämarkkinoiden toteuttamiseksi. (66) Ehdotukseen, joka toimitettiin
neuvostolle ja Euroopan parlamentille maaliskuussa 2001 syksyllä 2000 pidetyn markkinatoimijoiden
julkisen kuulemisen jälkeen, sisältyy määrällisiä ja laadullisia tekijöitä.

89. Määrällisten tekijöiden osalta voidaan todeta, että ehdotuksen mukaan markkinat avautuvat
kaikille kaupallisille sähkön kuluttajille vuoteen 2003 mennessä, kaikille kaupallisille kaasun kuluttajille
vuoteen 2004 mennessä ja muille käyttäjille – kotitaloudet mukaan luettuina – vuoteen 2005 mennessä.
Ehdotusta laatiessaan komissio otti huomioon, että nykyisten direktiivien täytäntöönpano jäsenvaltioissa
on johtanut markkinoiden eriasteiseen avaamiseen. Komissio aloitti myös vuonna 2001 rikkomisesta
johtuvat menettelyt Saksaa ja Ranskaa vastaan näiden laiminlyötyä täysin tai osin kaasudirektiivin
saattamisen osaksi kansallista lainsäädäntöä. Lisäksi aloitettiin menettely Belgiaa vastaan, koska Belgia
ei ollut saattanut sähködirektiiviä täysin osaksi kansallista lainsäädäntöään.

90. Valitettavasti niiden maiden kuluttajat, jotka avaavat markkinat hitaasti, ovat kilpailullisesti
epäedullisemmassa asemassa kuin niiden maiden kuluttajat, jotka avaavat markkinat nopeasti. Samoin
viimeksi mainittujen maiden energiayhtiöt joutuvat kilpailemaan koko asiakaskunnastaan, kun taas
ensiksi mainittujen maiden energiayhtiöt hyötyvät suojatusta asiakaskannasta, mikä johtaa perusteet-
tomiin kilpailuetuihin. Näitä kilpailun vääristymiä voidaan vähentää tai ne voidaan hävittää vain, jos
kaikki jäsenvaltiot sopivat samantasoisesta markkinoiden avaamisesta.

91. Laadullisiin tekijöihin liittyy ensinnäkin ehdotus toimintojen eriyttämistä koskevien sääntöjen
vahvistamisesta. Koska monet sähkö- ja kaasualan yritykset ovat vertikaalisesti integroituneita, toisin
sanoen ne harjoittavat siirtotoimintaa ja toimittavat energiaa (sähkön tuotannon tai kaasun varastoinnin
lisäksi), on vaarana, että yrityksen siirtotoimintaa harjoittava yksikkö myöntää edullisemman kohtelun
energian toimituksia hoitavalle yksikölleen niiden kolmansien osapuolten vahingoksi, jotka pyytävät
verkkoon pääsyä. Tämän ongelman ratkaisemiseksi komissio ehdotti direktiivissä, että vertikaalisesti
integroituneiden yritysten olisi eriytettävä liiketoimintayksikkönsä oikeudellisesti. Ehdotus sisältää
säännöksiä myös liitännäistoimenpiteistä, joiden tarkoituksena on varmistaa, että eriytettyjen yksikköjen

¥65∂ Komission yksiköiden valmisteluasiakirja: ensimmäinen kertomus sähkön ja kaasun sisämarkkinoiden toteuttamisesta,
SEC(2001) 1957, 3.12.2001, s. 23. 

¥66∂ KOM(2001) 125 lopullinen, 13.3.2001.
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välillä ei ole tarpeetonta tietojenvaihtoa. Lisäksi ehdotettiin, että vahvistetut eriyttämissäännöt ulotetaan
myös suuriin jakeluyrityksiin.

92. Toiseksi komissio ehdottaa jäsenvaltioiden velvoittamista perustamaan riippumattomat
kansalliset sääntelyviranomaiset ja kolmansien osapuolten verkkoon pääsyä koskevan säännellyn
järjestelmän (vastakohtana neuvotteluihin perustuvalle verkkoon pääsylle, joka on toinen nykyisten
direktiivien mukainen vaihtoehto). Säännellyllä verkkoon pääsyllä tarkoitetaan pääsyä, joka myönnetään
julkisten viranomaisten hyväksymien tariffien perusteella. Säännellyn järjestelmän etuna on se, että
yleensä sen johdosta kolmansien osapuolten kustannukset alenevat ja kansallinen säätelyviranomainen
valvoo tariffeja etukäteen.

93. Suurin osa jäsenvaltioista otti komission ehdotuksen energian sisämarkkinoiden toteuttamiseksi
lämpimästi vastaan Eurooppa-neuvoston kokouksessa Tukholmassa maaliskuussa 2001. Eräät
jäsenvaltiot, kuten Ranska, olivat kuitenkin huolestuneita määräajasta, johon mennessä markkinat on
avattava täysin. Toiset, kuten Saksa, joka on valinnut neuvotteluihin perustuvan kolmannen osapuolen
verkkoon pääsyn eikä ole perustanut kansallista sääntelyviranomaista, esittivät huolensa ”laadullisten
tekijöiden” suhteen. Direktiiviluonnosta koskevat neuvottelut aloitettiin tästä huolimatta neuvoston
työryhmissä, ja neuvotteluissa edistyttiin merkittävästi vuonna 2001. Näin ollen toivotaankin, että
neuvottelut saadaan päätökseen vuoden 2002 aikana.

94. Kesäkuussa 2001 komissio muistutti jäsenvaltioita niiden vastuusta varmistaa, että markkinoiden
avaamisessa vallitseva epätasapaino poistetaan mahdollisimman pian (67), ja kiinnitti niiden huomiota
siihen tosiseikkaan, että yritykset eivät saa kohtuuttomasti hyötyä markkinoiden avaamisen erilaisista
asteista. Komissio totesi myös, että jos jäsenvaltiot eivät voi tai halua hyväksyä komission ehdotusta
energiamarkkinoiden avaamisesta, komissio voi käyttää EY:n perustamissopimuksen 86 artiklan
3 kohdassa määrättyjä keinoja. Tämän artiklan mukaan komissio voi tietyin edellytyksin antaa jäsenval-
tioille osoitettuja päätöksiä ja direktiivejä, jotka eivät edellytä jäsenvaltioiden hyväksyntää.

95. Lainsäädäntöehdotusten rinnalla asianomaisten osapuolten (kansalliset hallintoviranomaiset,
sääntelyviranomaiset, kuluttajat ja tuottajat) kansainvälisissä ryhmissä on tehty työtä ja käyty keskus-
teluja. Nämä ryhmät (Firenzen foorumi sähkön ja Madridin foorumi kaasun osalta) tapasivat komission
aloitteesta. Komissio on myös osallistunut aktiivisesti ryhmien toimintaan. Ryhmät ovat keskustelleet
eräistä teknisiä seikkoja ja sääntelyä koskevista kysymyksistä tarkoituksenaan yhdenmukaistamisen
saavuttaminen. Yhdenmukaistaminen suosisi rajatylittävää vaihtoa ja tasapuolisten toimintaedellytysten
luomista koko Eurooppaan, jolloin vääristymättömät kilpailuedellytykset koskisivat sekä kaasu- että
sähkömarkkinoita.

1.2 Kilpailupolitiikan ja sisämarkkinasääntöjen välinen vuorovaikutus

96. Kilpailupolitiikan täytäntöönpano varmistaa, että sähkö- ja kaasudirektiivillä poistettuja
valtioiden välisiä esteitä ei korvata markkinatoimijoiden kilpailua rajoittavalla toiminnalla, jolla on sama
vaikutus. Jotta kaasu- ja sähkömarkkinoille voidaan luoda tehokas kilpailu ja säilyttää se, on täytettävä
kolme perusedellytystä: vapaa tarjontapuoli, vapaa kysyntäpuoli ja vapaa pääsy verkkoon. ”Vapaalla”
tarkoitetaan keinotekoisista rajoituksista vapaata, ei ilmaista.

97. Varsinkin seuraavat ominaisuudet luovat epäedullisen ympäristön kilpailun kehittymiselle
Euroopan kaasu- ja sähkömarkkinoilla. Ensiksikin verkot ovat nyt ja tulevaisuudessa luonnollisia

¥67∂ Lehdistötiedote IP/01/872, 20.6.2001.
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monopoleja. Komissio pyrkii suosimaan kolmansien osapuolten tehokasta verkkoon pääsyä
syrjimättömin ja sääntöjenmukaisin edellytyksin. Sähkömarkkinoilla kiinnitetään erityistä huomiota
jäsenvaltioiden välisiin ylikuormittuneisiin liitosyksiköihin, jotka ovat osa olennaista infrastruktuuria
rajatylittävässä kaupassa. Pääsy liitosyksiköihin on avainkysymys monissa maissa, joissa monopolistisen
toimitusrakenteen vuoksi tehokas kilpailu voidaan aloittaa vain tuontikilpailun avulla. Komissio puuttui
Yhdistyneen kuningaskunnan ja Ranskan välistä sähköliitosyksikköä koskevan siirtokapasiteetin
jakojärjestelmän suunnitteluun ja tutkii ja seuraa parhaillaan tilannetta muilla rajoilla, kuten Espanjan ja
Ranskan välisten sähköliitosyksiköiden ja Alankomaiden rajoilla olevien liitosyksiköiden tilannetta.
Komissio on myös käsitellyt Norjan ja Saksan välisen uuden liitosyksikköyhteyden rakentamista ja
käyttöä. (68) Verkkoon pääsy on tärkeä kysymys myös kaasualalla. Vuonna 2001 komissio käsitteli asian,
jossa mannermaiset kaasuyhtiöt olivat kieltäytyneet myöntämästä norjalaiselle kaasuntuottajalle pääsyä
putkistoonsa. Komissio sopi asian yhden mannereurooppalaisen yhtiön kanssa sen jälkeen, kun tämä oli
sitoutunut tehostamaan kolmannen osapuolen verkkoon pääsyä. (69)

98. Toiseksi energiateollisuudelle on ominaista nyt ja tulevaisuudessa vertikaalinen rajaaminen
erityisesti kaasumarkkinoilla hyvin vakiintuneen vertikaalisen toimitusketjun ansiosta. Toimitusketjussa
kaikilla yrityksillä on omat tarkasti määritellyt asemansa ja tehtävänsä.

99. Kolmanneksi tuottajat ovat perinteisesti tehneet yhteistyötä kaupallisessa hyödyntämisessä näillä
markkinoilla ja tekevät niin edelleen, mikä on johtanut kilpailun supistumiseen toimituspuolella.
Tällaisesta käytännöstä on esimerkkejä kaasualalta Irlannissa (Corrib) (70) ja Norjassa (GFU) (71) sekä
sähköalalta Ranskassa (EDF/CNR), mutta näyttää siltä, että samanlaisia järjestelyjä on myös muissa
maissa.

100. Eräät muut kilpailua rajoittavat piirteet (horisontaalinen rajaaminen, käyttörajoitukset) ovat
ominaisia ensi sijassa kaasumarkkinoille.

1.3 Komission valtiontukipolitiikka energia-alalla

101. Vuonna 2001 kiinnitettiin huomiota erityisesti seuraaviin seikkoihin:

– Hukkakustannustapausten analyysi (metodologia ja päätökset). Katso jakson III.A luku 4.

– Uusiutuvia energialähteitä edistävien, entistä yleisempien järjestelmien arviointi. Katso jakson III.C
luku 1.3.

– Komissio on analysoinut muun muassa toiminta-avustuksiin perustuvia järjestelmiä, kuten
Luxemburgin ympäristönsuojelun kannustuspalkkiota (prime d’encouragement écologique),
vihreystodistusten markkinoihin perustuvia järjestelmiä, kuten Belgian uusia alueellisia sähkölakeja,
ja monitahoisempia järjestelmiä, mukaan luettuina erilaisten kannustavien menetelmien yhdistelmät,
kuten brittiläinen uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön ostovelvoite (renewable obligations).

¥68∂ Vertaa neuvoston asetuksen N:o 17 19 artiklan 3 kohdan mukainen tiedonanto asiasta COMP/E-3/37.921 Viking Cable,
EYVL C 247, 5.9.2001, s. 11. Asiaa vielä käsiteltäessä ilmoituksen tehneet osapuolet päättivät keskeyttää Viking Cable
-hankkeen.

¥69∂ Lehdistötiedote IP/01/1641 – komissio sopii Marathonia koskevan asian Thyssengasin kanssa.
¥70∂ Lehdistötiedote IP/01/578 – Enterprise Oil, Statoil ja Marathon aikovat markkinoida irlantilaisen Corrib-kaasukentän

kaasua erikseen.
¥71∂ Lehdistötiedote IP/01/830 – komissio vastustaa GFU:n kautta Norjan kaasumarkkinoilla harjoitettua myyntiyhteistyötä.
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– Sähkötoimitusten varmuustason varmistamiseen tarkoitetun valtiontuen arviointi. Direktiivissä
96/92/EY (72) valtuutetaan jäsenvaltiot asettamaan etusijalle kotimaiset fossiiliset energialähteet,
mutta niiden käyttö ei saa ylittää energian vuosikulutukseen perustuvaa kiinteää rajaa tietyn
toimitusvarmuustason varmistamiseksi.

1.4 Muita energia-alan kehitysaskelia: moottoripolttoaineet

102. Kun komissio ja kansalliset kilpailuviranomaiset tapasivat 29. syyskuuta 2000 keskustellakseen
kilpailupolitiikasta moottoripolttoainealalla (73), yksi päätelmistä oli, että uudet markkinoille tulijat ja
itsenäiset toimijat ovat välttämättömiä pitämään yllä ja/tai lisäämään kilpailupainetta Euroopan
moottoripolttoainemarkkinoilla. Vuonna 2001 kilpailun pääosasto tutki yksityiskohtaisesti itsenäisten,
integroitumattomien toimijoiden kilpailuedellytyksiä moottoripolttoainealalla.

103. Itsenäiset toimijat mainitsivat useita tekijöitä, jotka joskus vaikeuttavat niiden asemaa. Nämä tekijät
liittyvät vertikaalisesti integroituneiden yritysten toimintaan ja joihinkin hallinnollisiin esteisiin.
Itsenäiset toimijat väittivät, että jotkin vaikeudet johtuivat eräiden vertikaalisesti integroituneiden
yritysten toiminnasta, kuten syrjivästä hinnoittelusta, saalistushinnoittelusta, toimituksista kieltäyty-
misistä, haluttomuudesta antaa pääsy logistisiin järjestelyihin ja pitkäaikaisista yksinoikeuden
sisältävistä toimitussopimuksista integroituneiden moottoripolttoaineyhtiöiden ja huoltoasemien välillä.
Vaikka tällainen toiminta kuuluisi EY:n perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklan soveltamisalaan, jos
näiden määräysten soveltamiskriteerit täyttyvät, tutkimuksessa ei ilmennyt ratkaisevia todisteita EY:n
kilpailusääntöjen rikkomisesta. Itsenäiset yritykset mainitsivat useita hallinnollisia esteitä, jotka
aiheuttavat huomattavia vaikeuksia. Valtiollisiin esteisiin, joista valitettiin useimmin, kuuluvat kansalliset
lait, joilla pannaan täytäntöön varmuusvaroista annettu direktiivi 98/93/EY, eräät verolait, ympäristövaa-
timukset, hintojen avoimuutta lisäävät toimenpiteet ja vähittäismyyntipisteiden jakamismenetelmät.
Tutkimuksessa ilmeni, että itsenäisten toimijoiden tilanne vaihtelee huomattavasti tutkituissa jäsenval-
tioissa. Tutkimustulokset esiteltiin ja niistä keskusteltiin komission ja kansallisten kilpailuviranomaisten
toisessa tapaamisessa 16. marraskuuta 2001.

2 Postipalvelut

104. Postiala on parhaillaan nopeassa kehitysvaiheessa, varsinkin kun otetaan huomioon markki-
noiden avaamisen jatkaminen ja sähköisen talouden aikaansaama muutos. Komissio on tehnyt useita
tärkeitä alaa koskevia päätöksiä estääkseen vakiintuneita toimijoita muodostamasta uusia monopoleja
vapautuneille markkinoille.

2.1 Komission ehdotus markkinoiden avaamisen jatkamiseksi

105. Neuvosto hyväksyi 15. lokakuuta 2001 jäsenvaltioiden yhteisen kannan tekstistä, jonka
tarkoituksena on muuttaa nykyistä postidirektiiviä.

106. Neuvoston hyväksymän tekstin suurimmat muutokset ovat seuraavat:

¥72∂ Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 96/92/EY, annettu 19 päivänä joulukuuta 1996, sähkön sisämarkkinoita
koskevista yhteisistä säännöistä, EYVL L 27, 30.1.1997, s. 20.

¥73∂ Katso kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus 2000, kohta 119–221. Katso myös lehdistötiedotteet MEMO/00/55,
20.9.2000, IP/00/1090, 29.9.2000, ja IP/00/1391, 30.11.2000.
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– markkinoiden avaamisen jatkaminen ja varattujen palvelujen kattaman alueen asteittainen
supistaminen 1. päivästä tammikuuta 2003 ja 1. päivästä tammikuuta 2006 (74)

– komission ehdotuksesta, joka toimitetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston hyväksyttäväksi,
mahdollisuus toteuttaa postipalvelujen sisämarkkinat vuonna 2009 (75)

– lähtevän ulkomaanpostin vapauttaminen lukuun ottamatta niitä jäsenvaltioita, joissa tämän palvelun
on kuuluttava varattuihin palveluihin yleispalvelun varmistamiseksi

– yleispalvelujen ristikkäistukien kieltäminen varattujen palvelujen alueen ulkopuolella tuloista, joita
kertyy varatuista palveluista, ellei se ole ehdottoman välttämätöntä kilpailun alaisella alueella
asetettujen yleispalveluvelvoitteiden täyttämiseksi

– avoimuutta ja syrjimättömyyttä koskevien periaatteiden soveltaminen silloin, kun yleispalvelujen
tarjoajat soveltavat erityistariffeja.

107. Neuvoston hyväksymässä tekstissä ei määritellä ”erityispalveluja”. (76) Tarkistettu teksti voidaan
katsoa tärkeäksi askeleeksi kohti postipalvelujen sisämarkkinoita, vaikkakin sen johdosta postipalve-
lumarkkinoiden avautuminen on vähäisempää kuin komissio alun perin esitti. Euroopan parlamentin on
vielä hyväksyttävä teksti.

2.2 Käsitellyt asiat

Deutsche Post AG I (77)

108. Komissio päätti 20. maaliskuuta Deutsche Post AG:tä (DPAG) koskeneen tutkimuksensa ja teki
päätöksen, jossa se katsoi, että DPAG oli käyttänyt väärin määräävää markkina-asemaansa myöntämällä
kanta-asiakasalennuksia ja harjoittamalla saalistushinnoittelua yrityksille tarjottavissa pakettipalveluissa.
DPAG:lle määrättiin 24 miljoonan euron sakko, koska markkinat olivat sulkeutuneet DPAG:n
pitkäaikaisen kanta-asiakasalennusjärjestelmän vuoksi. Saalistushinnoittelusta ei asetettu sakkoa, koska
taloudellisten kustannusten käsitteet, joita käytettiin saalistushinnoittelun toteamiseksi, eivät olleet
riittävän kehittyneitä kyseisenä aikana. Tämä on komission ensimmäinen päätös, joka koskee määräävän
markkina-aseman väärinkäyttöä postialalla.

109. United Parcel Service toimitti vuonna 1994 kantelun, jossa se väitti DPAG:n käyttävän kirjepos-
timonopolista kertyviä tuloja rahoittaakseen yrityksille tarjottavien pakettipalvelujen myynnin kustan-

¥74∂ Vuodesta 2003 varaamattomien palvelujen alue kattaa yli 100 g painavat kirjeet; painorajaa ei sovelleta, jos hinta on
vähintään kolme kertaa alimpaan painoluokkaan kuuluvan, käytössä olevan nopeimman luokan kirjelähetyksen normaali
hinta. Vuodesta 2006 varaamattomien palvelujen alue kattaa yli 50 g painavat kirjeet; painorajaa ei sovelleta, jos hinta on
vähintään kolme kertaa alimpaan painoluokkaan kuuluvan, käytössä olevan nopeimman luokan kirjelähetyksen normaali
hinta.

¥75∂ Komissio valmistelee vuonna 2006 tutkimuksen, jossa arvioidaan kunkin jäsenvaltion osalta vaikutukset, jotka
postipalvelujen sisämarkkinoiden täydellisellä toteuttamisella vuonna 2009 on yleispalvelun tarjontaan. Tutkimuksen
perusteella komissio esittää Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen ja siihen liittyvän ehdotuksen, jossa
vahvistetaan, jos se on tarkoituksenmukaista, vuosi 2009 postipalvelujen sisämarkkinoiden täydellisen toteuttamisen
ajankohdaksi, taikka muita toimenpiteitä tutkimuksen päätelmien perusteella.

¥76∂ Komission alkuperäiseen ehdotukseen sisältyi erityispalvelujen määritelmä. Vaikka useimmat kansalliset valtuuskunnat
katsoivat tarpeelliseksi määritellä erityispalvelut uudessa direktiivissä, määritelmästä ei päästy neuvostossa
sovitteluratkaisuun.

¥77∂ Asia COMP/35.141, EYVL L 125, 5.5.2001.
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nukset alittavaan hintaan avoimilla markkinoilla. Komission päätöksessä todetaan, että palvelun, jota
monopoliasemasta hyötyvä yritys tarjoaa avoimen kilpailun kautta, on katettava vähintään ne
ylimääräiset kustannukset tai lisäkustannukset, joita aiheutuu toiminnan laajentamisesta kilpaillulle
alalle. Jos kustannusten kattaminen jää tämän tason alapuolelle, katsotaan kyseessä olevan saalistushin-
noittelu. Tutkimuksessa ilmeni, että DPAG ei ollut viiden vuoden aikana kattanut lisäkustannuksia, joita
syntyi postimyyntitoimituksiin liittyvistä palveluista.

110. DPAG on sitoutunut perustamaan yritysten pakettipalveluja tarjoavan erillisen yhtiön (Newco),
joka voi vapaasti hankkia palveluihin tarvittavat ”panokset” joko DPAG:ltä (markkinahintaan) tai
kolmansilta osapuolilta tai tuottaa nämä panokset itse. DPAG on lisäksi sitoutunut siihen, että kaikki
panokset, jotka se toimittaa Newcolle, tarjotaan myös tämän kilpailijoille samaan hintaan ja samoin
ehdoin.

Deutsche Post AG II (78)

111. Komissio päätti 25. heinäkuuta Yhdistyneen kuningaskunnan postilaitoksen kantelun
seurauksena, että Deutsche Post AG (79) (DPAG) oli käyttänyt väärin määräävää markkina-asemaansa
Saksan kirjemarkkinoilla pysäyttämällä ja viivyttämällä saapuvaa ulkomaanpostia ja perimällä siitä
lisämaksua. Tämä perustui siihen, että Deutsche Post virheellisesti luokitteli kyseisen postin kierrätetyksi
kotimaanpostiksi (niin sanottu A–B–A-edelleenpostitus). Komissio päätti myös, että DPAG:n
väärinkäytös oikeuttaa sakon määräämiseen. Koska oikeudellinen tilanne rikkomisen aikaan oli epäselvä,
määrätyn sakon määrä oli vain symbolinen 1 000 euroa.

112. Komission mielestä DPAG oli käyttänyt väärin määräävää asemaansa ulkomaanpostin
jakelumarkkinoilla Saksassa ja oli näin ollen rikkonut EY:n perustamissopimuksen 82 artiklaa neljällä
tavalla: i) syrjimällä tiettyjä asiakkaita, ii) kieltäytymällä suorittamasta jakelupalveluaan, iii) veloit-
tamalla kohtuuttoman lisämaksun tarjotusta palvelusta ja iv) rajoittamalla sekä ulkomaanpostin
jakelumarkkinoiden kehitystä Saksassa että Saksaan suuntautuvan ulkomaanpostin markkinoiden
kehitystä Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Menettelyn aikana DPAG lupasi, että se ei enää pysäytä eikä
viivästytä mainittua ulkomaanpostia eikä peri siitä lisämaksua.

De Post / La Poste (Belgia) (80)

113. Komissio päätti 5. joulukuuta, että Belgian postilaitos De Post / La Poste oli käyttänyt väärin
määräävää markkina-asemaansa asettamalla yleisestä kirjepostimaksusta myönnetyn alennuksen ehdoksi
uusia yritystenvälisiä (”B2B”) postipalveluja koskevan lisäsopimuksen tekemisen. Uudet palvelut
kilpailevat yritystenvälisten asiakirjanvaihtopalvelujen kanssa, joita Belgiassa tarjoaa Hays plc,
Yhdistyneessä kuningaskunnassa perustettu postipalveluja tarjoava yksityinen yritys. Koska La Poste
hyödynsi kirjepostipalvelujen monopoliasemaansa perustuvia taloudellisia resursseja laajentaakseen
määräävän asemansa erillisille yritystenvälisten postipalvelujen markkinoille, komissio määräsi sille
2,5 miljoonan euron sakon.

114. Hays oli huhtikuussa 2000 tehnyt komissiolle kantelun, jossa se väitti, että La Poste yritti hävittää
Haysin asiakirjanvaihtopalveluverkoston, jonka toimintaa se oli harjoittanut Belgiassa vuodesta 1982.
Hays ei voinut kilpailla La Posten monopolialalla tarjoaman tariffinalennuksen kanssa ja oli
menettämässä suurimman osan perinteisestä asiakaskunnastaan Belgiassa eli vakuutusyhtiöt.

¥78∂ Asia COMP/36.915, EYVL L 331, 15.12.2001.
¥79∂ Lehdistötiedote IP/01/1068, 25.7.2001.
¥80∂ Asia COMP/37.859, lehdistötiedote IP/01/1738, 5.12.2001, EYVL L 61, 2.3.2002. 
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3 Televiestintä

3.1  Markkina-analyysiä ja merkittävän markkina-aseman määrittämistä koskevat ohjeet

115. Komission jäsenten Mario Montin ja Erkki Liikasen aloitteesta komissio hyväksyi
25. maaliskuuta markkina-analyysiä ja merkittävän markkina-aseman määrittämistä koskevien ohjeiden
luonnoksen. (81) Tarkoituksena on hyväksyä myöhemmin direktiiviehdotus sähköisen viestinnän
verkkojen ja palvelujen yhteisestä sääntelyjärjestelmästä. Ohjeet auttanevat neuvostoa ja Euroopan
parlamenttia hyväksymään direktiivissä ehdotetun markkina-aseman uuden määritelmän (13 artikla).

116. Ohjeet perustuvat ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen ja yhteisöjen tuomioistuimen
oikeuskäytäntöön kilpailun alalla ja komission omaan päätöksentekokäytäntöön merkityksellisten
markkinoiden määrittelemisessä ja yksinomaisen ja yhteisen määräävän aseman käsitteen soveltamisessa
ja erityisesti sähköisen viestinnän markkinoilla.

117. Luonnoksesta keskusteltiin ensiksi kansallisten sääntely- ja kilpailuviranomaisten kanssa
29. maaliskuuta Brysselissä. Komission käynnistämän julkisen kuulemisen yhteydessä toiminnanharjoit-
tajille annettiin myös mahdollisuus esittää näkemyksensä ja määritellä kantansa asiaan Brysselissä
18. kesäkuuta järjestetyssä julkisessa tapaamisessa. Näissä kahdessa tilaisuudessa ilmeni, että
viranomaiset ja toiminnanharjoittajat yhtyvät asiasisällön osalta komission lähestymistapaan.

118. Komissio hyväksyy ohjeiden lopullisen toisinnon, kun Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat
hyväksyneet uuden puitedirektiivin.

3.2 Täytäntöönpanoa koskevan seitsemännen raportin hyväksyminen

119. Komissio hyväksyi 28. marraskuuta seitsemännen raportin televiestinnän sääntelypaketin
täytäntöönpanotilanteesta jäsenvaltioissa. Raportin keskeinen päätelmä on, että telepalveluala on
huomattavan elinvoimainen ja että kansalliset sääntelyviranomaiset edistyvät jatkuvasti markkinoiden
vapauttamisessa. Toiminnanharjoittajien välinen kilpailu alentaa yleisesti hintoja. Vakiintuneiden
operaattorien veloittama hinta Euroopan sisäisestä kolmen minuutin kaukopuhelusta on laskenut
11 prosenttia viime vuodesta ja 45 prosenttia vuodesta 1998. Kymmenen minuutin kaukopuhelun hinta
on vastaavasti laskenut 14 prosenttia viime vuodesta ja 47 prosenttia vuodesta 1998. Internetin
keskimääräinen levinneisyys EU:n kotitalouksissa oli noin 36 prosenttia kesäkuussa 2001. Toisaalta
jäljellä on joukko pullonkaulatekijöitä, jotka on poistettava nopeasti telemarkkinoiden kasvun
jatkumisen varmistamiseksi. Tärkeimpiä kysymyksiä ovat tilaajayhteyksien tarjonnan eriyttäminen;
pitkät toimitusajat ja heikko kustannusvastaavuus kiinteiden yhteyksien vuokraamisessa varsinkin
sellaisia siirtonopeuksia varten, joita tarvitaan laajakaistaviestinnän ja sähköisen kaupan yleistymiseen;
hintojen vääristymät ja hintapainostus eräissä tapauksissa sekä operaattorin valinnan ja ennaltavalinnan
täysi toimivuus.

3.3 Direktiivien täytäntöönpanon valvonta

120. Komissio on valvonut edelleen vapauttamisdirektiivien tehokasta täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa
ja sääntelykehyksen käyttöönottoa Kreikassa, jossa markkinat on kokonaan vapautettu 1. tammikuuta
alkaen.

¥81∂ KOM(2001) 175 lopullinen, 28.3.2001.
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121. Vaikka jäsenvaltiot edistyivät huomattavasti direktiivien täytäntöönpanossa, 21 rikkomisesta
johtuvaa menettelyä oli vielä meneillään niitä jäsenvaltioita vastaan, jotka eivät olleet saattaneet
perustamissopimuksen 86 artiklan 3 kohtaan perustuvia vapauttamisdirektiivejä asianmukaisesti osaksi
kansallista lainsäädäntöään tai eivät olleet ilmoittaneet täytäntöönpanotoimenpiteitä. Komissio jatkoi
muun muassa Luxemburgiin kohdistuvaa menettelyä, joka koskee verkkoonpääsyoikeuksien
myöntämistä ja huipentui asian saattamiseen yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi helmikuussa.
Komissio katsoo, että Luxemburg ei ole laatinut selviä sääntöjä, jotka takaisivat operaattorien syrjimättömän
kohtelun verkkoonpääsyoikeuksien myöntämisessä.

122. Yhteisöjen tuomioistuin vahvisti 16. lokakuuta päätöksen, jonka komissio oli tehnyt Kreikkaa ja
Portugalia vastaan aloitetuissa menettelyissä. Portugalia koskevassa päätöksessä tuomioistuin vahvisti,
että vastapuhelupalvelut eivät olleet direktiivissä 90/388/ETY tarkoitettua puhelintoimintaa ja että
Portugalin hallitus oli siten väärin varannut nämä palvelut vakiintuneelle operaattorille telemarkkinoiden
vapauttamiseen asti. (82) Kreikkaa koskevassa päätöksessä (83) tuomioistuin vahvisti, että edellä mainitun
direktiivin mukaan pääsyä matkaviestinmarkkinoille voidaan rajoittaa ainoastaan taajuuksien puutteen
vuoksi. Silloin kun pääsyn ehtona on toimilupa, jäsenvaltion on varmistettava, että toimiluvan
myöntämistä koskevat menettelyt ovat avoimia ja julkisia, että niissä noudatetaan puolueettomia
kriteerejä ja että ne ovat syrjimättömiä.

123. Tuomioistuin antoi 6. joulukuuta tuomion (84), joka koski komission ja Ranskan välistä kiistaa
yleispalvelun rahoitusmekanismista, joka oli ollut käytössä kyseisessä jäsenvaltiossa vuodesta 1997.
Komissio oli saattanut kiistan tuomioistuimen käsiteltäväksi huhtikuussa 2000. Tuomioistuin tuki täysin
komission kantaa ja katsoi, että Ranskan mekanismissa ei otettu huomioon direktiiveissä säädettyjä
oikeasuhteisuuden, puolueettomuuden ja avoimuuden periaatteita ja että Ranska oli myös laiminlyönyt
hintojen tasapainottamista koskevat velvoitteensa.

124. Direktiivissä 96/19/EY säädettyjen liittymämaksujen tasapainottamista koskevan kysymyksen
osalta komissio jatkoi Espanjaa vastaan aloittamaansa rikkomisesta johtuvaa menettelyä lähettämällä
heinäkuussa täydentävän perustellun lausunnon. Perustellussa lausunnossa korostetaan erityisesti
joulukuussa 2000 asetettujen, täysin eriytettyä käyttöoikeutta koskevien maksujen ja toukokuussa 2001
muutetun hintakattojärjestelmän välistä epäjohdonmukaisuutta, joka aiheuttaa hintapaineriskin vuoteen
2003 saakka, mikä vaarantaa eriyttämisen tulokset. Komissio saattoi asian yhteisöjen tuomioistuimen
käsiteltäväksi 21. joulukuuta. (85)

3.4 Tilaajayhteyksien tarjonnan eriyttämistä koskeva alakohtainen tutkimus

125. Komissio teki heinäkuussa 2000 ehdotuksen uudeksi asetukseksi, jossa edellytetään tilaajayh-
teyksien tarjonnan eriyttämistä. Asetus hyväksyttiin (86) nopeasti parlamentissa ja neuvostossa, ja se tuli
voimaan 2. tammikuuta. (87) Samaan aikaan kilpailun pääosasto aloitti tilaajayhteyksien tarjonnan
eriyttämistä koskevan alakohtaisen tutkimuksen ensimmäisen vaiheen ja lähetti kirjeet vakiintuneille

¥82∂ Asia C-429/99.
¥83∂ Yhdistetyt asiat C-396/99 ja C-397/99.
¥84∂ Asia C-146/00.
¥85∂ Asia C-500/01.
¥86∂ Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2887/2000, annettu 18 päivänä joulukuuta 2000, EYVL L 336,

30.12.2000.
¥87∂ Tilaajayhteyksien (tilaajayhteydellä tarkoitetaan fyysistä johdinparia asiakkaan tilojen ja operaattorin paikalliskeskuksen

välillä) eriyttämisen johdosta pääsy vaihtoehtoisen operaattorin palveluihin vakiintuneen operaattorin verkossa on
pakollista, jotta kilpailu voidaan aloittaa tällä televerkkosegmentillä, joka on yleensä entisten monopolien hallussa. Koko
maan kattavat päällekkäiset verkot eivät ole yleensä mahdollisia.
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operaattoreille tutkiakseen tilaajayhteyksien tarjontaa ja tilaajayhteyksien kautta tarjottavien laajakaista-
palvelujen kehittämistä. Laajakaistapalveluissa käytetään samoja loppukäyttäjien linjoja suuren
datamäärän lähettämiseksi uusien tekniikoiden avulla, jolloin voidaan tarjota nopeita Internet-yhteyksiä.

126. Tutkimus tehtiin vuonna 2001 lähettämällä heinäkuussa kyselyt uusille markkinatoimijoille.
Tutkimuksen toisen vaiheen tarkoituksena on arvioida tilaajayhteyksien tarjonnan kilpailutilannetta kuusi
kuukautta uuden asetuksen voimaantulon jälkeen sekä määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä, johon
vakiintuneet operaattorit ovat mahdollisesti syyllistyneet EY:n perustamissopimuksen 82 artiklan
vastaisesti. Toisen vaiheen johdosta komission käytössä pitäisi olla vuoden 2002 alkupuolella laaja
arviointi tilaajayhteyksien tarjonnan eriyttämistä koskevasta tilanteesta viidessätoista jäsenvaltiossa ja
ongelmista, joita uudet markkinoille tulevat toimijat kohtaavat pyrkiessään saamaan tilaajayhteyden
käyttöönsä kohtuullisin ja kilpailukykyisin ehdoin.

3.5 Kiinteitä johtoja koskeva alakohtainen tutkimus

127. Kiinteitä johtoja koskevan alakohtaisen tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa kerättiin ja
analysoitiin markkinoiden vertailutietoja kaikista jäsenvaltioista. Komissio esitteli syyskuussa 2000
tutkimuksen alustavat tulokset Brysselissä järjestetyssä julkisessa kuulemistilaisuudessa. Komissio oli
havainnut joukon kilpailuongelmia ja päätti tarkastella niitä ongelmia, joilla oli selvästi yhteisön
laajuinen ulottuvuus ja jotka olivat luonteeltaan rajatylittäviä, ja jättää muut kansallisten viranomaisten
käsiteltäväksi.

128. Komissio aloitti marraskuussa 2000 viiden tapauksen (88) tutkimisen omasta aloitteestaan
tarkastellakseen tarjottavien kansainvälisten kiinteiden johtojen kilpailutilannetta viidessä jäsenvaltiossa
(Belgia, Kreikka, Espanja, Italia ja Portugali). Tutkimus tehdään tiiviissä yhteistyössä näiden jäsenval-
tioiden kansallisten kilpailuviranomaisten ja teletoimintaa sääntelevien viranomaisten kanssa.

129. Koska alakohtaisen tutkimuksen alustavat tulokset olivat vertailevia eivätkä ajantasaisia,
komissio lähetti tietopyynnöt kyseisten viiden jäsenvaltion kansallisille viranomaisille vuonna 2001 ja
keskusteli maakohtaisista tekijöistä viranomaisten kanssa järjestetyissä kahdenvälisissä tapaamisissa.
Kansallisten viranomaisten kanssa tehtävässä jatkuvassa yhteistyössä tutkitaan lähemmin kansallisten
vakiintuneiden operaattoreiden kilpailutoimintaa kiinteiden johtojen tarjonnassa. Tällä hetkellä komissio
tutkii väitteitä, joiden mukaan viiden vakiintuneen operaattorin kiinteistä johdoista veloittamia hintoja on
alennettu. Se tutkii myös muita tekijöitä, kuten alennusten tasoa, kohtuullisuutta ja avoimuutta, palvelun-
tasosopimuksia ja palveluparametrien laatua.

3.6 Sijainnin seurantaa koskeva alakohtainen tutkimus

130. Tammikuussa 2000 aloitettiin alakohtainen tutkimus sijainnin seurantaa koskevista hinnoista,
jotka eivät ole avoimia kuluttajille. Hinnat ovat myös jäykkiä, eivätkä ne liity siirtokustannuksiin.
Tutkimus suoritettiin keräämällä hintoja ja kustannustasoa koskevia vertailutietoja kaikilta EU:n
matkaviestinoperaattoreilta. (89) Tutkimuksessa havaittiin, että sekä tukku- että vähittäismarkkinat ovat
edelleen suurelta osin kansalliset. Lisäksi havaittiin, että useimmilla sijainnin seurantaa koskevilla
kansallisilla tukkumarkkinoilla kahden vakiintuneen operaattorin keskittymäaste oli yli 90 prosenttia ja
että kilpailupaine puuttui edelleen koko EU:n alueelta erityisesti tukkumarkkinoilta.

¥88∂ Asiat COMP/38.001 Kiinteät johdot – Espanja, COMP/38.002 Kiinteät johdot – Portugali, COMP/38.003 Kiinteät
johdot – Italia, COMP/38.004 Kiinteät johdot – Kreikka ja COMP/38.005 Kiinteä johdot – Belgia.

¥89∂ Sijainnin seurantaa tapahtuu, kun matkapuhelimen käyttäjä käyttää puhelintaan muussa kuin oman matkapuhelinyhtiönsä
verkossa.
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131. Osana alakohtaisen tutkimuksen seurantaa komission tarkastajat ja kansalliset kilpailuviran-
omaiset aloittivat 11. heinäkuuta samanaikaiset yllätystarkastukset yhdeksän matkaviestinoperaattorin
toimitiloissa Saksassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa. (90) Kerättyjä tietoja analysoidaan parhaillaan,
jotta voidaan määrittää, onko riittävästi todisteita kilpailusääntöjen rikkomisesta. Lisäksi toimintaa
yhteensovitetaan parhaillaan kansallisten kilpailu- ja telealan sääntelyviranomaisten kanssa kilpailun
edistämiseksi kansallisella tasolla.

3.7 81 ja 82 artiklan nojalla käsitellyt yksittäiset tapaukset

3.7.1 Identrus

132. Komissio hyväksyi 31. heinäkuuta eräiden suurten eurooppalaisten ja kansainvälisten pankkien
väliset sopimukset maailmanlaajuisen verkon (”Identrus”) perustamisesta sähköisten allekirjoitusten ja
muiden sähköisen kaupankäynnin tapahtumien varmentamiseksi. (91) Komissio päätteli, että Identrus-
järjestelmä ei johda tuntuviin kilpailunrajoituksiin. Siihen ei liity riskiä markkinoiden sulkemisesta, sillä
järjestelmä joutuu kilpailemaan muiden vastaavanlaisten järjestelmien kanssa ja siihen osallistuvat voivat
lisäksi liittyä vapaasti kilpaileviin järjestelmiin. Komission päätös osoittaa, kuinka tärkeänä komissio
pitää kilpailukykyisten markkinoiden kehittämistä sähköisessä kaupankäynnissä.

3.7.2 Intelsat

133. Komissio myönsi 1. kesäkuuta Intelsatille puuttumattomuustodistuksen hallinnollisella kirjeellä
yhtiön rakenteen muuttamiseksi hallitustenvälisestä organisaatiosta kaupalliseksi yritykseksi. Intelsat
perustettiin hallitusten yhteistyönä tarjoamaan televiestintäyhteyksiä satelliitin välityksellä eri puolilla
maailmaa ennen teleliikenteen vapauttamista. Televiestintämarkkinoiden kehittyessä ja muiden satelliit-
tioperaattoreiden tullessa markkinoille Intelsatin rakenne ei ollut enää asianmukainen kaupallisista ja
kilpailullisista näkökohdista tarkasteltuna. Komission tutkimuksessa ja analyysissa ilmeni, että rakenne-
uudistus ei johtanut kilpailun tuntuvaan rajoittumiseen, ja komissio pani merkille, että Intelsat listautuisi
pörssiin kahden vuoden kuluessa yksityistämisestä. Havainto oli yhdenmukainen aikaisemmissa hallitus-
tenvälisiä satelliittiorganisaatioita koskevissa asioissa (nimittäin merisatelliittijärjestö Inmarsat (92) ja
Euroopan satelliittijärjestö Eutelsat (93)) tehtyjen päätelmien kanssa.

3.7.3 Wanadoo

134. Komissio lähetti 19. joulukuuta väitetiedoksiannon Wanadoo Interactivelle, joka on France
Télécomin tytäryhtiö ja vastaa Internet-yhteyksien tarjonnasta. (94) Komissio uskoo tässä vaiheessa, että
yhtiö on hinnoitellut ADSL-tekniikalla tarjottavat nopeat Internet-yhteydet lisäkustannuksia (samoin
kuin muuttuvia kustannuksia) alhaisempaan hintaan, jolloin kyse saattaa olla määräävän markkina-
aseman väärinkäytöstä. Mahdollinen rikkominen tapahtui vuoden 2001 aikana, joka oli kriittistä aikaa
laajakaistaliittymien tarjonnan alkaessa Ranskan kotitalousmarkkinoilla, ja haittasi Wanadoon kilpai-
lijoita.

¥90∂ Lehdistötiedote Memo/01/262, 11.7.2001.
¥91∂ Asia COMP/37.462, EYVL L 249, 19.9.2001.
¥92∂ Lehdistötiedote IP/98/923, 22.10.1998.
¥93∂ Lehdistötiedote IP/00/1360, 27.11.2000.
¥94∂ Lehdistötiedote IP/01/1899, 21.12.2001.



52 XXXI KILPAILUPOLITIIKKAA KOSKEVA KERTOMUS 2001 – SEC(2002) 462 LOPULLINEN

KILPAILURAPORTTI 2001

4 Liikenne

4.1 Lentoliikenne

135. Komissio tutki joukon lentoyhtiöiden liittoutumia vuonna 2001. Komissio uskoo, että lentoyh-
tiöiden liittoutumat voivat yleensä hyödyttää matkustajia laajentamalla verkkoja ja parantamalla
tehokkuutta. Liittoutumat voivat kuitenkin myös rajoittaa kilpailua yksittäisillä reiteillä, ja usein tarvitaan
toimenpiteitä tilanteen korjaamiseksi.

4.1.1 British Midland / Lufthansa/SAS (95)

136. BMI British Midland International, Lufthansa ja SAS ilmoittivat 1. maaliskuuta 2000
yhteisyrityssopimuksesta, jonka mukaan ne yhteensovittavat palvelunsa ETA:ssa Lontoon Heathrow’n ja
Manchesterin kansainväliseltä lentokentältä lähtevien ja niille saapuvien lentojen osalta. Komissio tutki
sopimusta yhteistyössä Yhdistyneen kuningaskunnan kilpailuviranomaisten kanssa. Sen jälkeen, kun
osapuolet olivat tehneet joukon sitoumuksia, komissio ilmoitti osapuolille 12. kesäkuuta 2001, että niiden
yhteisyrityssopimukselle myönnettäisiin asetuksen (ETY) N:o 3975/87 5 artiklan 3 kohdan nojalla
kuuden vuoden poikkeus.

137. Yhteisyrityssopimuksen mukaan Lufthansa saa yksinoikeuden liikennöidä lähes kaikilla
Lontoon/Manchesterin ja Saksan lentoasemien välisillä reiteillä. Samoin SAS:lle annettiin yksinoikeus
liikennöidä Lontoon/Manchesterin ja Skandinavian välisiä reittejä. Rajoitus katsottiin ongelmalliseksi
Lontoon–Frankfurtin-markkinoilla, joka oli matkustajamäärältään (2,1 miljoonaa vuonna 1999) yksi
Euroopan vilkkaimmista reiteistä. Komissio katsoi, että British Midlandin vetäytyminen Lontoo–
Frankfurt-reitiltä oli tuntuva kilpailunrajoitus sekä niiden matkustajien osalta, joille aika ei ole tärkeä
tekijä (vapaa-ajan matkustajat), että niiden osalta, joille aika on tärkeä tekijä (liikematkustajat).

138. Perustamissopimuksen 81 artiklan 3 kohdan mukaisessa analyysissä komissio päätteli, että
tehokkuushyötyjen ja kilpailun kannalta sopimuksen yleisvaikutus on myönteinen. Sen johdosta
osapuolten nykyisiä reittiverkostoja järjestetään uudelleen ja laajennetaan, Lufthansa ja SAS voivat
kilpailla Yhdistyneen kuningaskunnan sisäisessä liikenteessä samoin kuin Yhdistyneen kuningaskunnan
ja Irlannin välisillä reiteillä ja kuljettaa matkustajia mistä tahansa STAR-verkoston kohteesta alueellisiin
kohteisiin Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Lisäksi sopimus lisää verkostojen välistä kilpailua.
Sopimuksen johdosta British Midland pystyi aloittamaan liikennöinnin Lontoon ja Barcelonan,
Lissabonin, Madridin, Milanon ja Rooman välillä.

139. Komission havaitsemien kilpailuongelmien ratkaisemiseksi osapuolet toimittivat joukon
sitoumuksia, joiden mukaan osapuolet antavat lähtö- ja saapumisaikoja Frankfurtin lentoasemalta, jolloin
uusi markkinoilletulija voi liikennöidä neljä päivittäistä vuoroa. Komissio teki markkinatestin
varmistaakseen, että kilpailijat todella ottaisivat näitä aikoja.

140. Komissio tutki myös Austrian Airlinesin ja Lufthansan välistä yhteistyötä. Se julkaisi
14.joulukuuta 2001 asetuksen (ETY) N:o 3975/87 (96) 16 artiklan mukaisen tiedonannon, jossa se ilmoitti
aikeestaan myöntää yhteistyölle poikkeus osapuolten ehdottamien korjaustoimenpiteiden perusteella.

141. Komissio tutki edelleen Lufthansan ja Unitedin sekä KLM:n ja Northwestin transatlanttisia
liittoutumia. Se aloitti myös uuden tutkinnan aiotusta BA:n ja AA:n transatlanttisesta liittoutumasta

¥95∂ Asia COMP/37.812, tiedonanto 14.3.2001, EYVL C 83, 14.3.2001.
¥96∂ EYVL C 356, 14.12.2001, s. 5.
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yhteistyössä Yhdistyneen kuningaskunnan kilpailuviraston kanssa. Näitä liittoutumia koskevat päätökset
tehdään todennäköisesti vuoden 2002 aikana.

4.1.2 SAS / Maersk Air (97)

142. Katso jakson I.B luku 1.1.

4.1.3 IATA:n rahtikuljetuksia koskevat hintaneuvottelut

143. Lentoyhtiöt sopivat rahtikuljetusten hinnoista IATA:n rahtikuljetuksia koskevissa hintakonferens-
seissa.

144. Kesäkuuhun 1997 asti järjestelmä kuului komission asetuksen (ETY) N:o 1617/93 (98) mukaisen
ryhmäpoikkeuksen piiriin ja sen johdosta eurooppalaiset lentoyhtiöt pystyivät sopimaan rahtikuljetusten
hinnoista ETA:ssa. Ryhmäpoikkeus peruutettiin 24. heinäkuuta 1996 annetulla komission asetuksella
(EY) N:o 1523/96. Komission suurin peruste ryhmäpoikkeuksen peruuttamiselle oli se, että rahtihinta-
konferensseissa asetetut hinnat ovat ilmeisesti markkinahintoja paljon korkeammat ja että järjestelmä ei
enää näyttänyt olevan välttämätön interlining-järjestelmän (99) toimimiseksi ETA:ssa.

145. Ryhmäpoikkeuksen peruuttamisen jälkeen IATA ilmoitti järjestelmästä ja haki yksittäis-
poikkeusta. (100) IATA perusteli hintaneuvotteluja pääasiassa sillä, että ne helpottavat rahtikuljetusten
interlining-järjestelmää. Hintaneuvotteluissa asetettuja rahtihintoja käytetään tukkutasolla laskettaessa
kunkin rahdinkuljettajan palkkio osallistumisesta interlining-kuljetukseen.

146. Komissio katsoi alustavasti IATA:lle toukokuussa 2001 lähetetyssä väitetiedoksiannossa, että
IATA:n rahtihintaneuvottelut kuuluvat EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan 3 kohdan
soveltamisalaan. Perustamissopimuksen 81 artiklan 3 kohdan mukaisessa analyysissään komissio
myönsi, että rahtihintaneuvottelut helpottivat kattavan interlining-järjestelyn tarjoamista ETA:ssa.
Komission mielestä IATA ei ollut kuitenkaan osoittanut, että rajoittava järjestelmä oli edelleen
välttämätön tehokkaiden interlining-palvelujen tarjoamiseksi asiakkaille ETA:ssa.

147. Väitetiedoksiannon jälkeen IATA ilmoitti lopettavansa rahtihintojen yhteistä asettamista
koskevan järjestelyn ETA:ssa. Vuoden 2002 alkuun mennessä kunkin rahdinkuljettajan määrittämien
rahtihintojen pitäisi korvata hintakonferenssien asettamat hinnat.

148. Tämän johdosta komissio päätti lopettaa asian käsittelyn. Komissio lähetti IATA:lle myös hallin-
nollisen kirjeen, joka koski eräitä muita rahdinkuljetusalan hallinnollisia ja teknisiä päätöslauselmia,
jotka helpottavat interlining-menettelyä ja eivät liity rahtihintojen asettamiseen.

4.1.4 IATA:n matkustajakuljetuksia koskevat hintakonferenssit

149. Yhteisön alueella toimiville lentoyhtiöille on myönnetty ryhmäpoikkeus, jonka nojalla ne voivat
neuvotella säännöllisten reittilentojen matkustajahinnoista, jos hinnat koskevat interlining-menettelyä
(komission asetus (ETY) N:o 1617/93). Interlining-järjestelyssä matkustajan kuljetuksesta vastaa osalla
matkasta tai koko matkan ajan toinen lentoyhtiö kuin lipun myynyt lentoyhtiö.

¥97∂ Asia COMP/37.444 SAS / Maersk Air, komission päätös 18.7.2001, EYVL L 265, 5.10.2001.
¥98∂ EYVL L 155, 26.6.1993.
¥99∂ Interlining-järjestelyssä rahdin kuljetuksesta vastaa osalla matkasta tai koko matkan ajan toinen lentoyhtiö kuin se, jonka

kanssa asiakas teki kuljetussopimuksen.
¥100∂ Asia COMP/36.563.
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150. Käytännössä matkustajakuljetuksia koskeville hintaneuvotteluille myönnettyä poikkeusta
sovelletaan vain yhteen järjestöön eli Kansainväliseen lentokuljetusliittoon (IATA). IATA järjestää
matkustajakuljetusten hintakonferensseja, jotka kokoontuvat useita kertoja vuodessa tarkoituksenaan
asettaa eri puolilla maailmaa sovellettavat interlining-hinnat. Kaikki Euroopan talousalueeseen
kuuluvien maiden lippujen alla liikennöivät lentoyhtiöt ja useat alueelliset lentoyhtiöt osallistuvat
Euroopan kattavaan hintakonferenssiin. Lentoyhtiö, joka on matkustajakuljetusten hintoja käsittelevän
konferenssin jäsen, voi tarjota interline-palveluja toiselle lentoyhtiölle konferensseissa asetetuin hinnoin.
Sekä liikematkustus- että turistiluokan hinnat sovitaan kunkin ETA-kaupunkiparin osalta vuodeksi
kerrallaan. Lisäksi sovitaan eräiden kaupunkiparien APEX- ja muista alennetuista hinnoista. Näitä
hintoja sovelletaan tuottojen ositusta koskevana monenvälisenä sopimuksena (Multilateral Prorate
Agreement) tunnetun painotusjärjestelmän kanssa määritettäessä, kuinka paljon kukin lentoyhtiö saa
interlining-matkustajan kuljettamisesta kullakin osuudella.

151. Kilpailun pääosasto julkaisi helmikuussa 2001 neuvotteluasiakirjan, jossa tarkasteltiin, onko
IATA:n matkustajakuljetuksia koskeville hintakonferensseille myönnettyä poikkeusta jatkettava.
Komissio uudisti kesäkuussa 2001 matkustajakuljetusten hintoja käsittelevien konferenssien
ryhmäpoikkeuksen vuodeksi harkitakseen, miten asiaan olisi suhtauduttava tulevaisuudessa. Hintakonfe-
renssit rajoittavat selvästi kilpailua, koska niihin liittyy hintojen määrääminen, mutta ne hyödyttävät
kuluttajia sikäli, että ne antavat näille mahdollisuuden ostaa yhden lipun matkoille, joihin liittyy useita
lentoyhtiöitä. Neuvotteluasiakirja perustui oletukselle, että interlining-järjestelystä koituu hyötyä sekä
talouden että kuluttajien kannalta. Asiakirjassa kysyttiinkin, ovatko nämä matkustajakuljetusten hintakonfe-
rensseihin olennaisesti liittyvät kilpailunrajoitukset välttämättömiä kyseisen hyödyn varmistamiseksi.

4.2 Meriliikenne

152. Linjaliikennettä koskevassa kilpailupolitiikassa tapahtui vuonna 2001 merkittävää kehitystä sekä
EU:ta että kansainvälistä tilannetta tarkasteltaessa.

4.2.1 Tarkistettu TACA

153. Komissio julkaisi 29. marraskuuta 2001 tiedonannon, jossa se julkisti aikeensa myöntää poikkeus
transatlanttisen konferenssisopimuksen (”tarkistettu TACA”) meriliikenneosuuksille ja kehotti kolmansia
osapuolia esittämään huomautuksensa 30 päivän kuluessa. Tätä ennen komissio oli elokuussa 1999
tehnyt päätöksen, jossa ei vastustettu sopimuksen sisämaaliikennettä koskevia määräyksiä mutta jonka
mukaan meriliikennettä koskevat osat antoivat aihetta vakaviin epäilyihin.

154. Elokuun 1999 jälkeen komissio keskittyi tutkimuksessaan ensi sijassa todentamaan, että
konferenssin jäsenten välistä tietojenvaihtoa koskevat määräykset eivät vaaranna yksittäisten liikenteenhar-
joittajien ja tavaran lähettäjien välisten palvelusopimusten luottamuksellisuutta. Se, että tällaiset sopimukset
ovat vapaasti ja laajasti saatavissa, on komission mielestä olennainen keino varmistaa, että tarkistetun
TACA:n jäseniin kohdistuu tehokasta kilpailua. Tarkastellessaan, onko näin todellakin asia, komissio on
ottanut huomioon Yhdysvaltain liittovaltion merikomission havainnon raportissa, joka käsittelee
Yhdysvaltain meriliikenteen uudistamista koskevan lain vaikutusta. Havainnon mukaan korkeintaan noin
kymmenen prosenttia kaikesta tarkistetun TACA:n jäsenien kuljettamasta rahdista kuljetetaan tällä hetkellä
konferenssitariffilla. Loput 90 prosenttia kuljetetaan palvelusopimuksen mukaisesti.

155. Vastauksena komission havaitsemiin kilpailuongelmiin TACA:n osapuolet muuttivat huomat-
tavasti konferenssijärjestelyä tietojenvaihdon osalta ja antoivat joitain sitoumuksia. Ennen kolmansien
osapuolten huomautusten saapumista komissio katsoi alustavasti, että nämä muutokset ja sitoumukset
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yhdessä sen kanssa, että on selviä todisteita huomattavasta sisäisestä ja ulkoisesta kilpailusta, riittävät
poistamaan elokuussa 1999 esitetyn huolen kilpailuongelmista.

156. Tarkistettua TACA:ta koskevan asian yhteydessä on kiinnitetty huomiota myös kapasiteetin
hallintaa koskevaan kysymykseen. Konferenssisopimuksessa on yleinen määräys, joka on muotoiltu
neuvoston asetuksen (ETY) N:o 4056/86 3 artiklan d kohdan mukaan ja jonka perusteella konferenssi voi
säännellä jäsentensä tarjoamaa kapasiteettia. Tarkistettu TACA käytti hyväkseen tätä mahdollisuutta
vuodenvaihteessa 2000–2001 joulun ja uudenvuoden heikon kysynnän aikaan. Kapasiteettiohjelma, joka
kattoi viisi viikkoa ja josta ilmoitettiin komissiolle, antoi komissiolle mahdollisuuden selventää 3 artiklan
d kohdan soveltamisalaa koskevaa näkemystään. Komissio katsoi muun muassa, että konferenssin
kapasiteetinhallintaohjelmaa ei voi käyttää keinotekoisen huippukauden luomiseksi ja että kapasiteetin
poistamiseen ei voi yhdistää konferenssitariffin korotusta. Tarkistetun TACA:n osapuolet sitoutuivat
noudattamaan näitä ohjeita.

157. Perustamissopimuksen 3 artiklan d alakohdan soveltamisala oli kyseessä myös Far Eastern
Freight Conference -linjakonferenssia (”FEFC”) koskeneessa asiassa. FEFC:n osapuolet päättivät
lokakuussa 2001 ottaa käyttöön kuusi kuukautta kestävän yhteensovitetun laivojen poistamisohjelman.
Ohjelman tarkoituksena oli löytää ratkaisu ongelmaan, joka syntyi kysynnän laskiessa jyrkästi Euroopan
ja Kaakkois-Aasian välisillä reiteillä samalla, kun otettiin käyttöön huomattavasti uutta kapasiteettia.
Osapuolille lähettämässään varoituskirjeessä komissio ilmoitti, että 3 artiklan d kohta ei kattaisi FEFC-
ohjelmaa, kuten komissio oli tulkinnut TAA- (101) ja EATA-päätöksissä (102). Komissio katsoi, että
ohjelmalla ei ollut sallittua tavoitetta vastata kysynnän lyhytaikaiseen vaihteluun. Ohjelmalle ei
myöskään voitaisi myöntää yksittäistä poikkeusta, sillä kuljetuksen käyttäjille koituva mahdollinen hyöty
olisi pienempi kuin ohjelman kielteinen vaikutus käyttäjien kustannuksiin. Vastauksena varoituskir-
jeeseen FEFC:n jäsenet lopettivat välittömästi yhteensovitetun poistamisohjelman.

4.2.2 Konsortiot

158. Komissio hyväksyi vuonna 2001 kaksi konsortiosopimusta (103) ja vahvisti, että tämän kaltaiset
toimintasopimukset lisäävät merikuljetuspalvelujen rationaalista järjestämistä ja tuovat merkittävää
hyötyä kuljetusten käyttäjille.

4.2.3 OECD:n raportti linjaliikenteestä

159. Kansainvälisesti tarkasteltuna vuoden merkittävin tapahtuma oli epäilemättä OECD:n raport-
tiluonnos linjaliikenteen kilpailupolitiikasta. Raportissa, josta keskusteltiin OECD:n työryhmän
kokouksessa joulukuussa 2001, asetetaan kyseenalaiseksi perusteet säilyttää varustamojen kollektiiviset
hinnanmääräämisjärjestelyt kilpailuoikeuden ulkopuolella tai myöntää niille poikkeus ja suositellaan,
että jäsenvaltiot tarkistavat nykyistä lainsäädäntöään tältä osin. Komissio katsoo, että raportilla on
merkittävä vaikutus asiasta käytävään keskusteluun ja aikoo tarkastella edelleen sen vaikutuksia EU:n
linjaliikennettä koskevaan lainsäädäntöön.

4.2.4 P&O/Stena

160. Lähimerenkulkua koskeva tärkein tapahtuma vuonna 2001 oli komission päätös uudistaa
Englannin kanaalin lauttamerenkulkua hoitavalle P&O:n ja Stena Linen yhteisyritykselle myönnetty

¥101∂ Asia IV/34.446 Trans-Atlantic Agreement, komission päätös 19.10.1994, EYVL L 376, 31.12.1994.
¥102∂ Asia No IV/34.250 Europe-Asia Trades Agreement, komission päätös 30.4.1999, EYVL L 193, 26.7.1999.
¥103∂ Asia COMP/37.982 Grand Alliance / Americana Consortium ja asia COMP/38.021 Europe to Caribbean Consortium.
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poikkeus. Alkuperäinen kolmevuotinen poikkeus myönnettiin 26. tammikuuta 1999, ja osapuolet hakivat
sen uusimista 22. joulukuuta 2000. Komission tutkimuksessa havaittiin muun muassa, että markkinoiden
ominaisuudet ovat sellaiset, että suurimpien liikenteenharjoittajien voidaan odottaa kilpailevan
keskenään ja että toteutetut hinnankorotukset voitaisiin selittää muilla olosuhteilla kuin yhteisyrityksen
olemassaololla. Komissio päätteli näin ollen, että ei ollut perusteita vastustaa kuudeksi vuodeksi ilman
eri toimenpiteitä myönnettävää uutta poikkeusta. Kyseinen aika on voimassaolevan meriliikennease-
tuksen mukainen vakiokausi. Näin ollen yhteisyritykseen sovelletaan poikkeusta 7. päivään maaliskuuta
2007.

4.3 Rautatieliikenne

161. Neuvosto ja parlamentti hyväksyivät vihdoin helmikuussa kolme direktiiviä, jotka muodostavat
rautatieliikennettä koskevan direktiivikokonaisuuden. (104) Direktiiveissä laajennetaan oikeus päästä
kaikenlaiseen kansainväliseen rautatierahtiliikenteeseen direktiiveissä määritellyssä Euroopan laajuisessa
rautateiden rahtiliikenneverkossa vuoteen 2008 saakka ja sen jälkeen koko EU:n kattamassa verkossa.
Direktiiveissä säädetään myös yhteisön toimiluvasta rautatieyrityksille, infrastruktuurimaksujen
perimistä, radan käyttöoikeuksien jakamista ja turvallisuussertifiointia koskevista yksityiskohtaisista
säännöistä ja vaatimuksista perustaa itsenäinen kansallinen sääntelyelin valvomaan maksujen perimis- ja
käyttöoikeuksien jakoprosessia ja käsittelemään kanteluja.

162. Kesäkuussa komissio aloitti muodollisen menettelyn Italian Ferrovie dello Statoa (FS) vastaan
asiassa, joka käsitteli markkinoille pääsyä. (105) Väitetiedoksiannossaan komissio katsoi, että FS oli
toistuvasti ja pitkän ajan kuluessa kieltäytynyt myöntämästä markkinoille pääsyä pienelle saksalaiselle
rautatieyhtiölle GVG:lle ja että se oli käyttänyt väärin määräävää markkina-asemaansa.

163. Lokakuussa komissio varoitti Deutsche Bahnia (DB) syrjimästä yksityistä liikenteenhar-
joittajaa. (106) Tässä toisessa tapauksessa, joka koski GVG:tä, komissio katsoi väitetiedoksiannossaan,
että DB oli käyttänyt väärin määräävää asemaansa kolmella tavalla. Ensiksikin DB oli syrjinyt GVG:tä
vetoyksiköstä perimällään hinnalla, toiseksi se oli myöhemmin kieltäytynyt antamasta vetoyksikköä
GVG:n käyttöön ja kolmanneksi se oli vaatinut, että GVG:n oli otettava palvelukseensa DB:n
henkilökuntaa.

164. Komissio julkisti myös valkoisessa kirjassa Eurooppalainen liikennepolitiikka vuoteen 2010:
valintojen aika (107) aikomuksensa esittää uusia lainsäädäntöehdotuksia markkinoille pääsyn vapaut-
tamiseksi avaamalla kotimaan ja kabotaasiliikenteen rahtipalvelut. Näin toteutetaan sisämarkkinat
rautatierahdin alalla.

¥104∂ Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/12/EY, annettu 26 päivänä helmikuuta 2001, yhteisön rautateiden
kehittämisestä annetun neuvoston direktiivin 91/440/ETY muuttamisesta.
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/13/EY, annettu 26 päivänä helmikuuta 2001, rautatieyritysten
toimiluvista annetun neuvoston direktiivin 95/18/EY muuttamisesta.
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/14/EY, annettu 26 päivänä helmikuuta 2001, rautateiden
infrastruktuurikapasiteetin käyttöoikeuden myöntämisestä ja rautateiden infrastruktuurin käyttömaksujen perimisestä sekä
turvallisuustodistusten antamisesta, EYVL L 75, 15.3.2001.

¥105∂ Asia COMP/37.685.
¥106∂ Lehdistötiedote IP/01/1415, 15.10.2001.
¥107∂ KOM(2001) 370 lopullinen, 12.9.2001.
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5 Viestintäala

5.1 Urheilulähetykset

5.1.1 UEFA:n yleisradiointisäännöt

165. Pääsy yleisradiointimarkkinoille, erityisesti maksutelevisio- ja kertamaksumarkkinoille, on
suuresti riippuvainen lähetysoikeuksista ja tekniikasta. Viime vuoden aikana urheilujärjestöjen mahdolli-
suutta sulkea lähetysmarkkinat on tutkittu useassa tapauksessa. Esimerkiksi UEFA:n yleisradioin-
tisääntöjä koskevan päätöksen (108) mukaan muutokset, jotka rajoittavat aikaa, jolloin yleisradioyhtiöt
eivät voi lähettää tiettyä alkuperää olevia jalkapallo-otteluja, estivät sääntöjen tuntuvan vaikutuksen
yleisradiointimarkkinoihin. UEFA:n komissiolle aluksi esittämät urheilutapahtumia koskevat yleisra-
diointisäännöt olivat erittäin monitahoisia ja niiden soveltamisala hyvin laaja. Otteluita ei saanut televi-
sioida viikonloppuisin. Komission puututtua asiaan UEFA yksinkertaisti sääntöjä ja rajoitti suuresti
aikaa, jolloin otteluja ei saanut televisioida. Kaudesta 2000–2001 lähtien kansalliset liitot voivat UEFA:n
uusien sääntöjen mukaan kieltää urheilutapahtuman televisioinnin niiden alueella vain kahden ja puolen
tunnin ajan joko lauantaisin tai sunnuntaisin silloin, kun pelataan tärkeimmät kansalliset ottelut. Samoin
FIA:n sääntelytoimintojen ja kaupallisten toimintojen erottaminen ja erityisesti Formula 1:n lähetyssopi-
musten voimassaoloajan lyhentäminen estävät lähetyssopimuksia vääristämästä kotimaisia vapaiden
yleisradiolähetysten ja maksutelevisiolähetysten markkinoita. (109) Alaa tarkkaillaan edelleen varsinkin
lähetysmarkkinoiden loppupään osalta.

5.1.2 UEFA:n Mestareiden liiga

166. Komissio on aloittanut myös tutkimuksen siitä, kuinka oikeuksia myydään, pikemminkin kuin
ehdoista, joilla niitä myydään. Komissio lähetti UEFA:lle väitetiedoksiannon UEFA:n Mestareiden liigan
loppuvaiheen otteluiden televisiointioikeuksien yhteismyynnistä. Näiden oikeuksien yksinoikeudellinen
yhteismyynti uhkaa rajoittaa oikeuksien tarjontaa ja sen vuoksi myös jalkapallo-otteluiden televisiointia
jatkolähetysten markkinoilla. Oikeuksien yksinoikeudellinen myynti uhkaa näin ollen vääristää kilpailua
näillä markkinoilla.

5.2 Muut asiat

5.2.1 Yhteisvalvontajärjestöt

167. Yhteisvalvontajärjestöjen oikeuksien hallinnoinnista ovat perinteisesti vastanneet kansalliset
yhteisvalvontajärjestöt, joilla on monopoli kansallisilla markkinoilla. Internetin kehitys on haaste tälle
tilanteelle, sillä Internetin kautta tarjottu palvelu on teoriassa käytettävissä missä tahansa maailmassa.
Yhteisvalvontajärjestöt ovat sen vuoksi alkaneet tutkia, kuinka oikeuksia olisi hallinnoitava tällaisessa
rajattomassa ympäristössä. Komissio julkaisi elokuussa neuvoston asetuksen N:o 17 19 artiklan 3 kohdan
mukaisen tiedonannon yhteisvalvontajärjestöjen sopimuksesta, joka koskee samanaikaisiin lähetyksiin
liittyvien oikeuksien hallinnointia silloin, kun rinnakkaislähetys tapahtuu perinteisin tavoin ja Internetin
kautta. Sopimus ei muuttaisi yhteisvalvontajärjestöjen monopoliasemaa niiden kansallisten ohjelmistojen
suhteen, mutta se lisäisi yhteisvalvontajärjestöjen välistä kilpailua maailmanlaajuisten toimilupien
myöntämisessä käyttäjille.

¥108∂ EYVL L 171, 26.6.2001, s. 12.
¥109∂ Lehdistötiedote IP/01/1523, 30.10.2001.
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5.2.2 CD:t/DVD:t

168. Komissio tutki CD-levyjen jakeluun ja hinnoitteluun liittyviä vertikaalisia ongelmia ja havaitsi
todisteita rajoitetusta vähittäishintojen määräämisestä. Käytäntö lopetettiin nopeasti komission
tutkimuksen johdosta.

169. Komissio tarkastelee myös mahdollisesti kuluttajien kannalta tärkeää asiaa, johon saattaa liittyä
sekä horisontaalisia että vertikaalisia rajoituksia. Tutkittavana on DVD-levyjen alueellinen koodaus-
järjestelmä. Komissio tutkii alueellisen koodausjärjestelmän sisältävästä DVD-standardista tehtyä
horisontaalista sopimusta sekä standardin käyttämisen edellyttämän tekniikan ja taitotiedon lisensointiin
liittyviä vertikaalisia sopimuksia.

6 Moottoriajoneuvojen jälleenmyynti

170. Ajoneuvojen jälleenmyyntiä koskeva komission toiminta keskittyi vuonna 2001 seuraaviin
seikkoihin:

– Asetuksen (EY) N:o 1475/95 (110) arviointia jatkettiin edelleen komission hyväksyttyä
15. marraskuuta 2000 arviointikertomuksen. (111)

– Aloitettiin tarkastelu, jonka kohteena on moottoriajoneuvojen jälleenmyyntiä koskevan erityisen
lainsäädännöllisen kehyksen mahdollinen hyväksyminen sen jälkeen, kun asetuksen (EY) N:o 1475/
95 voimassaolo päättyy syyskuussa 2002.

– Asetuksen (EY) N:o 1475/95 soveltamista seurattiin, ja tehtiin muun muassa kaksi päätöstä
rikkomisista, joihin liittyi sakkojen määrääminen.

6.1 Moottoriajoneuvojen jälleenmyyntiä koskevan uuden lainsäädännöllisen kehyksen valmistelu

171. Asetuksella (EY) N:o 1475/95 vapautetaan syyskuun 30. päivään 2002 saakka, jolloin asetuksen
voimassaolo päättyy, perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohdan kiellosta valikoivaa yksinmyyntiä
koskevat sopimukset kolmella tai useammalla pyörällä varustettujen ajoneuvojen osalta. Sopimuksilla
valmistajat nimittävät jälleenmyyjät yksinmyyntialueille. Jälleenmyyjät voivat myydä ajoneuvoja joko
kuluttajalle tai tämän edustajalle ja toisille valmistajan hyväksymille jälleenmyyjille.

172. Arviointikertomuksessa todettiin, että asetuksen (EY) N:o 1475/95 tavoitteet oli saavutettu vain
osittain ja että asetuksen perustana olleet olettamukset eivät enää pitäneet täysin paikkaansa.

173. Ennen päätöksen tekemistä lainsäädännöllisestä kehyksestä, joka ratkaisisi arviointiker-
tomuksessa esitellyt, autojen jälleenmyyntiin liittyvät ongelmat, komissio aloitti tutkimuksen, jonka
tarkoituksena on yksilöidä ja määritellä viiden mahdollisen lainsäädännöllisen skenaarion taloudellinen

¥110∂ Komission asetus (EY) N:o 1475/95, annettu 28 päivänä kesäkuuta 1995, perustamissopimuksen 85 artiklan [nykyisin
81 artikla] 3 kohdan soveltamisesta moottoriajoneuvojen jälleenmyyntiä ja huoltopalvelua koskevien sopimusten ryhmiin,
EYVL L 145, 29.6.1995.

¥111∂ Kertomus perustamissopimuksen 85 artiklan [nykyisin 81 artikla] 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; katso myös XXX kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus 2000,
kohdat 112–115.
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vaikutus kaikkiin osapuoliin. (112) Tutkimus on luonteeltaan pelkästään neuvoa-antava, eikä siinä anneta
suosituksia tulevaksi lainsäädännölliseksi kehykseksi.

174. Taloudellista vaikutusta koskevassa tutkimuksessa analysoitiin vaikutuksia tuotemerkkien
väliseen ja tuotemerkkien sisäiseen kilpailuun, sisämarkkinoiden yhdentymistä haittaavien esteiden
luomiseen ja kilpailuun huolto- ja korjauspalvelujen markkinoilla. Analyysin tarkoituksena oli yksilöidä
vaikutukset autojen valmistajiin, viralliseen jälleenmyyntiverkkoon, hyväksyttyihin huolto- ja korjaus-
palvelujen tarjoajiin, riippumattomiin korjaajiin, kuluttajiin sekä varaosien ja diagnostisten järjestelmien
valmistajiin.

175. Viiden lainsäädännöllisen skenaarion lisäksi useita erityisseikkoja, jotka katsotaan muuttujiksi ja
joita voidaan soveltaa kuhunkin skenaarioon, tarkasteltiin sekä erikseen että kunkin skenaarion
yhteydessä (esimerkiksi useiden merkkien yhdistäminen sekä myynnin ja huolto- ja korjauspalvelujen
välinen suhde).

176. Samanaikaisesti komissio tilasi tutkimuksen kuluttajien odotuksista määritelläkseen heidän
kantansa nykyiseen autojen jälleenmyyntijärjestelmään ja mahdollisiin tuleviin vaihtoehtoihin. (113)
Nämä kaksi tutkimusta täydentävät ryhmäpoikkeusasetusta koskevan komission arviointiprosessin. Ne
ovat lisä kahteen muuhun vuonna 2000 tehtyyn tutkimukseen, joissa tarkasteltiin uusien ajoneuvojen
myynnin ja huolto- ja korjauspalvelujen sekä hintaerojen välistä yhteyttä EU:ssa. (114) Kaikki nämä
tutkimukset ovat hyödyllisiä tietolähteitä määriteltäessä autojen jälleenmyynnin tulevaa kehystä.

177. Analysoituaan tutkimustulokset komissio aikoo tehdä vuoden 2002 alkupuolella esityksen
ajoneuvojen jälleenmyyntiä koskevaksi kehykseksi, jota sovellettaisiin vuoden 2002 syyskuusta. On
selvää, että komissio aikoo tarkastella myös kaikkia muita saatavilla olevia tietolähteitä. (115)

6.2 Yleinen arviointi ryhmäpoikkeusasetuksen soveltamisesta uusien autojen hintoihin

178. Komissio vertaa joka vuosi EU:ssa myytävien uusien autojen verottomia hintoja. (116) Vertailu
tehdään kussakin jäsenvaltiossa kahdesti vuodessa (touko- ja marraskuussa) autonvalmistajien suositus-
hintojen perusteella.

179. Toukokuun 1. päivänä 2001 vallinnut tilanne osoittaa, että samoin kuin marraskuussa 2000 ja
huolimatta punnan kurssin jatkuvasta heikentymisestä euroon verrattuna, Yhdistyneessä kuningaskunnassa
perityt hinnat olivat euroalueen hintoja korkeammat, vaikka ne olivatkin laskeneet tai pysyneet muuttumat-
tomina. Saksassa ja Itävallassa on euroalueen korkeimmat autonhinnat. Komissio totesi jälleen kerran, että
euroalueen keskihintojen ero oli yli 20 prosenttia halvimmilla segmenteillä (A–D) huolimatta siitä, että
segmenttien B–D suuren mallimäärän pitäisi olla merkki kovasta kilpailusta. Tanska, Kreikka, Espanja,

¥112∂ Tutkimuksen tarjouseritelmä löytyy kilpailun pääosaston Internet-sivuilta http://europa.eu.int/comm/competition/
car_sector/distribution. Tutkimuksen suoritti konsulttiyritys Andersen julkisen tarjouskilpailun perusteella. Myös itse
tutkimusraportti on luettavissa mainituilla Internet-sivuilla.

¥113∂ ”Customer Preferences for existing and potential Sales and Servicing Alternatives in Automotive Distribution”,
Dr. Lademann & Partner, luettavissa Internet-osoitteessa http://europa.eu.int/comm/competition/car_sector/distribution.

¥114∂ Kyseiset kaksi tutkimusta ovat luettavissa kilpailun pääosaston Internet-sivuilla http://europa.eu.int/comm/competition/
car_sector/. ”The Natural Link between Sales and Service” (Autopolis), ”Car Price Differentials in the European Union: An
Economic Analysis” (Hans Degryse ja Frank Verboven – KU Leuven ja CEPR). Katso myös XXX kilpailupolitiikkaa koskeva
kertomus 2000, kohta 113.

¥115∂ Näistä lähteistä voidaan mainita Euroopan autonvalmistajien liiton (ACEA) tilaama tutkimus, joka myös käsittelee
vaihtoehtoisten jälleenmyyntijärjestelmien taloudellisia vaikutuksia.

¥116∂ Vertailusta säädetään poikkeusasetuksen 11 artiklassa.
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Alankomaat ja Suomi ovat yleensä ne markkinat, joilla uusien autojen verottomat hinnat ovat
alhaisimmat. (117)

180. Nämä hintaerot ovat paljon korkeammat kuin asetusta (ETY) N:o 123/85 koskevassa tiedon-
annossa (118) määrätty 12 prosentin raja. (119) Tiedonanto on edelleen voimassa, ja siinä käsitellään eräitä
asetukseen (EY) N:o 1475/95 liittyviä kysymyksiä, kuten hintaeroja. Silloin, kun hintaero ylittää tämän
rajan, komissio voi evätä poikkeuksen, jos hintaero johtuu sitoumuksista, joille on myönnetty asetuksen
(EY) N:o 1475/95 mukainen poikkeus. (120)

181. Suuret hintaerot selittävät sen, miksi monet kuluttajat ostavat autonsa toisesta EU-maasta. Tämä
ei ole kuitenkaan vaivatonta, kuten käy ilmi komission jatkuvasti saamista kanteluista. Usein kantelun
syynä on kohtuuttoman pitkä toimitusaika.

6.3 Ryhmäpoikkeusasetuksen soveltaminen vuonna 2001

182. Komissio teki vuonna 2001 kaksi rikkomista koskevaa päätöstä, joissa se määräsi sakkoja
kahdelle autonvalmistajalle, Volkswagenille ja DaimlerChryslerille. Se myös hyväksyi Porschen uuden
jälleenmyyntijärjestelmän.

6.3.1 Volkswagen (121)

183. Komissio teki päätöksen, jossa se määräsi Volkswagenille 30,96 miljoonan euron sakon
kiinteiden jälleenmyyntihintojen määräämisestä Saksassa myytävälle uudelle VW Passatille. Volkswagen
oli lähettänyt vuosina 1996–1997 saksalaisille jälleenmyyjilleen kiertokirjeitä, joissa se kehotti näitä
olemaan myymättä kyseistä mallia suositeltua hintaa alhaisemmalla hinnalla. Toisin kuin aikaisempi
Volkswagenia koskeva päätös, tämä päätös ei koske toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on estää
rajatylittävä myynti. Kiinteiden jälleenmyyntihintojen määrääminen on kuitenkin vakava kilpailunra-
joitus. Tämä on ensimmäinen päätös, joka koskee kiinteiden jälleenmyyntihintojen määräämistä ajoneu-
voalalla.

6.3.2 DaimlerChrysler (122)

184. Kuluttajien kantelujen johdosta komissio aloitti omasta aloitteestaan menettelyn Daimler-
Chrysleria vastaan. Komissio teki 10. lokakuuta päätöksen, jossa se määräsi 71,825 miljoonan euron
sakon DaimlerChryslerille useista EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan vastaisista rikkomisista.
Ensimmäinen rikkominen liittyy rinnakkaiskaupan estämiseen, josta DaimlerChrysler ja sen saksalaisen
jakeluverkon jäsenet sopivat. Perustamissopimuksen 81 artiklan soveltaminen näihin DaimlerChryslerin
ja sen saksalaisten edustajien sopimiin rajoituksiin perustuu siihen, että kyseiset edustajat kantavat

¥117∂ Katso komission lehdistötiedotteet IP/01/227, 19.2.2001, ja IP/01/1051, 23.7.2001.
¥118∂ Komission tiedonanto perustamissopimuksen 85 artiklan [nykyisin 81 artikla] 3 kohdan soveltamisesta

moottoriajoneuvojen jälleenmyyntiä ja huoltopalvelua koskevien sopimusten ryhmiin 12 päivänä joulukuuta 1984
annetun asetuksen (ETY) N:o 123/85 soveltamisesta, luku II.1, EYVL C 17, 18.1.1985.

¥119∂ Ero voi kuitenkin olla kuusi prosenttiyksikköä suurempi kuin 12 prosenttia alle yhden vuoden ajan tai sellaisen
automäärän osalta, joka ei ole merkittävä.

¥120∂ Katso asetuksen 8 artikla ja johdanto-osan 31 kappale.
¥121∂ Asia COMP/36.693 Volkswagen, komission päätös 29.6.2001 (EYVL L 262, 2.10.2001).
¥122∂ Asia COMP/36.264 DaimlerChrysler; lehdistötiedote IP/01/1394, 10.10.2001.
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suhteellisen suuren kaupallisen riskin toiminnassaan. (123) Toinen rikkominen liittyy saksalaisille ja
espanjalaisille itsenäisille leasing-yhtiöille suuntautuvan myynnin rajoittamiseen. Lisäksi Daimler-
Chrysler osallistui Belgiassa kiinteiden hintojen määräämistä koskeneeseen sopimukseen, jonka
tarkoituksena oli supistaa kuluttajille myönnettäviä alennuksia.

6.3.3 Porschen jälleenmyyntijärjestelmä

185. Porschen ilmoitettua uusista jälleenmyyntisopimuksista (124) komissio katsoi, että sopimuksille
voidaan myöntää asetuksen (EY) N:o 1475/95 mukainen poikkeus sen jälkeen, kun Porsche oli tehnyt
joitain muutoksia. Suurimmat muutokset liittyivät myyntitavoitteiden asettamiseen, jolloin koko myynti
on otettava huomioon ostajan kotipaikasta huolimatta, ja siihen, että Porschen jälleenmyyjät voivat
harjoittaa online-myyntiä, jos ostajat haluavat ostaa auton Internetin kautta. Tämän johdosta asian
käsittely päätettiin lähettämällä yhtiölle hallinnollinen kirje.

¥123∂ Vertikaalisia rajoituksia koskevien suuntaviivojen (EYVL C 291, 13.10.2000, s. 1) mukaan ainoa tekijä, jolla on
merkitystä arvioitaessa, sovelletaanko 81 artiklan 1 kohtaa kauppaedustajien toimintaan, on se, joutuuko kauppaedustaja
kantamaan tavaran tai palvelujen myyntiin liittyvän riskin. Tässä tapauksessa kauppaedustajien myöntämät alennukset
vähennettiin heidän palkkiostaan, ja heillä oli vastuu kuljetuksesta. Lisäksi edustajat ostivat näyttelyautot, jotka
muodostavat merkittävän osuuden autojen kokonaismyynnistä, ja rahoittivat varaosavarastot. Sopimus velvoitti edustajia
tarjoamaan takuupalveluja (saamatta täyttä korvausta) ja korjaus- ja huoltopalveluja omalla riskillään.

¥124∂ Asia COMP/37.886 Porsche.

Lisälehti 4: Hyväksyntä Covisintille, 
yritysten väliselle autoalan markkinapaikalle (1)

Johdanto

Komissio hyväksyi (2) elokuussa 2001 Covisintin perustamisen. Covisint on yritysten välinen
markkinapaikkayhteisyritys, josta oli ilmoitettu aikaisemmin samana vuonna. Covisintin
perustivat suurimmat ajoneuvovalmistajat: Ford, DaimlerChrysler, General Motors, Renault ja
Nissan. Kuudes valmistaja, PSA Peugeot Citroën, liittyi myöhemmin mukaan hankkeeseen.

Covisint on sähköinen markkinapaikka, jonka tarkoituksena on tarjota ajoneuvoteollisuudelle
hankintaan, yhteiseen tuotekehitykseen ja jakeluketjun hallintaan liittyviä välineitä ja vähentää
siten kustannuksia ja tehostaa jakeluketjun toimintaa. Se on ostajien hallinnoima ”ostopuolen”
kauppapaikka, toisin kuin muut sähköiset kauppapaikat, kuten SupplyOn, joita komponent-
timyyjät ovat perustaneet. Niiden valmistajien, jotka aikovat ostaa markkinapaikan kautta
(Covisintin osakkaat mukaan luettuina), osuus maailmanlaajuisesta autotuotannosta on noin
63 prosenttia. Useimmat autonkomponenttien suurimmat toimittajat ovat myös ilmoittaneet
olevansa halukkaita käyttämään tätä markkinapaikkaa.

(1) Asia COMP/38.064; lehdistötiedote IP/01/1155, 31.7.2001, EYVL C 49, 15.2.2001.
(2) Kaikki kilpailuviranomaiset, jotka tutkivat Covisintia, hyväksyivät hankkeen. Covisintin edustajien kanssa

käymiensä neuvottelujen jälkeen Yhdysvaltain kilpailuviranomainen (Federal Trade Commission, FTC) hyväksyi
hankkeen käytettävissä olevien tietojen perusteella, vaikkakin se varasi oikeuden aloittaa menettely uudelleen, jos
ongelmia ilmenee. Myös Saksan Bundeskartellamt ja Itävallan viranomaiset hyväksyivät hankkeen. Japanin
viranomaiset eivät ole vastustaneet hanketta.
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Mahdolliset ongelmat

Covisintin tapaiset yritysten väliset markkinapaikat ovat yleistymässä. Niillä voi olla suuri
vaikutus tapaan, jolla eräiden alojen yritykset harjoittavat liiketoimintaansa, ja niiden odotetaan
edistävän kilpailua. Ne voivat lisätä markkinoiden avoimuutta ja edistää tällä tavoin toimijoiden
välisten yhteyksien luomista ja markkinoiden yhdentymistä. Ne voivat myös tehostaa markkinoita
vähentämällä etsimis- ja tiedotuskustannuksia ja parantaa varastonhallinnointia, mikä johtaa
kuluttajahintojen alenemiseen.

Eräissä tapauksissa kilpailuun kohdistuvat kielteiset vaikutukset saattavat olla suuremmat kuin
markkinoiden tehokkuuden paranemisesta saatavat hyödyt.

Tiedonvaihto

Tämä liittyy käyttäjien kykyyn vaihtaa tai saada markkinoiden kannalta arkaluonteisia tietoja
esimerkiksi hinnoista ja määristä. Kyky vaihtaa tai saada näitä tietoja riippuu yleensä järjestelmän
suunnittelusta, erityisesti käyttäjien kyvystä saada käyttöönsä toistensa tietoja.

Yhteisostot/yhteismyynti

Kuten ”tavallisessakin” kaupankäynnissä, ongelmallista on se, että käyttäjät liittyvät yhteen rajoit-
taakseen kilpailua vastapuoliin nähden. Tästä seikasta keskustellaan laajasti horisontaalisia
kilpailunrajoituksia koskevissa suuntaviivoissa.

Tutkimus ja analyysi

Covisint-hanke ei ole sulautuma, sillä markkinapaikan perustaneilla yrityksillä ei ole yhteistä tai
yksinomaista määräysvaltaa uudessa yrityksessä. Sen vuoksi Covisintia tarkasteltiin EY:n
perustamissopimuksen 81 artiklan nojalla eikä sulautuma-asetuksen perusteella, ja se oli
ensimmäinen suuri yritysten välinen markkinapaikka, jota tarkasteltiin tällä tavoin. Koska
Covisint oli uudenlainen hanke, sitä voidaan myöhemmin käyttää vertailukohteena tarkasteltaessa
samantapaisia hankkeita.

Tutkittuaan ilmoitetut sopimukset ja tietopyyntöihin saadut vastaukset komissio päätteli, että
ilmoitettu hanke ei tällä hetkellä rajoita kilpailua 81 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla, ja
lähetti osapuolille hallinnollisen kirjeen. Sopimuksissa on riittävät määräykset poistamaan edellä
mainitut mahdolliset kilpailuongelmat. (1) Tämä koskee yhteisostoja (autonvalmistajien välisiä tai
tiettyjen autoteollisuuden tuotteiden ostoja) sekä luottamuksellisten tietojen vaihtoa, sillä
sopimuksissa luodaan riittävä tietosuoja ”suojamuurilla” ja turvallisuutta koskevilla säännöillä.
Komissio huomauttaa myös, että Covisint ei syrji muita yrityksiä vaan on avoin kaikille alan
yrityksille, se perustuu avoimiin standardeihin, ja sekä osakkailla että muilla käyttäjillä on oikeus
käyttää muita yritysten välisiä markkinapaikkoja.

(1) Carlsberg-tiedonanto, EYVL C 49, 15.2.2001.
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6.4 Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio asiassa Asia Motor France SA (125)

186. Asia Motor France ja siihen liittyvät yhtiöt toivat japanilaisia ajoneuvoja Ranskaan. Vuosina
1985 ja 1988 ne kantelivat komissiolle viiden japanilaisen autontuojan (Toyota, Mazda, Honda,
Mitsubishi, Nissan) väitetystä rajoittavasta käytännöstä. Näiden viiden autontuojan sanottiin tehneen
Ranskan valtion kanssa sopimuksen, jonka tarkoituksena oli rajoittaa japanilaisten autojen myynti
kolmeen prosenttiin moottoriajoneuvojen vuosimyynnistä, ja sopineen keskenään tämän kolmen
prosentin kiintiön jakamisesta siten, että sen ulkopuolelle jäivät muut kuin niiden omat japanilaiset
merkit. (126) Komissio hylkäsi kyseiset kantelut.

187. Tuomioistuimen 20. päivänä syyskuuta tekemä päätös komission hyväksi päätti asian käsittelyn.
Komissiolla oli oikeus hylätä kantelut, sillä niissä mainitut ongelmat johtuivat suoraan viranomaisten
toimintapolitiikasta eivätkä yritysten välisestä sopimuksesta.

7 Rahoituspalvelut

188. Sovellettaessa kilpailupolitiikkaa rahoituspalvelujen alalla tavoitteena on lisätä Euroopan
rahoitusmarkkinoiden kilpailukykyä ja tehokkuutta. Näin myös edistetään kuluttajien hyvinvointia sekä
dynaamisen, tietoon perustuvan ja nopeammin kasvavan talouden luomista Euroopassa.

189. EU:n rahoitusjärjestelmä yhdentyy vähitellen globalisoitumisen, teknisen kehityksen, euron
käyttöönoton ja markkinoiden vapauttamisen seurauksena. Euroseteleiden ja -kolikoiden käyttöönotto
1. tammikuuta 2002 lisää entisestään avoimuutta ja vahvistaa yhdentymistä unionissa. Yhdentyminen
johtaa kilpailun lisääntymiseen tietyillä markkinoilla. Se lisää myös tarvetta suurempaan valppauteen
kilpailupolitiikan soveltamisessa ja sen soveltamisen valvonnassa, jotta varmistettaisiin, että rahoitus-
markkinat pysyvät avoimina ja että niillä on kilpailua. Vaarana on, että yritykset voisivat pyrkiä
suojelemaan itseään kilpailun lisääntymiseltä tekemällä kilpailun vastaisia sopimuksia tai määräävässä
markkina-asemassa ollessaan käyttämällä markkinavoimaansa tavalla, joka estää uusien ja innovatii-
visten liiketoimintamuotojen kehityksen.

190. Vuonna 2001 edistyttiin selvästi maksujärjestelmiä koskevan kilpailupolitiikan soveltamisessa ja
selventämisessä. Tämä on tärkeää yhtenäisen maksualueen käyttöönoton lähestyessä EU:ssa. Rahoitus-
infrastruktuurin osalta politiikan tavoitteena on helpottaa kilpailua ja siten päästää valloilleen markkina-
voimat, jotka edistävät tehokkaamman infrastruktuurin luomista. Komissio on aloittanut työskentelyn
sen varmistamiseksi, että kilpailupolitiikkaa noudatetaan täydellisesti arvopaperikauppojen toteutustoi-
minnassa. Näiden toimintojen, joita alalla kutsutaan selvitystoiminnoiksi, tehokkuus vaikuttaa merkit-
tävällä tavalla Euroopan pääomamarkkinoiden yleiseen tehokkuuteen.

7.1 Kilpailu selvitysjärjestelmien alalla

191. EU:n arvopaperimarkkinoiden sääntelyä käsittelevä viisasten komitea, jonka puheenjohtajana
toimi Alexandre Lamfalussy, julkaisi loppuraporttinsa 15. helmikuuta 2001. Se laadittiin Euroopan
unionin talous- ja valtiovarainministerien neuvoston 17. heinäkuuta 2000 antaman toimeksiannon
mukaisesti tavoitteena luoda todella yhdentyneet eurooppalaiset rahoitusmarkkinat.

¥125∂ Asia C-1/01 P, yhteisöjen tuomioistuimen (toinen jaosto) päätös, 20.9.2001.
¥126∂ Asia COMP/33.014 Asia Motor.
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192. Komitea käsittelee raportissaan erityisesti selvitysjärjestelmien alaa. Se on vakuuttunut siitä, että
alan rakenneuudistusta on jatkettava Euroopan unionissa. Yhdentymiskehityksen olisi suuressa määrin
oltava yksityissektorin käsissä. Komitea toteaa kuitenkin, ettei tämä merkitse sitä, että lähentyminen ei
olisi julkisen politiikan alaan kuuluva asia. Julkisessa politiikassa olisi erityisesti keskityttävä
kilpailunäkökohtiin ja lähentymistä vaikeuttavien esteiden poistamiseen. Komitea pitää selvästi
kilpailuun liittyviä seikkoja, kuten järjestelmien avoimuutta ja syrjimättömyyttä sekä yksinoikeuden
sisältäviä sopimuksia, tärkeimpinä julkisen politiikan alaan kuuluvista seikoista.

193. Komitea ehdottaa, että komission olisi tutkittava tilannetta selvitysjärjestelmien alalla
varmistaakseen, että yhteisön kilpailupolitiikkaa noudatetaan asianmukaisesti tällä tärkeällä alalla.
Tämän perusteella komissio, joka jo tarkasteli kyseistä alaa, laajensi tutkimuksiaan käynnistämällä
muodollisen kyselytutkimuksen viran puolesta. Tämä on ensimmäinen kerta, kun järjestetään laajamit-
tainen selvitysjärjestelmiä koskeva kilpailuoikeudellinen tutkimus.

194. Komissio on jo havainnut useita mahdollisia kilpailuun liittyviä ongelmia selvitysjärjestelmien
alalla.

– Markkinatoimijat ovat ilmoittaneet, että eräät selvitysjärjestelmät harjoittavat mahdollisesti syrjivää
hinnoittelua ja soveltavat erilaisia ehtoja samanlaisiin suorituksiin.

– Pörssien ja selvitysjärjestelmien välillä voi olla yksinoikeuteen perustuvia järjestelyjä, jotka
rajoittavat kilpailua selvityspalvelujen alalla.

– Markkinatoimijat ovat huomauttaneet mahdollisesta riskistä, että selvityspalveluista peritään liian
suuria maksuja, kun selvitysjärjestelmästä vastaa kauppapaikka ja kyseisellä kauppapaikalla
suoritetut kaupat on selvitettävä kyseisellä järjestelmällä (niin sanotut vertikaaliset siilot).

195. Viran puolesta aloitetun kyselytutkimuksen tavoitteena on määritellä, ovatko edellä mainitut
mahdolliset kilpailuongelmat todellisia kilpailuongelmia, ja jos ovat, voidaanko ne poistaa soveltamalla
EU:n kilpailulainsäädäntöä. Kyselytutkimus on osoitettu markkinatoimijoille, kuten pankeille, kauppa-
paikoille ja selvitysjärjestelmille.

7.1.1 Eurex (127)

196. Joulukuussa 2001 komissio lopetti hallinnollisella kirjeellä Deutsche Börse A.G:n ja SWX Swiss
Exchangen (”emoyhtiöt”) ilmoittaman yhteisyrityksen Eurexin käsittelyn. Eurex on rajatylittävä markki-
napaikka johdannaisten, kuten optioiden ja futuureiden, sähköiselle kaupalle. (128)

197. Komissio katsoi, että Eurex on yhteisessä määräysvallassa oleva kaiken itsenäiselle taloudel-
liselle yksikölle kuuluvan toiminnan hoitava yhteisyritys. Näin ollen se on keskittymä, mutta sillä ei ole
yhteisönlaajuista ulottuvuutta. Asetuksen (ETY) N:o 4064/89 22 artiklan 1 kohdan mukaan asetusta
N:o 17 vuodelta 1962 ei sovelleta keskittymiin, lukuun ottamatta yhteisyrityksiä, joilla ei ole yhteisönlaa-
juista ulottuvuutta ja joiden tavoitteena tai seurauksena on itsenäisinä säilyvien yritysten kilpailukäyttäy-
tymisen yhteensovittaminen. Tavallisesti kansalliset kilpailuviranomaiset tutkivat keskittymää
koskevassa analyysissään, onko yhteensovittamisen riski olemassa. Tässä tapauksessa tällaista analyysia
ei tehty, koska toimenpiteestä ei tarvinnut ilmoittaa eikä siten ilmoitettu kansallisille kilpailuviran-
omaisille.

¥127∂ Asia COMP/D1/37.557.
¥128∂ Lehdistötiedote IP/02/4, 3.1.2002.
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198. Tämän vuoksi komissio on tutkinut 81 artiklan 1 kohdan mukaan, seuraako emoyhtiöiden
toimintojen osittaisesta yhdistämisestä riski, että ne yhteensovittavat käyttäytymisensä. Emoyhtiöt
toimivat useilla markkinoilla, jotka ovat niiden johdannaiskaupan ja selvityspalvelujen markkinoiden
lähimarkkinoita, joilla Eurexilla on toimintaa. Näille markkinoille kuuluvat arvopapereiden (osakkeiden
ja velkakirjojen) sekä optiotodistusten listaus- ja kaupankäyntipalvelut, sähköiset pörssijärjestelmät ja
markkinatietojen myynti.

199. Komissio julkaisi elokuussa 2000 tiedonannon, jossa se ilmoitti aikovansa suhtautua
myönteisesti tähän asiaan ja pyysi esittämään huomautuksia. (129) Komission tutkimusten mukaan ei ole
tuntuvaa riskiä emoyhtiöiden käyttäytymisen yhteensovittamisesta kyseisillä lähimarkkinoilla.

7.2 Maksujärjestelmät

200. Komissio teki 9. elokuuta 2001 ensimmäisen muodollisen päätöksensä EY:n perustamis-
sopimuksen 81 artiklan nojalla kansainvälisistä maksukorteista asiassa Visa International (130). Päätös
selventää komission politiikkaa tällä alalla monessa suhteessa. Siinä todetaan, että tietyt Visa Interna-
tional -maksukorttijärjestelmän määräykset, joista oli ilmoitettu komissiolle hyväksynnän saamiseksi,
eivät kuulu 81 artiklassa määrätyn kiellon soveltamisalaan ja kattavat kaikenlaiset kansainväliset Visa-
kortit (uusiutuvan luottomahdollisuuden sisältävät luottokortit, maksuaikakortit ja online-kortit). Päätös
koskee yksinomaan seuraavia viittä Visa International -järjestelmän sääntöä:

a) Lisämaksukielto, joka estää kauppiaita perimästä Visa-kortilla maksavilta asiakkailta ylimääräisiä
maksuja.

Vaikka lisämaksukielto rajoittaa kauppiaiden vapautta asettaa hintansa, komissio päätteli, ettei tällä
rajoituksella voida katsoa olevan tuntuvaa kielteistä vaikutusta kilpailuun. Alankomaissa ja
Ruotsissa, joissa kansalliset kilpailuviranomaiset ovat poistaneet lisämaksukiellon, tehdyt markkina-
tutkimukset osoittivat, ettei kiellon poistamisella ollut merkittävää vaikutusta kauppiaiden perimiin
maksuihin.

b) Rajatylittävää korttien myöntämistä ja korttitapahtumien vastaanottoa koskevat muutetut säännöt,
jotka mahdollistavat nyt Visan jäsenille korttien myöntämisen kuluttajille ja (kaiken tyyppisten)
kauppiaiden korttitapahtumien vastaanoton muissa jäsenvaltioissa perustamatta sivukonttoria tai
tytäryhtiötä kyseiseen maahan.

c) Alueellisen toimiluvan periaate, jonka mukaan pankit tarvitsevat periaatteessa toimiluvan kussakin
jäsenvaltiossa voidakseen myöntää Visa-kortteja ja ottaa vastaan korttitapahtumia.

Koska pankit voivat saada ylimääräisen tavaramerkkitoimiluvan kaikissa niissä jäsenvaltioissa,
joissa niillä on lupa harjoittaa pankkitoimintaa, tämän periaatteen ei katsota rajoittavan tuntuvasti
kilpailua.

d) Sääntö, jonka mukaan korttitapahtumien vastaanotto edellyttää korttien myöntämistä. Tämän
säännön mukaan pankkien on myönnettävä kohtuullinen määrä kortteja kortinhaltijoille, ennen kuin
ne voivat alkaa ottaa vastaan korttitapahtumia.

¥129∂ EYVL C 231, 11.8.2000, s. 2.
¥130∂ Asia COMP/29.373, EYVL L 293, 10.11.2001, s. 24.
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Tämän säännön tarkoituksena on kuitenkin edistää järjestelmän kehitystä varmistamalla suuri
korttikanta, joka puolestaan tekee järjestelmästä houkuttelevamman kauppiaiden kannalta.

e) Sääntö, jonka mukaan kaikki kortit on hyväksyttävä. Säännön mukaan kauppiaiden on hyväksyttävä
kaikki voimassa olevat kortit, jotka on varustettu joko Visa- (tavallisesti luotto- tai maksuaikakortti)
tai Electron-tunnuksella (tavallisesti online-kortti) riippumatta kortin myöntäjän henkilöllisyydestä,
maksutapahtuman luonteesta ja korttityypistä.

Koska maksujärjestelmän kehitys on riippuvainen siitä, että kortin myöntäjät voivat luottaa siihen,
että kauppiaat hyväksyvät niiden myöntämät kortit, tämän säännön katsotaan edistävän Visa-
maksujärjestelmän kehitystä, sillä se varmistaa Visa-korttien yleisen hyväksymisen.

201. Visa-kortit ovat luonteeltaan rajatylittävä maksuväline. Päätöksessä tehdään se päätelmä, että
Visa Internationalin sääntöjen sisältämillä määräyksillä, joita sovelletaan vähintään koko yhteismarkki-
noiden alueella, on ainakin mahdollisesti vaikutusta jäsenvaltioiden väliseen kauppaan.

202. Erillään edellä mainitusta päätöksestä komissio julkaisi elokuussa tiedonannon, jossa se pyysi
huomautuksia aikomuksestaan suhtautua myönteisesti Visan niin sanottuun alueen sisäiseen
monenväliseen toimitusmaksuun (multilateral interchange fee, MIF). (131) Komissio oli alun perin
lähettänyt Visalle väitetiedoksiannon tästä asiasta, mutta Visa on sittemmin ehdottanut muutoksia, joihin
sisältyy toimitusmaksujen alentaminen, objektiivisten kriteereiden käyttöönotto maksujen määrittelyssä
ja avoimuus kauppiaita kohtaan monenvälisten toimitusmaksujen sisältämien kolmen kustannusryhmän
suuruuden ja prosenttimääräisen osuuden suhteen.

7.3 Ydinteollisuuden vakuutuspoolit

203. Komissio lopetti tammikuussa 2001 hallinnollisella kirjeellä kolmen ilmoitetun ydinteollisuuden
ja jälleenvakuutusalan vakuutuspoolin käsittelyn. Kyseiset poolit olivat Ruotsista, Italiasta ja
Espanjasta. (132) Komissio katsoi, että kyse oli kolmista erillisistä merkityksellisistä markkinoista, jotka
ovat ydinteollisuuden omaisuusvakuutusten, ydinteollisuuden jälleenvakuutusten ja ydinteollisuuden
vastuuvakuutusten markkinat. Näistä kahdet ensimmäiset markkinat ovat maailmanlaajuiset, kuten
palvelujen rajatylittävä tarjonta osoittaa. Näillä markkinoilla kunkin kyseessä olevan poolin markki-
naosuus oli selvästi alle 5 prosenttia, minkä perusteella komissio päätteli, että poolisopimuksilla ei näillä
markkinoilla ollut tuntuvaa vaikutusta kilpailuun. Sitä vastoin ydinteollisuuden vastuuvakuutusten
markkinat ovat edelleen kansalliset, koska kansalliset lakisääteiset vaatimukset eroavat tällä alalla erittäin
paljon toisistaan ja koska korvausvaatimusten käsittely on hoidettava paikallisesti. Kullakin kyseessä
olevista pooleista oli monopoli omilla kansallisilla ydinteollisuuden vastuuvakuutusten markkinoillaan.
Komissio päätteli kuitenkin, että ilman poolisopimuksia ei tarjolla olisi ydinteollisuuden vastuuvakuu-
tuksia, jotka kattavat riittävästi riskit. Sen vuoksi poolisopimukset eivät rajoita tässä suhteessa kilpailua.

7.4 Pankki- ja vakuutusalan lähentyminen

204. Termi bancassurance (saksaksi Allfinanz) viittaa pankkien ja vakuutusyhtiöiden lisääntyvään lähenty-
miseen. Vähittäisasiakkaille suunnattujen rahoituspalvelujen alalla lähentyminen perustuu oletettuihin
synergioihin jakelussa: kykyyn myydä vakuutuksia pankkiasiakkaille ja pankkipalveluja vakuutuksen
haltijoille. Tämä pitää paikkansa varsinkin Saksassa, jossa jonkin aikaa sitten voimaan tulleet säännöt

¥131∂ Asia COMP/29.373, EYVL C 226, 11.8.2001, s. 21.
¥132∂ Asiat COMP/37.363, Svenska Atomförsikringspoolen, COMP/34.985, Pool Italiano Rischi Atomici, ja COMP/34.558,

Aseguradores Riesgos Nucleares.
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suosivat erityisesti yksityisiä eläketuotteita ja avaavat siten laajan – ja mahdollisesti erittäin tuottoisan –
uuden liiketoiminta-alueen pankeille ja vakuutusyhtiöille. Tämä on johtanut bancassurance-järjestelyjen
lukumäärän lisääntymiseen joko yhteistyösopimusten tai fuusioiden muodossa.

205. Kilpailua koskevan arvioinnin kannalta pankkien ja vakuutusyhtiöiden väliset yhteistyö-
sopimukset tai fuusiot aiheuttavat yleensä vähän kilpailuongelmia, sillä kyseessä olevat yritykset eivät
tavallisesti ole aikaisemmin toimineet toistensa markkinoilla. Bancassurance-fuusioita koskee asia
M.2431, Allianz/Dresdner, jota käsitellään II osassa, yrityskeskittymien valvontaa koskevassa II luvussa
(XXXI kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus 2001).

206. Bancassurance-yhteistyösopimusten osalta komissio hyväksyi marraskuussa 2001 hallinnol-
lisella kirjeellä Carlsberg-ilmoituksen julkaisemisen jälkeen yhteisyrityksen, jonka perustajat olivat
Generalin määräysvallassa oleva AMB (Saksan neljänneksi suurin vakuutusyhtiö) ja Commerzbank
(Saksan neljäksi suurin pankki). Yhteisyritys koski osapuolten vähittäisasiakkaille tarkoitettujen pankki- ja
vakuutustuotteiden jakelua. Hyväksyntä annettiin pääasiassa seuraavista syistä: a) markkinoiden päällek-
käisyys oli erittäin vähäistä, b) samojen henkilöiden istuminen yhtiöiden hallituksissa ei aiheuttanut
kilpailuongelmia ja c) muun muassa Allianz/Dresdner- ja Münchener Rück / Ergo -konsernit luovat
osapuolille voimakasta kilpailua.

8 Tietoyhteiskunta

8.1 Microsoftille lähetetty väitetiedoksianto

207. Komissio lähetti 30. elokuuta Microsoft Corp:lle (”Microsoft”) (133) väitetiedoksiannon, joka
koski useita 82 artiklan rikkomisia. Väitetiedoksianto laajensi ja täydensi aikaisempaa väitetiedoksiantoa,
joka oli lähetetty elokuussa 2000 yhdysvaltalaisen Sun Microsystems Inc:n kantelun jälkeen. (134)

208. Vuonna 2001 lähetetyn väitetiedoksiannon mukaan Microsoft rikkoo EY:n kilpailusääntöjä
käyttämällä määräävää asemaansa hyväkseen henkilökohtaisten tietokoneiden käyttöjärjestelmien ja
palvelinkäyttöjärjestelmien markkinoilla. Komissio katsoo, että Microsoft ei ole antanut kilpaileville
ohjelmistokauppiaille ”rajapintatietoja” eli tietoja, joita ilman kauppiaan palvelinohjelmistoja ei saada
yhteentoimiviksi Microsoftin Windows-tietokone- ja palvelinohjelmistojen kanssa. Microsoft on myös
antanut rajapintatietoja syrjivästi ja valikoivasti.

209. Komission mukaan Microsoft on tällä tavoin harjoittanut strategiaa, joka perustuu siihen, että
kilpailijoiden palvelinohjelmilta estetään mahdollisuus kilpailla tuotteen ominaisuuksilla ja hinnalla
Windows-ohjelmien kanssa. Koska Windows-ohjelmien käyttö on yleistä tietotekniikkaverkoissa,
yhteentoimivuudella Windowsin kanssa on merkittävä vaikutus asiakkaiden ostopäätöksiin.

210. Komissio uskoo myös, että Microsoft käyttää väärin määräävää asemaansa Windows 2000
-käyttöjärjestelmän lisensointia koskevalla politiikallaan. Microsoftin kaiken kattavan lisenssin
seurauksena asiakkaat joutuvat maksamaan täydestä palvelupaketista, vaikka ne haluaisivatkin hankkia
osan palveluista kilpailevilta palveluntarjoajilta. Tämän seurauksena asiakkaiden, jotka jo käyttävät
Windowsia ja haluavat ostaa kilpailevia palveluja, olisi maksettava kaksinkertaiset lisenssimaksut. Tämä
politiikka saa kuluttajat valitsemaan Microsoftin palvelintuotteet ja vähentää siten kuluttajien mahdolli-
suuksia valita kilpaileva ohjelma. Näin markkinat suljetaan kilpailulta.

¥133∂ Asia COMP/37.792, lehdistötiedote IP/01/1232, 30.8.2001.
¥134∂ Asia COMP/37.245, jota tällä hetkellä käsitellään yhdessä asian COMP/37.792 kanssa numerolla COMP/37.792.
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211. Microsoftin Media Playerin osalta (”streaming media” -ohjelma, joka mahdollistaa ääni- ja
videotiedostojen nopean siirtämisen Internetin kautta ja niiden toistamisen tietokoneella) komissio
katsoo, että Media Playerin sitominen Windows-käyttöjärjestelmään vääristää tuotteen ominaisuuksilla
ja hinnalla kilpailua. Koska kuluttajilla on taipumus käyttää työpöydälle valmiiksi asennettua konfigu-
raatiota, tämä sitominen sulkee markkinoilta muut ”streaming media” -ohjelmistokauppiaat.

212. Komissio panee merkille, että Yhdysvaltojen muutoksenhakutuomioistuin totesi 28. kesäkuuta
2001 Microsoftin rikkovan Sherman Act -lain 2 pykälää käyttämällä kilpailunvastaisia keinoja
monopolin säilyttämiseksi käyttöjärjestelmien markkinoilla. Komissio seuraa tarkkaan tämän
oikeuskäsittelyn tulosta ja panee merkille, että Yhdysvaltojen oikeusministeriö ja useat osavaltiot ovat
hyväksyneet ehdotetun lopullisen sovitteluratkaisuun päätyvän tuomion, kun taas toiset osavaltiot jatkavat
oikeudenkäyntiä. Vaikka mikä tahansa oikeuskäsittelyn tulos Yhdysvalloissa voisi vaikuttaa joihinkin
komission tutkimiin käytäntöihin, Yhdysvaltojen ja Euroopan yhteisön tutkimuksissa ei käsitellä samoja
tosiseikkoja ja ne täydentävät sen vuoksi toisiaan.

8.2 Tietoyhteiskunta ja Internet

213. Komission päätavoitteena on edelleen avoimen kilpailuympäristön luominen Internetin ja
sähköisen kaupankäynnin kehittämiselle. Voimassa olevat kilpailusäännöt pystyvät selvästi vastaamaan
Internetin erityispiirteisiin, koska ne ovat sopivan abstrakteja. Kilpailusäännöt pystyvät hämmästyttävän
hyvin mukautumaan muuttuviin taloudellisiin olosuhteisiin, kuten liiketoimintatapojen perusteelliseen
muuttumiseen Internet-taloudessa.

214. Kilpailupolitiikkaan liittyviä ongelmia esiintyi Internet-liikenteessä käytetyn televiestintäinfra-
struktuurin alalla. Ongelmat koskivat useita markkinoita, erityisesti laajakaistaisten (suuri kapasiteetti) ja
kapeakaistaisten (pieni kapasiteetti) Internet-liittymien markkinoita sekä Internet-yhteyksiin liittyviä
markkinoita.

215. Kilpailun puuttuminen paikallisilta liittymämarkkinoilta kaikissa jäsenvaltioissa, erityisesti
laajakaistaliittymien osalta, havaittiin jälleen suureksi esteeksi Internetin ja Internet-palvelujen käytölle
Euroopassa. Komissio on jo aikaisemmin toteuttanut merkittäviä poliittisia toimenpiteitä tällä alalla,
esimerkiksi antanut asetuksen tilaajayhteyksien eriytetystä tarjonnasta ja toteuttanut alakohtaisen
tutkimuksen tilaajayhteyksistä. (135) Nyt komissio on valmis harkitsemaan lisätoimenpiteitä. Komissio on
tarkastellut edelleen mahdollista kilpailupainetta, jota vaihtoehtoiset laajakaistaiset tiedonsiirtotiet, kuten
langaton verkko, voisivat luoda. Vaikka langattomat liittymät voivat luoda kilpailupainetta tällä hetkellä
määräävässä asemassa olevalle tilaajaliittymätekniikalle, on yhtä tärkeää valvoa määräävässä markkina-
asemassa olevia toimijoita matkaviestintäalalla.

216. Ongelmia on ilmennyt myös Internetin hallinnoinnissa, erityisesti Internetin verkkotunnusten
osalta. Komission käsiteltävänä on asioita, jotka koskevat esimerkiksi huipputason verkkotunnusrekis-
tereitä vastaan 82 artiklan nojalla tehtyjä kanteluja. Euroopan kilpailusääntöjä sovelletaan luonnollisesti
verkkotunnusjärjestelmään (DNS). Komissio katsoo, että Internetin verkkotunnusten spekulatiivista,
syrjivää ja epäasianmukaista rekisteröintiä on vältettävä, jotta voidaan varmistaa Internetin avoimuus ja
kilpailukykyisyys.

¥135∂ Katso jakson I.C luku 3.4.
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9 Urheilu

217. Komissio ilmaisi Helsingissä kokoontuneelle Eurooppa-neuvostolle antamassaan urheilua
koskevassa selvityksessä (136) kantansa urheilun eri tehtävien yhteensovittamisesta. Eurooppa-neuvosto
korosti Nizzan päätöslauselmien liitteenä olevassa julkilausumassaan (137) sitä, että kaikessa yhteisön
toiminnassa on tarpeen ottaa huomioon ”urheilun erityispiirteet, joka ovat seurausta sen yhteiskunnal-
lisesta sekä koulutukseen ja kulttuuriin liittyvästä merkityksestä. Tämä on tarpeen, jotta urheilun
yhteiskunnallisen merkityksen säilyttämisen kannalta välttämätöntä etiikkaa ja solidaarisuutta voidaan
noudattaa ja edistää”.

218. Julkilausumassa korostetaan, että neuvosto pitää tärkeänä urheilujärjestöjen itsenäisyyttä ja
niiden oikeutta huolehtia omasta järjestäytymisestään käyttäen hyväksi asianmukaisia järjestörakenteita.
Urheilujärjestöjen tehtävänä on organisoida edustamansa urheilulajin harrastaminen ja edistää sitä sekä
erityisesti määrittää urheilulajin säännöt ja muodostaa maajoukkueita. Tämä tehtävä on tietenkin
hoidettava kansallista ja yhteisön lainsäädäntöä noudattaen.

219. Neuvosto totesi erityisesti, että urheiluliitoilla on keskeinen tehtävä huolehdittaessa tarvittavasta
solidaarisuudesta vapaa-ajan harrastuksena harjoitettavan urheilun ja huippu-urheilun välillä, ja korosti
periaatteita, joita niiden on noudatettava: suuren yleisön mahdollisuudet osallistua urheilutapahtumiin,
amatööriurheilijoille annettava tuki, yhtäläiset mahdollisuudet harrastaa urheilua, kouluttaminen,
terveyden suojelu sekä kiellettyjen aineiden käytön torjuminen.

220. Vuonna 2001 komissiolla oli neljässä kilpailuasiassa mahdollisuus soveltaa käytännössä
neuvoston julkilausumassaan esittämiä periaatteita.

¥136∂ Komission selvitys Eurooppa-neuvostolle nykyisten urheiluun liittyvien rakenteiden turvaamisesta ja urheilun
yhteiskunnallisen tehtävän säilyttämisestä Euroopan yhteisössä, KOM(1999) 644 lopullinen, 10.12.1999.

¥137∂ Julkilausuma yhteisten politiikkojen täytäntöönpanossa huomioon otettavista eurooppalaisen urheilun erityispiirteistä ja
sen yhteiskunnallisesta merkityksestä.

Lisälehti 5: Jalkapalloilijoiden siirrot

Komission jäsenet Mario Monti, Viviane Reding ja Anna Diamantopoulou sekä FIFA:n ja UEFA:n
puheenjohtajat lopettivat 5. maaliskuuta keskustelunsa kansainvälisistä jalkapalloilijoiden
siirroista. FIFA ja UEFA sitoutuivat uudistamaan siirtosäännöt useiden periaatteiden
mukaisesti (1), joista kolmen tärkeimmän tavoitteena on edistää nuorten pelaajien kouluttamista ja
varmistaa joukkueiden tasapainoisuus sekä otteluiden koskemattomuus, sääntöjenmukaisuus ja
moitteeton sujuminen jalkapallon erityispiirteet huomioon ottaen, jotta säilytetään lajin kannat-
tajien ja katselijoiden mielenkiinto.

a) Keskustelujen ensimmäinen aihe koski kouluttamiskorvauksia. Komissio on aina kannattanut
ajatusta, että kouluttamiskorvaus on yhteydessä kouluttamisesta aiheutuviin kustannuksiin,
myös sopimuksen päättyessä. Nuoren, eli alle 23-vuotiaan, pelaajan katsotaan olevan
koulutettavana 21-vuotiaaksi asti. Jos hänet siirretään toiseen seuraan, on oikeudenmukaista,

(1) Komission lehdistötiedote IP/01/314, 6.3.2001.
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9.1 Formula 1

221. Formula 1:tä koskevat asiat ovat erittäin merkittäviä rahoituksellisten ja taloudellisten seikkojen
vuoksi ja sen vuoksi, että kyse on kansainvälisten urheilutapahtumien järjestämisestä. Vuonna 1999
komissio totesi, että kansainvälisen autourheiluliiton (FIA) rooli lajin sääntelyviranomaisena ja sen
toiminta moottoriurheilukilpailujen järjestäjänä olivat keskenään ristiriidassa. Tilanne suosi FIA:n
järjestämiä sarjoja ja erityisesti Formula 1 -kilpailuja. Komissio esitti myös Formula 1 -kilpailujen televi-
siointioikeuksia hallinnoivan yrityksen FOA:n ja lähetystoiminnan harjoittajien välisten sopimusten
ehtoja koskevia epäilyjä, koska sopimusten avulla oli mahdollista estää Formula 1 -kilpailujen kanssa
kilpailevien moottoriurheilutapahtumien järjestäminen.

222. Komissio pääsi lopulta FIA:n ja FOA:n kanssa sopimukseen näiden ongelmien ratkaisemisesta.
Sopimus julkaistiin kesäkuussa Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä. Sen mukaan FIA luopuu
liiketoiminnoistaan varmistaakseen riippumattomuutensa ja puolueettomuutensa sääntelyviranomaisena.

että hänet kouluttaneelle seuralle maksetaan korvausta kouluttamisesta. Vaikeaksi asian tekee
tietenkin kustannusten laskenta. Komissio on hyväksynyt pelaajan kouluttamisesta todelli-
suudessa aiheutuneiden kustannusten ylittämisen ottaen kuitenkin huomioon koulutuskes-
kuksen tason. Kun nuori pelaaja pelaa peräkkäin useissa seuroissa, alkuperäinen
kouluttajaseura saa osan pelaajasta maksetuista kouluttamiskorvauksista.

b) Toinen huolenaihe koski sopimuksia ja erityisesti niiden keston rajoittamista. Yhtenä
tavoitteena on estää asiassa Bosman (C-415/93, Bosman, Kok.1995, I-4921) annetun tuomion
kiertämistä. Sopimukset onkin tehtävä vähintään vuodeksi ja enintään viideksi vuodeksi, jotta
voidaan estää kilpailua vääristävät pelaajasiirrot kesken kauden. Tällaiset siirrot on
rajoitettava poikkeuksellisiin tapauksiin, kuten loukkaantuminen tai pelaajan ja valmentajan
välisten suhteiden täydellinen rikkoutuminen. Sopimusten purkamisen osalta komissio
puoltaa tasapainoista yksipuolisen purkamisen järjestelmää. Aikaisemmin FIFA vaati
molempien seurojen sopimusta, ennen kuin pelaaja voitiin siirtää kesken sopimuskauden. Nyt
pelaaja voidaan siirtää ilman tällaista molempien seurojen sopimusta, mutta korvauksesta
voidaan joko määrätä suoraan pelaajan sopimuksessa tai seura voi esittää oikeutuksen
korvaukseen. Kohtuuttomat summat voidaan viedä tuomioistuimen käsiteltäväksi. Seurojen ja
liittojen johtajat ovat korostaneet lisäksi, että joukkueen muodostaminen kestää useita vuosia
ja että pelaajan lähteminen ainoastaan yhden tai kahden vuoden jälkeen vahingoittaa
joukkuetta. Tällaisten vahingollisten sopimuksen purkamisten rajoittamiseksi on luotu rankai-
sujärjestelmä, jonka mukaan ensimmäisen tai toisen vuoden lopussa voidaan määrätä
enintään neljän kuukauden pelaamiskielto. Toisaalta tällaisia rangaistuksia ei saa määrätä
enää kolmannen vuoden lopussa. Järjestelmä rajoittaa näin ollen sopimusten purkamista
kahden ensimmäisen vuoden aikana, mutta sallii sen kolmannen vuoden jälkeen. Näin on
saatu eri osapuolten edut tasapainoon keskenään. Järjestelmässä on myös joustavuutta, jonka
avulla voidaan ottaa huomioon ”päteviä urheiluun liittyviä syitä” koskeva sääntö.

c) Kolmanneksi perustetaan yhteisiä sovitteluelimiä, joissa on mukana pelaajien ja seurojen
edustajia. Jalkapallovälioikeus, muutoksenhakuelin, jonka yksi osasto muodostuu molempien
puolten edustajista, ratkaisee kansainvälisiä siirtoja koskevat kiistat. Nämä uudet sovitte-
luelimet käsittelevät nopeasti eteensä tulevat asiat, mutta tämä ei kuitenkaan estä pelaajia
nostamasta kanteita tuomioistuimissa halutessaan tehdä niin. Tämä ei ollut sallittua FIFA:n
entisten sääntöjen nojalla.
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Se on myös joko luopunut televisiointioikeuksistaan tai siirtänyt ne muille. FIA on myös tehnyt
merkittäviä muutoksia sääntöihinsä määrittelemällä selvästi kriteerit, joilla FIA:n lisenssejä myönnetään
urheilutapahtumille ja niiden osallistujille. Kaupallisen toiminnan osalta FOA on poistanut kilparatojen
ja televisioyhtiöiden kanssa tekemiensä sopimusten kilpailun vastaiset lausekkeet. Se on myös luopunut
rallien promoottorina toimimisesta.

223. Tällä uudella tilanteella on myönteinen vaikutus moottoriurheiluun Euroopassa. FIA:n säänte-
lyjärjestelmän parantuminen edistää välttämättömien turvallisuustoimenpiteiden täytäntöönpanoa
vahingoittamatta FIA:sta riippumattomien järjestäjien kaupallisia etuja. FIA:n vaikuttimet suosia FIA:n
nimellä järjestettäviä sarjoja poistuvat, sillä liitto saa tulevaisuudessa samat edut kaikista sarjoista.
Toimintavapaus, suurempi avoimuus ja korkeiden turvallisuusstandardien varmistaminen luovat
ympäristön, joka suosii moottoriurheilun ja urheiluorganisaatiomallin jatkuvaa kehitystä.

9.2 UEFA

224. Alun perin komissiolle toimitetut urheilutapahtumien televisiointia koskevat UEFA:n säännöt
olivat erittäin monimutkaiset ja niiden soveltamisala oli laaja. Jalkapallo-otteluiden televisiointi oli
kielletty koko viikonlopun. Komissio on yrittänyt löytää tasapainon urheilullisten näkökohtien ja
kilpailusääntöjen välillä. Kaudesta 2000/2001 alkaen UEFA:n uudet säännöt sallivat sen, että kansalliset
liitot estävät urheilutapahtumien televisioinnin alueellaan ainoastaan kahden ja puolen tunnin ajan
lauantaisin tai sunnuntaisin tärkeimpien kotimaisten otteluiden pelaamisajankohtana.

9.3 Tuet ranskalaisille ammattilaisjalkapalloseuroille

225. Tämä asia kuuluu EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan ja sitä seuraavien artiklojen eli
valtiontukea koskevien määräysten soveltamisalaan. Ranskan viranomaiset pyysivät komissiota ottamaan
kantaa sille uuteen asiaan, nimittäin urheilualan valtiontukeen nuorten pelaajien koulutuskeskusten
rahoittamiseen. Komissio hyväksyi tukien myöntämisen, koska niiden tavoitteet liittyivät koulutukseen ja
integraatioon ja niiden vaikutus suurten seurojen väliseen kilpailuun oli vähäinen.

226. Vuoden 2002 aikana komissio aikoo jatkaa Nizzan julkilausumassa vahvistettujen periaatteiden
soveltamista arvioidessaan kahta asiaa, joiden tutkinta on tällä hetkellä loppuvaiheessa. Kyseiset asiat
liittyvät pelaajien agenttien toimintaa koskeviin FIFA:n sääntöihin ja UEFA:n sääntöön, joka koskee
samaan kilpailuun osallistuvien useiden urheiluseurojen olemista saman toiminnanharjoittajan
omistuksessa tai taloudellisessa määräysvallassa. Komissio tutkii myös useita asioita, joissa on kyse
urheilutapahtumien lähetysoikeuksien yhteismyynnistä yksinoikeudellisesti yhdelle ainoalle lähetys-
toiminnan harjoittajalle useiksi vuosiksi.

10 Lääkeaineet

227. Kun tarkastellaan komission toimintaa lääkealan kilpailunrajoituksia vastaan, kaksi tapahtumaa
vuodelta 2001 ovat politiikan kannalta mainitsemisen arvoisia. Molemmissa tapauksissa komissiota on
kehotettu ottamaan huomioon tutkimus- ja kehitystoiminnan suuri merkitys tällä alalla.

228. Komissio on ensinnäkin toteuttanut toimenpiteitä rinnakkaiskaupan suojelemiseksi tällä alalla. Se
on hakenut muutosta Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen 26. lokakuuta 2000
antamaan tuomioon asiassa, joka koskee Bayerin sydän- ja verisuonitautilääkettä Adalatia (138), ja se on

¥138∂ Asia T-41/96 Bayer v. komissio, Kok. 2000, s. II-3383.
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tehnyt kielteisen päätöksen Glaxo Wellcomen kaksoishinnoittelujärjestelmästä noin 80:n Espanjassa
myydyn lääkkeen osalta.

229. Komissio on lisäksi arvioinut ja hyväksynyt vähän aikaa sitten antamiensa horisontaalisia kilpai-
lunrajoituksia koskevien suuntaviivojen perusteella kaksi lääkeyhtiöiden perustamaa yhteisyritystä,
joiden tarkoituksena on kehittää, valmistaa ja myydä eräitä uusia lääkkeitä. (139)

10.1 Rinnakkaiskauppa: Adalat, GlaxoWellcome

10.1.1 Adalat

230. Tammikuun 2001 alussa komissio haki muutosta (140) yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen
tuomioistuimen tuomioon, jolla tuomioistuin kumosi komission päätöksen Bayerin ja espanjalaisten ja
ranskalaisten tukkukauppiaiden välisen sopimuksen kieltämisestä. Kyseinen sopimus sisälsi Adalat-
lääkkeen vientikiellon. (141) Euroopan yhteisöjen tuomioistuin käsittelee nyt sitä, i) milloin jälleen-
myyjien voidaan sanoa sopivan toimittajansa kanssa kilpailun rajoittamisesta tietyllä tavalla ja ii) missä
olosuhteissa tämän rajoituksen voidaan sanoa merkitsevän vientikieltoa.

231. Nämä voivat vaikuttaa kapeilta oikeudellisilta kysymyksiltä, mutta ne ovat olennaisia
vertikaalisia alueellisia rajoituksia koskevan komission politiikan turvaamiseksi tällä alalla ja myös
muilla aloilla. Komission mielestä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on poikennut aikaisemmasta
yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännöstä tulkitsemalla liian tiukasti ”sopimuksen” ja ”vientikiellon”
käsitteitä. (142) Jollei yhteisöjen tuomioistuin kumoa tätä tulkintaa, se antaisi yrityksille mahdollisuuden
suunnitella rinnakkaiskaupan vastainen toimintalinjansa siten, että niiden toiminta jäisi EY:n perustamis-
sopimuksen 81 artiklan soveltamisalan ulkopuolelle. Tämä puolestaan voisi merkitä loppua komission
politiikalle, jonka tavoitteena on säilyttää rinnakkaiskauppa niin lääkeaineiden alalla kuin muillakin aloilla
ja arvioida samalla laadullisesti yritysten toiminnan taustalla olevat väitetyt hyödyt.

10.1.2 GlaxoWellcome (143)

232. Komissio on tehnyt tällaisen laadullisen arvioinnin GlaxoSmithKlinelle (GSK) osoitetussa
päätöksessä, jossa kielletään kaksoishinnoittelujärjestelmä. Järjestelmän perusteella GlaxoWellcome
(GW) aikoi periä espanjalaisilta tukkukauppiailta korkeamman hinnan lääkkeistä, jotka nämä vievät
maasta, kuin Espanjassa kulutettaviksi jälleenmyytävistä lääkkeistä.

233. Komissio ei käsitellyt päätöksessään paljon sitä, onko olemassa 81 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu
”sopimus”, yksinkertaisesti siitä syystä, että on todistettu useimpien jälleenmyyjien hyväksyneen GW:n
hinnoittelujärjestelmän, joka sisältyi uusiin myyntiehtoihin. Komissio myönsi 81 artiklan 1 kohdan
mukaisen tarkastelun yhteydessä GW:n toteamuksen, että lääkeaineiden alalla sääntely on voimakasta,
sillä kansalliset viranomaiset vaikuttavat usein hintojen asettamiseen ja kaikkialla käytettyjen korvausjär-
jestelmien vuoksi potilaat eivät asiakkaina reagoi erityisesti hinnanvaihteluihin. On myös selvää, että
kansallisten lainsäädäntöjen vähäinen yhdenmukaistaminen johtaa erilaisiin hintatasoihin eri jäsenval-
tioissa. Komissio on kuitenkin sitä mieltä – tavallisen oikeuskäytännön mukaisesti – että yhdenmukais-

¥139∂ Suuntaviivat EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan soveltamisesta horisontaalista yhteistyötä koskeviin sopimuksiin,
EYVL C 3, 6.1.2001.

¥140∂ Asia C-2/01 ja 3/01P. Bundesverband Arzneimittel-Importeure on hakenut erikseen muutosta ensimmäisen oikeusasteen
tuomioistuimen tuomioon. Yhteisöjen tuomioistuin on yhdistänyt asiat.

¥141∂ Asia COMP/34.279; komission päätös 10.1.1996, EYVL L 201, 9.8.1996, s. 1; lehdistötiedote IP/96/19, 10.1.1996.
¥142∂ Tiivistelmä komission tärkeimmistä muutoksenhakuperusteista, ks. EYVL C 79, 10.3.2001, s. 15.
¥143∂ Asia COMP/36.957; komission päätös 8.5.2001, EYVL L 302, 17.11.2001; lehdistötiedote IP/01/661, 8.5.2001.
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tamisen vähyys ei anna lääkeyhtiöille oikeutta vahvistaa näitä hintaeroja perimällä alhaisen hintatason
maissa korkeampia hintoja, kun lääkkeet viedään korkeamman hintatason maihin. Komission mukaan
tällaiset kaksoishinnoittelujärjestelmät säilyttävät kohtuuttomalla tavalla kansallisten markkinoiden
segmentoitumisen.

234. Komissio tutki kuitenkin GW:n väitettä, jonka mukaan kansallisten markkinoiden segmentoitu-
misesta on hyötyä kuluttajille ja sen vuoksi sen kaksoishinnoittelujärjestelmälle olisi myönnettävä
poikkeuslupa 81 artiklan 3 kohdan nojalla. Tämä on ensimmäinen kerta, kun lääkeyhtiö on pyytänyt
komissiota arvioimaan tapausta tältä kannalta. GW esitti pääasiassa kaksi perustelua, jotka komissio hylkäsi.

235. GW väitti ensinnäkin, että rinnakkaiskauppa aiheuttaa tulonmenetyksiä, mikä puolestaan pienentää
sen T&K-budjettia (noin 15 prosenttia sen menoista) ja siten heikentää sen kykyä kehittää uusia, innova-
tiivisia lääkkeitä. Komissio toteaa tältä osin muun muassa, että tulonmenetykset voitaisiin yhtä hyvin
vähentää GW:n markkinointibudjetista (loput 85 prosenttia sen menoista). Tämä vaikuttaa todennäköi-
semmältä vaihtoehdolta, sillä T&K-investoinnit ovat suurimmat lääketeollisuuden alalla, jolla innovaatio on
hintaakin tärkeämpi kilpailutekijä. GW väitti myös, että rinnakkaiskauppa viivästyttää lääkkeiden markki-
noille tuloa alhaisen hintatason maissa. Komissio ei pidä esitettyjä todisteita vakuuttavina.

236. GW on pyytänyt kumoamaan komission päätöksen. (144)

237. Kaikki asioissa Adalat ja Glaxo esille tulleet seikat esiintyvät myös monissa muissa käsiteltävinä
olevissa ilmoitetuissa asioissa. Monet lääkeyhtiöt, esimerkiksi Merck, pyytävät komissiolta puuttumat-
tomuustodistusta tai ainakin poikkeuslupaa toimituskiintiöjärjestelmilleen. Nämä järjestelmät (joista
sanotaan, että tukkukauppiaat määrätään yksipuolisesti noudattamaan niitä) rajoittavat tukkukauppiaille
toimitettavia lääkemääriä niiden aikaisemman kotimaan myynnin perusteella. Lääkeyhtiöt perustelevat
käytäntöään pääasiassa tuotannon ja jakelun suunnittelulla. Monet tukkukauppiaat ovat jo kauan sitten
kannelleet näistä järjestelmistä. Nyt kun komissio on tehnyt Glaxoa koskevan päätöksen, sen yksiköt ovat
alkaneet tutkia näitä toimituskiintiöjärjestelmiä tarkemmin.

10.2 Yhteisyritykset

238. Komissio tunnustaa tutkimus- ja kehitystoiminnan tärkeyden lääketeollisuuden alalla. Vuonna
2001 komission yksiköt hyväksyivät hallinnollisella kirjeellä kaksi lääkeyhtiöiden ilmoittamaa yhteis-
yritystä, jotka käsittivät uusien lääkkeiden kehityksen, tuotannon ja myynnin. Kyseisiä asioita käsiteltiin
horisontaalisia kilpailunrajoituksia koskevien komission suuntaviivojen nojalla.

10.2.1 Pfizer/EISAI (145)

239. Ensimmäisessä asiassa yhdysvaltalainen Pfizer oli päättänyt tehdä yhteistyötä japanilaisen
EISAIn kanssa Alzheimer-lääkkeen tuomiseksi markkinoille. Pfizer luopuisi oman tuotteensa
kehittämisestä EISAIn hyväksi, joka hoitaisi suurimman osan T&K-työstä ja tuotannosta. Pfizer hoitaisi
suurimman osan markkinoinnista maailmanlaajuisen jakeluverkostonsa kautta. Osapuolten ilmoittaessa
yhteistyöstään niiden tuote (yleisesti tunnettu tuotenimellä Aricept) oli jo markkinoilla. Sitä vastoin
käytännössä yksikään kilpailevista T&K-yhteisyrityksistä ei ollut onnistunut tuomaan kilpailevaa tuotetta
markkinoille. Ariceptin suuri markkinaosuus osoitti, että sillä oli määräävä markkina-asema useissa
jäsenvaltioissa.

¥144∂ Asia C-168/01 P, sub judice.
¥145∂ Asia COMP/36.932.
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240. Komissio katsoi, että se, että Pfizer luopui omasta T&K-työstään, oli 81 artiklan 1 kohdassa
tarkoitettua kilpailun poistamista. Jos EISAI olisi valinnut kumppanikseen vahvan markkinatoimijan,
jolla ei ollut itsellään tuotetta kehitteillä, markkinoilla olisi ollut enemmän kilpailua. Kuluttajille
koituvien ilmeisten etujen vuoksi komission yksiköt katsoivat, että poikkeusluvan myöntämiselle oli
riittävät perusteet. Suuria markkinaosuuksia ei otettu huomioon, koska ne olivat seurausta markkinoille
ensimmäisenä tulevan saamasta edusta. Poikkeusluvan kesto rajoitettiin kuitenkin seitsemään vuoteen
lääkkeen markkinoille tuonnin ajankohdasta alkaen, koska osapuolet eivät osoittaneet tarvitsevansa
enemmän aikaa suhteellisen pienten investointiensa saamiseksi takaisin. (146)

10.2.2 Pfizer/Aventis (147)

241. Toisessa asiassa yhdysvaltalainen Pfizer osallistui yhteistyöhön toisen suuren toimijan Aventisin
ja pienemmän yhdysvaltalaisen tutkimusyrityksen Inhalen kanssa. Tavoitteena oli inhaloitavan insuliini-
lääkkeen kehittäminen, valmistaminen ja myyminen markkinoilla, joilla on aikaisemmin ollut ainoastaan
pistettävää insuliinia. Pfizer ei toiminut ollenkaan (pistettävän) insuliinin markkinoilla, ja Aventis oli
ainoastaan kolmanneksi suurin toimija, jota edellä useimmissa jäsenvaltioissa olivat johtavat valmistajat
(Novo Nordisk ja Eli Lilly).

242. Tästä syystä yhteisyrityksen (itse asiassa joukko useita erillisiä yhteisyrityksiä) ei katsottu
aiheuttavan kilpailuongelmaa 81 artiklan 1 kohdan nojalla. Kilpailukiellon (30 vuotta ja sen lisäksi viisi
vuotta päättymisen jälkeen yhteistyön lopettamisen käytännön järjestelyjen hoitamiseksi) katsottiin
olevan liian pitkä liitännäisrajoitukseksi. Osapuolet sitoutuivat lyhentämään kilpailukiellon 20 vuoteen
(ja sen lisäksi kolme vuotta päättymisen jälkeen). Komission yksiköt hyväksyivät kilpailukiel-
tolausekkeen, koska osapuolten markkina-asema oli suhteellisen heikko eikä osapuolten välisillä
yksinmyyntijärjestelyillä ollut merkittävää markkinoita sulkevaa vaikutusta. Näissä olosuhteissa
komissio ei katsonut tarpeelliseksi määritellä ehdottomalla tarkkuudella sitä, kuinka kauan osapuolet
tarvitsisivat suurten investointiensa saamiseksi takaisin.

243. On syytä huomata, että näissä kahdessa tapauksessa oli kyse yhteistyöstä markkinointitasolla
yhteisen myynninedistämisen tai yhteisen markkinoinnin muodossa. Yhteisessä myynninedistämisessä
vähintään kaksi yritystä käyttää myyntihenkilöstöään tuotteen markkinoimiseksi yhdellä ainoalla
tuotemerkillä, kun taas yhteinen markkinointi tarkoittaa sitä, että kukin yritys myy tuotetta omalla
tuotemerkillään. Jotkin maat kieltävät yhteisen myynninedistämisen sillä perusteella, että myynninedis-
tämiseen osallistuvalla yrityksellä ei ole markkinointilupaa kyseiselle lääkkeelle. Näissä maissa yritykset
valitsevat yhteisen markkinoinnin.

¥146∂ Katso horisontaalisia sopimuksia koskevat suuntaviivat, 73 kohta, EYVL C 3, 6.1.2001.
¥147∂ Asia COMP/37.590.
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D – Tilastokatsaus
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II – YRITYSKESKITTYMIEN VALVONTA

A – Yleinen politiikka ja uudet kehityssuunnat

1 Johdanto – yleinen kehitys

244. Seitsemän nopean kasvuvuoden jälkeen yrityskeskittymiä koskevien ilmoitusten lukumäärä laski
hieman vuonna 2001. Ilmoituksia vastaanotettiin 335 verrattuna 345:een edellisenä vuotena.

245. Komissio teki 339 lopullista päätöstä, joista 20:tä edelsi perusteellinen tutkimus (5 kieltopäätöstä,
5 hyväksyntää ja 10 ehdollista hyväksyntää). 13 ehdollista hyväksyvää päätöstä tehtiin alustavan
tutkimuksen (”ensimmäinen vaihe”) lopussa. Komissio hyväksyi 312 asiaa ensimmäisessä vaiheessa.
Ensimmäisessä vaiheessa tehdyistä hyväksyvistä päätöksistä 140 (45 prosenttia) tehtiin syyskuussa 2000
käyttöön otetun yksinkertaistetun menettelyn mukaisesti. Lisäksi komissio teki seitsemän päätöstä käsitte-
lypaikan siirtämisestä sulautuma-asetuksen 9 artiklan nojalla ja aloitti perusteellisen tutkimuksen 22 asiassa,
joista kolme oli kesken vuoden lopussa. (148)

246. Tele- ja media-aloilla, jotka kärsivät erityisesti osakekurssien laskusta, yrityskeskittymät lähes
loppuivat vuonna 2001. Kun näillä aloilla tehtiin 65 ilmoitusta vuonna 2000, laski ilmoitusten määrä
neljään vuonna 2001. Ilmoitukset laskivat 13:sta yhteen vuoden 2000 viimeisen vuosineljänneksen ja
vuoden 2001 ensimmäisen vuosineljänneksen välillä.

247. Yleisimmin komission tutkimiin sulautumiin ja yrityskauppoihin osallistui kaksi EU:n yritystä
(tai useampi). EU-alueen ja EU-alueen ulkopuolisten yritysten välisten yrityskauppojen lukumäärä laski
vuonna 2001 verrattuna vuoteen 2000, kun taas samassa maassa sijaitsevien yritysten välisten
kotimaisten yrityskauppojen lukumäärä nousi.

248. Vaikka ilmoitusten kokonaismäärä pienentyi hieman, kielteisiä päätöksiä tehtiin viisi (149), mikä
on tähän mennessä suurin kielteisten päätösten määrä vuodessa. Lisäksi ilmoituksen tehneet osapuolet
peruivat viisi ilmoitusta tutkimuksen toisessa vaiheessa (osittain seurauksena komission esittämistä
kilpailuongelmista ja osittain muista syistä). Kaikki viisi kieltopäätöstä perustuivat yhden yrityksen
määräävän markkina-aseman syntymiseen (neljä tapausta) tai vahvistumiseen (yksi tapaus). Mahdollinen
yhteinen määräävä markkina-asema oli keskeinen tekijä viidessä toisen vaiheen tutkimuksessa vuonna
2001. Asiassa MAN/Auwärter (150) ja asioissa UPM Kymmene / Haindl (151) ja Norske Skog / Parenco/
Walsum (152), joiden arviointi suoritettiin yhdessä, annettiin perusteellisen tutkimuksen jälkeen

¥148∂ Asia COMP/M.2495 – Haniel/Fels; COMP/M.2547 – Bayer/Aventis Crop Science ja COMP/M.2568 – Haniel/Ytong.

2000 2001

Kotimaiset 74 85

EU:n sisäiset 144 138

EU – muut kuin EU-maat 102 82

muut kuin EU-maat – muut kuin EU-maat 31 36

¥149∂ Sulautuma-asetuksen 8 artiklan 3 kohdan mukaisesti.
¥150∂ Asia COMP/M.2201, 26.6.2001.
¥151∂ Asia COMP/M.2498, 21.11.2001.
¥152∂ Asia COMP/M.2499, 21.11.2001.
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hyväksyntä ilman ehtoja. Kahdessa muussa yhtä aikaa tutkitussa asiassa, BP/E.ON (153) ja Shell/DEA (154),
komissio hyväksyi yrityskaupat niiden sitoumusten perusteella, jotka osapuolet antoivat poistaakseen
epäilyn yhteisen määräävän aseman syntymisestä eteenin markkinoilla ARG+-putkiverkostossa, joka
yhdistää Belgian, Saksan ja Alankomaat.

249. Kieltopäätösten lisääntymisestä huolimatta kielteiseen päätökseen johtaneiden ilmoitettujen
keskittymien osuus on edelleen vaatimaton yksi prosentti, tai kaksi prosenttia, jos toisessa vaiheessa
perutut keskittymät lasketaan mukaan. Ei voida havaita selviä suuntauksia, joiden mukaan ilmoituksen
tekevien osapuolten kohtaama riski, että ilmoitetusta sulautumasta tehdään kielteinen päätös tai se on
peruttava tutkimuksen toisessa vaiheessa, kasvaisi tai pienenisi, kuten seuraava taulukko osoittaa.

Kiellot ja peruutukset toisessa vaiheessa, 1991–2001

2 Kansalliset markkinat ja potentiaalinen kilpailu

250. Noin puolet vuoden aikana tehdyistä kieltopäätöksistä ja peruutuksista toisessa vaiheessa koski
samassa valtiossa sijaitsevien yritysten välisiä sulautumia. Useimmissa näistä tapauksista kilpailuon-
gelmia esiintyi useissa maissa eikä pelkästään niissä maissa, joissa sulautuvien osapuolten pääkonttorit
sijaitsivat. Tästä huolimatta ”kotimaisten” sulautumien kieltäminen aiheuttaa yleensä äänekkäintä
kritiikkiä ja johtaa sulautumaan osallistuvien yritysten pyrkimyksiin vaikuttaa kansallisiin poliitikkoihin,
kuten nähtiin asioissa General Electric / Honeywell (155) ja Schneider/Legrand (156) vuonna 2001 tehtyjen
kielteisten päätösten jälkeen sekä SEB/Föreningssparbanken (157) -keskittymän tutkinnan toisessa
vaiheessa tapahtuneen peruuttamisen jälkeen. Vuoden 1990 jälkeen 12 kieltoa 18:sta koski tällaisia
”kotimaisia” sulautumia. Nämä 12 ”kotimaista” kieltoa koskivat seuraavia maita: Saksa (3), Yhdysvallat
(2), Alankomaat (2 keskittymää, molemmat seurausta Alankomaiden 22 artiklan nojalla pyytämästä
käsittelypaikan siirrosta) ja Yhdistynyt kuningaskunta, Etelä-Afrikka (158), Suomi (22 artiklan mukainen
siirto), Ruotsi, Ranska (yksi keskittymä/valtio). Kiellettyjen kotimaisten keskittymien maantieteellinen
laajuus näyttää heijastavan kyseessä olevan valtion suhteellista kokoa ilman näkyvää eroa minkään
valtioiden tai valtioryhmien välillä. Tilastotiedot eivät etenkään osoita, että pieniä valtioita kohdeltaisiin
eriarvoisesti komission yrityskeskittymien valvontajärjestelmässä. Kotimaisten keskittymien kielloista
seitsemän koski yrityksiä, joiden pääkonttori sijaitsee suuressa valtiossa (Ranska, Saksa, Yhdistynyt
kuningaskunta ja Yhdysvallat), kaksi koski pieniä valtioita (Suomi ja Ruotsi) ja Alankomaiden ja Etelä-
Afrikan luokittelu puolestaan riippuu siitä, minkä perusteella suuruus mitataan (väestömäärä, BKT,

¥153∂ Asia COMP/M.2533, 6.9.2001.
¥154∂ Asia COMP/M.2389, 23.8.2001.

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Yhteensä

Ilmoitukset 63 60 58 95 110 131 172 235 292 345 296 1 857

Kiellot 1 1 2 3 1 2 1 2 5 18

Peruutukset vaiheessa II 1 1 4 5 6 3 20

Sääntelyn 
aiheuttama riski (%)

1,6 0,0 1,7 1,1 1,8 3,1 0,6 2,6 2,1 2,3 2,7 2,0

¥155∂ Asia COMP/M.2220, 3.7.2001.
¥156∂ Asia COMP/M.2282, 10.10.2001.
¥157∂ Asia COMP/M.2380, asia vedetty käsittelystä.
¥158∂ Asia COMP/M.619 Gencor/Lonrho: Vaikka Lonrho on Yhdistyneessä kuningaskunnassa kaupparekisteriin merkitty

yritys, sen päätoiminnot sijaitsevat Etelä-Afrikassa.
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pinta-ala ja niin edelleen). Yritysten kotimarkkinoiden lisäksi useimmat kielletyt kotimaiset keskittymät
aiheuttivat kilpailuongelmia myös muissa ETA-valtioissa.

251. Koska kieltojen määrä on kokonaisuudessaan pieni, ei tilastotietojen perusteella juurikaan voida
tehdä merkittäviä päätelmiä kieltojen jakaantumisesta maittain ajan mittaan. Tämä on hyvä pitää
mielessä tarkasteltaessa seuraavaa taulukkoa, joka osoittaa kielteisen päätöksen kohteena olevien
yritysten lukumäärän sekä keskittymään osallistuvien yritysten lukumäärän (vähintään kaksi kutakin
toimenpidettä kohti) jokaisesta maasta, jossa kielteinen päätös on vaikuttanut yrityksiin. ETA-maista
Norjassa, Ranskassa, Ruotsissa, Saksassa, Suomessa ja Tanskassa sijaitsevat yritykset ovat saaneet
osalleen keskimääräistä enemmän kieltopäätöksiä, kun taas italialaiset ja brittiläiset yritykset ovat
saaneet kieltopäätöksiä hieman harvemmin. Myös yhdysvaltalaisten yritysten riski saada kieltopäätös on
ollut keskimääräistä pienempi. Kokonaisuudessaan kieltopäätösten suhteellisen määrän jakaantuminen
eri maiden kesken ei kuitenkaan eroa tilastollisesti normaalista (sattumanvaraisesta) jakaantumisesta. 

252. Yritysten horisontaaliset sulautumat samoilla maantieteellisillä ja tuotemarkkinoilla voivat
aiheuttaa kilpailuongelmia, koska ne nostavat markkinaosuuksia ja johtavat suoran kilpailijan poistu-
miseen. Tämä pitää paikkansa markkinoiden koosta riippumatta, sillä yrityskeskittymien valvonnan
perustavoite eli kuluttajien suojeleminen monopolivoiman vaikutuksilta (korkeammat hinnat, huonompi
laatu, pienempi tuotanto, vähemmän innovaatiota) on sama kaikkialla riippumatta siitä, sijaitsevatko
kuluttajat pienessä vai suuressa valtiossa. Esimerkkejä tästä ovat vuonna 2001 kielletyt keskittymät
Schneider/Legrand (159), SCA / Metsä Tissue (160) ja CVC/Lenzing (161) sekä Ruotsin pankkialan fuusio
(SEB/Föreningssparbanken (162)), josta luovuttiin. Kaikki kolme yhdistelmää olisivat antaneet
keskittymän osapuolille poikkeuksellisen suuret markkinaosuudet merkityksellisillä maantieteellisillä ja
tuotemarkkinoilla. Asioissa Schneider/Legrand, SCA / Metsä Tissue ja SEB/Föreningssparbanken
merkitykselliset maantieteelliset markkinat olivat kansalliset, kun taas CVC/Lenzing-keskittymä olisi
johtanut määrääviin markkina-asemiin Euroopan markkinoilla.

2.1 Merkityksellisten maantieteellisten markkinoiden ja potentiaalisen kilpailun määrittely

253. Keskeisellä sijalla kilpailuanalyysissä on merkityksellisten maantieteellisten markkinoiden määrittely.
Niiden (samoin kuin tuotemarkkinoiden) määrittelyn tarkoituksena on tunnistaa keskittymään osallistuvien
yritysten kilpailijat, jotka pystyvät rajoittamaan niiden käyttäytymistä. Menetelmästä on säädetty sulautuma-
asetuksessa, ja se vastaa vakiintunutta käytäntöä, jota useimmat maailman kilpailuviranomaisista noudattavat.
Sekä kysyntä- että tarjontapuolen analyysia käytetään määriteltäessä maantieteellisiä markkinoita. Komissio
analysoi vuonna 2001 viiden viime vuoden aikana keskittymiä koskevissa päätöksissä annettuja markkinoiden
määritelmiä. Yhteensä 1 295 päätöksestä 184 päätöksessä (14,2 prosenttia) markkinat määriteltiin kansal-

DK D F I NL A FIN S UK CA
Kanaa-
lisaaret

NO US ZA

Kiellon kohteena
(ilman 22 artiklaa)

1 11 7 1 2 1 1 4 3 1 1 1 4 1

Osapuolten lukumäärä 79 1 007 599 310 334 119 85 260 724 49 24 70 609 21

Kohteena olleiden 
yritysten osuus (%)

1,3 1,1 1,2 0,3 0,6 0,8 1,2 1,5 0,4 2,0 4,2 1,4 0,7 4,8

¥159∂ Asia COMP/M.2283, 10.10.2001.
¥160∂ Asia COMP/M.2097, 31.1.2001.
¥161∂ Asia COMP/M.2187, 17.10.2001.
¥162∂ Asia COMP/M.2380, peruttu.
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lisiksi. Markkinat olivat kansallisia markkinoita laajemmat 187 asiassa (14,4 prosenttia). Lopuissa 924 asiassa
(71,4 prosenttia) maantieteellisten markkinoiden laajuus jätettiin avoimeksi, koska kilpailuongelmia ei olisi
syntynyt millään vaihtoehtoisella määritelmällä ETA-alueella, alueellisella eikä kansallisella tasolla. Näin
ollen maantieteelliset markkinat määriteltiin kansallisiksi ainoastaan pienessä määrässä asioita.

254. Markkinoiden määrittely on kuitenkin vasta tutkimusten alku eikä niiden loppu. Myös niissä
tapauksissa, joissa maantieteelliset markkinat määritellään alaan liittyvistä syistä kapeasti eli kansal-
lisiksi, komissio on hyväksynyt suhteellisen suuria kansallisia markkinaosuuksia, jos potentiaalisia
kilpailijoita on olemassa.

255. Hyvä esimerkki on vuonna 2001 tehty päätös asiassa SCA / Metsä Tissue (163). Kyseessä oli
ehdotettu yrityskauppa, jolla ruotsalaisen Svenska Cellulosa AB:n määräysvallassa oleva SCA Mölnlycke
Holding BV olisi hankkinut omistukseensa suomalaisen kilpailijansa Metsä Tissue Oyj:n. Molemmat
yritykset toimivat pehmopaperituotteiden, kuten wc-paperin, talouspaperin, nenäliinojen ja lautas-
liinojen, tuotannon alalla useissa ETA-maissa. Komissio määritteli merkitykselliset maantieteelliset
markkinat kansallisiksi, koska markkinatutkimuksessa havaittiin, että toimittajat voivat periä eri hintoja
asiakkailta (valintamyymälät) eri maissa (hintasyrjintä) ja koska kuljetuskustannukset olivat suuria.
Komissio ei kuitenkaan arvioinut yksittäisiä kansallisia markkinoita muista erillään vaan otti huomioon
kaiken todellisen ja potentiaalisen tuonnin kuhunkin kyseessä olevaan maahan. Esimerkiksi Ruotsin
markkinoita koskevaan kilpailuanalyysiin sisältyi kaikkien niiden tuotantolaitosten erittely, maasta
riippumatta, jotka pystyvät toimittamaan pehmopaperituotteita ruotsalaisille valintamyymälöille
kilpailukykyiseen hintaan, tällaisten varteenotettavien kilpailijoiden lukumäärä keskittymän jälkeen sekä
niiden tuotantokapasiteetti ja tuotemerkin omistusta koskevat seikat. Ottaen huomioon kaikki olemassa
olevat ja potentiaaliset kilpailijat pehmopaperituotteiden alalla komissio päätteli, että tietyillä kansal-
lisilla markkinoilla saavutetut markkinaosuudet, jotka muista markkinoista erillään tarkasteltuina
vaikuttavat korkeilta, eivät aiheuta kilpailuongelmia tässä tapauksessa. Sitä vastoin tutkimuksessa
havaittiin, että ei ollut olemassa potentiaalisia kilpailijoita, joilla olisi riittävästi tuotantokapasiteettia
osapuolten erittäin suurten markkinaosuuksien (jopa 90 prosenttia) haastamiseksi Norjassa, Ruotsissa,
Suomessa ja Tanskassa. Tämän perusteella komissio lopulta kielsi kyseisen yrityskaupan. Suomessa
kilpailuongelmia aiheutti pääasiassa potentiaalisen kilpailijan poistuminen.

256. Analyysissä on erittäin tärkeää se, kuinka avoimet markkinat ovat uusien kilpailijoiden markki-
noille tulolle. Suuret markkinoille tulon esteet vaikuttavat edelleen merkittävästi siihen, että tietyn
toimenpiteen todetaan aiheuttavan kilpailuongelmia. Esimerkiksi asiassa CVC/Lenzing (164) komissio
havaitsi ETA-markkinoilla pienistä kauppavirroista huolimatta suuria markkinoille tulon esteitä, koska
tarvittavat pääomainvestoinnit, laatuun liittyvät esteet, kulttuuriesteet sekä toimituslogistiikkaan liittyvät
esteet olivat suuria. Toisaalta sääntelyesteiden ja paikallisten jakelua koskevien vaatimusten puuttuminen
sekä varteenotettavien kilpailijoiden löytyminen riittävän läheltä nostavat markkinaosuuksia, jotka
voidaan hyväksyä kansallisella tasolla. Pienillä mailla on yleensä selvä ”etuasema” tässä suhteessa, ja
komissio on usein hyväksynyt suurempia markkinaosuuksia pienissä maissa kuin suuremmilla markki-
noilla. Muita keskittymiä, jotka komissio hyväksyi potentiaalisen kilpailun vuoksi tai koska sääntely-
esteiden poistaminen oli johtanut maantieteellisten markkinoiden laajentumiseen, ovat esimerkiksi
Philips / Agilent Health Care Solutions (165), Pirelli/BICC (166) ja Gerling/NCM (167). Nämä keskittymät johtivat
eräissä maissa kansallisilla markkinoilla osuuksiin, jotka vaihtelivat 40 prosentista yli 60 prosenttiin.

¥163∂ Asia COMP/M.2097, 31.1.2001, EYVL L 57, 27.2.2002.
¥164∂ Asia COMP/M.2187, 17.10.2001.
¥165∂ Asia COMP/M.2256, 2.3.2001.
¥166∂ Asia COMP/M.1882, 19.7.2000.
¥167∂ Asia COMP/M.2602, 11.12.2001.
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257. Sitä vastoin sulautuma tai yrityskauppa, joka poistaa sellaisen potentiaalisen kilpailijan, joka on
estänyt yritystä saamasta määräävää markkina-asemaa, voi johtaa kilpailuongelmiin, vaikka yritysten
nykyiset toiminnot eivät olisikaan suoraan päällekkäisiä. Useissa toisen vaiheen tutkimuksissa vuonna
2001 keskityttiin potentiaalisten kilpailijoiden poistamisen tutkimiseen.

258. Asiassa EdF/EnBW (168) komissio hyväksyi ehdollisesti saksalaisen sähköyhtiön Energie Baden-
Württemberg AG:n (EnBW) siirtymisen Electricité de Francen (EdF) ja yhdeksän lounaissaksalaisen
alueellisen sähköyhtiön yhdistyksen Zweckverband Oberschwäbische Elektrizitätswerken (OEW)
yhteiseen määräysvaltaan.

259. Tutkimuksessa päädyttiin siihen tulokseen, että EdF:llä, jonka markkinaosuus oli noin
90 prosenttia, oli määräävä asema vaatimukset täyttäville asiakkaille suuntautuvien toimitusten markki-
noilla Ranskassa. EdF:n lisäksi Ranskassa toimii kolme muuta sähköntuottajaa, CNR, Société Nationale
d’Electricité Thermique (SNET) ja Harpen AG, joka kuuluu RWE-konserniin. Näiden kolmen osuus
sähköntuotannosta on kuitenkin pieni, ja ne toimittavat tuotantonsa pääasiassa EdF:lle. EnBW:tä pidettiin
yhtenä kaikkein todennäköisimmistä potentiaalisista kilpailijoista Ranskan markkinoilla, ja se olisi yksi
niistä yrityksistä, joilla olisi strategisesti parhaimmat edellytykset tulla vaatimukset täyttäville asiakkaille
suuntautuvien toimitusten markkinoille. EnBW:n toimitusalue on Saksan lounaisosa, jolla on pitkä
yhteinen raja Ranskan kanssa. Kaksi neljästä Saksan ja Ranskan välisestä liitosyksiköstä sijaitsee
EnBW:n toimitusalueella. Hankkimalla omistukseensa EnBW:n EdF parantaisi mahdollisuuksiaan
toteuttaa vastatoimenpiteitä Saksassa ja olisi siten vähemmän alttiina kilpailulle Ranskassa. Tässä asiassa
hyväksyttyjä korjaustoimenpiteitä käsitellään jäljempänä 300 kohdassa.

260. Samoin ehdollisesti hyväksyttyyn asiaan Grupo Villar Mir / EnBW / Hidroeléctrica del
Cantábrico (169) liittyvät kilpailuongelmat olivat hyvin samantapaisia. Kyse oli kaupasta, jolla
espanjalainen Grupo Villar Mir ja saksalainen, Electricité de Francen (EdF) kanssa yhteisessä määräys-
vallassa oleva Energie Baden-Württemberg (EnBW) hankkivat yhteiseen määräysvaltaansa espanjalaisen
sähköntuotantoyhtiön Hidroeléctrica del Cantábricon (Hidrocantábrico).

261. Komissio oli huolissaan siitä, että kauppa vahvistaisi Endesalla ja Iberdrolalla olevaa yhteistä
määräävää markkina-asemaa sähkön tukkumarkkinoilla Espanjassa. EdF:llä olisi kaupan jälkeen ollut
vähän kannustimia lisätä kaupallista kapasiteettia Espanjan ja Ranskan välisessä liitosyksikössä, jonka
niukka kapasiteetti loi esteen sähkön tuonnille Espanjaan ja johti markkinoiden eristämiseen muista
mannermaan sähkömarkkinoista asiakkaiden haitaksi. Näiden huolenaiheiden poistamiseksi EdF ja
Ranskan sähköverkko-operaattori RTE sitoutuivat kaupallisen kapasiteetin huomattavaan nostamiseen
1 100 megawatista noin 4 000 megawattiin Espanjan ja Ranskan välisessä liitosyksikössä. Tämän
seurauksena Espanjassa olisi paremmat edellytykset harjoittaa sähkön tuontia ja vientiä, mistä olisi
hyötyä espanjalaisille asiakkaille.

262. Potentiaalisen kilpailun poistaminen aiheutti kilpailuongelmia myös asiassa Südzucker / Saint
Louis (170), joka hyväksyttiin tietyin ehdoin toisen vaiheen tutkimuksen jälkeen. Komission tutkimuksessa
ilmeni, että toimenpide olisi vahvistanut Südzuckerilla jo ollutta määräävää asemaa teollisuudelle ja
vähittäismyyntiin tarkoitetun sokerin markkinoilla Etelä-Saksassa ja Belgiassa, koska Saint Louis ei enää
olisi toiminut Südzuckerin itsenäisenä ja varteenotettavana kilpailijana näillä maantieteellisillä alueilla.
Potentiaalisen kilpailun säilyttäminen on erityisen tärkeää sokerimarkkinoiden kaltaisilla voimakkaan

¥168∂ Asia COMP/M.1853, 7.2.2001.
¥169∂ Asia COMP/M.2434, 26.9.2001.
¥170∂ Asia COMP/M.2530, 20.12.2001.
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sääntelyn alaisilla markkinoilla, joilla on vähän kilpailua ja asiakkaat ovat erittäin riippuvaisia harvoista
toimittajista.

2.2 Merkityksellisten tuotemarkkinoiden määrittely

263. Potentiaalista kilpailua arvioidaan maantieteellisten markkinoiden lisäksi myös tuotemarkki-
noilla, kuten vuonna 2001 asiassa Tetra Laval / Sidel (171) tehty päätös osoittaa.

264. Komissio tutki perusteellisesti tämän pakkausalan keskittymähankkeen, jonka osapuolet olivat
Tetra Laval (Tetra), joka on maailman johtava kartonkipakkausten ja kartonkipakkauslaitteiden
valmistaja, sekä Sidel, joka on maailman johtava PET-muovituotteiden pakkauslaitteiden valmistaja.
Keskittymästä, joka oli julkinen Pariisin arvopaperipörssissä tehty ostotarjous, ilmoitettiin komissiolle
18. toukokuuta 2001. Tutkimustensa perusteella komissio päätti 30. lokakuuta 2001 kieltää ehdotetun
sulautuman. Lyhyesti esitettynä syynä komission päätökseen oli se, että sulautuma loisi markkinara-
kenteen, joka a) antaisi Tetralle mahdollisuuden vahvistaa määräävää asemaansa kartonkipakkausten
alalla poistamalla suurimman kilpailijan lähimarkkinoilta eli PET-pakkauslaitteiden markkinoilta ja b)
antaisi Tetralle mahdollisuuden käyttää hyväkseen määräävää asemaansa kartonkipakkausten alalla
saadakseen määräävän aseman PET-pakkauslaitteiden alalla. Tämän seurauksena sulautuma olisi
lisännyt keskittymistä pakkausalalla, nostanut markkinoille pääsyn esteitä ja vähentänyt kilpailua
kuluttajien haitaksi.

265. Tetra on kiistämätön johtaja kartonkipakkausten maailmanmarkkinoilla. Kuten aikaisemmissa
komission päätöksissä on todettu ja kuten yhteisöjen tuomioistuin on vahvistanut (asia C-333/94,
TetraPak v. komissio), Tetralla on määräävä asema aseptisen kartongin pakkauskoneiden ja aseptisen
kartongin markkinoilla yli 80 prosentin markkinaosuudella Euroopan talousalueella. Sidel on PET-
muovipakkauslaitteiden ja erityisesti puhallusmuovauskoneiden, joita käytetään PET-pullojen valmis-
tuksessa, johtava valmistaja noin 60 prosentin markkinaosuudella. Molemmat alat ovat erittäin keskittyneet
eivätkä kilpailijoiden markkinaosuudet ylitä 15 prosenttia.

266. Osapuolten vahvojen markkina-asemien vuoksi komissio keskittyi tutkimuksessaan kartonkipak-
kausten ja PET-pakkausten väliseen suhteeseen. Kartonkipakkauksia, erityisesti aseptista kartonkia, on
käytetty perinteisesti valolle tai hapelle herkkien tuotteiden, kuten nestemäisten maitotuotteiden,
hedelmämehujen, hedelmän makuisten juomien ja valmiiden tee- ja kahvijuomien (”herkät tuotteet”),
pakkaamiseen. Aseptisia pakkauksia käytetään pitkään säilyvissä tuotteissa, jotka eivät vaadi
kylmäjakelua. PET-pullot ovat hartsista valmistettuja läpinäkyviä muovipulloja, joita on perinteisesti
käytetty kivennäisvesien ja hiilihapollisten virvoitusjuomien pakkaamiseen. Vuonna 2000 ainoastaan
yksi prosentti maidosta ja mehuista pakattiin PET-pulloihin Euroopan talousalueella.

267. Koska kyseistä kahta pakkausmateriaalia on perinteisesti käytetty eri sovelluksissa, osapuolet
väittivät, että niiden markkinoita olisi pidettävä kilpailuoikeudelliselta kannalta erillisinä markkinoina,
jotka eivät ole yhteydessä toisiinsa. Komission perusteellinen tutkimus osoitti, että pieneen mutta merkit-
tävään hintojen pysyvään muutokseen perustuvaa hintatestiä (172) käyttämällä aikaan saadun markki-
namääritelmän mukaan kyseiset kahdet markkinat muodostavat nykyisin erilliset merkitykselliset
tuotemarkkinat.

268. Komissio havaitsi kuitenkin, että pysyvä ja kapea markkinoiden määritelmä ei kuvasta asianmu-
kaisella tavalla dynaamisia markkinaolosuhteita eikä varsinkaan kyseisen kahden pakkausmateriaalin välistä

¥171∂ Asia COMP/M.2416, 30.10.2001.
¥172∂ ”Small significant non-transitory increase in prices”, SSNIP.
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vuorovaikutusta. Perusteellisen tutkimuksen jälkeen komissio totesi, että kyseiset kahdet markkinat, jotka
kuuluvat samaan teollisuuden alaan (nestemäisten elintarvikkeiden pakkaukset), ovat toisiinsa läheisessä
yhteydessä olevia lähimarkkinoita ja että niiden välinen vuorovaikutus kasvaa nopeasti tulevina vuosina.

269. Komissio totesi, että tulevina vuosina PET-pakkauslaitteita valmistavat yritykset, pääasiassa
Sidel, yhdessä riippumattomien pakkaajien (jalostajat) kanssa kilpailevat markkinoilla tarkoituksenaan
saada aikaan siirtyminen kartongista PET-pakkauksiin. Erityisesti Sidelin strategiana oli edistää merkit-
tävästi PET:n käytön nopeaa lisäämistä hedelmämehujen ja nestemäisten maitotuotteiden aseptisissa
pakkauksissa. Sidelin ja muiden markkinatoimijoiden mielestä tämä heikentää yhä hallitsevien kartonki-
pakkausten johtoasemaa tällä markkinasegmentillä.

270. Sulautuman seurauksena Sidel olisi poistunut kilpailijana lähimarkkinoilta, jotka luovat kilpai-
lupainetta Tetran määräävälle asemalle kartonkipakkausten markkinoilla. Komissio totesi, että sulautuma
vahvistaisi Tetran määräävää asemaa, nostaisi kartonkipakkausten hintoja ja vähentäisi innovaatiota antamalla
Tetralle mahdollisuuden harjoittaa toimintaa molemmilla pakkausmarkkinoilla. Koska PET-pakkausten
odotettiin tulevaisuudessa lisäävän nopeasti osuuttaan, merkitsisi se potentiaalisen kilpailun häviämistä.

271. Yhteenvetona voidaan todeta, että maantieteellisten ja tuotemarkkinoiden määrittely ei millään tavoin
johda yksinkertaisen markkinaosuuden kasvun analyysiin vaan muodostaa lähtökohdan tietyllä alalla vallit-
sevien markkinoiden erityispiirteiden perusteelliselle arvioinnille. Pieniä valtioita koskevan keskustelun osalta
tämä merkitsee sitä, että vaikka onkin totta, että sulautumat johtavat helpommin suuriin markkinaosuuksiin
pienillä kansallisilla markkinoilla, tämä ei välttämättä merkitse kilpailuongelmia. Komission harjoittama
yrityskeskittymien valvonta ei vaikuta eri tavalla eri maantieteellisellä alueella sijaitseviin yrityksiin. Tätä
tukevat myös edellä esitetyt kiellettyjä yrityskeskittymiä koskevat tilastot.

Lisälehti 6: Paperiteollisuutta koskevat asiat ja yhteinen määräävä asema:

UPM-Kymmene/HaindL (1) ja Norske Skog / Parenco/Walsum (2)

Komissio sai 20. kesäkuuta 2000 ilmoituksen ehdotetusta yrityskaupasta, jolla suomalainen sellu-
ja paperiyhtiö UPM-Kymmene hankkisi omistukseensa saksalaisen kilpailijansa Haindlin, ja
toisesta keskittymästä, joka koski Haindlin kuudesta paperitehtaasta kahden myyntiä norjalaiselle
paperinvalmistajalle Norske Skogille. Tutkimuksessa analysoidut markkinat olivat sanomalehti-
paperin ja puupitoisen aikakauslehtipaperin markkinat. Komission tutkimuksessa keskityttiin
siihen, johtavatko nämä kaksi kauppaa yhteisen määräävän aseman syntymiseen sanomalehti-
paperin ja aikakauslehtipaperin markkinoilla. Komissio on aikaisemmin tutkinut vain muutamissa
asioissa potentiaalista yhteisen määräävän aseman syntymistä neljälle yritykselle.

Painopaperiteollisuudelle on yleensä ominaista pitkän aikavälin kilpailu (uudella) kapasiteetilla ja
lyhyen aikavälin kilpailu hinnoilla kapasiteettirajoitusten puitteissa. Tutkituilla markkinoilla on
samanlaisia piirteitä, jotka voidaan tiivistää seuraavasti: i) suhteellisen homogeeniset tuotteet, vaikka eri
paperilaatujen välillä onkin jonkin verran vaihtelua; ii) suurten toimittajien markkinaosuuksien
vaihtelut molemmilla markkinoilla, suurimmat vaihtelut kuitenkin sanomalehtipaperin markkinoilla; 

(1) Asia COMP/M.2498, 21.11.2001.
(2) Asia COMP/M.2499, 21.11.2001.
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iii) avoimuus suurta kapasiteetin, toimitusten ja keskimääräisten hintojen suhteen mutta vähäistä
investointipäätösten suhteen ennen kuin päätökset ovat peruuttamattomia; iv) joustamaton ja jaksoit-
tainen kysyntä; v) tietty epävarmuus kustannusrakenteiden symmetrian tasosta, erityisesti sanomalehti-
paperin markkinoilla; vi) yhteydet monille markkinoille sekä sellu- ja paperiteollisuuden väliset
yhteydet yleisiä; vii) ostajien neuvotteluvoima vähäinen; viii) uudenaikainen tekniikka on helposti
saatavilla ja ix) investointeja vaativan alan ominaispiirteet (eli korkeat markkinoille pääsyn esteet).

Sanomalehtipaperin markkinoilla komissio keskittyi neljään suurimpaan yhtiöön (UPM-Kymmene/
Haindl, Stora Enso, Norske Skog / Haindl-2 ja Holmen), joilla yhdessä olisi ollut noin
70 prosenttia myynnistä ja 80 prosenttia kapasiteetista. Aikakauslehtipaperimarkkinoilla kolmella
suurimmalla toimittajalla (UPM-Kymmene/Haindl, Stora Enso ja M-Real/Myllykoski) olisi
fuusioiden jälkeen ollut noin 70 prosenttia markkinoista sekä kapasiteetin että myynnin
perusteella mitattuna. Kaupat poistavat markkinoilta merkittävän kilpailijan Haindlin, jonka
kustannusrakenne eroaa jossain määrin muiden suurten toimittajien kustannusrakenteesta
varsinkin sanomalehtipaperin markkinoilla, sillä se käyttää huomattavasti enemmän kierrätys-
paperia raaka-aineena. Puupitoisen aikakauslehtipaperin markkinoilla Haindl on ollut erityisen
aktiivinen viiden viime vuoden aikana, sillä sen osuus kapasiteetin kokonaiskasvusta on suuri.

Fuusio johtaa suhteellisesti avoimempiin ja vähemmän epävarmoihin markkinoihin, mikä ilmenee
toimijoiden vähentymisenä viidestä neljään sanomalehtipaperin markkinoilla ja neljästä kolmeen
puupitoisen aikakauslehtipaperin markkinoilla. Useat markkinoiden ominaispiirteet eivät
kuitenkaan edistäisi yhteisen määräävän aseman syntymistä: markkinaosuudet eivät ole vakaita,
kapasiteetin laajennushankkeista ei kerrota julkisesti ennen sitovaa julkistamista, eivätkä yritysten
kustannusrakenteet ole symmetrisiä.

Komissio tarkasteli ensin, olisiko yhteensovittaminen mahdollista seuraavilla tavoilla: ensin uuteen
kapasiteettiin tehtävien investointien yhteensovittamisella, jonka tarkoituksena on rajoittaa kapasiteettia
markkinoilla, mikä nostaa keskimääräisiä hintoja pitkällä aikavälillä, toiseksi tuotannon seisonta-
aikojen yhteensovittamisella hintojen tukemiseksi lyhyellä aikavälillä kysynnän ollessa vähäistä
(kysynnän ollessa vilkasta ei ole tarvetta yhteensovittamiseen lyhyellä aikavälillä).

Komissio päätteli, että edellä mainitut tavat investointien yhteensovittamiseksi eivät tukisi hiljaista
yhteensovittamista sanomalehtipaperin ja puupitoisen aikakauslehtipaperin markkinoilla. (1) Se
totesi kuitenkin, että seisonta-aikojen hiljainen yhteensovittaminen on mahdollinen yhteensovit-
tamistapa, joka voisi edistää sanomalehtipaperimarkkinoiden neljän tai puupitoisen aikakauslehti-
paperin markkinoiden kolmen suurimman toimittajan yhteisen määräävän aseman syntymistä. 

(1) Samanlaista perustelua käytettiin toisessa perusteellisen tutkimuksen jälkeen hyväksytyssä asiassa (COMP/
M.2201 – MAN/Auwärter, 26.6.2001), jossa epäiltiin yhteisen määräävän aseman syntymistä. Tämä asia
vaikuttaa pääasiassa kaupunkiliikenteessä käytettyjen linja-autojen markkinoihin Saksassa. MAN/Auwärter ja
toinen suurista toimijoista kaupunkiliikenteessä käytettyjen linja-autojen Saksan markkinoilla,
DaimlerChryslerin EvoBus, toimittavat kumpikin vähän alle puolet markkinoiden tarpeesta. Tutkittuaan asian
perusteellisesti komissio kuitenkin päätteli, että ei ollut vaaraa, että kyseiset yhtiöt pystyisivät hiljaisesti
yhteensovittamaan toimintonsa. Ensinnäkin komissio havaitsi, että markkinoiden hiljainen jakaminen EvoBusin
ja MAN/Auwärterin kesken ei ollut todennäköistä, sillä ei ollut olemassa toimivaa yhteensovittamiskeinoa.
Toiseksi EvoBusin ja MAN/Auwärterin välisten merkittävien erojen vuoksi (esimerkiksi erilaiset
kustannusrakenteet) on todennäköistä, että yhtiöt ennemminkin kilpailevat kuin harjoittavat salaista yhteistyötä.
Tämän vuoksi komissio päätteli, että Saksan linja-automarkkinoilla säilyy kilpailua yrityskaupan jälkeenkin.
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3 Yrityskeskittymien valvonta 2000-luvulla – vihreä kirja sulautuma-asetuksen 
tarkistamisesta

272. Euroopan unionin edessä on uusia haasteita, jotka ovat seurausta maailmanlaajuisista fuusioista,
markkinoiden yhdentymisen jatkumisesta, euron käyttöönotosta ja Euroopan unionin laajentumisesta
25:een tai useampaan jäsenvaltioon, mikä mahdollisesti on merkittävin muutostekijä. Jotta varmistet-
taisiin, että Euroopan yrityskeskittymien valvontajärjestelmä pystyy asianmukaisesti kohtaamaan tämän
uuden kehityksen, komissio antoi 11. joulukuuta 2001 vihreän kirjan sulautuma-asetuksen tarkista-
misesta. Vihreällä kirjalla käynnistettiin kuulemismenettely, jossa kaikille asianomaisille annetaan
mahdollisuus esittää huomautuksensa ennen maaliskuun 2002 loppua. Komission tavoitteena on tehdä
ehdotus sulautuma-asetuksen muuttamisesta vuoden 2002 jälkipuoliskolla, kunhan se on analysoinut
saadut huomautukset.

273. Vihreässä kirjassa käsitellään toimivaltaan liittyviä, aineellisoikeudellisia ja menettelyyn liittyviä
kysymyksiä. Ehdotetuista muutoksista tärkeimmät ovat seuraavat.

3.1 Toimivaltakysymykset

274. Sulautuma-asetuksen säännöksissä annetaan komissiolle yksinomainen toimivalta käsitellä
yhteisönlaajuisia keskittymiä. Komissio on tutkinut näiden säännösten, toisin sanoen 1 artiklan liikevaihtoa
koskevien raja-arvojen, toimintaa ja tullut siihen tulokseen, että 1 artiklan 3 kohdalla ei ole päästy
asetettuun tavoitteeseen. Kun 1 artiklan 3 kohta lisättiin asetukseen vuonna 1997, sen sisältämien
liikevaihtoa koskevien raja-arvojen tarkoituksena oli antaa komissiolle toimivalta tapauksissa, jotka
vaikuttavat vähintään kolmessa jäsenvaltiossa (niin sanotut moninkertaiset ilmoitukset). Sulautuma-
asetuksen viimeisen tarkistuksen jälkeen kuitenkin ainoastaan noin 20 prosenttia kolmeen tai useampaan

Seisonta-aikojen yhteensovittamisella on vaikutusta hintaan, mikä ilmenee useiden suurten paperi-
yhtiöiden toimitusjohtajien lausunnoista, joiden mukaan ne ovat valmiita seisokkeihin, jos se on
tarpeen tarjonnan ja kysynnän välisen tasapainon säilyttämiseksi.

Tässä tapauksessa pienet toimijat voivat uhmata yhteensovittamista. Komissio on sitä mieltä, että
jäljelle jäävillä pienillä toimijoilla (kuten SCA, Abitibi, Palm ja Burgo) voi olla markkinoillaan
aktiivinen rooli ja ne voivat tehdä hiljaisen yhteensovittamisen mahdottomaksi. Kyseiset toimijat
voisivat lopettaa yhteensovittamisen investoimalla silloin, kun oligopoliasemassa olevat yhtiöt
yrittävät pidättäytyä investoinneista nostaakseen hintatasoa ja lisäämällä tuotantoa silloin, kun
oligopoliasemassa olevat yhtiöt yrittävät sulkea koneitaan tilapäisesti (seisonta-aika). Nämä
yritykset, joista osa kuuluu suuriin konserneihin, joilla on merkittävät voimavarat ja asiantuntemus
muilla sellu- ja paperimarkkinoilla, pystyisivät käyttämään hyväkseen suurimpien toimijoiden
välistä hiljaista yhteensovittamista markkinaosuuksiensa kasvattamiseksi.

Päätelmä

Vaikka useiden ominaispiirteiden havaittiinkin lisäävän todennäköisyyttä, että kaupat johtaisivat
markkinoista riippuen neljän tai kolmen yrityksen yhteisen määräävän aseman syntymiseen,
komissio päätteli useiden muiden tekijöiden poistavan nämä riskit. Tämän perusteella molemmat
kaupat hyväksyttiin.
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jäsenvaltioon ilmoitetuista tapauksista täytti käytännössä nämä raja-arvot. Tämän vuoksi komissio ehdottaa
1 artiklan 3 kohdan muuttamista ja toimivallan antamista automaattisesti yhteisölle asioissa, joita koskee
ilmoitusvelvollisuus kolmessa tai useammassa jäsenvaltiossa. Nykyiset 1 artiklan 3 kohdan raja-arvot
poistettaisiin. Ehdotetun ratkaisun tavoitteena on antaa komission käsiteltäviksi keskittymät, joilla on
vaikutuksia kolmessa tai useammassa jäsenvaltiossa, sillä komissiolla on yleensä parhaat edellytykset
niiden käsittelyyn. Tavoitteena on myös lisätä tasapuolisuutta yrityskeskittymien valvonnassa Euroopassa.
Muutoksen on tarkoitus tulla voimaan ennen yhteisön laajentumista vuonna 2004.

275. Sulautuma-asetuksen 9 ja 22 artikla sisältävät käsittelypaikan siirtämistä koskevat järjestelyt,
joiden tarkoituksena on mukauttaa yleensä liikevaihtoon perustuvaa valvontajärjestelmää siten, että asian
käsittelystä pystyy vastaamaan siihen parhaat edellytykset omaava viranomainen. Komissio ehdottaa
siirtämistä koskevien ehtojen yksinkertaistamista, mikä lisää avoimuutta ja helpottaa asianmukaista
työnjakoa komission ja jäsenvaltioiden kesken. Tärkein muutosehdotus koskee 9 artiklan 2 kohtaa.
Vihreässä kirjassa ehdotetaan ennen kaikkea sen velvollisuuden poistamista, jonka mukaan on
osoitettava, että toimenpide johtaa määräävän aseman syntymisen tai vahvistumisen riskiin jäsenvaltion
alueella olevilla erillisillä markkinoilla. Sen sijaan riittää, että jäsenvaltio osoittaa toimenpiteellä olevan
vaikutusta kilpailuun tällaisilla erillisillä markkinoilla. Lisäksi suunnitteilla on, että jäsenvaltioiden ei
enää tarvitsisi osoittaa, muodostavatko tällaiset erilliset markkinat merkittävän osan yhteismarkkinoita.

3.2 Aineellisoikeudelliset seikat

276. Koska liiketoimintatavat ovat muuttuneet sulautuma-asetuksen voimaantulon jälkeen, on tullut
tarkoituksenmukaiseksi tarkastella, onko keskittymän käsitettä muutettava vastaamaan tätä kehitystä.

277. Keskittymän käsite kattaa yhden tai useamman yrityksen siirtymisen oikeudellisesti tai
tosiasiallisesti yhden tai useamman yrityksen määräysvaltaan, yhteisyritykset mukaan luettuina. Näin
ollen yrityskaupat, joihin sisältyy vähemmistöosakkuuden hankinta ilman määräysvaltaa, eivät kuulu
asetuksen soveltamisalaan. Asetus ei myöskään kata strategisia liittoutumia. Tällaiset liittoutumat ovat
yleensä yhteistyötä koskevia sopimusjärjestelyjä, mutta niihin liittyy usein merkittävä rakenteellinen
tekijä, joka yhdistää osapuolten liiketoiminnan toisiinsa. Tällaisista järjestelyistä on useita esimerkkejä
lentoliikenteen ja televiestinnän aloilta. Tällä hetkellä strategisia liittoutumia tutkitaan perustamis-
sopimuksen 81–82 artiklan nojalla. Vihreässä kirjassa kuvaillaan vaikeuksia, joita liittyy rajan
vetämiseen tavalla, joka takaisi riittävän oikeusvarmuuden, ja päätellään, että 81–82 artikla näyttää
yhä soveltuvan parhaiten näiden toimien arviointiin. Sen vuoksi vihreässä kirjassa ei ehdoteta tältä osin
muutoksia.

278. Vihreässä kirjassa ehdotetaan eräitä muutoksia moniosaisia yrityskauppoja koskeviin nykyisiin
sääntöihin. Moniosaiset yrityskaupat ovat erillisiä oikeudellisia toimia, jotka eri syistä ovat yhteydessä
toisiinsa mutta erikseen tarkasteltuina eivät mahdollisesti täytä sulautuma-asetuksessa säädettyjä
liikevaihdon raja-arvoja. Voidaan kysyä, olisiko näiden toimien katsottava muodostavan yhden ainoan
keskittymän, jolloin asetuksessa säädetyt liikevaihdon raja-arvot täyttyisivät ja kyseinen keskittymä tulisi
komission toimivallan piiriin. Vihreässä kirjassa ehdotetaan nykyisten moniosaisia yrityskauppoja
koskevien säännösten muuttamista, jotta varmistettaisiin yhdenmukaisempi ja tehokkaampi yrityskeskit-
tymien valvontajärjestelmä.

279. Arvioitaessa aineellisoikeudellisia seikkoja sulautuma-asetuksen nojalla käytetään pääasiassa
määräysvaltaan perustuvaa arviointia. Vihreässä kirjassa käynnistetään keskustelu sulautuma-asetuksessa
säädetyn määräysvaltaan perustuvan arvioinnin eduista verrattuna kilpailun merkittävään vähenemiseen
perustuvaan arviointiin, jota käytetään muilla lainkäyttöalueilla, kuten Australiassa, Kanadassa ja
Yhdysvalloissa. Vihreässä kirjassa pyydetään kannanottoja molempien arviointitapojen eduista ja
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haitoista sekä tehokkuusetujen asianmukaisesta asemasta yrityskeskittymien arvioinnissa. On kuitenkin
huomautettava, että lopullisia päätelmiä tästä kysymyksestä ei odoteta tehtävän siinä määräajassa, jossa
sulautuma-asetuksen tarkistusprosessi on saatava loppuun.

3.3 Menettelyihin liittyvät seikat

280. Yksi vihreän kirjan tarkoituksista on aloittaa keskustelu mahdollisista keinoista yksinkertaistaa
entisestään menettelyjä käsiteltäessä asioita, joihin ei liity kilpailuongelmia. Sen lisäksi, että tällaisista
toimenpiteistä keskustellaan yleisellä tasolla, keskusteluja käydään myös tiettyihin pääomasijoittamisen
muotoihin liittyvistä muutosmahdollisuuksista.

281. Tärkein menettelyihin liittyvä ehdotus vihreässä kirjassa koskee sitoumusten toimittamiselle ja
niiden käsittelylle komission tutkimuksen ensimmäisessä ja toisessa vaiheessa asetettujen määräaikojen
tarkistamista. Siinä ehdotetaan määräajan keskeyttämistä koskevaa säännöstä, jota sovellettaisiin
osapuolten pyynnöstä, jotta kaikilla asianomaisilla olisi enemmän aikaa harkita osapuolten ehdottamia
korjaustoimenpiteitä.

3.4 Yhteinen työryhmä kansallisten kilpailuviranomaisten kanssa

282. Laatiessaan 11. joulukuuta 2001 annettua vihreää kirjaa sulautuma-asetuksen tarkistamisesta
komissio pyysi mielipiteitä lukuisilta yrityskeskittymien valvonnan vaikutusalaan kuuluvilta tahoilta
(yritykset, jäsenvaltiot ja niin edelleen).

283. Yritysmaailman edustajien kanssa järjestettyjen lukuisten epävirallisten tapaamisten lisäksi
komissio toimi puheenjohtajana viidessä työryhmän kokouksessa, joihin osallistui edustajia kaikkien
15 jäsenvaltion toimivaltaisista ministeriöistä ja/tai niiden kilpailuviranomaisten edustajia. Keskustelut
järjestettiin kilpailun pääosaston tiloissa ja niissä käsiteltiin muun muassa toimivaltakysymyksiä, korjaus-
toimenpiteitä koskevia menettelyjä sekä aineellisoikeudellisia kysymyksiä (kilpailun arviointi) ja menettelyä.
Jäsenvaltioille oli myös annettu tilaisuus esittää huomautuksensa vihreän kirjan luonnoksesta.

284. Komissio aikoo jatkaa yhtä laajoja ja avoimia keskusteluja sulautuma-asetuksen mahdollisesta
uudistamisesta, ja se kehottaa kaikkia asianomaisia osapuolia esittämään perusteltuja huomautuksia
vastauksena vihreään kirjaan.

Lisälehti 7: Liitännäisrajoitukset – komission politiikan muuttaminen

Euroopan komissio antoi tiedonannon keskittymiin suoraan liittyvistä ja niiden kannalta välttämät-
tömistä rajoituksista (niin sanotut liitännäisrajoitukset) (1), joka korvaa aikaisemman tiedonannon
vuodelta 1990. Liitännäisrajoitukset ovat keskittymän toteuttamiseen suoraan liittyviä ja sen
kannalta välttämättömiä sopimusjärjestelyjä, joita osapuolet usein tekevät keskittymien
yhteydessä. Yleisiä esimerkkejä tällaisista liitännäisrajoituksista ovat kilpailukieltolausekkeet,
lisenssisopimukset tai osto- ja toimitussopimukset.

(1) EYVL C 188, 4.7.2001, s. 5.
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4 Failing firm defence -periaatteen soveltamisen kehitys

285. Komissio sovelsi maksukyvyttömän yrityksen pelastamista koskevaa failing firm defence
-periaatetta tehdessään hyväksyvän päätöksen yrityskaupasta, jolla BASF hankkisi omistukseensa Sisas
S.P.A:n kaksi belgialaista tytäryhtiötä (Pantochim ja Eurodiol) (173), jotka olivat Belgian lainsäädännön
perusteella konkurssimenettelyn kohteena.

286. Ennen vuotta 2000 komissio oli ainoastaan kerran tehnyt hyväksyvän päätöksen failing firm
defence -periaatteen perusteella (tunnetaan myös yritystoiminnan pelastavan keskittymän (rescue
merger) nimellä). Tämä tapahtui asiassa Kali+ Salz (174), jossa vahvistettiin kolme kriteeriä käsitteen
soveltamiselle. Kriteerit olivat seuraavat: a) haltuunotettava yritys olisi lähitulevaisuudessa kadonnut
markkinoilta, jollei jokin toinen yritys olisi ottanut sitä haltuunsa; b) ei ollut olemassa vaihtoehtoista
ostajaa, jonka hyväksymisestä olisi aiheutunut vähemmän vahinkoa kilpailulle; ja c) haltuunottava yritys
olisi saanut haltuunotettavan yrityksen markkinaosuuden, jos tämä olisi kadonnut markkinoilta.
Yhteisöjen tuomioistuin vahvisti tämän lähestymistavan pääpiirteittäin asiasta antamassaan
tuomiossa. (175)

Uusi politiikka merkitsee suurta muutosta yrityskeskittymien valvonnan alalla sovellettavassa
politiikassa. Komissio ei enää arvioi osapuolten sopimia liitännäisrajoituksia yrityskeskittymiä
koskevissa päätöksissään ja päättää siten 11-vuotisen käytännön. Aikaisemman politiikan mukaan
hyväksyvä päätös koski automaattisesti tällaisia lausekkeita, jos komissio totesi niiden liittyvän
suoraan keskittymään ja olevan sen kannalta välttämättömiä. Nyt yritysten ja niitä edustavien
lakimiesten on sen sijaan arvioitava, voiko yrityskeskittymästä tehty päätös tai jokin
ryhmäpoikkeus kattaa tällaiset rajoitukset vai kuuluvatko ne mahdollisesti 81 artiklan
soveltamisalaan. Tiedonanto tarjoaa lakimiespiireille ja yritysmaailmalle opastusta, joka perustuu
komission aikaisempaan käytäntöön ja sen alalta saamiin kokemuksiin. Se on myös sopusoinnussa
meneillään olevan Euroopan unionin kilpailupolitiikan uudenaikaistamisen kanssa.

Lisäksi uusi politiikka on sopusoinnussa yksinkertaistetun menettelyn kanssa, jota komissio on
soveltanut tietynlaisiin yrityskeskittymiin syyskuusta 2000 alkaen. Yksinkertaistetun menettelyn
mukaisesti käsiteltävissä asioissa komissio onkin jo lopettanut liitännäisrajoitusten arvioinnin.

On syytä huomata, että komissiolla ei ole koskaan ollut oikeudellista velvollisuutta arvioida ja
käsitellä muodollisesti liitännäisrajoituksia sulautuma-asetuksen nojalla tekemissään päätöksissä.
Kaikki niitä koskevat lausunnot aikaisemmissa yrityskeskittymiä koskevissa päätöksissä ovat
olleet luonteeltaan puhtaasti toteavia, eikä niillä ole oikeudellisesti sitovaa vaikutusta osapuoliin
tai kansallisiin tuomioistuimiin.

Lausekkeet, joita ei voida katsoa ”liitännäisiksi”, eivät ole sinällään laittomia. Komission yritys-
keskittymästä tekemä päätös ei vain kata niitä automaattisesti. Ne voivat kuitenkin olla
oikeutettuja perustamissopimuksen 81 artiklan nojalla tai kuulua jonkin ryhmäpoikkeusasetuksen
soveltamisalaan.

¥173∂ Katso asia COMP/M.2314 – BASF/Eurodiol/Pantochim, 11.7.2001.
¥174∂ Komission päätös 94/449/EY asiassa IV/M.308 – Kali+ Salz/MDK/Treuhand, EYVL L 186, 21.7.1994, s. 38.
¥175∂ Yhdistetyt asiat C-68/94, Ranskan tasavalta v. komissio, ja C-30/95, SCPA v. komissio, Kok. 1998, s. I-1375, katso

erityisesti 112–116 kohta.



XXXI KILPAILUPOLITIIKKAA KOSKEVA KERTOMUS 2001 – SEC(2002) 462 LOPULLINEN 89

KILPAILURAPORTTI 2001

287. Kolmas kriteeri ei olisi täyttynyt BASFia koskevassa asiassa, sillä toisin kuin asiassa Kali+Salz,
jossa duopoli sulautui monopoliksi, tämän keskittymän vaikutusalaan kuuluvilla markkinoilla oli muita
toimijoita, esimerkiksi Lyondell Chemical ja ISP. Näiden muiden toimittajien olemassaolon vuoksi olisi
ollut kohtuutonta päätellä, että Eurodiolin poistuminen markkinoilta olisi johtanut Eurodiolin markkina-
osuuden siirtymiseen kokonaisuudessaan BASFille.

288. Komissio vertasi kuitenkin sitä markkinatilannetta, jossa BASF omistaisi kyseisen omaisuuden,
väistämättömään vaihtoehtoon, jossa omaisuus olisi poistunut markkinoilta, ja päätteli, että omaisuuden
poistuminen markkinoilta olisi johtanut suoraan kapasiteetin puutteeseen markkinoilla, joilla oli jo suuret
kapasiteettirajoitteet, eivätkä kilpailijat olisi lyhyellä aikavälillä pystyneet poistamaan tätä puutetta. Sen
vuoksi markkinaolosuhteet olisivat ilman sulautumaa olleet paljon huonommat kuluttajien kannalta. Joka
tapauksessa asiaan liittyvien taloudellisten seikkojen perusteella ei näyttänyt siltä, että BASF
todennäköisesti nostaisi hintoja merkittävästi sulautuman jälkeen. Ottaen huomioon asiaan liittyvät
erityiset ja poikkeukselliset olosuhteet komissio jatkoi varovasti niiden erittäin rajoittavien kriteereiden
kehittämistä, jotka Kali+Salz-menettelyjen aikana vahvistettiin failing firm defence -periaatteen
soveltamiselle.

Lisälehti 8: Schneider/Legrand (1)

Perusteellisen tutkimuksen jälkeen komissio kielsi lokakuussa 2001 kahden suurimman
ranskalaisen elektroniikkayrityksen Schneider Electricin ja Legrandin fuusion. Fuusio olisi
merkittävästi heikentänyt markkinoiden toimintaa useissa maissa, erityisesti Ranskassa, jossa
kyseisten yritysten välinen kilpailu oli ollut tärkein kilpailua luova tekijä.

Fuusion kilpailuvaikutukset koskivat pääasiassa pienjännitetuotteita eli järjestelmiä, joita käytetään
kotitalouksien, toimistojen ja teollisuusrakennusten sähkönjakeluun ja virtapiirien valvontaan. Kyseiset
tuotteet käsittävät erilaisia laitteita, kuten jakotaulut, kytkimet ja katkaisimet sekä kaapeliradat.

Schneiderin ja Legrandin toimintojen välillä oli huomattavaa päällekkäisyyttä seuraavilla markki-
noilla: jakokeskukset (jakotaulut ja ryhmäkeskukset ja niiden osat, joiden markkinoilla osapuolten
yhdistetty markkinaosuus olisi ollut 40–70 prosenttia maasta riippuen); sähkökojeet (erityisesti
kytkimet ja katkaisijat ja niihin liittyvät asennustarvikkeet, joiden markkinoilla yhdistetty markki-
naosuus olisi vaihdellut 40 ja 90 prosentin välillä); tietyt teollisuuden komponentit (kytkinlait-
teistot ja pienjännitemuuntajat) ja erikoissovellukset (esimerkiksi varavalaistus).

Ranskassa fuusio aiheutti erityisen vakavia ongelmia lähes kaikkien kyseisten tuotteiden osalta ja
olisi useimmissa tapauksissa johtanut määräävän markkina-aseman vahvistumiseen. Schneider ja
Legrand ovat selvästi alan suurimmat toimijat Ranskan markkinoilla, ja komission tutkimus
osoitti, että ulkomaisten kilpailijoiden toiminnan merkittävä lisääntyminen ei ollut todennäköistä
lyhyellä tai keskipitkällä aikavälillä. Lisäksi määrääviä markkina-asemia olisi syntynyt Tanskassa,
Kreikassa, Espanjassa, Italiassa, Portugalissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

Näiden kilpailuongelmien poistamiseksi Schneider toimitti komissiolle ensimmäiset sitoumuksensa
14. syyskuuta 2001, jolloin määräaika sitoumusten toimittamiselle päättyi. Komission suorittama
markkinatutkimus kuitenkin osoitti, että nämä ensimmäiset sitoumukset eivät palauttaisi tehokkaan
kilpailun edellytyksiä.

(1) Asia COMP/M.2283, 10.10.2001.
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5 Korjaustoimenpiteet

289. Korjaustoimenpiteitä koskevaa komission politiikkaa ja käytäntöä yrityskeskittymäasioissa on
vuonna 2001 lujitettu ja kehitetty. Komission tiedonanto korjaustoimenpiteistä (176) annettiin joulukuussa
2000. Korjaustoimenpiteitä koskevassa tiedonannossa selvitetään sitoumuksiin liittyviä kysymyksiä ja
kilpailuongelmien ratkaisemiseksi hyväksyttävien korjaustoimenpiteiden tyyppejä.

290. Komissio eteni huomattavasti tavoitteessaan kehittää yhdenmukaista käsittelyä ja parhaita
käytänteitä korjaustoimenpiteiden alalla, kun se huhtikuussa 2001 päätti perustaa yrityskeskittymien
valvontaryhmän sisälle toimeenpanon seurannasta erityisesti vastaavan yksikön, jonka tehtävänä on antaa
korjaustoimenpiteiden hyväksymistä ja täytäntöönpanoa yrityskeskittymäasioissa koskevia neuvoja.
Tällä toimeenpanon seurannasta vastaavalla yksiköllä on useita tehtäviä. Jokapäiväisessä toiminnassa sen
tärkein tehtävä on toimia sisäisenä keskuksena, joka tarjoaa asiantuntemusta korjaustoimenpiteitä
edellyttäviin keskittymiin liittyvissä erityiskysymyksissä. Toimeenpanon seurannasta vastaavan yksikön
jäsenet myös osallistuvat mahdollisimman varhaisessa vaiheessa yrityskeskittymien käsittelystä
vastaavien ryhmien toimintaan, kun korjaustoimenpiteet mahdollisesti ovat tarpeen tai niistä
keskustellaan. Tällöin niiden tehtävänä on varmistaa, että korjaustoimenpiteitä koskevassa tiedonannossa
vahvistettuja yleisiä periaatteita sovelletaan mahdollisimman yhdenmukaisesti ottaen kuitenkin
huomioon kunkin tapauksen erityisvaatimukset.

291. Toimeenpanon seurannasta vastaava yksikkö pyrkii myös kehittämään suuntaviivoja parhaista
käytänteistä aikaisemmin käsitellyistä yrityskeskittymistä saatujen kokemusten perusteella. Tarkoituksena
on selvittää, mitkä käytännöt ovat toimineet hyvin ja mitkä eivät.

292. Yksi korjaustoimenpiteitä koskevan tiedonannon tuomista parannuksista on se, että päätöksissä
ilmaistaan nyt selvästi, mitkä osat sitoumuksista ovat ehtoja ja mitkä velvollisuuksia. (177) Asiassa The Post
Office / TPG/SPPL (178) tehdyn päätöksen 2 ja 3 artikla ovat hyvä esimerkki tästä. Ehtojen ja velvollisuuksien
rikkomisesta seuraavat oikeudelliset seuraamukset ovat erilaisia. Erottamalla tällaiset ehdot ja velvollisuudet
selvästi toisistaan komission tekemässä hyväksyvässä päätöksessä on tarkoitus varmistaa, että ei ole mitään
epäilystä siitä, mitä seuraamuksia sitoumusten eri osien noudattamatta jättämisestä aiheutuu.

Määräajan umpeutumisen jälkeen komissio voi hyväksyä ”viime hetken” sitoumuksia ainoastaan
silloin, kun voidaan välittömästi ja ilman epäilyjä todeta, että ne palauttaisivat kilpailuedel-
lytykset. Schneider toimitti uudet sitoumukset 24. syyskuuta, mutta myytäväksi ehdotettujen
yksikköjen kilpailukyky herätti vakavia epäilyjä. Epäilykset koskivat erityisesti pääsyä Ranskan
jakelumarkkinoille ja taloudellisia riskejä, joita yhtymästä erottamisesta aiheutuisi myytäville
yksiköille. Schneiderin ehdotukset eivät myöskään tarjonneet todellista ratkaisua useilla maantie-
teellisillä ja/tai tuotemarkkinoilla, joilla oli havaittu esiintyvän kilpailuongelmia. Tämän vuoksi
komissiolla ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin kieltää keskittymä.

Schneider valitti komission päätöksestä yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen
13. joulukuuta 2001.

¥176∂ 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.

¥177∂ Katso tiedonannon II jakso, 12 kohta.
¥178∂ Asia COMP/M.1915, 13.3.2001.
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293. Toinen esimerkki korjaustoimenpiteitä koskevan tiedonannon vaikutuksesta on se, että yhtä
tapausta (179) lukuun ottamatta kaikissa vuonna 2001 ehdollisesti hyväksytyissä asioissa on käytetty
toimitsijamiestä. Myös toimitsijamiehen tehtävän ja toimivaltuudet määrittelevää toimeksiantoa on
kehitetty merkittävästi vuoden aikana. Vuoden 2002 alkupuoliskolla komissio aikoo käynnistää lausun-
tokierroksen divestointisitoumuksia koskevasta vakiotekstistä sekä toimitsijamiehen toimeksiannon
mallista. Tällaisten tekstien tarkoituksena on auttaa ilmoitetun toimenpiteen osapuolia ja komissiota
korjaustoimenpiteiden laadinnassa ja niistä neuvoteltaessa. Tavoitteena on varmistaa yhdenmukainen
lähestymistapa eri asioissa säilyttäen samalla joustavuus, jonka avulla sitoumuksia voidaan muokata
ottaen huomioon yksittäisiin asioihin liittyvät erityisolosuhteet.

5.1 Korjaustoimenpiteet – kehitys tilastotietojen valossa

294. Vuoden 2001 aikana tehtiin ensimmäisen vaiheen tutkimuksen jälkeen 13 päätöstä, joihin sisältyi
sitoumuksia. (180) Lisäksi 10 asiaa hyväksyttiin sitoumusten perusteella toisen vaiheen tutkimuksen
jälkeen. (181) Kahdessa näistä asioista (Metso/Svedala (182) ja Bombardier/Adtranz (183)) sitoumuksia oli
tarjottu ensimmäisessä tutkimusvaiheessa, mutta niiden ei katsottu poistavan komission esille tuomia
vakavia epäilyjä, minkä vuoksi aloitettiin toisen vaiheen tutkimus. Viisi muuta asiaa hyväksyttiin ilman
ehtoja toisen vaiheen tutkimuksen jälkeen. (184) On syytä huomata, että asiassa MAN/Auwärter osapuolet
toimittivat ensimmäisessä tutkimusvaiheessa sitoumuksia, mutta ne osoittautuivat tarpeettomiksi
komission päätettyä perusteellisen tutkimuksensa jälkeen, että ei ollut syitä päätellä kaupalla olevan
kielteisiä vaikutuksia.

295. Vuonna 2001 kielletyistä viidestä kaupasta kahdessa asiassa (SCA / Metsä Tissue (185) ja CVC/
Lenzing (186)) annettiin toisessa tutkimusvaiheessa samat sitoumukset kuin ne, jotka ensimmäisessä
tutkimusvaiheessa hylättiin riittämättöminä. Kahdessa muussa asiassa (Schneider/Legrand (187) ja Tetra
Laval / Sidel (188)) molemmissa tutkimusvaiheissa esitettiin eri korjaustoimenpiteitä, ja yhdessä asiassa
(GE/Honeywell (189)) ensimmäisessä vaiheessa ei esitetty korjaustoimenpiteitä. Kolmea viimeksi
mainittua asiaa käsitellään toisaalla tässä jaksossa.

¥179∂ Asia COMP/M.2431 – Allianz/Dresdner, 19.7.2001.
¥180∂ Asiat COMP/M.2602 – Gerling/NCM, 11.12.2001; COMP/JV.56 – Hutchison/ECT, 29.11.2001; COMP/M.2567 –

Nordbanken/Postgirot, 8.11.2001; COMP/M.2574 – Pirelli/Edizione/Olivetti / Telecom Italia, 20.9.2001; COMP/M.2337
– Nestlé / Ralston Purina, 27.7.2001; COMP/M.2431 – Allianz/Dresdner, 19.7.2001; COMP/M.2300 – YLE/TDF/Digita/
JV, 26.6.2001; COMP/M.2396 – Industri Kapital / Perstorp (II), 11.5.2001; COMP/M.2268 – Pernod Ricard / Diageo/
Seagram Spirits, 8.5.2001; COMP/M.2286 – Buhrmann / Samas Office Supplies, 11.4.2001; COMP/M.2277 – Degussa/
Laporte, 12.3.2001; COMP/JV.54 – Smith & Nephew / Beiersdorf/JV, 30.1.2001; COMP/M.2041 – United Airlines / US
Airways, 12.1.2001. 

¥181∂ Asiat COMP/M.2389 – Shell/DEA, 20.12.2001; COMP/M.2530 – Südzucker / Saint Louis, 20.12.2001; COMP/M.2533 –
BP/E.ON, 20.12.2001; COMP/M.2420 – Mitsui/CVRD/Caemi, 30.10.2001; COMP/M.2434 – Grupo Villar Mir / ENBW /
Hidroelectrica Del Cantabrico, 26.9.2001; COMP/JV.55 – Hutchison/RCPM/ECT, 3.7.2001; COMP/M.2139 –
Bombardier/Adtranz, 3.4.2001; COMP/M.1915 – The Post Office / TPG/SPPL, 13.3.2001; COMP/M.1853 – EDF/ENBW,
7.2.2001; COMP/M.2033 – Metso/Svedala, 24.1.2001.

¥182∂ Asia COMP/M.2033, 24.1.2001.
¥183∂ Asia COMP/2139, 3.4.2001.
¥184∂ Asia COMP/M.2201 – MAN/Auwärter, 20.6.2001; COMP/M.2314 – BASF/Pantochim/Eurodiol, 11.7.2001; COMP/

M.2333 – De Beers / LVMH, 25.7.2001; COMP/M.2498 – UPM-Kymmene/Haindl, 21.11.2001; COMP/M.2499 – Norske
Skog / Parenco/Walsum, 21.11.2001.

¥185∂ Asia COMP/M.2097, 31.1.2001.
¥186∂ Asia COMP/M.2187, 17.10.2001.
¥187∂ Asia COMP/M.2283, 10.10.2001.
¥188∂ Asia COMP/M.2416, 30.10.2001.
¥189∂ Asia COMP/M.2220, 3.7.2001.
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5.2 Vuonna 2001 hyväksyttyjen korjaustoimenpiteiden luonne

296. Korjaustoimenpiteitä koskevassa tiedonannossa vahvistetun perusperiaatteen mukaan
kilpailuongelmien esiintyessä ”kieltojen ohella tehokkaimpia keinoja kilpailun säilyttämiseksi ovat
sellaisten olosuhteiden luominen, joissa uusi kilpailukykyinen toimija pääsee markkinoille, tai nykyisten
kilpailijoiden asemaa vahvistetaan luovutusten avulla”. (190) Tämän periaatteen mukaisesti suurin osa
yrityskeskittymien aiheuttamista kilpailuongelmista on vuonna 2001 ratkaistu divestoinneilla.
Esimerkiksi ensimmäisessä tutkimusvaiheessa ehdollisesti hyväksytyistä 13 asiasta seitsemään liittyi
liiketoimintayksikön tai -yksikköjen myynti (191), ja yhteen liittyi laskeutumisajoista luopuminen (United
Airlines / US Airways (192)). Myös toisessa tutkimusvaiheessa liiketoimintayksikön tai -yksikköjen
myynti oli useimmin hyväksytty korjaustoimenpidemuoto. Asiassa Metso/Svedala (193) ja The Post Office
/ TPG/SPPL (194) osapuolten ehdottamat divestoinnit poistivat täydellisesti kilpailuongelmat. Asiassa
Bombardier/Adtranz (195) osapuolet sitoutuivat luopumaan Regioshuttle- ja Variotram-liiketoiminnoistaan
yksinoikeudellisilla lisensseillä, joita ei voi siirtää.

297. Neljässä asiassa osapuolet sitoutuivat ensimmäisessä tutkimusvaiheessa ja neljässä muussa asiassa
toisessa tutkimusvaiheessa myymään omistamiaan osuuksia muista yhtiöistä poistaakseen
kilpailuongelmiin johtavan määräysvallan tai vaikutusvallan näihin yhtiöihin nähden. (196) Esimerkiksi
asiassa Allianz/Dresdner komission havaitsemat ongelmat, jotka koskivat mahdollista tosiasiallista
määräysvaltaa suurimmassa kilpailijassa Münchener Rückissä, poistuivat osapuolten sitouduttua
pienentämään omistusosuuttaan kyseisessä yhtiössä 20,5 prosenttiin vuoden 2003 loppuun mennessä ja
käyttämään vain kyseistä osaa äänivallastaan Münchener Rückin vuotuisissa yhtiökokouksissa. Samoin
asiassa Nordbanken/Postgirot ruotsalainen pankkikonserni Nordea olisi saanut toisen tärkeimmistä
maksujärjestelmistä kokonaan määräysvaltaansa, ja se sitoutui pienentämään omistusosuuttaan toisessa
järjestelmässä (Bankgirot) 10 prosenttiin ja luopumaan vastaavasti oikeuksistaan osakkaana.

298. Useimmat vuonna 2001 hyväksytyistä korjaustoimenpiteistä sisälsivät sitoumuksen saattaa
divestointi päätökseen tietyssä ajassa päätöksen tekopäivästä. Kahdessa asiassa ostaja etsittiin ennen
keskittymän toteuttamista. (197) Asiassa The Post Office / TPG/SPPL (198) osapuolet antoivat sitoumuksen,
jonka mukaan ne eivät toteuta keskittymää, ennen kuin myytävälle liiketoimintayksikölle on löydetty
ostaja ja komissio on hyväksynyt ostajan. Tämä johtui siitä, että komissio katsoi korjaustoimenpiteen
tehokkuuden riippuvan suuressa määrin ostajasta. (199)

¥190∂ III.1 jakso, 13 kohta.
¥191∂ Asiat COMP/M.2602 – Gerling/NCM, 11.12.2001; COMP/M.2574 – Pirelli/Edizione/Olivetti / Telecom Italia,

20.09.2001; COMP/M.2300 – YLE/TDF/Digita/JV, 26.06.2001; COMP/M.2396 – Industri Kapital / Perstorp (II),
11.05.2001; COMP/M.2286 – Buhrmann / Samas Office Supplies, 11.04.2001; COMP/M.2277 – Degussa/Laporte,
12.03.2001; COMP/JV.54 – Smith & Nephew / Beiersdorf/JV, 30.01.2001.

¥192∂ Näiden kahden yrityksen välinen fuusiosopimus peruttiin myöhemmin, koska kauppaa vastustettiin kilpailuoikeudellisista
syistä Yhdysvalloissa.

¥193∂ Asia COMP/M.2033, 24.1.2001.
¥194∂ Asia COMP/M.1915, 13.3.2001.
¥195∂ Asia COMP/M.2139, 3.4.2001.
¥196∂ Vaihe 1: Asiat COMP/JV.56 – Hutchison/ECT, 29.11.2001; COMP/M.2567 – Nordbanken/Postgirot, 8.11.2001; COMP/

M.2574 – Pirelli/Edizione/Olivetti / Telecom Italia, 20.9.2001; ja COMP/M.2431 – Allianz/Dresdner, 19.7.2001. Vaihe 2:
Asiat COMP/M.2530 – Südzucker / Saint Louis, 20.12.2001; COMP/M.2533 – BP/E.ON, 20.12.2001; COMP/M.2420 –
Mitsui/CVRD/Caemi, 30.10.2001; COMP/M.1853 – EDF/ENBW, 7.2.2001

¥197∂ Katso tiedonannon III.1 jakso, 20 kohta.
¥198∂ Asia COMP/M.1915, 13.3.2001.
¥199∂ Katso myös jäljempänä korjaustoimenpiteiden täytäntöönpanoa koskeva luku (jakso 5.3).
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299. Nestlé / Ralston Purina (200) on toinen esimerkki asiasta, jossa komissio hyväksyi vuonna 2001
ennen keskittymän toteuttamista etsityn ostajan (niin sanottu upfront buyer). Ensimmäistä kertaa tähän
oli liitetty vaihtoehtoinen korjaustoimenpide, jota epävirallisesti kutsutaan ”kruununjalokiviä”
koskevaksi korjaustoimenpiteeksi (crown jewels remedy). (201) Tällaisia korjaustoimenpiteitä on
mahdollista hyväksyä korjaustoimenpiteitä koskevan tiedonannon mukaisesti (202), ja komissio odottaa
näkevänsä tämän muotoisia sitoumuksia enemmän tulevaisuudessa. Tässä asiassa ensimmäinen
vaihtoehto oli Nestlén Friskies-tuotemerkin lisensointi Espanjassa. Jos tätä lisensointia ei toteutettaisi
tiettyyn päivämäärään (203) mennessä tai ilmoitetun toimenpiteen toteuttamispäivään mennessä, Nestlén
tuotemerkkien lisensointia koskeva vaihtoehto ei enää olisi osapuolten käytettävissä vaan ne joutuisivat
toteuttamaan ”kruununjalokiviä” koskevan vaihtoehdon. Tämä vaihtoehto käsittää luopumisen
50 prosentin omistusosuudesta espanjalaisessa yhteisyrityksessä Agrolimen-yhtiön kanssa (Gallina Blanca
Purina -yhteisyritys). Omistusosuus yhteisyrityksestä katsotaan ”kruununjalokiveksi”, koska se
muodostaa suuremman ja helpommin myytävissä olevan kokonaisuuden verrattuna Nestlén Friskies-
tuotemerkin lisensointiin.

300. Vaikka suurin osa komission hyväksymistä korjaustoimenpiteistä noudattaa periaatetta, jonka
mukaan yksinkertaiset, rakenteelliset korjaustoimenpiteet ovat ihanteellinen ratkaisu, komissio on
hyväksynyt myös korjaustoimenpiteitä, jotka ovat yksinkertaista divestointia mutkikkaampia. Esimerkiksi
asiassa EdF/EnBW (204), joka hyväksyttiin perusteellisen tutkimuksen jälkeen, hyväksytty korjaustoimen-
piteiden yhdistelmä muodostui kolmesta osasta. Osista kaksi (205) oli suhteellisen tavanomaisia mutta
kolmas osatekijä innovatiivinen. EdF:n korjaustoimenpiteen kolmannen osatekijän tarkoituksena oli poistaa
kilpailuongelmat, jotka liittyivät niin sanottuihin vaatimukset täyttäviin asiakkaisiin Ranskassa, toisin
sanoen niihin asiakkaisiin, joiden sähkötoimitukset ovat avoinna kilpailulle. Näiden ongelmien poista-
miseksi EdF sitoutui antamaan kilpailijoille oikeuden hyödyntää Ranskan voimalaitoskapasiteettia, josta
5 000 megawattia on tehollisia voimalaitoksia ja 1 000 megawattia voimassa oleviin yhteistuotantona
tuotetun sähkön ostosopimuksiin liittyvinä vastavuoroisina sopimuksina. Tässä yhteydessä on syytä pitää
mielessä, että voimalaitosten myyntiä ei voitu pitää asianmukaisena ratkaisuna taloudellisista syistä
yleisesti tarkasteltuna (oli erittäin epätodennäköistä, että uudet markkinoille tulijat olisivat ottaneet
laitoksen hankkimiseen liittyvän riskin) ja oikeudellisista syistä ydinvoimalaitosten erityistapauksessa.
Sitoumusten ehtojen mukaan tehollisten voimalaitosten sopimukset tehdään avoimen ja syrjimättömän
julkisen huutokaupan perusteella. Huutokauppa on avoin sekä sähkölaitoksille että energiakauppiaille.
Nämä järjestelyt, jotka koskevat oikeutta hyödyntää voimalaitoskapasiteettia, ovat voimassa viisi vuotta, ja
ne voidaan lopettaa ainoastaan EdF:n esittämän perustellun pyynnön perusteella. Ranskan sähkömarkki-
noiden odotetaan tänä aikana kehittyvän niin pitkälle, että vaihtoehtoisia toimituslähteitä tulee riittävästi.

301. Vaikka tämä esimerkki ei ehkä olekaan kovin valaiseva asiaan EdF/EnBW liittyvien erityisolo-
suhteiden vuoksi, se osoittaa kuitenkin, että komissio on valmis hyväksymään tavanomaisesta poikkeavia
korjaustoimenpiteitä olosuhteiden vaatiessa ja kun on tarpeeksi aikaa tutkia tällaiset ehdotukset.
Useimmiten tämä tapahtuu toisessa tutkimusvaiheessa.

¥200∂ Asia COMP/M.2337, 27.7.2001.
¥201∂ Tällainen säännös on esiintynyt aikaisemmissa asioissa, esimerkiksi asioissa IV/M.1453 – AXA/GRE, 8.4.1999 ja COMP/

M.1813 – Industri Kapital (Nordkem) / Dyno, 12.7.2000.
¥202∂ 22 ja 23 kohta.
¥203∂ Tarkka päivämäärä on liikesalaisuus.
¥204∂ Asia COMP/M.1853, 7.2.2001.
¥205∂ EdF sitoutui ensinnäkin luopumaan äänivaltansa käytöstä CNR:ssä, joka on Ranskassa toimiva sähköntuottaja, ja

poistamaan edustajansa CNR:n hallituksesta. EdF ei myöskään osallistu enää CNR:n kaupallisen politiikan ja
markkinakäyttäytymisen määrittelyyn. Tämä sitoumus varmistaa CNR:lle sellaisen aseman, että se pystyy kilpailemaan
aktiivisesti sähkömarkkinoilla Ranskassa. Toiseksi EnBW myy yhteisen määräysvallan antavan 24 prosentin
omistusosuutensa WATT-yhtiöstä, mikä palauttaa aikaisemman tilanteen Sveitsin markkinoilla.
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302. Komission ensimmäisessä tutkimusvaiheessa vuonna 2001 hyväksymät korjaustoimenpiteet
eroavat yhdessä merkittävässä suhteessa vuonna 2000 hyväksytyistä korjaustoimenpiteistä. Vuonna 2001
komissio ei hyväksynyt ensimmäisessä tutkimusvaiheessa korjaustoimenpiteitä, joihin sisältyi
sitoumuksia antaa kilpailijoille tai asiakkaille oikeus käyttää jakeluverkostoja tai mahdollisia estepa-
tentteja. Tällaisia sitoumuksia oli vuonna 2000 hyväksytty kuudessa asiassa (206). Asiassa Vivendi/Canal+/
Seagram komissio hyväksyi sitoumusten yhdistelmän, johon sisältyi Universalin elokuvien ja Internetin
kautta levitettävän musiikin antaminen kilpailijoiden käyttöön suosimatta Universaliin yhteydessä olevia
yhtiöitä (Canal+ ja Vizzavi). Muita esimerkkejä olivat asiat BASF/Shell/Nicole-hanke (patenttilisen-
sointi); Vodafone Airtouch / Mannesmann (oikeus sijainninseurantatariffeihin ja tukkupalveluihin) ja
BSkyB / Kirch Pay TV (oikeus käyttää Kirchin ehdollisen pääsyn järjestelmää ja maksutelevisiopal-
veluja).

303. Vaikka komissio ei ole hyväksynyt ensimmäisessä tutkimusvaiheessa korjaustoimenpiteitä, joiden
tarkoituksena on antaa oikeus käyttää jakeluverkostoja tai mahdollisia estepatentteja, tällaisia korjaus-
toimenpiteitä hyväksyttiin vuonna 2001 viidessä toisen vaiheen asiassa. (207) Se, että tällaisia korjaustoimen-
piteitä on hyväksytty edelleen toisen vaiheen tutkimuksissa mutta ei ole hyväksytty ensimmäisen vaiheen
tutkimuksissa, on mahdollisesti merkki komission suuremmasta varovaisuudesta korjaustoimenpiteitä
koskevan tiedonannon antamisen jälkeen. Varovaisuudesta on osoituksena myös se, että niiden asioiden
lukumäärä, joihin liittyi korjaustoimenpiteitä tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa, laski vuonna 2001
vuoteen 2000 verrattuna (13 verrattuna 27 päätökseen vuonna 2000), kun komissio samaan aikaan aloitti
vuonna 2001 enemmän toisen vaiheen tutkimuksia kuin yhtenäkään vuonna aikaisemmin (22 vuonna 2001
verrattuna 12:een vuonna 1998, 19:ään vuonna 1999 ja 20:een vuonna 2000).

5.3 Korjaustoimenpiteiden täytäntöönpano

304. Edellä on keskitytty komission vuoden kuluessa hyväksymiin uusiin korjaustoimenpiteisiin.
Tämän lisäksi on myös tärkeää tarkastella komission aikaisemmin hyväksymien korjaustoimenpiteiden
täytäntöönpanoa, sillä korjaustoimenpide poistaa havaitut kilpailuongelmat täydellisesti ainoastaan
silloin, jos se pannaan täytäntöön kokonaisuudessaan ja asianmukaisesti.

305. Useat niistä yrityksistä, jotka olivat osallisina vuonna 2001 ehdollisesti hyväksytyissä asioissa,
ovat jo päässeet pitkälle sitoumustensa täytäntöönpanossa. Edistystä voidaan erityisesti huomata niissä
asioissa, joissa korjaustoimenpiteisiin sisältyi divestointeja.

306. Esimerkki divestoinnista, jossa ostaja löydettiin erittäin nopeasti, oli asia The Post Office / TPG/
SPPL (208), jossa osapuolet sitoutuivat etsimään ostajan ennen toimenpiteen toteuttamista. Päätös tehtiin
13. maaliskuuta 2001, ja alle kolme kuukautta myöhemmin Swiss Post Internationalin kanssa allekir-
joitettu kauppasopimus toimitettiin komissiolle hyväksyttäväksi. Komissio antoi hyväksyntänsä
14. kesäkuuta 2001, jonka jälkeen myynti toteutettiin (209) ja annettujen sitoumusten mukaisesti The Post
Office, TPG ja SPPL pystyivät toteuttamaan ilmoittamansa toimenpiteen.

¥206∂ Asiat COMP/M.2050 – Vivendi/Canal+/Seagram, 13.10.2000; COMP/JV.48 – Vodafone/Vivendi/Canal+, 20.7.2000;
COMP/M.1795 – Vodafone Airtouch / Mannesmann, 12.4.2000; COMP/M.1751 – Shell/BASF/JV – Nicole-hanke,
29.3.2000; COMP/M.1838 – BT/ESAT, 27.3.2000; COMP/JV.37 – BSkyB / Kirch Pay TV, 21.3.2000.

¥207∂ Asiat COMP/M.2389 – Shell/DEA, 20.12.2001; COMP/M.2530 – Südzucker / Saint Louis, 20.12.2001; COMP/M.2434 –
Grupo Villar Mir / ENBW / Hidroelectrica Del Cantabrico, 26.9.2001; COMP/JV.55 – Hutchison/RCPM/ECT, 3.7.2001;
COMP/M.1853 – EDF/ENBW, 7.2.2001.

¥208∂ Asia COMP/M.1915, 13.3.2001.
¥209∂ Kuten lähes kaikissa divestointeja sisältävissä asioissa, divestoinnin toteuttaminen ei merkitse sitä, että sitoumukset olisi

pantu täytäntöön kokonaisuudessaan, sillä tietty osa sitoumuksista koski ostajan käyttäytymistä divestoinnin jälkeen.
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307. Asiassa Metso/Svedala (210) komissio teki ehdollisen hyväksyvän päätöksen 24. tammikuuta
2001. Syyskuussa 2001 komissio hyväksyi ruotsalaisen yhtiön Sandvik AB:n myytävän omaisuuden
ostajaksi. Vaikka ratkaisua ei ehdotettukaan erityisen lyhyessä ajassa, tapaus on kiinnostava siinä
mielessä, että siihen liittyi yhteistyötä Yhdysvaltojen kilpailuviranomaisten kanssa komission tutkimus-
menettelyn aikana ja lisäksi korjaustoimenpiteitä koskevan menettelyn aikana, kun komissio oli jo tehnyt
päätöksensä. Yhteistyö jatkui siitä syystä, että Yhdysvalloissa sovelletun erilaisen aikataulun vuoksi
FTC:n tutkimus jatkui lokakuuhun 2001 saakka, jolloin se pystyi viimeistelemään hyväksyvän
päätöksensä. Yhdysvalloissa Sandvik AB:n erinäisten kivenmurskausliiketoimintojen myynti ratkaisi
useimmat kilpailuongelmat ennen toimenpiteen toteuttamista.

308. Vuonna 2001 edistyttiin myös merkittävästi monien vuonna 2000 esitettyjen korjaustoimen-
piteiden täytäntöönpanossa. Esimerkiksi polypropeenitehtaiden ja -liiketoimintayksikköjen myynti,
johon osapuolet olivat sitoutuneet asiassa Shell/BASF/JV – Nicole-hanke (211), saatiin päätökseen vuoden
2001 alkupuoliskolla samoin kuin divestoinnit polyeteenimarkkinoilla, joilla kilpailuongelmia oli
havaittu asiassa Dow Chemical / Union Carbide (212).

309. Toinen esimerkki koskee niiden tuotemerkkien ja liiketoimintayksikköjen onnistunutta myyntiä,
jotka Unilever oli sitoutunut myymään saadakseen hyväksynnän syyskuussa 2001 toteuttamalleen
Bestfoodsin hankinnalle. Myytävät tuotemerkit olivat Bachelors, McDonnell’s, Oxo ja Vesta (keitot)
Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Irlannissa, Royco, Heisse Tasse, Super Noodles, Aiki Noodles,
Liebig/Liebox, Oxo, Aardapel Anders, Rijke Sauzen, Raguletto ja Lesieur (pääasiassa keitot, valmiskas-
tikkeet ja kuivat lisäkkeet) Manner-Euroopassa, Casa de Mateus (hillot) Portugalissa ja BlåBand, Touch
of Taste ja Isomitta (lihaliemivalmisteet) Pohjoismaissa. Nämä kaikki myytiin yhdessä erässä Campbell
Soup Companylle. Tämä kauppa täytti itsekin yhteisönlaajuisen toimenpiteen raja-arvot, ja siitä oli
ilmoitettava komissiolle hyväksynnän saamiseksi. (213) Ilmoitettu divestointi hyväksyttiin lopulta
huhtikuussa 2001.

310. Kaikkien hyväksyvän päätöksen saamiseksi komissiolle tarjottujen sitoumusten täytäntöönpano
ei kuitenkaan ole edistynyt sujuvasti.

311. Esimerkiksi TotalFina / Elf Aquitaine (214) -keskittymän osapuolten tarjoamien korjaustoimen-
piteiden osalta komissio hylkäsi syyskuussa 2000 TotalFinan ensimmäisenä ehdottamat ostajat, koska
joukkoon sisältyi ostajia, joilla ei ollut kannustimia kilpailla tehokkaasti moottoripolttoaineiden Ranskan
markkinoilla. Yksi näistä ostajaehdokkaista, Le Mirabellier, valitti päätöksestä myöhemmin yhteisöjen
ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei ole vielä tehnyt
päätöstä tästä asiasta, mutta se hylkäsi kuitenkin välitoimia koskevan Le Mirabellierin pyynnön. (215) Sen
jälkeen, kun ensimmäinen ehdotus kyseisten huoltoasemien ostajiksi oli hylätty, TotalFina ehdotti toista
ostajaryhmää, jonka komissio hyväksyi toukokuussa 2001.

312. Asiassa TotalFina / Elf Aquitaine (216) hyväksytty erillinen osa korjaustoimenpiteiden yhdistelmää
oli Elf Antargaz -nimisen nestekaasualan liiketoimintayksikön myynti. Myynti saatiin päätökseen
vuonna 2001 (217), kun komissio antoi BNP Paribasin tytäryhtiölle PAI:lle ja yhdysvaltalaiselle UGI-

¥210∂ Asia COMP/M.2033, 24.1.2001.
¥211∂ Asia COMP/M.1751, 29.3.2000.
¥212∂ Asia COMP/M.1671, 3.5.2000.
¥213∂ Katso asia COMP/M.2350 – Campbell/ECBB (Unilever), 2.4.2001.
¥214∂ Asia COMP/M.1628, 9.2.2000.
¥215∂ Asia T-342/00, Petrolessence SA Societe de Gestion de Restauration Routiere vastaan Euroopan yhteisöjen komissio.
¥216∂ Asia COMP/M.1628, 9.2.2000.
¥217∂ Katso asia COMP/M.2375 – PAI + UGI / Elf Antargaz, 21.3.2001.
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yhtiölle luvan liiketoiminnan ostamiseen. Komissio oli jo hyväksynyt PAI:n ja UGI:n osana sitoumusta,
mutta ostajien oli ensin vakuutettava komissio siitä, että tämä ratkaisu, jossa yhdistettiin rahoitusalalla
toimiva ostaja ja yhdysvaltalainen sähkön, maakaasun ja nestekaasun jakeluun ja myyntiin erikoistunut
yritys, muodostaa pysyvän, rakenteellisen ratkaisun ongelmiin, joita havaittiin nestekaasun myynnin
markkinoilla Ranskassa. Ehdot, joilla komissio hyväksyi TotalFina / Elf Aquitaine -fuusion, on nyt
täytetty.

313. Komission eteen on tullut esimerkkejä myös siitä, kuinka kolmannet osapuolet voivat toimin-
nallaan tehdä tyhjäksi aikataulun, johon osapuolet ovat sitoutuneet. Esimerkiksi asiassa Carrefour/
Promodes (218) Carrefour oli sitoutunut myymään omistusosuutensa Corasta tietyssä määräajassa.
Huolimatta Carrefourin ponnisteluista omistusosuuden myyntiä ei pystytty toteuttamaan määräajassa.
Päätöksen kumoamisen asemasta komissio pystyi pidentämään määräaikaa, ja osuus myytiin lopulta
sijoittajalle. Se, että omistusosuuden myyntiä ei toteutettu määräajassa, korostaa sitä, kuinka merkittävä
rooli toimitsijamiehillä voi olla tällaisissa tilanteissa sen varmistamiseksi, että yritykselle ei aiheudu
kilpailullista vahinkoa alkuperäisen toimenpiteen toteuttamisen ja omistusosuuden myynnin välisenä
aikana. Tämä kokemus on vaikuttanut merkittävästi komission työhön sen valmistellessa toimitsi-
jamiehen mallivaltakirjaa.

314. Koska asiaan Carrefour/Promodes liittyi myynti sijoittajalle, komission oli tarkasteltava huolel-
lisesti edellytyksiä, joiden täyttyessä sijoittaja voitaisiin hyväksyä ostajaksi. Vaikka kussakin tapauksessa
on otettava huomioon tapaukseen liittyvät olosuhteet päätettäessä sitä, onko sijoittaja tyydyttävä ostaja,
tietyt tekijät voivat aiheuttaa ongelmia. On esimerkiksi tärkeää, että ostaja ja myyjä ovat toisistaan riippu-
mattomia. Näin ollen myyjällä ei saisi olla merkittäviä ostajan myöntämiä lainoja eikä ostajalla
merkittäviä lainoja myyjältä tai sitoumuksia tätä kohtaan. Lisäksi komission on arvioitava, onko sijoit-
tajalla tarpeellinen asiantuntemus liiketoiminnan kehittämiseksi ja hoitamiseksi aktiivisena kilpailu-
voimana. Tämä on erityisen tärkeää silloin, kun ostaja hankkii enemmistöosakkuuden myytävästä
liiketoiminnasta.

5.4 Korjaustoimenpiteitä koskeva kansainvälinen yhteistyö

315. Komission harjoittamaa toimintansa yhdenmukaistamista Yhdysvaltojen ja muiden maiden
toimivaltaisten viranomaisten kanssa ja sen tärkeyttä käsitellään toisaalla tässä kertomuksessa. On
kuitenkin tärkeää korostaa, että komission ja muiden viranomaisten välisissä keskusteluissa ei käsitellä
pelkästään aineellisoikeudellisia kysymyksiä vaan myös tarvittavia korjaustoimenpiteitä. Yhteensovit-
tamista harjoitettiin vuonna 2001 useissa asioissa.

316. Asiassa Metso/Svedala (219) Yhdysvaltojen Federal Trade Commissionilla (”FTC”) oli
samanaikaisesti käynnissä oma tutkimuksensa, joka jatkui komission tutkimuksen päättymisen jälkeenkin,
koska Yhdysvalloissa ja EU:ssa sovelletaan erilaisia määräaikoja. Tässä tapauksessa osapuolten komissiolle
antamat sitoumukset poistivat suurelta osin myös Yhdysvalloissa havaitut ongelmat.

6 Siirtäminen jäsenvaltioille 9 artiklan nojalla – uusi kehitys

317. Sulautuma-asetuksen tarkistuksen yhteydessä ehdotetaan 9 artiklassa säädetyn käsittelypaikan
siirtämistä koskevan menettelyn muuttamista. Komission politiikka 9 artiklan soveltamisen suhteen
kehittyi kuitenkin myös vuonna 2001, sillä komissio siirsi kahdesta öljytuotteiden alan keskittymästä

¥218∂ Asia COMP/M.1684, 25.1.2000.
¥219∂ Asia COMP/M.2033, 24.1.2001.
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(BP/E.ON (220) ja Shell/DEA (221)) osan Saksan kilpailuvirastolle Bundeskartellamtille. Komissio aloitti
samanaikaisesti perusteellisen tutkimuksen molempien keskittymien petrokemianteollisuutta koskevista
osista etyleenimarkkinoita koskevien huolenaiheiden vuoksi. Näin petrokemianteollisuutta koskeva
analyysi erotettiin tuotantoketjun jälkipäässä sijaitsevien öljytuotteiden Saksan markkinoita koskevasta
analyysistä, ja jälkimmäisiä markkinoita koskeva analyysi siirrettiin kokonaan Bundeskartellamtille.

318. Ensimmäistä kertaa kokonaista toimialaa jäsenvaltion sisällä koskeva analyysi siirrettiin kansal-
liselle viranomaiselle, vaikka kyseinen viranomainen ei ollut osoittanut toimenpiteen johtavan
määräävän aseman syntymisen tai vahvistumisen uhkaan kaikilla tämän toimialan markkinoilla (tuotan-
toketjun jälkipään öljytuotteet) Saksassa. Tämä päätös perustui siihen, että toimenpide vaikuttaa useilla
sellaisilla öljytuotteiden markkinoilla, joita pyynnössä ei mainittu (esimerkiksi perusöljyt, lisäaineet,
vaseliini ja puristetut parafiinit) tai joihin Bundeskartellamt ei alustavasti katsonut liittyvän keskittymästä
aiheutuvia kilpailuongelmia. Nämä markkinat ovat olennaisesti yhteydessä pyynnössä mainittujen öljy-
ja voiteluainetuotteiden markkinoiden arviointiin, sillä ne kaikki kuuluvat samaan jalostusprosessin
seurauksena olevaan tuoteketjuun, minkä vuoksi edellä mainitut jalostamoihin ja infrastruktuuriin
liittyvät seikat koskevat myös näitä markkinoita. Näiden markkinoiden erottaminen olisi epäasianmu-
kaisesti pirstonut asian arvioinnin öljytuotteiden osalta. Tällaisen pirstomisen estämiseksi komissio päätti
siirtää öljytuotteita koskevan osan käsittelyn kokonaisuudessaan.

319. Asiassa Govia / Connex South Central (222) komissio katsoi, että sulautuma-asetuksen 9 artiklan
2 kohdan b alakohdan edellytykset täyttyivät. Edellytysten täyttymiseksi komission oli päätettävä, että
vaikutusalaan kuuluvat markkinat eivät muodostaneet olennaista osaa yhteismarkkinoista. Yhdistyneen
kuningaskunnan viranomaiset perustelivat pyyntöään sillä, että toimenpide vaikuttaa kilpailuun tietyillä
rautatiereiteillä, erityisesti Lontoo–Gatwick–Brighton-alueella, jossa se loisi South Centralin ja
osapuolten olemassa olevan junaliikennettä harjoittavan yhtiön Thameslinkin välistä toimintojen päällek-
käisyyttä. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun asian käsittely siirrettiin jäsenvaltiolle 9 artiklan 2 kohdan
b alakohdan nojalla.

320. Kahdessa asiassa, joissa sovellettiin 9 artiklaa, komissio siirsi asian käsittelyn kansallisille
viranomaisille, joiden tekemät lopulliset päätökset saatettiin sen jälkeen kansallisten tuomioistuinten
käsiteltäviksi. Sulautuma-asetuksen mukaan kansallisten viranomaisten on toteutettava ainoastaan
toimenpiteet, jotka ovat ehdottoman välttämättömiä kilpailun palauttamiseksi kyseessä olevilla markki-
noilla. Jäsenvaltioiden toteuttamat toimenpiteet siirretyissä asioissa voidaan kuitenkin asettaa kiistan-
alaisiksi kansallisen ja Euroopan yhteisöjen oikeuden nojalla. Vuonna 2001 näin tehtiin kahdessa asiassa.

321. Ensimmäinen asia oli Interbrew/Bass (223), joka oli siirretty Yhdistyneen kuningaskunnan
käsiteltäväksi vuonna 2000. Kilpailukomission perusteellisen tutkimuksen jälkeen kauppa- ja teollisuus-
ministeri päätti 3. tammikuuta 2001 määrätä korjaustoimenpiteen, joka käsitti Bassin koko panimo-
liiketoiminnasta luopumisen, mikä käytännössä merkitsi toimenpiteen kieltämistä. Interbrew teki
2. helmikuuta 2001 kantelun korjaustoimenpidettä vastaan sillä perusteella, että se oli kohtuuton ja
epäsuhtainen ja perustui epäoikeudenmukaisiin menettelyihin. Lontoon ylioikeus hylkäsi 23. toukokuuta
Interbrew’n tärkeimmän väitteen mutta totesi, että kilpailukomission menettelyt olivat olleet epäoikeu-
denmukaisia, koska Interbrew’lle ei ollut annettu asianmukaista tilaisuutta tutustua vaihtoehtoisen,
pienemmän korjaustoimenpiteen arvioinnin kannalta merkityksellisiin seikkoihin. Harkittuaan asiaa
uudelleen ja järjestettyään kuulemismenettelyn Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaiset päättivät, että

¥220∂ Asia COMP/M.2533, 6.9.2001.
¥221∂ Asia COMP/M.2389, 23.8.2001.
¥222∂ Asia COMP/M.2446, 20.7.2001.
¥223∂ Asia COMP/M.2044, 22.8.2000.
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Interbrew’ta olisi vaadittava myymään joko Bass Brewers tai Carling Brewers Office of Fair Tradingin
hyväksymälle ostajalle Interbrew / Bass Brewers -fuusion kielteisten vaikutusten korjaamiseksi.

322. Toinen tapaus koski asian ENEL/FT/Wind/ Infostrada (224) sähköntoimituksiin liittyviä puolia,
jotka siirrettiin Italian kilpailuviranomaiselle. Perusteellisen tutkimuksen jälkeen Italian kilpailuviran-
omainen hyväksyi ehdotetun sulautumisen asettaen kuitenkin ENELille useita ehtoja. ENEL (225) valitti
tätä päätöstä vastaan samoin kuin CODACONS, Italian kuluttajansuojayhdistys. Valituksia käsittelevä
tuomioistuin (TAR) antoi molemmista valituksista yhdistetyn tuomion, joka julkaistiin 14. marraskuuta
2001 ja jossa tuomioistuin päätteli, että ENEL ei ollut määräävässä asemassa sähkötoimitusten markki-
noilla, ja myös kumosi Italian kilpailuviranomaisen päätöksen korjaustoimenpiteiden osalta.

7 Kansainvälinen yhteistyö

323. Komissio kehittää kahdenvälistä yhteistyötään EU:n ulkopuolisten maiden kanssa kilpailu-
asioissa, erityisesti yrityskeskittymien alalla. Lisäksi komissio toimii aktiivisesti monenvälisellä kentällä
ja on vuonna 2001 keskittynyt kansainvälisen kilpailuviranomaisverkon luomiseen.

324. Maailmanlaajuisten yrityskeskittymien valvontaan liittyvät käytännön ja oikeudelliset ongelmat
ovat vaatineet tehokasta kilpailuviranomaisten välistä yhteistyötä sääntöjen täytäntöönpanon valvonnan
alalla.

7.1 Yhteistyö Yhdysvaltain viranomaisten kanssa

325. EU:n ja Yhdysvaltojen välinen yhteistyö perustuu kahteen kilpailualan yhteistyötä koskevaan
sopimukseen, jotka on tehty Yhdysvaltojen kanssa viime vuosikymmenen aikana. Itse asiassa kilpailu-
lainsäädännön täytäntöönpanon valvonnan alalla harjoitetusta yhteistyöstä on tullut lähes malli transat-
lanttiselle yhteistyölle.

326. Kokemus päivittäisestä yhteistyöstä on osoittanut sen toimivan hyvin, varsinkin yrityskeskittymiä
koskevissa asioissa. Tämä on pienentänyt huomattavasti erilaisten tai epäjohdonmukaisten päätösten
riskiä. Komissio ja Yhdysvaltojen viranomaiset ovat kuitenkin toisinaan eri mieltä tiettyyn tapaukseen
liittyvistä seikoista, jopa markkinoiden ollessa maailmanlaajuiset. Vuonna 2001 paljon kohua herätti
Yhdysvaltojen viranomaisten erimielisyys komission päätöksestä kieltää GE/Honeywell-fuusio (226). Sekä
GE että Honeywell ovat nostaneet kieltopäätöksestä kanteen tuomioistuimessa syyskuussa 2001.

327. Vaikka erilaiset lähestymistavat ovatkin olleet erittäin harvinaisia, on tärkeää varmistaa, että
EU:n ja Yhdysvaltojen välinen lähentyminen etenee mahdollisimman pitkälle yrityskeskittymien
valvonnassa. Tämän vuoksi yrityskeskittymiä käsittelevän transatlanttisen työryhmän tavoitteita on
tarkasteltu uudelleen sellaisten alueiden nimeämiseksi, joilla lähentymistä voitaisiin viedä pidemmälle.
Komission ja Yhdysvaltain kilpailuviranomaisten välinen vuoropuhelu ja yhteistyö on jo merkittävällä
tavalla edistänyt lähentymistä, ja tarkastelemalla tapauksia, joissa maiden lähestymistapojen välillä on
voinut olla joitain eroja, komissio aikoo pienentää turhien erimielisyyksien riskiä tulevaisuudessa.

¥224∂ Asia COMP/M.2216, 19.1.2001.
¥225∂ Kantelu tehtiin Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (TAR) -tuomioistuimelle.
¥226∂ Katso tässä luvussa oleva lisälehti, jossa käsitellään asiaa COMP/M.2220 – General Electric / Honeywell, 3.7.2001.
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Lisälehti 9: GE/Honeywell

Euroopan komissio julisti 3. heinäkuuta 2001 yhdysvaltalaisten yritysten General Electricin (GE)
ja Honeywellin suunnitellun sulautumisen yhteismarkkinoille soveltumattomaksi.

Sulautuma vaikutti kahdella teollisuuden alalla, jotka olivat ilmailuteollisuuden tuotteet (suihku-
moottorit, avioniikka, muut kuin avioniikan tuotteet ja moottorien käynnistyslaitteet) sekä teolliset
järjestelmät (laivojen pienet kaasuturbiinit).

Komissio arvioi sulautuman horisontaaliset ja markkinoita sulkevat vaikutukset, jotka ovat
seurausta toisiaan täydentävistä tuotteista ja palveluista, joita sulautuman tuloksena syntyvä yritys
pystyisi tarjoamaan yhteiselle asiakaskunnalle. Erityisesti komissio katsoi, että sulautuma loisi
markkinavoiman, jonka avulla kilpailu voitaisiin estää kyseisillä markkinoilla.

GE:n määräävä markkina-asema

Merkittävä tekijä komission suorittamassa arvioinnissa oli se, että GE:llä suurten liikennelen-
tokoneiden ja suurten alueliikennelentokoneiden suihkumoottoreiden alalla oleva määräävä
markkina-asema, sen taloudellinen vahvuus ja vertikaalinen integroituminen lentokoneiden oston,
rahoituksen ja vuokrauksen aloille yhdistyisi Honeywellillä liikelentokoneiden moottoreiden,
avioniikkatuotteiden ja eräiden muiden kuin avioniikkatuotteiden markkinoilla olevan määräävän
aseman kanssa.

GE:tä voidaan kuvailla melko ainutlaatuiseksi yritykseksi. Se ei ole pelkästään johtava teollinen
monialayritys vaan myös suuri rahoituslaitos tytäryhtiönsä GE Capitalin kautta, joka tarjoaa
GE:n teollisille liiketoimintayksiköille valtavat rahoitusvarat. Komission analyysi vahvistikin,
että suuri rahoitusvoima ja kyky selviytyä tuotteiden epäonnistumisesta on erittäin merkittävä
tekijä alalla, jolle ominaisia piirteitä ovat pitkäaikaiset investoinnit ja rahoitusmarkkinoiden
epätäydellisyys.

GE on vertikaalisesti integroitunut lentokoneiden osto-, rahoitus- ja vuokraustoimintoihin GE
Capital Aviation Services (GECAS) -yhtiön kautta, joka on uusien lentokoneiden suurin ostaja,
suurimman käytössä olevan lentokonekannan omistaja ja jolla on eniten lentokonetilauksia ja
optioita lentokoneisiin. Toisin kuin muiden riippumattomien leasing-yhtiöiden GECASin
käytäntönä on valita ainoastaan GE:n moottoreita ostaessaan uusia lentokoneita. GECASin kautta
GE:llä on kannustin ja mahdollisuus parantaa GE:n moottoreiden markkina-asemaa eri keinoin.
Ensimmäisenä tai muuna asiakkaana GECAS voi vaikuttaa siihen, mitä laitteita lentokoneiden
runkojen valmistajat valitsevat, ja varmistaa siten itsensä säilymisen yksinomaisena toimittajana.
GECAS myötävaikutti myös osaltaan GE:n aseman vahvistumiseen lentoyhtiöihin nähden houkut-
telemalla sellaiset lentoyhtiöt valitsemaan GE:n moottorilla varustetun lentokoneen, jotka eivät
muutoin olisi tehneet niin.

Koska GE:n taloudellinen vahvuus on GE Capitalin ansiosta hyvä ja koska se on vertikaalisesti
integroitunut GECASin kanssa, GE on onnistunut saavuttamaan suurimman ja kestävimmän
aseman suurten liikennelentokoneiden ja alueliikennelentokoneiden moottoreiden markkinoilla,
lisäämään etumatkaansa kilpailijoihinsa nähden ja varmistamaan asemansa yksinomaisena
moottoritoimittajana useille lentokoneiden runkojen valmistajille kilpailijoiden vahingoksi.
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Koska suihkumoottoreiden markkinoille on luonteenomaista suuret markkinoille tulon ja
toiminnan laajentamisen esteet ja ottaen huomioon GE:n vakiintunut asema monien lentoyhtiöiden
toimittajana, sen kannustin käyttää GE Capitalin rahoitusvoimaa asiakkaisiin, sen kyky käyttää
hyväkseen vertikaalista integroitumistaan GECASin kautta, asiakkaiden vähäinen tasapainottava
markkinavoima ja sen kilpailijoiden suhteellisesti heikompi asema, GE:n katsottiin pystyvän
käyttäytymään kilpailijoistaan, asiakkaistaan ja viime kädessä kuluttajista riippumattomalla
tavalla ja niin ollen olevan määräävässä asemassa suurten liikennelentokoneiden moottoreiden ja
suurten alueliikennelentokoneiden moottoreiden markkinoilla.

Sulautuman vaikutukset

Ehdotettu sulautuma olisi johtanut useilla markkinoilla määräävien markkina-asemien
syntymiseen seurauksena Honeywellilla näillä markkinoilla olevien johtavien asemien yhdisty-
misestä GE:n taloudelliseen vahvuuteen ja vertikaaliseen integroitumiseen lentokoneiden oston,
rahoituksen, vuokrauksen ja jälkimarkkinoiden palveluiden aloille, kuten edellä kuvaillaan.

Ottaen huomioon osapuolilla omilla markkinoillaan olevat määräävät ja/tai johtavat markkina-
asemat ja niiden mahdollistaman toisiaan täydentävien tuotteiden laajan yhdistelmän, vaikutukset
olisivat voineet kasvaa entisestään, koska sulautuman tuloksena syntyvällä yrityksellä olisi ollut
taloudelliset ja tekniset resurssit sekä taloudellinen kannustin toteuttaa markkinoita sulkevia
toimenpiteitä, kuten pakettitarjouksia, strategisesti määritellyillä hinnoilla, saalistushinnoittelu
mukaan luettuna, sulkeakseen kilpailijansa vähitellen tietyiltä markkinoilta tai markkinasegmen-
teiltä. Tämä olisi tapahtunut esimerkiksi siksi, että sulautuman tuloksena syntyvä yritys olisi
kyennyt tukemaan pakettitarjouksen sisältämien tuotteiden alennuksia.

Tämän seurauksena kilpailevilta avioniikkatuotteiden ja muiden kuin avioniikkatuotteiden
valmistajilta olisi viety mahdollisuus saada tulevaisuudessa tuloja myymällä alkuperäisiä laitteita
ja varaosia. Yrityksen sisällä syntyvät rahoitusvarat ovat tärkeitä tällä alalla, sillä niitä tarvitaan
tulevien tuotteiden kehityksen rahoittamiseen, innovaation edistämiseen ja mahdolliseen
kehityksessä eteenpäin harppaamiseen. Koska kilpailijat olisi vähitellen jätetty ulkopuolelle
Honeywellin ja GE:n sulautumisen johdosta, Honeywellin kilpailijoilta olisi viety merkittävä
tulolähde ja niiden kyky investoida tulevaisuutta varten ja kehittää uuden sukupolven lentokone-
järjestelmiä olisi pienentynyt huomattavasti tai poistunut innovaation, kilpailun ja kuluttajien
hyvinvoinnin vahingoksi.
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B – Tilastokatsaus
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Kuvio 4
Vuosittain tehtyjen lopullisten päätösten ja ilmoitusten määrä vuodesta 1995 alkaen
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Kuvio 5
Keskittymälajit (1993–2001)
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III – VALTIONTUKI

A – Yleinen valtiontukipolitiikka

328. Yhdeksäs Euroopan unionin valtiontukia koskeva yleiskatsaus, jonka komissio julkaisi
heinäkuussa (227), kattaa vuodet 1997–1999. Tämän ajanjakson aikana 15 jäsenvaltion unionissa käytettiin
keskimäärin 90 miljardia euroa teollisuustuotannon, maatalouden, kalastuksen, kivihiiliteollisuuden,
liikenteen ja rahoituspalvelualan tukeen. Luku on edelleen korkea, mutta se on kuitenkin lähes 12 prosenttia
alhaisempi kuin edeltävällä kaudella 1995–1997. Vuosina 1997–1999 alueellisiin tavoitteisiin myönnetyn
valtiontuen osuus oli 17 prosenttia ja horisontaalisiin tavoitteisiin myönnetyn tuen osuus 10 prosenttia.

329. Erityisen merkittävää lasku on ollut teollisuustuotannossa, jolle nykyisin myönnetään vähemmän
tukea kuin liikenteelle. Yhdeksännen yleiskatsauksen mukaan teollisuustuotannolle myönnetyn tuen
keskimääräinen vuotuinen kokonaismäärä 15 jäsenvaltion unionissa oli 27,6 miljardia euroa verrattuna
35,8 miljardiin euroon kaudella 1995–1997.

330. Tukholmassa maaliskuussa 2001 kokoontunut Eurooppa-neuvosto korosti tarvetta pienentää
edelleen tukien kokonaismääriä ja suunnata tukia uudelleen yhteisön edun mukaisiin horisontaalisiin
tavoitteisiin. Eurooppa-neuvosto kehotti jäsenvaltioita jatkamaan vuoteen 2003 nykyisellä valtiontuen
tasolla, joka on ilmaistu prosentteina BKT:stä, ja suuntaamaan tukia uudelleen horisontaalisiin, yleistä
etua koskeviin tavoitteisiin, koheesiotavoitteet mukaan luettuina. Tämä vahvistettiin 6. joulukuuta 2001
annetussa teollisuusministereiden neuvoston päätöslauselmassa, jossa jäsenvaltioita kehotettiin
jatkossakin pienentämään tukitasoja suhteessa BKT:hen, poistamaan vähitellen ennen kaikkea sellaiset
tuet, jotka vääristävät eniten kilpailua, ja suuntaamaan tukea uudelleen horisontaalisiin tavoitteisiin,
koheesio mukaan luettuna, ja tarvittaessa pk-yrityksille, kehittämään tukiohjelmien ennakko- ja
jälkikäteisarviointia sekä parantamaan avoimuutta ja komissiolle esitettävien raporttien laatua erityisesti
kansallisten valvonta- ja seurantamenettelyjen avulla sekä toimittamalla mahdollisuuksien mukaan
tilastotietoja.

331. Komissiota puolestaan kehotettiin kehittämään yhdessä jäsenvaltioiden kanssa tilastomenetelmiä
ja tuen tehokkuutta kuvaavia indikaattoreita, tehostamaan tuen kilpailuvaikutusten arviointia, kannus-
tamaan kokemusten vaihtoon ja yhteisten arviointien tekemiseen sekä jatkamaan pyrkimyksiään
yksinkertaistaa, uudenaikaistaa ja selventää valtiontukisääntöjä Euroopassa. Komissiota pyydettiin myös
laatimaan alustava arvio edistyksestä vuonna 2002.

1 Avoimuus

332. Komissio julkisti 22. maaliskuuta 2001 uuden valtiontukirekisterin. Rekisterissä annetaan tietoja
komission käsittelemistä valtiontukiasioista. Koska sitä päivitetään lyhyin väliajoin, tuoreimmat valtion-

¥227∂ KOM(2001) 403.

1995–1997 1997–1999

Valtiontuen kokonaismäärä (miljardia euroa) 102 90

Teollisuuden valtiontuki (miljardia euroa) 35,8 27,6

Valtiontuen osuus teollisuustuotannon arvonlisäyksestä (%) 2,6 1,9
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tukipäätökset ovat ajoissa yleisön saatavilla. Rekisteri löytyy kilpailun pääosaston Internet-sivustolta
osoitteesta http://europa.eu.int/comm/competition/index_en.html, ja se koostuu kahdesta osasta.
Ensimmäisessä osassa esitetään tietoja kaikista alustavan tarkastelun kohteena olevista asioista, jotka on
kirjattu rekisteriin 1. tammikuuta 2000 jälkeen. Toisessa osassa käyttäjät voivat hakea tietoja kaikista
komission valtiontukipäätöksistä 1. tammikuuta 2000 jälkeen rekisteröidyissä asioissa. Päätökset on
luokiteltu seuraavien kriteereiden mukaan: asian numero, tukimuoto (avustus, halpakorkoinen laina,
takaus, verojen lykkääminen ja niin edelleen), asian laji (yksittäinen tukihakemus vai tukiohjelma),
päätöstyyppi (muodollisen menettelyn aloittaminen, lopullinen päätös ja niin edelleen), oikeusperusta,
jäsenvaltio (ja alue/provinssi), tuen tavoite ja toimiala.

333. Rekisterin kautta on linkit lehdistötiedotteisiin ja komission päätöksiin, jotka on joko julkaistu
virallisessa lehdessä tai lähetetty suoraan jäsenvaltioille. Näin rekisteriin on koottu vaikuttava määrä
Internetissä jo julkaistua tietoa komission valtiontukipäätöksistä.

334. Heinäkuussa toteutettiin toinen suuri avoimuutta lisäävä hanke julkaisemalla ensimmäinen laitos
valtiontukien tulostaulusta. Tulostaulu koostuu viidestä osasta. Nykyisen tulostaulun ensimmäisessä
osassa esitetään tietoja unionin ja kunkin jäsenvaltion valtiontukimenoista prosentteina BKT:stä. Tämän
jälkeen käsitellään unionissa myönnettyjä tukimääriä päätavoitteittain, jotka ovat horisontaalisten tavoit-
teiden, kuten tutkimus- ja kehitystoiminnan, pienten ja keskisuurten yritysten tai koulutuksen,
edistäminen, maatalouden ja kalastuksen, liikenteen sekä muiden erityisalojen, kuten hiiliteollisuuden,
laivanrakennuksen ja terästuotannon, tukeminen sekä kehityksessä jälkeen jääneiden alueiden
tukeminen. Toisessa osassa ideoidaan alustavasti jäsenvaltioiden foorumia, joka tarjoaa tietoja valtion-
tukipolitiikoista ja avoimuuden tasosta jäsenvaltioissa. Sen odotetaan toimivan jäsenvaltioiden välisen
keskustelun käynnistäjänä. Kolmannessa osassa annetaan suuntaa-antava kuva siitä, miten jäsenvaltiot
ovat noudattaneet valtiontukisääntöjä. Tarkoituksena on havaita ongelmat ja osoittaa, missä parannukset
voisivat olla tarpeen. Lisäksi annetaan tietoja sääntöjenvastaisesti myönnetyn valtiontuen takaisin-
perinnästä. Neljännessä osassa tavoitteena on löytää alueita, joilla komission toiminta valtiontuki-
sääntöjen perusteella voisi olla tulevaisuudessa toivottavaa, ja siksi siinä käsitellään jäsenvaltioiden eri
tavoitteisiin ja erityisaloilla myöntämiä tukimääriä. Jäsenvaltioita rohkaistaan keskustelemaan tietyistä
menojen kehityssuunnista ja -muodoista ja selvittämään niiden vaikutus sisämarkkinoiden toimintaan.
Tulostaulun viimeisessä osassa pyritään käynnistämään keskustelua jäsenvaltioissa komission valvonnan
seurauksena vallitsevan valtiontukitilanteen, sisämarkkinoiden toiminnan ja taloudellisen uudistus-
prosessin onnistumisen välisestä yhteydestä. Tällä tavoin tulostaulussa mennään kilpailuun liittyviä
kysymyksiä pitemmälle.

335. Tulevaisuudessa tulostaulu julkaistaan kahdesti vuodessa ja sitä kehitetään vähitellen vastaamaan
eri käyttäjäryhmien tarpeisiin. Se perustuu perusjoukkoon indikaattoreita, jotka ajan mittaan osoittavat
pitkän aikavälin muutokset politiikassa ja valtiontukimenoissa. Näiden perusindikaattoreiden lisäksi
kussakin tulostaulussa on useita muita indikaattoreita, jotka keskittyvät tiettyihin tarkemmin
analysoitaviin aiheisiin. Tulostaulu antaa myös lisäsyvyyttä muille komission asiakirjoille, erityisesti
talouspolitiikan laajoja suuntaviivoja, rakenteellisia indikaattoreita ja yrityspolitiikan vertailuanalyysejä
koskeville ehdotuksille.

2 Valtiontukien valvonnan uudenaikaistaminen

336. Kuten jo edellisessä vuosikertomuksessa todettiin, komissio on aloittanut pitkäaikaisen uudistus-
prosessin, jonka tarkoituksena on yksinkertaistaa valtiontukimenettelyjä asioissa, joihin ei liity ongelmia,
ja keskittää komission voimavarat vakavimpiin kilpailun vääristymiin. Tavoitteena on toteuttaa
muutokset ennen laajentumista.
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337. Valtuusasetuksen (EY) N:o 994/98 nojalla joulukuussa 2000 annetun kolmen ensimmäisen
asetuksen voimaantulo merkitsee jo suurta edistystä uudenaikaistamisprosessissa. Kyseessä olevista
asetuksista kaksi on ryhmäpoikkeusasetuksia, joista toinen koskee pieniä ja keskisuuria yrityksiä ja
toinen koulutustukea, ja kolmannella asetuksella kodifioidaan vähämerkityksistä tukea koskevaa
sääntöä (228).

338. Vähämerkityksisestä tuesta annetussa asetuksessa kodifioidaan vähämerkityksistä tukea
koskevaa sääntöä, joka viimeksi vahvistettiin 6. maaliskuuta 1996 annetussa komission tiedonannossa.
Näin ollen asetus lisää oikeusvarmuutta. Kyseisen säännön perusteella yritykselle myönnettyä tukea, joka
ei ylitä 100 000 euron enimmäismäärää kolmen vuoden ajanjaksolla, ei katsota perustamissopimuksen
87 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuksi valtiontueksi, eikä siitä sen vuoksi tarvitse ilmoittaa.

339. Ryhmäpoikkeusasetusten ansiosta jäsenvaltiot voivat myöntää tuen välittömästi tarvitsematta
ilmoittaa siitä etukäteen komissiolle ja odottaa tämän hyväksyntää, jos poikkeusasetuksessa säädetyt
ehdot täyttyvät. Ryhmäpoikkeusasetuksista ei ole hyötyä ainoastaan komissiolle vaan myös kansallisille,
alueellisille ja paikallisille viranomaisille jäsenvaltioissa, sillä ne voivat nopeuttaa huomattavasti tuen
myöntämistä ja pienentää hallinnollista taakkaa. Tämä menettelyn yksinkertaistaminen ei kuitenkaan
tarkoita valvonnan vähentymistä tai valtiontukisääntöjen löyhtymistä. Useat asetusten sisältämät
säännökset varmistavat, että jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle vuosiraportit ja tietoja
tiivistelmän muodossa. Näin komissio pystyy valvomaan ryhmäpoikkeusten soveltamista. Koska
asetuksia on sovellettava suoraan jäsenvaltioissa, kantelijat voivat myös vedota kansallisiin tuomiois-
tuimiin, jos niiden kilpailijat ovat saaneet tukea, joka ei noudata kaikkia sovellettavan ryhmäpoikkeuksen
ehtoja.

340. Jäsenvaltioiden tiivistelmän muodossa toimittamien tietojen perusteella on mahdollista arvioida
alustavasti sitä, kuinka jäsenvaltiot soveltavat ryhmäpoikkeusasetuksia. Joulukuun loppuun mennessä
komissio oli saanut 106 pk-yrityksille myönnettävästä tuesta annettuun asetukseen perustuvaa
tiivistelmää ja 47 koulutustuesta annettuun asetukseen perustuvaa tiivistelmää. Suurin osa tiivistelmistä
koski tukiohjelmia eikä yksittäisiä tukia. Ryhmäpoikkeusasetusten käyttäminen tällä tavoin on
vähentänyt ilmoitettujen asioiden määrää. Helmikuun ja marraskuun 2001 välisenä aikana saatiin
286 ilmoitusta verrattuna saman ajanjakson aikana vuonna 2000 saatuihin 400 ilmoitukseen.
Ryhmäpoikkeusasetusten käyttäminen vaihtelee paljon jäsenvaltiosta toiseen. Joulukuun alkuun
mennessä Italia oli lähettänyt 56 tiivistelmää, Saksa 54 ja Espanja 20. Nämä maat ovat selvästi
suurimmat ryhmäpoikkeusasetusten käyttäjät. Toisessa ääripäässä ovat Ranska, Luxemburg, Portugali ja
Suomi, jotka eivät ole lähettäneet vielä yhtään tiivistelmää.

341. Komissio valmistelee parhaillaan kolmatta poikkeusasetusta, joka koskee työllisyystukea. Se
antoi ehdotusluonnoksen 2. lokakuuta 2001. Jäsenvaltioita kuultiin luonnoksesta 7. joulukuuta neuvoa-
antavan komitean kokouksessa. Asetusluonnoksessa ehdotetaan, että tuki uusien työpaikkojen luomiseen,
epäedullisessa asemassa olevien henkilöiden palkkaamiseen ja alentuneesti työkuntoisten henkilöiden
palkkaamisesta aiheutuvien lisäkustannusten kattamiseen vapautetaan ilmoitusvelvollisuudesta tietyin
edellytyksin. Työpaikkojen luomiseen myönnettävää tukea koskevat säännöt on yhdenmukaistettu pk-
yrityksille myönnettävästä tuesta annetun poikkeusasetuksen sisältämien investointiin liittyvää
työpaikkojen luomista koskevien sääntöjen kanssa.

342. Komissio päätti 13. marraskuuta 2001 jatkaa suurille investointihankkeille myönnettävää
alueellista tukea koskevien monialaisten puitteiden, synteettikuituteollisuuden tukisäännöstön ja

¥228∂ EYVL L 10, 13.1.2001, katso myös XXX kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus 2000, 293–295 kohta.
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moottoriajoneuvoalalla myönnettävää valtiontukea koskevan puitesäännön voimassaoloa 31. joulukuuta
2002 saakka (229). Jos uudet monialaiset puitteet tulevat voimaan ennen 31. joulukuuta 2002, ne korvaavat
voimaantulostaan alkaen kyseiset kolme säännöskokonaisuutta, joiden voimassaoloaikaa on jatkettu.

¥229∂ EYVL C 368, 22.12.2001, s. 10.

Lisälehti 10: Riskipääoma

Komissio antoi vuonna 2001 uuden tiedonannon valtiontuesta ja riskipääomasta (1) ja arvioi useita
toimenpiteitä, joiden tarkoituksena oli edistää riskipääomasijoittamista eri jäsenvaltioissa. Tämä
oli merkittävä kehitysaskel ja osoitti, että valtiontukisääntöjä on mahdollisesti sopeutettava uusiin
markkinatilanteisiin.

Tiedonannon laatimiseen oli useita syitä, erityisesti pyrkimys stimuloida riskipääomamarkkinoita
yhteisössä ja vaikeus arvioida eräitä tähän tavoitteeseen tähtääviä jäsenvaltioiden ehdottamia
toimenpiteitä nykyisten valtiontukisääntöjen perusteella erityisesti silloin, kun tuen myöntämisen
ja tiettyjen tukikelpoisten investointi- tai tutkimus- ja kehityskustannusten välillä ei ole suoraa
yhteyttä. Muodosta riippuen riskipääomatoimenpiteet voivat sisältää tukea talouden toimijoille
useammalla eri tasolla tukemalla sijoittajia (antaen niille mahdollisuuden tehdä riskipääomasi-
joituksia edullisemmin ehdoin) ja/tai yrityksiä, joihin sijoitetaan. Tiedonannossa vahvistetaan
tietyt kriteerit, joiden perusteella komissio arvioi tällaisia toimenpiteitä, ja luetellaan joitakin
tukitoimenpidemuotoja, jotka voisivat täyttää nämä kriteerit.

Komissio sovelsi valtiontuesta ja riskipääomasta antamaansa tiedonantoa ensi kertaa
hyväksyessään Yhdistyneen kuningaskunnan alueellisia pääomasijoitusrahastoja koskevan
tukiohjelman (2), joka ei ole yhteydessä tukikelpoisiin kustannuksiin, ja salli valtiontuen toimen-
piteelle, jossa sijoittaminen yritykseen voi olla luonteeltaan päivittäisiin liiketoimintakuluihin
tarvittavaa pääomaa (käyttöpääoma). Yhdistyneen kuningaskunnan tukiohjelman tavoitteena on
korjata pääomarahoituksen tarjonnan puutetta alueellisella tasolla pk-yrityksiin tehtävien
sijoitusten osalta. Komissio myönsi markkinoiden toiminnan olevan riittämätöntä tällä
segmentillä, koska riskipääomatiedonannossa vahvistetut raja-arvot eivät ylittyneet. Samanlaisia
perusteluja käytettiin Ranskan pääomasijoitusrahaston puiteohjelmaa koskevassa asiassa (3).
Arvioidessaan näitä ilmoituksia komissio pystyi tiedonannon VIII lukua soveltamalla
päättelemään, että yksityisille sijoittajille ja pk-yrityksille myönnetty tuki on yhdenmukainen
valtiontukisääntöjen kanssa. Perustettujen rahastojen osalta komissio päätteli, että ne eivät ole
EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua tukea saavia yrityksiä.
Tiedonantoa sovellettiin vuonna 2001 myös asiassa Linea de apoyo a la capitalización de empresa
de base tecnológica (Espanja) (4) ja toisessa Yhdistyneen kuningaskunnan tukiohjelmassa, jonka
tarkoituksena oli poistaa Englannin hiilikaivosalueilla pieniin pk-yrityksiin tehtäviin sijoituksiin
tarjottavan riskipääomarahoituksen puute (5).

(1) EYVL C 235, 21.8.2001, s. 3.
(2) Asia C 56/2000, komission päätös 6.6.2001, EYVL L 263, 3.10.2001.
(3) Asia N 448/2000, komission päätös 25.7.2001, EYVL C 318, 13.11.2001.
(4) Asia N 630/01, komission päätös 11.12.2001, EYVL C 32, 5.2.2002.
(5) Asia N 722/2000, komission päätös 20.12.2001 (ei vielä julkaistu).
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3 Valtiontuki ja veropolitiikka

343. Verotuksellisten toimenpiteiden muodossa myönnetyn valtiontuen valvonta on edelleen yksi
komission toiminnassa etusijalla olevista tehtävistä. Valtiontukisääntöjen soveltamisesta yritysten
välittömään verotukseen antamansa tiedonannon (230) mukaisesti komissio onkin kehottanut EY:n
perustamissopimuksen 88 artiklan 1 kohdan nojalla neljää jäsenvaltiota muuttamaan voimassa olevia
valtiontukiohjelmia tai poistamaan ne ja on aloittanut muodollisen tutkintamenettelyn 11 muusta toimen-
piteestä, jotka jakautuvat kahdeksaan jäsenvaltioon.

344. Suurin osa kyseessä olevista toimenpiteistä on ohjelmia, joissa myönnetään etuja tietyille
liiketoimintamuodoille (rahoituspalvelut, offshore-toiminta) tai tietyn tyyppisille yrityksille, jotka
täyttävät liikevaihtoa, kansainvälistymistä ja kansallisuutta koskevat kriteerit. Komissio pystyy
aloittamiensa menettelyjen avulla määrittelemään, onko toimenpiteiden valikoiva luonne perusteltu ja
muodostavatko ohjelmat EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun edun, erityisesti
veroviranomaisten harjoittaman harkintavallan seurauksena.

Uuden tiedonannon antamisen ja soveltamisen lisäksi komissio jatkoi käytäntöään hyväksyä
toimenpiteitä, joilla tuetaan osallistumista yrityksiin riskipääoman muodossa, jos ne noudattavat
muita valtiontukisääntöjä (1). Tällöin hyväksyntä edellyttää tavallisesti yhteyttä konkreettiseen
investointihankkeeseen, jotta tuki voitaisiin katsoa tueksi alkuinvestointiin (2) tai T&K-hankkeen
tukikelpoisiin kustannuksiin. Esimerkkinä käsitellyistä asioista voidaan mainita yrityksen
osakepääoman maksamiseen myönnetty laina, jonka katsottiin olevan sopusoinnussa pk-yrityksiä
koskevan poikkeusasetuksen kanssa (3), tai äänetön yhtiökumppanuus eli osakepääoman
omistaminen ilman johtotehtävää kilpailua edeltävässä T&K-toiminnassa, jonka katsottiin olevan
sopusoinnussa tutkimus- ja kehitystyölle myönnettävää valtiontukea koskevien yhteisön puitteiden
kanssa (4). Yksi esimerkki on myös komission päätös Saksan tukiohjelmasta (5), jonka tavoitteena
on lisätä pääomasijoituksia kilpailua edeltävään T&K-toimintaan ja innovatiivisia investointeja.
Komissio teki eron julkisten pankkien, yksityisten sijoittajien ja sijoitusten kohteena olevien
pienten yritysten välillä ja päätti, että joko kyse ei ollut EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan
1 kohdassa tarkoitetusta tuesta tai tuki soveltuu yhteismarkkinoille pk-yrityksiä koskevan
poikkeusasetuksen tai T&K-puitteiden nojalla. On kiinnostavaa huomata, että komission
päätöksessä otetaan huomioon, että Saksan riskipääomamarkkinat ovat suhteellisen alikehittyneet
(uudet markkinat) verrattuna varhaisvaiheessa myönnettävän riskipääoman markkinoihin
Yhdysvalloissa.

(1) Katso tiedonannon II.3 kohta: ”Tällä asiakirjalla ei kyseenalaisteta sellaisten valtiontukitoimenpiteiden
soveltuvuutta, jotka ovat muiden komission hyväksymien suuntaviivojen, tukipuitteiden tai säädösten mukaisia.”

(2) Alkuinvestoinnin määritelmän osalta katso esimerkiksi alueellista valtiontukea koskevien suuntaviivojen 4.4 kohta
(EYVL C 74, 10.3.1998, s. 9).

(3) Asia N 465/2000, komission päätös 3.7.2001 (EYVL C 328, 23.11.2001). 
(4) Asia NN 94/2000, komission päätös 23.5.2001 (EYVL C 219, 4.8.2001). 
(5) Asia N 551/2000, komission päätös 28.2.2001 (EYVL C 117, 21.4.2001).

¥230∂ EYVL C 384, 10.12.1998, s. 3.



108 XXXI KILPAILUPOLITIIKKAA KOSKEVA KERTOMUS 2001 – SEC(2002) 462 LOPULLINEN

KILPAILURAPORTTI 2001

345. Välillisen verotuksen alalla komissio päätti aloittaa perustamissopimuksen 88 artiklan 3 kohdan
mukaisen menettelyn kolmen jäsenvaltion myöntämistä valmisteveron alennuksista alumiinin
tuotannossa käytettävälle raskaalle polttoöljylle. Neuvosto on hyväksynyt nämä valmisteveron
alennukset (päätös N:o 2001/224/EY, tehty 12.3.2001 (231)) kivennäisöljyjen valmisteverojen rakenteiden
yhdenmukaistamisesta 19. päivänä lokakuuta 1992 annetun neuvoston direktiivin 92/81/ETY säännösten
nojalla. Neuvoston päätöksen N:o 2001/224 johdanto-osan 5 kappaleessa kuitenkin todetaan seuraavasti:
”Tällä päätöksellä ei rajoiteta perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklaan perustuvien, yhteismarkkinoiden
toiminnan vääristymiin liittyvien mahdollisten menettelyjen tuloksia. Sillä ei poisteta jäsenvaltioille
perustamissopimuksen 88 artiklan nojalla kuuluvaa velvoitetta ilmoittaa komissiolle mahdollisesti
sovellettavista valtiontuista.” Komissio huomauttaa, että yleensä perustamissopimuksen verotusta
koskevien määräysten nojalla tehdyt päätökset valmisteveron alentamisen hyväksymisestä eivät vaikuta
perustamissopimuksessa vahvistettujen kilpailusääntöjen soveltamiseen.

4 Hukkakustannukset

346. Ennen Euroopan sähkömarkkinoiden vapauttamista sähköyhtiöt saivat tekemänsä investoinnit
takaisin valtion asettamien riittävien hintojen kautta. Näissä olosuhteissa monet sähköyhtiöt investoivat
suhteellisen kalliisiin sähköntuotantolaitoksiin tai pitkäaikaisiin ”ota tai maksa” -sopimuksiin. Sähkön-
hintojen lasku alan vapauttamisen seurauksena voi monissa tapauksissa vaarantaa investointien tai
pitkäaikaisista sopimuksista aiheutuvien kustannusten takaisinsaannin ja aiheuttaa siten kustannuksia,
joita ei saada takaisin. Tällaisia kustannuksia kutsutaan yleensä hukkakustannuksiksi.

347. Toisin kuin muiden alojen aikaisemmat vapauttamisprosessit, sähköalan vapauttaminen ei ole
yhteydessä tekniseen edistykseen tai kysynnän suureen kasvuun. Päinvastoin, sähkömarkkinoihin
kohdistuu yhä enemmän ulkoisia rajoitteita, joilla on taipumus lisätä tuotantokustannuksia. Tällaisia
rajoitteita ovat esimerkiksi ympäristönsuojelu ja toimitusvarmuus.

348. Tällaisissa olosuhteissa joistakin yrityksistä voi olla houkuttelevaa siirtää kaikki hukkakustan-
nukset sidotuille asiakkailleen ja uhata siten toisten yritysten elinkelpoisuutta. Sen vuoksi voi olla
välttämätöntä laatia jonkinlainen korvausjärjestelmä hukkakustannuksille.

349. Tällä korvausjärjestelmällä on luotava tasapaino kahden eri tarpeen välille. Yhtäältä se ei saa
heikentää sähköyhtiöitä niin paljon, että ne eivät enää pystyisi varmistamaan moitteettomia sähkötoi-
mituksia, jotka ovat välttämättömiä unionin taloudelle, ja toisaalta se ei saa estää uusia toimijoita
tulemasta markkinoille, sillä tämä vaikuttaisi haitallisesti vapauttamisprosessiin ja kuluttajille vapaut-
tamisesta syntyviin etuihin.

350. Komissio katsoo, että tällaisen tasapainoisen korvausjärjestelmän muodostaessa valtiontuen sen
voidaan katsoa olevan EY:n perustamissopimuksen kanssa sopusoinnussa 87 artiklan 3 kohdan
c alakohdan nojalla, sillä se edistää sähköalan markkinoiden vapauttamista ja siten alan taloudellista
kehitystä varmistaen samalla, että korvaukset ovat rajoitettuja ja oikeasuhtaisia eivätkä sen vuoksi
vaikuta kauppaan yhteisön edun vastaisella tavalla.

351. Komissio antoi 26. heinäkuuta 2001 tiedonannon hukkakustannuksiin liittyvistä valtiontukien
analyysimenetelmistä. Tiedonannossa vahvistetaan kriteerit, joita komissio käyttää arvioidessaan sitä,
voidaanko valtiontuen muodostava korvausjärjestelmä hyväksyä EY:n perustamissopimuksen nojalla. (232)

¥231∂ EYVL L 84, 23.3.2001, s. 23.
¥232∂ Saatavilla kaikilla kielillä kilpailun pääosaston Internet-sivustolla Europa-palvelimella.
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352. Menetelmän perusperiaatteen mukaan korvaukset on rajoitettava ajallisesti ja määrällisesti. Ne
eivät saa ylittää yritysten todellisia kustannuksia, jotka ovat seurausta vapauttamisesta ja johtavat
tappioihin. Korvausta ei esimerkiksi saa maksaa laitokselle, jonka kannattavuus laski markkinoiden
avaamisen jälkeen mutta jonka toiminta kuitenkin pysyi kannattavana. Korvausmäärät on rajoitettava
etukäteen ja on myös oltava mahdollisuus muuttaa niitä jälkikäteen sen mukaisesti, kuinka markkinat
kehittyvät vapauttamisen jälkeen ja erityisesti sähkön markkinahintojen todellisen kehityksen mukaisesti.

353. Tämän menetelmän mukaisesti komissio hyväksyi 26. heinäkuuta 2001 kolme ensimmäistä
hukkakustannusasiaa, jotka koskivat Espanjaa, Alankomaita ja Itävaltaa. (233)

5 Julkinen yleisradiotoiminta

5.1 Komission tiedonanto valtiontukisääntöjen soveltamisesta julkiseen yleisradiotoimintaan (234)

354. Euroopan komissio antoi 17. lokakuuta 2001 tiedonannon, jossa selitetään, kuinka komissio
soveltaa valtiontukisääntöjä julkiselle yleisradiotoiminnalle myönnettyyn rahoitukseen. Tiedonannossa
selvennetään, että jäsenvaltiot voivat periaatteessa vapaasti määritellä julkisen palvelun sisällön ja laajuuden
sekä sen rahoitus- ja organisointitavan. Komissio toivoo kuitenkin avoimuutta näiden seikkojen suhteen,
jotta olisi mahdollista arvioida valtion rahoituksen oikeasuhteisuus ja valvoa mahdollisia väärinkäytöksiä.
Jäsenvaltioiden olisi määriteltävä tarkasti julkisen palvelun tehtävä, annettava se muodollisesti virallisella
säädöksellä yhden tai useamman toiminnanharjoittajan hoidettavaksi ja perustettava asianmukainen
viranomainen valvomaan tehtävän täyttämistä. Komissio puuttuu sellaisiin tapauksiin, joissa tuki johtaa
kilpailun vääristymiseen, jota ei voida perustella velvollisuudella hoitaa julkista palvelua.

6 Tuki elokuva- ja audiovisuaalituotannolle

6.1 Kansallisten elokuva- ja audiovisuaalituotannon tukiohjelmien tarkastelu

355. Tehtyään vuonna 1998 päätöksen automaattista tukea elokuvatuotannolle koskevasta Ranskan
tukiohjelmasta komissio tutkii parhaillaan muissa jäsenvaltioissa sovellettavia ohjelmia samoja arviointi-
perusteita käyttäen. Komissio on jo tarkastellut ja hyväksynyt useiden jäsenvaltioiden ohjelmat ja
lopettelee parhaillaan jäljellä olevien jäsenvaltioiden kanssa neuvotteluja niiden ohjelmien saattamiseksi
EY:n oikeuden mukaisiksi. Tarkastelun loppuunsaattaminen varmistaa alalla oikeusvarmuuden.

6.2 Komission tiedonanto tietyistä elokuviin ja muihin audiovisuaalisiin teoksiin liittyvistä
oikeudellisista näkökohdista

356. Euroopan komissio antoi 26. syyskuuta 2001 tiedonannon, jossa selitetään ja selvennetään valtiontuki-
sääntöjen soveltamista jäsenvaltioiden kotimaiselle elokuvatuotannolle myöntämään tukeen. Tiedonannossa
selvennetään, että jäsenvaltiot voivat periaatteessa vapaasti tukea kotimaista elokuvatuotantoa parhaaksi
katsomallaan tavalla. Komissio edellyttää kuitenkin, että jäsenvaltiot noudattavat tiettyjä erityisehtoja, joilla
estetään se, että tuki vaikuttaa haitallisesti yhteismarkkinoiden toimintaan. Komissio ei aio muuttaa nykyisiä
yhteismarkkinoille soveltuvuuden arviointiperusteita, jolleivät ne osoittaudu riittämättömiksi estämään
kilpailun kohtuuton vääristyminen Euroopan yhteisössä. Komissio toteaa tiedonannossa, että tällä alalla
myönnetyn tuen mahdollisesti aiheuttama kilpailun vääristyminen on ennemminkin seurausta alueellisuusvaa-

¥233∂ Katso II osa, XXXI kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus – 2001.
¥234∂ EYVL C 320, 15.11.2001, s. 5.



110 XXXI KILPAILUPOLITIIKKAA KOSKEVA KERTOMUS 2001 – SEC(2002) 462 LOPULLINEN

KILPAILURAPORTTI 2001

timuksista (esimerkiksi tuottajille asetetut vaatimukset käyttää tietty osuus elokuvan tuotantobudjetista
kyseisen valtion alueella) kuin itse tukimäärästä. Vuonna 1998 Ranskan tukiohjelmasta tekemässään
päätöksessä komissio totesi, että jäsenvaltioita olisi rohkaistava vähentämään kotimaisten kustannusten
suosimista. Tältä osin tiedonannossa ilmoitetaan komission aikovan tutkia tarkemmin alueellistamisen
hyväksyttyä enimmäistasoa käynnissä olevasta tukiohjelmien tarkastelusta saatavien tulosten perusteella.

7 Laajentuminen

357. Vuosi 2001 oli merkittävä vuosi laajentumisen valmistelussa valtiontuen osalta. Helmikuussa
2001 kilpailun pääosasto päätti perustaa laajentumista ja valtiontukea käsittelevän työryhmän, jonka
tehtävänä on arvioida valtiontuen valvonnan tilannetta 12 ehdokasmaassa. Kunkin ehdokasmaan osalta
arvioitiin valtiontuen valvonnan oikeudellisia puitteita, tätä tarkoitusta varten perustettuja
hallintoresursseja ja saavutettua edistystä sääntöjen täytäntöönpanossa. Arvioinnin pohjalta laadittiin
valtiontukea koskeva osuus kutakin ehdokasmaata koskevaan ehdotukseen yhteiseksi kannaksi, johon
sisältyi myös lausunto kilpailua koskevien neuvottelujen tilapäisestä lopettamisesta.

358. EU:n neuvoston annettua kilpailua koskevat yhteiset kannat, joita käsiteltiin liittymiskonfe-
rensseissa 11. ja 12. joulukuuta 2001, työryhmän ensimmäinen toimintavaihe päättyi. Liittymiskonfe-
rensseissa päästiin sopimukseen kilpailua koskevien seikkojen käsittelyn tilapäisestä lopettamisesta
neljän ehdokasmaan tapauksessa (Latvia, Liettua, Slovenia ja Viro). Muiden kahdeksan ehdokasmaan
osalta yhteisissä kannoissa päätellään, että valtiontukien alalla saavutetusta edistyksestä huolimatta ei
vielä ole mahdollista lopettaa tilapäisesti kilpailua koskevien seikkojen käsittelyä.

359. Toisessa vaiheessa kilpailun pääosaston laajentumista ja valtiontukea käsittelevä työryhmä arvioi
uudestaan niiden kahdeksan ehdokasmaan, joiden osalta kilpailua koskevien seikkojen käsittelyä ei vielä
voitu lopettaa, edistymistä sääntöjen täytäntöönpanossa. Se seuraa erityisesti tiettyjä valtiontukeen liittyviä
ongelmia, jotka määriteltiin yhteisissä kannoissa (esimerkiksi yhteismarkkinoille soveltumattoman verotuk-
sellisen tuen muuttaminen, aluetukikarttojen laadinta, terästeollisuuden rakenneuudistusohjelmat ja niin
edelleen). Työryhmä jatkaa myös valtiontukitilanteen tarkkaa valvontaa niissä neljässä maassa, joiden osalta
kilpailua koskevien seikkojen käsittely on lopetettu. Lisäksi ehdokasmaiden laatimien valtiontukea
koskevien selvitysten ja vuosikatsausten seuraaminen on jatkossakin tärkeä tehtävä.

Lisälehti 11: Saksan julkiset pankit (Anstaltslast ja Gewährträgerhaftung)

Kuten viime vuoden kertomuksessa todettiin, komissio jatkoi tutkimuksiaan, joiden kohteena oli
julkisille luottolaitoksille myönnettäviä valtiontakauksia koskevan Saksan tukijärjestelmän
yhdenmukaisuus valtiontukisääntöjen kanssa (”Anstaltslast” ja ”Gewährträgerhaftung”).

Oikeudellinen ja taloudellinen yhteys

Anstaltslast voitaisiin kääntää ”ylläpitovelvollisuudeksi”. Se merkitsee sitä, että laitoksen julkisten
omistajien (esimerkiksi liittovaltio, osavaltiot, kunnat) vastuulla on laitoksen taloudellisen perustan
ja sen toiminnan turvaaminen koko sen olemassaolon ajan. Saksalainen ylemmän asteen tuomio-
istuin tunnusti sen ensimmäisen kerran yleiseksi oikeusperiaatteeksi vuonna 1897. Gewährträger-
haftung voitaisiin kääntää ”takausvelvollisuudeksi”. Se määrää, että takaajan on maksettava pankin
velat, joita tämä ei voi maksaa omista varoistaan. Siitä säädettiin useissa osavaltioiden laeissa
vuosina 1931 ja 1932, kun aikaisempi kuntien suora vastuuvelvollisuus korvattiin.
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Takauksien avulla julkiset pankit, jotka ovat vahvoja kilpailijoita Euroopan rahoitusmarkkinoilla, saavat
rahoitusta huomattavasti edullisemmin. Takauksista hyötyviin saksalaisiin julkisiin luottolaitoksiin
kuuluu 12 Landesbanken-pankkia, noin 550 erikokoista säästöpankkia ja 11 erityisluottolaitosta, joiden
rahoitustoiminta perustuu julkiseen politiikkaan. Yhdessä ne muodostavat noin kolmanneksen Saksan
pankkimarkkinoista ja työllistävät noin 320 000 henkilöä.

Kumpikaan näistä takauksista ei ole ajallisesti eikä määrällisesti rajoitettu. Luottolaitosten ei
myöskään tarvitse maksaa niistä korvausta.

Arviointi valtiontukisääntöjen perusteella ja suositus

Komission yksiköiden ja Saksan viranomaisten välisten tiiviiden yhteyksien jälkeen Euroopan
komissio antoi 8. toukokuuta 2001 muodollisen suosituksen, jossa Saksan hallitukselle ehdotettiin
aiheellisia toimenpiteitä näiden valtiontakausten poistamiseksi tai niiden muuttamiseksi EY:n
perustamissopimuksen valtiontukisääntöjen mukaisiksi.

Suosituksessa todetaan, että takausjärjestelmää on pidettävä perustamissopimuksessa tarkoitettuna
valtiontukena. Toimenpiteet perustuvat valtion varoihin ja suosivat tiettyjä yritysryhmiä, ne vääristävät
kilpailua ja vaikuttavat kauppaan yhteisössä. Koska järjestelmä oli olemassa jo EY:n perustamis-
sopimuksen tullessa voimaan vuonna 1958, tuki voidaan katsoa ”voimassa olevaksi” tueksi, jonka
osalta komissio voi ainoastaan vaatia muutoksia tulevaisuudessa mutta ei toimia takautuvasti.

Komission suosituksen mukaan järjestelmän on oltava EY:n sääntöjen mukainen 31. maaliskuuta
2002 mennessä. Suosituksessa kuitenkin todetaan selvästi, että komissio voi suostua
myöhäisempään päivään, jos se pitää sitä objektiivisesti välttämättömänä ja perusteltuna
muuttuneeseen tilanteeseen asianmukaisella tavalla siirtymisen mahdollistamiseksi tietyille
julkisille pankeille. Komissio on tietoinen tarpeesta suojella olemassa olevia velkojia, jotka
myönsivät rahoitusta julkisille luottolaitoksille takausjärjestelmän perusteella.

Ratkaisu

Saksan hallitus hyväksyi 18. heinäkuuta 2001 Euroopan komission 8. toukokuuta 2001 antaman
muodollisen suosituksen. Hyväksyntä perustui sopimukseen, jonka kilpailuasioista vastaava
komission jäsen Mario Monti ja kolmesta osavaltioiden valtiovarainministeristä sekä Deutsches
Sparkassen- und Giroverband -yhdistyksen puheenjohtajasta muodostuvaa valtuuskuntaa johtanut
liittovaltion valtiovarainministeri Caio Koch-Weser tekivät 17. heinäkuuta 2001.

Saksan hallitus vahvistaa hyväksynnällään, että voimassa olevaa takausjärjestelmää, joka
muodostaa perustamissopimuksessa tarkoitetun yhteismarkkinoille soveltumattoman valtiontuen,
on muutettava. Hyväksynnällä Saksan hallitukselle syntyy velvoite saattaa takausjärjestelmä
perustamissopimuksen sääntöjen mukaiseksi.

Heinäkuun 17. päivänä 2001 tehdyssä sopimuksessa määrätään neljän vuoden siirtymäkaudesta,
joka alkaa 19. heinäkuuta 2001 ja päättyy 18. heinäkuuta 2005. Tämän ajanjakson aikana kyseiset
kaksi takausta saavat pysyä voimassa. Sen jälkeen takauksista toinen (Anstaltslast) korvataan niin
sanotun ”alustamallin” (platform model) mukaisesti tavallisella kaupallisella omistussuhteella,
joka noudattaa markkinatalouden periaatteita ja johon ei enää sisälly valtion velvollisuutta tukea
pankkia. Toinen takauksista (Gewährträgerhaftung) poistetaan.
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B – Tuen käsite

360. EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohdan määritelmän mukaan valtiontuki ei sovellu
yhteismarkkinoille, jos se on jäsenvaltion myöntämää tai valtion varoista myönnettyä, jos se vääristää tai
uhkaa vääristää kilpailua suosimalla jotakin yritystä tai tuotannonalaa ja jos se vaikuttaa jäsenvaltioiden
väliseen kauppaan. Tuen muodolla (korkohyvitys, veronhuojennus, lainatakaus, tavaroiden tai palvelujen
toimittaminen edullisin ehdoin tai pääoman lisäys ehdoin, joita yksityinen sijoittaja ei hyväksyisi) ei ole
tässä yhteydessä merkitystä.

Gewährträgerhaftung-takausta voidaan kuitenkin käyttää (aiemmin saavutettujen etujen säilyt-
täminen) myös 18. heinäkuuta 2005 jälkeen velkojien suojelemiseksi seuraavasti:

– 18. heinäkuuta 2001 olemassa olleiden velkojen osalta Gewährträgerhaftung voidaan säilyttää
rajoituksetta takauksen päättymisajankohtaan asti.

– 19. heinäkuuta 2001 ja 18. heinäkuuta 2005 välisenä aikana syntyneiden velkojen osalta
Gewährträgerhaftung säilytetään ainoastaan takauksen päättyessä ennen vuoden 2015 loppua.
Takauksen päättyessä vuoden 2015 jälkeen Gewährträgerhaftung-takausta ei säilytetä.

Komission 8. toukokuuta 2001 tekemän päätöksen mukaan Saksan viranomaisten oli ilmoitettava
komissiolle 30. syyskuuta 2001 mennessä käytännön toimenpiteet, jotka ne aikovat toteuttaa takaus-
järjestelmän muuttamiseksi perustamissopimuksen sääntöjen mukaiseksi. Saksan viranomaiset
sitoutuivat ilmoittamaan vuoden 2001 loppuun mennessä välttämättömät oikeudelliset toimenpiteet
kyseessä oleville liittovaltion tai osavaltioiden lainsäädäntöelimille ja säätämään niistä vuoden 2002
loppuun mennessä. Jos liittovaltio tai osavaltio ei noudata tätä määräaikaa, takausten sisältämiä
valtiontukiosuuksia kohdellaan vuoden 2003 alusta uutena tukena kyseessä olevan osavaltion tai
liittovaltion lainsäädännön soveltamisalaan kuuluville pankeille. Näin ollen valtiontukiosuus
voitaisiin periä takaisin näiltä pankeilta vuodesta 2003 alkaen.

Vaikka 17. heinäkuuta 2001 tehty sopimus koskee ainoastaan Landesbanken-pankkeja ja
säästöpankkeja, aiheellisten toimenpiteiden hyväksyminen kattaa myös 11 itsenäistä erityisluot-
tolaitosta, joiden rahoitustoiminta perustuu julkiseen politiikkaan. Erityisluottolaitoksia koskeva
erillinen sopimus tehtiin vuoden 2002 alussa. Sopimuksessa määrätään puolueettoman kilpailun
edellytykset, joiden mukaan erityisluottolaitokset voivat harjoittaa toimintaa tulevaisuudessa
valtiontakaukset säilyttäen. Erityisluottolaitosten on yleensä ohjattava erityisrahoituksensa
liikepankkien kautta. Tästä on sallittu vain muutama poikkeus.

Molempien sopimusten sisältö on tarkoitus liittää oikeudellisesti sitovalla tavalla komission
uuteen päätökseen, jolla muutetaan 8. toukokuuta 2001 annettua suositusta. Tämä päätös on
tarkoitus tehdä ennen maaliskuun 2002 loppua.

Molemmat sopimukset edistävät tasapuolisten kilpailuedellytysten luomista tulevaisuudessa
yksityisille ja julkisille pankeille. Siirtymäkauden järjestelyt yhdessä antavat kyseessä oleville
rahoituslaitoksille mahdollisuuden uudistaa riittävästi toimintojaan ja organisaatiotaan
muuttuneen oikeudellisen ja taloudellisen ympäristön mukaisesti.
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1 Varojen alkuperä

361. Jotta kyse olisi valtiontuesta, tuen on ensinnäkin oltava jäsenvaltion myöntämää taikka
jäsenvaltion varoista myönnettyä. Yhteisöjen tuomioistuimen aikaisemmassa oikeuskäytännössä on
vakiintunut sekä valtion että varojen määritelmien avara tulkinta tässä yhteydessä. Yhteisöjen tuomiois-
tuimen 13. maaliskuuta 2001 PreussenElektra-asiassa antamassa tuomiossa määriteltiin kuitenkin valtion
varojen käsitteen rajat. Asiassa oli kyse sähkönjakeluyrityksille Saksassa määrätystä velvoitteesta
maksaa korkeampi hinta uusiutuvista energialähteistä peräisin olevan sähkön toimittamisesta verkkoon.
Saksassa käynnistetyn oikeudenkäynnin jälkeen yhteisöjen tuomioistuimelta pyydettiin ennakko-
ratkaisua siitä, onko tällainen järjestelmä EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua
valtiontukea.

362. Tuomiossaan yhteisöjen tuomioistuin totesi, että kyseessä olevasta toimenpiteestä aiheutui
kiistämättä etua uusiutuvista energialähteistä peräisin olevan sähkön tuottajille, sillä ne saattoivat olla
varmoja korkeamman hinnan saamisesta kuin muuten olisi ollut mahdollista. Sen, että edun oli
myöntänyt valtio, ei kuitenkaan katsottu riittävän tekemään siitä valtiontukea. Edun olisi pitänyt olla
suoraan tai välillisesti valtion varoista myönnetty. Ottaen huomioon asiaan liittyvät tosiseikat tuomio-
istuin katsoi, että Saksassa sovellettavaan sähkönhinnoittelujärjestelmään, jonka mukaisesti yksityisen
yrityksen oli maksettava toiselle yritykselle normaalia korkeampaa hintaa, ei liittynyt valtion varojen
käyttöä eikä se näin ollen ollut valtiontukea.

363. Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen PreussenElektra-asiassa esittämien perustelujen pohjalta
komissio päätti, että eräs Belgiassa Flanderin alueella sovellettava toimenpide ei kuulu EY:n perustamis-
sopimuksen 87 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan. (235) Komissio katsoi, että toimenpiteeseen, jonka
mukaan sähkönjakeluyritysten on vuosittain ostettava tietty määrä vihreää sähköä koskevia todistuksia, ei
liity valtion varoja. (236) Lisäksi komissio päätti, että valtion varat eivät ole kyseessä myöskään kansal-
listen viranomaisten myöntäessä todistuksia siitä, että vihreä sähkö vastaa laissa esitettyä
määritelmää. (237) Tästä arviosta huolimatta komissio tutki toimenpiteen myös valtiontukena ja katsoi sen
täyttävän ympäristönsuojeluun myönnettyä valtiontukea koskevien suuntaviivojen ehdot (katso
jäljempänä).

2 Yrityksen saama hyöty

364. Jotta kyse olisi valtiontuesta, toimenpiteestä on myös oltava tuensaajalle suoraa tai välillistä
hyötyä. Tämän kertomuksen yleishyödyllisiä palveluja koskevassa luvussa käsitellään sitä, voidaanko
julkisen palvelun velvoitteista aiheutuneiden kustannusten korvaamista pitää etuna. Komissio on
käsitellyt etukysymystä myös jätehuollon alalla. Se päätti 31. tammikuuta 2001 asiassa N 484/00 olla
vastustamatta Alankomaissa PVC-julkisivuelementteihin sovellettavaa jätteiden käsittelyjärjestelmää,
sillä järjestely ei tuottanut etua siihen osallistuville yhtiöille (toisaalta tuottajat ja maahantuojat, toisaalta
kierrätysyritykset). Sen vuoksi kyseessä ei ole EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohdassa
tarkoitettu valtiontuki. Järjestelmässä varmistetaan, että PVC-julkisivuelementtejä myyvät yhtiöt ottavat
vastuun myös elementtien kierrätyksestä aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Se perustuu useiden PVC:n
tuotannon, kulutuksen ja kierrätyksen alalla toimivien organisaatioiden vapaaehtoiseen sopimukseen.
Sopimuksen mukaan PVC-julkisivuelementtien tuottajien ja tuojien on maksettava kiinteä maksu

¥235∂ Asia N 550/2000, komission päätös 25.7.2001 (EYVL C 330, 24.11.2001).
¥236∂ Samaa periaatetta sovelletaan asiassa N 678/2001, komission päätös 28.11.2001 (EYVL C 30, 2.2.2002) ja asiassa

N 504/2000, komission päätös 28.11.2001 (EYVL C 30, 2.2.2002).
¥237∂ Katso myös asia NN30/B/2000, komission päätös 28.11.2001 (ei vielä julkaistu).
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Alankomaissa markkinoilla olevista PVC-kehyksistä ja -julkisivuelementeistä. Saadut varat käytetään
julkisivuelementtien keruu-, kierrätys- ja kuljetuskustannuksiin. Komissio teki vastaavat päätökset
myös Alankomaiden jätepaperin- ja pahvinkeräystä sekä autonromuja koskevien järjestelmien osalta
(asiat NN87/00 ja C11/01). Viimeksi mainittu järjestelmä hyväksyttiin vasta, kun oli saatu merkittävät
todisteet siitä, ettei kyseessä ollut ylikompensaatio autopurkaamojen hyväksi.

365. Toisinaan päätös siitä, onko tietystä valtion toimenpiteestä etua, on tehtävä sen perusteella, osallis-
tuisiko vapailla markkinoilla toimiva yksityinen sijoittaja kyseiseen liiketoimeen. (238) Euroopan komissio
päätti 6. kesäkuuta 2001 aloittaa muodollisen tutkintamenettelyn asiassa C 36/2001 valtiontukitoimenpi-
teistä, jotka Belgian Vallonian alueen viranomaiset olivat toteuttaneet Beaulieu-yhtymän hyväksi. Yhtiön
toimipaikka on Belgian Flanderin alueella, ja se on yksi Euroopan suurimmista mattojen valmistajista.
Verlipack-yhtiötä koskeneiden tutkimustensa yhteydessä komissio oli saanut tietää Beaulieu-yhtymän
saamasta mahdollisesta valtiontuesta. Kyseessä oli uusi Vallonian alueen viranomaisten toteuttama
toimenpide, ja komissio pyysi sen vuoksi Belgian keskushallinnolta tietoja toimenpiteen arvioimiseksi
voimassaolevien sääntöjen perusteella. Saatujen tietojen perusteella komissio totesi, että Beaulieu-
konserni oli joulukuussa 1998 kuitannut 113 712 000 Belgian frangin velkansa Vallonian alueelle
9 704:llä Holding Verlipack II:n osakkeella, joiden nimellisarvo oli 100 miljoonaa Belgian frangia mutta
todellinen arvo todennäköisesti huomattavasti tätä alhaisempi ottaen huomioon yrityksen varallisuusti-
lanteen. Tämän vuoksi komissio epäili, olisiko yksityinen sijoittaja hyväksynyt liiketoimen.

3 Valikoivuus

366. Jotta valtion toteuttama toimenpide kuuluisi kirjaimellisesti EY:n perustamissopimuksen 87
artiklan 1 kohdan soveltamisalaan, sen on oltava valikoiva, ja 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 valtaan valita talouspoliti-
ikkansa, 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.

367. Adria-Wien Pipeline -asiassa Itävallan perustuslakituomioistuin (Verfassungsgerichtshof) esitti
yhteisöjen tuomioistuimelle ennakkoratkaisukysymyksen EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan
tulkinnasta. Kysymys koski sitä, onko jäsenvaltion lainsäädäntötoimenpiteet, joissa säädetään
maakaasusta ja sähköstä kannetun energiaveron osittaisesta palauttamisesta ainoastaan sellaisille
yrityksille, joiden pääasiallinen toiminta todistettavasti koostuu aineellisten hyödykkeiden valmistuksesta,
katsottava perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuksi valtiontueksi. Yhteisöjen tuomio-
istuin päätti, että vaikka kyseessä olevassa kansallisessa lainsäädännössä käytetty erotteluperuste on
objektiivinen, sitä ei voida pitää perusteltuna tämän lainsäädännön luonteen tai yleisen rakenteen vuoksi,
joten tämä objektiivisuus ei poista toimenpiteen tukiluonnetta.

368. Sen sijaan Italian laki, jonka tarkoituksena on edistää laittomiin yrityksiin ja rekisteröimättömiin
työntekijöihin liittyvän harmaan talouden saattamista sääntöjen mukaiseksi, on komission päätöksen
mukaan perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu yleinen toimenpide. (239) Järjestelmään

¥238∂ Katso komission tiedonanto EY:n perustamissopimuksen 92 ja 93 artiklan soveltamisesta julkisen sektorin
pääomaosakkuuksiin, EY:n tiedote 9/1984, saatavilla myös kilpailun pääosaston Internet-sivuilta Europa-palvelimelta.

¥239∂ Asia N 674/2001, komission päätös 13.11.2001 (ei vielä julkaistu).
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sisältyy veronhuojennuksia ja sosiaaliturvamaksujen alennuksia, ja sitä sovelletaan koko Italian alueella
kaikkien alojen kaikkiin yrityksiin, jotka ovat käyttäneet laitonta työvoimaa eivätkä ole lainkaan
täyttäneet lakisääteisiä velvoitteitaan verotuksen ja sosiaaliturvamaksujen osalta tai ovat täyttäneet ne
vain osittain. Komissio totesi, että toimenpide ei merkinnyt järjestelmällistä syrjintää järjestelmän
tasolla, koska tuensaajia ei valikoida, eikä sen soveltamisessa, sillä viranomaisille ei anneta harkin-
tavaltaa.

369. Yleiseksi toimenpiteeksi arvioitiin myös Belgian toimenpiteet työnantajan sosiaaliturvamaksujen
alentamiseksi sellaisten työntekijöiden osalta, jotka lyhentävät työaikaansa yrityksessä. (240) Järjestelmää
sovelletaan ilman eri toimenpiteitä kaikkiin Belgiassa toimiviin yrityksiin sekä kaikkiin yksityisen
sektorin ja julkisten liikelaitosten työntekijöihin; viranomaisilla ei ole harkintavaltaa järjestelmän
soveltamisessa, eikä siihen sisälly tosiasiallisesti eikä oikeudellisesti alakohtaista, alueellista tai muuta
erityisyyttä.

370. Yhdistyneessä kuningaskunnassa sovellettavasta ilmastonmuutosmaksusta (241) (katso jäljempänä
”Ympäristönsuojelutuet”) komissio päätti, että lämpöä ja energiaa tuottaville yhdistelmävoimaloille
myönnetty verovapautus ei ole valikoiva toimenpide eikä sen vuoksi EY:n perustamissopimuksen
87 artiklan 1 kohdan mukaista tukea.

371. Saksassa voimassa oleva järjestelmä, jonka mukaan yhtiöiden on varauduttava tulevien lakisää-
teisten velvoitteiden rahoittamiseen, johti kanteluun, joka koski järjestelmän soveltamista ydinvoima-
loihin ja niiden varauksia jätehuollon ja jätteiden hävityksen tarpeisiin. (242) Komissio katsoi Saksan
kauppalainsäädännön edellyttävän kaikilta yrityksiltä varautumista mahdollisiin vastuisiin. Näitä
sääntöjä sovelletaan kaikkiin yhtiöihin samalla tavoin, eikä valtiolla ole harkintavaltaa rajoittaa niitä. Näin
ollen nämä säännökset kuuluvat yleisiin toimenpiteisiin eivätkä EY:n perustamissopimuksen valtiontuki-
säännöt koske niitä. Tässä asiassa komissio julisti sääntöjen olevan perusteltuja Saksan yhtiöverojärjes-
telmän luonteen tai yleisen rakenteen vuoksi.

372. Päätöksessään Ahvenanmaan captive-vakuutusyhtiöitä koskevan muodollisen tutkintamenettelyn
aloittamisesta (asia C 55/2001) komissio katsoi, että valikoivuutta koskeva arviointiperuste saattaisi
täyttyä, sillä elinkeinoveron alennuksesta hyötyvät yritykset on rajattu captive-vakuutustoiminnan alalla
toimiviin yhtiöihin, mikä on vain yksi vakuutustoiminnan lohko.

373. Komissio teki alustavan arvioinnin Alankomaissa käytössä olevasta kansainvälisen rahoitus-
toiminnan järjestelystä (asia C 51/2001 – 11.7.2001), jossa kansainväliseen toimintaan liittyy veroetuja, ja
havaitsi siinä valikoivuutta, sillä toimenpide koskee ainoastaan yritysryhmiä, jotka toimivat vähintään
neljässä maassa tai vähintään kahdessa maanosassa. Kansainvälistä toimintaa harjoittava yritysryhmä,
joka ei kuitenkaan täytä edellä mainittuja arviointiperusteita, ei saa kyseistä etua.

374. Valikoivuus voi liittyä myös yhtiön kansallisuuteen – ulkomaisten yhtiöiden koordinoin-
tikeskukset Saksassa (asia C 47/2001), verovapaat yritykset ja vaatimukset täyttävät yritykset Gibral-
tarilla (asia C 52/2001 ja C 53/2001).

¥240∂ Asia N 232/2001, komission päätös 3.7.2001 (EYVL C 268, 22.9.2001).
¥241∂ Asia C 18/2001 (ex N 123/2000), komission päätös 28.3.2001 (EYVL C 185, 30.6.2001).
¥242∂ Asia NN 137/2001, komission päätös 11.12.2001 (ei vielä julkaistu).
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4 Vaikutus jäsenvaltioiden väliseen kauppaan

375. Friuli-Venezia-Giulian alueen (Italia) myöntämiä tukia maanteiden tavaraliikennettä harjoit-
taville alueen yrityksille koskeneessa asiassa (243) ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin vahvisti
aikaisemman oikeuskäytäntönsä EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohdan soveltamista
koskevan kahden edellytyksen osalta: tuella on oltava vaikutusta jäsenvaltioiden väliseen kauppaan, ja
sen on vääristettävä kilpailua. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin huomautti, että nämä kaksi ehtoa
liittyvät pääsääntöisesti erottamattomasti toisiinsa. Erityisesti tuen vahvistaessa yrityksen asemaa
jäsenvaltioiden välisessä kaupassa muihin, kilpaileviin yrityksiin verrattuna tuen on katsottava
vaikuttavan näihin kilpaileviin yrityksiin.

376. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin muistutti tämän asian yhteydessä ensinnäkin, että
vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan suhteellisen vähäinenkin tuki voi vaikuttaa jäsenvaltioiden
väliseen kauppaan, jos kilpailu tuensaajayrityksen toiminta-alalla on kovaa, kuten kuljetusalalla on.
Toiseksi EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohdan soveltamiseksi riittää, että tuki uhkaa
vääristää kilpailua ja sen voidaan katsoa vaikuttavan jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Komissiolla ei
siis tässä asiassa ollut velvollisuutta näyttää, että kyseiset tuet olisivat vaikuttaneet tiettyjen kuljetusyri-
tysten kilpailuasemaan. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin huomautti myös, että useimpien
tuensaajien lähinnä paikallinen toiminta ei ole voinut estää näiden tukien vaikutusta jäsenvaltioiden
väliseen kauppaan ja kilpailuun siitä lähtien, kun kabotaasiliikenne on osittain avattu kilpailulle. Tuki
vahvisti maanteiden tavaraliikenteen taloudellista asemaa ja näin ollen maanteiden tavarakuljetuksia
toisen lukuun harjoittavien Friuli-Venezia-Giulian alueen yritysten toimintamahdollisuuksia niiden
kilpailijoihin nähden.

C – Valtiontuen soveltuvuus yhteismarkkinoille

1 Horisontaaliset tuet

1.1 Tutkimus- ja kehitystuet

377. Tutkimuksen ja kehityksen tukemisen osalta komissio julisti katoamattomien pikamuistien
kehittämisen alalla toteutettavan Italian hankkeen yhteismarkkinoille soveltuvaksi tutkimus- ja kehitys-
työhön myönnettävää valtiontukea koskevia yhteisön puitteita soveltaen. (244) Komissio katsoi tieteel-
liseen asiantuntemukseen nojautuen, että tuensaaja, ST Microelectronics, suorittaa teollista tutkimusta.
Uusien tuotantoprosessien suunnittelua koskevan osan hanketta komissio hyväksyi kilpailumarkkinoita
edeltäväksi kehitystyöksi.

378. Komissio piti johdonmukaisesti kantanaan, että valtion maksama ennakkomaksu on valtiontukea,
vaikka se hankkeen menestyessä olisikin maksettava takaisin. Näin ollen Yhdistyneen kuningaskunnan
ilmoitusta eräälle Rolls-Roycen tutkimus- ja kehityshankkeelle maksetusta ennakkomaksusta
tarkasteltiin T&K-puitteiden mukaisesti. Komissio oli sitä mieltä, että osittain tämän T&K-hankkeen ei
voida katsoa olevan sen lähempänä markkinoita kuin kilpailumarkkinoita edeltävän kehitystyönkään.
Tieteellisen asiantuntemuksen perusteella komissio päätti, että asiaan liittyvä teknologinen riski
edellyttää valtiontukea ja katsoi näin ollen kyseisellä tuella olevan kannustavaa vaikutusta. Koska kaikki

¥243∂ Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio, 4.4.2001, Regione autonoma Friuli Venezia Giulia v. Euroopan
yhteisöjen komissio, asia T-288/97 Kok. 2001, s. II-1169.

¥244∂ Asia N 32/2000, komission päätös 11.4.2001 (EYVL C 199, 14.7.2001).
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muut T&K-puitteiden arviointiperusteet täyttyivät, komissio piti tukea EY:n perustamissopimuksen
mukaisena.

379. Komissio hyväksyi useita T&K-hankkeita litografian alalla, jolla on olennainen merkitys
määritettäessä integroitujen piirien täsmällistä rakennetta. (245)

1.2 Työllisyys- ja koulutustuet sekä tuet työolojen edistämiseen

380. Tanska ilmoitti aktiiviseen työmarkkinapolitiikkaan kuuluvasta työkiertojärjestelmästä (246),
jonka mukaan työnantaja tai työntekijä voi saada avustusta palkkakustannusten kattamiseen työntekijän
osallistuessa yleissivistävään tai ammatilliseen koulutukseen osana tätä järjestelmää. Sen mukaan
tilapäisesti koulutuksessa olevan työntekijän tehtävät ottaa hoitaakseen työttömyysetuuksia saava työtön.
Koulutuksen päätyttyä koulutuksessa ollut henkilö palaa saman työnantajan palvelukseen mutta toisiin
tehtäviin, ja hänen tilalleen palkattu työntekijä saa jatkaa työtään. Komissio katsoi, ettei tämä järjestelmä
suosi tiettyjä yrityksiä tai tiettyjen tavaroiden tuotantoa. Näin ollen EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan
1 kohtaa ei sovelleta. Tätä järjestelmää on tarkasteltava yhdessä komission aiemmin tekemän päätöksen
kanssa. Siinä oli kyse uuden työntekijän palkan osittain kattavasta työllistämisavustuksesta. (247) Nämä
järjestelmät yhdessä ovat esimerkki koulutuksen ja työllistämisen yhdistämisestä kansallisena työmark-
kinapoliittisena toimenpiteenä.

381. Tanska ilmoitti myös järjestelmästä, jonka tarkoituksena on kannustaa työnantajia parantamaan
työolosuhteita ja -ympäristöä lainsäädännön vaatimuksia pidemmällekin. Sen mukaan maalla toimiva
yritys, mukaan lukien tieliikenne (mutta ei offshore-toiminta, vesiliikenne eikä lentoliikenne), voi saada
avustusta korvaukseksi työympäristöön kohdistuvasta verosta ja varmentamismenettelyyn liittyvistä
kustannuksista. (248) Komissio hyväksyi sen, että maalla toimivien yritysten erottamista muista yrityksistä
voidaan pitää perusteltuna järjestelmän luonteen tai yleisen rakenteen vuoksi. Varmentamislaitoksella ei
myöskään ollut mahdollisuutta suosia tiettyjä yrityksiä tai tiettyjen tavaroiden tuotantoa. Näin ollen
toimenpiteen ei katsottu kuuluvan EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohdan piiriin. Komissio
päätti myös, että erityisistä ympäristöongelmista kärsiviin yrityksiin tehtävistä maksullisista tarkas-
tuksista vapauttaminen ei johda valtion tulojen menetyksiin eikä kustannusten nousuun. Näin ollen
toimenpide ei kuulu 87 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan.

1.3 Ympäristönsuojelutuet

382. Komissiolla oli useita tilaisuuksia soveltaa uusia yhteisön ympäristönsuojelun valtiontukia
koskevia suuntaviivoja, jotka hyväksyttiin joulukuussa 2000 ja julkaistiin Euroopan yhteisöjen
virallisessa lehdessä 3. helmikuuta 2001. (249) Joulukuussa 1997 tehtyyn ilmastonmuutosta koskevaan
YK:n puiteyleissopimukseen liittyvän Kioton pöytäkirjan perusteella useat jäsenvaltiot pyrkivät
vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään verottamalla ympäristön kannalta epäsuotuisia energia-
muotoja. Esimerkiksi Yhdistyneessä kuningaskunnassa otettiin käyttöön ilmastonmuutosmaksu, joka

¥245∂ Asia N 430/2001, komission päätös 30.10.2001 (EYVL C 5, 8.1.2002), asia N 433/2001, komission päätös 30.10.2001
(EYVL C 5, 8.1.2002), asia N 801/2000, komission päätös 18.7.2001 (EYVL C 333, 28.11.2001). Kahdessa
ensimmäisessä päätöksessä komissio totesi selvästi, että tukihankkeet olisi voitu hyväksyä myös EY:n
perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan b alakohdan nojalla, sillä niitä voidaan pitää kyseisessä kohdassa
tarkoitettuina Euroopan yhteistä etua koskevina tärkeinä hankkeina.

¥246∂ Asia N 236/2001, komission päätös 25.7.2001 (EYVL C 268, 22.9.2001).
¥247∂ Asia N 357/1996 (EYVL C 67, 4.3.1997), sellaisena kuin se on muutettuna asiassa N 142/1999 (EYVL C 151, 29.5.1999).
¥248∂ Asia N 246/2001, komission päätös 19.9.2001 (ei vielä julkaistu).
¥249∂ EYVL C 37, 3.2.2001, s. 3.
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koskee energiankulutusta muualla kuin kotitalouksissa. Järjestelmään kuuluvat myös kymmenen vuoden
ajan eri tahoille myönnettävät alennukset tai täysi vapautus verosta.

383. Yhdistyneen kuningaskunnan ilmoitus ilmastonmuutosmaksun alennuksesta tai siitä kokonaan
vapauttamisesta (250) herätti lukuisia valtiontukiin liittyviä kysymyksiä, ja yksi niistä (polttoaineen
kaksoiskäyttöä koskeva vapautus) johti muodollisen tutkintamenettelyn aloittamiseen.

384. Vihreää sähköä Alankomaissa koski asia, jossa sähköntoimittajat tekivät sopimuksen tuulienergian,
vesivoiman (10 MW:iin saakka), vuorovesienergian, aaltoenergian tai muun sellaisen tuottajan kanssa. (251)
Komissio hyväksyi perustelun, jonka mukaan vapautusta hiilidioksidiverosta voidaan pitää perusteltuna
verojärjestelmän luonteen tai yleisen rakenteen vuoksi. Koska vihreän sähkön tuotannosta ei synny
pitkäkestoisia hiilidioksidipäästöjä, on johdonmukaista, ettei hiilidioksidiveroa sovelleta siihen. Sen vuoksi
tämä verovapautus ei kuulu EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan. Komissio
jatkoi kuitenkin Yhdistyneen kuningaskunnan ja Alankomaiden toimenpiteiden tutkimista soveltaen
yhteisön suuntaviivoja valtiontuesta ympäristönsuojelulle.

385. Arvioitaessa Yhdistyneen kuningaskunnan maksun soveltuvuutta yhteismarkkinoille käytettiin
ensimmäistä kertaa arviointiperusteena veronhuojennuksina tai verovapautuksina myönnettävää
toimintatukea sekä jäsenvaltion ja tuensaajayrityksen tekemiä sopimuksia. (252) Alankomaiden vihreää
sähköä koskeneen toimenpiteen soveltuvuutta yhteismarkkinoille taas arvioitiin voimassa oleviin
veroihin sovellettavien sääntöjen pohjalta. Koska näiden toimenpiteiden kohdalla kaikki valtiontuesta
ympäristönsuojelulle annettujen suuntaviivojen ehdot täyttyivät täysin, komissio ei vastustanut tällaisia
verovapautuksia.

386. Toinen tällä alalla erityisen kiinnostava asia oli Yhdistyneen kuningaskunnan tekemä ilmoitus,
joka koski viideksi vuodeksi myönnettävää täyttä vapautusta ilmastonmuutosmaksusta maakaasun osalta
Pohjois-Irlannissa. (253) Komissio tunnusti Pohjois-Irlannin maakaasumarkkinoiden erityistilanteen: uusi
teollisuudenala (vuodesta 1996 alkaen), 40–70 prosenttia korkeammat hinnat kuin muualla
Yhdistyneessä kuningaskunnassa, maakaasuinfrastruktuurin puute ja maakaasun vähäpätöinen osuus
energiankulutuksesta (2,4 %). Komissio myönsi, että ilmastonmuutosmaksun periminen maakaasusta
lisäisi näiden jo ennestään epävarmassa asemassa olevien markkinoiden vaikeuksia; kuitenkin on kyse
ympäristön kannalta suositeltavasta energiamuodosta. Huomioon otettiin myös se, että jos yrityksiä
todella yritetään kannustaa korvaamaan hiili, öljy tai sähkö maakaasulla, on mahdollisuuksia päästä
merkittävään hiilidioksidipäästöjen vähentymiseen, sillä kaasun osuus kokonaisenergiankulutuksesta on
suhteellisen pieni. Komissio hyväksyi myös Yhdistyneen kuningaskunnan perustelun, jonka mukaan
maakaasuinfrastruktuuri voi kehittyä ainoastaan siinä tapauksessa, että maakaasulle on olemassa
liiketoimintamarkkinat. Kun komission päätöksessä hyväksytään edulliset ehdot tällaisen kysynnän
kehittämiseksi, siinä samalla tuetaan välillisesti maakaasuinfrastruktuurin kehittämistä Pohjois-
Irlannissa.

387. Belgiassa on Flanderin alueella otettu käyttöön vihreää sähköä koskevat todistukset vihreän
sähkön tuottajille. Vaikka komissio katsoi, että Flanderin alueen viranomaisten myöntämiin vihreää
sähköä koskeviin todistuksiin ei liittynyt valtion varoja (katso edellä kohta Varojen alkuperä), se
kuitenkin jatkoi ilmoitetun toimenpiteen arviointia valtiontuesta ympäristönsuojelulle annettujen

¥250∂ Asia C 18/2001 (ex N 123/2000), komission päätös 28.3.2001 (EYVL C 185, 30.6.2001).
¥251∂ Asia NN 30/B/2000, komission päätös 28.11.2001 (ei vielä julkaistu).
¥252∂ Tähän liittyy myös asia N 840/A/2000, komission päätös 6.6.2001 ja sen oikaisu; komission päätös 17.10.2001 (EYVL

C 358, 15.12.2001).
¥253∂ Asia N 660/A/2000, komission päätös 18.7.2001 (EYVL C 263, 19.9.2001).
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suuntaviivojen pohjalta ja julisti sen yhteismarkkinoille soveltuvaksi. (254) Samaa lähestymistapaa
sovellettiin Yhdistyneen kuningaskunnan toteuttamiin toimenpiteisiin, joissa määrätään Skotlannin,
Englannin ja Walesin sähköntoimittajia koskevasta velvoitteesta varmistaa, että asiakkaille Isossa-Britan-
niassa toimitetusta sähköstä osa on peräisin uusiutuvista energialähteistä. (255) Yhdistyneen
kuningaskunnan toimenpiteissä määrätään myös, että sähköntoimittajien, joilla ei ole riittävästi vihreää
sähköä koskevia todistuksia, on suoritettava maksuja valtion perustamaan ja hoitamaan rahastoon.
Rahaston tuotto jaetaan sähköntoimittajille. Komissio katsoi tämän uudelleenjakojärjestelmän olevan
valtiontukea. Koska uudelleenjakojärjestelmää koskevat säännöt ovat valtiontuesta ympäristönsuojelulle
annettujen suuntaviivojen mukaiset, komissio julisti ne perustamissopimuksen mukaisiksi.

388. Yhdistyneen kuningaskunnan ilmoitus, joka koski päästökauppajärjestelmää kasvihuonekaa-
supäästöjen vähentämiseksi, katsottiin valtiontuesta ympäristönsuojelulle annettujen suuntaviivojen
mukaiseksi. (256) Kaupankäyntijärjestelyssä eri järjestelmiin kuuluvat päästökiintiöiden haltijat voivat
käydä kauppaa päästökiintiöillä sekä keskenään että muiden osanottajien kanssa. Osanottajat saavat
päästökiintiönsä ilmaiseksi. Ilmoitus on kiinnostava myös siinä suhteessa, että Yhdistyneessä
kuningaskunnassa myönnetään avustuksia yrityksille vastineena absoluuttisista päästönvähennyksistä,
joista tehdään tarjouksia huutokaupassa. Yhdistynyt kuningaskunta väitti tällaisten avustusten olevan
välttämättömiä kannustimina ja komissio julisti ne ympäristönsuojelua koskevien suuntaviivojen
mukaisiksi sen vuoksi, että asiasta ei ole olemassa koko EU:ssa voimassa olevaa pakollista järjestelmää,
ja niin pitkäksi aikaa, kunnes tällainen järjestelmä otetaan käyttöön.

1.4 Pelastus- ja rakenneuudistustuet

389. Komissio ehdotti vuonna 1999 valtiontuesta vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseksi ja
rakenneuudistukseksi annettujen yhteisön suuntaviivojen yhteydessä kaikille jäsenvaltioille aiheellisia
toimenpiteitä. Kaikki jäsenvaltiot hyväksyivät ne. Yksi ehdotetuista toimenpiteistä oli saattaa eräissä
jäsenvaltioissa sovellettavat pelastamis- ja rakenneuudistustukijärjestelmät uusien suuntaviivojen
mukaisiksi. Komission oli vuoden 2000 aikana aloitettava kahdenvälinen vuoropuhelu useiden jäsenval-
tioiden kanssa niiden voimassa olevien tukijärjestelmien hiomiseksi. Komission yksiköissä kiinnitettiin
vuonna 2001 huomiota siihen, että Saksa, jolla on jäsenmaista eniten tällaisia tukiohjelmia (257), oli
muokannut ne uusien suuntaviivojen mukaisiksi.

390. Yhtä Itä-Saksan laajimmista ja hankalimmista valtiontukiasioista, asiaa C 41/99, koskeneet
tutkimukset saatiin Euroopan komissiossa päätökseen 28. maaliskuuta 2001. Maaliskuussa 1996
komissio oli hyväksynyt Lintra-holdingyhtiölle ja sen kahdeksalle tytäryhtiölle myönnetyt tuet. Sen
jälkeen yhtymän yksityistämistä koskenut suunnitelma kariutui. Komissio päätti, että 623 miljoonan
Saksan markan tuki oli kuitenkin myönnetty yhtymän rakenneuudistussuunnitelman mukaisesti ja oli
tuen hyväksymisestä tehdyn komission päätöksen mukaista. Tuensaajilta, Lintra-holdingyhtiöltä ja sen
tytäryhtiöiltä, on kuitenkin perittävä takaisin 35 miljoonan Saksan markan määrä, joka on käytetty

¥254∂ Asia N 550/2000, komission päätös 25.7.2001 (EYVL C 330, 24.11.2001).
¥255∂ Asia N 504/2000, komission päätös 28.11.2001 (ei vielä julkaistu).
¥256∂ Asia N 416/2001, komission päätös 28.11.2001 (ei vielä julkaistu).
¥257∂ Asiat E 4/2001 (ex N 297/01, ex N 81/93), E 5/2001 (ex N 591/90), E 6/2001 (ex N 77/90), E 7/2001 (ex N 18/93),

E 8/2001, E 9/2001 (ex N 512/91), E 10/2001 (ex N 594/91), E 11/2001 (ex N 627/91), E 12/2001 (ex N 255/90), E 13/
2001 (ex N 155/88), E 14/2001 (ex N 442/91), E 15/2001 (ex N 24/95), E 16/2001 (ex N 73/93), E 17/2001 (ex N 413/91),
E 18/2001 (ex NN 81/90), E 20/2001 (ex N 18/83), E 21/2001 (ex N 81/95, ex N 851/96), E 22/2001 (ex N 901/96), E 23/
2001 (ex N 181/95, ex N 79/98), E 24/2001 (ex N 400/94, ex N 997/95), E 25/2001 (ex N 219/96), E 26/2001 (ex N 75/
95, ex N 420/97, ex NN 106/97), E 27/2001 (ex N 599/96), E 28/2001 (ex N 181/97, ex N 117/95, ex N 767/95), E 29/2001
(ex N 711/95, ex N 618/96), E 30/2001 (ex N 629/96), E 31/2001 (ex N 337/96), E 32/2001 (ex N 452/97), E 33/2001 (ex
NN 74/95, ex N 370/97) ja E 34/2001 (ex N 183/94).
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väärin. Käynnissä on myös useita erillisiä menettelyjä, joissa tutkitaan useille Lintran tytäryhtiöille
myönnettyä valtiontukea.

391. Asiassa C 1/2000 Euroopan komissio hyväksyi 8. toukokuuta 2001 valtiollisen Kreditanstalt für
Wiederaufbaun (KfW) saksalaiselle rakennusliikkeelle Philipp Holzmann AG:lle myöntämän
76,7 miljoonan euron (150 miljoonan Saksan markan) pääomalainan ja 80 prosentin valtiontakauksen
63,9 miljoonan euron (125 miljoonan Saksan markan) lainalle. Komissio tuli siihen tulokseen, että nämä
rakenneuudistustoimenpiteet olivat sopivia palauttamaan yrityksen pitkän aikavälin elinkelpoisuuden ja
auttamaan aiemmin tehtyjen virheiden välttämistä jatkossa. Samassa yhteydessä komissio otti huomioon
alkuperäiseen suunnitelmaan tehdyt muutokset ja hyväksyi Kreditanstalt für Wiederaufbaun vuoden
2000 lopussa myöntämän vuoden mittaisen 125 miljoonan Saksan markan (63,9 miljoonan euron)
puiteluoton.

392. Asiassa C 33/98 komissio teki 3. heinäkuuta 2001 osittain kielteisen päätöksen Babcock Wilcox
Españalle (BWE) myönnetystä tuesta. Komissio oli aloittanut huhtikuussa 1998 EY:n perustamissopi-
muksen valtiontukisääntöjen mukaisen muodollisen tutkintamenettelyn, joka koski Sociedad Estatal de
Participaciones Industrialesin (SEPI) vuosina 1994 ja 1997 kokonaan omistamassaan tytäryhtiössä
BWE:ssä toteuttamaa kahta 60,1 miljoonan euron (10 000 miljoonan Espanjan pesetan) pääomankorotusta.
Heinäkuussa 1999 komissio päätti laajentaa menettelyä siten, että tutkimus kattaisi uuden, 246,4 miljoonan
euron (41 000 miljoonan Espanjan pesetan) pääomankorotuksen, josta Espanjan viranomaiset olivat ilmoit-
taneet. Lopuksi komissio laajensi menettelyn heinäkuussa 2000 koskemaan yhteensä 463,5 miljoonan
euron (77,110 miljoonan Espanjan pesetan) tukea, jota oli ehdotettu SEPI:n ja Babcock Borsig AG:n
välisten yksityistämisjärjestelyjen yhteydessä. Komissio päätti kieltää 21,44 miljoonan euron suuruisen
tuen, jonka Espanjan viranomaiset aikoivat myöntää tälle toimivalle yritykselle yhteisyritysten pääomaan
tehtäviin tuleviin sijoituksiin, joiden kautta se saisi uusia tilauksia. Komissio katsoi, että toisin kuin muut
toimintasuunnitelmaan sisältyneet tukea saaneet sijoitukset, tämä suoritus on hyvin lähellä markkinoita,
kuuluu yhtiön kaupalliseen politiikkaan ja sen vuoksi valtion osallistuminen siihen saattaisi vääristää
kilpailua vakavasti yhteismarkkinoita vahingoittavalla tavalla.

393. Kesäkuussa 2000 käynnistetyn perusteellisen tutkimuksen jälkeen komissio teki 30. lokakuuta
2001 lopullisen kielteisen päätöksen asiassa C 36/2000, joka koski tukea Thüringenissä sijaitsevalle
saksalaiselle posliininvalmistajalle Graf von Henneberg GmbH:lle. Komissio määräsi perittäväksi
takaisin noin 71,3 miljoonaa euroa (139,4 miljoonaa Saksan markkaa) tukea, jonka katsottiin olevan
yhteismarkkinoille soveltumatonta ja sääntöjenvastaista. Vakiintuneen käytäntönsä mukaisesti komissio
päätti, että nykyinen Graf von Henneberg vastaa kaiken yhteismarkkinoille soveltumattoman tuen
takaisinmaksamisesta yhdessä edeltäjänsä kanssa.

2 Aluetuet

394. Komissio sai päätökseen muodollisen tutkintamenettelyn, joka koski Saksan uusia osavaltioita,
Berliini mukaan luettuna, hyödyttävää vuoden 1999 veronhuojennuslakia (Investitionszulagen-
gesetz). (258) Tämä laki on merkittävin Itä-Saksan yrityksiä koskeva aluetukijärjestelmä. Myönteisen
päätöksen mahdollistivat tutkintamenettelyn aikana Saksan lakiin tehdyt muutokset. Ennen kaikkea
Saksa hyväksyi alkuinvestointien erottamisen korvausinvestoinneista; ensin mainittuihin voidaan myöntää
investointitukea ja jälkimmäiset hyväksytään toimintatueksi. Korvausinvestointeihin lisättiin toimin-
tatukea koskevat erityisehdot (tuki-intensiteetti enintään 5 prosenttia, tuen loputtava viimeistään 31.
joulukuuta 2004). Saksan lakia muutettiin myös vastaamaan Saksan aluetukikarttaa koskevien komission

¥258∂ Asia C 72/98 (ex N702/97), N 671/99, E 5/98, komission päätös 28.2.2001 (ei vielä julkaistu).
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päätösten mukaista maantieteellistä laajuutta ja enimmäistuki-intensiteettejä (enimmäistuki-intensiteetti
on 10–27,5 prosenttia sen mukaan, onko tuensaaja pk-yritys ja/tai sijaitseeko se Tsekkiin tai Puolaan
rajoittuvalla Interreg III -alueella). Tässä yhteydessä Berliinin työmarkkina-aluetta on tarkasteltava
erikseen. Tämä työmarkkina-alue koostuu Berliinin kaupungista ja sen reuna-alueista (jotka kuuluvat
Brandenburgin osavaltioon), ja sitä pidetään EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan
c alakohdan mukaisena alueena, kun taas Itä-Saksan osavaltiot ovat EY:n perustamissopimuksen
87 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaisia alueita. Sen vuoksi Berliinin työmarkkina-alueen osalta tuki-
intensiteetti on enintään 20 prosenttia nettoinvestointituen osalta eikä alueelle voi saada toimintatukea.

395. Flanderin aluetta koskevan tärkeimmän aluetukiohjelman (259) komissio hyväksyi ilman
muodollisen tutkintamenettelyn aloittamista. EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan
c alakohdan mukaisten aluetukialueiden suurille ja keskisuurille yrityksille (talouskasvulaki 30.12.1970,
Flanderi) tarkoitetun tukijärjestelmän tavoitteena on edistää sijoituksia liiketoimintaan. Tämän
järjestelmän osana komissio hyväksyi rakennuksen leasing-vuokrauksen tukikelpoiseksi investointikus-
tannukseksi, toisin sanoen pikemminkin kiinteäksi pääomakustannukseksi kuin yhtiön juoksevaksi
kustannukseksi. Edellytyksenä on kuitenkin kaikkien seuraavien ehtojen täyttyminen: leasing-
sopimukset sisällytetään käyttöomaisuutena tuensaajan taseeseen, vuokranmaksaja suorittaa poistot
vuokratusta omaisuudesta, leasing-sopimuksen pituus on vähintään viisi vuotta eikä leasing-sopimus
kata juoksevia kustannuksia (kuten ylläpito- tai vakuutuskustannuksia tai muuta sellaista).

396. Komissio hyväksyi rakennuksen leasing-vuokrauksen kiinteäksi käyttökustannukseksi myös
Yhdistyneessä kuningaskunnassa sovellettavan valikoivan aluetuen yhteydessä. (260) Seuraavien ehtojen
on täytyttävä: leasing-vuokrauksen pituuden on oltava vähintään kahdeksan vuotta ja koskettava
ainoastaan rakennusta; lukuun ei oteta mitään liitännäiskäyttökustannuksia, kuten taksoja, yhteisiä
palveluita, vakuutusmaksuja, korjauksia, yleishyödyllisiä palveluja ja niin edelleen. Leasingvuokra-
sopimuksen arvon laskemiseksi diskontataan maksetut vuokrat vähintään kahdeksan vuoden ajalta, jotta
saadaan selville vuokrasitoumuksen senhetkinen nettoarvo.

397. Eräs Italian tekemä ilmoitus (261) johti kiinnostavaan keskusteluun alkuinvestoinnin
määritelmästä. Kyseisessä verotusjärjestelmässä ei viitata nimenomaisesti alkuinvestointeihin sellaisina
kuin ne määritellään alueellisia valtiontukia koskevien suuntaviivojen 4.4 ja 4.6 kohdassa. Siinä
kuitenkin esitetään tukikelpoisen investoinnin tekninen määritelmä, jonka mukaan se on nettoinvestointi
laskettuna seuraavien välisenä erotuksena: yrityksen bruttoinvestointi uuteen omaisuuteen tietyn
viitejakson aikana (edustaa yrityksen tuotantokapasiteetin kasvua) ja kaikki yrityksen omaisuuden
myynnit, poistot ja kirjanpitoarvon alennukset samana viitejaksona (edustaa yrityksen tuotantokapa-
siteetin pienentymistä). Näin ollen investoinnin määrittelemiseksi järjestelmässä vähennetään kokonais-
investoinnista korvausinvestoinnit, jotka on suoritettu yrityksen tuotantokapasiteetin palauttamiseksi ja
joista on vähennetty kaikki omaisuuden myynnit, poistot ja kirjanpitoarvon alennukset tietyn jakson
aikana. Tämän määritelmän perusteella komissio hyväksyi sen, että tukikelpoinen investointi vastasi
alueellisia valtiontukia koskevissa suuntaviivoissa tarkoitettua alkuinvestointia.

398. Sitä vastoin komissio päätti, että eräisiin Espanjan verolakeihin sisältyvää määritelmää (investointi
uuteen kiinteään omaisuuteen) (262) ei voida katsoa suuntaviivoissa tarkoitetuksi investointitueksi, sillä
kustannuksilla voidaan rahoittaa korvausinvestointeja, jotka hyväksytään toimintatueksi.

¥259∂ Asia N 715/2000, komission päätös 21.12.2000, jäsenvaltiolle osoitettu 7.2.2001 päivätty kirje (EYVL C 244, 1.9.2001).
¥260∂ Asia N 731/2000, komission päätös 25.4.2001 (EYVL C 211, 28.7.2001).
¥261∂ Asia N 646/A/2000, komission päätös 13.3.2001 (EYVL C 149, 19.5.2001).
¥262∂ Asiat C 48/1999, C 53/1999 ja C 54/1999, katso jäljempänä.
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399. Seitsemässä tapauksessa komission oli aloitettava muodollinen tutkintamenettely ilmoittamatta
jätetyistä verotukijärjestelmistä Espanjassa. (263) Komissio ei hyväksynyt verovapautusten perusteluksi
verojärjestelmän luonnetta ja taloudellisuutta. Kolmessa asiassa (264) komissio kumosi perustelun, jonka
mukaan tarkasteltavana ollutta verojärjestelmää oli pidettävä voimassa olevana tukena. Komissio katsoi
niiden olevan uutta tukea, koska tutkittuihin tukiin oli joko tehty huomattavia muutoksia tai niillä ei ollut
mitään yhteyttä ennen Espanjan EU:hun liittymistä olemassa olleisiin verojärjestelmiin. Kolmessa
asiassa (jotka koskivat tehdystä investoinnista maksettavan veron alennuksia jopa 45 prosentilla) (265)
komissio katsoi tuen olevan osittain investointitukea ja osittain toimintatukea. Neljässä asiassa komissio
katsoi tuen (väliaikainen verovapaus alennuksina verotettavasta perusmäärästä liukuvan asteikon mukaan
neljän peräkkäisen verovuoden ajaksi) (266) olevan toimintatukea. Yhdessäkään näistä tapauksista
komissio ei katsonut, että tuki olisi yhteismarkkinoille soveltuvaa jonkin EY:n perustamissopimuksen
poikkeuksen nojalla, ja kehotti Espanjaa perimään sääntöjenvastaisen tuen takaisin.

400. Vuonna 1998 komissio ehdotti alueellisia valtiontukia koskevien suuntaviivojen yhteydessä
kaikille jäsenvaltioille aiheellisia toimenpiteitä. Vuosina 1999 ja 2000 komission oli aloitettava kahden-
väliset neuvottelut usean jäsenvaltion kanssa niiden voimassa olevien aluetukijärjestelmien hiomiseksi
siten, että niissä otetaan tarkasti huomioon aluetuen suuntaviivojen määräysten sanamuoto ja merkitys.
Italian (267) ja Saksan (268) osalta useat tällaiset hallinnolliset yhteistyötoimenpiteet päättyivät tänä vuonna,
kun komissio lähetti niille kirjeen, jossa todettiin kyseessä olleen aluetukijärjestelmän olevan
mukautusten jälkeen alueellisia valtiontukia koskevien suuntaviivojen mukainen.

401. Lisäksi komissio on tehnyt useita päätöksiä suurille investointihankkeille myönnettävästä alueel-
lisesta tuesta annettujen monialaisten puitteiden mukaisesti. (269) Asiassa N 783/2000 komissio päätti
8. toukokuuta 2001, ettei se vastusta ehdotettua 119,080 miljoonan euron tukea Wacker Chemie GmbH
Nünchritzille entisen Hüls AG -silikonitehtaan laajentamiseen ja uudenaikaistamiseen. Komissio on
päättänyt, että tuen ehdotettu intensiteetti, 26,77 prosenttia bruttoavustusekvivalentteina ilmaistuna, jää
alle monialaisten puitteiden mukaan tälle nimenomaiselle hankkeelle sallitun enimmäistuki-intensiteetin.
Arvioidessaan tuen soveltuvuutta yhteismarkkinoille komissio on ottanut huomioon markkinatilanteen,
hankkeen myötä suoraan syntyvien työpaikkojen määrän sekä sijoituksen myönteiset vaikutukset tukea
saavien alueiden talouteen. (270) Asiassa N 184/2000 komissio hyväksyi 18. heinäkuuta 2001
27,6 miljoonan euron tuen Kartogroupin investoinnille Leunaan Sachsen-Anhaltin osavaltiossa.
Investoinnin tarkoituksena on wc-paperia ja talouspaperia tuottavan pehmopaperitehtaan perustaminen.
Kokonaisinvestointikustannukset ovat 85 miljoonaa euroa (166 miljoonaa Saksan markkaa), ja
hyväksytty tuki vastaa 35 prosenttia tukikelpoisista kokonaiskustannuksista. Investointihanke luo
korkeasta työttömyydestä kärsivälle alueelle 154 pysyvää työpaikkaa. Komissio hyväksyi tuen, koska se
katsoi tuen olevan suurille investointihankkeille myönnettävästä alueellisesta tuesta annettujen
monialaisten puitteiden mukaista.

¥263∂ Asia C 48/1999, komission päätös 11.7.2001 (ei vielä julkaistu), asia C 49/1999, komission päätös 11.7.2001 (ei vielä
julkaistu), asia C 50/1999, komission päätös 11.7.2001 (ei vielä julkaistu), asia C 51/1999, komission päätös 11.7.2001 (ei
vielä julkaistu), asia C 52/1999, komission päätös 11.7.2001 (ei vielä julkaistu), asia C 53/1999, komission päätös
11.7.2001 (ei vielä julkaistu), asia C 54/1999, komission päätös 11.7.2001 (ei vielä julkaistu).

¥264∂ Asiat C 48/1999, C 53/1999 ja 54/1999, katso edellä.
¥265∂ Asiat C 48/1999, C 53/1999 ja C 54/1999, katso edellä.
¥266∂ Asiat C 49/1999, C 50/1999, C 51/1999 ja C 52/1999, katso edellä.
¥267∂ Asiat N 272/98, NN 132/93, N 307/96, NN 61/93, NN 88/93, N 26/98, N 487/95, N 747/97, N 659/a/97, N 288/96 ja C 27/89.
¥268∂ Asiat N 711/95 ja N 618/96.
¥269∂ EYVL C 107, 7.4.1997, s. 1.
¥270∂ Aluetuen enimmäismäärä kyseisellä alueella on 35 prosenttia brutto suurten yritysten osalta.
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3 Alakohtaiset tuet

3.1 Erityissääntöjen soveltamisalaan kuuluvat alat

3.1.1 Laivanrakennusteollisuus

402. Laivanrakennusteollisuudelle myönnettävän tuen uusien sääntöjen vahvistamisesta annetun
neuvoston asetuksen EY (N:o) 1540/98 3 artiklan 1 kohdan (271) mukaisesti vuoden 2001 alun jälkeen
laivanrakennusteollisuuden alalla ei ole hyväksytty uutta toimintatukea.

403. Komissio jatkoi 29. marraskuuta hyväksymänsä kannan mukaisesti kaksijakoista strategiaansa
yhteisön laivanrakennusteollisuuden puolustamiseksi väitettyjä Korean laivanrakennusteollisuudelleen
myöntämiä tukia vastaan. Toisaalta komissio suoritti kaupan esteistä annetun asetuksen (272) mukaisia
tutkimuksia ja valmisteli WTO:n piirissä toteutettavia toimia Koreaa vastaan. Toisaalta komissio esitti
ehdotuksen asetukseksi väliaikaisista järjestelyistä laivanrakennusteollisuuden suojaamiseksi. (273)

404. Ehdotetut väliaikaiset järjestelyt ovat poikkeuksellinen toimenpide, jonka tarkoituksena on tukea
komission toimia Koreaa vastaan tukia ja tasoitustulleja koskevan WTO:n sopimuksen mukaisesti.
Toimenpide ei tule voimaan, ennen kuin komissio käynnistää Korean vastaiset toimet WTO:ssa, ja
toisaalta sen voimassaolo lakkaa, jos yhteisö ja Korea pääsevät asiasta sopimukseen. Joka tapauksessa se
päättyy 31. joulukuuta 2002.

405. Kokoontuessaan 5. joulukuuta teollisuusneuvosto ei hyväksynyt näitä poikkeuksellisia toimen-
piteitä. Näin ollen komissio ei ole vielä käynnistänyt Korean vastaisia toimia WTO:ssa. Se kuitenkin
aikoo saattaa kaupan esteistä annetun asetuksen mukaiset tutkimuksensa ajan tasalle vuoden 2002
alkupuoliskon aikana.

406. Komissio päätti 25. heinäkuuta 2001 julistaa Le Levant -matkustaja-aluksen investoijille
myönnetyn ilmoittamatta jätetyn valtiontuen yhteismarkkinoille soveltumattomaksi. (274) Laivan
rahoittajat olivat yksityisiä sijoittajia, joiden omistuksessa laiva on edelleen. Alusta liikennöi CIL-yhtiö,
jonka on tarkoitus ottaa alus lopulta omistukseensa. Sijoittajilla oli oikeus vähentää sijoitusosuutensa
verotettavasta tulostaan osana verotusjärjestelmää (Ponsin laki). Tällaisissa hankkeissa komissio tarkistaa
tuen kehitysosuuden. Tässä tapauksessa komissio katsoi, että alus ei millään merkittävällä tavalla edistä
Saint-Pierren ja Miquelonin saarten kehitystä. Koska sääntöjenvastainen tuki oli jo ehditty myöntää, se
on perittävä takaisin. Komission näkemyksen mukaan sijoittajien, jotka ovat välittömiä tuensaajia ja
aluksen tämänhetkisiä omistajia, on maksettava tuki takaisin.

407. Komissio päätti laajentaa Espanjan laivanrakennusteollisuuden rakenneuudistusta koskenutta
muodollista tutkintamenettelyä kattamaan kaikki toimet, jotka johtivat IZAR-laivanrakennuskonsernin
perustamiseen. (275) Komissio epäilee, oliko hinta, jonka sotilastelakkakonserni Bazan (joka sittemmin
muutti nimensä IZARiksi) maksoi valtion omistamalta siviilitelakkakonserni Astilleros Españolesilta
(AESA) ja valtion holdingyhtiö Sociedad Estatal de Participationes Industrialesilta (SEPI) ostamistaan
useista telakoista aito markkinatoimenpide vai voiko se olla tukea uudelle IZAR-konsernille. Komissio
epäilee, onko tällainen apu laivanrakennusteollisuutta koskevien valtiontukisääntöjen mukaista. Sen vuoksi

¥271∂ EYVL L 202, 18.7.1998, s. 1.
¥272∂ Neuvoston asetus (EY) N:o 3286/94, EYVL L 349, 31.12.1994, s. 71.
¥273∂ KOM(2001) 401 lopullinen, EYVL C 304 E, 30.10.2001, s. 208.
¥274∂ Asia C 74/99.
¥275∂ Asia C 40/00, päätös 28.11.2001.
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se on päättänyt laajentaa toimenpiteestä, jolla SEPI osti AESAlta kaksi telakkaa ja moottoritehtaan, jo
aloitettua tutkintamenettelyä.

3.1.2 Terästeollisuus

408. Kuudennet terästukisäännöt ovat voimassa EHTY:n voimassaolon päättymiseen eli heinäkuuhun
2002 asti. Niiden mukaan tukea voidaan myöntää vain muutamiin tarkoituksiin; tutkimus- ja kehitys-
toimintaan, ympäristönsuojeluun sekä sosiaalisten toimenpiteiden rahoittamiseen tehtaiden sulkemisen
yhteydessä.

409. Ympäristönsuojeluun myönnettyä tukea komissio hyväksyi seuraaville EHTY:n terästeollisuus-
yrityksille: Voest Alpine Linz (1,6 miljoonaa euroa), Voest Alpine Donawitz (2,6 miljoonaa euroa),
Böhler Edelstahl (348 830 euroa) sekä useat espanjalaiset yhtiöt. Komissio ei hyväksynyt tukea
BRE.M.A Warmwalzwerkille (622 564 euroa), sillä tukitasosta ei ollut vähennetty sijoituksen tuottamia
säästöjä, kuten terästukisääntöjen liitteessä edellytetään.

410. Tutkimus- ja kehitystoimintaan komissio hyväksyi tukea seuraaville yrityksille: Corus Technology
BV (166 661 euroa), Sidmar NV (505 620 euroa), Stahlwerke Bremen (290 828 euroa) ja Cogne Acciai
Speciale (2,58 miljoonaa euroa). Komissio ei hyväksynyt tukea Eko Stahlille (399 004 euroa), sillä se
katsoi tämän yhtiön toimivan pelkkänä koekenttänä kyseisen tutkimus- ja kehityshankkeen muille
osanottajille.

411. Lisäksi komissio teki Georgsmarienhütte Holding GmbH:ta ja Gröditzer Stahlwerke GmbH:ta
koskevat lopulliset päätökset, joissa se katsoi, ettei hallinnointisopimukseen eikä omaisuuden myyntiin
liittynyt valtiontukea.

3.1.3 Kivihiiliteollisuus

412. 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 kuitenkin päättäneet tukea kaivoksiaan pääasiassa sosiaalisin ja alueellisin
perustein. Näitä valtiontukia säännellään päätöksellä 3632/93/EHTY (276), joka sisältää mainittujen tukien
myöntämisedellytykset. Jäsenvaltiot ilmoittavat tuista vuosittain; komissio tutkii ilmoitukset huolellisesti
ja hyväksyy ne. Käytäntö säilyy voimassa EHTY:n perustamissopimuksen voimassaolon päättymiseen asti.

413. Komissio hyväksyi 25. heinäkuuta 2001 tekemällään päätöksellä ehdotuksen neuvoston
asetukseksi kivihiiliteollisuuden valtiontuesta. (277) Sen on tarkoitus kattaa valtiontuet, joiden voimassaolo
jatkuu 23. heinäkuuta 2002 jälkeen.

414. Vuonna 2001 komissio hyväksyi valtiontukiohjelmat, joiden nojalla Saksa (278), Ranska (279),
Espanja (280) ja Yhdistynyt kuningaskunta (281) voivat myöntää kivihiiliteollisuudelle sen tarvitsemaa
julkista rahoitusta vuodelle 2001. Tuet kattavat tuotantokustannusten ja kivihiilen kansainvälisen
hinnan välisen erotuksen sekä sisältävät korvauksen sosiaaliturvamaksuista

¥276∂ EYVL L 329, 30.12.1993, s. 12.
¥277∂ KOM(2001) 423 lopullinen (EYVL C 304 E, 30.10.2001, s. 202).
¥278∂ Komission päätös 21.12.2000, N 1/2001, EYVL L 127, 9.5.2001, s. 55.
¥279∂ Komission päätös 23.5.2001, N 3/2001, EYVL L 239, 7.9.2001, s. 35.
¥280∂ Komission päätös 11.12.2001, N 2/2001, ei vielä julkaistu.
¥281∂ Komission päätös 8.5.2001, N 4/2001, EYVL L 241, 11.9.2001, s. 10; komission päätös 25.7.2001, N 6/2001, EYVL

L 305, 22.11.2001, s. 27; komission päätös 17.10.2001, N 7/2001 ja N 8/2001 (ei vielä julkaistu).
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3.1.4 Moottoriajoneuvoteollisuus

415. Komissio päätti 13. marraskuuta 2001 jatkaa moottoriajoneuvoalan valtiontukia koskevan
yhteisön puitesäännön (EYVL C 279, 15.9.1997) voimassaoloaikaa. Kaikki jäsenvaltiot hyväksyivät
jatkamisen. Voimassaoloaika jatkuu vuodella, 31. joulukuuta 2002 saakka, elleivät uudet suurille
investointihankkeille myönnettävästä alueellisesta tuesta annetut monialaiset puitteet tule voimaan tätä
ennen ja korvaa erityisesti moottoriajoneuvoalan valtiontukia koskevaa puitesääntöä.

416. Tammikuun 17. päivänä 2001 komissio hyväksyi 40 miljoonan Englannin punnan alueellisen
investointituen Nissan Motor Manufacturing Ltd:lle. (282) Kyseinen tuki on alueellista investointitukea
Sunderlandissa (Yhdistynyt kuningaskunta) sijaitsevan autotehtaan muuntamiseen uuden Micra-mallin
tuotantoon sopivaksi. Komissiolla oli ollut asiasta epäilyksiä, jotka olivat johtaneet muodollisen tutkin-
tamenettelyn aloittamiseen syyskuussa 2000, mutta niille ei löytynyt vahvistusta.

417. Komissio päätti 6. kesäkuuta tehdä lopullisen päätöksen kieltää tutkimus- ja kehitystuki, jota
Italian viranomaiset ehdottivat myönnettäväksi IVECO S.p.A:lle, Fiat-yhtymän tytäryhtiölle, joka toimii
suunnittelun alalla. Suunnitellun tuen määrä oli nimellisarvoltaan 16 miljoonaa euroa, mutta se koski
lähes 111 miljoonan euron investointihanketta IVECOn kevyiden ajoneuvojen sarjan uudistamiseksi ja
laajentamiseksi.

418. Komissio tuli siihen tulokseen, että suunniteltu tuki ei ollut IVECOlle välttämätön uuden kevyen
pakettiautosarjan kehittämiseen. Vaikka hankkeen avulla tuote aikaisempaan malliin verrattuna
parantuikin, investoinnin innovatiivinen luonne rajoittui siihen, mitä moottoriajoneuvoteollisuudessa
muutenkin uusien mallien kehittämisen ja markkinoille saattamisen yhteydessä tehdään.

419. Tutkimus- ja kehitystoiminnan valtiontukea ohjaavien sääntöjen mukaan tukea voidaan myöntää,
jos se toimii yrityksille kannustimena toteuttaa tutkimus- ja kehitystoimintaa tavanomaisen päivittäisen
toimintansa lisäksi. Jos uuden mallin tai malliston kehittäminen katsottaisiin tukikelpoiseksi tutkimus-
toiminnaksi, kaikki autonvalmistajat voisivat vaatia tutkimus- ja kehitystukea kaikille markkinoille
tuomiinsa automalleihin. Julkinen tuki olisi tällöin pelkkää toimintatukea, eikä se saavuttaisi tavoitettaan
houkutella yrityksiä toteuttamaan tutkimusta, johon ne eivät muussa tapauksessa olisi ryhtyneet.

420. Lokakuun 23. päivänä 2001 Euroopan komissio hyväksyi espanjalaiselle moottoriajoneuvojen
valmistajalle Santana Motorille vuonna 1999 myönnetyn pääomanlisäyksen, sillä toimenpide ei ollut
valtiontukea. Komissio on hyväksynyt osittain myös Santanalle myönnetyn investointituen, joka liittyy
sen vuosia 1998–2006 koskevaan strategiseen suunnitelmaan.

421. Kun pääomanlisäyksiä tehdään yrityksiin, joissa on mukana julkisia varoja, komission on
varmistettava, ettei toimenpiteeseen liity valtiontukea. Siksi komissio toteuttaa perusteellisen
tutkimuksen todetakseen, oliko pääomanlisäys perusteltu markkinatalouden ehdoilla toimivan sijoittajan
näkökulmasta yhtiön kannattavuus ja kasvunäkymät huomioon ottaen. Edellä mainitussa asiassa
komissio tuli siihen johtopäätökseen, että Santanan kannattavuusnäkymät olivat niin hyvät, että
pääomanlisäys oli perusteltu. Sen vuoksi komissio päätti, että pääomanlisäys ei ollut valtiontukea.

422. Alueellisen investointituen osalta komissio päätteli, että tuki on yhteismarkkinoille soveltuvaa,
kunhan siinä noudatetaan rajoja, joiden ylittyessä on tehtävä tarkempi, moottoriajoneuvoteollisuuteen
sovellettavien erityissääntöjen mukainen arviointi. Hyväksyttävän tuen määräksi määriteltiin
8,68 miljoonaa euroa.

¥282∂ Asia C 51/2000.
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423. Muodollisen tutkintamenettelyn jälkeen 28. helmikuuta 2001 komissio hyväksyi 78 miljardin
Italian liiran (40 miljoonan euron) alueellisen investointituen uuden Punto-mallin tuotannolle Fiatin
tehtaalla Etelä-Italian Melfissä. Komissio tutki hankkeen maantieteellistä siirrettävyyttä ja tuli siihen
tulokseen, että Fiat-yhtymän tehdas Tychyssä Puolassa olisi ollut käytettävissä oleva vaihtoehto. Tuen
suhteellisuuden arvioimiseksi toteutettiin kustannus-hyötyanalyysi. Siinä verrattiin hankkeen kustan-
nuksia Melfissä toteutettuna sen kustannuksiin vaihtoehtoisessa sijaintipaikassa. Koska suunniteltu
tuki-intensiteetti ei ylittänyt aluetuen enimmäismäärää eikä alueellisen haitan intensiteettiä (tuotannon
sijoittamisesta Puolan Tichyn sijasta Melfiin aiheutuvat lisäkustannukset), komissio päätteli, että mootto-
riajoneuvoalan valtiontukia koskevaa yhteisön puitesääntöä oli noudatettu ja että tukiehdotus on EY:n
perustamissopimuksen mukainen.

424. Joulukuun 20. päivänä 2001 komissio päätti muodollisen tutkintamenettelyn jälkeen, että Saksan
on supistettava alueellista investointitukea, jota se on suunnitellut myöntävänsä DaimlerChryslerille
uuden moottoritehtaan rakentamiseksi Kölledaan Thüringenissä, joka on EY:n perustamissopimuksen
87 artiklan 3 kohdan a alakohdassa tarkoitettu tukialue.

425. Tuen välttämättömyyden osalta Saksa ilmoitti, että investointi voitaisiin toteuttaa myös vaihto-
ehtoisessa paikassa Unkarissa (Nyergesujfalussa). Saamiensa asiakirjojen perusteella komissio tuli siihen
johtopäätökseen, että Unkarin sijoituspaikka oli uskottava kaupallinen vaihtoehto. Tuen suhteellisuuden
osalta kustannus-hyötyanalyysin tulos oli, että alueellisen haitan intensiteetti Kölledassa oli
31,93 prosenttia, mikä oli vähemmän kuin Saksa alun perin oli ilmoittanut. Tuotantokapasiteetin
huomattavan kasvun vuoksi sallittua tuki-intensiteettiä supistettiin edelleen yhdellä prosenttiyksiköllä
30,93 prosenttiin. Näin ollen komissio saattoi hyväksyä tuen määräksi vain 30,93 prosenttia
185 miljoonan euron (nykyinen nettoarvo) tukikelpoisista investoinneista, mikä vastaa 57,22 miljoonaa
euroa (nykyinen nettoarvo). Jäljelle jäävät 6,58 miljoonaa euroa ilmoitetusta tuesta katsottiin yhteismark-
kinoille soveltumattomaksi.

426. Muodollisen tutkintamenettelyn jälkeen Euroopan komissio päätti 18. heinäkuuta 2001 supistaa
suunniteltua alueellista investointitukea Volkswagenin uudelle autotehtaalle Dresdenissä. Uuden mallin
kokoonpano ja koontivarasto suunniteltiin sijoitettavaksi Dresdeniin ja esivalmistusyksikkö ja maalaamo
läheiseen Moseliin, jotka molemmat ovat EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan a alakohdassa
tarkoitettuja tukialueita.

427. Tuen välttämättömyyden osalta komissio päätteli menettelyn kuluessa saamiensa asiakirjojen
pohjalta, että tuotanto Tsekissä (Prahassa ja Kvasinyssä) oli ollut yhtiölle uskottava kaupallinen
vaihtoehto. Tuen suhteellisuuden osalta komissio perusti arvionsa kahteen erilliseen kustannus-hyötyana-
lyysiin: toisaalta Dresdenin ja Prahan, toisaalta Moselin ja Kvasinyn sijaintipaikkoja koskevaan
analyysiin. Investoinnissa Moseliin suunniteltu tuki-intensiteetti oli alhaisempi kuin alueellinen haitta ja
alueellisen tuen enimmäisintensiteetti. Sen vuoksi komissio hyväksyi Moseliin suunnitellun
65 miljoonan Saksan markan tuen. Dresdeniin suunnitellun investoinnin osalta Saksan suunnittelema
tuki-intensiteetti ylitti alueellisen haitan. Näin ollen komissio hyväksyi 80 miljoonan Saksan markan
tukimäärän, ja sen ylittävä 25,7 miljoonan Saksan markan osuus katsottiin yhteismarkkinoille soveltu-
mattomaksi.

3.1.5 Liikenne

Rautatieliikenne

428. Komissio on jo muutaman vuoden ajan ajanut politiikkaa, jonka tavoitteena on luoda liikenne-
muotojen välille uusi tasapaino ja edistää ympäristön kannalta vähemmän vahingollisia liikennemuotoja
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kestävään liikennejärjestelmään pääsemiseksi. Hiljattain esittämässään yhteistä liikennepolitiikkaa
koskevassa valkoisessa kirjassa komissio muistutti siitä, että rautatieliikenne on strateginen ala, josta
riippuu, onnistuvatko uuden tasapainon luomiseen tähtäävät pyrkimykset. Sen vuoksi komissio suhtautuu
edelleen myönteisesti rautatieliikennealan valtiontukiin, sekä rautatieliikenteen palvelujen että erityisesti
rautatieinfrastruktuuriin tehtävien investointien osalta, sillä suurten investointikustannusten takia ne eivät
ole toteutettavissa ilman julkista rahoitusta.

429. Komissio päätti 13. helmikuuta 2001 yleisen liikennepolitiikkansa mukaisesti olla vastustamatta
Yhdistyneen kuningaskunnan päätöstä myöntää julkisista varoista avustuksia hankkeille, joiden
tarkoituksena on osoittaa entistä suuremmalle osalle väestöä, että rautatieliikenne voi olla tehokas ja
elinkelpoinen liikennemuoto ja vaihtoehto erityisesti tieliikenteelle (asia N 687/2000, raideliikenteen
innovatiiviset ratkaisut) (283). Lisäksi komissio hyväksyi 19. syyskuuta 2001 huomattavan määrän
valtiontukea Yhdistyneen kuningaskunnan rautatieliikenteen hallinnosta vastaaville tahoille rahoittamaan
osaltaan merkittävää uudistuksiin suunnattavaa investointiohjelmaa, joka koskee Ison-Britannian
rautateiden keskeistä infrastruktuuriverkkoa (asia N 500/2001, tuki verkon uudistamiseen Yhdistyneessä
kuningaskunnassa). (284)

Meriliikenne

430. Vuoden 2001 aikana komissio hyväksyi useita yhteisön merimiesten työllisyyden edistämiseen
tähtääviä tukiohjelmia. Nämä tukitoimenpiteet auttavat vähentämään merenkulkualan yritysten
palkkakustannuksia, jotta ne pystyvät vastaamaan ulkomaiseen kilpailuun ilman, että niiden on
turvauduttava laajamittaiseen ulosliputukseen ja siirtymiseen sellaisten maiden lipun alle, jotka tarjoavat
laivanvarustajalle edullisemman verotuksen ja sosiaaliturvajärjestelmän. Toimenpiteet edistävät myös
yhteisön merimiesten työpaikkojen säilymistä, minkä myötä pidetään yllä merenkulkualan taitotietoa ja
alan hyvää turvallisuustasoa.

431. Komissio antoi 8. helmikuuta hyväksyntänsä sille, että Ranska jatkaa vuoden 2001 jälkeenkin työnan-
tajien sosiaaliturvamaksujen palauttamista laivanvarustamoille koskevaa järjestelmää, jonka komissio oli
vuonna 1999 hyväksynyt kolmen vuoden pituisena. Laivahenkilökuntaa työllistäville, ulkomaisen kilpailun
kohteena oleville yrityksille korvataan järjestelmästä eläkemaksuja sekä sairaus- ja työtapaturmavakuutus-
maksuja, jotka on maksettu edellisenä vuonna maksujen keräämisestä vastaaville viranomaisille.

432. Lisäksi 30. huhtikuuta komissio hyväksyi Ranskan suunnitelman täydentää järjestelmäänsä
yhteisön merimiesten työllisyyden tukemiseksi siten, että merenkulkualan yrityksille korvataan
lapsilisistä ja työttömyysvakuutusmaksuista aiheutuneita kuluja.

433. Suomen osalta komissio hyväksyi 6. maaliskuuta ohjelman, jonka mukaan työnantajalle
korvataan merenkulkijoiden työeläkemaksut, työttömyys-, tapaturma- ja henkivakuutusmaksut sekä
vapaa-ajan vakuutuksen maksut. Tukitoimenpiteitä sovelletaan kaikkiin aluksiin, jotka on merkitty
alusrekisteriin ulkomaanliikenteen kauppa-aluksina. Näihin kuuluvat tietyin ehdoin myös hinaajat ja
työntäjät. Näissä kahdessa tapauksessa tukea sovelletaan vain avomerialuksiin.

434. Komissio päätti 28. helmikuuta aloittaa EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdan
mukaisen menettelyn arvioidakseen tukitoimenpiteitä, jotka liittyivät Société Nationale Maritime Corse-
Méditerranée -yhtiön (SNCM) hoitamien julkisen palvelun velvoitteiden korvaamiseen. (285) Päätös

¥283∂ Komission päätös 13.2.2001.
¥284∂ Komission päätös 19.9.2001 (EYVL C 333, 28.11.2001, s. 7).
¥285∂ Asia C 14/2001, EYVL C 117, 21.4.2001.
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tehtiin sen jälkeen, kun vuonna 1998 aloitetun tutkintamenettelyn yhteydessä komissiolle oli ilmoitettu
uusia tietoja tuista, joita Ranskan valtion väitettiin maksavan Corsica Marittima -yhtiölle (SNCM:n
tytäryhtiö) Ranskan ja Italian välistä matkustajaliikennettä varten Genovan ja Bastian sekä Livornon ja
Bastian välisillä reiteillä. (286)

435. Lokakuun 30. päivänä 2001 komissio päätti lopettaa nämä kaksi menettelyä yhdessä. Komissio
päätteli, että koska SNCM:lle maksetut tuet eivät ole ylittäneet kuluja, jotka sille ovat koituneet
viranomaisten määrittämien vaatimusten mukaisen Korsikan julkisen meriliikennepalvelun tarjoa-
misesta, sen tytäryhtiön Corsica Marittiman ei voida katsoa hyötyneen ristikkäistuista. Lisäksi komission
tutkimus osoitti, että jälkimmäisen maksamien vuokrien määrittämisessä on otettu huomioon markkina-
olosuhteet. Komissio myös pyysi Ranskaa ilmoittamaan komissiolle ennen Korsikan liikennettä
koskevan uuden julkisen palvelun sopimuksen voimaantuloa toimenpiteistä, jotka se toteuttaa SNCM:n
rakenteiden sopeuttamiseksi asetuksen (ETY) N:o 3577/92 4 artiklan täytäntöönpanosta johtuviin uusiin
markkinaolosuhteisiin.

436. Italian osalta komissio päätti 20. kesäkuuta lopettaa elokuussa 1999 aloitetun menettelyn, joka
koski Tirrenia di Navigazionelle vuodesta 1990 aina vuoden 2000 loppuun saakka myönnettyjä tukia.
Komissio katsoi, että näihin tukiin voitiin soveltaa EY:n perustamissopimuksen 86 artiklan 2 kohdan
mukaista poikkeusta, joka koskee yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviä palveluja tuottavia
yrityksiä. Komissio katsoi, että Italian myöntämä tuki oli tarpeellinen ja kohtuullinen korvaus Tirrenia di
Navigazionelle uskotusta tehtävästä: taata vuoden ympäri riittävän tiheä säännöllinen yhteysliikenne
tietyistä Sisilian ja Sardinian satamista muihin kohteisiin sekä näiden satamien suuntaan.

437. Tirrenia di Navigazionelle maksettava korvaus rajoitetaan kuitenkin 1. tammikuuta 2001 alkaen
kattamaan vajaus, joka aiheutuu tarjottaessa Italian vuosille 2000–2004 tekemiä sitoumuksia vastaavia
palveluja. Näin otetaan huomioon 1. tammikuuta 1999 toteutetun rannikkoliikenteen vapauttamisen
aiheuttamat markkinoiden muutokset sekä äskettäin alalle tulleet uudet toimijat. Sitoumusten mukaan
Tirrenia di Navigazionen liikennöimien vuorojen määrää vähennetään, jotta muut liikenteenharjoittajat
saavat paremmat toimintamahdollisuudet kaupallisesti kannattavilla reiteillä.

438. Heinäkuun 25. päivänä komissio hyväksyi tuet, jotka Espanja oli myöntänyt meriliikenneyhtiö
Trasmediterranealle valtion kanssa vuonna 1978 tehdyn julkisen palvelun sopimuksen purkamiseksi.
Komissio hyväksyi myös tuet, joiden tarkoituksena oli korvata yhtiölle julkisen palvelun velvoitteet,
jotka se oli vuonna 1998 ottanut hoitaakseen Kanariansaarilla.

439. Komissio katsoi, että Trasmediterranean ja Espanjan valtion välillä vuonna 1978 tehdyn julkisen
palvelun sopimuksen purkamisesta johtuvat tuet olivat voimassa olevaa tukea. Tuet liittyivät sopimuksen
kattaman ajanjakson aikana syntyneisiin oikeuksiin ja velvoitteisiin ja vastasivat niiden korvausten
määrää, jotka oli maksettava Trasmediterranealle vuosina 1978–1997 sopimuksen mukaisesti suorite-
tuista meriliikennepalveluista.

440. Heinäkuun 18. päivänä komissio päätti lopettaa Italian satama-alalle vuosina 1992–1998
myöntämää valtiontukea koskeneet perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdan mukaiset menettelyt,
jotka se oli aloittanut 3. syyskuuta 1993 ja 23. kesäkuuta 1996 sekä joita se oli laajentanut
21. tammikuuta 1999. (287) Italian hallitus käynnisti vuonna 1991 alan perusteellisen rakenneuudistuksen.
Siinä yhteydessä myönnettiin huomattavia tukia voimassa olleen järjestelmän purkamiseksi ja alan
avaamiseksi kilpailulle. Lopullisessa päätöksessä komissio päätteli, että valtiontuki, jonka Italia on

¥286∂ Asia C 79/98, EYVL C 62, 4.3.1999.
¥287∂ Asiat C 27/93 ja C 81/98, EYVL L 312, 29.11.2001, s. 5.
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myöntänyt satamayrityksille, -yhtiöille ja -konsortioille suorina avustuksina asianomaisten yritysten,
yhtiöiden ja konsortioiden velkojen takaisinmaksamiseksi ja tappioiden kattamiseksi ja jonka määrä on
120 miljoonaa euroa, ei sovellu yhteismarkkinoille ja Italian valtion on perittävä se takaisin. Komissio
päätti kuitenkin, että valtiontuki, jonka Italia on myöntänyt satamayhtiöiden ja -konsortioiden jäseninä
oleville satamatyöntekijöille korvauksena työsuhteen päättymisestä ja heidän varhennettua eläkkeellesiir-
tymistään koskevista maksuista, ei ole Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 87 artiklassa tarkoi-
tettua tukea. Myöskään toimenpiteet, jotka koskevat ansioturvakassaa, työkyvyttömille työntekijöille
kertakorvauksena maksettavaa erorahaa sekä Dovadolan lomakotia ja jotka Italia on toteuttanut satama-
työntekijöiden sairausvakuutuksen ja sosiaaliturvan suojaamiseksi, eivät ole EY:n perustamissopimuksen
87 artiklassa tarkoitettua tukea.

441. Joulukuun 20. päivänä 2001 komissio antoi Yhdistyneelle kuningaskunnalle luvan ulottaa
avustuksia rahtiliikenteen infrastruktuureihin koskeva tukiohjelma rannikkoliikenteeseen ja lyhyen
matkan merenkulkuun sekä hyväksyi Rosythin satamaan liittyvän hankkeen. (288) Kyseessä oli
ensimmäinen kerta, kun valtiontukisääntöjä sovellettiin satamainfrastruktuuriin. Komissio katsoo
yleensä, että valtion myöntämä rahoitus infrastruktuuriin, joka on kaikille mahdollisille käyttäjille avoin
syrjimättömin ehdoin ja jonka hallinnosta vastaa valtio, ei kuulu EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan
1 kohdan soveltamisalaan. Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa Aéroports de
Paris vastaan Euroopan yhteisöjen komissio (289) antamasta tuomiosta voi tehdä sen johtopäätöksen, että
infrastruktuurin hallinnointi ja käyttöön tarjoaminen saattavat olla taloudellista toimintaa EY:n perusta-
missopimuksen 87 artiklan 1 kohtaa sovellettaessa. Valtiontuki infrastruktuurin hoitajalle, joka on valittu
avoimella ja syrjimättömin ehdoin toteutetulla menettelyllä vastaamaan liikenneinfrastruktuurin
rakennus-, huolto- ynnä muista töistä, vastaa kuitenkin markkinahintaa eikä yleensä aiheuta tarvetta
soveltaa EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohtaa. Avustuksia rahtiliikenteen infrastruktuureihin
koskeva tukiohjelma sekä Rosythin satamahanke hyväksyttiin EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan
3 kohdan c alakohdan nojalla.

Sisävesiliikenne

442. Valkoisessa kirjassa Eurooppalainen liikennepolitiikka vuoteen 2010: valintojen aika (290)
määritellään yhteisön liikennepolitiikan päälinjat. Siinä suositellaan painopistealueeksi toimintaa uuden
tasapainon etsimiseksi liikennemuotojen välille. Tähän uuteen tasapainoon on pyrittävä erityisesti
suosimalla ympäristöä säästäviä liikennemuotoja, joissa on käyttämätöntä kapasiteettia, kuten sisävesilii-
kennettä. Sisävesiliikenne on varma, puhdas ja energiatehokas liikennemuoto. Lisäksi sisävesiliiken-
teessä on merkittävää hyödyntämätöntä kapasiteettia. Toimet tavaraliikenteen suuntaamiseksi teiltä
sisävesiliikenteeseen ovat näin ollen yhteisen edun mukaisia EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan
3 kohdan c alakohdan mukaisesti. Samoin neuvoston asetuksessa (EY) N:o 718/1999 pyritään kannus-
tamaan jäsenvaltioita toteuttamaan sisävesiliikennettä edistäviä toimenpiteitä. (291)

443. Sisävesiliikenteen alalle vuonna 2001 myönnetyt valtiontuet liittyivät tukiohjelmiin, joilla
esimerkiksi Ranskassa kannustettiin sisävesiliikenteen alusten muuntamista markkinoiden vaatimuksia
vastaaviksi (292) tai Alankomaissa edistettiin teollisuuden yhteyksiä sisävesiväylille tukemalla niiden
rakentamista, laajentamista ja käyttöönottoa, mikä hyödyttää siirtymistä muista kulkumuodoista sisäve-

¥288∂ Asia N 649/2001.
¥289∂ Asia T-128/98, Aéroports de Paris v. Euroopan yhteisöjen komissio, Kok. 2000, s. II-3929.
¥290∂ KOM(2001) 370.
¥291∂ Neuvoston asetus (EY) N:o 718/1999, annettu 29 päivänä maaliskuuta 1999, yhteisön sisävesiliikenteen aluskapasiteettia

koskevista toimintalinjoista sisävesiliikenteen edistämiseksi (EYVL L 90, 2.4.1999).
¥292∂ Asia N 299/01, päätös 2.10.2001 (EYVL C 342, 5.12.2001).



130 XXXI KILPAILUPOLITIIKKAA KOSKEVA KERTOMUS 2001 – SEC(2002) 462 LOPULLINEN

KILPAILURAPORTTI 2001

siliikenteeseen. (293) Jälkimmäisessä tapauksessa komissio katsoi, että kysymyksessä oli julkinen yhteis-
rahoitus infrastruktuureille, joiden osalta ei ole olemassa kilpailtuja markkinoita. Näin ollen valtion
osallistuminen oli perusteltua, sillä se oli tarpeen liikenteen yhteensovittamiseksi EY:n perustamis-
sopimuksen 73 artiklan mukaisesti.

444. Lisäksi komissio hyväksyi valtiontuen lastaus- ja purkujärjestelmän rakentamiseen (rahtiterminaalit)
Flanderin sisävesille. Tuen tarkoituksena on edistää sisävesien käyttömahdollisuuksia ja lisätä tämän liiken-
nemuodon käyttöä. (294) Päätöksessään komissio kiinnitti huomiota erityisesti siihen, että sisävesikuljetusten
tehokas toiminta edellyttää suuria infrastruktuuri-investointeja ja että tällaiset investoinnit eivät ole taloudel-
lisesti toteuttamiskelpoisia ilman julkisen rahoituksen osuutta.

Ilmailu

445. Vuodelle 2001 luonteenomaista oli jakautuminen kahtia: aikaan ennen ja jälkeen 11. syyskuuta,
niin merkittävästi Yhdysvaltoihin tehdyt terrori-iskut vaikuttivat lentoliikenteeseen. Siviili-ilmailualan ja
lentokenttien valtiontukea koskevan politiikkansa osalta Euroopan komissio jatkoi kuitenkin joulukuussa
1994 hyväksyttyjen suuntaviivojen (295) noudattamista.

446. Terroristi-iskujen johdosta komissio selvensi pikaisesti alaa koskevaa politiikkaansa. (296) Lisäksi
komissio myönsi, että jotkin valtiontuet saattavat olla perusteltavissa reaktiona poikkeuksellisiin tapahtumiin.
Se viittasi tukiin, jotka liittyvät sopivien vakuutusten tarjonnan puutteeseen, tukiin, joilla korvataan ilmatilan
sulkemisesta neljäksi päiväksi lentoyhtiöille aiheutuneita tappioita, sekä tapahtumien aiheuttamiin turvalli-
suustoimenpiteiden kustannusten kasvuun. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava kaikista toteuttamistaan tällaisista
tukitoimenpiteistä, ja ne tutkitaan EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaisesti.
Komissio hyväksyi jo vuoden 2001 aikana useita vakuutuksiin liittyviä valtiontukia.

447. Jotta lentokoneet voisivat hoitaa liikennettä ja lentokentät toimia, jäsenvaltiot ilmoittivat
komissiolle tuista, joita ne aikoivat myöntää valtiontakausjärjestelmistä yksityisille vakuutusyhtiöille,
jotka tarjoavat vakuutuksia terrorismiin liittyvien riskien varalta. Komissio hyväksyi useita ehtoja
asettaen lentoyhtiöille ja terrorismiin liittyvien riskien varalta vakuutuksia tarjoaville yksityisille
vakuutusyhtiöille myönnettävän tuen (297) seuraavien valtioiden osalta:

– Yhdistynyt kuningaskunta: päätös tehty 23. lokakuuta 2001 (298)

– Luxemburg ja Portugali: päätökset tehty 28. marraskuuta (299)

– Belgia ja Ruotsi: päätökset tehty 11. joulukuuta (300)

– Tanska, Saksa, Espanja, Ranska ja Itävalta: päätökset tehty 20. joulukuuta (301).

¥293∂ Asia N 597/2000, päätös 31.1.2001 (EYVL C 102, 31.3.2001).
¥294∂ Asia N 550/2001, julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyönä toteutettu lastaus- ja purkujärjestelmä, komission päätös

11.12.2001 (ei vielä julkaistu).
¥295∂ Yhteisön suuntaviivat EY:n perustamissopimuksen 92 ja 93 artiklan sekä ETA-sopimuksen 61 artiklan soveltamisesta

ilmailualan valtiontukiin (EYVL C 350, 10.12.1994, s. 5).
¥296∂ Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle, annettu 10.10.2001 – Yhdysvalloissa suoritettujen terrori-

iskujen seuraukset ilmailualalla, KOM(2001) 574 lopullinen.
¥297∂ Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle, annettu 10.10.2001 – Yhdysvalloissa suoritettujen terrori-

iskujen seuraukset ilmailualalla, sellaisena kuin se on Euroopan unionin neuvoston väliaikaisen työryhmän muuttamana.
¥298∂ Asia NN 90/2001.
¥299∂ Asiat NN 140/2001 ja NN 144/2001.
¥300∂ Asiat NN 139/2001 ja NN 141/2001, EYVL C 24, 26.1.2002.
¥301∂ Asiat NN 153/2001 (Itävalta), NN 157/2001 (Ranska), NN 146 ja 161/2001 (Tanska), NN 143/2001 (Espanja) ja NN 162/2001

(Saksa).
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448. Sittemmin komissio jatkoi ilmailuteollisuudelle myönnettävää valtiontukea koskevaa vakiin-
tunutta politiikkaansa. Se aloitti myös tutkimukset, jotka koskevat erään lentokentän rahoitusta.

449. Komissio päätti 18. heinäkuuta 2001, että Belgian viranomaisten Sabena-lentoyhtiölle
myöntämät koulutustuet (302) ovat yhteensopivia EY:n perustamissopimuksen kanssa koulutukseen
myönnettävää tukea koskevien yhteisön puitteiden (303) mukaisesti.

450. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin antoi 12. joulukuuta 2000 tuomion, jolla kumottiin
Alitalia-yhtiölle myönnettyjä tukia koskeva päätös 97/789/EY. Tämän vuoksi komissio teki
18. heinäkuuta 2001 uuden päätöksen, jossa korjataan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen
esilletuomat arviointivirheet ja perustelujen puutteellisuus sekä julistetaan Alitalia-yhtiölle pääoman
lisäyksenä kolmessa erässä myönnetty yhteensä 2 750 miljardin Italian liiran tuki yhteismarkkinoille
soveltuvaksi. (304)

451. Lisäksi komissio hyväksyi kaksi pelastustukea lentoyhtiöille, jotka molemmat osittain kuuluvat
konkurssin tehneeseen Swissair-ryhmään. Lokakuun 17. päivänä komissio päätti olla vastustamatta
Sabena-lentoyhtiölle myönnettyä 125 miljoonan euron pelastustukea. (305) Joulukuun 20. päivänä
komissio päätti olla vastustamatta 120 miljoonan euron pelastustukitoimenpidettä, jonka Nordrhein-
Westfalenin osavaltio on myöntänyt lainatakauksina saksalaiselle LTU-lentoyhtiölle.

452. Lentokenttien osalta tehtiin yksi päätös, jossa vapautus velvoitteesta maksaa yhtiöveroa katsottiin
valtiontueksi. Kahdessa muussa asiassa kyseisiä toimenpiteitä taas ei katsottu valtiontuiksi.

453. Heinäkuun 3. päivänä 2001 komissio päätti, että alankomaalaiselle Schiphol Groupille
(Amsterdamin Schiphol-lentokentän sekä muita Alankomaiden lentokenttiä omistava ja niiden toimintaa
hoitava yhtiö) myönnetty vapautus yritysverosta on valtiontukea ja sen vuoksi se on lakkautettava
1. tammikuuta 2002 lähtien. (306)

454. Maaliskuun 13. päivänä 2001 komissio päätti, että Italian Piemonten alueen myöntämää julkista
rahoitusta Torinon, Cuneon ja Biellan lentokenttien infrastruktuurin parantamiseen ja kehittämiseen ei
voitu pitää valtiontukena. Komissio katsoi, että kyseisten lentokenttien sijainti ja niiden pääasiassa
paikallinen merkitys taloudellisen ja kilpailuvaikutuksensa osalta olivat riittävät perustelut
päätökselle. (307)

455. Lokakuun 5. päivänä 2001 komissio teki päätöksen kantelusta, joka koski Aer Riantaa,
irlantilaista valtionyhtiötä, joka omistaa Dublinin, Corkin ja Shannonin lentokentät ja hoitaa niiden
toimintaa. Päätöksen mukaan Aer Riantan aikaisempi verovapautus ei enää ollut kiistanalainen kysymys,
koska sen verotuksellinen erityisasema oli muuttunut 1. tammikuuta 1999. Lisäksi päätöksen mukaan
lentokenttäinfrastruktuurin siirtäminen Irlannin valtiolta Aer Riantalle markkina-arvoa alhaisemmaksi

¥302∂ EYVL L 249, 19.9.2001.
¥303∂ EYVL C 343, 11.11.1998.
¥304∂ EYVL L 271, 12.10.2001.
¥305∂ C(2001) 3137 lopullinen, ei vielä julkaistu.
¥306∂ Tätä päätöstä ei ole vielä julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä, mutta siihen voi tutustua kilpailun

pääosaston Internet-sivuilla numerolla E 45/2000. Katso myös IP/01/934.
¥307∂ Tätä päätöstä ei ole vielä julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä, mutta siihen voi tutustua kilpailun

pääosaston Internet-sivuilla numerolla N 58/2000.
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katsotulla hinnalla ei ollut valtiontukea eikä myöskään se, että Aer Rianta on verovapaiden myymälöiden
ja pysäköintitalojen toimiluvan haltija. (308)

3.1.6 Maatalous

456. Euroopan komissio hyväksyi 6. kesäkuuta 2001 uudet yhteisön suuntaviivat valtiontuesta
maataloustuotteiden mainontaan. (309) Uudet suuntaviivat selventävät komission politiikkaa laatutuotteita,
alueellista alkuperää olevia tuotteita ja jäljitettävyyttä koskevan mainonnan osalta.

457. Tuotteiden alueellista alkuperää voidaan nyt mainostaa, kunhan tavaroiden vapaan liikkuvuuden
sääntöjä noudatetaan. Uusien suuntaviivojen mukaan mainontaan, jossa alkuperä on pääasiallinen viesti,
voidaan myöntää tukea, jos mainonta toteutetaan sen jäsenvaltion tai alueen ulkopuolella, jossa kyseistä
maataloustuotetta tuotetaan. Tavoitteena olisi oltava kuluttajien tutustuttaminen uusiin tuotteisiin. Myös
silloin, kun mainonta on tarkoitettu tuotantojäsenvaltion tai -alueen kuluttajille, tuotteen alkuperästä
voidaan kyllä tiedottaa. Tällaisissa tapauksissa viittauksen alkuperään on kuitenkin oltava toissijainen
tuotteen laatuun verrattuna.

458. Tukea voidaan myöntää myös laatutuotteiden mainontaan, jos kyseiset tuotteet täyttävät
tavanomaista selvästi korkeammat standardit tai niillä on suojattu alkuperänimitys. Väitteet, joiden
mukaan tuotteet ovat korkealaatuisia, vaikka ne itse asiassa täyttävät ainoastaan kaikkien samanlaisten
tuotteiden kaupan pitämiseen sovellettavan lainsäädännön vaatimukset, voivat johtaa kuluttajaa harhaan.
Mainontaan voidaan myöntää valtiontukea ainoastaan, jos sisämarkkinoita koskevia sääntöjä ei rikota.

459. Jos tuotteella on jokin EU:n rekisteröimä suojattu nimitys (suojattu alkuperänimitys – SAN,
suojattu maantieteellinen merkintä – SMM, aito perinteinen tuote – APT), komissio ei yleensä vastusta
tuen myöntämistä, jos mainonnassa viitataan asianomaisen tuotteen alkuperään edellyttäen, että
viittaukset vastaavat täydellisesti rekisteröintiä.

460. Naudanlihan merkitsemisen osalta käyttöön on otettu pakollinen merkintäjärjestelmä. Näin ollen
uusissa säännöissä määritellään myös, millä tavoin jäljitettävyyden mahdollistavien järjestelmien mainos-
tamista voidaan tukea. Yksittäisten yritysten mainostamiseen ei edelleenkään saa myöntää valtiontukea.
Suuntaviivoissa tuen enimmäismääräksi vahvistetaan 50 prosenttia, paitsi tiettyjen muita heikommassa
asemassa olevilla alueilla sijaitsevien pk-yritysten tuotteiden osalta tämä prosenttimäärä on 75.

461. Uusilla suuntaviivoilla kumotaan kaksi aiempaa, vuosilta 1986 ja 1987 peräisin olevaa asiakirjaa.
Tällä kodifioinnilla ja selkeyttämisellä on tarkoitus jatkaa valtiontukia koskevien yhteisön sääntöjen
yksinkertaistamista ja lisätä niiden avoimuutta. Uusia suuntaviivoja sovelletaan uusiin valtiontukiin,
käsittelemättä olevat ilmoitukset mukaan luettuina, 1. päivästä tammikuuta 2002.

462. Maatalousalan valtiontukien kohdalla vuoden 2001 tärkein kysymys on epäilemättä liittynyt
BSE-kriisin seurauksiin. Tavallisesti valtiontukisäännöissä kielletään jäsenvaltioita maksamasta
tulotukea viljelijöille, sillä se voisi vääristää kilpailua ja vaikuttaa yhteisön markkinajärjestelyjen
toimintaan. Tällaista tukea voidaan myöntää ainoastaan poikkeuksellisissa olosuhteissa vahinkojen
korvaamiseksi.

463. Komissio on tunnustanut edelleen jatkuvan naudanlihamarkkinoiden kriisin, joka sai alkunsa
BSE-taudista viime vuoden lopulla johtuneen pelon vuoksi, EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan

¥308∂ Tämä päätös ei ole vielä kilpailun pääosaston Internet-sivuilla.
¥309∂ EYVL C 252, 12.9.2001, s. 5.
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2 kohdan b alakohdan mukaiseksi poikkeukselliseksi tapahtumaksi. Poikkeukselliseksi ei katsottu
myynnin tai liikevaihdon laskua. Komissio katsoo myynnin laskun johtuneen poikkeuksellisesta ja
harvinaisesta tapahtumien yhdistelmästä, joka aiheutti viljelijöille tulonmenetyksiä: vientimarkkinat
sulkeutuivat yhteisössä tuotetulta naudanlihalta ja Euroopan kuluttajat reagoivat voimakkaan negatii-
visesti. Lisäksi näitä tapahtumia ennen tai niiden kanssa samanaikaisesti löytyivät vielä ensimmäiset
BSE-tapaukset Saksan, Espanjan ja Italian kaltaisista maista, yhteisön tasolla kiellettiin kaikenlaisen
lihaluujauhon markkinointi rehuksi ja kriisin hoito jäsenvaltioissa oli toisinaan kiistanalaista.

464. Näin ollen Euroopan komissio on antanut jäsenvaltioille luvan maksaa marraskuun 2000 ja
kesäkuun 2001 välisenä aikana BSE-kriisin vuoksi tappioita kärsineille naudanlihan tuottajille tulotukea
yhteensä 460 miljoonaa euroa sekä muita BSE:hen liittyviä valtiontukia (BSE-testien kustannuksiin,
korvauksiin teurastamoille, hävitettyjen eläinten arvon korvaamiseen, karjakannan lisäämiseen tiloilla,
joilta on löytynyt BSE:tä, prosessoidun eläinperäisen proteiinin ja rehun varastointi-, kuljetus- ja
hävityskustannuksiin).

465. Komissio sai yhteensä 379 ilmoitusta suunnitelluista valtiontukitoimenpiteistä maatalousalan ja
maatalouden raaka-aineita jalostavan teollisuuden hyväksi. Komissio ryhtyi myös tutkimaan
39 tukitoimenpidettä, joista ei ollut ilmoitettu etukäteen EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan
3 kohdan mukaisesti. Komissio ei vastustanut tuen myöntämistä 212 toimenpiteen osalta. Monet näistä
toimenpiteistä hyväksyttiin sen jälkeen, kun jäsenvaltio joko muutti niitä tai sitoutui muuttamaan niitä
yhteisön valtiontukisääntöjen mukaisiksi. EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdan mukainen
menettely aloitettiin 15 asiassa, kun asianomaisten toimenpiteiden soveltumisesta yhteismarkkinoille oli
vakavia epäilyjä. Viiden asian kohdalla komissio sai päätökseen 88 artiklan 2 kohdan mukaisen
menettelyn, kahden osalta lopullinen päätös oli kielteinen. Kaikissa niissä asioissa, joissa tehtiin
kielteinen päätös ja kyseinen jäsenvaltio oli jo myöntänyt tuen, komissio kehotti perimään myönnetyn
tuen takaisin.

3.1.7 Kalastus

466. Niin yhteisön kuin jäsenvaltioidenkin tasolla kalastusalalle myönnetty julkinen tuki on edelleen
merkittävää alan yhteiskunnallisten ja taloudellisten ominaisuuksien vuoksi.

467. Komissio tutki, ovatko kalastusalan kansalliset tukijärjestelmät yhdenmukaisia uusien kalastus-
ja vesiviljelyalan valtiontukien tarkastelemista koskevien suuntaviivojen (310) kanssa.

468. Uusissa kalastus- ja vesiviljelyalan valtiontukien tarkastelemista koskevissa suuntaviivoissa, joita
sovelletaan 1. tammikuuta 2001 alkaen, tarkennetaan eräiden erityisalojen sääntöjä. Niiden mukaan
kalastusalalla ei sovelleta yhteisön alueellisia valtiontukia koskevia suuntaviivoja vaan alan aluetukioh-
jelmat tutkitaan kalastusalan suuntaviivojen nojalla. Lisäksi suuntaviivoissa esitetään yksityiskohtai-
semmat säännöt koulutus-, neuvonta- ja koekalastustuen arvioinnille sekä määritellään tarkemmin
vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseksi ja rakenteiden uudistamiseksi tarkoitetun tuen myöntä-
misehdot (viittaus komissiolle toimitettavaan aluskapasiteetin vähentämissuunnitelmaan). Niissä täsmen-
netään myös kalastustoiminnan hallinnon ja valvonnan kehittämiseen sekä käytettyjen alusten ostoon
tarkoitettua tukea koskevia yksityiskohtia ja ehtoja. Erityistapausten osalta suuntaviivoissa määritellään
tarkemmin tulotukiin liittyvät yksityiskohdat (poikkeuksellisiin olosuhteisiin liittyviä toimenpiteitä
arvioidaan tapauskohtaisesti ja toiminnan keskeyttämisen yhteydessä sovelletaan suuntaviivojen
vastaavaa kohtaa). Hallinnollisiin menoihin liittyviä luottoja koskeva kohta on poistettu ja vastaavasti
suuntaviivoihin on lisätty luonnonmullistusten tai poikkeuksellisten tapahtumien aiheuttaman vahingon

¥310∂ EYVL C 19, 20.1.2001.
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korvaamiseksi myönnettävää tukea, vakuutusmaksuja, syrjäisimpiä alueita ja työllisyystukia koskevat
kohdat. Uusissa suuntaviivoissa on kaksi liitettä, jotka ovat osoituksena hyväksyttyjen ohjelmien
tehostetusta 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 tukiohjelmienkin
ulkopuolella myönnettävien yksittäistenkin tukien osalta, vaikka niitä ei koskisikaan ehdollisessa
päätöksessä asetettu erityinen velvoite esittää kertomus.

469. Etenkin vuoden 2001 jälkipuoliskolla komissiolle ilmoitettiin poikkeuksellisen lukuisista
ohjelmista, jotka liittyivät kalatalouden ohjauksen rahoitusvälineen puitteissa hyväksyttyihin kansallisiin
yhteisrahoitettuihin tukitoimenpiteisiin sekä uusien yhteisön suuntaviivojen käyttöönoton valmisteluun.

3.2 Alat, joihin ei sovelleta erityissääntöjä

3.2.1 Rahoitusala

470. Bankgesellschaft Berliniä koskeneessa asiassa NN 53/2001 Euroopan komissio hyväksyi
25. heinäkuuta 2001 pelastustuen, joka oli tarpeen pankin omien varojen määrän saamiseksi takaisin
9,7 prosentin tasolle, joka sillä oli ennen kriisiin joutumistaan. Tähän käytettiin valtiontukea noin kaksi
miljardia euroa. Pankki oli vuonna 2000 kärsinyt huomattavia tappioita epäonnistuneissa liiketoimissa
pääasiassa kiinteistöalalla. Pelastustuen hyväksyminen perustui siihen, että Saksan viranomaiset
sitoutuivat esittämään rakenneuudistussuunnitelman kuuden kuukauden kuluessa, ja tuki rajoittui vain
tälle ajalle tai vaihtoehtoisesti ajanjaksolle, joka komissiolta kuluu rakenneuudistussuunnitelmaa
koskevan päätöksen tekemiseen. Tämän toisen tutkimuksen yhteydessä komissio tarkastelee vaadittavaa
tuen määrää tarkemmin ja pyytää korvauksia tuen kilpailua vääristävän vaikutuksen tasoittamiseksi, jos
sitä pidetään tarpeellisena.

471. Joulukuun 11. päivänä 2001 komissio päätti, että 23. joulukuuta 1998 annetulla Italian lailla
N:o 461/98 ja siihen liittyvällä 17. toukokuuta 1999 annetulla asetuksella N:o 153/99 käyttöön otetut
pankkeja koskevat verotoimenpiteet ovat ristiriidassa EY:n perustamissopimuksen valtiontukisääntöjen
kanssa. Kyseiset toimenpiteet tuovat syrjivää kilpailuetua pankeille, jotka osallistuvat suotuisasta
kohtelusta hyötyviin toimintoihin. Italian on nyt perittävä määrät, joita verovapautuksista hyötyneet
pankit välttyivät maksamasta. Komissio jatkaa (pankeista erillisille) pankkisäätiöille myönnetyn
valtiontuen tutkimista. Näiden toimenpiteiden luonne on vielä määrittelemättä. Komissio tutki myös,
voitaisiinko erityisverokohtelua pitää rakenneuudistustukena. Valtiontuesta vaikeuksissa olevien
yritysten pelastamiseksi ja rakenneuudistukseksi annettujen yhteisön suuntaviivojen soveltamisen
edellytykset eivät kuitenkaan täyty. Tuesta ei ilmoitettu komissiolle erikseen. Tuesta hyötyvät pankit
eivät olleet vaikeuksissa, eikä tuen tarkoituksena ole palauttaa yrityksen elinkelpoisuutta pitkällä
aikavälillä. Lisäksi suuntaviivoissa edellytetään, että kilpailijoihin kohdistuvat tuen haitalliset
vaikutukset on pyrittävä poistamaan mahdollisimman laajasti (tavallisesti tämä toteutuu pienemmän
markkinaosuuden muodossa rakenneuudistuksen jälkeen). Kyseisessä asiassa tällaista ei ole odotet-
tavissa.

3.2.2 Palvelut

472. EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 1 kohdassa ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 659/1999
18 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti komissio ehdotti 13. marraskuuta 2001 Ranskalle, että se
toteuttaisi aiheelliset toimenpiteet asiassa E 46/2001 eli poistaisi keskinäisille vakuutusyhtiöille ja
eläkelaitoksille myönnetyn vapautuksen sairausvakuutussopimuksista kannettavasta verosta. Vaihtoeh-
toisesti Ranskan viranomaiset voivat myöntää vapautuksen korvaukseksi yleiseen taloudelliseen tarkoi-
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tukseen liittyvien palvelujen hoitamisesta, mutta niiden on huolehdittava siitä, ettei vapautuksesta
syntyvä tuki ylitä niitä kustannuksia, joita tällaisten velvoitteiden hoitaminen aiheuttaa.

473. Portugalin julkista yleisradioyhtiötä RTP:tä koskeneita tapauskohtaisia toimenpiteitä
koskeneessa asiassa komissio käynnisti 13. marraskuuta 2001 muodollisen tutkintamenettelyn, sillä se
epäili, etteivät 83,6 miljoonan euron korvaukset, jotka Portugalin valtio myönsi RTP:lle, ole oikeassa
suhteessa niihin korvattaviin kustannuksiin, joita RTP:lle aiheutui julkisen palvelun velvoitteiden
täyttämisestä vuosina 1992–1998. Menettelyn aloittaminen johtui kolmesta kantelusta, jotka portugali-
lainen yksityinen televisioyhtiö SIC oli tehnyt komissiolle vuosina 1993, 1996 ja 1997. Komissio teki jo
7. marraskuuta 1996 päätöksen ensimmäisestä kantelusta ja osasta toista kantelua, mutta ensimmäisen
oikeusasteen tuomioistuin kumosi sen. (311)

3.2.3 Poikkeukselliset tapahtumat

474. Komissio hyväksyi Valle d’Aostan alueeseen kohdistuvan tukihankkeen lokakuun 2000 rankka-
sateista johtuneiden tulvien ja maanvyörymien aiheuttamien vahinkojen korvaamiseksi. (312) Järjestelmän
mukaan yrityksille, jotka ovat joutuneet keskeyttämään toimintansa sateiden vuoksi, korvataan tästä
aiheutuneet kiinteät kustannukset sillä edellytyksellä, että ne ovat aloittaneet toimintansa uudelleen. Tuki
kattaa enintään 95 prosenttia kiinteistä kustannuksista, joita yritykselle on aiheutunut onnettomuudesta
johtuneen toiminnan keskeytymisen ja sen uudelleen aloittamisen välisenä ajanjaksona, joka kuitenkin voi
olla enintään kuusi kuukautta. Tuesta vähennetään summat, joita tuensaaja mahdollisesti saa vakuutuskor-
vauksina. Hanke kestää yhden vuoden, ja Italian viranomaiset ovat suunnitelleet siihen käytettäväksi
516 456 euroa. Järjestelmä katsottiin EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 2 kohdan b alakohdan
mukaiseksi, koska se on tarkoitettu luonnonmullistuksen aiheuttaman vahingon korjaamiseen. Komissio
katsoi, että järjestelmän kohteena olevat tapahtumat ovat määräyksessä tarkoitettuja luonnonmullistuksia.
Lisäksi komissio kiinnitti huomiota siihen, että tuki ei missään tapauksessa johtaisi ylisuuriin
korvauksiin ja että tarkoitukseen kohdennetut varat sekä aiottujen tuensaajien määrä huomioon ottaen
kunkin yrityksen saamat summat ovat todennäköisesti melko vaatimattomia.

D – Menettelyt

475. Neuvoston asetuksen (EY) N:o 659/1999 hyväksymisen ja voimaantulon myötä monet valtion-
tukien tutkimista koskeneet yksityiskohtaiset menettelysäännöt saatiin kodifioitua. Vaikka jotkin
yhteisöjen tuomioistuimen käsittelemistä asioista koskevat päätöksiä, jotka komissio oli tehnyt ennen
asetuksen voimaantuloa, osaan tuomioista sisältyy hyödyllisiä viitteitä asetuksen säännösten tulkinnasta
ja soveltamisesta.

1 Muodollisen tutkintamenettelyn aloittaminen

476. Yhteisöjen tuomioistuin korosti kahdessa vuonna 2001 antamassaan tuomiossa sitä, että
komissiolla ei ole harkintavaltaa päättää, aloittaako se perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdan
mukaisen muodollisen tutkintamenettelyn. Erityisesti yhteisöjen tuomioistuin painotti, että komissiota tai
jäsenvaltiota koskeviin hallinnollisiin syihin vetoamalla ei voida perustella menettelyn aloittamatta

¥311∂ Asia T- 46/97, 10.5.2000.
¥312∂ Asia N 429/2001, komission päätös 17.10.2001 (EYVL C 5, 8.1.2002). Komissio oli jo 29.11.2000 hyväksynyt

tukijärjestelmän, jolla tuetaan luonnononnettomuuksien varalta tehtäviä turvajärjestelyjä Valle d’Aostassa koskevaa
suunnitelmaa (N 433/2000). Tämä tukijärjestelmä muodostaa puitteet rankkasateita koskevalle turvasuunnitelmalle.
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jättämistä, jos komissiolla on tai pitäisi olla vakavia epäilyksiä toimenpiteen soveltuvuudesta yhteismark-
kinoille.

477. Asiassa Prayon-Rupel 15. maaliskuuta 2001 antamassaan tuomiossa (313) yhteisöjen tuomioistuin
selvensi edelleen niitä olosuhteita, joissa komission on aloitettava muodollinen tutkintamenettely.
Menettelyllä on kaksi päämäärää: sen tarkoituksena on toisaalta suojella niiden kolmansien oikeuksia,
joita asia mahdollisesti koskee, ja toisaalta antaa komissiolle mahdollisuus olla täysin selvillä kaikista
asiaan liittyvistä seikoista, ennen kuin se tekee päätöksensä. Näin ollen muodollinen tutkintamenettely
on aloitettava, jos komissiolla on huomattavia vaikeuksia arvioida sitä, soveltuuko tuki yhteismarkki-
noille. Huomattavien vaikeuksien käsite on objektiivinen. Tästä seuraa, että ensimmäisen oikeusasteen
tuomioistuimen harjoittamassa laillisuusvalvonnassa, joka kohdistuu huomattavien vaikeuksien olemas-
saoloon, ei rajoituta tarkastelemaan ainoastaan sitä, onko asiassa tehty ilmeinen arviointivirhe. Tuomio-
istuin tutkii, olisiko niiden tietojen huomioonottamisen, joita komissio käytti tai joita se olisi voinut
käyttää päätöksen tekoajankohtana, pitänyt johtaa vakaviin epäilyihin. Tässä yhteydessä tuomioistuin
huomautti, että todisteet huomattavista vaikeuksista voidaan johtaa myös alustavaan menettelyyn
liittyvistä olosuhteista ja sen kestosta. Yhteisöjen tuomioistuin päätteli, että kyseessä olevassa asiassa
tukisuunnitelmaa koskevan ilmoituksen ja päätöksen välille jäänyt kahdeksan kuukauden aika sekä
komission toistuvasti esittämät tietopyynnöt ja kyseessä olleen jäsenvaltion haluttomuus antaa tietoja
olivat merkki huomattavista vaikeuksista. Kaikki nämä näkökohdat huomioonottaen tuomioistuin katsoi,
että komissio ei tuntenut tosiseikkoja riittävän hyvin tehdessään päätöksensä olla vastustamatta
suunnitelmaa myöntää kyseistä valtiontukea ja että sen olisi pitänyt aloittaa muodollinen tutkintame-
nettely tarkempien tietojen hankkimiseksi ja arviointiin liittyneiden huomattavien vaikeuksien
voittamiseksi.

478. Yhteisöjen tuomioistuin sovelsi samoja perusteluja kumotessaan komission päätöksen olla
vastustamatta tukea, jonka Ranska oli myöntänyt väkevien viinien ja tislattujen alkoholijuomien
tuottajille. (314) Koska kyseisessä asiassa komission saamissa kanteluissa oli vahvoja todisteita siihen
suuntaan, että kyseisellä tukisuunnitelmalla oli yhteys verokohteluun, joka saattaisi rikkoa muita
perustamissopimuksen määräyksiä, komissiolla oli vakavia vaikeuksia arvioida kyseisen suunnitelman
soveltuvuutta yhteismarkkinoille. Näissä olosuhteissa komission olisi pitänyt aloittaa perustamis-
sopimuksen 88 artiklan 2 kohdan mukainen menettely.

479. Itävalta vaati yhteisöjen tuomioistuinta kumoamaan komission päätöksen muodollisen tutkin-
tamenettelyn aloittamisesta Siemens Bauelemente OHG:lle myönnetystä tuesta. Itävalta väitti, että
kyseisessä asiassa komissiolle alustavan tutkimuksen tekemiseen varattu kahden kuukauden määräaika,
joka vahvistettiin asiassa Lorenz annetussa tuomiossa, oli jo kulunut umpeen ja tuesta oli tullut voimassa
olevaa tukea komission aloittaessa menettelyn. Komissiolla ei sen vuoksi olisi ollut enää oikeutta aloittaa
muodollista tutkintamenettelyä. Yhteisöjen tuomioistuin vahvisti, että oikeuskäytäntö asiassa Lorenz
viittaa siihen, että ilmoitetusta tuesta tulee voimassa olevaa tukea, jos kaksi tarvittavaa ja riittävää
edellytystä täyttyy: täydellisen ilmoituksen tekemisestä alkaneen kahden kuukauden määräajan on oltava
loppunut ja jäsenvaltion on ilmoitettava suunnitellun tuen toteuttamisesta komissiolle etukäteen. Tuomio-
istuin hylkäsi komission väitteen, jonka mukaan sillä vielä ennakkoilmoituksen jälkeenkin olisi oikeus
vastustaa tukea. Tuomioistuin teki kuitenkin selväksi, että asian kannalta merkitykselliseen aikaan ei
ollut vielä hyväksytty EY:n perustamissopimuksen 89 artiklaan perustuvia menettelysääntöjä.
Nyttemmin asetuksen (EY) N:o 659/1999 4 artiklan 5 kohdan ja 6 kohdan säännösten myötä tuomiota ei
voida enää soveltaa, sillä niissä komissiolle annetaan nimenomaan oikeus vastustaa tukea 15 työpäivän

¥313∂ Asia T-73/98, Société chimique Prayon-Rupel v. komissio, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 15.3.2001,
Kok. 2001, s. II-867.

¥314∂ Asia C-204/97, Portugali v. komissio, tuomio 3.5.2001, Kok. 2001, s. I-3175.
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kuluessa jäsenvaltion tekemän ennakkoilmoituksen vastaanottamisesta. Vaikka tuomio näin ollen ei
suoranaisesti vaikutakaan tämänhetkisiin menettelysääntöihin, siinä vahvistetaan yhteisöjen tuomiois-
tuimen tiukka asenne komissiolle asetettujen määräaikojen noudattamiseen. Se vastaa myös tuomiois-
tuimen noudattamaa yleislinjaa, jonka mukaan aina, kun komissiolla on epäilyksiä tuen
soveltuvuudesta yhteismarkkinoille, tutkintamenettely on aloitettava pikaisesti.

2 Voimassa olevat tuet

480. Yhteisöjen tuomioistuin käsitteli kysymystä uuden tuen erottamisesta voimassa olevasta
tuesta. (315) Kyseessä oli komission päätös, joka oli osittain kumottu jo yhteisöjen tuomioistuimen
aikaisemmalla, 15. kesäkuuta 2000 annetulla tuomiolla asiassa Alzetta Mauro. (316) Tuomioistuin vahvisti
uudesta asiasta annetussa tuomiossa, että alun perin kilpailulta suljetuilla markkinoilla perustettua
tukijärjestelmää on pidettävä näiden markkinoiden vapautuessa voimassa olevana tukijärjestelmänä,
koska se ei ole kuulunut perustamisajankohtanaan yksinomaan kilpailulle avoimilla aloilla sovellettavan
EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin
ei hyväksynyt väitettä, jonka mukaan vasta markkinoiden täydellisestä vapauttamisesta lähtien
myönnetty tuki voidaan katsoa uudeksi tueksi. Se vahvisti, että valtiontukien osalta riittää, että kyseiset
markkinat on avattu edes osittain kilpailulle, jotta tuen voidaan katsoa vaikuttavan jäsenvaltioiden
väliseen kauppaan. Tässä yhteydessä tärkeä näkökohta on, että vaikka ensimmäisen oikeusasteen tuomio-
istuin vahvisti ennen markkinoiden vapauttamista myönnetyn tuen olevan voimassa olevaa tukea, se
korosti tehneensä tämän johtopäätöksen siksi, että perustamissopimuksen 88 artiklassa ei ole täsmällisiä
täytäntöönpanomääräyksiä, joiden mukaan tällaisia tukia ei voitaisi pitää voimassa olevina tukina
vapauttamiselle vahvistetun päivämäärän jälkeen. Nyttemmin neuvoston asetuksen (EY) N:o 659/1999
1 artiklan b kohdan v alakohtaan sisältyy nimenomainen säännös, jonka mukaan ”jos tietyt toimenpiteet
muuttuvat tuiksi sen jälkeen, kun tietty toiminta on vapautettu kilpailulle yhteisön lainsäädännössä, näitä
toimenpiteitä ei kilpailun vapauttamiselle vahvistetun ajankohdan jälkeen pidetä voimassa olevana
tukena”. Näin ollen asiaa T-288/97 vastaavaa tilannetta, joka kuitenkin syntyy vasta asetuksen
voimaantulon jälkeen, ei voida enää käsitellä voimassa olevana tukena.

481. EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdan mukaisesti komissio voi aloittaa menettelyn
vain uuden tuen osalta. Jos tuki luokitellaan voimassa olevaksi tueksi, komission on ensin ehdotettava
aiheellisia toimenpiteitä kyseessä olevalle jäsenvaltiolle. Tällä luokittelulla on laajempaa kuin pelkästään
menettelyihin liittyvää merkitystä. Tapauksissa, joissa uutta tukea on alettu toteuttaa sääntöjen vastaisesti
ja se katsotaan yhteismarkkinoille soveltumattomaksi, komission on yleensä vaadittava varojen takaisin-
perimistä neuvoston asetuksen (EY) N:o 659/1999 14 artiklan mukaisesti. Tuen takaisinperimistä ei
voida kuitenkaan vaatia, kun on kyse voimassa olevasta tuesta.

482. Yhteisöjen tuomioistuin tutki menettelyihin liittyvää tilannetta asiassa, jossa komissio oli
luokitellut tukitoimenpiteen uudeksi tueksi ja aloittanut EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan
2 kohdan mukaisen menettelyn, kun taas kyseessä ollut jäsenvaltio oli väittänyt tuen olevan voimassa
olevaa tukea. (317) Tuomioistuin katsoi, että komission valitsema menettely sekä sen Italian viranomaisille
osoittama kehotus keskeyttää tuen maksaminen merkitsi tuen määrittelyä, vaikkakin väliaikaisesti,
uudeksi tueksi, ja määrittelyllä on itsenäisiä oikeusvaikutuksia. Muodollisen tutkintamenettelyn

¥315∂ Asia T-288/97, Regione autonoma Friuli Venezia Giulia v. komissio, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio
4.4.2001, Kok. 2001, s. II-1169.

¥316∂ Yhdistetyt asiat T-298/97–T-23/98, Alzetta ym. v. komissio, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 15.6.2000,
Kok. 2000, s. II-2319.

¥317∂ Asia C-400/99, Italia v. komissio, tuomio 9.10.2001, Kok. 2001, s. I-7303.
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aloittaminen merkitsi, että komissio ei aikonut tutkia tukia EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan
1 kohdassa tarkoitetussa voimassa olevia tukia koskevassa menettelyssä ja että komission mielestä tuki
on pantu täytäntöön sääntöjenvastaisesti. Tällainen päätös muuttaa kyseessä olevan toimenpiteen ja
tuensaajien oikeudellista tilannetta, sillä päätöksen jälkeen toimenpiteen laillisuudesta on ainakin
vahvoja epäilyksiä, ja tällöin jäsenvaltion on keskeytettävä tuen maksaminen. Tällaiseen päätökseen
voidaan myös vedota kansallisessa tuomioistuimessa, jonka on määrättävä kaikki EY:n perustamis-
sopimuksen 88 artiklan 3 kohdan viimeisen virkkeen rikkomisesta johtuvat seuraamukset. Näistä syistä
yhteisöjen tuomioistuin katsoi, että Italian tasavallan nostama kanne on otettava tutkittavaksi siltä osin,
kuin se koskee menettelyn aloittamista.

3 Tukien takaisinperintä

483. Menettelyasetuksen 14 artiklassa säädetyn periaatteen mukaisesti komissio vaatii kaiken
sellaisen tuen takaisinperimistä, joka on myönnetty ilmoitusvelvoitteen vastaisesti eikä sovellu yhteis-
markkinoille. Lisäksi 14 artiklassa edellytetään, että jäsenvaltio toteuttaa takaisinperimisen viipymättä ja
kansallisen lainsäädäntönsä menettelyjen mukaisesti, jos ne mahdollistavat komission päätöksen
välittömän ja tehokkaan täytäntöönpanon.

484. Kuluneen vuoden aikana komissio vaati tuen takaisinperimistä 20 asiassa. Vuoden lopussa
vireillä oli 67 takaisinperimisasiaa. Komissio seuraa tarkasti näitä asioita ja varmistaa, että jäsenvaltiot
noudattavat 14 artiklassa säädettyjä periaatteita tarkalleen. Vuoden aikana Saksan viranomaiset eivät
toimineet näin asiassa Lautex GmbH (318), minkä vuoksi komissio teki 25. heinäkuuta yhteisöjen tuomiois-
tuimelle kantelun takaisinperintäpäätöksen noudattamatta jättämisestä EY:n perustamissopimuksen
88 artiklan 2 kohdan perusteella.

4 Päätösten noudattamatta jättäminen

485. Kun jäsenvaltio kieltäytyy noudattamasta takaisinperintää koskevaa päätöstä, komission
käytännöksi on muodostunut nostaa kanne yhteisöjen tuomioistuimessa. Vuonna 2001 yhteisöjen
tuomioistuin teki päätöksen kahdesta kanteesta, jotka koskivat komission päätöksen täytäntöönpanon
laiminlyöntiä. Ensimmäinen asia koski Nouvelle Filature Lainière de Roubaix’lle myönnetyn tuen
takaisinperintää. Komissio oli tehnyt marraskuussa 1998 päätöksen (319), jonka mukaan yhtiölle
myönnetty tuki ei soveltunut yhteismarkkinoille ja Ranskan viranomaisten oli perittävä se takaisin.
Päätös johti kahteen yhteisöjen tuomioistuimessa nostettuun kanteeseen. Ranskan hallitus nosti
tammikuussa 1999 päätöstä koskevan kumoamiskanteen. (320) Koska kumoamiskanteilla ei ole lykkäävää
vaikutusta, ne eivät vaikuta jäsenvaltion velvoitteeseen noudattaa takaisinperintää koskevaa päätöstä.
Koska takaisinperintää ei toteutettu, komissio nosti heinäkuussa 1999 kanteen (321), joka koski takaisin-
perintävaatimuksen noudattamatta jättämistä määrättyyn ajankohtaan mennessä. Tuomioistuin hylkäsi
kumoamiskanteen 22. maaliskuuta (322) ja teki samana päivänä päätöksen takaisinperintävaatimuksen
noudattamatta jättämistä koskeneesta kanteesta. (323) Tuomioistuin painotti, että vakiintuneen
oikeuskäytännön mukaan ainoastaan täydellinen mahdottomuus panna päätös asianmukaisesti täytäntöön

¥318∂ Komission päätös 20.7.1999 (EYVL L 42, 15.2.2000).
¥319∂ Komission päätös 1999/378/EY, tehty 4.11.1998 (EYVL L 145, 10.6.1999, s. 18).
¥320∂ Asia C-17/99.
¥321∂ Asia C-261/99.
¥322∂ Asia C-17/99, Ranska v. komissio, tuomio 22.3.2001, Kok. 2001, s. I-2481.
¥323∂ Asia C-261/99, komissio v. Ranska, tuomio 22.3.2001, Kok. 2001, s. I-2537.
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voisi olla jäsenvaltiolle pätevä peruste olla noudattamatta päätöstä. Jos jäsenvaltio kohtaa ennalta-
arvaamattomia tai yllättäviä vaikeuksia päätöksen täytäntöönpanossa, sen on annettava komission
arvioida näitä vaikeuksia ja ehdotettava asianmukaisia muutoksia kyseessä olevaan päätökseen.
Tällaisessa tilanteessa komission ja kyseessä olevan jäsenvaltion on noudatettava EY:n perustamis-
sopimuksen 10 artiklaan sisältyvää periaatetta, joka asettaa jäsenvaltioille ja yhteisön toimielimille
lojaalia yhteistyötä koskevia velvollisuuksia noudattaen täysimääräisesti perustamissopimuksen valtion-
tukiin liittyviä määräyksiä. Koska Ranskan hallitus ei ollut esittänyt komissiolle selvitystä tällaisista
vaikeuksista, tuomioistuin päätteli, että Ranska ei ollut noudattanut perustamissopimuksen mukaisia
velvoitteitaan. Heinäkuun 3. päivänä 2001 tuomioistuin toisti nämä periaatteet tuomiossaan, jonka
mukaan Belgian viranomaiset eivät olleet toteuttaneet tarvittavia toimenpiteitä Maribel kaksi- ja Maribel
kolme -ohjelmien yhteydessä myönnettyjen tukien takaisinperimiseksi. (324)

486. Jos jäsenvaltio ei noudata yhteisöjen tuomioistuimen tuomiota, komissio voi EY:n perustamis-
sopimuksen 228 artiklan mukaan saattaa asian uudelleen yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi, mikä
saattaa lopulta johtaa uhkasakon määräämiseen. Ensimmäistä kertaa valtiontuen takaisinperintäasiassa
komissio päätti 18. heinäkuuta 2001 lähettää Italialle perustellun lausunnon, jossa eriteltiin kohdat, joissa
Italia ei ollut noudattanut yhteisöjen tuomioistuimen tuomiota asiassa komissio vastaan Italia. (325)

¥324∂ Asia C-378/98, komissio v. Belgia, tuomio 3.7.2001, Kok. 2001, s. I-5107.
¥325∂ Asia C-280/95, komissio v. Italia (Kok. 1998, s. I-259). Tässä tuomiossa Italian oli jo todettu jättäneen noudattamatta

takaisinperintävaatimusta, joka sisältyi komission 9. päivänä kesäkuuta 1993 valtiontukimenettelystä tekemään
päätökseen (toisen lukuun harjoitettavalle maanteiden tavaraliikenteelle myönnetyt verohelpotukset Italiassa) (EYVL L
233, 16.9.1993).
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Kuvio 6
Kirjattujen asioiden määrän kehitys vuosina 1996 –2001
(muut alat kuin maatalous, kalastus, liikenne ja kivihiiliteollisuus) 
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Kuvio 7
Komission tekemien päätösten määrän kehitys vuosina 1996–2001
(muut alat kuin maatalous, kalastus, liikenne ja kivihiiliteollisuus)
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Kuvio 8
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IV – YLEISHYÖDYLLISET PALVELUT

1 Yleiset periaatteet

487. EY:n kilpailusääntöjä sovelletaan periaatteessa täysimääräisesti yrityksiin, joille valtio on
uskonut yleishyödyllisten palvelujen hoitamistehtäviä. EY:n perustamissopimuksen 86 artiklan
2 kohdan mukaan perustamissopimuksen määräykset tai varsinkaan kilpailusäännöt eivät saa oikeudel-
lisesti tai tosiasiallisesti estää yrityksiä hoitamasta niille uskottuja erityistehtäviä. Kaupan kehitykseen ei
saa kuitenkaan vaikuttaa tavalla, joka olisi ristiriidassa yhteisön etujen kanssa. Näin ollen 86 artiklan
2 kohtaan sisällytetyn suhteellisuusperiaatteen mukaan EY:n perustamissopimuksen määräyksiä on
sovellettava vain siinä määrin kuin on välttämätöntä, että kyseessä oleva yritys pystyy hoitamaan valtion
sille uskomat erityistehtävät.

488. Amsterdamin sopimuksen myötä EY:n perustamissopimukseen lisättiin 16 artikla, joka korostaa
yleishyödyllisten palvelujen merkitystä: ”Ottaen huomioon yleistä taloudellista etua koskevien
palvelujen tärkeän aseman unionin yhteisten arvojen joukossa ja niiden merkityksen sosiaalisen ja
alueellisen yhteenkuuluvuuden edistämisessä yhteisö ja jäsenvaltiot huolehtivat kukin toimivaltansa
mukaisesti ja tämän sopimuksen soveltamisalalla siitä, että tällaiset palvelut toimivat sellaisin perustein
ja edellytyksin, että ne voivat täyttää tehtävänsä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 73, 86 ja 87 artiklan
soveltamista.”

489. Komissio puolestaan on esittänyt oman yksityiskohtaisen näkemyksensä asiasta kahdessa tiedon-
annossaan yleishyödyllisistä palveluista Euroopassa vuosilta 1996 (326) ja 2000 (327). Komissio selvittää
näissä tiedonannoissa erityisesti kilpailua ja sisämarkkinoita koskevien perustamissopimuksen
määräysten soveltamisperusteita ja osoittaa käytännön esimerkein, että näiden arviointiperusteiden oikea
soveltaminen ei häiritse yleishyödyllisten palvelujen toimintaa.

2 Viimeaikainen kehitys

2.1 Nizzan Eurooppa-neuvoston pyyntö

490. Nizzan Eurooppa-neuvosto, joka kokoontui 7.–9. joulukuuta 2000, otti komission vuoden 2000
tiedonannon tyytyväisenä vastaan mutta pyysi komissiota laatimaan kertomuksen yleishyödyllisten
palvelujen toteuttamisesta Laekenin Eurooppa-neuvostolle, joka kokoontui 14. ja 15. joulukuuta 2001.
Eurooppa-neuvosto kehotti komissiota harkitsemaan erityisesti tapoja, joilla voitaisiin varmistaa
ennakoitavuuden ja oikeusvarmuuden parantuminen sovellettaessa kilpailusääntöjä yleishyödyllisiin
palveluihin. Eurooppa-neuvosto hyväksyi myös sisämarkkinaneuvoston 28. syyskuuta 2000 antaman
julistuksen, jossa ilmaistaan kaksi erityistä huolenaihetta:

– Ensinnäkin on tarpeen selventää yleishyödyllisten palvelujen rahoittamismenetelmien ja yhteisön
valtiontukisääntöjen soveltamisen välistä suhdetta.

– Toiseksi yleishyödyllisiä palveluja olisi arvioitava säännöllisesti; erityisesti palvelun laatua,
saatavuutta, turvallisuutta ja hinnoittelua.

¥326∂ EYVL C 281, 26.9.1996.
¥327∂ KOM(2000) 580 lopullinen, 20.9.2000, julkaistu myös virallisessa lehdessä EYVL C 17, 19.1.2001, s. 4. Katso myös

komission XXX kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus 2000, lisälehti 3 jakson I.C luvun 2.7 jälkeen.
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2.2 Komission raportti Laekenin Eurooppa-neuvostolle

491. Komissio antoi raporttinsa 17. lokakuuta 2001. (328) Siinä komissio korostaa pitävänsä
yleishyödyllisiä palveluja hyvin merkityksellisinä ja tärkeänä osana eurooppalaista yhteiskuntamallia
sekä sitä, että yhteisön oikeudessa ei millään tavalla estetä tehokkaiden yleishyödyllisten palvelujen
käyttöönottoa tai toimintaa.

492. Näin ollen valtiontukea koskevissa yhteisön säännöissä annetaan jäsenvaltioille mahdollisuus
myöntää yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvien palvelujen tuottamisesta vastaaville yrityksille
taloudellista tukea, joka on tarpeen niille uskottujen erityistehtävien aiheuttamien lisäkustannusten
kattamiseksi ja jotta kyseiset yritykset voivat suorittaa tehtävänsä tasapainoisissa taloudellisissa
olosuhteissa. Yhteisön oikeuden mukaan valtion myöntämän tuen suuruus ei kuitenkaan saa ylittää
julkisen palvelun velvoitteen hoitamiseksi tarvittavia määriä eikä yritys, jolle on uskottu yleishyödyllisen
palvelun tarjoamisen tehtävä, saa tukea sillä kilpailulle avoimia toimintoja.

493. Ennustettavuuden ja oikeusvarmuuden parantamiseksi komissio hyväksyi kaksivaiheisen
toimintamallin:

– Ensi vaiheessa komissio aikoo vuoden 2002 aikana luoda yhdessä jäsenvaltioiden kanssa koko
yhteisön kattavat toimintapuitteet valtiontuelle, jota myönnetään yrityksille yleistä taloudellista etua
koskevan palvelun tarjoamiseksi. Sitä kautta jäsenvaltiot ja yritykset saisivat tietoa siitä, millä
edellytyksillä komissio voi hyväksyä valtiontuen, jota myönnetään korvaukseksi yleistä taloudellista
etua koskevan palvelun velvoitteen täyttämisestä.

– Toisessa vaiheessa komissio arvioi toimintapuitteiden soveltamisesta saatuja kokemuksia ja ehdottaa
– sikäli ja siinä määrin kuin aihetta on – asetusta, jolla vapautettaisiin tietyt yleistä taloudellista etua
koskeviin palveluihin liittyvät tuet ennakkoilmoitusvelvoitteesta.

494. Lisäksi komissio hyväksyi kaksi toimenpidettä avoimuuden parantamiseksi yleistä taloudellista
etua koskevien palvelujen alalla:

– Se aikoo lisätä vuosittaiseen kilpailukertomukseensa erityisen yleishyödyllisiä palveluja käsittelevän
osion, jossa selvitetään, miten kilpailusääntöjä on sovellettu tällaisiin palveluihin.

– Lisäksi komissio yksilöi valtiontukirekisterissään yleishyödyllisiin palveluihin liittyvät tapaukset,
jotta tietoja olisi helpommin saatavilla.

495. Yhteisöjen tuomioistuin antoi 22. marraskuuta 2001 tuomion asiassa Ferring. (329) Tässä asiassa
tuomioistuin totesi, että tiettyjen, yleistä taloudellista etua koskevan palvelun tarjoamisesta vastaavien
yritysten saama korvaus ei ollut EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua
valtiontukea. Jos yhteisöjen tuomioistuin vahvistaa tämän oikeuskäytännön, komissio tekee asiasta
luonnollisestikin omat johtopäätöksensä.

496. Raportissaan Laekenin Eurooppa-neuvostolle komissio tarkensi myös kantaansa yleishyödyllisen
palvelun tarjoajan valintaa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä. Jos jäsenvaltio päättää uskoa
palvelujen tarjoamisen jonkin kolmannen osapuolen tehtäväksi, sen on noudatettava sovellettavia yhteisön
säännöksiä. Kun sopimus, jolla viranomainen uskoo yleishyödyllisen palvelun järjestämisen kolmannen

¥328∂ KOM(2001) 598, 17.10.2001.
¥329∂ Asia C-53/00.
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tehtäväksi, täyttää julkisista hankinnoista annetuissa yhteisön direktiiveissä (330) säädetyt ehdot, sopimusta
pidetään kyseisissä direktiiveissä tarkoitettuna ”julkisyhteisön sopimuksena”, jonka myöntämisessä on
noudatettava näiden direktiivien säännöksiä.

497. Lisäksi yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan (331) tehtäessä sopimuksia, joita
julkisia hankintoja koskevat direktiivit eivät koske, on kuitenkin yleisesti noudatettava perustamis-
sopimuksen perustavanlaatuisia oikeussääntöjä, toisin sanoen palvelujen tarjoamisen vapautta ja
sijoittautumisvapautta koskevia sääntöjä sekä avoimuuden, tasa-arvoisen kohtelun, suhteellisuuden ja
vastavuoroisen tunnustamisen periaatetta.

498. Komission näkemyksen mukaan näiden periaatteiden soveltamisesta voi koitua käyttäjille ja
yrityksille pelkästään hyötyä. Se harkitsee, tarvitaanko näiden sääntöjen selventämiseksi muita toimen-
piteitä.

499. Sisämarkkina-, kuluttaja- ja matkailuasioita käsittelevä neuvosto, joka kokoontui 26. marraskuuta
2001, suhtautui komission raporttiin myönteisesti. Neuvosto kehotti komissiota erityisesti määrit-
telemään lähitulevaisuudessa suuntaviivat selventämään erityisesti sitä, missä olosuhteissa julkisista
palveluista maksettaviin korvauksiin ei sovelleta valtiontukisääntöjä. Se kehotti komissiota toimintapuit-
teiden soveltamisesta saatujen kokemusten perusteella myös laatimaan läheisessä yhteistyössä jäsenval-
tioiden kanssa mahdollisimman pian ehdotuksen asetukseksi, jolla vapautetaan tietyt yleistä taloudellista
etua koskeviin palveluihin liittyvät tuet ennakkoilmoitusvelvoitteesta ottaen huomioon alakohtaiset
erityispiirteet. Lisäksi neuvosto pyysi komissiota tiedottamaan sille kyseisen asetuksen laadintatyön
edistymisestä Kööpenhaminan Eurooppa-neuvoston valmistelua silmällä pitäen.

500. Eurooppa-neuvosto, joka kokoontui 14. ja 15. joulukuuta 2001, pani ”tyytyväisenä merkille
yleishyödyllisiä palveluita koskevat neuvoston päätelmät sekä asiaa koskevan neuvoston ja komission
yhteisen selvityksen, joita arvioidaan yhteisön tasolla niiden toimivuuden ja kilpailuun kohdistuvien
vaikutusten osalta. Eurooppa-neuvosto kehottaa komissiota laatimaan suuntaviivat valtiontuesta
yleishyödyllisten palvelujen velvoitteista huolehtiville yrityksille.”

501. Vuoden 2002 aikana komissio pyrkii saavuttamaan Eurooppa-neuvostolle antamassaan raportissa
asetetut tavoitteet yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön kehityksen mukaisesti.

3 Kilpailuoikeus (mukaan lukien markkinoiden vapauttaminen)

502. Kilpailuoikeuden alalla komissio käsitteli vuoden 2001 aikana yleishyödyllisiä palveluita
koskeneita asioita ja lainsäädäntökysymyksiä komission 20. syyskuuta 2000 antamassa yleishyödyllisiä
palveluja Euroopassa koskevassa tiedonannossa määriteltyjen lainsäädännöllisten ja poliittisten periaat-
teiden mukaisesti. Lisääntynyt oikeuskäytäntö ja lainsäädäntö edistävät ennustettavuutta ja oikeusvar-
muutta tällä alueella.

503. Yhteisön kilpailusääntöjä ei sovelleta, jos kyseessä oleva toiminta ei ole luonteeltaan taloudellista
ja/tai vaikutukset jäsenvaltioiden väliseen kauppaan voidaan sulkea pois. Tästä syystä komissio lopetti
vuonna 2001 useiden asioiden käsittelyn. (332)

¥330∂ Direktiivit 92/50/ETY, 93/77/ETY ja 93/98/ETY.
¥331∂ Asia C-324/98, Telaustria, tuomio 7.12.2000, Kok. 2000, s. I-10745.
¥332∂ Esimerkiksi asia COMP/D-3/38213 Ryanair / ENAV ja Italia, jossa asian käsittely lopetettiin sillä perusteella, että ENAV

(lentoliikenteen valvonnasta Italiassa vastaava yksikkö) ei harjoittanut taloudellista toimintaa.
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504. Eräissä muissa asioissa yhteisön kilpailusääntöjä voitiin soveltaa täysimääräisesti, sillä oli
ilmeistä, että yleishyödyllisten palvelujen tarjoamisesta vastuussa olevan yrityksen kilpailunvastaisen
toiminnan päättäminen ei estänyt yritystä hoitamasta perustamissopimuksen 86 artiklan 2 kohdassa
tarkoitettuja sille uskottuja erityistehtäviä. (333) Komissio teki useita postialaa koskeneita päätöksiä (334),
jotka osoittivat, että EY:n perustamissopimuksen 86 artiklan 2 kohta ei yleensä oikeuta yritystä, jolle
valtio on uskonut yleishyödyllisen palvelun tarjoamistehtävän, väärinkäyttämään määräävää asemaansa.
Erityisen merkittävä oli asiassa Deutsche Post AG I (DPAG) tehty päätös, jossa komissio katsoi, ettei
EY:n perustamissopimuksen 86 artiklan 2 kohdan mukainen poikkeus ollut mahdollinen. DPAG:n
yhteistyökumppaniensa kanssa sopimien uskollisuusalennusten lakkauttaminen sekä DPAG:n hintojen
korotus kattamaan vähintään lisäkustannukset, joita aiheutuu postimyyntipakettipalvelujen tarjoamisesta,
ei nimittäin estäisi DPAG:tä noudattamasta lakisääteistä velvollisuuttaan tarjota yleistä taloudellista etua
koskevaa palvelua (carrier of last resort).

3.1 Yhteisöjen tuomioistuimessa käsiteltyjä asioita

505. Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen oli arvioitava 17. toukokuuta (335) antamassaan tuomiossa,
onko Italian lainsäädäntö, jossa yritykselle myönnetään yksinoikeus tarjota postin yleispalvelua, EY:n
perustamissopimuksen 86 artiklan 1 kohdan mukainen yhdessä 82 artiklan kanssa siltä osin, kun muiden
taloudellisten toimijoiden on tarjotessaan yleispalveluun kuulumatonta pikalähetyspalvelua suoritettava
yleispalvelusta vastaavalle yritykselle normaalia kirjemaksua vastaavaa postimaksua. Yhteisöjen tuomio-
istuin totesi, että sikäli kun asialla saattaa olla vaikutuksia jäsenvaltioiden väliseen kauppaan,
lainsäädäntö oli 86 artiklan 1 kohdan ja 82 artiklan vastainen. Sen myötä saadaan nimittäin aikaan
tilanne, jossa vakiintunut yritys, jolle on myönnetty yksinoikeuksia, välttämättä syyllistyy määräävän
aseman väärinkäyttöön saamalla maksun palveluista, joita se itse ei ole suorittanut. Yhteisöjen tuomio-
istuin katsoi kuitenkin myös, että tämä kilpailunrajoitus, joka syntyi siitä, että yleispalvelun ulkopuolella
toimivat yritykset joutuivat osallistumaan yleispalvelun tarjoajan taloudellisen toiminnan jatkuvuuden
ylläpitämiseen, saattoi olla perusteltavissa perustamissopimuksen 86 artiklan 2 kohdan nojalla (336), jos
saatavat tulot rajoittuvat summaan, joka on välttämätön niiden tappioiden kattamiseksi, joita postin
yleispalvelun hoitamisesta aiheutuu siitä vastaavalle yritykselle (337).

506. Terveydenhuollon alalla Euroopan yhteisöjen tuomioistuin antoi 25. lokakuuta (338) ennakko-
ratkaisun, jossa arvioitiin EY:n perustamissopimuksen 86 artiklan, luettuna yhdessä 82 artiklan kanssa,
yhteensopivuutta Saksan lainsäädännön säännöksen kanssa, jonka mukaan yritykseltä on evättävä
toimilupa tarjota sairaankuljetuspalveluja, jos toimiluvan käyttäminen todennäköisesti vaikuttaisi haital-
lisesti kiireellisen sairaankuljetuspalvelun toimintaan ja kannattavuuteen. Kiireelliset sairaankuljetus-

¥333∂ Samalla tavoin komission 23.10.2001 asiassa La Poste (Ranska) / SNELPD (COMP/C1/37133) tekemässä päätöksessä
perustamissopimuksen 86 artiklan 1 kohtaa, 3 artiklan 1 kohdan g alakohtaa, 10 artiklan toista kohtaa sekä 81 ja
82 artiklaa voitiin soveltaa täysimääräisesti jäsenvaltiota vastaan, sillä jäsenvaltion luoman kilpailunvastaisen tilanteen
päättäminen yleistä taloudellista etua koskevien palvelujen tuottamisesta vastuussa olevan yrityksen kohdalla ei voinut
estää kyseisen yrityksen vastuulle annettujen tehtävien hoitamista.

¥334∂ Asioiden Deutsche Post AG I, Deutsche Post AG II, De Post / La Poste (Belgia) osalta katso jakson I.C luku 2.2.
¥335∂ Asia C-340/99, TNT Traco, 51–63 kohdat.
¥336∂ Tuomion kohteena olevat tosiseikat liittyvät aikaan ennen direktiivin 97/67/EY soveltamiselle asetettua määräaikaa

(helmikuu 1999). Direktiivin 9 artiklan 4 kohdassa selvennetään, että vain yleispalvelun piirissä toimivat yritykset
voidaan velvoittaa maksamaan osuuksia yleispalvelurahastoon.

¥337∂ Lisäksi yhteisöjen tuomioistuin katsoi, että tässä asiayhteydessä myös vakiintuneen yrityksen on suoritettava maksu
yleispalvelulle silloin, kun se tarjoaa yleispalveluun kuulumatonta palvelua. Tuomioistuimen mukaan vakiintuneen
yrityksen oli myös valvottava, ettei yleispalvelua rasiteta yleispalvelun ulkopuolisesta pikalähetyspalvelusta aiheutuvilla
menoilla, jolloin yleispalvelun mahdolliset tappiot kasvaisivat perusteettomasti.

¥338∂ Asia C-475/99, Ambulanz Glöckner.



XXXI KILPAILUPOLITIIKKAA KOSKEVA KERTOMUS 2001 – SEC(2002) 462 LOPULLINEN 147

KILPAILURAPORTTI 2001

palvelut on tietyillä maantieteellisillä alueilla uskottu ensiapuorganisaatioille, jotka tarjoavat
samanaikaisesti kiireettömiä sairaankuljetuspalveluita. Yhteisöjen tuomioistuin katsoi ensinnäkin
ensiapuorganisaatioiden olevan yhteisön kilpailulainsäädännössä tarkoitettuja yrityksiä, sillä kiireellisen
ja kiireettömän sairaankuljetuksen tarjoaminen on luonteeltaan taloudellista toimintaa. Yhteisöjen
tuomioistuin muistutti, että on kansallisen tuomioistuimen asia tutkia, ovatko kyseiset ensiapuorga-
nisaatiot todellakin määräävässä markkina-asemassa kiireellisen sairaankuljetuksen markkinoilla ja
edustaako tämä markkina olennaista osaa yhteismarkkinoista. Toiseksi kansallisen tuomioistuimen oli
todettava, vaikuttaako Saksan lainsäädäntö jäsenvaltioiden väliseen kauppaan, toisin sanoen, onko
nähtävissä riittävällä todennäköisyydellä, että se voisi tosiasiallisesti estää muuhun jäsenvaltioon kuin
Saksaan sijoittautuneita toimijoita tarjoamasta sairaankuljetuspalveluja Saksassa tai sijoittautumasta
sinne. Näiden edellytysten pohjalta yhteisöjen tuomioistuin katsoi, että Saksan lainsäädäntö johtaisi
ensiapuorganisaatioiden määräävän aseman laajentumiseen läheisille, mutta samalla erillisille
kiireettömän sairaankuljetuksen markkinoille, mikä merkitsisi EY:n perustamissopimuksen 86 artiklan
1 kohdan ja 82 artiklan rikkomista, jos laajentuminen ei ole objektiivisesti perusteltua. Yhteisöjen
tuomioistuin totesi kuitenkin lopuksi, että Saksan lainsäädäntö koski yleistä taloudellista etua koskevaa
palvelua ja sitä voidaan pitää perusteltuna EY:n perustamissopimuksen 86 artiklan 2 kohdan nojalla
sikäli, kuin siinä täytetään kaikki tähän määräykseen sisältyvät vaatimukset eikä siinä estetä sairaankulje-
tustoimiluvan myöntämistä itsenäisille palveluntarjoajille tilanteessa, jossa on osoitettu, että yritykset,
joille sairaankuljetuspalvelu on uskottu, eivät ilmeisestikään kykene tyydyttämään palvelujen kysyntää.

3.2 Markkinoiden vapauttamiseen tähtäävät lainsäädännölliset toimenpiteet

507. Lissabonissa maaliskuussa 2000 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmissä pyydettiin
komissiota, neuvostoa ja jäsenvaltioita kutakin toimivaltansa puitteissa laatimaan vuoden 2000 loppuun
mennessä strategian palvelujen esteiden poistamiseksi ja nopeuttamaan markkinoiden vapauttamista
sellaisilla aloilla kuin kaasu, sähkö, postipalvelut ja liikenne. Komissio jatkoikin koko vuoden 2001 ajan
markkinoiden avautumisen ja kilpailun edistämistä tekemällä lainsäädäntöehdotuksia ja seuraamalla
voimassa olevan EU:n lainsäädännön täytäntöönpanoa. Näin toimittiin myös yleistä taloudellista etua
koskeviin palveluihin liittyvillä aloilla ottaen huomioon suhteellisuusperiaate sekä kunkin käsitellyn alan
erityispiirteet.

508. Energia-alalla komissio esitti ehdotuksen uudeksi direktiiviksi (339), jonka mukaan sähkön ja
kaasun jakelumarkkinat avattaisiin täysimittaisesti kolmessa vaiheessa vuosina 2003–2005. Ehdotetussa
direktiivissä pyritään myös turvaamaan yleistä taloudellista etua koskevien palvelujen korkea taso
velvoittamalla jäsenvaltiota varmistamaan, että kotitalousasiakkailla on oikeus saada sähköntoimituksia
kohtuullisin ehdoin ja että erilaiset olennaiset tavoitteet saavutetaan. Tällaisia tavoitteita ovat heikossa
asemassa olevien asiakkaiden suojeleminen, loppuasiakkaille annettavat perustakuut (vähimmäisvaa-
timukset sopimuksille, tietojen avoimuus sekä mahdollisuudet käyttää edullisia ja avoimia riitojenratkai-
sumenettelyjä) ja toimitusvarmuus.

509. Postialalla komissio jatkoi markkinoiden avaamisen etenemiseen tähtääviä pyrkimyksiään.
Komission 21. maaliskuuta 2001 tekemässä uudessa direktiiviehdotuksessa korostetaan muun muassa sitä,
että jokainen jäsenvaltio päättää itse yleispalvelujensa yksityiskohtaisista standardeista. Neuvoston
15. lokakuuta 2001 hyväksymässä yhteisessä kannassa ehdotukseen tehtiin lukuisia muutoksia. Yleistä
taloudellista etua koskevien palvelujen kannalta merkittävää on ensinnäkin tavoite vapauttaa lähtevä
ulkomaanposti, lukuun ottamatta jäsenvaltioita, joissa yleispalvelun varmistaminen edellyttää sen sisällyt-
tämistä varattuihin palveluihin. Toinen tärkeä näkökohta on sen kieltäminen, että varattuihin palveluihin

¥339∂ KOM(2001) 125 lopullinen, 13.3.2001. Asiasta lähemmin 88 kohdassa.
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kuulumattomia yleispalveluja tuetaan varatuista palveluista saaduilla tuloilla, paitsi siltä osin, kuin voidaan
osoittaa sen olevan ehdottoman tarpeellista erityisten yleispalveluvelvoitteiden täyttämiseksi kilpailulle
avoimella alueella.

510. Televiestinnän alalla neuvosto pääsi 6. joulukuuta poliittiseen yhteisymmärrykseen direktii-
vikokonaisuudesta (”televiestintäpaketti”), joka korvaa yhteisön telealan voimassaolevan säänte-
lyjärjestelmän. Tärkein edistysaskel nykyiseen sääntelyjärjestelmään verrattuna on se, että uusi
järjestelmä ei ole sidoksissa yksittäisiin tekniikoihin ja että siinä erotetaan toisistaan siirtoverkkopal-
velujen tarjonta ja sisällöntarjonta. Sen myötä ei enää tehdä eroa myöskään televerkkojen ja lähetys-
verkkojen sääntelyn välillä. Lisäksi uudessa järjestelmässä otetaan käyttöön kilpailulainsäädännön
mukaiset määritelmät markkinoille ja määräävässä asemassa oleville toimijoille, jotta voidaan soveltaa
alakohtaista lainsäädäntöä. Näiden periaatteiden johdonmukaisen soveltamisen varmistamiseksi
komissiolle myönnettiin oikeus tutkia jäsenvaltioiden tulkintoja, jotka eivät ole yhteisön lainsäädännön
mukaisia.

511. Komissio keskittyi toiminnassaan voimassa olevien vapauttamisdirektiivien täytäntöönpanon
valvontaan sekä tutkimaan tilaajayhteyksien eriytettyä tarjontaa, vuokrajohtoja ja verkkovierailukysy-
myksiä. Euroopan yhteisöjen tuomioistuin selvensi asiassa C-146/00, komissio vastaan Ranska,
6. joulukuuta 2001 antamassaan tuomiossa eräitä kysymyksiä, jotka liittyivät yleispalvelun rahoit-
tamiseen ja palvelun nettokustannusten laskemiseen televiestintäalan direktiivien mukaisesti. Yhteisöjen
tuomioistuin antoi täyden tukensa komissiolle ja katsoi, että yleispalvelun rahoittamista koskevassa
Ranskan lainsäädännössä ei noudatettu direktiiveissä vaadittuja suhteellisuuden, objektiivisuuden eikä
avoimuuden periaatteita ja että Ranska ei ollut täyttänyt velvoitettaan tasapainottaa tariffit.
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V – KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

A – Laajentuminen

1 Liittymisvalmistelut ja -neuvottelut

512. Vuoden 2001 aikana Euroopan unioni jatkoi liittymisneuvotteluja kilpailualalla. Maaliskuussa
2001 aloitettiin virallisesti kilpailua koskevat neuvottelut Bulgarian kanssa. Neuvotteluja Turkin kanssa
ei ole aloitettu vielä, mutta Turkin kilpailusääntöjen yhteensopivuutta yhteisön säännöstön kanssa
koskevien analyyttisten tutkimusten valmistelut ovat täydessä käynnissä.

513. Jotta komissio voisi ehdottaa jäsenvaltioille kilpailun alaa koskevien neuvottelujen päättämistä
toistaiseksi, se arvioi, ovatko ehdokasmaat toteuttaneet vaadittavat valmistelut. Arvioinnin yhteydessä
komissio tutki ennen kaikkea, olivatko ehdokasmaat saavuttaneet tyydyttävän tason seuraavilla aloilla:
1) lainsäädäntökehys kilpailuoikeuden ja valtiontuen alalla, 2) hallinnolliset resurssit kilpailun alalla ja
3) kilpailusääntöjen täytäntöönpano. Näiden osa-alueiden arvioinnissa käytettyjä menetelmiä selostettiin
komission kertomuksessa, joka koski liittymisneuvottelujen edistymistä kilpailua koskevan luvun osalta
ja joka esitettiin neuvoston laajentumisryhmälle tammikuussa 2001. Samassa kertomuksessa selvitettiin
Kyproksen, Puolan, Slovenian, Tsekin, Unkarin ja Viron kanssa käytävien neuvottelujen tilannetta.
Heinäkuussa 2001 komissio esitti neuvoston laajentumisryhmälle kertomuksen ajan tasalle saatetun
version. Sitä oli laajennettu käsittämään Bulgarian, Latvian, Liettuan, Maltan, Romanian ja Slovakian
kanssa käytävien neuvottelujen tilanne. Laajentumisryhmä suhtautui myönteisesti kumpaankin
kertomukseen.

514. Laajentumisneuvottelujen aikataulun osalta Göteborgissa 15. ja 16. kesäkuuta 2001 kokoontunut
Eurooppa-neuvosto vahvisti uudelleen komission 8. marraskuuta 2000 esittämään laajentumisen
strategia-asiakirjaan sisältyneet yksityiskohtaiset toimintaohjeet. Asiakirjan mukaan unionin ensisi-
jaisena tavoitteena vuoden 2001 jälkipuoliskolla oli määritellä yhteiset kannat, mukaan lukien kannat
siirtymäkauden toimenpiteitä koskeviin pyyntöihin, useiden lukujen, myös kilpailupolitiikkaa koskevan
luvun osalta. Yksityiskohtaisten toimintaohjeiden mukaisesti komissio esitti neuvostolle tarkistetut
luonnokset yhteisiksi kannoiksi kilpailupolitiikkaa koskevan luvun osalta lokakuun 2001 loppuun
mennessä. Luonnokset yhteisiksi kannoiksi koskivat kaikkia kahtatoista ehdokasmaata, joiden kanssa
kilpailupolitiikkaa koskevasta luvusta käytiin parhaillaan neuvotteluja. Tavoitteena oli antaa
neuvostolle edellytykset päättää, oliko olemassa edellytykset päättää kilpailupolitiikkaa koskevan luvun
käsittely toistaiseksi.

515. Marraskuussa 2001 neuvosto päätti komission suosituksesta päättää kilpailupolitiikkaa koskevat
neuvottelut toistaiseksi Latvian, Liettuan, Slovenian ja Viron kanssa. Muiden ehdokasmaiden osalta
neuvosto hyväksyi komission ehdotuksen jatkaa kilpailualaa koskevia neuvotteluja. Laekenin Eurooppa-
neuvosto joulukuussa 2001 vahvisti uudelleen Euroopan unionin tarkoituksen saada liittymisneuvottelut
valmiiden ehdokasmaiden kanssa menestykselliseen päätökseen vuoden 2002 loppuun mennessä, jotta
kyseiset maat voivat osallistua vuoden 2004 Euroopan parlamentin vaaleihin jäsenvaltioina. Lisäksi
Laekenin Eurooppa-neuvosto oli yhtä mieltä ”komission selvityksen kanssa, jossa arvioidaan, että jos
neuvottelujen ja uudistusten tahti jatkuu ehdokasvaltioissa nykyisellään, Kypros, Latvia, Liettua, Malta,
Puola, Slovakia, Slovenia, Tsekki, Unkari ja Viro voisivat olla valmiita liittymään”.
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2 Kilpailusääntöjen yhdenmukaistamisessa saavutettu edistys

516. Euroopan komissio laatii säännöllisesti kertomuksen kunkin ehdokasmaan edistymisestä EU:hun
liittymisen valmisteluissa. Marraskuussa 2001 komissio hyväksyi kymmentä Keski- ja Itä-Euroopan
maata (KIE-maata), Kyprosta, Maltaa ja Turkkia koskevat neljännet määräaikaiskertomukset. Niissä
arvioitiin komission vuonna 2000 esittämien edellisten kertomusten jälkeen saavutettua edistystä.

517. Kilpailunrajoitusten ja yrityskeskittymien alalla saavutusten katsottiin yleisesti ottaen olevan
tyydyttäviä sekä lainsäädännön että tarvittavien hallinnollisten resurssien luomisen osalta. Ehdokas-
maiden kilpailuviranomaisten pääasiallisena haasteena on asettaa etusijalle kilpailusääntöjen
täytäntöönpano erityisesti sellaisten kilpailua rajoittavien menettelyjen osalta, jotka vakavimmin estävät
markkinoita toimimasta kunnolla, kuten kartellit, monopolistiset yritysostot ja määräävässä asemassa
olevien yritysten harjoittamat syrjivät käytännöt. Kilpailuoikeuden täytäntöönpanon kehittyminen
edelleen edellyttää ehdokasmaissa yleisesti ottaen myös pelotevaikutukseltaan vahvempien seuraamusten
käyttöönottoa.

518. Kilpailua rajoittaviin toimiin verrattuna valtiontukien valvonnan aloittaminen ehdokasmaissa on
osoittautunut paljon kiistanalaisemmaksi, hitaammaksi ja poliittisesti arkaluontoisemmaksi. Liittymis-
neuvottelujen aloittaminen on auttanut nopeuttamaan valtiontukien valvonnan lainsäädäntö- ja menette-
lypuitteiden luomista.

519. Vuoteen 2001 mennessä kaikki ehdokasmaat, joiden kanssa neuvottelut ovat käynnissä, olivat
perustaneet valtiontuen kansalliset valvontaviranomaiset. Turkki on luvannut perustaa omansa
1. tammikuuta 2003 mennessä. 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 kaikkien uusien tukitoimen-
piteiden yhteensopivuudesta Eurooppa-sopimusten kanssa, ennen kuin tuet myönnetään. Kaikki valvon-
taviranomaiset eivät kuitenkaan vielä näytä saavan järjestelmällisesti kaikista myönnetyistä uusista tuista
tietoa, joka antaisi niille mahdollisuuden hoitaa tehtävänsä kyllin kattavasti.

520. Tarvittavan avoimuuden turvaamiseksi useimmat ehdokasmaat ovat laatineet voimassaolevista
tuista luettelon, jota päivitetään jatkuvasti. Lisäksi komissio on jatkanut työskentelyä ehdokasmaiden
valvontaviranomaisten kanssa sen varmistamiseksi, että niiden laatimissa valtiontukia koskevissa
vuosikertomuksissa noudatetaan valtiontukia koskevan komission yleiskatsauksen menetelmiä.

521. Komissio on kiinnittänyt edelleen monien ehdokasmaiden huomiota siihen, että yhteisön
voimassa olevan lainsäädännön mukaisiksi on tarpeen saattaa hyvissä ajoin ennen liittymistä myös
ehdokasmaiden verotukijärjestelmät, joita usein käytetään ulkomaisten sijoitusten houkuttelemiseen,
sekä niiden erityisaloilla myöntämät valtiontuet. Komissio on myös korostanut avoimuuden ja yhteisön
säännöstön tinkimättömän soveltamisen tärkeyttä rakenneuudistusasioissa.

3 Eurooppa-sopimusten ja tulliliittoa koskevan päätöksen sisältämät 
täytäntöönpanosäännöt

522. Jotta Eurooppa-sopimusten oikeudelliset puitteet, jotka liittyvät yhteisön ja kymmenen Keski- ja
Itä-Euroopan assosioituneen maan välisiin kilpailuoikeuden alan suhteisiin, saataisiin täydellistettyä, on
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KIE-maiden kanssa neuvoteltu kaksista täytäntöönpanosäännöistä. Ensimmäinen säännöstö koskee
yrityksiin sovellettavia Eurooppa-sopimusten kilpailua koskevia määräyksiä, toinen liittyy valtiontu-
kisääntöihin.

523. Yrityksiin sovellettavien kilpailumääräysten täytäntöönpanosäännöt on jo aikaisemmin hyväksytty
Tsekin (340), Puolan (341), Slovakian (342), Unkarin (343), Bulgarian (344), Romanian (345), Viron (346), Liettuan (347)
ja Slovenian (348) osalta. Vuonna 2001 assosiaationeuvosto hyväksyi yrityksiin sovellettavat
kilpailumääräysten täytäntöönpanosäännöt Latvian osalta (349). Täytäntöönpanosääntöjen sanamuoto on
periaatteessa sama kaikkien assosioituneiden maiden kohdalla. Säännöt ovat pääosin menettelysääntöjä, eli
ne koskevat toimivaltaa kilpailuasioiden käsittelyssä, toiselle osapuolelle ilmoittamista, kuulemista,
näkökantojen huomioon ottamista ja tietojen vaihtoa. Unkarissa täytäntöönpanosääntöjen soveltamiseen
liittyy eräitä perustuslakiin liittyviä ongelmia mutta jäljellä olevien ongelmien ratkaisemisessa on edistytty.
Komissio on esittänyt neuvostolle ehdotuksen Unkaria koskeviksi muutetuiksi täytäntöönpanosäännöiksi.
Sovittuaan tekstin sisällöstä myös EU–Turkki-assosiaationeuvosto voi hyväksyä sekä yrityksiin että
valtiontukien valvontaan sovellettavat täytäntöönpanosäännöt, kuten tulliliittoa koskevassa vuoden 1995
päätöksessä kehotetaan.

524. Vuoden 2001 aikana saavutettiin huomattavaa edistystä valtiontukea koskevien täytäntöön-
panosääntöjen hyväksymisessä. Täytäntöönpanosäännöt ovat olleet voimassa Tsekissä vuodesta
1998. (350) Vuonna 2001 assosiaationeuvosto hyväksyi täytäntöönpanosäännöt Liettuan (351), Latvian (352),
Romanian (353), Slovenian (354), Puolan (355), Bulgarian (356) ja Slovakian (357) osalta. Täytäntöön-
panosäännöt muodostavat kaksipilarisen valtiontukien valvontajärjestelmän. Yhteisön puolesta EU:n
jäsenvaltioiden myöntämän valtiontuen soveltuvuutta yhteismarkkinoille arvioi komissio yhteisön
valtiontukisääntöjen perusteella. Assosioituneen maan puolesta kansallinen valvontaviranomainen seuraa
ja tarkastelee nykyisiä ja uusia maassa myönnettäviä julkisia tukia yhteisön valtiontukisääntöjen
soveltamiseen perustuvien kriteereiden pohjalta. Täytäntöönpanosäännöt sisältävät kuulemis- ja
ongelmanratkaisumenettelyt, avoimuussäännöt (assosioituneiden maiden on esimerkiksi laadittava
tukiohjelmistaan ja myönnetyistä yksittäisistä tuista luettelo ja pidettävä se ajan tasalla) sekä keskinäistä
tietojen vaihtoa koskevat säännöt. Neuvostossa tehdyn valmistelutyön jälkeen luonnos Viroa koskeviksi
täytäntöönpanosäännöiksi oli alkuvuodesta 2002 valmis assosiaationeuvoston hyväksyttäväksi.

¥340∂ EU–Tsekki-assosiaationeuvoston päätös N:o 1/96, tehty 30.1.1996 (EYVL L 31, 9.2.1996).
¥341∂ EU–Puola-assosiaationeuvoston päätös N:o 1/96, tehty 16.7.1996 (EYVL L 208, 17.8.1996).
¥342∂ EU–Slovakia-assosiaationeuvoston päätös N:o 1/96, tehty 15.8.1996 (EYVL L 295, 20.11.1996).
¥343∂ EU–Unkari-assosiaationeuvoston päätös N:o 2/96, tehty 6.11.1996 (EYVL L 295, 20.11.1996).
¥344∂ EU–Bulgaria-assosiaationeuvoston päätös N:o 2/97, tehty 7.10.1997 (EYVL L 15, 21.1.1998).
¥345∂ EU–Romania-assosiaationeuvoston päätös N:o 1/99, tehty 16.3.1999 (EYVL L 96, 10.4.1999).
¥346∂ EU–Viro-assosiaationeuvoston päätös N:o 1/99, tehty 28.4.1999 (EYVL L 144, 9.6.1999).
¥347∂ EU–Liettua-assosiaationeuvoston päätös N:o 4/99, tehty 26.5.1999 (EYVL L 156, 23.6.1999).
¥348∂ EU–Slovenia-assosiaationeuvoston päätös N:o 4/2000, tehty 21.12.2000 (EYVL L 130, 12.5.2001).
¥349∂ EU–Latvia-assosiaationeuvoston päätös N:o 5/2001, tehty 25.4.2001 (EYVL L 183, 6.7.2001).
¥350∂ EU–Tsekki-assosiaationeuvoston päätös N:o 1/98, tehty 24.6.1998 (EYVL L 195, 11.7.1998).
¥351∂ EU–Liettua-assosiaationeuvoston päätös N:o 2/2001, tehty 22.2.2001 (EYVL L 98, 7.4.2001).
¥352∂ EU–Latvia-assosiaationeuvoston päätös N:o 4/2001, tehty 20.3.2001 (EYVL L 163, 20.6.2001).
¥353∂ EU–Romania-assosiaationeuvoston päätös N:o 4/2001, tehty 10.4.2001 (EYVL L 138, 22.5.2001).
¥354∂ EU–Slovenia-assosiaationeuvoston päätös N:o 2/2001, tehty 3.5.2001 (EYVL L 163, 20.6.2001).
¥355∂ EU–Puola-assosiaationeuvoston päätös N:o 3/2001, tehty 23.5.2001 (EYVL L 215, 9.8.2001).
¥356∂ EU–Bulgaria-assosiaationeuvoston päätös N:o 2/2001, tehty 23.5.2001 (EYVL L 216, 10.8.2001).
¥357∂ EU–Slovakia-assosiaationeuvoston päätös N:o 6/2001, tehty 22.11.2001 (ei vielä julkaistu).
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4 Eurooppa-sopimuksissa määrätyn EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan 
a alakohdan mukaisen aseman jatkaminen ja aluetukikarttojen hyväksyminen

525. 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.
Vuonna 2000 assosiaationeuvostot olivat päättäneet jatkaa tätä kohtelua vielä toiseksi viisivuotiskaudeksi
Bulgarian (358), Romanian (359), Liettuan (360) ja Viron (361) osalta. Vuonna 2001 assosiaationeuvostot
tekivät vastaavat päätökset Tsekin (362), Latvian (363), Puolan (364), Slovakian (365) ja Slovenian (366) osalta.

526. Assosiaationeuvoston päätöksessä EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan a alakohdan
mukaisen aseman jatkamisesta lisätään yleisesti, että assosioituneen maan on esitettävä asukaskohtaiset
BKT-luvut soveltuvalla tilastollisella tasolla. Assosioituneen maan valtiontukien valvontaviranomainen
ja Euroopan komissio käyttävät sitten näitä lukuja laatiessaan yhdessä kyseistä assosioitunutta maata
koskevan aluetukikartan kansallista aluetukea koskevien yhteisön suuntaviivojen mukaisesti.
Aluetukikartassa määritellään alueiden tukikelpoisuus aluetuen osalta sekä kullakin alueella sallitut tuen
enimmäisintensiteetit. Assosioituneiden maiden ehdotuksesta komissio on valmistellut aluetukikart-
taluonnosten esittämistä neuvostolle ja tarkoituksena on Latvian, Liettuan, Puolan, Slovakian, Slovenian,
Tsekin ja Viron aluetukikarttojen hyväksyminen kussakin assosiaatiokomiteassa.

5 Tekninen apu ehdokasmaille

527. Jäljellä olevien puutteiden korjaamiseksi on kilpailualan tekninen apu ratkaisevan tärkeää
ehdokasmaan valmistautumiselle jäsenyyteen. Phare-ohjelmien yhteydessä toteutetaan erityistoimia.
Yhteiskunnan laitosten kehittämisjärjestelyssä (kummitoiminta) EU:n jäsenvaltioiden asiantuntijat
neuvovat nyt myös pitkäjänteisesti KIE-maiden kilpailu- ja valtiontukiviranomaisia. Lisäksi
maaliskuussa 2001 järjestettiin yhteisiä koulutusjaksoja ehdokasmaiden kilpailuvirastojen virkamiehille.
Näissä koulutusjaksoissa keskitytään perehdyttämään hakijamaita yhteisön kilpailualan uuteen
säännöstöön sekä kilpailusääntöjen täytäntöönpanoon.

528. Komissio on harjoittanut aloitteellista politiikkaa, jolla on entisestään tiivistetty sen yhteyksiä
ehdokasmaiden kilpailuviranomaisiin. Ljubljanassa Sloveniassa pidettiin 17.–19. kesäkuuta 2001
seitsemäs vuotuinen kilpailukonferenssi ehdokasmaiden kilpailuvirastojen ja Euroopan komission
kesken. Valtioita edustivat korkeat kilpailu- ja valtiontukivirkamiehet, ja myös komission jäsen Mario
Monti osallistui konferenssiin. 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 keskeisinä aiheina olivat ehdokas-
maiden täytäntöönpanokäytäntöjen arviointi ja sääntöjen tehokkaan täytäntöönpanon merkitys niin
kilpailuoikeuden kuin valtiontukienkin alalla.

¥358∂ EU–Bulgaria-assosiaationeuvoston päätös N:o 1/2000, tehty 28.2.2000 (EYVL L 144, 17.6.2000).
¥359∂ EU–Romania-assosiaationeuvoston päätös N:o 2/2000, tehty 17.7.2000 (EYVL L 230, 12.9.2000).
¥360∂ EU–Liettua-assosiaationeuvoston päätös N:o 2/2000, tehty 24.7.2000 (EYVL L 199, 5.10.2000).
¥361∂ EU–Viro-assosiaationeuvoston päätös N:o 3/2000, tehty 1.12.2000 (EYVL L 21, 23.1.2001).
¥362∂ EU–Tsekki-assosiaationeuvoston päätös N:o 3/2001, tehty 8.3.2001 (EYVL L 100, 11.4.2001).
¥363∂ EU–Latvia-assosiaationeuvoston päätös N:o 3/2001, tehty 20.3.2001 (EYVL L 156, 13.6.2001).
¥364∂ EU–Puola-assosiaationeuvoston päätös N:o 2/2001, tehty 7.5.2001 (EYVL L 215, 9.8.2001).
¥365∂ EU–Slovakia-assosiaationeuvoston päätös N:o 3/2001, tehty 18.5.2001 (EYVL L 217, 11.8.2001).
¥366∂ EU–Slovenia-assosiaationeuvoston päätös N:o 4/2001, tehty 25.7.2001 (ei vielä julkaistu).
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6 Länsi-Balkanin maat

529. Santa Maria da Feirassa kesäkuussa 2000 Eurooppa-neuvosto myönsi, että Länsi-Balkanin maat
voivat hakea EU-jäsenyyttä. EU sitoutui tukemaan tämän alueen vakautus- ja assosiaatioprosessia,
erityisesti teknisen avun välityksellä. Vuonna 2001 komissio käynnisti keskustelut Länsi-Balkanin alueen
hiljattain perustettujen kilpailuviranomaisten kanssa. Keskusteluja käydään pitäen silmällä toimintaa,
jota näiden maiden kanssa parhaillaan tehtävien vakautus- ja assosiaatiosopimusten kilpailualan
määräyksissä edellytetään. (367) Komissio on osallistunut aktiivisesti myös OECD:n Regional Flagship
Initiative -aloitteeseen, joka koskee Länsi-Balkanin maiden kilpailupolitiikkaa ja joka käynnistettiin
Ljubljanassa heinäkuussa 2001.

B – Kahdenvälinen yhteistyö

1 Yhdysvallat

530. Komissio antaa joka vuosi neuvostolle ja Euroopan parlamentille yksityiskohtaisen kertomuksen
Yhdysvaltain kanssa tehdystä yhteistyöstä, joka perustuu vuoden 1991 yhteistyösopimukseen (368) ja
näkökantojen huomioonottamista koskevaan vuoden 1998 sopimukseen (369). Viimeksi esitetty kertomus
kattoi ajanjakson 1. tammikuuta 2000–31. joulukuuta 2000. (370) Vuotta 2001 koskeva kertomus
julkaistaan vuoden 2002 aikana.

531. Vuonna 2001 komissio jatkoi tiivistä yhteistyötään Yhdysvaltain oikeusministeriön kilpailu-
yksikön (Antitrust Division of the US Department of Justice, DoJ) ja liittovaltion kilpailuviranomaisen
(US Federal Trade Commission, FTC) kanssa entistä useamman asian käsittelyssä. Markkinoiden
globalisoituminen jatkui vauhdikkaasti koko vuoden, mitä kuvastaa selvimmin kansainvälisten yritys-
kauppojen ennätyksellinen määrä: vuonna 2001 sekä komissiolle että Yhdysvaltojen kilpailuviran-
omaisille ilmoitettujen kauppojen määrä kasvoi huomattavasti. Komissio ja Yhdysvaltojen viranomaiset
tutkivat samanaikaisesti suurta määrää liiketoimia, jotka liittyivät kaikkiin kilpailuoikeuden aloihin.
Virastojen välisissä keskusteluissa keskitytään yleensä seuraavanlaisiin asioihin: markkinoiden
määrittely, toimenpiteen todennäköinen vaikutus kilpailuun kyseisillä markkinoilla sekä sulautuman
osapuolten ehdottamien korjaustoimenpiteiden hyväksyttävyys.

532. Tiivistä transatlanttista yhteistyötä tehtiin muun muassa seuraavia sulautumia tutkittaessa:
GE/Honeywell, Metso/Svedala ja CVC/Lenzing. (371) Komissio oli läheisessä yhteistyössä Yhdysvaltojen
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 Yhdysvaltojen viranomaisten
yhteistyötä käsitellään yksityiskohtaisemmin tämän kertomuksen yrityskeskittymien valvontaa

¥367∂ Vuonna 2001 allekirjoitettiin kaksi vakautus- ja assosiaatiosopimusta. Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä
entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian välinen vakautus- ja assosiaatiosopimus allekirjoitettiin 9. huhtikuuta 2001
Luxemburgissa. Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Kroatian tasavallan välinen vakautus- ja
assosiaatiosopimus allekirjoitettiin 29. lokakuuta 2001 Luxemburgissa.

¥368∂ 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).

¥369∂ Euroopan yhteisöjen ja Amerikan yhdysvaltojen sopimus näkökantojen huomioonottamisen periaatteen soveltamisesta
niiden kilpailulainsäädäntöjen täytäntöönpanossa (EYVL L 173, 18.6.1998).

¥370∂ KOM(2002) 45, 29.1.2002.
¥371∂ GE/Honeywell: katso 326 kohta ja lisälehti 9, Metso/Svedala: katso 307 ja 316 kohdat ja CVC/Lenzing: katso 256 kohta.
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koskevassa luvussa sekä vuotta 2001 koskevassa neuvostolle ja Euroopan parlamentille esitettävässä
seitsemännessä kertomuksessa, joka julkaistaan vuoden 2002 aikana.

533. Komission ja Yhdysvaltojen viranomaisten välillä oli lukuisia kahdenvälisiä tapaamisia
vuoden 2001 aikana. Komissaari Mario Monti vieraili Washingtonissa maaliskuussa ja tapasi muun
muassa Yhdysvaltojen hallinnon keskeisissä tehtävissä toimivia edustajia. Syyskuun 24. päivänä
komissaari Monti tapasi Washingtonissa komission ja Yhdysvaltojen vuotuisen kahdenvälisen kokouksen
yhteydessä hiljattain nimitetyt Yhdysvaltojen kilpailuviranomaisten päälliköt, Assistant Attorney General
Charles Jamesin (Yhdysvaltojen oikeusministeriö DoJ) ja puheenjohtaja Timothy Murisin (liittovaltion
kilpailuviranomainen FTC). Kokouksen aikaan EU:n ja Yhdysvaltojen välisen kilpailupolitiikasta tehdyn
kahdenkeskisen sopimuksen tekemisestä tuli kuluneeksi 10 vuotta. Vuoden mittaan komissiolla oli
tapaamisia myös muiden Yhdysvaltojen virastojen, kuten Yhdysvaltojen liikenneministeriön kanssa (jolla
on jonkin verran vastuuta kilpailupolitiikan johtamisesta omalla toimialallaan).

534. Syyskuun 24. päivän kokouksessa määriteltiin uudet painopistealueet EU:n ja Yhdysvaltojen
välisen yrityskeskittymien valvontaa käsittelevän työryhmän toiminnalle. Ryhmän työ jatkuu entistä
tehokkaampana. Kohteet on määriteltävä tarkemmin, ja ne liittyvät viimeaikaisten tapausten yhteydessä
keskittymien arvioinnissa esille tulleisiin ajankohtaisiin kysymyksiin.

2 Kanada

535. Kahdenvälinen yhteistyö Kanadan kanssa perustuu kilpailualan yhteistyötä koskevaan yhteistyö-
sopimukseen, joka tuli voimaan kesäkuussa 1999. (372) Komissio esittää joka vuosi neuvostolle ja
Euroopan parlamentille yksityiskohtaisen kertomuksen yhteistyöstään Kanadan kanssa. Viimeisin
kertomus koski ajanjaksoa 1. tammikuuta 2000–31. joulukuuta 2000. (373) Vuoden 2001 kertomus
julkaistaan vuoden 2002 aikana.

536. Kummankin osapuolen kilpailuviranomaiset tutkivat entistä useampia tapauksia. Euroopan
komission ja sen kanadalaisen vastapuolen Kanadan kilpailuviraston yhteydet ovat olleet tiiviit ja
hedelmälliset. Keskusteluissa on käsitelty sekä yksittäisiä tapauksia että yleisempiä politiikkatason
kysymyksiä. Yhteistyösopimuksen mukaisesti vuoden aikana pidettiin kaksi kahdenvälistä kokousta;
helmikuussa 2001 Brysselissä ja syyskuussa 2001 Ottawassa. Kummankin osapuolen kilpailuviran-
omaisten päälliköt osallistuivat kokouksiin.

3 Muut OECD-maat

537. Komissio teki vuonna 2001 yhteistyötä useiden muiden OECD-maiden, erityisesti Australian,
Uuden-Seelannin ja Korean kanssa. Osa näistä yhteyksistä oli tapauskohtaisia, osa liittyi yleisiin kilpai-
lupolitiikan kysymyksiin. Komissio jatkoi myös pyrkimyksiään tehdä kahdenvälinen yhteistyösopimus
Japanin kanssa.

538. Vuoden mittaan komissio jatkoi myös läheistä yhteistyötään Eftan valvontaviranomaisen kanssa
Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen täytäntöönpanon yhteydessä.

¥372∂ Euroopan yhteisöjen ja Kanadan hallituksen sopimus niiden kilpailulainsäädännön soveltamisesta (EYVL L 175,
10.7.1999).

¥373∂ KOM(2002) 45, 29.1.2002.
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4 Välimeren maat

539. EU:n ja Marokon (374), Tunisian (375) ja Israelin (376) kanssa tehdyt Euro–Välimeri-sopimukset ovat
voimassa. Marokossa, Tunisiassa ja Israelissa on voimassa kilpailulainsäädäntö, mikä helpottaa
komission kanssa tehtävän yhteistyön muotoa koskevia neuvotteluja kunkin maan kanssa tehdyn
sopimuksen 36 artiklassa tarkoitettujen sitoumusten yhteydessä. Muista Euro–Välimeri-sopimuksista
Jordanian kanssa tehty sopimus (377) ei ole vielä voimassa, sillä Jordanian parlamentti hylkäsi hallituksen
esittämän kilpailua koskevan lain. Sopimus Egyptin kanssa (378) allekirjoitettiin vuonna 2000, ja Egyptin
viranomaiset tutkivat parhaillaan luonnosta kilpailulaiksi. Väliaikainen sopimus palestiinalaishal-
linnon kanssa (379) odottaa vielä lopullista uudelleenneuvottelua. Komissio on seurannut tilannetta
pyrkiessään lähentämään Välimeren alueen kumppanimaita toisiinsa toteuttamaan horisontaalista
yhteistyötä kilpailupolitiikan alalla.

540. Välimeren-politiikan tehostamiseksi on käyty neuvotteluja Algerian, Libanonin ja Syyrian
kanssa. Tulevaisuudessa tehtävien sopimusten kilpailua koskevien määräysten kautta on mahdollista
lähentää näiden maiden nykyistä tai tulevaa kilpailupolitiikkaa yhteisön järjestelmään. Komissio tarjoaa
uusille kumppanimaille mahdollisuuden kehittää teknistä ja institutionaalista yhteistyötä. Algeriassa on
jo voimassa kilpailulaki ja toiminnassa viranomainen, joka vastaa lain soveltamisesta. Sen sijaan
Libanonissa ja Syyriassa ei olla vielä näin pitkällä.

5 Latinalainen Amerikka

541. Euroopan unionin ja Meksikon väliseen sopimukseen (380) perustuva kilpailuviranomaisten
välinen yhteistyöjärjestely (381) on voimassa. Se on mahdollistanut tietojen vaihtamisen, tiettyjä
toimintoja koskevat neuvottelut sekä määräyksen teknisestä yhteistyöstä.

542. Euroopan unionin, Mercosur-maiden ja Chilen välillä pidettiin neljä neuvottelukokousta kaupan
vapauttamisesta. Tavoitteena on paitsi perustaa osapuolten kilpailuviranomaisten välille
yhteistyöjärjestelyt myös se, että kilpailusääntöjen soveltamisella taataan oikeusvarmuus ja kohtelun
avoimuus kunkin maan markkinoilla toimiville yrityksille. Kilpailusääntöpuitteiden kehittäminen on
edennyt Mercosur-maissa suotuisasti. Argentiinassa on täydennetty sääntely- ja toimielinjärjestelmää
perustamalla sihteeristö, ja seuraavaksi maahan on perustettava kilpailuasioita käsittelevä tuomioistuin.
Uruguayssa on perustettu kilpailuyksikkö, jonka vastuulla on kilpailulainsäädännön täytäntöönpanoa
koskevien asetusten laadinta. Paraguayssa on saatu valmiiksi varsin kattava esitys kilpailua koskevaksi
laiksi. Brasiliassa tarkastellaan parhaillaan uutta ehdotusta laiksi kilpailuyksiköiden yhdentämisestä.
Näiden kehitysvaiheiden aikana komissio on saanut säännöllisesti tietoja Mercosur-maiden kilpai-
lupolitiikasta.

¥374∂ EYVL L 70, 18.3.2000, 36–41 artikla.
¥375∂ EYVL L 97, 30.3.1997, 36–41 artikla.
¥376∂ EYVL L 147, 21.6.2000, 36–38 artikla.
¥377∂ KOM(1997) 554 lopullinen, 53–58 artikla.
¥378∂ KOM(2001) 184 lopullinen, 35–39 artikla.
¥379∂ EYVL L 187, 16.7.1997, 33 ja 34 artikla.
¥380∂ EYVL L 276, 28.10.2000.
¥381∂ EYVL L 245, 29.9.2000 ja EYVL L 157, 30.6.2000.
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543. Andien yhteisön osalta komissio ja Andien yhteisön (Comunidad Andina, CAN) pääsihteeristö
allekirjoittivat kilpailualan teknistä yhteistyötä koskevaan ehdotukseen liittyvän rahoituspöytäkirjan.
Europeaid-yhteistyötoimiston vastuulla on valita konsultti, joka ryhtyy hallinnoimaan ohjelmaa.

544. Vuoden aikana yhteisön järjestelmästä on tiedotettu sekä suoraan että ”Boletín Latinoamericano
de Competencian” välityksellä.

6 Venäjän federaatio ja Ukraina

545. Kuluneen vuoden aikana kilpailualan yhteistyö Venäjän federaation kanssa edistyi huomattavasti
lukuisien korkean tason tapaamisten myötä. Tapaamisissa käsiteltiin yhteistä etua koskevien kilpailualan
kysymysten koko kirjoa; tehtiin tapauskohtaista yhteistyötä yksittäisissä kilpailunrajoitustutkimuksissa,
vaihdettiin kaupan vapauttamispolitiikan alalla saatuja kokemuksia ja keskusteltiin valtiontukien valvon-
tapolitiikan tulevaisuudennäkymistä.

546. Työkokouksia kumppanuus- ja yhteistyösopimuksissa edellytetyn työn edistämiseksi pidettiin
huomattava määrä. Lisäksi järjestettiin workshop, jonka tavoitteena oli parantaa EU:n terästeollisuuden
alan valtiontukipolitiikan tuntemusta.

547. Ukrainan kilpailukomitean jäsenille komissio järjesti lyhyen opintomatkan EU:n kilpailulain-
säädännön ja -käytännön tuntemuksen parantamiseksi.

C – Monenvälinen yhteistyö

548. Vuonna 2001 tapahtui kaksi merkittävää edistysaskelta, jotka liittyivät komission aloitteisiin
Maailman kauppajärjestössä (WTO) ja uuden kansainvälisen kilpailuviranomaisverkon (International
Competition Network, ICN) yhteydessä.

1 WTO: kauppa- ja kilpailupolitiikka

1.1 Kilpailu Dohan kehitysohjelmassa

549. Pitkällisen valmisteluprosessin jälkeen Dohassa Qatarissa pidettiin 9.–14. marraskuuta WTO:n
neljäs ministerikokous. WTO:n jäsenten Dohassa hyväksymä julistus (382) koskee muun muassa kauppa-
ja kilpailupolitiikan välistä vuorovaikutusta. Asiaan liittyvissä julistuksen kohdissa (383) (23–25 kohta)
kaikki WTO:n jäsenvaltiot poikkeuksetta tunnustavat ensi kertaa, että nykyään on tarpeen luoda
monenväliset puitteet, joilla tehostetaan kilpailupolitiikan panosta kansainväliseen kauppaan ja
kehitykseen. Dohassa oltiin yhtä mieltä siitä, että WTO:n jäsenet neuvottelevat ja tekevät monenvälisen
kauppaa ja kilpailua koskevan sopimuksen. Siellä sovittiin myös neuvottelujen virallisen vaiheen
aloittamisesta välittömästi Meksikossa vuonna 2003 pidettävän viidennen ministerikokouksen jälkeen
sekä siitä, että kilpailun osalta saavutettu neuvottelutulos muodostaa erottamattoman osan neuvottelujen
kokonaistulosta (47 kohta). Viidennessä ministerikokouksessa päätetään neuvottelujen yksityiskohtaisista
säännöistä.

¥382∂ Tunnetaan myös nimellä Dohan kehitysohjelma, mikä johtuu siitä, että tulevaisuudessa WTO:n toiminnassa kehitykseen
liittyvä ulottuvuus on keskeisellä sijalla.

¥383∂ Saatavilla WTO:n Internet-sivuilta osoitteesta http://www.wto.org.
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550. Kehitykseen liittyvien päämääriensä mukaisesti julistuksessa todetaan myös, että on tarpeen
tehostaa pyrkimyksiä antaa teknistä apua kehitysmaille ja vähiten kehittyneille maille niiden resurssien
kehittämiseksi ja parantamiseksi alalla. On ilmeistä, että nämä maat tarvitsevat kiireisesti kaiken
mahdollisen avun, jota kehittyneet maat voivat antaa, jotta ne voivat kehittää resurssejaan arvioida
kyseessä olevalla alalla tehtävän läheisemmän monenvälisen yhteistyön seurauksia kehityspolitiik-
kojensa ja -tavoitteidensa sekä inhimillisen ja toimielintensä kehityksen kannalta. Komissio työskentelee
yhdessä kaikkien asiaan liittyvien hallitustenvälisten organisaatioiden ja myös YK:n kauppa- ja
kehityskonferenssin UNCTADin kanssa sekä käyttää sopivia alueellisia ja kahdenvälisiä kanavia
tarjotakseen koordinoitua tehokasta apua riittävin voimavaroin näihin tarpeisiin vastaamiseksi.

551. Lisäksi julistuksessa mainitaan, että viidennessä ministerikokouksessa käytäviä neuvotteluja
ennen olisi Geneven prosessin kumppaneiden kanssa selvennettävä eri osa-alueita, joista nämä tulevat
monenväliset puitteet koostuvat ja jotka hyvin todennäköisesti kuuluvat jatkossa neuvotteluvaltuuksiin.
Julistukseen sisältyy ohjeellinen luettelo tällaisista ydinkysymyksistä, ja se sisältää osa-alueet, jotka EU
on useaan otteeseen määritellyt suunniteltujen monenvälisten kilpailualan puitteiden peruselementeiksi:
tietyt kaupan ja kilpailun ydinperiaatteet, joihin kuuluvat avoimuus, syrjimättömyys ja menettelyjen
oikeudenmukaisuus, sitoutuminen räikeiden kartellien torjuntaan, kilpailuviranomaisten harjoittaman
vapaaehtoisen yhteistyön yksityiskohtaiset säännöt ja tuki kehitysmaiden kilpailutoimielinten jatkuvalle
vahvistamiselle valmiuksien kehittämisen kautta.

1.2 Ensimmäinen arvio Dohan julistuksesta

552. Dohassa käytyjen kauppaa ja kilpailua koskeneiden neuvottelujen tulokset sekä asiaa koskevien
kohtien muotoilu ministerikokouksen julistuksessa ovat komission kannalta hyvin tyydyttäviä
seuraavista syistä:

– Ensinnäkin kaikki Dohassa sovitun paketin allekirjoittaneet WTO:n jäsenet (mukaan lukien eräät
maat, jotka ovat esittäneet epäilyjä WTO:n roolista kilpailualalla, kuten tietyt kehitysmaat, varsinkin
Intia, sekä Hongkong) tunnustavat ensi kertaa, että ne samoin kuin koko monenvälinen kauppajär-
jestelmä saattavat hyötyä monenvälisen kauppaa ja kilpailua koskevan sopimuksen neuvottele-
misesta ja tekemisestä WTO:n piirissä. Vielä aivan viime aikoihin asti jopa periaate tällaisesta
sopimuksesta oli kiistanalainen kysymys. Kun tunnustetaan tällaisten puitteiden luomisen merkitys
ja niiden tärkeys kansainvälisen kaupan ja kehityksen kannalta, edistetään osaltaan myös kunkin
maan omien kilpailujärjestelmien käyttöönottoa ja tehokkaampaa soveltamista ja tuotetaan
merkittävää hyötyä myös kuluttajille koko maailmassa.

– Toiseksi, vaikka WTO:n viidennessä ministerikokouksessa vuonna 2003 onkin tehtävä vielä uusi
päätös tätä monenvälistä sopimusta koskevien virallisten ja lopullisten neuvottelujen yksityiskoh-
taisista säännöistä, nyt on kuitenkin olemassa yksimielinen ja selkeä sitoumus neuvottelujen aloitta-
misesta tiettynä ajankohtana. Näin uudet kauppaa ja kilpailua koskevat säännöt ovat erottamaton osa
niin kutsuttua yhtä yhtenäistä hanketta, joka on tulosta Dohassa käynnistetystä ja 1. tammikuuta
2005 mennessä loppuun saatettavasta neuvotteluprosessista. EU:n ja tällaisista säännöistä WTO:n
piirissä käytävien neuvottelujen muiden kannattajien kannalta on nyt päästy ratkaisevaan
vaiheeseen. Sen aikana näiden osapuolten vakaana aikomuksena on selvittää yhdessä sekä
kehitysmaihin että kehittyneisiin maihin lukeutuvien kumppaniensa kanssa osa-alueet, jotka
WTO:n jäsenten on sisällytettävä tähän monenväliseen sopimukseen, ja laadittava luonnos
täsmälliseksi ja kattavaksi neuvottelujen asialistaksi hyväksyttäväksi WTO:n viidennessä
ministerikokouksessa vuonna 2003.
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– Kolmanneksi EU:n ehdotukset tulevan kauppaa ja kilpailua koskevan monenvälisen sopimuksen
tärkeimmistä elementeistä ovat saaneet laajan hyväksynnän. EU esitti ensimmäisenä konkreettisia,
todellisia ehdotuksia, niinpä se kiinnittää erityistä huomiota siihen, että Dohan julistuksessa
keskitytään juuri niihin osa-alueisiin, joita EU on painottanut omissa ehdotuksissaan, ja määritellään
ne kysymyksiksi, jotka WTO:n jäsenten on otettava ensimmäisenä selvitettäviksi.

– Lopuksi, kun Geneven työryhmä nyt aloittaa näitä osa-alueita koskevien neuvottelujen konkreettisen
valmistelutyön, julistuksessa annetaan mahdollisuuksia tarkemmin kohdistettuun tekniseen apuun ja
valmiuksien kehittämiseen, mikä auttaa voimakkaasti kasvavia ja kehittyviä kansantalouksia
ymmärtämään paremmin ja arvostamaan näiden kysymysten merkitystä myös omien talouksiensa
kehityksen kannalta. Unctad ja muut kansainväliset organisaatiot samoin kuin alueelliset ja kahden-
väliset järjestelyt osallistuvat varmasti tähän prosessiin omalla panoksellaan ja ovat siinä merkit-
tävässä osassa, niin että kaikki tahot ovat valmiita käynnistämään viralliset neuvottelut seuraavan
ministerikokouksen jälkeen.

Lisälehti 12: Kauppa ja kilpailu: Van Miertin kertomuksesta Dohaan

Pyrkimykset sisällyttää kilpailuala WTO:n työohjelmaan käynnistyivät vuonna 1996, kun
komissio Van Miertin kertomuksen (1) pohjalta ehdotti neuvostolle (2), että WTO perustaisi
työryhmän aloittamaan selvitystyön kansainvälisten kilpailusääntöjen laatimista varten.
Neuvosto hyväksyi tämän aloitteen, jota myös useat muut WTO:n jäsenet kannattivat, ja WTO:n
Singaporen ministerikokouksessa 11. joulukuuta 1996 päätettiinkin ”perustaa työryhmä selvit-
tämään kaupan ja kilpailupolitiikan väliseen vuorovaikutukseen liittyviä kysymyksiä, mukaan
lukien kilpailua rajoittavat käytännöt, sellaisten alueiden selville saamiseksi, joita kannattaisi
tutkia WTO:ssa”.

Komissio katsoi tuolloin, että keskusteluissa olisi keskityttävä seuraaviin aiheisiin: kaikkien
WTO:n jäsenten sitoutuminen luomaan toimiva kansallinen kilpailujärjestelmä, yhteisten kilpailu-
periaatteiden nimeäminen ja hyväksyminen kansainvälisellä tasolla (vahingollisimmat käytännöt),
yhteistyövälineiden luominen kilpailuviranomaisten välille ja WTO:n sääntöjen mukauttaminen
kilpailua koskevien erimielisyyksien ratkaisemisen mahdollistamiseksi. (3)

Aina siitä lähtien, kun WTO:n toinen ministerikokous pidettiin Singaporessa ja sen jälkeen
WTO:n yhteyteen Geneveen perustettiin kauppaa ja kilpailua käsittelevä työryhmä, komissio on
ollut etulinjassa pyrkimässä vakuuttamaan WTO:n kuuluvat kauppakumppaninsa kilpailua
koskevan monenvälisen sopimuksen eduista. Genevessä käydyt keskustelut ovat olleet erityiseksi
hyödyksi komission kannan ja tällaisesta sopimuksesta kehitysmaille koituvien etujen
selventämisessä.

(1) Riippumaton asiantuntijaryhmä, jonka puheenjohtajana toimi Karel Van Miert, laati kertomuksen
”Kilpailupolitiikka uudessa kauppajärjestelmässä: yhteistyön ja sääntöjen vahvistaminen kansainvälisellä
tasolla”.

(2) Komission tiedonanto, annettu 18.6.1996, KOM(96) 284 lopullinen.
(3) XXVI kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus, 235–236 kohta.
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2 OECD

553. Toukokuussa pidetyn istunnon päätapahtumia olivat pyöreän pöydän kokoukset, joissa
käsiteltiin kilpailuviranomaisten virkamiehilleen järjestämiä koulutusohjelmia sekä hintojen
avoimuutta. Hintojen avoimuuden osalta EU toi esille edut, joita hallitusten valtuuttamilla hintojen
avoimuutta edistävillä toimenpiteillä (esimerkiksi joillakin yleishyödyllisten palvelujen markkinoilla,
moottoriajoneuvojen markkinoilla) on markkinoiden yhdentymisen edistämiseksi sekä kilpailun ja
markkinoille pääsyn tehostamiseksi. Samoin käsiteltiin tavarantoimittajien välisten, hintojen
avoimuutta koskevien yksityisten vapaaehtoisten sopimusten tai vastaavien käytäntöjen kilpailua
rajoittavia vaikutuksia. Muut valtuuskunnat käsittelivät eri kysymyksiä keskittyen hintojen
avoimuudesta kuluttajalle koituviin hyötyihin ja haittoihin. Keskusteluissa päädyttiin siihen, että
joissakin tapauksissa hintojen avoimuudesta voi olla kuluttajalle hyötyä mutta sillä voi myös olla
vakavia kilpailua rajoittavia vaikutuksia, riippuen markkinoiden rakenteesta ja hintojen avoimuutta
koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (missä määrin vaihdettua tietoa on koottu yhteen, tiedon-
vaihdon kesto ja tiheys ja niin edelleen).

554. Komissio osallistui kesäkuussa OECD:n ensimmäiseen kilpailupolitiikkaa Kaakkois-Euroopan
maissa käsitelleeseen kokoukseen, joka pidettiin Ljubljanassa heti seuraavana päivänä hakijamaiden
kanssa pidetyn seitsemännen vuotuisen konferenssin jälkeen.

555. Kilpailulainsäädäntöä ja -politiikkaa käsittelevän komitean (Competition Law and Policy
Committee, CLP) lokakuussa pidetyn kokouksen aikana OECD järjesti ensimmäisen kansainvälisen
kilpailufoorumin, johon osallistui edustajia yli viidestäkymmenestä maasta. Komission jäsen Mario
Monti oli myös mukana tapahtumassa. Avauspuheenvuorossaan hän kehotti koko maailman kilpailuvi-
ranomaisia tehostamaan yhteistyötään ja luomaan kansainvälisen kilpailupolitiikan alalle erilaisia
ohjausjärjestelmiä. Foorumissa käsiteltiin kilpailupolitiikan roolia talousuudistuksen yhteydessä,
yhteistyövälineitä, sääntöjenvastaisia yhteistoimintajärjestelyjä ja yhteistyötä rajat ylittävien sulautumien
alalla. Komissio osallistui komitean istunnon aikana myös pyöreän pöydän kokoukseen, jossa
keskusteltiin verkkoon pääsyn hintojen sääntelystä erityisesti teleliikenteen alalla, mutta myös kaasu- ja
sähköalalla, sekä muista tutkintamenetelmistä kuin sakkojen määräämättä jättämistä tai lieventämistä
koskevista ohjelmista (erityisesti yllätystarkastuksista).

3 Unctad

556. Komissio osallistui UNCTADin 2.–4. heinäkuuta pidettyyn kokoukseen, jonka aiheena oli kilpai-
luviranomaisten välinen kansainvälinen yhteistyö. Komission jäsen Mario Monti ilmoitti siellä konkreet-
tisista teknisen avun hankkeista kehitysmaiden hyväksi: teknisen avun hanke kilpailun alalla
COMESAlle (Common Market for Eastern and Southern Africa, itäisen ja eteläisen Afrikan yhteis-
markkinat), seminaarihanke kehitysmaiden kilpailuasioista vastaaville virkamiehille sekä tutkimushanke
yhdessä UNCTADin kanssa kilpailupolitiikan tärkeydestä köyhien maiden kannalta. Komissaari Monti
puhui kehitysmaiden kilpailupolitiikan puolesta ja kehotti ponnisteluihin kansainvälisen yhteistyön
kehittämisen alalla.

4 Kansainvälinen kilpailuviranomaisverkko

557. International Bar Association järjesti 2.–4. helmikuuta Yhdistyneessä kuningaskunnassa
Ditchley Parkissa kokouksen, johon osallistui huomattava joukko kilpailuviranomaisia ja kilpai-
lupolitiikan käytännön toteutuksesta vastaavia keskustelemaan epävirallisesti amerikkalaisen kansainvälistä



160 XXXI KILPAILUPOLITIIKKAA KOSKEVA KERTOMUS 2001 – SEC(2002) 462 LOPULLINEN

KILPAILURAPORTTI 2001

kilpailupolitiikkaa käsittelevän neuvoa-antavan komitean ICPACin (384) suosituksesta perustaa kansain-
välinen kilpailuviranomaisverkko. Ditchleyn kokouksen pohjalta käynnistettiin erityisryhmä valvomaan
tämän hankkeen käynnistystä. Komissio osallistui aktiivisesti ryhmän toimintaan, ja se kokoontui
ensimmäisen kerran toukokuussa Berliinissä ja sen jälkeen lokakuussa Pariisissa kilpailulainsäädäntöä ja
-politiikkaa käsittelevän OECD:n komitean kokouksen yhteydessä.

558. Edellä mainittujen keskustelujen ja käytännön toiminnan tuloksena New Yorkissa ilmoitettiin
25. lokakuuta virallisesti kansainvälisen kilpailuviranomaisverkon (International Competition Network
(ICN)) perustamisesta. Ensi kertaa näin monet kilpailuviranomaiset tekevät itsenäisesti aloitteen, jonka
tarkoituksena on tarjota mahdollisuus kokemusten ja näkemysten vaihtoon maailmantalouden jatkuvan
globalisaation esilletuomista kilpailualan kysymyksistä. Kilpailuviranomaisverkko tulee olemaan
hankesuuntautunut, yksimielisyyteen perustuva ja epämuodollinen kehittyneiden ja kehitysmaiden kilpailu-
virastojen verkosto, joka käsittelee kaikkia osapuolia kiinnostavia kilpailuoikeuden täytäntöönpanon ja
politiikan kysymyksiä sekä laatii ehdotuksia menettelyjen ja asiasisältöjen lähentämiseksi tuloshakuisen
asialistan ja rakenteen avulla. Se pyrkii edistämään kilpailuoikeuden alan kokemuksen ja parhaiden
käytäntöjen levittämistä, kilpailuvirastojen roolia kilpailun puolestapuhujina sekä kansainvälistä
yhteistyötä. Kilpailuviranomaisverkko keskittyy toiminnassaan hankaliin mutta kuitenkin ratkaistavissa
oleviin kansainvälisiin kilpailuoikeuden kysymyksiin. Alkuvaiheessa verkon toiminta koskee kahta
merkittävää kilpailuoikeuden kysymystä: yrityskeskittymien valvontaprosessia useiden eri lainsäädäntöjen
yhteydessä sekä kilpailuvirastojen tehtävää toimia kilpailun puolestapuhujina. Asialistaa laajennetaan
myöhemmin kattamaan siirtymävaiheen taloudet ja kehittyvät taloudet.

559. Kansainvälisen kilpailuviranomaisverkon jäseniksi voivat liittyä kaikki kansalliset tai alueelliset
kilpailuvirastot, jotka vastaavat kilpailulainsäädännön täytäntöönpanosta. Myös yksityiseltä sektorilta ja
valtiosta riippumattomilta järjestöiltä pyritään aktiivisesti saamaan neuvoja ja muunlaista panosta verkon
toimintaan. Lisäksi verkko tekee läheistä yhteistyötä kansainvälisten järjestöjen, kuten OECD:n, WTO:n
ja Unctadin, teollisuuden ja kuluttajajärjestöjen, kilpailulainsäädännön ja taloustieteen käytännön
soveltajien sekä yliopisto- ja korkeakoulumaailman edustajien kanssa. Kilpailuviranomaisverkko pyrkii
erityisesti saamaan mukaan tällaisten yksityistä sektoria edustavien neuvonantajien panoksen, sillä
vaikka he eivät kuulu verkkoon, he voivat antaa tukea hankkeiden määrittelemiseen. Kilpailuviranomais-
verkko voi myös pyytää yksityistä sektoria edustavia neuvonantajia osallistumaan määrättyihin
hankkeisiin liittyviin työryhmiin ja laatimaan asiakirjoja tai osallistumaan kuulemisiin, jotka liittyvät
verkon hankkeisiin.

560. Organisaatioltaan kilpailuviranomaisverkko on suunniteltu ilman pysyvää sihteeristöä toimivaksi
virtuaaliseksi rakenteeksi, joka on järjestäytynyt joustavasti hankkeidensa ympärille. Sitä johtaa
ohjausryhmä, joka määrittelee hankkeet ja laatii työsuunnitelmat koko verkon hyväksyttäviksi. Vuotuisen
kokouksen isäntänä toimiva viranomainen hoitaa vuoden ajan kokouksen järjestämiseen liittyvät
logistiikka- ja sihteeristökulut. Kilpailuviranomaisverkko pitää vuosittain yhden kokouksen, johon
kilpailuvirastojen päälliköt kokoontuvat päättämään uusista hankkeista ja tarkastelemaan käynnissä
olevia hankkeita sekä niihin liittyviä suosituksia. Kokouksissa pyritään suunnitelmalliseen vuoropu-
heluun keskittymällä käsittelemään rajattua määrää hankkeita, jotka kilpailuviranomaisverkko on
valinnut hyvissä ajoin etukäteen, jotta kaikki jäsenet saavat tehokkaan mahdollisuuden vaikuttaa. Kilpai-
luviranomaisverkon ensimmäinen virallinen kokous on tarkoitus pitää lokakuussa 2002, ja sen isäntänä
toimii Italian kilpailuvirasto. Tämän jälkeen vuosittainen kokous pidetään Meksikossa (2003), Koreassa
(2004), Saksassa (2005) ja Etelä-Afrikassa (2006).

¥384∂ International Competition Policy Advisory Committee.



XXXI KILPAILUPOLITIIKKAA KOSKEVA KERTOMUS 2001 – SEC(2002) 462 LOPULLINEN 161

KILPAILURAPORTTI 2001

VI – KEHITYSNÄKYMÄT VUONNA 2002

1 Kilpailuoikeus

1.1 Lainsäädäntötyö

Ehdotus uudeksi EY:n perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklan täytäntöönpanoasetukseksi

561. Teollisuusneuvostossa 5. joulukuuta 2001 käydyn keskustelun jälkeen puheenjohtajamaa Belgia
teki sen johtopäätöksen, että uusi EY:n perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklan täytäntöönpanoasetus
olisi annettava vuonna 2002, jotta se on varmasti sovellettavissa täysimääräisesti ennen Euroopan
unionin tulevaa laajentumista. Näin ollen neuvostossa jatketaan Espanjan ja tarvittaessa vielä Tanskan
puheenjohtajuuskaudella työtä, joka liittyy komission ehdotukseen uudeksi asetukseksi. Samanaikaisesti
kun asetusehdotuksesta keskustellaan neuvoston työryhmässä, komissio aikoo Euroopan parlamentin,
neuvoston sekä talous- ja sosiaalikomitean pyyntöjen mukaisesti esittää vuonna 2002 luonnoksia tiedon-
annoiksi, joissa selvennetään eräitä uuden asetuksen pääperiaatteita.

Tekniikansiirtosopimuksia koskevan ryhmäpoikkeusasetuksen uudelleentarkastelu

562. Vuoden 2002 alkupuoliskolla käydään kertomusta (katso 17 kohta) koskevia keskusteluja
teollisuuden, kuluttajajärjestöjen ja muiden asianomaisten kanssa, minkä jälkeen komissio tekee
ehdotuksen uusiksi kilpailusäännöiksi EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan soveltamisesta lisens-
sisopimuksiin.

Komission ohjeet markkina-analyysia varten ja sähköisen viestinnän verkkojen ja palvelujen 
merkityksellisiä markkinoita koskeva suositus – kilpailua sähköisen viestinnän markkinoilla koskevan 
kodifioidun komission direktiivin antaminen

563. Sen jälkeen kun ehdotetut direktiivit, jotka muodostavat sähköisen viestinnän verkkojen ja
palvelujen uuden sääntelyjärjestelmän, on hyväksytty alkuvuodesta 2002, komissio julkaisee kehysdirek-
tiivin 15 artiklan mukaisesti suuntaviivat markkina-analyysiä ja merkittävän markkina-aseman määrit-
tämistä varten sekä merkityksellisiä markkinoita koskevan suosituksen. Näiden asiakirjojen on tarkoitus
sisältää kansallisten sääntelyviranomaisten tarvitsemia ohjeita uuden sääntelyjärjestelmän uusien
kilpailulainsäädäntöön perustuvien periaatteiden soveltamisesta.

564. Komissio aikoo antaa myös kilpailua sähköisen viestinnän markkinoilla koskevan kodifioidun
direktiivin, joka korvaa direktiivin 90/388/ETY sekä kaikki sen jälkeen annetut sitä muuttaneet
direktiivit.

Ehdotus moottoriajoneuvojen jälleenmyyntiä koskevaksi säännöstöksi

565. Moottoriajoneuvojen jälleenmyyntiä koskevan ryhmäpoikkeusasetuksen (EY) N:o 1475/95
voimassaolo päättyy 30. syyskuuta 2002. Komissio tekee vuoden 2002 alussa ehdotuksensa moottoriajo-
neuvojen jälleenmyyntiä koskevaksi säännöstöksi marraskuussa 2000 annetun arviointiraportin, 14. ja
15. helmikuuta 2001 kaikkien asianosaisten kanssa pidetyn kuulemisen, teettämänsä neljän
tutkimuksen (385) sekä kaikkien muiden käytettävissään olevien tietojen ja tutkimusten perusteella.

¥385∂ 2000: Price differentials between Member States, Link between sales and after-sales services; 2001: Impact of possible
future legislative scenarios for motor vehicle distribution on all parties concerned and Customer Preferences for Existing
and Potential Sales and Servicing Alternatives in Automotive Distribution.
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566. Hyväksytty ehdotus julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä, jotta kaikilla
asianomaisilla on mahdollisuus esittää huomautuksensa. Kun kaikilta asianomaisilta sekä neuvoa-
antavalta komitealta on saatu kirjalliset ja suulliset huomautukset ja muille toimielimille on tiedotettu
asian etenemisestä, ehdotus viimeistellään ja toimitetaan komission hyväksyttäväksi. Komission
tarkoituksena on hyväksyä uusi säännöstö kesän 2002 aikana, toisin sanoen ennen kuin nykyisen
ryhmäpoikkeusasetuksen voimassaolo päättyy syyskuun 2002 lopussa.

1.2 Täytäntöönpanotoiminta

567. Komissio julkaisi heinäkuussa 2001 kuulemista varten luonnoksen uudeksi tiedonannoksi, jolla
on tarkoitus korvata voimassa oleva vuoden 1996 tiedonanto sakkojen määräämättä jättämisestä tai
lieventämisestä kartelleja koskevissa asioissa. Komissio on tutustunut saamiinsa huomautuksiin huolel-
lisesti ja aikoo antaa ajan tasalle saatetun ja tarkistetun tiedonannon vuoden 2002 kuluessa.

568. Asiakirjoihin tutustuminen on yksi tärkeimmistä menettelyihin liittyvistä takuista, ja sillä
halutaan suojella oikeutta puolustautumiseen. Komission tiedonantoa sisäisistä menettelysäännöistä
käsiteltäessä pyyntöjä saada tutustua asiakirjoihin on tarkistettu tiedonannon soveltamisesta saatujen
kokemusten perusteella vuonna 2001 ja samalla tiedonanto on pyritty saattamaan ensimmäisen
oikeusasteen tuomioistuimen viimeaikaista oikeuskäytäntöä vastaavaksi. Komission odotetaan
hyväksyvän tarkistetun tiedonannon vuoden 2002 jälkipuoliskolla.

2 Yrityskeskittymät

569. Komissio pyrkii varmistamaan, että EU:n yrityskeskittymien valvontajärjestelmä on kunnossa
vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin, ennen kaikkea Euroopan unionin tulevaan laajentumiseen, minkä
vuoksi komissio esitti 11. joulukuuta 2001 vihreän kirjan sulautuma-asetuksen tarkistamisesta. Tämän
vihreän kirjan myötä käynnistyi kuulemisvaihe, jonka aikana kuka tahansa asiasta kiinnostunut voi
esittää huomautuksia esille tulleista toimivaltaan, aineellis-oikeudellisiin seikkoihin tai menettelyihin
liittyvistä kysymyksistä. Kuulemisvaihe päättyy maaliskuun 2002 lopussa, minkä jälkeen komission
tarkoituksena on tehdä ehdotus sulautuma-asetuksen muuttamisesta vuoden 2002 jälkipuoliskolla.

570. Komission toimivallan laajuuteen vaikuttaa myös Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamisso-
pimuksen (EHTY) voimassaolon päättyminen 23. heinäkuuta 2002. EHTY:n perustamissopimuksen
voimassaolon lakattua keskittymiä arvioidaan joko EY:n perustamissopimuksen ja erityisesti neuvoston
asetuksen (ETY) N:o 4064/89 mukaisesti, tai jos ne eivät täytä sulautuma-asetukseen sisältyviä raja-
arvoja, asianomaisen kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Tämän myötä päättyy komission
yksinomainen toimivalta hiili- ja terästeollisuuden keskittymiä koskevissa asioissa. EHTY:n perustamis-
sopimuksen voimassaolon päätyttyä ei ole enää mahdollista, että keskittymä kuuluisi kahden eri perusta-
missopimuksen soveltamisalaan, kuten tapahtui neljässä asiassa (386) yhdestätoista vuonna 2001 EHTY:n
perustamissopimuksen perusteella käsitellyssä asiassa. Yhdessä sulautuma-asetukseen harkittavien
muutosten kanssa tämän on tarkoitus varmistaa omalta osaltaan EU:n yrityskeskittymien valvontajärjes-
telmän mahdollisimman tehokas toiminta sekä hiili- ja teräsalan keskittymien käsittely asianmukaisella
tasolla.

¥386∂ Asiat COMP/EHTY 1359 – Balli/Klockner, 1.10.2001 ja COMP/M.2481, 31.9.2001; asiat COMP/EHTY 1356 – BHP/
Billiton, 14.6.2001 ja COMP/M.2413, 14.6.2001; asiat COMP/EHTY 1352 – Endesa/CDF/SNET, 18.4.2001 ja COMP/
M.2281, 17.4.2001; asiat COMP/EHTY 1351 – Usinor/Arbed/Aceralia, 23.11.2001 ja COMP/M.2382, 19.7.2001.



XXXI KILPAILUPOLITIIKKAA KOSKEVA KERTOMUS 2001 – SEC(2002) 462 LOPULLINEN 163

KILPAILURAPORTTI 2001

571. Lisäksi yhteistyötä Yhdysvaltojen yrityskeskittymiä valvovien viranomaisten kanssa on tarkoitus
tehostaa menettelyjen ja aineellis-oikeudellisen analyysin lähentämiseksi toisiinsa sovellettaessa
yrityskeskittymien valvontaa koskevaa lainsäädäntöä sekä EU:n että Yhdysvaltojen toimivaltaan
kuuluvissa asioissa, joiden määrä on kasvussa. Sen vuoksi vuonna 2002 painopistealueiden joukossa
säilyy edelleen EU:n ja Yhdysvaltojen yhteinen yrityskeskittymiä käsittelevä työryhmä ja sen viisi
erikoisalojen alatyöryhmää, jotka asiaan liittyvät viranomaiset (Euroopan komissio, Yhdysvaltojen
liittovaltion kilpailuviranomainen ja oikeusministeriö) ovat hiljattain perustaneet.

3 Valtiontuki

572. Valtiontuen alalla komissio jatkaa ja tehostaa pyrkimyksiään tarkistaa valtiontukisääntöjä ja
-menettelyjä, jotta selväpiirteiset asiat voidaan varmasti käsitellä nopeasti ja yksinkertaisesti ja keskittää
voimavarat niihin asioihin, joihin liittyy kilpailupolitiikan näkökulmasta suurimpia mahdollisia riskejä.
Kuitenkin myös näiden asioiden kohdalla tavoitteena on varmistaa niiden käsittely avoimien ja ennustet-
tavissa olevien menettelyjen ja sääntöjen mukaisesti. Nämä pyrkimykset eivät kuitenkaan merkitse
minkäänlaista löyhennystä komission perinteiseen, jäsenvaltioidenkin todeksi myöntämään kantaan: sen
mukaan valtiontuet kokonaisuudessaan ovat edelleen liian korkeita prosenttiosuutena BKT:stä mitattuna
ja on tarpeen poistaa kilpailua kaikkein pahimmin vääristävät yksittäisen tuen muodot sekä suunnata
tukitoimenpiteitä uudelleen horisontaalisiin toimenpiteisiin, jotka tukevat yhteisön laajempia
taloudellisia tavoitteita, kuten koheesiotavoitteita. Näin ollen on tarkoitus pyrkiä jatkuvasti siihen, että
yhteismarkkinoille soveltumaton tuki maksetaan takaisin ripeästi ja tehokkaasti ja että jäsenvaltiot
valvovat päätösten täytäntöönpanoa tehokkaasti. Avoimuuden lisäämiseen edelleen pyritään myös
kehittämällä vaiheittain valtiontukirekisteriä ja tulostaulua.

573. Horisontaalisen ja koheesiopolitiikan kehityksen alalla komission on tarkoitus saada valmiiksi
tutkimus- ja kehitystyöhön myönnettävää valtiontukea koskevien yhteisön puitteiden tarkistus,
työllisyystukea koskeva uusi oikeudellinen kehys sekä suuria investointihankkeita koskevien
monialaisten puitteiden tarkistus. Laekenin Eurooppa-neuvostolle esittämänsä raportin sitoumusten
mukaisesti komissio pitää ensisijaisen tärkeänä myös selkeyttää valtiontukisääntöjen soveltamista yleistä
taloudellista etua koskeviin palveluihin yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön kehityksen
valossa. (387)

4 Kansainvälinen toiminta

574. Kansainvälisessä toiminnassa komissio jatkaa kaksitahoista politiikkansa: se jatkaa kahden-
välisen yhteistyön kehittämistä yhteisön ulkopuolisten kumppaneidensa kanssa sekä tutkii keinoja
laajentaa monenvälistä yhteistyötä. Kahdenvälisen yhteistyön alalla komissio jatkaa yhteistyötään
Yhdysvaltojen ja Kanadan kanssa voimassa olevien kahdenvälisten sopimusten mukaisesti. Odotettavissa
on vastaavan sopimuksen tekeminen Japanin kanssa. Kilpailualan yhteistyötä kehitetään myös kaikkien
Välimeren maiden kanssa, sillä komissio on nimennyt alueen painopistealueeksi. Aasian maiden kasvava
merkitys maailmanlaajuiselle kilpailupolitiikalle edellyttää yhteistyön ja teknisen avun lisäämistä myös
tällä alueella (erityisesti Kiinan, Korean ja Intian kanssa). Lisäksi komission on kehitettävä soveltuvaa
yhteistyötä sellaisten suurten maiden kanssa, joiden kanssa assosiaatiosopimukset ovat jo voimassa tai
niitä ollaan juuri viimeistelemässä (esimerkiksi Chile, Mercosur-maat, Meksiko, Ukraina ja Venäjä).

¥387∂ KOM(2001) 598, 17.10.2001.
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575. Monenvälisten hankkeiden osalta komissio jatkaa aktiivista osallistumistaan kaikkiin kansain-
välisiin foorumeihin, joilla kilpailupolitiikka kuuluu asialistalle, erityisesti OECD:n, WTO:n ja
UNCTADin piirissä. Lisäksi komissio osallistuu parhaillaan uuden hallintotavan kehittämiseen olemalla
mukana kansainvälisen kilpailuviranomaisverkon toiminnassa. Verkko keskittyy edistämään yhteistyötä
kilpailuviranomaisten välillä ympäri maailmaa kilpailupolitiikkojen lähentämiseksi toisiinsa.

576. Göteborgin Eurooppa-neuvostossa kesäkuussa 2001 hyväksytyn liittymistä koskevan aikataulun
mukaisesti liittymisneuvottelut saadaan joidenkin ehdokasmaiden kanssa viimeistelyvaiheeseen, kun taas
joidenkin maiden kanssa ne jatkuvat edelleen. Niihin ehdokasmaihin, joiden kanssa liittymisneuvottelut
on kilpailualalla saatu jo päätökseen, sovelletaan tehostettua valvontajärjestelmää. Turkin kanssa
kilpailualan suhteita kehitetään edelleen tähän mennessä saavutetun edistyksen mukaisesti.

577. Erityistä huomiota kiinnitetään teknisen avun kehittämiseen sekä ehdokasmaiden että kehitys-
maiden kanssa.
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LIITE – KERTOMUKSESSA KÄSITELLYT ASIAT

1 EY:n perustamissopimuksen 81, 82 ja 86 artikla         

Asia Julkaisu Kohdan numero
Belgian panimot IP/01/1739, 5.12.2001 58–

British Midland / Lufthansa/SAS EYVL C 83, 14.3.2001 Lisälehti 1, 136–

Covisint IP/01/1155, 31.7.2001
EYVL C 49, 15.2.2001 Lisälehti 4

DaimlerChrysler IP/01/1394, 10.10.2001 184

De Post / La Poste (Belgia) EYVL L 61, 2.3.2002 82, 113–

Deutsche Post AG I EYVL L 125, 5.5.2001 77, 108–

Deutsche Post AG II EYVL L 331, 15.12.2001 78, 111–

Duales System Deutschland (DSD) EYVL L 166, 21.6.2001 79, Lisälehti 3

Eurex IP/02/4, 3.1.2002 196–

Formula 1 (FIA & FOA) EYVL C 169, 13.6.2001
IP/01/1523, 30.10.2001 221–

GlaxoWellcome EYVL L 302, 17.11.2001 232–

Grafiittielektrodit IP/01/1010, 18.7.2001 40–

IATAn matkustajakuljetuksia koskevat 
hintakonferenssit EYVL L 177, 30.6.2001 149–

IATAn rahtikuljetuksia koskevat hintaneuvottelut IP/01/694, 15.5.2001
IP/01/1433, 19.10.2001 143–

Identrus EYVL L 249, 19.9.2001 132

IMS Health EYVL L 59, 28.2.2002 81

Intelsat EYVL C 9, 12.1.2001 133

Itsejäljentävä paperi IP/01/1892, 20.12.2001 69–

La Poste (Ranska) IP/01/1476, 23.10.2001 84

Luxemburgin panimot IP/01/1740, 5.12.2001 61–

Michelin IP/01/873, 20.6.2001 80

Microsoft IP/01/1232, 30.8.2001 207–

Natriumglukonaatti IP/01/1355, 20.10.2001 48–

P&O/Stena IP/01/806, 7.6.2001 160

Pfizer/Aventis 241

Pfizer/EISAI 239–240

Porschen jälleenmyyntijärjestelmä 185

Saksalaiset pankit IP/01/1796, 11.12.2001 64–

SAS/Maersk EYVL L 265, 5.10.2001 Lisälehti 1, 43–

Sinkkifosfaatti IP/01/1797, 11.12.2001 63

Sitruunahappo IP/01/1743, 5.12.2001 56–

TACA – transatlanttinen konferenssisopimus IP/01/1713, 3.12.2001 153–

UEFAn Mestareiden liiga IP/01/1043, 20.7.2001 166

UEFAn yleisradiointisäännöt EYVL L 171, 26.6.2001 165, 224

Visa International EYVL L 293, 10.11.2001 200–

Vitamiinit IP/01/1625, 21.11.2001 52–

Volkswagen EYVL L 262, 2.10.2001 183

Wanadoo IP/01/1899, 21.12.2001 134
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2 Yrityskeskittymien valvonta        

3 Valtiontuki  

Asia Julkaisu Kohdan numero
BASF/Eurodiol/Pantochim IP/01/01/984, 11.7.2001 285

BP/E.ON IP/01/1247, 6.9.2001
IP/01/1893, 21.12.2001 317

Carrefour/Promodes EYVL C 164, 14.6.2000 313

CVC/Lenzing IP/01/1436, 17.10.2001 256

EdF/EnBW EYVL L 59, 28.2.2002 258, 300

ENEL/FT/Wind/Infostrada IP/01/79, 19.1.2001 322

GE/Honeywell IP/01/298, 1.3.2001
IP/01/842, 14.6.2001
IP/01/855, 18.6.2001
IP/01/939, 3.7.2001 326, Lisälehti 9

Govia / Connex South Central IP/01/1048, 20.7.2001 319

Grupo Villar Mir / EnBW / Hidroeléctrica del Cantábrico IP/01/1320, 26.9.2001 260

Interbrew/Bass EYVL C 293, 14.10.2000 
IP/01/940, 22.8.2000 321

Metso/Svedala IP/01/103, 24.1.2001 307, 316

Nestlé / Ralston Purina EYVL C 239, 25.8.2001 
IP/01/1136, 27.7.2001 299

Nordbanken/Postgirot IP/01/1552, 8.11.2001 297, Lisälehti 1

Norske Skog / Parenco/Walsum IP/01/1053, 23.7.2001 
IP/01/1629, 21.11.2001 Lisälehti 6

SCA / Metsä Tissue IP/00/1063, 26.9.2000 
IP/01/147, 31.1.2001 
EYVL L 57, 27.2.2002 255

Schneider/Legrand IP/01/481, 30.3.2001 
IP/01/1393, 10.10.2001 
IP/02/173, 31.1.2002 Lisälehti 8

Shell/DEA IP/01/1222, 23.8.2001 
IP/01/1893, 21.12.2001 317

Südzucker / Saint Louis IP/01/1223, 23.8.2001 
IP/01/1891, 20.12.2001 262

Tetra Laval / Sidel IP/01/965, 5.7.2001 
IP/01/1393, 10.10.2001 
IP/02/173, 31.1.2002 263–

The Post Office / TPG/SPPL IP/00/1317, 15.11.2000 
IP/01/364, 13.3.2001 298, 306

TotalFina / Elf Aquitaine EYVL L 143, 29.5.2001 311

Unilever/Bestfoods IP/00/1076, 29.9.2000 
IP/01/494, 3.4.2001

309, 
Lisälehti 1

UPM-Kymmene/Haindl IP/01/1053, 23.7.2001 
IP/01/1629, 21.11.2001 Lisälehti 6

Asia Julkaisu Kohdan numero
Aer Rianta ei vielä julkaistu 455

Ahvenanmaan captive-vakuutusyhtiöt ei vielä julkaistu 372

Alueelliset riskipääomarahastot EYVL L 263, 3.10.2001 Lisälehti 10
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Autonromujen käsittelyjärjestelmä ei vielä julkaistu 364

Avustukset rahtiliikenteen infrastruktuureihin EYVL C 45, 19.2.2002 441

Avustukset suurille energiankuluttajille EYVL C 358, 15.12.2001 385

Avustukset yrityksille, joilla on työympäristöä koskeva 
todistus EYVL C 5, 9.1.2001 381

Babcock Wilcox España ei vielä julkaistu 392

Bankgesellschaft Berlin BGB ei vielä julkaistu 470

Böhler Edelstahl EYVL C 226, 11.8.2001 409

Cogne Acciai Speciali, T&K ei vielä julkaistu 410

Corus Technology, EHTY teräs EYVL C 347, 8.12.2001 410

DaimlerChrysler Kölleda (Saksa) ei vielä julkaistu 424

Eko Stahl ei vielä julkaistu 410

Espanja: tuki kivihiiliteollisuudelle ei vielä julkaistu 414

EUV-litografia EYVL C 333, 28.11.2001 379

Extatic-litografia EYVL C 5, 8.1.2002 379

Fiat/Melfi (Italia) EYVL L 177, 30.6.2001 423

Flanderin aluetuki (talouskasvulaki) EYVL C 244, 11.9.2001 395

Fluor-litografia EYVL C 5, 8.1.2002 379

Futour 2000 EYVL C 219, 4.8.2001 Lisälehti 10

Graf von Henneberg GmbH ei vielä julkaistu 393

Harmaan talouden piirissä tehtävän työn saattaminen 
sääntöjen mukaiseksi EYVL C 30, 2.2.2002 368

Hiilikaivosalueiden yritysrahasto ei vielä julkaistu Lisälehti 10

Investointien verohelpotukset ei vielä julkaistu 394

IVECO (Italia) EYVL L 292, 9.11.2001 417

Jätepaperin ja -pahvin käsittelyjärjestelmä ei vielä julkaistu 364

Kansainvälinen rahoitustoiminta ei vielä julkaistu 373

Kartogroup EYVL C 5, 9.1.2001 401

Katoamattomat pikamuistit EYVL C 199, 14.7.2001 377

Keskinäisiä vakuutusyhtiöitä ja eläkelaitoksia koskevat 
veromääräykset Ranskassa ei vielä julkaistu 472

Laivanrakennusteollisuus EYVL L 327, 12.12.2001 406

Laivanrakennusteollisuus – julkisessa omistuksessa 
olevien telakoiden rakenneuudistus EYVL C 21, 24.1.2002 407

Landesbanken (Saksa) ei vielä julkaistu Lisälehti 11

Lautex GmbH EYVL L 42, 15.2.2000 484

Lintra Beteiligungsholding ei vielä julkaistu 390

Nissan Micra EYVL L 140, 24.5.2001 416

Pääoma-avustukset – uusiutuvaa energiaa käyttävät 
tekniikat EYVL C 30, 2.2.2002 363, 387

Pääomanlisäys – Verlipack ei vielä julkaistu 365

Pääomasijoitusrahastot EYVL C 318, 13.11.2001 Lisälehti 10

Päästökauppajärjestelmä ei vielä julkaistu 388

Philipp Holzmann AG:lle myönnetyn tuen 
muuttaminen ei vielä julkaistu 391

PVC-julkisivuelementtien keräys ja käsittely EYVL C 358, 15.12.2001 364

Raideliikenteen logistiikan innovatiivisia ratkaisuja 
koskeva kilpailu ei vielä julkaistu 429
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Ranska: tuki kivihiiliteollisuudelle EYVL L 239, 7.9.2001 414

Riskipääoma pienille teknologiayrityksille EYVL C 117, 21.4.2001 Lisälehti 10

Saksa: tuki kivihiiliteollisuudelle EYVL L 127, 9.5.2001 414

Santana Motor ei vielä julkaistu 420

Schiphol Group – ilmailualan verovapautus ei vielä julkaistu 453

Sidmar ei vielä julkaistu 410

Sisävesiliikenteen lastaus- ja purkujärjestelmä EYVL C 24, 26.1.2002 444

Société national maritime Corse-Méditérannée EYVL C 117, 21.4.2001 434

Stahlwerke Bremen EYLV C 244, 1.9.2001 410

Teknologiayritysten pääomittamisen tuki EYVL C 32, 5.2.2002 Lisälehti 10

Tiettyjen uusien yritysten veroperustan alennuksena 
myönnettävät verotuet (Alavan maakunta) ei vielä julkaistu 399

Tiettyjen uusien yritysten veroperustan alennuksena 
myönnettävät verotuet (Guipozcoan maakunta) ei vielä julkaistu 399

Tiettyjen uusien yritysten veroperustan alennuksena 
myönnettävät verotuet Alavan, Guipuzcoan ja Vizcayan 
maakunnissa ei vielä julkaistu 399

Tuki maatalousalalle lokakuun 2000 rankkasateiden 
aiheuttamiin vahinkoihin (Valle d’Aosta) ei vielä julkaistu 474

Tuki Piemonten alueen lentokenttäjärjestelmälle ei vielä julkaistu 454

Tuki sisävesiliikenteelle (Alankomaat) EYVL C 102, 31.3.2001 443

Tuki yrityksille lokakuun 2000 sateiden aiheuttamiin 
vahinkoihin EYVL C 5, 8.1.2002 474

Tukiohjelma Ranskan sisävesiliikenteen harjoittajien 
hyväksi EYVL C 342, 5.12.2001 443

Turvasuunnitelma luonnonmullistusten varalta EYVL C 71, 3.3.2001 474

Työkierto EYVL C 268, 22.9.2001 380

Työnantajan sosiaaliturvamaksujen alentaminen, jos 
yrityksessä sovelletaan 38 tunnin viikkotyöaikaa ja 
työaikaa lyhennetään EYVL C 268, 22.9.2001 369

Ulkomaisten yhtiöiden valvonta- ja 
koordinointikeskukset ei vielä julkaistu 374

Vaatimukset täyttävät ulkomaiset yritykset Gibraltarilla ei vielä julkaistu 374

Valikoiva aluetuki EYVL C 211, 28.7.2001 396

Verkon uudistamiseen suunnattu tuki luvan saaneille 
raskaan rautatieliikenteen hallinnosta vastaaville 
tahoille EYVL C 333, 28.11.2001 429

Verohyvitykset Mezzogiornossa EYVL C 149, 19.5.2001 397

Verotuki, jota myönnetään 45 prosentin 
verohyvityksenä Alavan maakunnassa ei vielä julkaistu 398–399

Verotuki, jota myönnetään 45 prosentin 
verohyvityksenä Guipúzcoan maakunnassa ei vielä julkaistu 398–399

Verotuki, jota myönnetään 45 prosentin 
verohyvityksenä Vizcayan maakunnassa ei vielä julkaistu 398–399

Verotuki, jota myönnetään Espanjassa Navarran 
autonomisella alueella sijaitseville uusille yrityksille 
50 prosentin helpotuksena yhteisöverosta ei vielä julkaistu 399

Verovapaat ulkomaiset yritykset Gibraltarilla ei vielä julkaistu 374

Vihreää sähköä koskeva verovapautus EYVL C 30, 2.2.2002 363, 384

Vihreää sähköä koskevat todistukset EYVL C 330, 24.11.2001 363, 387

Voest Alpine Donawitz EYVL C 318, 13.11.2001 409

Voest Alpine Linz, EHTY EYVL C 333, 28.11.2001 409
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VW/Dresden (Saksa) EYVL L 48, 20.2.2002 426

Wacker Chemie GmbH EYVL C 211, 28.7.2001 401

Ydinvoimalat ei vielä julkaistu 371

Yhdistynyt kuningaskunta – ilmastonmuutosmaksu EYVL C 185, 30.6.2001 379, 383

Yhdistynyt kuningaskunta – ilmastonmuutosmaksu 
Pohjois-Irlannissa EYVL C 263, 19.9.2001 386

Yhdistynyt kuningaskunta: tuki kivihiiliteollisuudelle EYVL L 11.9.2001
EYVL L 305, 22.11.2001
EYVL L 35, 6.2.2002 414

Ympäristönsuojelu EYVL C 30, 2.2.2002 363

Yrittäjälainat EYVL C 328, 23.11.2001 Lisälehti 10





II osa 

Kertomus kilpailusääntöjen 
soveltamisesta Euroopan unionissa

[Kertomuksen on laatinut kilpailun pääosasto 
vuoden 2001 kilpailupolitiikkaa koskevan XXXI 
kertomuksen yhteydessä,
SEC(2002) 462 lopullinen]



Lukijalle

Tässä kilpailusääntöjen soveltamista koskevassa kertomuksessa (II osa) ei esitetä yhteenvetoa
tapauksista, joita käsitellään yksityiskohtaisesti vuoden 2001 kilpailupolitiikkaa koskevassa XXXI
kertomuksessa (I osa). Viitetietoja annetaan tarvittaessa. Lisätietoja yksittäistapauksista on
saatavilla kilpailun pääosaston verkkosivuilla osoitteessa http://europa.eu.int/comm/competition/
index_fi.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

SAS / Maersk Air (asia N:o COMP/D-2/37.444) ja Sun-Air/SAS ja Maersk Air 
(asia N:o COMP/D-2/37.386) (1)

Komissio päätti 18. heinäkuuta (2) määrätä skandinaavisille lentoyhtiöille SAS:lle ja Maersk Airille sakon
Tanskaan ja sieltä pois suuntautuvia reittejä koskevien markkinoiden jakamisesta: 39,375 miljoonaa euroa
SAS:lle ja 13,125 miljoonaa euroa Maersk Airille. 

SAS ja Maersk Air olivat ilmoittaneet komissiolle yhteistyösopimuksen, joka tuli voimaan
28. maaliskuuta 1999. Sopimuspuolten ilmoittaman yhteistyön kaksi tärkeintä alaa liittyivät yhteistun-
nusten käyttöön ja kanta-asiakasohjelmiin.

Alustavassa tutkinnassa ilmeni, että samaan aikaan kun yhteistyösopimus tuli voimaan, Maersk Air
vetäytyi Kööpenhamina–Tukholma-reitiltä, jolla se oli siihen saakka kilpaillut SAS:n kanssa. Lisäksi
havaittiin, että SAS oli lopettanut lennot Kööpenhamina–Venetsia-reitillä ja Maersk Air oli aloittanut
liikennöinnin tällä reitillä. Alustavassa tutkinnassa ilmeni myös, että SAS oli vetäytynyt Billund–
Frankfurt-reitiltä, jolla sen kanssa aiemmin kilpaillut Maersk Air on siitä lähtien liikennöinyt ainoana
lentoyhtiönä.

Reiteille tulosta ja niiltä vetäytymisestä ei ollut ilmoitettu komissiolle. Ne olivat osa laajempaa
osapuolten välistä sopimusta, jonka komissio sai selville tarkastuskäyntien yhteydessä. Tarkastuskäynnit
tehtiin kesäkuussa 2000 tiiviissä yhteistyössä Ruotsin ja Tanskan kilpailuviranomaisten kanssa.

Reiteille tulon ja niiltä vetäytymisen lisäksi sopimuspuolet sopivat myös yleisestä kilpailun kieltävästä
lausekkeesta, joka kattoi niiden tulevan toiminnan Tanskaan ja sieltä pois suuntautuvilla ulkomaan
reiteillä ja Tanskan kotimaan reiteillä. Sopimuspuolet sopivat, että Maersk Air ei liikennöisi uusilla
Kööpenhaminasta lähtevillä ulkomaan reiteillä ilman SAS:n nimenomaista pyyntöä tai lupaa. SAS ja
Maersk Air sopivat myös, ettei SAS liikennöisi Maersk Airin Jyllannista lähtevillä reiteillä ja että
kotimaisten reittien jakoa noudatettaisiin.

Komissio katsoi, että SAS:n ja Maersk Airin välisessä markkinoiden jakoa koskevassa sopimuksessa oli
kyse erittäin vakavasta yhteisön kilpailulainsäädännön rikkomisesta. Komissio teki tämän päätelmän
ottaen huomioon rikkomisen luonteen, sen todelliset vaikutukset ja merkityksellisten maantieteellisten
markkinoiden koon.

¥1∂ Katso myös I osa, 43–47 kohta ja lisälehti 1.
¥2∂ Komission päätös, tehty 18 päivänä heinäkuuta 2001, EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan ja ETA-sopimuksen

53 artiklan soveltamisesta (EYVL L 265, 5.10.2001, s. 15).
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Kyse oli kestoltaan keskipitkästä rikkomisesta. Rikkominen alkoi 5. syyskuuta 1998 (jolloin kyseinen
sopimus rekisteröitiin) ja päättyi – sopimuspuolten välisen kirjeenvaihdon mukaan – 15. helmikuuta 2001,
jolloin kyseiset yritykset saivat takaisin oikeutensa kilpailla vapaasti.

Käsiteltävänä olevaan tapaukseen ei liity raskauttavia tai lieventäviä seikkoja. Sopimuspuoliin voidaan
kuitenkin soveltaa sakkojen määräämättä jättämistä tai lieventämistä koskevan, vuonna 1996 annetun
tiedonannon D kohdan 2 alakohtaa. Maersk Airiin voitiin soveltaa vuoden 1996 tiedonannon D kohdan
2 alakohdan ensimmäistä (”aktiivinen” yhteistyö) ja toista luetelmakohtaa (”passiivinen” yhteistyö, jota
harjoittavat yritykset eivät kiistä väitetiedoksiannossa esitettyjä väitteitä). SAS:ään voitiin sen sijaan
soveltaa vain D kohdan 2 alakohdan toista luetelmakohtaa.

Päätöksen seurauksena kahden suurimman Tanskaan ja sieltä pois liikennöivän lentoyhtiön, SAS:n ja
Maersk Airin, välinen kilpailu palautettiin ennalleen, mikä hyödyttää kuluttajia.

Grafiittielektrodit (asia N:o COMP/E-1/36.490) (3)

Komissio määräsi 18. heinäkuuta yhteensä 218,8 miljoonan euron sakot kahdeksalle grafiittielektrodien
valmistajalle, jotka olivat osallistuneet maailmanlaajuiseen hinnoista sopineeseen ja markkinoita
jakaneeseen kartelliin. Grafiittielektrodit ovat keraamisesti valettuja grafiittipilareita, joita käytetään
pääasiassa teräksen tuotantoon valokaariuuneissa, joita kutsutaan myös ”pienoisvalssaamoiksi”.

Kartelli aloitti toimintansa vuonna 1992 SGL Carbon AG:n (Saksa) ja UCAR International Inc:n
(Yhdysvallat) aloitteesta ja jatkoi toimintaansa vuoteen 1998, vaikka asiaa oli tutkittu jo ennen kyseistä
vuotta EU:ssa ja Yhdysvalloissa.

Komissio luokitteli kyseisten yritysten käyttäytymisen ”erittäin vakavaksi” EY:n kilpailusääntöjen
rikkomiseksi.

Määrittäessään sakkojen määrän komissio otti huomioon rikkomisen vakavuuden ja keston sekä
raskauttavat ja lieventävät seikat. Kunkin yrityksen osuus rikkomiseen arvioitiin tapauskohtaisesti. Jos
mahdollista, sovellettiin tiedonantoa sakkojen määräämättä jättämisestä tai lieventämisestä kartelleja
koskevissa asioissa.

Sakon perusmäärän määrittämiseksi kyseiset, erittäin vakavaan rikkomiseen syyllistyneet yritykset
jaettiin kolmeen ryhmään sen mukaan, kuinka suuri markkinaosuus niillä oli merkityksellisillä
markkinoilla. Kahden yrityksen sakkoja korotettiin niiden koon ja kokonaisresurssien perusteella.

Useimmat kartellin jäsenet syyllistyivät pitkän aikavälin rikkomiseen (joka jatkui yli viisi vuotta).
Monien yritysten sakkojen määrässä otettiin huomioon raskauttavia seikkoja (johtajan asema, rikkomisen
jatkaminen komission tutkimusten aloittamisen jälkeen ja pyrkimykset haitata komission tutkimuksia).
Lieventäviä seikkoja (passiivinen osallistuminen, sopimusten jättäminen panematta osittain täytäntöön)
sovellettiin vain yhteen yritykseen.

Komissio myönsi nyt ensimmäistä kertaa huomattavan alennuksen sakon määrään (70 prosenttia)
sakkojen määräämättä jättämistä tai lieventämistä koskevan tiedonannon mukaisesti. Japanilaisen Showa
Denkon sakkoa alennettiin huomattavasti sillä perusteella, että se oli ensimmäinen komission kanssa
yhteistyötä tehnyt ja komissiolle ratkaisevia todisteita kartellista toimittanut yritys.

¥3∂ Katso myös I osa, 40–42 kohta.
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Myös UCAR International toimi komission kanssa yhteistyössä tutkinnan melko varhaisessa vaiheessa.
Komissio myönsi sille tämän perusteella 40 prosentin alennuksen sakon määrään. Myös SGL Carbonin
(30 prosenttia), VAW Aluminiumin (20 prosenttia) ja The Carbide Graphite Groupin (20 prosenttia)
sakkoja alennettiin merkittävästi. Japanilaisten valmistajien Tokai Carbonin, SEC Corporationin ja
Nippon Carbonin sakkoja alennettiin 10 prosenttia sillä perusteella, että ne eivät kiistäneet pääosaa
esitetyistä tosiseikoista.

Tämä päätös oli lisäosoitus komission pyrkimyksestä torjua suuret kartellit, jotka aiheuttavat vakavaa
haittaa kuluttajille ja taloudelle poistamalla kilpailua.

Monet kyseisistä yrityksistä ovat hakeneet päätökseen muutosta Luxemburgissa toimivalta yhteisöjen
ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimelta. (4)

Natriumglukonaatti (asia N:o COMP/E-1/36.756) (5)

Komissio määräsi 2. lokakuuta yhteensä 57,53 miljoonan euron sakot kuudelle entiselle tai nykyiselle
natriumglukonaatin tuottajalle, jotka olivat osallistuneet maailmanlaajuiseen hinnoista sopineeseen ja
markkinoita jakaneeseen kartelliin. Natriumglukonaatti on metallin ja lasin puhdistukseen käytettävä
kemikaali, jota käytetään muun muassa pullojen pesuun, työkalujen puhdistukseen ja maalin poistoon.
Lisäksi kyseistä kemikaalia käytetään hidasteena ja notkistimena sekoituksissa, kuten sekoitusaineena
paperin ja tekstiilien valkaisussa, ja lisäaineena elintarvikkeissa ja erilaisissa kemikaalisovelluksissa.

Vuonna 1997 alkaneen tutkinnan päätteeksi komissio totesi, että Archer Daniels Midland Company Inc.
(ADM), Avebe B.A. (Avebe, joka on Glucona B.V:n emoyhtiö), Akzo Nobel N.V. (Akzo, joka on Glucona
B.V:n entinen emoyhtiö), Fujisawa Pharmaceutical Company Ltd. (Fujisawa), Jungbunzlauer AG
(Jungbunzlauer) ja Roquette Frères S.A. (Roquette) osallistuivat kartelliin vuodesta 1987 vuoteen 1995.

Kyseisen jakson aikana maailman natriumglukonaatin tuotanto oli lähes kokonaan Fujisawan, Glucona
B.V:n (Akzon ja Aveben puoleksi omistama yhteisyritys), Jungbunzlauerin ja Roquetten hallussa.
Tultuaan markkinoille vuonna 1990 myös ADM:stä tuli yksi suurimmista tuottajista, kunnes se vetäytyi
markkinoilta vuoden 1995 aikana. ETA:n natriumglukonaattimarkkinoiden arvo oli vuonna 1995 noin
20 miljoonaa euroa.

Määrittäessään sakkojen määrän komissio otti huomioon rikkomisen vakavuuden ja keston sekä
mahdolliset raskauttavat ja/tai lieventävät seikat. Kunkin yrityksen osuus rikkomiseen arvioitiin erikseen.
Tapaukseen sovellettiin myös tiedonantoa sakkojen määräämättä jättämisestä tai lieventämisestä
kartelleja koskevissa asioissa.

Kaikkien kartelliin osallistuneiden yritysten todettiin syyllistyneen erittäin vakavaan rikkomiseen. Sakon
perusmäärien määrittämiseksi kyseiset yritykset jaettiin kahteen ryhmään sen mukaan, kuinka suuri
markkinaosuus niillä oli merkityksellisillä markkinoilla. Akzon ja Aveben katsottiin olevan yhteisvastuussa
tytäryhtiönsä Gluconan kilpailunvastaisesta toiminnasta. Komissio jakoi tämän mukaisesti kahteen yhtä
suureen osaan sakon perusmäärän, joka olisi määrätty Gluconalle siinä tapauksessa, että tämä päätös olisi
osoitettu sille. Jaon tuloksena saatiin kuhunkin emoyhtiöön sovellettava perusmäärä.

¥4∂ Asiat T-236/01, Tokai Carbon Co, T-239/01, SGL Carbon AG, T-244/01, Nippon Carbon Co. Ltd., T-245/01, Showa Denko
K.K., T-246/01, UCAR International Inc., T-251/01, SEC Corporation ja T-252/01, The Carbide Graphite Group Inc.

¥5∂ Katso myös I osa, 48 kohta ja sitä seuraavat kohdat.



180  XXXI KILPAILUSÄÄNTÖJEN SOVELTAMINEN EUROOPAN UNIONISSA

KILPAILURAPORTTI 2001

Jotta sakoilla oleva rikkomista ehkäisevä vaikutus olisi riittävän vahva, molempien yritysten sakon
perusmäärää korotettiin vielä niiden erittäin suuren koon ja kokonaisresurssien perusteella.

Keskipitkän aikavälin rikkomiseen syyllistynyttä ADM:ää lukuun ottamatta kaikki muut kartellin jäsenet
syyllistyivät pitkän aikavälin rikkomiseen (kesto yli viisi vuotta). Toimiminen rikkomisen johtajana
katsottiin Jungbunzlauerin kannalta raskauttavaksi seikaksi. Lieventäviä seikkoja ei tässä tapauksessa
katsottu aiheelliseksi soveltaa.

Komissio myönsi nyt ensimmäistä kertaa sakkoon alennuksen sakkojen määräämättä jättämistä tai
lieventämistä koskevan tiedonannon B kohdan nojalla. Fujisawalle myönnettiin 80 prosentin alennus
sakkoon, joka sille olisi määrätty muussa tapauksessa, sillä perusteella, että se oli ensimmäinen yritys,
joka antoi ratkaisevia todisteita kartellin olemassaolosta jo ennen komission päätöksen mukaisen
tutkinnan aloittamista. Komissio ei myöntänyt Fujisawalle 100 prosentin alennusta sakon määrään, kuten
se olisi voinut tehdä tiedonannon B kohdan nojalla, sillä Fujisawa otti yhteyttä komissioon vasta saatuaan
tietopyynnön. Vastahakoisuus oma-aloitteiseen ja tutkintatoimenpiteiden aloittamista edeltävään
yhteydenottoon otettiin huomioon alennuksen määrityksessä.

Kaikille muille osapuolille myönnettiin tiedonannon D kohdan nojalla lievennystä sakkoon, joka olisi
määrätty niille muussa tapauksessa. ADM, Glucona, Jungbunzlauer ja Roquette toimittivat komissiolle jo
ennen väitetiedoksiannon antamista tietoja ja asiakirjoja, jotka edistivät merkittävästi rikkomisen
näyttämistä toteen. Kyseiset yritykset eivät myöskään kiistäneet pääosaa tosiseikoista, joiden perusteella
komissio laati väitetiedoksiantonsa. Roquetten ja ADM:n sakkoja alennettiin tämän mukaisesti
40 prosenttia. Gluconan (toisin sanoen Akzon ja Aveben) ja Jungbunzlauerin tapauksessa komissio
katsoi, että niiden harjoittama yhteistyö oikeutti 20 prosentin alennukseen sakon määrästä.

Tämä päätös oli jälleen osoitus komission päättäväisyydestä paljastaa vakavimmat kartellit, joissa on
kyse pahimmista mahdollisista kilpailusääntöjen rikkomistapauksista.

Monet kyseisistä yrityksistä ovat hakeneet päätökseen muutosta Luxemburgissa toimivalta yhteisöjen
ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimelta.

Vitamiinit (asia N:o COMP/E-1/37.512) (6)

Komissio määräsi 21. marraskuuta yhteensä 855,23 miljoonan euron sakot F. Hoffmann-La Roche
AG:lle, BASF AG:lle, Aventis SA:lle, Solvay Pharmaceuticals BV:lle, Merck KGaA:lle, Daiichi
Pharmaceutical Co Ltd:lle, Eisai Co Ltd:lle ja Takeda Chemical Industries Ltd:lle osallistumisesta
kahdeksaan salaiseen markkinoita jakaneeseen ja hinnoista sopineeseen kartelliin vitamiinituotteiden
markkinoilla (A-, E-, B2-, B5-, C- ja D3-vitamiini sekä beetakaroteeni ja karotenoidi). Kunkin kartellin
osapuolet ja kesto vaihtelivat, mutta kaikkien toiminta ajoittui syyskuun 1989 ja helmikuun 1999
väliselle ajalle. Viittä muuta yritystä (Lonza AG, Kongo Chemical Co Ltd, Sumitomo Chemical Co Ltd,
Sumika Fine Chemicals Ltd ja Tanabe Saiyaku Co Ltd) ei sakotettu, koska kyseiset H-vitamiini- tai
foolihappokartellit päättyivät vähintään viisi vuotta ennen komission tutkinnan alkamista. EU:n
lainsäädännön mukaisesti näiden tapausten katsotaan vanhentuneen. Myös B1- ja B6-vitamiineja
koskeneet kartellitapaukset ovat vanhentuneet.

Toukokuussa 1999 aloitettujen tutkimusten päätteeksi Euroopan komissio totesi 13 eurooppalaisen ja
Euroopan ulkopuolisen yrityksen osallistuneen kartelleihin, joiden tarkoituksena oli poistaa kilpailu A-,

¥6∂ Katso myös I osa, 52 kohta ja sitä seuraavat kohdat.
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E-, B1-, B2-, B5-, B6-, C-, D3- ja H-vitamiinin sekä foolihapon, beetakaroteenin ja karotenoidin
markkinoilta. Näiden rikkomistapausten erityispiirre oli kahden suurimman vitamiininvalmistajan
Hoffmann-La Rochen ja BASF:n keskeinen rooli lähes jokaisessa kartellissa. Muut yritykset osallistuivat
vain joidenkin vitamiinituotteiden kartelleihin.

Vitamiineja tarvitaan ihmisten ja eläinten ravinnossa. Ne ovat normaalin kasvun, kehittymisen ja
elämisen kannalta välttämättömiä. Vitamiineja lisätään sekä rehuihin että elintarvikkeisiin.
Lääkinnälliseen käyttöön tarkoitettuja vitamiineja markkinoidaan kuluttajille lisäravinnetabletteina tai
-kapseleina. Kosmetiikkateollisuudessa vitamiineja lisätään ihon- ja terveydenhoitotuotteisiin. Komissio
arvioi, että kyseisten tuotemarkkinoiden arvo Euroopan talousalueella (ETA) oli vuonna 1998 noin
800 miljoonaa euroa. Tästä E-vitamiinin osuus oli noin 250 miljoonaa euroa ja A-vitamiinin noin
150 miljoonaa euroa.

Jokaisessa kartellissa sovittiin eri vitamiinituotteiden hinnat, jaettiin myyntikiintiöt, sovittiin ja
toteutettiin hinnankorotukset ja laadittiin sopimusten mukaiset hintailmoitukset. Kartellien osapuolet
perustivat koneiston valvomaan tehtyjen sopimusten noudattamista ja osallistuivat säännöllisiin
kokouksiin suunnitelmien toteuttamiseksi.

Koska kartellijärjestelyt olivat jatkuvia ja samankaltaisia, komission mielestä oli järkevää käsitellä
samassa menettelyssä kaikki eri vitamiineja koskevat kartellit. Tästä syystä komissio käsittelee monia eri
rikkomisia yhdessä päätöksessä.

Määrätessään sakkoja komissio ottaa huomioon kilpailusääntöjen rikkomisen vakavuuden, keston,
raskauttavat tai lieventävät seikat sekä yrityksen yhteistyöhalukkuuden. Lisäksi se ottaa huomioon
yrityksen osuuden kyseisillä tuotemarkkinoilla ja sen koon. Sakkojen ylärajaksi on asetettu 10 prosenttia
yrityksen vuotuisesta liikevaihdosta.

Komissio katsoi, että jokainen näistä kartelleista oli rikkonut EU:n kilpailulainsäädäntöä erittäin
vakavasti. Lisäksi useimmat yritykset olivat kartelleissa pitkään mukana (yli viisi vuotta).

Yritykset, joille päätös osoitettiin, harjoittivat komission kanssa sakkojen määräämättä jättämisestä tai
lieventämisestä kartelleja koskevissa asioissa annetun tiedonannon (7) mukaista yhteistyötä tutkinnan eri
vaiheissa ja eri vitamiinituotteiden osalta. Tiedonantoa sovelletaan päätöksessä seuraavasti:

Aventis oli ensimmäinen yritys, joka toimitti ratkaisevaa näyttöä ETA:ssa vaikuttaneen A- ja E-
vitamiinimarkkinoita koskeneen kansainvälisen kartellin olemassaolosta, josta komissiolla ei tuolloin
ollut vielä mitään tietoa. Aventisin sakkoa alennettiin 100 prosenttia siihen sakkoon nähden, joka sille
olisi määrätty sen toiminnasta A- ja E-vitamiinien markkinoilla, jos se ei olisi tehnyt yhteistyötä
komission kanssa.

Roche ja BASF toimivat yllyttäjinä tai niillä oli ratkaiseva asema A-, E-, B2-, B5-, C- ja D3-vitamiinin,
beetakaroteenin ja karotenoidien markkinoihin vaikuttaneissa laittomissa toimenpiteissä. Tästä syystä ne
eivät kumpikaan täyttäneet tiedonannon B kohdan e alakohdassa vahvistettua edellytystä eikä niille
määrättäviä sakkoja voitu alentaa kyseisen tiedonannon B tai C kohdan mukaisesti. Hoffmann-La Rochen
ja BASF:n sakkoa alennettiin 50 prosenttia siihen sakkoon nähden, joka niille olisi määrätty tiedonannon
D kohdan mukaisesti, jos ne eivät olisi tehneet yhteistyötä komission kanssa jokaisen kartellin osalta,
johon ne osallistuivat.

¥7∂ EYVL C 207, 18.7.1996.
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Daiichi, Solvay, Takeda ja Eisai toimittivat komissiolle ennen väitetiedoksiannon lähettämistä tietoja ja
asiakirjoja, erityisesti yksityiskohtaisia lausuntoja, joiden avulla saatiin selville tärkeitä näkökohtia B5-
(Daiichi), D3- (Solvay), B2- ja C- (Takeda) ja C-vitamiinin (Eisai) markkinoilla tapahtuneesta rikkomisesta.

Yritysten toimittamat asiakirjat sisälsivät yksityiskohtaisia tietoja kartellien organisaatiosta ja rakenteesta.
Eisai toimitti kyseisen aineiston kuitenkin vasta sen jälkeen, kun kolme muuta C-vitamiinimarkkinoiden
kartelliin osallistunutta yritystä (Roche, BASF ja Takeda) olivat toimittaneet yksityiskohtaisia todisteita
C-vitamiinikartellista. Daiichille, Solvaylle ja Takedalle myönnettiin 35 prosentin alennus ja Eisaille
30 prosentin alennus sakosta, joka niille olisi määrätty muussa tapauksessa.

Merck, joka osallistui C-vitamiinikartelliin, ja Aventis, joka osallistui D3-vitamiinikartelliin, toimivat
komission kanssa aktiivisessa yhteistyössä vasta väitetiedoksiannon saatuaan. Merckille myönnettiin
15 prosentin ja Aventisille 10 prosentin alennus sakkoon, joka niille olisi määrätty muussa tapauksessa.

Kartelliin osallistuneille yrityksille määrätyt tuotekohtaiset sakot (miljoonaa euroa)

ES  = ei sovelleta.

Päätöksenteon jälkeen BASF AG, Daiichi Pharmaceutical Co. Ltd, Sumitomo Chemical Co. Ltd ja
Sumika Fine Chemicals Company ovat vedonneet yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen
päätöksen kumoamiseksi. (8)

Sitruunahappo (asia N:o COMP/E-1/36.604) (9)

Komissio määräsi 5. joulukuuta Archer Daniels Midland Co:lle (ADM), Cerestar Bioproducts B.V:lle
(Cerestar), Haarmann & Reimer Corp:lle (H&R), F. Hoffmann-La Roche AG:lle ja Jungbunzlauer AG:lle

A-vit. E-vit. B1-
vit.

B2-
vit. B5-vit. B6-

vit.
Fooli-
happo C-vit. D3-

vit.
H-
vit.

Beeta-
karo-
teeni

Karo-
tenoi-

dit
YHT.

Roche 85,5 99,75 ES 42 54 ES ES 65,25 21 ES 48 46,5 462

BASF 46,17 89,78 ES 18,9 34,02 14,68 7,56 ES 43,2 41,85 296,16

Aventis 0 0 5,04 5,04

Lonza ES

Solvay Pharm 9,1 9,1

Merck 9,24 ES 9,24

Daiichi 23,4 ES 23,4

Eisai 13,23 13,23

Kongo ES

Sumika ES

Sumitomo ES

Takeda ES 8,78 ES ES 28,28 37,06

Tanabe ES

YHT. 131,67 202,76 69,68 111,42 117,45 42,7 91,2 88,35 855,23

¥8∂ Asiat T-15/02, BASF AG, T-25/02, Daiichi Pharmaceutical Co. Ltd, T-23/02, Sumitomo Chemical Co. Ltd ja T-24/02,
Sumika Fine Chemical Co.

¥9∂ Katso myös I osa, 56 kohta ja sitä seuraavat kohdat.
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(JBL) yhteensä 135,22 miljoonan euron sakon sitruunahapon hinnan vahvistamisesta ja markkinoiden
jakamisesta. Sitruunahappo on maailman yleisimmin käytetty elintarvikkeiden happamuudensäätö- ja
säilöntäaine.

Sitruunahappoa käytetään pääasiassa elintarvike- ja juomateollisuudessa mutta myös pesuaineissa sekä
lääke- ja kosmetiikkatuotteissa. Vuotuisten sitruunahappomarkkinoiden arvo oli vuonna 1995 (viimeinen
rikkomisvuosi) noin 320 miljoonaa euroa (ETA:n markkinoilla).

Komissio sai päätökseen jo vuonna 1997 aloittamansa perusteelliset tutkimukset, joissa tultiin siihen
tulokseen, että yhdysvaltalaiset yritykset ADM ja H&R (joista jälkimmäisen omistaa Bayer AG),
alankomaalainen Cerestar-yritys ja sveitsiläiset yritykset Hoffmann-La Roche ja JBL muodostivat
vuosina 1991–1995 maailmanlaajuisen kartellin. Kartelliin osallistuneet yritykset sopivat sitruunahapon
markkinaosuuksista, tavoitehinnasta, hinnastoista, alennusten poistamisesta muilta kuin viideltä
suurimmalta asiakkaalta sekä sopimusten seurannasta ja täytäntöönpanosta huolehtivan järjestelmän
perustamisesta.

Komissio luokitteli kyseisten yritysten toiminnan erittäin vakavaksi yhteisön ja ETA:n kilpailusääntöjen
rikkomiseksi ja määräsi yrityksille EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohdan ja ETA-sopimuksen
53 artiklan 1 kohdan nojalla tekemällään päätöksellä sakkoja. Kartellia johtaneista kahdesta yrityksestä
F. Hoffmann-La Roche AG:lle määrättiin 63,5 miljoonan euron ja ADM:lle 39,69 miljoonan euron sakko.
Muista osallistujista JBL:lle määrättiin 17,64 miljoonan euron, H&R:lle 14,22 miljoonan euron ja
Cerestarille 170 000 euron sakko.

Määrittäessään sakkojen määrän komissio otti huomioon rikkomisen vakavuuden ja keston sekä
mahdolliset raskauttavat ja/tai lieventävät seikat. Kunkin yrityksen osuus rikkomiseen arvioitiin erikseen.
Tapaukseen sovellettiin myös tiedonantoa sakkojen määräämättä jättämisestä tai lieventämisestä
kartelleja koskevissa asioissa.

Yritykset jaettiin kolmeen ryhmään sen mukaan, kuinka suuri markkinaosuus niillä oli merkityksellisillä
markkinoilla. Kolmen yrityksen sakkoja korotettiin yritysten erittäin suuren koon (tai ne kokonaan
omistavan konsernin erittäin suuren koon) ja kokonaisresurssien perusteella.

Kartellin toiminta alkoi maaliskuussa 1991 ja päättyi toukokuussa 1995. Sakkoja koskevien
suuntaviivojen mukaisesti rikkomisen kesto on katsottava keskipitkäksi ADM:n, H&R:n, Hoffmann-La
Rochen ja JBL:n (4 vuotta) sekä Cerestarin (3 vuotta) tapauksessa. Yrityksille määrättyjen sakkojen
perusmääriä korotettiin tämän perusteella.

Osa kartellia koskevista todisteista on saatu sen jäsenyrityksiltä. EU:n sääntöjen mukaan yritykset, jotka
tekevät yhteistyötä komission kanssa kartellitutkimusten yhteydessä, voidaan vapauttaa kokonaan tai
osaksi sakkojen maksamisesta.

Cerestar Bioproducts antoi ensimmäisenä komissiolle kartellia koskevia ratkaisevia tietoja. Sille
myönnettiin tämän perusteella 90 prosentin alennus sakosta. Myös muut kartellin jäsenet tekivät yhteistyötä
komission kanssa, joten myös niiden sakkoja on alennettu.

Jungbunzlauer AG ja Archer Daniels Midland Company ovat nostaneet päätöstä vastaan kumoamiskanteen
yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa. (10)

¥10∂ Asiat T-43/02, Jungbunzlauer AG, ja T-59/02, Archer Daniels Midland Company.
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Belgialaiset panimot (asia N:o COMP/F-3/37.614) (11)

Komissio määräsi 5. joulukuuta Interbrewille, Danonelle, Alken-Maesille, Haachtille ja Martensille
yhteensä yli 91 miljoonan euron sakon osallistumisesta Belgian olutmarkkinoilla vuosina 1993–1998
toimineisiin kartelleihin. Rikkomisessa oli kyse markkinoiden jakamisesta, hinnoista sopimisesta ja
tietojenvaihdosta. (12) Komissio teki vuoden 1999 aikana yllätystarkastuksia Interbrewin, Alken-Maesin
ja Belgian panimoliiton (CBB) tiloissa. Tarkastusten perusteella päätettiin aloittaa tutkimukset, joissa
komissio löysi näyttöä kahdesta erillisestä Belgian markkinoilla toimineesta kartellista.

Ensimmäiseen kartelliin osallistuivat Interbrew (joka on Belgian selkeästi suurin panimo noin
55 prosentin markkinaosuudellaan ja maailman toiseksi suurin panimo) ja Alken-Maes (Belgian toiseksi
suurin panimo noin 15 prosentin markkinaosuudella) sekä sen silloinen emoyhtiö Danone. Kartelli kattoi
monenlaisia kilpailun vastaisia järjestelyjä hotelli- ja ravintola-alalla (toisin sanoen myynti
suurkuluttajille, kuten hotelleille, ravintoloille ja kahviloille) ja vähittäisalalla (esimerkiksi myynti
kotitalouksille supermarketeissa tai pienehköissä ruokakaupoissa).

Toinen kartelli koski yksinomaan vähittäiskauppiaiden omilla tuotemerkeillä myytävien oluiden eli
sellaisten oluiden markkinasegmenttiä, joita supermarketit ostavat panimoilta mutta myyvät omilla
tuotemerkeillään. Tähän toiseen kartelliin osallistuivat Interbrew, Alken-Maes, Haacht ja Martens (jonka
tuotanto koostuu lähes yksinomaan vähittäiskauppiaiden omilla tuotemerkeillä myytävästä oluesta).

Kartelliin osallistuneille yrityksille määrättiin seuraavat sakot:

– Interbrew: 46 487 000 euroa (13)

– Danone/Alken-Maes: 44 628 000 euroa (14)

– Haacht: 270 000 euroa

– Martens: 270 000 euroa.

1. Interbrewin ja Danonen/Alken-Maesin välinen kartelli

Yritykset osallistuivat vuoden 1993 alkupuolen ja vuoden 1998 alun välisenä aikana laajaan
kartellitoimintaan Belgian olutmarkkinoilla. Interbrew käytti toiminnasta koodinimeä ”Université de
Lille” tai ”project Green”. Kartellitoiminta kattoi yleisen sopimuksen kilpailun rajoittamisesta sekä
erityisesti hotelli- ja ravintola-alalle tehtävien investointien ja tämän alan mainonnan rajoittamisen, alan
asiakaskunnan jakamisen, vähittäismyyntihintojen vahvistamisen, hotelli- ja ravintola-alaan sekä
vähittäismyyntiin sovellettavan uuden hinnoittelurakenteen ja molempien alojen yksityiskohtaisten
myyntitietojen kuukausittaisen vaihdon.

Tässä kartellissa oli merkille pantavaa erityisesti se, että yritysten toimitusjohtajat ja muu ylin johto
tapasivat toisiaan säännöllisesti kartellijärjestelyjen käynnistämistä ja seurantaa varten. Toinen

¥11∂ Katso myös I osa, 58–60 kohta.
¥12∂ Katso myös lehdistötiedote IP/01/1739, 5.12.2001.
¥13∂ 45 675 000 euroa Danonen/Alken-Maesin kanssa muodostetusta kartellista ja 812 000 euroa omilla tuotemerkeillä

myytävien oluiden kartellista.
¥14∂ 44 043 000 euroa Danonen ja Alken-Maesin osallistumisesta Interbrewin kanssa muodostettuun kartelliin ja 585 000 euroa

Alken-Maesin osallistumisesta omilla tuotemerkeillä myytävien oluiden kartelliin.
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mainitsemisen arvoinen seikka on, että Danone, joka oli tarkastelujakson aikana Alken-Maesin
emoyhtiö, osallistui kartellijärjestelyihin erittäin aktiivisesti.

Kartelli käynnistettiin vähittäiskaupan hintasopimuksella ja hotelli- ja ravintola-alalle tehtävien
investointien rajoittamista koskevalla sopimuksella. Interbrewin sisäinen muistio keväältä 1993 osoittaa,
että Interbrewin ja Danonen ylin johto harkitsi jo tuolloin yhteistyön tiivistämistä. Interbrew katsoi
kuitenkin, että Danone saisi yhteistyöstä suuremman hyödyn, ja se oli lisäksi huolissaan
kilpailuoikeudellisista seikoista.

Yritysten välinen yhteydenpito tiivistyi toukokuussa 1994 Danonen esitettyä Interbrewille uhkauksen,
jossa se vaati Interbrewia siirtämään Alken-Maesille 500 000 hehtolitran (noin 5 prosenttia Belgian
markkinoista) osuuden Belgian vähittäismarkkinoista. Jos Interbrew ei suostuisi vaatimukseen, Danone
vaikeuttaisi Interbrew-Francen toimintaa Ranskan markkinoilla. Uhkauksesta on saatu todisteita
Interbrewin entisten edustajien lausunnoista ja Heinekenin sisäisestä asiakirjasta. Asiakirja löydettiin
Heinekenin toimitiloihin toisen kartellitutkimuksen yhteydessä tehdyllä tarkastuskäynnillä.

Uhkaus johti lopulta vuoden 1994 lopulla osapuolten väliseen ”herrasmiessopimukseen”, jossa ne sitoutuivat
olemaan uhkaamatta toistensa markkina-asemia. Lisäksi osapuolet sopivat vähittäismyyntihintojen
vahvistamisesta, hotelli- ja ravintola-alan markkinoiden jakamisesta (aluksi perinteisten myyntipisteiden ja
myöhemmin myös ”kansallisten” asiakasyritysten (15) osalta), investoinneista ja vähittäis- sekä hotelli- ja
ravintola-alan uudesta tariffirakenteesta. Lisäksi sopimuspuolet vaihtoivat koko sopimusjakson ajan
kuukausittain tietoja myyntimääristään näillä molemmilla aloilla.

Vuoden 1998 alussa sopimuspuolet totesivat saavuttaneensa suuren osan tavoitteistaan.

Komissio katsoi, että Interbrewin ja Danonen/Alken-Maesin välisessä hinnoista sopineessa ja
markkinoita jakaneessa kartellissa oli kyse erittäin vakavasta EU:n kilpailulainsäädännön rikkomisesta.
Tällaisesta rikkomisesta määrätään todennäköisesti vähintään 20 miljoonan euron sakot. Vaikka
Interbrew ja Danone ovat molemmat suuria kansainvälisiä yrityksiä, Interbrewille rikkomisen
vakavuuden perusteella määrätyn sakon perusmäärä oli Danonen sakkoa suurempi, koska sen
markkinaosuus Belgian olutmarkkinoilla on huomattavasti Danonea suurempi. Perusmääriä korotettiin
molempien yritysten osalta lähes 50 prosenttia, koska kyse oli kestoltaan keskipitkästä (viisi vuotta)
rikkomisesta.

Danonen sakkoa korotettiin edelleen 50 prosenttia kahden raskauttavan seikan perusteella.

Danone (jonka nimi oli aiemmin Boussois-Souchon-Neuvesel, BSN) oli osallistunut samankaltaiseen
kilpailusääntöjen rikkomiseen jo kahdesti aiemmin (vuosina 1974 ja 1984). (16) Sillä, että nämä
rikkomiset tapahtuivat eri alalla (tasolasi), ei ole merkitystä, sillä tässä arvioinnissa huomioon otettavia
seikkoja ovat rikkomisen luonne ja siihen syyllistynyt yritys. Komissio otti lisäksi huomioon sen, että
koko sen jakson ajan, jona BSN (sittemmin Danone) syyllistyi näihin rikkomisiin, yrityksen
toimitusjohtajana oli sama henkilö ja osa yrityksen silloisista tasolasialan johtajista toimi Danonen
vähittäismyyntisektorilla olutkartellin aikana.

Toinen raskauttava seikka oli Danonen esittämä uhkaus, joka johti kartellitoiminnan laajenemiseen.

¥15∂ Tyypillisiä esimerkkejä kansallisista asiakasyrityksistä ovat ateriapalveluyritykset, lentoasemat ja suuret elokuvateatterit.
¥16∂ Katso 15. toukokuuta 1974 (EYVL L 160, 17.6.1974, s. 1) ja 23. heinäkuuta 1984 (EYVL L 212, 8.8.1984, s. 13) tehdyt

komission päätökset.
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Komissio piti lieventävänä seikkana, että Alken-Maes lopetti tietojenvaihdon Interbrewin kanssa. Sakon
määrää alennettiin tämän perusteella 10 prosenttia.

Molemmat osapuolet ovat tehneet jossain määrin yhteistyötä komission kanssa tutkinnan aikana
toimittamalla sille tietoja. Interbrewin harjoittama yhteistyö oli kuitenkin Danonen/Alken-Maesin
yhteistyötä laajempaa. Interbrewin sakkoa alennettiin tämän perusteella 30 prosenttia ja Danonen/Alken-
Maesin 10 prosenttia.

2. Vähittäiskauppiaiden omilla tuotemerkeillä myytäviä oluita koskeva kartelli

Interbrewin ja Danonen/Alken-Maesin välisen kartellin tutkinnan aikana Interbrew ilmoitti komissiolle
Interbrewin, Alken-Maesin, Haachtin ja Martensin lokakuun 1997 ja heinäkuun 1998 välisenä aikana
pitämistä kokouksista, joissa käsiteltiin vähittäiskauppiaiden omilla tuotemerkeillä myytävien oluiden
markkinoita Belgiassa.

Kokouksissa käytyjen keskusteluiden tarkoituksena oli hintasodan välttäminen ja silloisen
asiakasjakauman vakiinnuttaminen. Tämä menettely onkin katsottava EY:n perustamissopimuksen
81 artiklassa tarkoitetuksi yhdenmukaistetuksi menettelytavaksi. Osapuolet sopivat lisäksi vaihtavansa
tietoja omilla tuotemerkeillä myytävien oluiden markkinasegmentin asiakkaistaan.

Aloitteentekijöinä näiden neljän kokouksen järjestämisessä toimivat Interbrew ja Alken-Maes. Myöskään
Haachtin ja Martensin rooli tässä toiminnassa ei kuitenkaan ollut passiivinen. Ne molemmat osallistuivat
kaikkiin kokouksiin ja vaihtoivat tietoja myyntimääristään. Lisäksi Martens ehdotti eräässä vaiheessa
vähittäiskauppiaiden omilla tuotemerkeillä myytävien oluiden alankomaalaisten valmistajien kutsumista
kokouksiin.

Koska kartelli rajoittui pieneen omilla tuotemerkeillä myytävien oluiden markkinasegmenttiin Belgiassa
(kyseisen segmentin osuus Belgian olutkulutuksesta on noin 5 prosenttia), komissio katsoi, että
osapuolten käyttäytymisessä oli kyse vain vakavasta rikkomisesta, josta määrättävän sakon perusmäärä
vaihtelee periaatteessa 1 miljoonasta eurosta 20 miljoonaan euroon. Kyse oli lyhytkestoisesta kartellista
(yhdeksän kuukautta).

Interbrewin ja Alken-Maesin toimimista aloitteentekijöinä kokousten järjestämisessä pidettiin
raskauttavana seikkana, jonka perusteella niiden sakkoja korotettiin 30 prosenttia.

Kartellin kaikki osapuolet toimivat komission kanssa yhteistyössä tutkintamenettelyssä. Interbrew
paljasti kartellin olemassaolon. Paljastuksestaan huolimatta Interbrewiä ei vapautettu kokonaan sakosta
sakkojen määräämistä koskevan komission tiedonannon mukaisesti, koska se toimi kartellissa
aloitteentekijänä. Yhteistyössä toimimisen perusteella sen sakkoa alennettiin 50 prosenttia. Muille
panimoille myönnettiin sakosta 10 prosentin alennus yhteistyössä toimimisen perusteella.

Danone ja Haacht ovat sittemmin nostaneet päätöstä vastaan kumoamiskanteen ensimmäisen oikeusasteen
tuomioistuimessa. (17)

¥17∂ Asiat T-38/02, Groupe Danone, ja T-48/02, Brouwerij Haacht.
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Luxemburgilaiset panimot (asia N:o COMP/F-3/37.800) (18)

Komissio määräsi 5. joulukuuta sakon kolmelle luxemburgilaiselle panimolle. Brasserie Nationale-
Bofferdingille, Brasserie de Wiltzille ja Brasserie Battinille määrättiin yhteensä 448 000 euron sakko
osallistumisesta markkinoita jakaneeseen kartelliin, joka vaikutti Luxemburgin hotelli- ja ravintola-alaan
tai anniskelualaan. (19) Panimot sopivat takaavansa toistensa yksinostosopimukset hotelli- ja ravintola-
alan asiakkaiden kanssa ja rajoittavansa ulkomaisten panimoiden pääsyä alalle. Kartellin neljäs jäsen
Brasserie de Luxembourg Mousel-Diekirch (Interbrewin tytäryhtiö) välttyi sakolta paljastettuaan
kartellin olemassaolon komissiolle.

Helmikuussa 2000 alkaneissa tutkimuksissa komissio havaitsi kaikkien neljän Luxemburgissa toimintaa
harjoittavan panimon osallistuneen vuosina 1985–2000 Luxemburgin hotelli- ja ravintola-alalla
markkinoita jakaneeseen kartelliin.

Kartelli perustui vuonna 1985 allekirjoitettuun kirjalliseen sopimukseen, jolla osapuolet sopivat olevansa
toimittamatta olutta sellaisille hotelli- ja ravintola-alan toimipisteille (hotelleille, ravintoloille, kahviloille
ja oluen tukkukauppiaille), jotka olivat tehneet toisen sopimuspuolen kanssa yksinostosopimuksen (beer-
tie). Yksinostosopimusten noudattamisen takaaminen koski myös lain nojalla mitättömiä sopimuksia tai
sopimuksia, joita ei lain nojalla voida panna täytäntöön, ja toimitusjärjestelyitä, joiden mukaan panimo
investoi juomien jakelupisteeseen, muttei tehnyt sen kanssa yksinostosopimusta. Yksinostosopimusten
noudattamisen takaaminen rajoitti näin ollen kilpailua enemmän kuin varsinaiset yksinostosopimukset.
Takausta käytettiin kunkin osapuolen asiakaskunnan suojaamiseen. Takaus pantiin täytäntöön
käyttämällä ennakkokyselyjärjestelmää, joka velvoitti osapuolet tarkistamaan toisiltaan mahdollisen
yksinostosopimuksen olemassaolon ennen oluen toimittamista uusille asiakkaille. Takauksen tai
kyselyjärjestelmän noudattamatta jättämisestä määrättiin taloudellisia seuraamuksia.

Kartellisopimus sisälsi myös määräyksiä, joiden tarkoituksena oli estää ulkomaisten panimoiden pääsy
Luxemburgin hotelli- ja ravintola-alalle. Käytössä oli yhteinen puolustusjärjestelmä, jonka mukaan
osapuolet sopivat neuvottelevansa toistensa kanssa, jos ulkomainen panimo pyrki tekemään
toimitussopimuksen niiden kanssa sopimussuhteessa olevien jakelupisteiden kanssa. Sen jälkeen yhdelle
osapuolista annettiin etuoikeus pyrkiä pitämään jakelupiste asiakkaana. Jos kyseinen osapuoli onnistui
neuvottelemaan uuden sopimuksen jakelupisteen kanssa, sillä oli velvollisuus korvata kyseisen
jakelupisteen menettäneelle osapuolelle menetys siirtämällä sille vastaava jakelupiste. Sopimuksessa oli
lisäksi määräyksiä, joiden mukaisesti ulkomaisen panimon kanssa yhteistyössä toiminut tai ulkomaisen
panimon olutta jakanut osapuoli voitiin jättää kartellin ulkopuolelle.

Kartellisopimuksen voimassaoloa ei ollut rajattu. Sopimus edellytti osapuolten ilmoittavan sopimuksen
purkamisesta 12 kuukautta aikaisemmin. Yksikään osapuoli ei ollut ilmoittanut sopimuksen
purkamisesta, kun Brasserie de Luxembourg Mousel-Diekirchin emoyhtiö Interbrew paljasti kartellin
olemassaolon komissiolle helmikuussa 2000. Sopimuksen joitakin osia oli lisäksi sovellettu vuoteen
1998.

Komissio määräsi Brasserie Nationale-Bofferdingille 400 000 euron ja Brasserie de Wiltzille ja Brasserie
Battinille kummallekin 24 000 euron sakot.

¥18∂ Katso myös I osa, 61 ja 62 kohta.
¥19∂ IP/01/1740, 5.12.2001.
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Komissio luokitteli rikkomisen vakavaksi. Vaikka markkinoiden jakamisessa ja pyrkimyksissä estää
jäsenvaltioiden välinen kauppa on kyse luonteeltaan erittäin vakavasta rikkomisesta, kartelli kattoi
suhteellisen pienen osan Luxemburgin hotelli- ja ravintola-alaa, eikä sitä pantu kokonaisuudessaan
täytäntöön. Yritykset jaettiin kolmeen ryhmään niiden kyseisellä alalla saavuttamien myyntimäärien
perusteella.

Kyse oli pitkäkestoisesta rikkomisesta (yli 14 vuotta). Komissio kaksinkertaisti tästä syystä rikkomisen
vakavuuden perusteella määritetyn sakon.

Komissio katsoi lieventäväksi seikaksi sen, että Luxemburgissa ei kartellisopimuksen allekirjoittamisen
aikaan ollut varmuutta oluen yksinostosopimusten täytäntöönpanokelpoisuudesta, mikä on voinut
aiheuttaa sopimuspuolten keskuudessa epävarmuutta siitä, oliko joissakin oluen yksinostosopimusten
noudattamista koskevan takauksen osissa kyse rikkomisesta vai ei. Sakkoja alennettiin tämän perusteella
20 prosenttia.

Brasserie de Luxembourg Mousel-Diekirch vapautettiin kokonaan huomattavasta sakosta, joka sille olisi
määrätty, jos se ei olisi toimittanut komissiolle ratkaisevia todisteita kartellista. Lisäksi Brasserie de
Luxembourg Mousel-Diekirch täytti myös muut sakkojen määräämättä jättämistä tai lieventämistä
koskevan tiedonannon B kohdan edellytykset.

Brasserie Nationale, Brasserie de Wiltz ja Brasserie Battin ovat nostaneet päätöstä vastaan kumoamiskanteen
ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa. (20)

Sinkkifosfaatti (asia N:o COMP/E-1/37.027) (21)

Komissio määräsi 11. joulukuuta yhteensä 11,95 miljoonan euron sakot kuudelle sinkkifosfaatin
tuottajalle, jotka olivat osallistuneet hinnoista sopineeseen ja markkinoita jakaneeseen kartelliin.
Sinkkifosfaatti on korroosiota estävä mineraalipigmentti, jota käytetään yleisesti suojaavissa
pinnoitteissa. Maalinvalmistajat käyttävät sitä korroosiota estävien teollisuusmaalien valmistamisessa
auto-, ilmailu- ja laivanrakennusaloille.

Komissio havaitsi toukokuussa 1998 aloitetuissa tutkimuksissa, että brittiläiset Britannia Alloys &
Chemicals Ltd, James M. Brown Ltd ja Trident Alloys Ltd, saksalainen Dr Hans Heubach GmbH & Co.
KG, ranskalainen Société Nouvelle des Couleurs Zinciques S.A (SNCZ) ja norjalainen Waardals
Kjemiske Fabrikker A/S olivat osallistuneet Euroopan laajuiseen kartelliin vuosina 1994–1998
vahvistamalla hinnat ja jakamalla sinkkifosfaattimarkkinat.

Rikkomisen aikaan alan markkinoiden arvo oli noin 16 miljoonaa euroa vuodessa Euroopan
talousalueella (EU:n 15 jäsenvaltiota sekä Islanti, Liechtenstein ja Norja). Vaikka kyseisten yritysten
koko on vaatimaton, niiden osuus ETA:n sinkkifosfaattimarkkinoista oli yli 90 prosenttia.

Määrittäessään sakkojen määrän komissio otti huomioon rikkomisen vakavuuden ja keston sekä
mahdolliset raskauttavat ja/tai lieventävät seikat. Kunkin yrityksen osuus rikkomiseen arvioitiin erikseen.
Tapaukseen sovellettiin myös tiedonantoa sakkojen määräämättä jättämisestä tai lieventämisestä
kartelleja koskevissa asioissa.

¥20∂ Asiat T-49/02, Brasserie Nationale, T-50/02, Brasserie de Wiltz (Brasserie Jules Simon & Cie) ja T-51/01, Brasserie
Battin.

¥21∂ Katso myös I osa, 63 kohta.
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Kaikkien kartelliin osallistuneiden yritysten todettiin syyllistyneen erittäin vakavaan rikkomiseen.
Yritykset jaettiin kahteen ryhmään sen mukaan, kuinka suuri markkinaosuus niillä oli merkityksellisillä
markkinoilla. Vaikka kyse oli erittäin vakavasta rikkomisesta, komissio otti huomioon
sinkkifosfaattimarkkinoiden pienuuden määrittäessään sakkojen perusmääriä.

Kartelli oli kestoltaan keskipitkä (1–5 vuotta). Komissio ei yksilöinyt kartellin johtajaa, koska kartelli
perustettiin yhteisestä aloitteesta useiden alustavien epämuodollisten tapaamisten jälkeen.

Waardals otti yhteyttä komissioon pian yllätystarkastusten jälkeen ja toimi täysin yhteistyössä komission
kanssa. Waardals antoi tietoja kartellista, muun muassa luettelon vuosina 1994–1998 järjestetyistä
kartellikokouksista. Näiden tietojen avulla komissio sai selvemmän kuvan kartellin historiasta ja
toimintamenetelmistä ja pystyi tulkitsemaan tarkemmin hallussaan olevia asiakirjoja. Waardalsin
antamien selitysten perusteella komissio pystyi tekemään erittäin yksityiskohtaisia tietopyyntöjä muille
kartellin jäsenille. Tämän perusteella komissio alensi Waardalsin sakkoa 50 prosenttia.

Trident aloitti yhteistyön vasta saatuaan komission tietopyynnön. Yritys antoi komissiolle myöhemmin
yksityiskohtaisen kirjallisen lausunnon kartellin toiminnasta sekä asiaa koskevia asiakirjoja. Tämän
perusteella Tridentin sakkoa alennettiin 40 prosenttia.

Britannia, Heubach ja SNCZ eivät merkittävästi kiistäneet elokuussa 2000 saamassaan
väitetiedoksiannossa esitettyjä seikkoja. Tämän vuoksi kunkin yhtiön sakkoa alennettiin 10 prosenttia.
Myös James Brownin sakkoa alennettiin 10 prosenttia.

Tämä päätös oli lisäosoitus komission pyrkimyksestä torjua vakavat kartellit.

Monet kyseisistä yrityksistä ovat nostaneet päätöstä vastaan kumoamiskanteen Luxemburgissa
toimivassa yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa. (22)

Euroalueen valuuttojen vaihtopalkkiot – Saksa 
(asia N:o COMP/E-1/37.919) (23)

Euroopan komissio päätti 11. joulukuuta määrätä viidelle saksalaiselle pankille yhteensä 100,8 miljoonan
euron sakot noin 3 prosentin palkkion perimisestä euroalueen seteleiden ostosta ja myynnistä 1. tammikuuta
1999 alkaneen kolmivuotisen siirtymäjakson aikana. Tarkoituksena oli saada takaisin noin 90 prosenttia
valuuttakurssimarginaalituloista niin kutsutun spreadin (eli osto- ja myyntikurssin erotuksen) poistuttua
käytöstä 1. tammikuuta 1999.

Vuonna 1999 alkaneissa tutkimuksissa komissio sai selville, että useat saksalaiset pankit ja yksi
alankomaalainen pankki olivat osallistuneet lokakuussa 1997 kokoukseen, jossa edellä mainittu sopimus
tehtiin.

Komission kartellimenettelyn päättämiseksi monet lokakuussa 1997 pidettyyn kokoukseen
osallistuneista pankeista ehdottivat komissiolle yksipuolisesti euroalueen seteleiden vaihtopalkkioiden
huomattavaa alentamista. Näin pankit luopuivat salaisesta yhteistoiminnastaan ja hinnoittelivat jälleen
omat palvelunsa yksilöllisesti.

¥22∂ Asiat T-33/02, Britannia Alloys & Chemicals Limited, T-52/02, Société Nouvelle des Couleurs Zinciques, T-62/02,
Waardaals, ja T-64/02, Dr. Hans Heubach.

¥23∂ Katso myös I osa, 64 kohta ja sitä seuraavat kohdat.
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Tapaukseen liittyvien poikkeuksellisten olosuhteiden (markkinoiden poistuminen 1. tammikuuta 2002) ja
kuluttajien saamien välittömien ja suorien etujen perusteella komissio päätti lopettaa aloittamansa
menettelyt niiden pankkien osalta, jotka olivat ehdottaneet sille palkkioiden alentamista hyväksyttävälle
tasolle.

Commerzbank AG, Dresdner Bank AG, Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, Deutsche Verkehrsbank
AG ja Vereins- und Westbank AG eivät tehneet hyväksyttäviä ehdotuksia, ja komissio päätti tästä syystä
määrätä niille sakkoja.

Määrittäessään sakkojen määrän komissio otti huomioon rikkomisen vakavuuden ja keston sakkojen
laskentaa koskevien suuntaviivojen (24) mukaisesti.

Kyseisten pankkien todettiin syyllistyneen vakavaan rikkomiseen, sillä rikkomisen vaikutukset
rajoittuivat Saksaan ja Alankomaiden Saksan viereiseen rajaseutuun. Sakon perusmäärien
määrittämiseksi kyseiset yritykset jaettiin kahteen ryhmään sen mukaan, kuinka suuri markkinaosuus
niillä oli merkityksellisillä markkinoilla.

Jotta sakkojen rikkomista ehkäisevä vaikutus olisi riittävän vahva, Commerzbank AG:n, Dresdner Bank
AG:n ja Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG:n sakon perusmäärää korotettiin vielä niiden erittäin
suuren koon ja kokonaisresurssien perusteella.

Tapaukseen ei liittynyt lieventäviä eikä raskauttavia seikkoja. Koska yksikään pankki ei toiminut
komission kanssa yhteistyössä menettelyn aikana, myöskään sakkojen määräämättä jättämistä tai
lieventämistä koskevaa tiedonantoa ei sovellettu tässä tapauksessa.

Commerzbank AG, Dresdner Bank AG, Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, Deutsche Verkehrsbank
AG ja Vereins- und Westbank AG ovat nostaneet päätöstä vastaan kumoamiskanteen yhteisöjen
ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa.

Itsejäljentävä paperi (asia N:o COMP/E-1/36.212) (25)

Komissio määräsi 20. joulukuuta yhteensä 313,69 miljoonan euron sakot kymmenelle itsejäljentävän
paperin valmistajalle, jotka olivat osallistuneet Euroopan laajuiseen hinnoista sopineeseen kartelliin.
Itsejäljentävä paperi (tunnetaan myös nimellä itsejäljentävä kopiopaperi) on tarkoitettu asiakirjojen
moninkertaiseen jäljentämiseen. Sitä valmistetaan pohjapaperista, johon lisätään kerroksittain kemiallisia
aineita. Yritysten lomakkeet (esimerkiksi lähetyslistat ja tilisiirtolomakkeet) ovat aina olleet
itsejäljentävän paperin suurin käyttösovellus, jonka osuus koko kulutuksesta on yli 90 prosenttia.
Itsejäljentävää paperia myydään rullina (80 prosenttia) ja arkkeina (20 prosenttia). Vuonna 1995 EU:n
itsejäljentävän paperin markkinat olivat noin 850 miljoonaa euroa. Samana vuonna koko ETA:n
itsejäljentävän paperin tuotantokapasiteetti arvioitiin noin 1 010 000 tonniksi.

Perusteellisten tutkimusten jälkeen komissio havaitsi seuraavien yritysten osallistuneen vuosina 1992–
1995 Euroopan laajuiseen kartelliin, jonka päätarkoituksena oli sopia yhdessä hinnankorotuksista: Arjo
Wiggins Appleton Ltd (AWA), Carrs Paper Ltd (molemmat Yhdistyneestä kuningaskunnasta), Mitsubishi
HiTech Paper Bielefeld GmbH (MHTP), Papierfabrik August Koehler AG, Zanders Feinpapiere AG
(kaikki kolme Saksasta), Bolloré SA, Papeteries Mougeot SA (molemmat Ranskasta), Distribuidora

¥24∂ EYVL C 9, 14.1.1998, s. 3.
¥25∂ Katso myös I osa, 69 ja 70 kohta.
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Vizcaina de Papeles S.L (Divipa), Papelera Guipuzcoana de Zicuñaga SA, Torraspapel SA (kaikki kolme
Espanjasta) ja Sappi Limited (Etelä-Afrikasta). Yritykset kuuluivat Carrsia, Divipaa ja Zicuñagaa lukuun
ottamatta AEMCP:hen.

Määrittäessään sakkojen määrän komissio otti huomioon rikkomisen vakavuuden ja keston. Sakon
perusmäärän määrittämiseksi kyseiset, erittäin vakavaan rikkomiseen syyllistyneet yritykset jaettiin
viiteen ryhmään sen mukaan, kuinka suuri markkinaosuus niillä oli merkityksellisillä markkinoilla.
Kolmen yrityksen sakkoja korotettiin niiden koon ja kokonaisresurssien perusteella. Kartellin jäsenet
syyllistyivät keskipitkän aikavälin rikkomiseen (1–5 vuotta).

Toimiminen rikkomisen johtajana katsottiin AWA:n kannalta raskauttavaksi seikaksi. Sille määrätyn
sakon perusmäärää korotettiin tästä syystä 50 prosenttia komission tavanomaisen käytännön mukaisesti.
Tapaukseen ei liittynyt lieventäviä seikkoja.

Sappi vapautettiin kokonaan sakoista sakkojen määräämättä jättämistä tai lieventämistä koskevan
tiedonannon B kohdan mukaisesti. Komissio myönsi nyt kolmannen kerran sakosta 100 prosentin
alennuksen (muut tapaukset olivat Aventis S.A. vitamiineihin liittyneessä asiassa [A- ja E-vitamiinit] ja
Brasserie de Luxembourg Mousel-Diekirch luxemburgilaisia panimoita koskeneessa asiassa). Osalle
yrityksistä myönnettiin tiedonannon D kohdan nojalla lievennystä sakkoon, joka olisi määrätty niille
muussa tapauksessa. Komissio alensi Mougeot’n sakkoa 50 prosenttia, AWA:n 35 prosenttia ja Bollorén
20 prosenttia niiden toimitettua komissiolle tietoja, jotka helpottivat kyseisen sääntöjenvastaisen
toiminnan selvittämistä ennen väitetiedoksiannon lähettämistä. Komissio alensi myös Carrsin, MHTP:n
ja Zandersin sakkoja 10 prosenttia sillä perusteella, että ne eivät kiistäneet väitetiedoksiannossa esitettyjä
seikkoja.

AWA:lle määrätty 184,27 miljoonan euron sakko on suurin yksittäiselle yritykselle yhdestä rikkomisesta
koskaan määrätty sakko.

Komissio teki tämän päätöksen vuonna, jonka kuluessa se oli tehnyt jo useita muita eri alojen kartelleja
koskevia päätöksiä. Toiminnan ennätysmäinen aktiivisuus osoittaa toisaalta, että tällaisia salaisia
toimintatapoja sovelletaan (edelleen) laajasti, mutta toisaalta myös, että komissio on hyödyntänyt
menestyksekkäästi käytettävissään olevia keinoja soveltaakseen sakkojen määräämisperusteita näiden
rikosten paljastamiseksi ja tutkimiseksi ja määrätäkseen tehokkaita seuraamuksia.

1.2 Vertikaaliset sopimukset

Glaxo Wellcome (asia N:o COMP/F-3/36.957) (26)

Komissio päätti 8. toukokuuta kieltää kaksoishinnoittelujärjestelmän, jota Glaxo Wellcome (GW) sovelsi
kaikkien lääketuotteidensa myyntiin Espanjassa. (27) GW:n uusien myyntiehtojen lausekkeen 4 mukaan
Espanjassa toimivilta tukkumyyjiltä veloitettiin korkeampi hinta muihin jäsenvaltioihin vietävistä kuin
Espanjan markkinoilla myytävistä Glaxo-tuotteista. Järjestelmän tavoitteena oli mitä ilmeisimmin
vähentää yhtenäismarkkinoilla käytävää rinnakkaiskauppaa. Komissio katsoi, että järjestelmä jakoi
yhteismarkkinat kansallisten rajojen mukaan ja rikkoi siten yhteisön päätavoitteekseen asettamaa
markkinoiden integroimisen periaatetta. Lisäksi järjestelmä vähensi GW:n tuotteisiin kohdistuvaa
hintakilpailua tekemällä edullisempien espanjalaisten tuotteiden viennin muihin jäsenvaltioihin

¥26∂ Katso myös I osa, 232 kohta ja sitä seuraavat kohdat.
¥27∂ Lehdistötiedote IP/01/661, 8.5.2001.
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mahdottomaksi tai ainakin vaikeuttamalla sitä. Komissio katsoi, että järjestelmä ei täyttänyt EY:n
perustamissopimuksen 81 artiklan 3 kohdan mukaisen poikkeuksen myöntämisedellytyksiä.

Kyse on merkittävästä tapauksesta, sillä se korostaa komission päättäväisyyttä vastustaa jopa tiukasti
säännellyillä aloilla jakelujärjestelmiä, jotka säilyttävät yhtenäismarkkinoiden jakautumisen kansallisiin
markkinoihin. Myös tässä tapauksessa on kyse uudenlaisesta tilanteesta, sillä lääkeyritys yritti nyt ensi
kertaa perustella rinnakkaiskaupan rajoituksia taloudellisilla ja kuluttajien hyvinvointiin liittyvillä syillä.
Komissio arvioi huolellisesti yrityksen tarjoamia perusteita muttei katsonut niitä vakuuttaviksi
yksityiskohtaisemman tarkastelun jälkeen.

Asian käsittely aloitettiin maaliskuussa 1998 GW:n ilmoitettua Euroopan komissiolle uudet
myyntiehtonsa. Komissio sai asiasta kantelut espanjalaiselta tukkumyyjältä ja lääketuotteiden
rinnakkaiskauppaa käyvien tukkumyyjien eurooppalaiselta ja espanjalaiselta liitolta.

Komissio katsoi, että GW:n järjestelmän tarkoituksena oli kilpailun rajoittaminen, sillä järjestelmällä pyrittiin
estämään rinnakkaiskauppaa, mikä erittäin monissa tapauksissa vastaa vientikieltoa. Komissio tarkasteli
kuitenkin perusteellisesti myös GW:n järjestelmän vaikutuksia kartoittaakseen tapaukset, joissa järjestelmä
teki viennin mahdottomaksi tai ainakin vaikeutti sitä. Komissio katsoi yhteisöjen tuomioistuimen
oikeuskäytännön mukaisesti, että kilpailumääräysten soveltamisesta lääkealan rinnakkaiskaupan estäviin
sopimuksiin ei voida myöntää poikkeuksia. GW:n tuotteiden vilkas vienti Espanjasta Yhdistyneeseen
kuningaskuntaan, mikä sai GW:n ottamaan käyttöön kaksoishinnoittelujärjestelmään, näyttää kuitenkin
johtuneen pääasiassa Englannin punnan vahvistumisesta eikä jäsenvaltioiden (esimerkiksi Espanjan ja
Yhdistyneen kuningaskunnan) hintasäännösten välisistä eroista. Valuuttavaihteluita ei ole kertaakaan
hyväksytty perusteeksi rinnakkaiskaupan rajoituksille.

Vaikka komissio katsoi, että järjestelmän tarkoituksena oli kilpailun rajoittaminen, se hyväksyy
periaatteen, jonka mukaan ei ole olemassa kilpailunrajoitusta, jolle ei ainakin teoriassa voida myöntää
poikkeusta. (28) Komissio tutki tästä syystä perinpohjaisesti GW:n uusien myyntiehtojensa perusteiksi
esittämät taloudelliset syyt. Komission näkemyksen mukaan GW ei kyennyt todistamaan, että
rinnakkaiskaupan olemassaolon ja T&K-määrärahojen mahdollisten menetysten (menetetyn tuoton)
välillä olisi ollut syy-yhteys. Komissio ei löytänyt myöskään näyttöä GW:n vakuutukselle, jonka mukaan
rinnakkaiskauppa oli viivästyttänyt sen tuotteiden saattamista edullisemman hintatason markkinoille.
Kuluttajien saamasta hyödystä komissio huomautti, että sopimuksen aiheuttaman kilpailun rajoittumisen
perusteleminen kuului ilmoituksen antaneen osapuolen vastuulle. Ilmoituksen antajan oli osoitettava, että
kyseinen rajoitus täytti EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan 3 kohdan soveltamisedellytykset.
Komission tehtävänä ei ollut todistaa, että sen kilpailunrajoitusta vastaan toteuttama toimenpide lisää
kuluttajien hyvinvointia. Komissio totesi kuitenkin myös, että kuluttajat voivat saada suoraa hyötyä
rinnakkaiskaupasta tapauksissa, joissa ne osallistuvat ostamiensa tuotteiden rahoitukseen, ja
rinnakkaiskauppa voi tuoda kansallisille terveydenhoitojärjestelmille kustannussäästöjä, jotka
hyödyttävät kansalaisia.

Volkswagen AG (asia N:o COMP/F-2/36.693) (29)

Euroopan komissio määräsi päätöksellään (30) Saksan ja Euroopan suurimmalle autonvalmistajalle
Volkswagen AG:lle 30,96 miljoonan euron sakon sen annettua saksalaiselle Volkswagen-
jälleenmyyjäverkostolleen vuosina 1996 ja 1997 ohjeet noudattaa uuden VW Passat -mallin myynnissä

¥28∂ Asia T-17/93, Matra Hachette v. komissio, Kok. 1994, s. II-595.
¥29∂ Katso myös I osa, 183 kohta.
¥30∂ Komission päätös, tehty 29. kesäkuuta 2001 (EYVL L 262, 2.10.2001). Lehdistötiedote IP/01/760, 30.5.2001.
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”hintakuria” ja olla myymättä kyseistä mallia huomattavasti suositeltua listahintaa alhaisemmalla
hinnalla. Kyse oli kolmannesta moottoriajoneuvojen jakelua koskevasta menettelystä. Toisin kuin
kahdessa edeltävässä tapauksessa (31) ja DaimlerChrysleriä koskevassa päätöksessä (32), tämä toinen
Volkswagenia koskeva päätös ei koskenut toimenpiteitä, jotka estäisivät suoraan uusien autojen
jälleenvientiä. Tapausta oli kuitenkin tarkasteltava myös moottoriajoneuvojen jälleenmyyntiä ja
huoltopalvelua koskevan ryhmäpoikkeusasetuksen (EY) N:o 1475/95 täytäntöönpanon seurannan
kannalta. (33)

Komissio totesi Volkswagenin lähettäneen vuosina 1996 ja 1997 kolme kiertokirjettä, joissa sen
saksalaisia jälleenmyyjiä vaadittiin olemaan myöntämättä asiakkaille alennuksia tai rajoittamaan niiden
myöntämistä (silloisen) uuden VW Passat -mallin myynnissä. Ennen näitä toimenpiteitä Volkswagen oli
saanut tietoonsa, että eräät sen jälleenmyyjistä olivat myöntäneet tästä uudesta mallista suuria alennuksia.
Yritys lähetti eräille jälleenmyyjille henkilökohtaisia kirjeitä, joissa niitä varoitettiin olemaan
myöntämättä suuria alennuksia ja joissa niitä uhattiin kostotoimenpiteillä (esimerkiksi
jälleenmyyntisopimuksen purkamisella siinä tapauksessa, että jälleenmyyjät eivät noudattaisi saamiaan
ohjeita).

Alennusten rajoittamistoimenpiteiden tarkoituksena oli vahvistaa jälleenmyyntihinnat. Niissä olikin kyse
erittäin vakavista kilpailunrajoituksista. Kyseiset toimenpiteet rikkoivat EY:n perustamissopimuksen
81 artiklan 1 kohtaa, jossa kielletään hintojen vahvistamistoimenpiteet, ja moottoriajoneuvojen
jälleenmyyntiin sovellettavaa ryhmäpoikkeusasetusta. Kyse oli ensimmäisestä komission päätöksestä, joka
koski jälleenmyyntihintojen säilyttämistä moottoriajoneuvoalalla ja joka osoitti komission päättäneen soveltaa
tiukkaa lähestymistapaa hintojen vahvistamiseen liittyviin käytäntöihin vertikaalisten rajoitusten alalla.

Autokauppaa koskevissa jälleenmyyntisopimuksissa määrätään yleensä uusien autojen suositeltavista
listahinnoista. Lähettämissään kiertokirjeissä ja henkilökohtaisissa kirjeissä Volkswagen kehotti
jälleenmyyjiään pitämään suositushintoja enimmäkseen sitovina ja olemaan myöntämättä asiakkaille
alennuksia tai myöntämään vain rajoitetusti alennuksia Saksassa ja omalla markkinasegmentillään erittäin
suositun VW Passat -mallin myynnissä. Toimenpiteiden tarkoituksena oli rajoittaa hintakilpailua
Volkswagenin jälleenmyyjien keskuudessa, sillä toimenpiteet kohdistuivat kilpailun olennaiseen osaan eli
kykyyn myöntää alennuksia. Koska jälleenmyyjät myöntävät yleensä alennuksia, Volkswagenin ohjeet
voidaan nähdä pyrkimyksenä pakottaa jälleenmyyjät poikkeamaan tavanmukaisista liiketoimintatavoistaan.

Sakkoa määrittäessään komissio katsoi, että vähittäishinnan säilyttämiseen tähtäävissä toimenpiteissä oli
kyse voimakkaasti vaikuttavasta tavasta puuttua kilpailuun, ja niiden oli siitä syystä katsottava rikkovan
erittäin vakavasti kilpailusääntöjä. Rikkominen alkoi 26. syyskuuta 1996, jolloin jälleenmyyjille
lähetettiin ensimmäinen kiertokirje, ja jatkui 6. syyskuuta 1999 saakka, jolloin Volkswagen lähetti
jälleenmyyjille kiertokirjeen, jossa kaikille saksalaisille VW-jälleenmyyjille ilmoitettiin, että kolmessa
edellisessä kiertokirjeessä annetut ohjeet ja varoitukset oli kumottu eikä kostotoimenpiteitä ollut syytä
pelätä. Rikkominen jatkui näin ollen lähes kolme vuotta.

¥31∂ Tammikuun 28. päivänä 1998 (EYVL L 145, 25.4.1998) asiassa Volkswagen AG tehty komission päätös, jonka
ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin vahvisti pääosin 6. heinäkuuta 2000 antamallaan tuomiolla. Volkswagen haki
syyskuussa 2000 tuomioon muutosta yhteisöjen tuomioistuimelta. Muutoksenhakumenettely on vielä kesken. Syyskuun
20. päivänä 2000 (EYVL L 59, 28.2.2001) asiassa Opel Nederland / General Motors Nederland tehty komission päätös.
Kyseiset yritykset nostivat joulukuussa 2000 komission päätöstä vastaan kumoamiskanteen ensimmäisen oikeusasteen
tuomioistuimessa.

¥32∂ Lokakuun 10. päivänä 2001 tehty komission päätös (ei vielä julkaistu) asiassa DaimlerChrysler AG. Katso jäljempänä.
¥33∂ Komissio antoi 15. marraskuuta 2000 kertomuksen kyseisen asetuksen soveltamisesta. Komission kertomus, joka

muodostaa pääperustan moottoriajoneuvojen jälleenmyynti- ja huoltosopimuksia koskevan tulevan lainsäädännön
valmistelulle, on saatavilla kilpailun pääosaston verkkosivustossa osoitteessa http://europa.eu.int/comm/competition/car.
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Toimenpiteiden tarkoituksena oli pitää uuden VW Passat -mallin hintataso keinotekoisesti korkeana tai
nostaa hintatasoa Saksan markkinoilla, joiden osuus autojen kokonaismyynnistä EU:ssa on erittäin suuri.
Vaikka rikkominen kohdistui vain Volkswagenin tuotevalikoiman yhteen malliin (jota valmistetaan kahta
versiota), kyseisen erittäin suositun mallin osuus ajoneuvojen myynnistä markkinasegmentillä, jolla
kysyntä Saksassa on voimakasta, on erittäin suuri. Kiertokirjeet osoitettiin Saksan koko VW-
jälleenmyyjäverkostolle, ja ne kattoivat siten VW Passatin Saksan-myynnin kokonaisuudessaan.
Toimenpiteet vaikuttivat todennäköisesti kuluttajiin myös muissa jäsenvaltioissa.

Rikkominen katsottiin näiden seikkojen perusteella kaiken kaikkiaan vakavaksi. Sakon määrityksessä
otettiin huomioon myös kaksi raskauttavaa seikkaa, joista ensimmäinen oli, että kaksi kolmesta lähetetystä
kiertokirjeestä ja jotkin jälleenmyyjille lähetetyistä henkilökohtaisista kirjeistä sisälsivät paitsi ohjeita
hintakurin noudattamisesta myös muistutuksia, varoituksia ja uhkauksia oikeustoimista, jotka
käynnistettäisiin, jos ohjeita ei noudatettaisi. Sakon laskennassa otettiin lisäksi huomioon se, että
ensimmäisen kiertokirjeen aikaan Volkswagenin Saksan myyntijohtaja oli pyytänyt jälleenmyyjiltä
yksityiskohtaisia tietoja hintakuria rikkoneista jälleenmyyjistä luoden siten epäsuoran seurantajärjestelmän,
joka lisäsi kiertokirjeen jälleenmyyjiin kohdistamaa suoraa painetta. Volkswagen nosti syyskuussa 2001 tätä
päätöstä vastaan kumoamiskanteen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa.

DaimlerChrysler (asia N:o COMP/F-2/36.264) (34)

Euroopan komissio päätti 10. lokakuuta (35) määrätä DaimlerChrysler AG:lle 71,825 miljoonan euron
sakon EY:n kilpailusääntöjen rikkomisesta autojen jälleenmyynnin alalla. Päätös koskee toimenpiteitä,
jotka DaimlerChrysler AG oli toteuttanut estääkseen autojen rinnakkaiskauppaa ja rajoittaakseen
kilpailua moottoriajoneuvojen leasingin ja myynnin alalla. Kyse oli neljännestä komission päätöksestä,
jolla autonvalmistajalle määrättiin sakko EY:n kilpailusääntöjen rikkomisesta. (36)

Komissio havaitsi kolme EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan rikkomismuotoa. Ensimmäisessä
rikkomisessa oli kyse DaimlerChryslerin toteuttamista toimenpiteistä, jotka muodostivat esteen
rinnakkaiskaupalle. DaimlerChrysler antoi Mercedes-henkilöautojen Saksan jakeluverkkonsa jäsenille,
joista noin puolet oli kauppaedustajia, ohjeet olla myymättä autoja omien jakelualueidensa ulkopuolella.
Ohjeet annettiin pääasiassa kiertokirjeiden muodossa. Lisäksi DaimlerChrysler velvoitti jälleenmyyjänsä
perimään ulkomaisilta kuluttajilta 15 prosentin ennakon, jos nämä tilasivat auton Saksasta. Ennakkoa ei
vaadittu saksalaisilta asiakkailta, vaikka heihin saattoi liittyä sama riski kuin ulkomaalaisiinkin, sillä he
voivat olla myyjälle tuntemattomia, tilata auton erityisvarusteilla tai asua pitkän matkan päässä.

Perustamissopimuksen 81 artiklan soveltaminen DaimlerChryslerin ja sen saksalaisten kauppaedustajien
kesken sovittuihin rajoituksiin johtui siitä, että näille agenteille aiheutui toiminnastaan huomattava
kaupallinen riski. EY:n kilpailulainsäädännön kannalta heitä oli sen vuoksi pidettävä jälleenmyyjinä. (37)

¥34∂ Katso myös I osa, 184 kohta.
¥35∂ Lehdistötiedote IP/01/1394, 10.10.2001 (päätöstä ei vielä julkaistu).
¥36∂ Tammikuun 28. päivänä 1998 (EYVL L 124, 25.4.1998, s. 60) tehty komission päätös asiassa Volkswagen AG. Syyskuun

20. päivänä 2000 (EYVL L 59, 28.2.2001, s. 1) asiassa Opel Nederland / General Motors Nederland tehty komission
päätös. Kesäkuun 29. päivänä 2001 (EYVL L 262, 2.10.2001, s. 14) tehty komission päätös asiassa Volkswagen AG.

¥37∂ Tämä päätelmä perustuu yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytäntöön. Päätelmä on yhdenmukainen myös vertikaalisia
rajoituksia koskevien komission suuntaviivojen kanssa (EYVL C 291, 13.10.2000, s. 1). Suuntaviivojen mukaan
ratkaiseva tekijä arvioitaessa, sovelletaanko 81 artiklan 1 kohtaa, on kauppaedustajan rahallinen tai kaupallinen riski
niiden toimintojen osalta, joita hoitamaan päämies on kauppaedustajan nimittänyt. Tarkasteltavana olevassa tapauksessa
kauppaedustajien myöntämät alennukset vähennettiin heidän provisioistaan, edustajat olivat vastuussa tuotteiden
kuljetuksiin liittyvistä riskeistä ja maksoivat kuljetuskustannukset. Lisäksi he ostivat näytteille asetettavat ajoneuvot –
joiden osuus autojen kokonaismyynnistä on huomattava – ja rahoittivat varaosavarastot.
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Toinen rikkominen liittyi siihen, että DaimlerChrysler rajoitti Saksassa ja Espanjassa Mercedesin
kauppaedustajien tai jälleenmyyjien mahdollisuuksia myydä autoja riippumattomille leasing-yhtiöille,
jos näillä ei ollut kyseisille autoille asiakkaita valmiina. Näin ollen DaimlerChrysler rajoitti kilpailua
omien leasing-yhtiöidensä ja riippumattomien leasing-yhtiöiden välillä, koska jälkimmäiset eivät voineet
pitää autoja varastossa tai hyötyä kaikille useiden autojen ostajille annetuista alennuksista. Siten
riippumattomat leasing-yhtiöt eivät voineet tarjota asiakkailleen yhtä edullisia ehtoja, varsinkaan hintoja
ja autovalikoimaa. Myynti leasing-yhtiöille muodostaa merkittävän osan Mercedes-autojen myynnistä.
Moottoriajoneuvojen jälleenmyyntiä ja huoltopalvelua koskevista sopimuksista annetussa komission
asetuksessa (EY) N:o 1475/952 (38) säädetään selvästi, että leasing-yhtiöitä on kohdeltava samalla tavoin
kuin lopullisia kuluttajia, joille jälleenmyyjät voivat myydä uusia autoja täysin vapaasti, kunhan leasing-
asiakkaalla ei ole oikeutta ostaa leasing-autoa omakseen ennen leasing-sopimuksen päättymistä.

Kolmannessa rikkomisessa DaimlerChrysler osallistui Belgiassa hintojen sopimiseen, jonka
tarkoituksena oli rajoittaa sen tytäryhtiön Mercedes Belgiumin ja muiden Belgian Mercedes-myyjien
asiakkaille antamia alennuksia. Ostajaksi tekeytynyt henkilö tutki jälleenmyyjien myyntipolitiikkaa.
DaimlerChrysler toteutti sopimuksiaan vähentämällä autojen toimituksia niille jälleenmyyjille, joiden
myöntämät alennukset olivat suurempia kuin sovittu 3 prosenttia. Tässä on kyse kiinteiden
jälleenmyyntihintojen määräämisestä, josta komissio 29. kesäkuuta 2001 tekemällään päätöksellä
määräsi Volkswagenille sakon.

DaimlerChryslerin toimenpiteet rikkovat EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohtaa, jossa
kielletään kaikki sellaiset yritysten väliset sopimukset, jotka voivat vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen
kauppaan ja joiden tarkoituksena tai vaikutuksena on estää, rajoittaa tai vääristää kilpailua
yhtenäismarkkinoilla. Lisäksi asetuksessa (EY) N:o 1475/95 kielletään autojen valmistajia ja näiden
maahantuojia rajoittamasta suoraan tai välillisesti loppukuluttajien vapautta ostaa uusi moottoriajoneuvo
valitsemastaan jäsenvaltiosta. Näin pyritään varmistamaan, että Euroopan kuluttajilla on mahdollisuus
ostaa auto sieltä, mistä he sen edullisimmin saavat. Asetuksessa todetaan lisäksi, että jälleenmyyjien
vapautta määrätä hinnat ja alennukset loppukuluttajille tapahtuvassa myynnissä ei saa rajoittaa. Tämä
merkitsee, että valmistaja ei saa määrätä myyntihintoja eikä -ehtoja, vaan niiden on oltava kunkin
jälleenmyyjän määrättävissä.

Sakon määrässä otettiin huomioon rikkomisten vakavuus (mutta huomiota kiinnitettiin myös yrityksen
markkina-asemaan) ja niiden kesto. Sakkojen laskentaa koskevien komission suuntaviivojen (39)
mukaisesti sakolla oli oltava myös riittävän vahva rikkomista ehkäisevä vaikutus.

Ensimmäinen rikkominen katsottiin pitkäaikaiseksi erittäin vakavaksi rikkomiseksi, sillä se vaaransi
välittömästi yhtenäismarkkinoiden moitteettoman toiminnan jakamalla kansallisia markkinoita.
Rajoitukset, jotka oli asetettu autojen myynnille leasing-yhtiöille, luokiteltiin kestoltaan keskipitkäksi
vakavaksi rikkomiseksi. Myös jälleenmyyntihintojen säilyttämisessä katsottiin olevan kyse vakavasta
rikkomisesta siihen liittyvien erityisolosuhteiden perusteella. Tämä näkemys on yhdenmukainen
29. kesäkuuta 2001 asiassa Volkswagen AG tehdyn komission päätöksen kanssa. Tässä tapauksessa oli
kyse kestoltaan keskipitkästä rikkomisesta.

¥38∂ EYVL L 145, 29.6.1995, s. 25. Asetuksen voimassaolo päättyy 30. syyskuuta 2002. Komissio antoi 15. marraskuuta 2000
arviointikertomuksen kyseisen asetuksen soveltamisesta. Kertomus on saatavilla komission kilpailuasioista vastaavan
pääosaston verkkosivustossa osoitteessa http://europa.eu.int/comm/competition/car_sector/distribution/eval_reg_1475_
95/report/.

¥39∂ EYVL C 9, 14.1.1998, s. 3.
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1.3 Määräävän aseman väärinkäyttö

Deutsche Post AG I (asia N:o COMP/35.141) (40)

Komissio lopetti 20. maaliskuuta Deutsche Post AG:tä (DPAG) koskevat tutkimuksensa ja teki
päätöksen, jossa DPAG:n todettiin käyttäneen väärin määräävää asemaansa myöntämällä kanta-
asiakasalennuksia ja myymällä postipakettipalveluja kustannukset alittavaan hintaan (katso myös I osa,
77 kohta sekä 108 kohta ja sitä seuraavat kohdat).

Duales System Deutschland (asia N:o COMP/34.493 – määräävän aseman 
väärinkäyttöä koskeva päätös) (41)

Komission kahdessa päätöksessä säädetään ehdoista, jotka ovat välttämättömiä kilpailun aikaan-
saamiseksi myyntipakkausjätteiden keräämisen ja käsittelyn alalla Saksassa. Määräävän aseman
väärinkäytöstä 20. huhtikuuta tehty päätös (42) koskee tavaramerkkisopimukseen sisältyvää määräystä
lisenssimaksusta.

DSD on toistaiseksi Saksan ainoa kattavaa pakkausten kierrätysjärjestelmää hoitava yritys. DSD ei vastaa
itse pakkausten keräyksestä vaan käyttää tähän tarkoitukseen paikallisia jätehuoltoyrityksiä. DSD on
tehnyt palvelusopimuksia kyseisten yritysten kanssa. Jätehuoltoyritykset ohjaavat lajitellun materiaalin
hyödynnettäväksi joko suoraan tai niin sanottujen takuuyritysten kautta. Takuuyritykset ovat antaneet
DSD:lle takuun käytettyjen pakkausten käsittelystä. DSD:n toiminnan rahoittavat valmistajat ja
vähittäiskauppiaat, joilla on lakisääteinen velvollisuus ottaa myyntipakkaukset takaisin. Valmistajat ja
vähittäiskauppiaat tekevät DSD:n kanssa tavaramerkkisopimuksen, jonka myötä ne saavat oikeuden
käyttää pakkauksissaan ”vihreä piste” -merkkiä ja takuun siitä, että keräys- ja käsittelypalvelu hoidetaan
siten, että ne vapautuvat lakisääteisistä velvollisuuksistaan. Komissio on jakanut kyseiset markkinat
kolmiin merkityksellisiin markkinoihin.

DSD toimii ensiksikin laajimman mahdollisen määritelmän mukaisilla yksityisiltä kuluttajilta kerättyjen
käytettyjen myyntipakkausten vastaanoton ja keräämisen organisoinnin markkinoilla. DSD:n
markkinaosuus on jopa tätä laajaa markkinamääritelmää käytettäessä selvästi yli 80 prosenttia. Toiset
merkitykselliset markkinat, joilla DSD toimii, ovat kotitalouksien pakkausjätteiden keruun ja lajittelun
markkinat. Nämä markkinat ovat erillään totutuista kotitalousjätteiden käsittelyn ja teollisuuden ja
suurten liikeyritysten jätehuollon markkinoista. Kolmannet merkitykselliset markkinat ovat
hyödyntämispalveluiden ja sekundaaristen raaka-aineiden markkinat.

Komissio vastusti päätöksessään tavaramerkkisopimukseen sisältyvää lisenssimaksumääräystä, jonka
nojalla lisenssinhaltijaa vaadittiin maksamaan maksu kaikista Saksan markkinoille tuoduista
myyntipakkauksista, joissa oli ”vihreä piste” -merkki, riippumatta siitä, vapauttaako DSD kyseistä
merkkiä käyttävät yritykset todellisuudessa velvollisuuksistaan vai ei. Kun on kyse yksittäistilanteista,
tällä sopimusjärjestelyllä ei kyetä takaamaan ”ei palvelua, ei maksua” -perusperiaatteen noudattamista.
Kyse on määräävän aseman väärinkäytöstä, jos yritys, jota velvoitteet koskevat, käyttää DSD:n
myöntämää vapautusta vain osaan myyntipakkauksistaan tai luopuu kokonaan DSD:n vapautuksen
käytöstä Saksassa, mutta osallistuu ”vihreä piste” -merkkiä käyttävään järjestelmään muissa
jäsenvaltioissa.

¥40∂ Asiasta käytetään myös nimitystä UPS / Deutsche Post (EYVL L 125, 5.5.2001, s. 27).
¥41∂ Katso myös I osa, 79 kohta.
¥42∂ EYVL L 166, 21.6.2001, s. 1.



KILPAILUOIKEUS 197

KILPAILURAPORTTI 2001

Kaikissa esimerkkitapauksissa lisenssinhaltijalla olisi tavaramerkkisopimuksen lisenssimaksumääräyksen
nojalla velvollisuus maksaa lisenssimaksu ”vihreä piste” -merkin käytöstä myyntipakkauksissaan, vaikka
DSD tarjoaisi niille vain osan palveluistaan tai ei tarjoaisi niille lainkaan palveluita. Määräyksen
soveltamisen tuloksena päädyttäisiin tilanteeseen, jossa lisenssimaksu jouduttaisiin maksamaan kahteen
kertaan (lisenssinhaltijan on maksettava maksu kilpailijalle ja DSD:lle) tai jossa lisenssinhaltijalla olisi
oltava vähintään kaksi eri pakkaus- ja jakelulinjaa (yksi linja ”vihreä piste” -merkillä varustetuille
pakkauksille ja toinen pakkauksille, joissa sitä ei ole). DSD määrää näin kohtuuttomia hintoja ja kaupallisia
ehtoja yrityksille, jotka käyttävät sen tarjoamaa palvelua vain osassa myyntipakkauksistaan tai jotka eivät
käytä sitä lainkaan Saksassa, mutta jotka osallistuvat ”vihreä piste” -järjestelmään toisessa jäsenvaltiossa.

DSD nosti heinäkuussa 2001 komission päätöstä vastaan kumoamiskanteen yhteisöjen ensimmäisen
oikeusasteen tuomioistuimessa. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen presidentti päätti
15. marraskuuta 2001 tekemällään päätöksellä olla lykkäämättä komission päätöksen täytäntöönpanoa. (43)

Michelin (asia N:o COMP/E-2/36.041) (44)

Komissio teki 20. kesäkuuta päätöksen, jossa ranskalaisen rengasvalmistajan Michelinin todetaan
käyttäneen väärin määräävää asemaansa kuorma-autojen uusien ja pinnoitettujen vaihtorenkaiden
markkinoilla Ranskassa. (45) Michelinillä on selkeä määräävä asema molemmilla tutkituilla
merkityksellisillä markkinoilla (yli 50 prosentin osuus kuorma-autojen uusien vaihtorenkaiden
markkinoista Ranskassa; sen osuus Ranskan pinnoitettujen renkaiden markkinoista on vielä suurempi).
Lisäksi molemmat merkitykselliset maantieteelliset markkinat rajoittuvat Ranskan markkinoihin. Koska
pinnoitusmarkkinoissa on kyse palvelumarkkinoista eikä palveluita voida varastoida, ne muodostavat
mitä ilmeisimmin lähimarkkinat, jotka ovat lisäksi laajuudeltaan kansalliset. Uusien vaihtorenkaiden
maantieteellisiä markkinoita tarkasteltaessa arvioitiin etenkin jälleenmyyjien mahdollisuutta saada
tuotteita kotimaansa ulkopuolelta. Komissio kiinnitti kuitenkin huomiota erityisesti siihen, että suuret
valmistajat organisoivat tuotantonsa jakelun ja markkinoinnin kansallisista lähtökohdista. Yhteisöjen
tuomioistuin katsoikin vuonna 1983 asiassa NBIM antamassaan tuomiossa (46), että kyse on kansallisista
markkinoista.

Komission päätöksessä todetaan, että Michelin oli ottanut käyttöön monimutkaisen paljousalennusten,
bonusten ja liiketoimintasopimusten järjestelmän, joka lisäsi jälleenmyyjien merkkiuskollisuutta
epäoikeudenmukaisella tavalla ja sitoi ne Micheliniin sekä edisti Ranskan rengasmarkkinoiden
sulkemista muilta valmistajilta. Michelinin erikoisliikkeisiin (jälleenmyyjiin) tarkastelujakson aikana
soveltama liiketoimintapolitiikka perustui jälleenmyyntiä koskeviin yleisehtoihin (Conditions générales
de Prix France aux Revendeurs Professionnels), PRO-sopimukseen (Convention pour le Rendement
Optimum des Pneumatiques Poids Lourd Michelin) ja Convention de Coopération Professionnelle et
d’Assistance Service -yleissopimukseen (Michelin-klubi). Michelinin tavoitteena oli pitää jälleenmyyjät
tiukasti riippuvaisina itsestään ja estää jälleenmyyjiä hankkimasta tuotteita valitsemaltaan toimittajalta.
Tällaiset käytännöt kielletään EY:n perustamissopimuksen 82 artiklassa. Michelin syyllistyi tähän
rikkomiseen vuosien 1990–1998 aikana. Michelin syyllistyi lisäksi samaan rikkomiseen nyt jo toisen
kerran. Komissio esitti Micheliniä vastaan useita väitteitä, joista yhteisöjen tuomioistuin oli samoissa
olosuhteissa antanut tuomion jo vuonna 1983 (tuomio koski erityisesti kehityspalkkiota, jossa
tuomioistuin katsoi suoraan olevan kyse määräävän aseman väärinkäytöstä). Michelinille määrättiin
rikkomisesta 19,76 miljoonan euron sakko, jonka määrityksessä otettiin huomioon Michelinin

¥43∂ Asia T-151/01 R.
¥44∂ Katso myös I osa, 80 kohta.
¥45∂ EYVL L 143, 31.5.2002, s. 1.
¥46∂ NV Nederlandsche Banden Industrie Michelin (asia 322/81, Kok. 1983, s. 3461).
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toteuttaman rikkomisen ominaispiirteet, sen erittäin pitkä kesto (yhdeksän vuotta), se, että Michelin
syyllistyi jo toisen kerran samaan rikkomiseen, ja myös joitakin lieventäviä seikkoja. Lieventäväksi
seikaksi katsottiin erityisesti se, että Michelin lopetti rikkomisen, ennen kuin sillä oli täyttä varmuutta
siitä, että komissio määrää sille päätöksellään sakon (ratkaistavana oli vielä kysymys siitä, oliko Michelin
määräävässä markkina-asemassa). Komissio piti lisäksi tärkeänä osoittaa, että se palkitsee sellaiset
kilpailusääntöjä rikkoneet yritykset, jotka toimivat komission kanssa yhteistyössä rikkomisen tutkinnassa
(mikä oli ilmoitettu Michelinille tutkinnan aikana).

Michelin on hakenut muutosta komission päätökseen.

IMS Health (asia N:o COMP/38.044) (47)

Komissio teki 3. heinäkuuta perustamissopimuksen 82 artiklan nojalla välitoimia koskevan
päätöksen (48), jolla alueellisten lääkemyyntitilastopalveluiden markkinoilla Saksassa määräävässä
asemassa oleva yhdysvaltalainen yritys IMS määrättiin myöntämään muille samoilla markkinoilla
toimiville yrityksille NDC Healthille (49) ja AzyX:lle (50) käyttölupa kyseisten myyntitilastojen
esittämisessä käytettävään tekijänoikeuden kattamaan aluejakoon (brick structure). Komissio katsoi, että
tämä oli ainoa toimenpide, jolla IMS:n lainvastainen toiminta voitiin saada päätökseen ja estää sitä
aiheuttamasta vakavaa ja peruuttamatonta haittaa kahdelle muulle saman alan yritykselle.

Lääketehtaat käyttävät lääkemyyntitilastoja kehittääkseen ja ottaakseen käyttöön myyntiedustajiin
sovellettavia kannustinjärjestelmiä ja seuratakseen esimerkiksi tuotteidensa markkinaosuuksien
kehittymistä. Aluejaossa on kyse maan jakamisesta myyntitilastojen kannalta käyttökelpoisiin
segmentteihin, sillä tietosuojasäännöt estävät yksittäisiä apteekkeja koskevien tietojen siirron.
Aluejakojärjestelmää on käytetty Saksassa 1970-luvun alkupuolelta lähtien. Koko lääketeollisuus siirtyy
käyttämään kutakin vastaperustettua aluejakojärjestelmää. Tällä hetkellä on käytössä 1860-aluejako.

IMS pyysi toukokuussa 2000 saksalaisia tuomioistuimia antamaan tuomion, jossa PI:n, joka siirtyi
myöhemmin NDC:n omistukseen, todettaisiin rikkoneen IMS:n 1860-aluejakoa koskevaa tekijänoikeutta.
Tuomioistuimet kielsivät tämän perusteella NDC:tä käyttämästä kyseistä aluejakoa tai siitä johdettuja
jaotteluja. IMS:n kieltäydyttyä myöntämästä NDC:lle käyttölupaa 1860-aluejaon käyttöön NDC kanteli
asiasta komissiolle. NDC väitti käyttöluvan epäämisen rikkovan perustamissopimuksen 82 artiklaa ja vaati,
että IMS velvoitettaisiin välitoimin myöntämään käyttölupa 1860-aluejakoon.

Komissio otti tutkinnan lähtökohdaksi, että IMS:llä oli tekijänoikeudet 1860-aluejakoon. Tutkinnassa
IMS:n todettiin käyttäneen väärin määräävää asemaansa 82 artiklassa tarkoitetulla tavalla evätessään
muilta yrityksiltä tekijänoikeuksiensa käyttöluvan. Yhteisöjen tuomioistuinten oikeuskäytännön (51)
perusteella on ilmeistä, että teollis- ja tekijänoikeuksien käyttö (toisin kuin kyseisten oikeuksien
olemassaolo) kuuluu EY:n kilpailulainsäädännön soveltamisalaan.

¥47∂ IMS Health on lyhenne nimestä ”Intercontinental Marketing Services Health Inc”. Tapaukseen viitataan myös nimellä
”NDC Health / IMS Health”. Katso myös I osa, 81 kohta.

¥48∂ EYVL L 59, 28.2.2002.
¥49∂ National Data Corporation Health Information Services.
¥50∂ AzyX Deutschland GmbH Geopharma Information Services.
¥51∂ Erityisesti asia Magill (C-76/89, 77/89 ja 91/89 R, RTE ym. v. komissio, Kok. 1989, s. I-114), Ladbroke (T-504/93, Kok.

1997, s. II-923) ja Bronner (C-7/97, Kok. 1998, s. I-7791).
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Komissio katsoi, että IMS:n kieltäytyminen myöntämästä käyttölupaa 1860-aluejakoon oli omiaan
poistamaan kaiken kilpailun merkityksellisiltä markkinoilta. Yrityksillä, jotka halusivat tarjota
alueellisia myyntitilastopalveluita Saksassa, ei ollut realistisia mahdollisuuksia käyttää 1860-
aluejaon sijaan muuta jakojärjestelmää, johon IMS:llä ei olisi tekijänoikeuksia. Tämä päätelmä
perustui Saksan lääketeollisuuden kattavaan haastattelututkimukseen, jossa vastaajat olivat lähes
yksimielisiä siitä, että 1860-aluejaon käyttö on välttämätön edellytys lääkealalla toimimiselle.
Kyseiset yritykset osallistuivat merkittävällä panoksella 1860-aluejaon luomiseen myyntiedus-
tajiensa erityisosaamisen kautta. Ne katsovatkin, että kyseinen aluejako vastaa täysin niiden
tarpeita. Yritykset ovat lisäksi integroineet 1860-aluejaon moniin sisäisiin järjestelmiinsä
(esimerkiksi tietokantoihin, työsopimuksiin ja niin edelleen) ja ostavat muitakin 1860-aluejaon
mukaisesti käsiteltyjä tietoja ja käyttävät muita ohjelmistoja, jotka on suunniteltu yhteensopiviksi
1860-aluejaon kanssa. Tuloksena on, että ala on taloudellisesti erittäin riippuvainen 1860-
aluejaosta.

Syyt, joiden perusteella IMS kieltäytyi myöntämästä NDC:lle käyttölupaa 1860-aluejakoon, eli se, että
NDC rikkoi ja kieltäytyi tunnustamasta IMS:n tekijänoikeuksia, että sen tarjoama käyttölupamaksu oli
liian alhainen ja että NDC:n entisiä työntekijöitä koskevat syytökset olivat edelleen voimassa, eivät
muodosta objektiivista perustetta käyttöluvan epäämiselle.

Ei ollut myöskään todennäköistä, että kilpailijat loisivat 1860-aluejaolle vaihtoehtoisen jaottelun.
Komissio katsoi, että potentiaalisesti käyttökelpoiset jaottelut vastaisivat pääosin 1860-aluejakoa ja
olisivat oikeudellisesti erittäin epävarmoja, koska ne voivat rikkoa IMS:n tekijänoikeuksia. Myös
tietosuojalait näyttivät rajoittavan toisen aluejakojärjestelmän luomista Saksaan.

Välitoimien määrääminen edellyttää kuitenkin väärinkäytön havaitsemisen lisäksi, että kyseiset toimet
ovat välttämättömiä, jotta voitaisiin kiireellisesti puuttua tilanteeseen, joka voi aiheuttaa vakavaa ja
korjaamatonta vahinkoa toimenpiteitä vaativalle osapuolelle tai joka on yleisen edun kannalta
kestämätön. Komissio totesi molempien edellytysten täyttyvän. NDC ei voi jatkaa alueellisten
myyntitilastojen toimittamista asiakkailleen eikä houkutella uusia asiakkaita ilman 1860-aluejaon
käyttölupaa. Sen poistuminen Saksan markkinoilta oli näin ollen todennäköistä. Myös kestämättömän
haitan aiheutuminen yleiselle edulle oli mahdollista, sillä IMS:n kieltäydyttyä myöntämästä käyttölupaa
toisen kilpailijan, AzyX:n, poistuminen markkinoilta oli pelättävissä, eikä uusien tulokkaiden siirtymistä
Saksan markkinoille ollut käyttöluvan epäämisen takia näköpiirissä.

Komissio vaati näiden syiden takia IMS:ää myöntämään 1860-aluejaon käyttöluvan NDC:lle ja AzyX:lle.
Käyttölupamaksusta joko sovittaisiin osapuolten kesken tai komissio määrittäisi sen riippumattomien
asiantuntijoiden avulla. Jos IMS ei noudattaisi päätöstä, sille voitaisiin määrätä uhkasakko.

IMS nosti 6. elokuuta kyseistä päätöstä vastaan kumoamiskanteen yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen
tuomioistuimessa ja pyysi päätöksen täytäntöönpanon lykkäämistä. (52) Ensimmäisen oikeusasteen
tuomioistuimen presidentti määräsi 10. elokuuta päätöksen täytäntöönpanon tilapäisesti lykättäväksi
tuomioistuimen työjärjestyksen 105 artiklan nojalla. Tuomioistuimen presidentti määräsi 26. lokakuuta
2001 päätöksen täytäntöönpanon lykättäväksi, kunnes tuomioistuin on antanut tuomion päätöksessä
käsitellystä asiasta.

¥52∂ Asiat T-184/01 ja T-184/01 R.
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Deutsche Post AG II (asia N:o COMP/36.915) (53)

Komissio päätti 25. heinäkuuta UK Post Officen tekemän kantelun perusteella, että Deutsche Post AG (54) oli
käyttänyt väärin määräävää asemaansa Saksan kirjemarkkinoilla pysäyttämällä saapuvan ulkomaanpostin,
viivästyttämällä sitä ja perimällä siitä lisämaksua (katso lisätietoja I osa, 78 ja 111–112 kohta).

De Post / La Poste (Belgia) (asia N:o COMP/37.859) (55)

Komissio päätti 5. joulukuuta, että Belgian posti De Post / La Poste oli käyttänyt väärin määräävää
markkina-asemaansa asettamalla yleisestä kirjepostimaksusta myönnetyn alennuksen ehdoksi uusia
yritystenvälisiä (Business-to-Business, B2B) postipalveluja koskevan lisäsopimuksen tekemisen. (56)
(Katso lisätietoja I osa, 82 ja 113–114 kohta.)

1.4 EY:n perustamissopimuksen 86 artiklan 1 kohta

La Poste (Ranska) (asia N:o COMP/37.133) (57)

Komissio teki 23. lokakuuta EY:n perustamissopimuksen 86 artiklan 1 kohdan ja 82 artiklan nojalla
päätöksen ranskalaisen La Poste -yrityksen ja postinkäsittelyyn ja -lajitteluun erikoistuneiden
reititysyritysten välisten suhteiden valvonnasta. (58)

Komission päätöksessä todetaan, että Ranskan lainsäädännössä ei säädetä riittävän tehokkaista La Posten
sopimusjärjestelyihin postinlajitteluyritysten kanssa kohdistuvista valvontasäännöistä, jotta voitaisiin
taata, että La Poste ei käytä väärin monopoliasemaansa postinjakelun markkinoilla. Postitusyritysten
toiminta vaihtelee postin lähettäjille tarjottavista palveluista (lähetysten käsittely, kimputus ja keruu) La
Posten puolesta tehtäviin valmistelutöihin (esilajittelu). La Poste sekä toimii postitusmarkkinoilla
monien tytäryhtiöidensä kautta että on kilpailevien riippumattomien postinreititysyritysten pakollinen
yhteistyökumppani. Harjoittaakseen toimintaansa reititysyrityksillä ei ole muuta mahdollisuutta kuin
käyttää La Posten verkkoa aina, kun lähetykset kuuluvat postimonopolin soveltamisalaan, kuten valtaosa
niiden käsittelemistä lähetyksistä. Vaikka La Posten toiminta ja osa sen tariffeista on
valtiovarainministeriön valvonnassa, ministeriön toimivalta ei kuitenkaan ole aukoton, ja on mahdollista,
että sen harjoittama valvonta ei ole puolueetonta. Tämä johtuu siitä, että vastuu valtion La Postessa
omistamien osakkeiden hallinnoinnista kuuluu nimenomaan valtiovarainministeriön toimivaltaan. Tässä
tilanteessa La Poste kykeni määräämään sen kanssa yhteistyössä toimiville reititysyrityksille
kohtuuttomia tai syrjiviä teknisiä ja taloudellisia ehtoja. Komissio katsoi, että eturistiriidat koskivat sekä
La Postea että Ranskan valtiovarainministeriötä.

Nykyisen lainsäädännön puutteiden arvioinnin lisäksi komission päätöksessä kommentoitiin postialan
asiamiehen viran perustamista koskevaa asetusluonnosta, jonka Ranskan viranomaiset ovat toimittaneet
komissiolle menettelyn aikana. Päätöksessä korostetaan erityisesti asiamiehen oikeutta julkaista
lausuntonsa.

¥53∂ Asiaan viitataan myös nimellä ”British Post Office / Deutsche Post”.
¥54∂ EYVL L 331, 15.12.2001.
¥55∂ Asiaan viitataan myös nimellä ”Hays / La Poste”.
¥56∂ IP/01/1738, 5.12.2001 (EYVL L 61, 2.3.2002). 
¥57∂ Asiaan viitataan myös nimellä ”SNELP / La Poste”. Katso myös I osa, 84 kohta.
¥58∂ EYVL L 120, 7.5.2002, s. 19.
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2 Lupien myöntäminen

2.1 Horisontaaliset sopimukset

P&O Stena Line 2 (asia N:o COMP/D-2/37.939) (59)

Komissio myönsi 26. tammikuuta 1999 perustamissopimuksen 81 artiklan 3 kohdan nojalla kolme vuotta
voimassa olevan poikkeuksen P&O:n ja Stena Linen väliselle yhteisyritykselle, joka tarjoaa Englannin
kanaalin ylittäviä lauttaliikennepalveluja. (60) Poikkeuksen voimassaolo päättyi 9. maaliskuuta 2001.
Osapuolet pyysivät 22. joulukuuta 2000 sen voimassaolon jatkamista.

Komissio julkaisi 8. maaliskuuta 2001 yhteenvedon ilmoituksesta Euroopan yhteisöjen virallisessa
lehdessä. (61) Meriliikenteeseen sovellettavan menettelyn mukaisesti (62) komissiolla on julkaisun jälkeen
90 päivää aikaa ilmaista vakavat epäilyksensä ja jatkaa asian tutkimista. Jos komissio ei aloita
toimenpiteitä kyseisen 90 päivän määräajan kuluessa, sopimus saa ilman eri toimenpiteitä poikkeuksen
kuudeksi vuodeksi.

Tutkinnassa pääteltiin, että aiemman poikkeuksen voimassaoloajan päättymisen jälkeen markkinoilla ei
ollut tapahtunut sellaisia muutoksia, joiden perusteella poikkeuksen myöntämiselle asetettujen
edellytysten ei enää voitaisi katsoa täyttyvän. Markkinoiden ominaispiirteet olivat edelleen sellaiset, että
yhteisyrityksen ja Eurotunnelin, jotka ovat markkinoiden suurimmat liikenteenharjoittajat, voitiin odottaa
jatkavan keskinäistä kilpailua eikä toimivan rinnakkain hintojen korottamiseksi. Komissio katsoi, että
yhteisyritys oli saavuttanut aiemmasta poikkeuksesta odotetut tehokkuusedut ja hyödyt ja, jos
markkinoilla on riittävästi kilpailua, kuluttajat hyötyvät myös jatkossa kyseisistä eduista.

Tutkimustulosten mukaan markkinoilla toteutetut hinnankorotukset voidaan selittää muilla syillä kuin
yhteisyrityksen toiminnalla. Korotukset eivät aiheuta markkinaolosuhteissa sellaisia muutoksia, jotka
oikeuttaisivat poikkeuksen voimassaolon jatkamisen epäämisen.

Näin ollen ei ollut seikkoja, joiden perusteella komissiolla olisi ollut aihetta epäillä vakavasti
yhteisyrityksen toiminnan jatkoa. Yhteisyrityssopimukselle myönnetään meriliikennettä koskevan
asetuksen mukaisen järjestelmän perusteella poikkeus, joka on voimassa 7. maaliskuuta 2007 asti. (63)

bmi British Midland, Lufthansa ja SAS (asia N:o COMP/D-2/37.812) (64)

British Midland International (bmi), Lufthansa ja SAS (jäljempänä ’osapuolet’) ilmoittivat 1. maaliskuuta
2000 asetuksen (ETY) N:o 3975/87 mukaisesti komissiolle yhteistyösopimuksesta, jotta se tekisi päätöksen
EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan 3 kohdan ja 53 artiklan 3 kohdan soveltamisesta. Komissio tutki asiaa
tiiviissä yhteistyössä Yhdistyneen kuningaskunnan kilpailuviranomaisten kanssa kuullen monia eurooppalaisia
lentoyhtiöitä. Osapuolten annettua useita sitoumuksia komissio ilmoitti niille 12. kesäkuuta 2001, että niiden
tekemälle sopimukselle kolmenkeskisestä yhteisyrityksestä (jäljempänä ’yhteisyrityssopimus’) voitiin
myöntää kuusi vuotta voimassa oleva poikkeus.

¥59∂ Katso myös I osa, 160 kohta.
¥60∂ EYVL L 163, 29.6.1999, lehdistötiedote IP/99/56, 28.1.1999, ja kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus, 1999, s. 152.
¥61∂ EYVL C 76, 8.3.2001, s. 2, ja lehdistötiedote IP/01/333, 8.3.2001.
¥62∂ Neuvoston asetus (ETY) N:o 4056/86, annettu 22 päivänä joulukuuta 1986, yksityiskohtaisista säännöistä EY:n

perustamissopimuksen 85 ja 86 artiklan (nyk. 81 ja 82 artikla) soveltamisesta meriliikenteeseen (EYVL L 378, 31.12.1986).
¥63∂ IP/01/806, 7.6.2001.
¥64∂ Katso myös I osa, 136 kohta ja sitä seuraavat kohdat sekä lisälehti 1.



202  XXXI KILPAILUSÄÄNTÖJEN SOVELTAMINEN EUROOPAN UNIONISSA

KILPAILURAPORTTI 2001

Yhteisyrityssopimuksella osapuolet sopivat koordinoivansa Euroopan talousalueella nykyistä ja tulevaa
säännöllistä matkustajalentoliikennettä, joka suuntautuu Lontoon Heathrow’n lentoasemalle ja
Manchesterin kansainväliselle lentoasemalle sekä näiltä asemilta pois. Lennot, joita ei liikennöidä näiltä
asemilta tai näille asemille, eivät kuuluneet yhteisyrityssopimuksen soveltamisalaan. Sopimuksen
määräysten mukaisesti osapuolet päättivät yhdessä kyseisien reittien kapasiteetista, hintarakenteesta ja
lentoaikatauluista. Yhteisyrityssopimuksen osana harjoitetusta liikenteestä aiheutuneet voitot ja tappiot
jaettiin osapuolten kesken. (65)

Komissio on käyttänyt monissa lentoliikennealaa koskevissa päätöksissä merkityksellisten markkinoiden
määrittelyssä myös oikeuskäytännön tukemaa ”lähtöpaikka/saapumispaikka”-lähestymistapaa. (66)
Tämän lähestymistavan mukaan kukin lähtöpaikan ja saapumispaikan yhdistelmä olisi katsottava
asiakkaan kannalta erillisiksi markkinoiksi. Soveltaessaan lähtöpaikka/saapumispaikka-lähestymistapaa
komissio voi ottaa huomioon, että liikennepalvelun tarjoamisessa voidaan käyttää eri liikennemuotoja
(lento-, rautatie-, maantie- ja meriliikennemuotoja) tai että se voidaan tarjota suorana tai välilaskullisena
lentona. Komissio jakaa asiakkaat lisäksi niihin, joille aika on merkittävä tekijä (liikematkailijat), ja
niihin, joille sillä ei ole suurta merkitystä (lomamatkailijat).

Yhteisyrityssopimuksen määräysten mukaisesti Lufthansalla oli yksinoikeus liikennöidä lähes kaikilla
Lontoon ja Manchesterin välisillä reiteillä sekä saksalaisten lentokenttien välisillä reiteillä. SAS:lla oli
vastaavasti yksinoikeus liikennöidä Lontoon ja Manchesterin ja Skandinavian maiden välisillä reiteillä.
Tämä rajoitus katsottiin ongelmalliseksi Lontoo–Frankfurt-markkinoiden kannalta, sillä ne kuuluivat
kyseisiä lentokenttiä lähtö- ja saapumispaikkana vuonna 1999 käyttäneellä 2,1 miljoonalla matkustajalla
Euroopan vilkkaimpien markkinoiden joukkoon. Komissio päätteli, että bmi:n poistuminen Lontoo–
Frankfurt-reiteiltä rajoitti huomattavasti kilpailua sekä niiden asiakkaiden markkinoilla, joille aika on
merkittävä tekijä, että niiden, joille sillä ei ole suurta merkitystä.

Perustamissopimuksen 81 artiklan 3 kohdan mukaisessa analyysissään komissio tuli siihen tulokseen,
että sopimuksen yleisvaikutus tehokkuusetujen ja kilpailun kannalta oli myönteinen. Tuloksena oli
sopimuspuolten nykyisten verkostojen uudelleenorganisointi ja laajentaminen. Sopimuksen myötä
Lufthansa ja SAS voivat kilpailla Yhdistyneen kuningaskunnan kotimaan lentojen markkinoilla ja
Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin välisten lentojen markkinoilla ja kuljettaa matkustajia mistä
tahansa STAR-verkoston kohteesta Yhdistyneen kuningaskunnan alueellisiin kohteisiin. Sopimus lisäsi
myös verkostojen välistä kilpailua. Sopimuksen ansiosta bmi kykeni aloittamaan uusien palveluiden
tarjoamisen Lontoon ja Barcelonan, Lissabonin, Madridin, Milanon ja Rooman välisillä reiteillä.
Joillakin reiteillä, esimerkiksi Lontoo–Barcelona- ja Lontoo–Madrid-reiteillä, toimi ennen bmi:n
markkinoille tuloa vain yksi allianssi. Sopimus loi näin ollen kilpailua vakiintuneiden lentoyhtiöiden ja
STAR-allianssin välille kyseisillä reiteillä. (67)

Myönteiset kilpailuvaikutukset hyödyttävät kuluttajia, sillä matkustajille tarjotaan useampiin kohteisiin
laajempaa lentoliikenteen valikoimaa ja lisäksi matkustajat hyötyvät paremmista yhteyksistä, paremmin
yhteensopivista aikatauluista ja saumattomasta matkustamisesta. Näistä myönteisistä seikoista

¥65∂ Sopimuspuolet koordinoivat yhteisyrityssopimuksen soveltamisalan ulkopuolelle jäävään liikenteeseen liittyviä
toimintojaan bmi:n ja SAS:n sekä bmi:n ja Lufthansan välillä tehtyjen erillisten kahdenvälisten allianssisopimusten
mukaisesti.

¥66∂ Vertaa 11. elokuuta 1999 tehty komission päätös (KLM-Alitalia, EYVL C 96, 5.4.2000).
¥67∂ Koska bmi:llä on lisäksi runsaasti tulo- ja lähtöaikoja Heathrow’n lentokentällä, sopimus tarjoaa STAR-allianssille

tilaisuuden kehittää Heathrow’ta toisena jatkoyhteyksiä tarjoavana lentoasemana. bmi:n liittyminen STAR-allianssiin
lisää näin ollen kilpailua kyseisen allianssin ja British Airwaysin Oneworld-allianssin välillä.
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riippumatta komissio oli huolissaan siitä, että sopimus poistaisi kilpailua Lontoon ja Frankfurtin välisten
suorien lentojen markkinoilla niiden matkustajien osalta, joille aika on merkittävä tekijä. (68)

Kun bmi oli poistunut markkinoilla, niillä toimi vain kaksi lentoyhtiötä, Lufthansa ja British Airways
(BA), ja Lufthansa oli hankkinut markkinoilla määräävän aseman bmi:n kanssa tekemänsä
sopimuksen ansiosta. Lufthansan osuus vuoroista kyseisillä markkinoilla oli noin 63 prosenttia. Mikä
tärkeintä, BA ei kyennyt lisäämään vuorojaan Frankfurtin lentokentän tulo- ja lähtöaikojen
riittämättömyyden vuoksi. Lufthansalla oli yksin hallussaan 64 prosenttia kaikista tulo- ja
lähtöajoista Frankfurtin jatkoyhteyskentällä. Toistuvista pyynnöistään huolimatta BA ei kyennyt
lisäämään tulo- eikä lähtöaikojensa määrää Frankfurtin lentokentällä lisätäkseen vuoroja Lontoo–
Frankfurt-reitillä. Lufthansan asema Heathrow’n kentällä on sitä vastoin huomattavasti vahvempi
bmi:n kanssa harjoittamansa yhteistyön ansiosta. Tuloksena oli, että Lufthansan ainoa jäljelle jäänyt
kilpailija joutui erittäin vaikeaan asemaan, ja oli vaarana, että Lufthansa voisi poistaa kilpailun
kyseisiltä markkinoilta.

Sopimuspuolet antoivat sitoumuksia komission osoittamien ongelmakohtien poistamiseksi. Ne
tarjoutuivat muun muassa asettamaan Frankfurtin lentokentällä saataville tulo- ja lähtöaikoja, joiden
ansiosta markkinoille tulija voisi liikennöidä neljä päivittäistä vuoroa. Siinä tapauksessa, että
markkinoille tulija haluaa käyttöönsä vain osan kyseisistä neljästä tulo- ja lähtöajasta, sopimuspuolet
sitoutuivat asettamaan loput tulo- ja lähtöajat minkä tahansa Frankfurt–Lontoo-reitillä tällä hetkellä
liikennöivän lentoyhtiön käyttöön. Tämä tarjoaisi British Airwaysille tilaisuuden lisätä vuorojaan
kyseisellä reitillä ja kilpailla tasapuolisista lähtökohdista Lufthansan kanssa. Lufthansan Frankfurtin
lentokentällä hankkiman vahvan aseman heikentämiseksi osapuolet tarjoutuivat palauttamaan ne bmi:n
Frankfurtin kentällä hankkimat tulo- ja lähtöajat, joita ei siirrettäisi kilpailijoille, Frankfurtin lähtö- ja
saapumisaikojen poolille. Tämä estäisi Lufthansaa vahvistamasta entisestään asemaansa Frankfurtin
lentokentällä yhteistyösopimuksen tuloksena. (69)

Hyväksymällä nämä sitoumukset komissio kykeni takaamaan yhteistyösopimuksen myönteiset
kilpailuvaikutukset estäen samalla kilpailun poistumisen tärkeiltä markkinoilta. Komissio laati
markkinoista arvion varmistuakseen siitä, että sopimuspuolten vapauttamat tulo- ja lähtöajat siirrettäisiin
todellakin niiden kilpailijoille. Kyseiset tulo- ja lähtöajat on siirretty BA:lle, joka on lisännyt niiden
avulla päivittäisiä vuorojaan Lontoo–Frankfurt-reitillä. Komissio päätti sitoumusten perusteella, ettei
yhteistyösopimuksen soveltuvuudesta yhteismarkkinoille ollut enää vakavia epäilyjä, joten sopimukselle
myönnettiin asetuksen (ETY) N:o 3975/87 5 artiklan 3 kohdan nojalla poikkeus, joka on voimassa kuusi
vuotta (vastustamatta jättämistä koskeva menettely).

Grand Alliance / Americana -konsortio (asia N:o COMP/D-2/37.982)

Komissio päätti maaliskuussa olla vastustamatta konsortiota, joka tarjoaa viikoittaisia linjaliikennepalveluja
Pohjois-Euroopassa sijaitsevien satamien ja Pohjois-Amerikassa ja Meksikossa sijaitsevien satamien
välillä. (70) Konsortiosopimuksesta oli annettu ilmoitus 10. lokakuuta 2000. Perustamissopimuksen
81 artiklan 3 kohdan soveltamisesta linjaliikennettä harjoittavien varustamoiden konsortioihin annetun

¥68∂ Halpalentoyhtiöt Ryanair ja Buzz sekä British Airways takaavat, että sopimuspuolet eivät poista kilpailua huomattavalta
osalta säännöllisen lentoliikenteen markkinoita niiden asiakkaiden osalta, joille aika ei ole merkittävä tekijä. 

¥69∂ Yksityiskohtaiset tiedot korjaustoimenpidepaketista on julkaistu EYVL:ssä C 83, 14.3.2001, s. 6.
¥70∂ Sopimuspuolet olivat toisaalta Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft, Nippon Yusen Kaisha, Orient Overseas Container Line ja

P&O Nedlloyd (Grand Allianceen kuuluvat yhtiöt) ja toisaalta Lykes Lines Limited ja Mexican Line Limited (American
Lines Ltd:n kaksi tytäryhtiötä).
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asetuksen (71) nojalla komissiolla on sopimuksen ilmoituspäivän jälkeen kuusi kuukautta aikaa vastustaa
sopimusta. Jos komissio ei toimi kyseiseen määräaikaan mennessä, ilmoitetulle sopimukselle myönnetään
ilman eri toimenpiteitä poikkeus asetuksen voimassaolon ajaksi (toisin sanoen 25. huhtikuuta 2005 asti).

Komissio päätteli tutkimuksissaan, että konsortio täytti asetuksessa säädetyt poikkeuksen myöntämisperusteet.
Konsortioon havaittiin kohdistuvan edelleen tehokasta kilpailua muiden varustamoiden suunnalta.
Sopimukseen sovelletaan tämän mukaisesti poikkeusta, joka on voimassa 25. huhtikuuta 2005 asti.

UEFA:n lähetysoikeuksia koskevat määräykset 
(asia N:o COMP/C-2/37.576) (72)

Komissio päätti 20. huhtikuuta myöntää puuttumattomuustodistuksen jalkapallo-otteluiden tv-lähe-
tysoikeuksia koskeville UEFA:n määräyksille, joista oli jätetty heinäkuussa 2000 muutettu versio. (73)

Uusien lähetysoikeuksia koskevien määräysten mukaan kansalliset jalkapalloliitot voivat kaudesta
2000/2001 lähtien määrätä alueelleen jalkapallo-otteluiden tv-lähetyskiellon 2,5 tunnin ajaksi joko
lauantaina tai sunnuntaina tärkeimmän kotimaisen jalkapallosarjan otteluohjelmaa vastaavina tunteina.
Määräyksiin sekä soveltamisalan että menettelyn osalta tehdyt muutokset merkitsivät huomattavaa
parannusta verrattuna komissiolle alun perin ilmoitettuihin määräyksiin.

Komissiolle vuonna 1988 ensimmäistä kertaa esitellyt UEFA:n lähetysoikeuksia koskevat määräykset olivat
erittäin monimutkaisia ja laaja-alaisia. Kyseiset määräykset perustuivat lähetysajankohtajärjestelmään, joka
kattoi koko viikonlopun ja jossa vaadittiin monia eri lupia. Tämä lupajärjestelmä on poistettu uusista
lähetysoikeuksia koskevista määräyksistä. Jalkapalloliitot eivät näin ollen voi enää estää keinotekoisesti
otteluiden tv-lähetyksiä alueellaan. UEFA luopui myös itse järjestämilleen turnauksille myönnetystä
poikkeuksesta. UEFA ja kansalliset jalkapalloliitot eivät näin ollen enää jaa markkinoita keskenään.

Jalkapallo-otteluiden televisiolähetysten kieltämistä 2,5 tunnin ajaksi pidetään asianmukaisena keinona
varmistaa, etteivät otteluiden reaaliaikaiset tv-lähetykset alenna stadionyleisön määrää ja että
jalkapallofanit ehtivät stadionilta katsomaan ottelun myös televisiosta.

Vaikka jalkapalloseurat ottavat hyvin mielellään vastaan otteluiden televisiointitulot, ne haluavat myös
runsaslukuisen stadionyleisön tunnelman säilyttämiseksi. Jalkapallo-otteluiden lähetysoikeuksia
koskevista määräyksistä tehdyssä komission päätöksessä otetaan huomioon nämä kaksi etunäkökohtaa
pyrkimällä sovittamaan kilpailusäännöt yhteen urheilun erityispiirteiden kanssa.

Komission päätöksessä otetaan huomioon myös se seikka, että kansallisten sarjojen otteluita pelataan yhä
useampana viikonpäivänä ja eri kellonaikoina. Lähetyskieltojen ja eri pelaamisajankohtien yhdistelmä
luo yleensä harvoin tilanteita, joissa estettäisiin lähetystoiminnan harjoittajia lähettämästä tiettyyn
sarjaan kuuluvia otteluita ja katsojia näkemästä otteluita. Komissio päätteli näin ollen, ettei tämän
vaikutuksen voida katsoa johtavan EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohdassa ja ETA-
sopimuksen 53 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun kilpailun merkittävään rajoittumiseen.

¥71∂ Perustamissopimuksen 81 artiklan 3 kohdan soveltamisesta linjaliikennettä harjoittavien varustamoiden sopimuksiin,
päätöksiin ja yhdenmukaistettuihin menettelytapoihin (konsortiot) 19 päivänä huhtikuuta 2000 annettu komission asetus
(EY) N:o 823/2000 (EYVL L 100, 20.4.2000, s. 24).

¥72∂ Katso myös I osa, 165 ja 224 kohta.
¥73∂ EYVL L 171, 26.6.2001, s. 12.
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Komissio tutki myös syntymässä olevia markkinoita, joilla jalkapallo-ottelut välitetään Internet-verkossa
virtaustoiston (niin sanottu streaming) avulla. Komissio tuli kuitenkin siihen tulokseen, etteivät
lähetysoikeuksia koskevat määräykset rajoita tällä hetkellä merkittävästi alan teknistä eivätkä
taloudellista kehitystä. Komissio varasi kuitenkin itselleen oikeuden puuttua myöhemmin asiaan, jos sen
tietoon tulee seikkoja, joiden perusteella voitaisiin olettaa, että lähetysoikeuksia koskevat säännöt
asettavat esteitä uusien Internet-palveluiden kehittämiselle.

UEFA:n lähetysoikeuksia koskevista määräyksistä tehty komission päätös ei vaikuta mitenkään
jalkapallotapahtumien yleisradiointioikeuksien yhteisen myynnin arviointiin EY:n perustamissopimuksen
81 artiklan 1 kohdan ja ETA-sopimuksen 53 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

Euroopasta Karibianmerelle liikennöivä linjaliikenteen konsortio 
(asia N:o COMP/D-2/38.021)

Komissio päätti kesäkuussa myös olla vastustamatta toista konsortiota, joka liikennöi viikoittain Pohjois-
Euroopan ja Välimeren alueiden satamista Karibianmeren alueen satamiin ja takaisin (ja josta ilmoitettiin
13. joulukuuta 2000). (74) Komissio päätteli, että linjaliikennettä harjoittavien varustamoiden välisiä
konsortioita koskevassa asetuksessa säädetyt poikkeuksen myöntämisedellytykset täyttyivät ja
konsortioon kohdistuisi tehokasta kilpailua muiden varustamoiden suunnalta. Sopimukseen sovelletaan
tämän mukaisesti poikkeusta 25. huhtikuuta 2005 asti.

Intelsat (asia N:o COMP/37.995)

Komissio lähetti 1. kesäkuuta Intelsatille puuttumattomuustodistusta koskevan hallinnollisen kirjeen,
joka koski kyseisen yrityksen rakenteiden uudistamista siten, että se muuttuisi hallitustenvälisestä
järjestöstä liikeyritykseksi (katso myös I osa, 133 kohta).

Identrus (asia N:o COMP/37.462) (75)

Komissio hyväksyi 31. heinäkuuta suurten eurooppalaisten ja Euroopan ulkopuolisten pankkien väliset
sopimukset, joilla luotiin maailmanlaajuinen verkko (Identrus-verkko), jolla varmennetaan sähköisiä
allekirjoituksia ja muita verkkokaupan tapahtumia. (76)

Pro Europe (asia N:o COMP/38.051) (77)

Useat kansalliset pakkausten keräysjärjestelmät perustivat Pro Europen valvomaan ”vihreä piste” -merkin
käyttöä Saksan ulkopuolella. Saksassa kyseisen merkin käyttöä valvoo Duales System Deutschland
(DSD). DSD on tehnyt päälisenssisopimuksia seuraavien ETA:sta tulevien pakkausten
keräysjärjestelmien kanssa: ARA (Itävalta), Eco-Emballages (Ranska), EcoEmbalajes España (Espanja),
Valorlux (Luxemburg), Sociedade Ponto Verde (Portugali), Repak (Irlanti), FOST Plus (Belgia) ja
Materialretur (Norja). DSD on ilmoittanut sopimukset komissiolle.

Pro Europe kuvailee itseään välineeksi, jonka avulla osanottajat voivat harjoittaa toimintaa omilla
markkinoillaan käyttämällä samaa tavaramerkkiä. Pakkausten keräyksen markkinoista erilliset

¥74∂ Sopimuspuolet olivat CMA-CGM SA, A.P. Møller Maersk Sealand, Marfret ja Nordana Line.
¥75∂ Katso myös I osa, 132 kohta.
¥76∂ EYVL L 249, 19.9.2001.
¥77∂ Katso myös I osa, lisälehti 3.
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merkitykselliset markkinat ovat keräysjärjestelmään tai -ratkaisuun osallistuvien pakkausten
tunnistamiseen tarkoitetun tunnuksen käytön markkinat.

Komissio keskittyi analysoimaan erityisesti sitä, aiheuttavatko sopimukset sen, että i) markkinat, joilla
valmistajille tarjotaan keräysvelvoitteesta vapauttavia palveluja (talouspakkausjätteiden keräysjärjes-
telmien markkinat), suljetaan järjestelmiltä, joilla ei ole oikeutta käyttää tavaramerkkiä, ja/tai ii) keräys-
velvoitteen soveltamisalaan kuuluvia yrityksiä estetään noudattamasta määrätyillä alueilla itse
hallinnoituja tai yksilöllisiä ratkaisuja ja/tai iii) markkinat jaetaan aiheettomasti kansallisten rajojen
mukaan.

Pro Europe teki sopimuksiin joitakin muutoksia komission pyynnöstä. Sivulisensseillä, joita
päälisenssinhaltijoiden on myönnettävä tietyin ehdoin kilpailijoille, on tarvittaessa oltava sama
sisällöllinen ja alueellinen soveltamisala kuin päälisensseillä. Pro Europe vakuutti myös, etteivät sen
sopimukset estä miltään osin sen jäseniä sallimasta ”vihreä piste” -merkin asettamista myös itse
hallinnoituun ratkaisuun osallistuviin pakkauksiin. Pro Europe sitoutui lisäksi puuttumaan asiaan
mahdollisen sivulisenssinhaltijan puolesta, jos päälisenssinhaltija kieltäytyy perusteettomasti
myöntämästä sivulisenssiä. Näyttää lisäksi siltä, että tällä hetkellä tapahtuva markkinoiden jakaminen
kansallisten rajojen mukaan ei johdu Pro Europen säännöistä vaan ennemminkin kansallisista
sääntelyvaatimuksista.

Kun sopimuksia oli muutettu, asiasta lähetettiin 28. syyskuuta 2001 puuttumattomuustodistusta koskeva
hallinnollinen kirje.

IATA:n rahtihintaneuvottelut (asia N:o COMP/D-2/36.563) (78)

IATA:n rahtihintaneuvottelut muodostivat foorumin, jossa lentoyhtiöt tapasivat pääasiassa sopiakseen
rahtikuljetusten hinnoista. Tähän järjestelmään sovellettiin kesäkuuhun 1997 saakka komission asetuksen
(ETY) N:o 1617/93 (79) mukaista ryhmäpoikkeusta, jonka ansiosta eurooppalaiset lentoyhtiöt pystyivät
käytännössä sopimaan ETA:ssa veloitettavista rahtikuljetusten hinnoista. Ryhmäpoikkeus kumottiin
30. kesäkuuta 1997 lähtien 24. heinäkuuta 1996 annetulla komission asetuksella (EY) N:o 1523/96. (80)

Komissio päätti kumota ryhmäpoikkeuksen ennen kaikkea siitä syystä, että rahtihintaneuvotteluissa
sovitut hinnat näyttivät olevan huomattavasti markkinahintoja korkeammat eikä järjestelmällä näyttänyt
enää olevan tärkeää merkitystä yhtiöidenvälisten järjestelyiden (interlining)  (81) edistämiselle ETA:ssa.

Kun ryhmäpoikkeus oli kumottu, IATA ilmoitti järjestelmästä 14. joulukuuta 1987 annetun neuvoston
asetuksen (ETY) N:o 3975/87 (82) mukaisesti ja haki sille yksittäispoikkeusta. IATA perusteli
hintaneuvotteluiden järjestämistä pääasiassa sillä, että ne helpottivat rahdin interlining-järjestelyitä.
Hintaneuvotteluissa sovittuja rahtihintoja käytettiin tukkumarkkinoilla laskettaessa kunkin lentoyhtiön
korvaus osallistumisesta interlining-järjestelyihin.

IATA:lle toukokuussa 2001 lähetetyssä väitetiedoksiannossa komissio katsoi alustavasti, että IATA:n
rahtihintaneuvottelut kuuluivat EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan.

¥78∂ Katso myös I osa, 143 kohta ja sitä seuraavat kohdat.
¥79∂ EYVL L 155, 26.6.1993.
¥80∂ EYVL L 190, 31.7.1996.
¥81∂ Interlining-järjestelyssä rahdin kuljetuksesta vastaa osalla matkasta tai koko matkan ajan eri lentoyhtiö kuin se yhtiö,

jonka kanssa asiakas on tehnyt sopimuksen.
¥82∂ EYVL L 374, 31.12.1987.



KILPAILUOIKEUS 207

KILPAILURAPORTTI 2001

Komissio myönsi 81 artiklan 3 kohdan nojalla laatimassaan analyysissä, että rahtihintaneuvottelut
helpottivat kattavan interlining-järjestelmän tarjoamista ETA:ssa. Se katsoi kuitenkin, ettei IATA ollut
onnistunut osoittamaan tämän rajoittavan järjestelmän olevan edelleen välttämätön edellytys tehokkaiden
interlining-palveluiden tarjoamiseksi asiakkaille ETA:ssa.

Hintaneuvottelujärjestelmä on ollut käytössä 55 vuotta. Se otettiin käyttöön aikana, jolloin
lentoliikennemarkkinat olivat tiukasti säännellyt. ETA:n nykyinen sääntely-ympäristö poikkeaa
huomattavasti IATA:n hintaneuvotteluiden aloittamisen aikaisesta sääntelystä. Nykyisin yhteisön
lentoyhtiöt perustavat lisäksi maailmanlaajuisia verkostoja. Ne tekevät usein kahdenvälisiä sopimuksia
interlining-järjestelyistä allianssikumppaneidensa tai muiden lentoyhtiöiden kanssa.

Väitetiedoksiannon saatuaan IATA suostui lopettamaan ETA:ssa veloitettavien rahtihintojen sopimisen
yhteistyössä. Käytännössä tämä merkitsee sitä, että vuoden 2002 alkuun mennessä yhteisissä
hintaneuvotteluissa sovitut rahtihinnat olisi korvattava vuoden 2002 alkuun mennessä kunkin lentoyhtiön
erikseen vahvistamilla hinnoilla.

Komissio päätti näin ollen lopettaa asian käsittelyn. Komissio lähetti IATA:lle myös hallinnollisen
kirjeen, jossa käsiteltiin joitakin muita rahtialaa koskevia hallinnollisia ja teknisiä päätöslauselmia, jotka
helpottavat interlining-järjestelyitä eivätkä liity rahtihintojen sopimiseen.

2.2 Vertikaaliset sopimukset

Returpack-PET (asiat N:o COMP/35.656 ja COMP/37.224), 
Returpack Aluminium (asia N:o COMP/35.658) ja 
Returglas (asia N:o COMP/35.669)

Komissio hyväksyi 24. huhtikuuta hallinnollisilla kirjeillä ruotsalaisten panimoiden, pakkaajien ja
vähittäiskauppiaiden perustamiin kolmeen panimoiden pakkausjätteiden käsittelyjärjestelmään liittyvät
jäsenyys- ja toimintasopimukset (Svenska Returpack -konserni ynnä muut). Näiden Ruotsissa
perustettujen järjestelmien tarkoituksena oli vapauttaa jäsenet keräys- ja kierrätysvelvollisuuksista ja
huolehtia panimoiden käyttämien PET-muovi-, alumiini- ja lasipakkausten keruusta ja kierrätyksestä
kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

Komissio otti huomioon sen, että Ruotsin kilpailuviranomainen oli myöntänyt järjestelmille kansallisen
kilpailulain nojalla poikkeukset vuoden 2004 loppuun. Konkurrensverket oli todennut, että vaatimus
pelkän tiivistysmenetelmän (ja tiivistyskoneiden) käytöstä voi rajoittaa kilpailua, koska muut menetelmät
ja koneet, esimerkiksi paloittelu, suljettiin näin markkinoiden ulkopuolelle. Konkurrensverket katsoi
myös, että rajoituksessa, jonka mukaan järjestelmästä poistuvat jäsenet eivät saaneet käyttää pakkauksia,
jotka kuuluivat tai joiden voitiin luulla kuuluvan järjestelmään, voi olla kyse kilpailun vastaisesta
käytännöstä. Se piti kuitenkin rajoituksia perusteltuina ja myönsi niille siitä syystä poikkeukset.

Komissio hyväksyi kansallisen kilpailuviranomaisen päätelmät ja päätteli, että osapuolille voitiin lähettää
poikkeuksia koskevat hallinnolliset kirjeet. Asiaa voidaan tarkastella uudelleen, jos markkinoilla
tapahtuu muutoksia, ja erityisesti kansallisten poikkeusten voimassaolon päätyttyä.

Yves Saint Laurent (asia N:o COMP/F-1/36.533)

Komissio myönsi 16. toukokuuta hallinnollisella kirjeellä yksittäispoikkeuksen Yves Saint Laurent Parfums
-yrityksen (YSLP) ylellisyystuotteisiinsa (hajuvedet, kosmetiikka ja kauneudenhoitotuotteet) soveltamalle
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valikoivalle jakelujärjestelmälle. (83) YSLP:n valikoiva jakelusopimus täyttää myös asetuksessa (EY) N:o
2790/1999 (84) säädetyt edellytykset, joiden mukaisesti valikoiville jakelusopimuksille on 1. kesäkuuta 2000
lähtien voitu myöntää ryhmäpoikkeus.

YSLP sallii valtuutettujen vähittäismyyjiensä, jotka toimivat aiemmin tavanomaisessa myyntipisteessä,
myydä tuotteitaan myös Internet-verkossa. YSLP on kuitenkin määrännyt Internet-verkon kautta
tapahtuvalle ylellisyystuotteidensa myynnille laatunormeja, jotka vastaavat valikoivaan jakelujärjestelmään
kuuluviin liikkeisiin sovellettavia normeja.

Suuntaviivoissaan vertikaalisista rajoituksista (85) komissio korostaa Internet-verkon merkitystä
Euroopan talouden kilpailukyvylle ja kannustaa yrityksiä käyttämään laajasti tätä nykyaikaista viestintä-
ja markkinointivälinettä. Komissio katsoo, että jos jakelijoita kielletään harjoittamasta Internet-myyntiä,
on kyse kuluttajille suunnatun myynnin rajoituksesta myös siinä tapauksessa, että käytetään valikoivaa
jakelujärjestelmää. Kyseinen kielto ei näin ollen kuulu ryhmäpoikkeusasetuksen soveltamisalaan.

On muistettava, että komissio oli myöntänyt vuonna 1991 YSLP:n hajuvesien jakelujärjestelmälle EY:n
perustamissopimuksen 81 artiklan 3 kohdan nojalla yksittäispoikkeuksen 1. kesäkuuta 1991 ja
31. toukokuuta 1997 väliseksi ajaksi. (86) Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin oli
vahvistanut 12. joulukuuta 1996 antamallaan tuomiolla (87) pääosin päätöksen, jolla poikkeus
myönnettiin. Komission päätöksentekokäytännön ja kyseisiin päätöksiin liittyvien ensimmäisen
oikeusasteen tuomioiden perusteella komission hyväksynnän katsotaan kattavan myös ajan, joka kului
vuonna 1992 tehdyn päätöksen voimassaolon päättymisestä uuden asetuksen (EY) N:o 2790/1999
voimaatuloon.

Eco-Emballages (asia N:o COMP/34.950) (88)

Komissio hyväksyi 15. kesäkuuta tehdyllä päätöksellä (89) ranskalaisen Eco-Emballages SA -yrityksen
tekemät sopimukset, jotka koskivat sen kotitalouksien pakkausjätteen valikoivaa keräys- ja
käsittelyjärjestelmää. Tämä päätös kuuluu päätösryhmään, jolla komissio määrittelee pakkausjätteen
keräämiseen ja käsittelyyn soveltamansa politiikan.

Pakattujen tavaroiden tuottajat (jakelijat ja maahantuojat mukaan luettuina) maksavat Eco-
Emballagesille osallistumismaksun vapautuakseen pakkausten käsittelyvelvollisuuksistaan. Eco-
Emballages maksaa osan tuottajilta saamistaan tuloista edelleen paikallisviranomaisille, jotka vastaavat
muun muassa alueensa kotitalousjätehuollosta. Näiden maksuosuuksien tarkoituksena on korvata
paikallisviranomaisille tämäntyyppisen jätteen valikoivasta keräämisestä ja lajittelusta aiheutuvat
ylimääräiset kustannukset. Paikallisviranomaiset myyvät lajitellut jätteet teollisuusyrityksille
hyödynnettäviksi. Merkitykselliset ja vaikutusalaan kuuluvat markkinat Ranskan alueella muodostuvat
näistä toiminta-aloista.

¥83∂ Lehdistötiedote IP/01/713, 17.5.2001.
¥84∂ Asetus (EY) N:o 2790/1999, annettu 22. joulukuuta 1999, EYVL L 366, 29.12.1999.
¥85∂ Komission tiedonanto 2000/C 291/01, 51 kohta, EYVL C 291, 13.10.2000.
¥86∂ Komission päätös, tehty 16. joulukuuta 1991 (33.242 Yves Saint Laurent Parfums), EYVL L 12, 18.1.1992, s. 24.
¥87∂ Asia T-19/92, Groupement d’achat Edouard Leclerc v. komissio, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio

12.12.1996, Kok. 1996, s. II-1851.
¥88∂ Katso myös I osa, lisälehti 3.
¥89∂ EYVL L 233, 31.8.2001, s. 37.
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Saatuaan komissiolta varoituksen Eco-Emballages muutti joitakin sopimuslausekkeita. Muutosten
perusteella komissio katsoi, ettei sopimuksilla enää rajoitettu kilpailua, ja myönsi kaikille ilmoitetuille
sopimuksille puuttumattomuustodistuksen.

Tärkeimmät muutokset ja sitoumukset koskivat sopimusten kestoa ja soveltamisalaa ja sivulisenssien
myöntämistä ”vihreä piste” -ympäristömerkin käyttöön pakkauksissa. Tuottajat voivat nyt lähteä
järjestelmästä vuoden kuluttua ja kunkin seuraavan vuoden lopulla. Paikallisviranomaiset voivat myös
irtisanoa välittömästi sopimuksensa järjestelmän kanssa, kun taas Eco-Emballagesin on noudatettava
sopimuksen kuuden vuoden voimassaoloaikaa, ellei kunta syyllisty laiminlyönteihin. Tuottajat voivat nyt
tehdä sopimuksen joko kaikista pakkauksistaan tai osasta niitä, ja paikallisviranomaiset voivat tehdä
sopimuksen kaikesta käsittelemästään pakkausjätteestä tai vain osasta sitä (eli kaikesta lasi-, paperi-
/pahvi-, metalli- ja muovijätteestä tai vain osasta sitä).

Eco-Emballages suostui myös tarjoamaan mahdollisuuden ”vihreä piste” -ympäristömerkin käyttöön
kaikille, joiden voidaan oikeutetusti katsoa tarvitsevan kyseistä tunnusta harjoittaakseen liiketoimintaa.
Pieni kilpailija Adelphe on saanut Eco-Emballagesilta sivulisenssin ”vihreä piste” -merkin käyttöön
järjestelmässään, ja myös muilla mahdollisilla kilpailevilla järjestelmillä olisi oikeus saada sivulisenssi.
Eco-Emballages suostui lisäksi myöntämään sivulisenssejä myös sellaisille yrityksille, jotka haluavat
sopia erillisjärjestelyistä kaikille pakkauksilleen tai osalle niistä mutta antavat loppujen pakkausten
keräämisen joko Ranskan tai toisen maan yleisen järjestelmän vastuulle. Näin sivulisenssin haltijat voivat
käyttää ”vihreä piste” -ympäristömerkillä varustettuja pakkauksia, mutta joutuvat maksamaan vain
todellisuudessa käyttämistään palveluista. Muiden järjestelmien tai itsehallinnoitujen järjestelmien
kierrätystulosten on kuitenkin oltava vertailukelpoisia yleisiltä järjestelmiltä vaadittujen tulosten kanssa.

Visa Internationalin maksukortit (asia N:o COMP/29.373)

Komissio teki 9. elokuuta EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan nojalla päätöksen asiassa Visa
International (90). (Katso lisätietoja I osa, 200 kohta ja sitä seuraavat kohdat.)

Duales System Deutschland (DSD) 
(asia N:o COMP/34.493 – myönteinen päätös) (91)

Komissio myönsi 17. syyskuuta tekemällään päätöksellä (92) puuttumattomuustodistuksen DSD:n
yhtiöjärjestykselle ja takuusopimuksille sekä poikkeuksen sen palvelusopimuksille.

Kaksi tärkeintä komission aiemmin esille ottamaa kilpailuongelmaa, jotka liittyivät pakkausjätteen
keruuseen ja käsittelyyn, olivat jätehuoltoyritysten harjoittama uusioraaka-aineiden maksuton
markkinointi ja palvelusopimusten kesto. Lisäksi tässä tapauksessa oltiin huolissaan siitä, oliko DSD:n
kilpailijoilla rajoittamaton pääsy DSD-jätehuoltoyritysten infrastruktuuriin.

DSD:n tekemissä palvelu- ja takuusopimuksissa määrättiin alun perin, että jätehuoltoyritys ei voinut
markkinoida keräämiään raaka-aineita itse. Komissio vastusti tätä rajoitusta, koska se antoi DSD:lle ja
takuuyrityksille mahdollisuuden päästä itse vahvoiksi tai jopa määräävässä asemassa oleviksi
uusioraaka-aineiden toimittajiksi ja esti jätehuoltoyrityksiä markkinoimasta raaka-aineita kilpaillen
toistensa kanssa. DSD poisti sillä välin tämän rajoituksen muovijätettä lukuun ottamatta, sillä muovin

¥90∂ EYVL L 293, 10.11.2001.
¥91∂ Katso myös I osa, lisälehti 3.
¥92∂ EYVL L 319, 4.12.2001, s. 1.
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negatiiviset markkinahinnat aiheuttavat sen, että jätehuoltoyrityksen on siirrettävä keräämänsä muovijäte
DSD:n nimittämälle takuuyritykselle.

Se seikka, että enintään 15 vuodeksi tehtyjen palvelusopimusten nojalla DSD nimitti kullakin
hallinnollisella alueella vain yhden jätehuoltoyrityksen yksinoikeudelliseksi yhteistyökumppanikseen,
rajoitti kilpailua EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla, koska kyseinen
seikka estää kotimaisia ja ulkomaisia jätehuoltoyrityksiä pääsemästä merkityksellisille markkinoille.
Komissio tutki, olivatko kyseiset pitkäaikaiset yksinoikeussopimukset käytännössä välttämättömiä.
Komission laatiman talousanalyysin tulokset osoittivat, että jätehuoltoyrityksillä olisi riittävästi aikaa
saada investoinnistaan tyydyttävä tuotto, jos palvelusopimukset olisivat voimassa vuoden 2003 loppuun.
Komissio ilmoitti havainnostaan ilmoituksen tekijöille, jotka ilmoittivat palvelusopimuksista tämän
mukaisesti. Komissio myönsikin sopimuksille poikkeuksen vuoden 2003 loppuun.

Palvelusopimusten kesto on läheisesti sidoksissa jätehuoltoinfrastruktuurin käyttöön. Kotitalouksien
pakkausjätteiden keruun ja lajittelun merkityksellisille markkinoille ovat ominaisia tarjontapuolen
erityisolosuhteet (verkkotalouteen liittyvä toiminta, kuluttajien jätteenkäsittelyperinteet, jäteastioiden
sijoittamiseen liittyvät rajoitukset), joiden takia kotitalouksien nykyisen jätehuoltoinfrastruktuurin
kaksinkertaistaminen on monissa tapauksissa mahdotonta tai kannattamatonta. Rajoittamaton pääsy
jätehuoltoinfrastuktuuriin onkin ehtona kilpailun luomiselle käytettyjen myyntipakkausten vastaanoton ja
kierrätyksen organisoinnin markkinoilla. Jätehuoltoyritykset omistavat kyseisen infrastruktuurin, eikä
ilmoitetuissa palvelusopimuksissa ole määräyksiä, jotka estäisivät yrityksiä tarjoamasta sitä DSD:n
kilpailijoille. Koska esteetön pääsy jätehuoltoinfrastuktuuriin on erittäin tärkeää, komissio piti
välttämättömänä sisällyttää päätökseensä velvoitteita varmistaakseen, ettei kilpailu rajoitu merkityksellisillä
markkinoilla. DSD haki marraskuussa 2001 komission määräämään velvoitteeseen muutosta yhteisöjen
ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimelta.

Porsche (asia N:o COMP/F-2/37.886) (93)

Saksalainen urheiluautojen valmistaja Porsche AG on ilmoittanut komissiolle uusista Porsche-autojen
tukku- ja vähittäismyyntisopimuksistaan. Kyseisissä vakiosopimuksissa määrätään uusien Porsche-
autojen ja -varaosien valikoivasta jakelusta ja yksinmyynnistä ja kaikkien Porsche-jälleenmyyjien
velvollisuudesta tarjota Porschen vaatimusten mukaisia huoltopalveluja.

Komissio päätteli, että uudet sopimukset rajoittivat tuntuvasti kilpailua urheiluautojen markkinoilla etenkin
siksi, että yksinmyynti ja valikoiva jakelu yhdistyvät niissä yksinmyynti- ja yksinostovelvoitteisiin eli
kilpailukieltovelvoitteisiin, jotka pakottavat Porsche-jälleenmyyjät, jotka haluavat myydä muita
automerkkejä, myymään muita merkkejä erillisenä oikeushenkilönä, eri johdon alaisuudessa ja erillisissä
esittelytiloissa, jotta eri merkkejä ei sekoitettaisi toisiinsa, ja siksi, että kyseisillä markkinoilla on myös
muita rajoituksia. Kun jakelusopimuksiin oli tehty joitakin muutoksia, komissio päätteli, että niille voidaan
myöntää moottoriajoneuvojen jälleenmyyntiä ja huoltopalvelua koskevien sopimusten ryhmistä annetun
komission asetuksen (EY) N:o 1475/95 (94) mukainen ryhmäpoikkeus. Yksi muutoksista koski Porsche-
jälleenmyyjien kanssa sovittuja myyntitavoitteita, joihin sisällytetään kaikki myynti ostajan asuinpaikasta
riippumatta. Kyse on tärkeästä muutoksesta, joka edistää rajatylittävää kauppaa yhtenäismarkkinoilla.
Toinen muutos liittyi verkkokauppaan, jota Porsche-jälleenmyyjät voivat vastedes harjoittaa, jos kuluttajat
ovat halukkaita hankkimaan auton Internetin välityksellä. Lisäksi Porsche on ilmoittanut antavansa kaikille
riippumattomille korjaamoyrityksille syrjimättömän oikeuden käyttää kaikkia teknisiä tietoja. Asian
käsittely lopetettiin näiden seikkojen perusteella hallinnollisella kirjeellä.

¥93∂ Katso myös I osa, 185 kohta.
¥94∂ EYVL L 145, 29.6.1995, s. 25.
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Kansainvälinen autourheilu liitto (Fédération internationale de l’automobile) – 
FIA (asia N:o COMP/35.613) ja FIA:n Formula 1 -maailmanmestaruuskilpailut 
(asia N:o COMP/36.638) (95)

Tutkimukset koskivat useita moottoriurheilutapahtumien järjestämiseen ja kaupalliseen hyödyntämiseen
liittyviä tapauksia.

Kansainvälinen autourheiluliitto (FIA) ilmoitti 22. heinäkuuta 1994 sääntönsä komissiolle. Komissio sai
myöhemmin ilmoituksen myös FIA:n ja International Sportsworld Communicators Ltd:n (ISC) välisestä
sopimuksesta, joka koski FIA:n mestaruuskilpailujen (Formula 1 -maailmanmestaruuskilpailua lukuun
ottamatta) yleisradiointi- ja mediaoikeuksien markkinointia. (96) FIA ja Formula 1 -kilpailujen kaupallisten
oikeuksien haltija Formula One Administration Limited (FOA) antoivat 5. syyskuuta 1997 erillisen
ilmoituksen (97) FIA:n Formula 1 -maailmanmestaruuskilpailuun liittyvistä kaupallisista järjestelyistä.

Komissiolle tehtiin vuosina 1997 ja 1998 kolme kantelua kyseisistä komissiolle annetuista ilmoituksista.
Kanteluiden tekijät olivat i) tv-yhtiö AE TV Co-operation GmbH (98), jonka kantelussa keskityttiin
pääasiassa European Truck Racing Cupiin, ja ii) GTR (99), joka toimi kansainvälisen erikoismatkailuautojen
(Grand Touring Cars) sarjan järjestäjänä ja promoottorina. Kaikki kolme kantelua peruutettiin sittemmin, ja
asioiden käsittely lopetettiin.

Tarkasteltavana olevat asiat koskivat seuraavia palveluja ja tuotteita: a) rajatylittävän
moottoriurheilusarjan järjestäminen, b) toimiminen kyseisen sarjan promoottorina, c)
autourheilutapahtumien järjestäjiä ja osallistujia koskevat todistus-/lisenssimenettelyt, d) FIA:n
Formula 1 -mestaruuskilpailun yleisradiointioikeudet.

Komissio antoi 29. kesäkuuta 1999 väitetiedoksiannon, jossa esitetyn arvion mukaan FIA:n tapauksessa
oli kyse eturistiriidasta, sillä se käytti sääntelyvaltuuksiaan estääkseen sellaisten kilpa-ajojen
järjestämisen, jotka kilpailivat FIA:n edistämien tai järjestämien tapahtumien kanssa (tapahtumat, joista
FIA hyötyi taloudellisesti). Komissio vastusti FIA:n vaatimusta, jonka mukaan sen hyväksymien
moottoriurheilusarjojen tv-oikeudet kuuluivat sille, ja joitakin Concorde-sopimukseen sisältyviä
määräyksiä Formula 1 -maailmanmestaruuskilpailun järjestämisestä ja johtamisesta sekä niiden
valvontaan liittyvistä äänestyssäännöistä viitaten muihin sopimuksiin ja sitoumuksiin sekä FIA:n
sääntöihin ja määräyksiin. Jotkin ilmoitetut sopimukset näyttivät lisäksi rikkovan perustamissopimuksen
81 ja/tai 82 artiklaa, sillä ne vahvistavat mahdollisen tulokkaan markkinoillepääsyn esteitä.
Promoottorisopimukset estivät kymmenen vuoden ajan Formula 1 -kilparatojen käytön kilpa-ajoihin,
jotka olisivat voineet kilpailla Formula 1 -kilpailujen kanssa. Concorde-sopimus esti talleja kilpailemasta
muissa Formula 1 -sarjaan verrattavissa sarjoissa. Yleisradioyhtiöiden kanssa tehdyissä sopimuksissa
määrättiin niille yleisradioyhtiöille langetettavista taloudellisista seuraamuksista, jotka näyttivät F 1-
sarjan kanssa kilpailevaa moottoriurheilua. Jotkin FOA:n ja yleisradioyhtiöiden välisistä sopimuksista
näyttivät rajoittavan kilpailua perustamissopimuksen 81 artiklassa tarkoitetulla tavalla myöntämällä
yhtiöille yksinoikeudet alueilleen kohtuuttoman pitkiksi ajoiksi.

FIA ja FOA toimittivat 26. huhtikuuta 2000 useita ehdotuksia ilmoitettujen järjestelyjen muuttamisesta
siten, että komission väitetiedoksiannossa luetellut ongelmakohdat poistuisivat.

¥95∂ Katso myös I osa, 221 kohta ja sitä seuraavat kohdat.
¥96∂ Asia N:o COMP/35.613.
¥97∂ Asia N:o COMP/36.638 – FIA/FOA.
¥98∂ Asiat N:o COMP/36.520 ja COMP/37.319.
¥99∂ Asia N:o COMP/36.776.
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Muutoksilla oli seuraavat tavoitteet:

– FIA:n Formula 1 -maailmanmestaruuskilpailuun ja FIA:n rallin MM-sarjaan liittyvien kaupallisten ja
sääntelytehtävien erottaminen täysin toisistaan, jos on ehdotettu uusia sopimuksia, jotka mahdollistavat
näiden mestaruuskilpailujen kaupallisen hyödyntämisen tavanmukaisin markkinaehdoin

– päätöksenteko- ja muutoksenhakumenettelyjen avoimuuden lisääminen ja vastuuvelvoitteiden
selkeyttäminen

– kaikkien niiden henkilöiden on voitava osallistua moottoriurheiluun, jotka täyttävät turvallisuus- ja
tasapuolisuuskriteerit

– kansainväliseen kilpailukalenteriin pääsyn takaaminen ja sen takaaminen, että ulkoisten riippumattomien
muutoksenhakumenettelyjen käytölle ei aseteta rajoituksia

– Formula 1 -maailmanmestaruuskilpailusta tehtävien maksuttomia yleisradiolähetyksiä koskevien
sopimusten voimassaoloajan muuttaminen.

Komissio katsoi, että sääntelykehykseen ja kaupallisiin järjestelyihin ehdotetut muutokset merkitsivät
riittäviä rakenteellisia korjaustoimenpiteitä, joilla mahdollisten tulevien väärinkäytösten riski voitiin
minimoida ja joilla voitiin luoda perusta terveen kilpailuympäristön kehittämiselle moottoriurheiluun
liittyvää taloudellista toimintaa varten. Komissio julkaisi näiden muutosten perusteella asiasta
13. kesäkuuta 2001 asetuksen N:o 17 19 artiklan 3 kohdan mukaisen ilmoituksen. (100)

Komissio lopetti asian tutkinnan 29. lokakuuta 2001 lähettämällä osapuolille hallinnolliset kirjeet ja
julkaisi myöhemmin asiasta lehdistötiedotteen. (101) Komissio tutkii perusteellisesti kaikki muutokset
Formula 1 -maailmanmestaruuskilpailujen oikeuksien haltijoiden kaupallisissa eduissa määrittääkseen,
onko muutoksilla kielteinen vaikutus tuotantoketjun loppupään televisiotoiminnan markkinoihin.

Komissio katsoo, että näin urheilusta kiinnostuneille voidaan taata suosittujen kilpailujen maksuttomat
lähetykset ja korkeat turvastandardit koko EU:n alueella. Lajia kehitetään yhteisellä sääntelykehyksellä,
joka edistää monikansallisten sarjojen perustamista Eurooppaan. Myös kuluttajat hyötyvät
moottoriurheilutapahtumien monipuolistumisesta, kun tapahtumien järjestäjät ja kilparatojen omistajat
voivat vapaasti kutsua tapahtumiin EU:n ulkopuolella järjestettäviä sarjoja.

3 Asiat, joiden käsittely on lopetettu

Euroalueen pankkien valuutanvaihdosta veloittamat palvelumaksut – Belgia, 
Suomi, Portugali, Irlanti, Alankomaat ja Saksa 
(asiat N:o COMP/E-1/37.787, COMP/E-1/37.788, COMP/E-1/37.789, 
COMP/E-1/37.790, COMP/E-1/37.791 ja COMP/E-1/37.919)

Kun euro otettiin käyttöön 1. tammikuuta 1999, tuolloin talous- ja rahaliittoon osallistuneet 11
(1. tammikuuta 2001 lähtien 12) valuuttaa kiinnitettiin euron pysyviin kursseihin, mikä poisti valuuttojen
oston ja myynnin välisen kurssieron, joka oli merkinnyt pankeille tulonlähdettä.

¥100∂ EYVL C 169, 13.6.2001, s. 5.
¥101∂ IP/01/1523, 30.10.2001.
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Pian kyseisen ajankohdan jälkeen komissio sai kuluttajilta valituksia, joissa väitettiin, että jotkin pankit
olivat yhteisesti sopineet euroalueen valuutoille (seteleille) kiinteät valuutanvaihtomaksut.

Hintakartelleissa on kyse vakavasta kilpailulainsäädännön rikkomisesta riippumatta siitä, onko niiden
tarkoituksena pitää hintataso keinotekoisen korkeana vai minimoida hintatason aleneminen. Kunkin
pankin olisi vahvistettava itsenäisesti valuutanvaihtomaksunsa. Maksuista on kiellettyä sopia yhdessä.
Hintasopimuksissa on kyse erittäin vakavasta kilpailusääntöjen rikkomisesta, josta komissio määrää
ankaria seuraamuksia.

Saadakseen vahvistuksen kaikkiin asian kannalta merkityksellisiin seikkoihin, jotka koskevat mahdollisia
kilpailun vastaisia sopimuksia tai yhdenmukaistettuja menettelytapoja, komissio teki yllätystarkastuksia
moniin pankkeihin ja lähetti tietopyyntöjä useimmille euroalueen pankeille.

Tutkimuksissaan komissio sai näyttöä siitä, että kyseiset kansalliset pankkiryhmittymät olivat salaisesti
sopineet vaihtopalkkioiden pitämisestä tietyllä tasolla minimoidakseen euron käyttöönotosta aiheutuvat
tappiot. Saamansa näytön perusteella komissio aloitti vuonna 2000 seitsemässä jäsenvaltiossa (Belgia,
Saksa, Irlanti, Alankomaat, Itävalta, Portugali ja Suomi) menettelyt monia pankkeja ja
valuutanvaihtopisteitä vastaan. Komission kartellimenettelyn lopettamiseksi jotkin pankit tekivät
kuitenkin huhti- ja heinäkuun 2001 välisenä aikana komissiolle yksipuolisia ehdotuksia, jotka koskivat i)
euroalueen seteleiden vaihtopalkkioiden tuntuvaa alentamista ja ii) kaikkien palkkioiden poistamista
käytöstä viimeistään lokakuussa 2001 ainakin tilinhaltijoiden valuutanostotapahtumien osalta.

Ottaen huomioon sen poikkeuksellisen näkökohdan, että kyseiset markkinat (euroalueen seteleiden
vaihtomarkkinat) olivat häviämässä tammikuussa 2002 tapahtuneen euron käyttöönoton myötä, ja sen,
että tehdyt ehdotukset olivat hyväksyttäviä, komissio päätti lopettaa yli 50:tä belgialaista, irlantilaista,
alankomaalaista, portugalilaista ja suomalaista pankkia ja joitakin saksalaisia pankkeja vastaan
aloittamansa kartellimenettelyn.

Komissio katsoi, että ehdotettu pankkien liiketoimintatapoja koskeva muutos merkitsi rikkomisen
loppumista. Komission päätös menettelyn lopettamisesta oli yleisen edun mukainen, ja se tehtiin suoran
ja välittömän hyödyn tuottamiseksi kuluttajille.

Kuluttajat ovatkin saaneet toukokuusta 2001 lähtien huomattavaa hyötyä euroalueen seteleiden
vaihtomaksujen merkittävästä alenemisesta ja vuoden 2001 viimeisellä neljänneksellä maksujen
poistamisesta kokonaisuudessaan. Tämä toimenpide helpotti myös euroseteleiden ja -kolikoiden
käyttöönottoa 1. tammikuuta 2002.

Nämä tapaukset osoittavat selvästi kuluttajien tärkeän roolin kilpailupolitiikan tehokkaan
täytäntöönpanon puolustajina ja pääasiallisina edunsaajina. Kuluttajat ja kuluttajajärjestöt voivat
vahvistaa tärkeää asemaansa kilpailuun liittyvien kysymysten käsittelyssä pysymällä tarkkaavaisina ja
osallistumalla aktiivisesti sääntöjenvastaisten salaisten toimintatapojen paljastamiseen.

Corrib (asia N:o COMP/E-3/37.708)

Euroopan komissio lopetti Irlannissa sijaitsevaan Corribin kaasukenttään liittyvät tutkimukset Corribin
omistajien päätettyä peruuttaa poikkeushakemuksensa, joka koski Corribissa tuotettavan kaasun
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yhteismarkkinointia. (102) Irlannissa asuvat kuluttajat voivat näin ollen valita useamman kaasuntoimittajan
välillä.

Corribin kaasukenttä on uusi kaasulöytö, joka sijaitsee Irlannin länsirannikon edustalla. Kaasukentän
omistajat ovat päättäneet aloittaa sen kaupallisen hyödyntämisen. Kyseisestä kentästä tulee tulevina
vuosina Irlannin ainoa toimiva kaasukenttä Kinsalen nykyisen kaasukentän ehtyessä, ellei uusia
kaasulöytöjä tehdä.

Corribin omistajat Enterprise Energy Ireland Limited, Statoil (Norja) ja Marathon (Yhdysvallat) hakivat
vuonna 1999 poikkeuslupaa markkinoida yhdessä Corribissa tuotettua kaasua viiden ensimmäisen
tuotantovuoden aikana. Yhtiöt väittivät, että yhteismarkkinointi oli välttämätön edellytys Irlannin
vakiintuneiden energiayhtiöiden kysyntävoiman tasapainottamiseksi. Kyseiset vakiintuneet energiayhtiöt
ovat valtio-omisteinen Bord Gais Eirean (BGE) ja valtio-omisteinen sähköyhtiö Electricity Supply Board
(ESB), joka käyttää suuria kaasumääriä sähköntuotantoon.

Euroopan komissio myönsi, että BGE ja ESB olivat vahvassa markkina-asemassa, mutta katsoi, että
tapaukseen liittyi kilpailuongelmia. Komissio kyseenalaisti erityisesti sen, saadaanko yhteismarkkinoinnista
EU:n kilpailulainsäädännössä edellytettyä taloudellista hyötyä. Komissio otti tässä yhteydessä huomioon
myös kaasualan meneillään olevan vapauttamisprosessin, jonka myötä yhä suurempi osa kaasunkuluttajista
voi vapaasti valita kaasuntoimittajansa. Irlannissa, jonka energiamarkkinoille on ominaista erittäin nopea
kasvu, kyseisiin kaasunkuluttajiin lukeutuu jo nyt sähköntuottajia ja energian suurkuluttajiksi katsottavia
teollisuusasiakkaita.

Corribin kaasukentän omistajat, jotka eivät vielä olleet panneet yhteisiä markkinointijärjestelyitä
täytäntöön, peruuttivat poikkeushakemuksensa komission esille ottamien kilpailuongelmien perusteella.
Koska hakemus peruutettiin, komissio päätti lopettaa asian käsittelyn. Tapaus vahvistaa komission
yleisesti noudattaman politiikan, jonka mukaan se ei enää salli yhteismyyntiä kaasualalla, ellei
yhteismyynnille kyetä esittämään pakottavia perusteita.

Marathon (asia N:o COMP/E-3/36.246)

Euroopan komissio lopetti saksalaiseen kaasuyhtiöön Thyssengasiin liittyneen Marathon-asian saatuaan
Thyssengasilta sitoumukset sen putkistoon pääsyn helpottamisesta. (103) Marathon-asia koski
eurooppalaisia kaasuyhtiöitä, muun muassa Thyssengasia, joiden väitettiin evänneen yhdessä pääsy
Manner-Euroopan kaasuputkistoon. Asian tutkinta aloitettiin norjalaisen kaasuntuottajan Marathonin
kantelun perusteella. Kantelu peruutettiin sittemmin osapuolten päästyä kaupalliseen sopimukseen
asiasta. Komissio päätti kuitenkin, että tutkinnan jatkaminen oli yhteisön edun mukaista.

Tutkinnan kohteina olleista yrityksistä Thyssengas, joka on eurooppalaisten tuottajien joukossa pienin,
esitti kattavia ehdotuksia, joiden tarkoituksena oli tehostaa pääsyä sen kaasuverkkoon. Thyssengasin
sitoumukset liittyvät viiteen osa-alueeseen.

– Tasausjärjestelmän osalta Thyssengas sitoutui avustamaan rahtaajia suurten epätasapainoisuuksista
johtuvien maksujen välttämisessä ottamalla käyttöön maksuttoman sähköisen tasausjärjestelmän

¥102∂ IP/01/578, 20.4.2001.
¥103∂ IP/01/1641, 23.11.2001.
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suunniteltujen ja todellisten toimitusten välisten epätasapainoisuuksien rajoittamiseksi. Thyssengas
tarjoutui ottamaan käyttöön myös niin kutsutun laajennetun tasausjärjestelyn, joka nostaa rahtaajien
joustomarginaalin 15 prosentista 25 prosenttiin. Rahtaajat voivat lisäksi kompensoida
epätasapainoisuudet seuraavan kuukauden aikana joko toimittamalla ylimääräistä kaasua, vaihtamalla
epätasapainoisuudet muiden asiakkaiden kanssa tai maksamalla epätasapainoisuudesta.

– Thyssengas antoi myös kapasiteettioikeuksilla käytävää kauppaa koskevia sitoumuksia, jotka
merkitsivät ensimmäistä askelta kohti sellaisten jälkimarkkinoiden luomista, joilla kapasiteetin haltijat
voivat käydä kauppaa putkien omistajilta hankituilla kapasiteettioikeuksilla. On lisäksi huomattava,
että Thyssengas tarjosi lyhytaikaisia – jopa vain yksipäiväisiä – kuljetussopimuksia ja sallii rahtaajien
yhdistää kuljetussopimuksensa kustannusten alentamiseksi.

– Ylikuormituksen hallinnan alalla Thyssengas sitoutui ottamaan käyttöön niin kutsutun use it or lose it
-periaatteen kapasiteettivarauksiin omassa kaasukauppahaarassaan. Tämä sitoumus merkitsee sitä, että
kolmannet saavat oikeuden käyttää pyynnöstään Thyssengasin kaasukauppahaaran alun perin varaamaa
käyttämätöntä kuljetuskapasiteettia. Thyssengas sitoutui myös tarjoamaan keskeytymättömiä
sopimuksia, joiden mukaisesti kuljetukset ovat yleensä jatkuvia, ellei esimerkiksi lämpötilan lasku
aiheuta niiden keskeytymistä.

– Lisätäkseen putkistoonsa pääsyä koskevan järjestelmän avoimuutta Thyssengas lupasi julkaista
verkkosivustossaan yksityiskohtaisen kartan, josta ilmenee sen putkiston tärkeimmissä liityntäpisteissä
saatavilla oleva kapasiteetti. Lisäksi Thyssengas sitoutui luomaan tietokonejärjestelmän, josta rahtaajat
voivat saada tietoja Thyssengasin toimitustariffeista yksinkertaistetussa muodossa.

– Thyssengas lupasi parantaa myös putkistoon pääsyä koskevien hakemusten käsittelyä. Tätä
tarkoitusta varten Thyssengas lupasi kehittää vakiolomakkeita ja -sopimuksia ja rajoittaa niiden syiden
määrää, joiden perusteella hakijalta voidaan evätä pääsy putkistoon. Näin voidaan lisätä
suunnitteluvarmuutta, alentaa hakemuksiin liittyviä kustannuksia ja ehkäistä verkkoon pääsyn
epääminen.

Thyssengasin sitoumukset tulivat joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta voimaan 1. joulukuuta 2001, ja
ne ovat voimassa heinäkuuhun 2005. Sitoumusten seurannasta niiden voimassaoloaikana vastaa
toimitsijamies, joka raportoi sitoumusten täyttämisestä säännöllisesti komissiolle. Sitoumukset ovat
saatavilla Thyssengasin Internet-sivustossa versiona, josta on poistettu luottamukselliset tiedot
(www.thyssengas.de).

Koska on odotettavissa, että sitoumukset parantavat tilannetta Saksan kaasutoimitusmarkkinoilla,
komissio päätti lopettaa Marathon-asian tutkinnan Thyssengasin osalta edellyttäen, että se noudattaa
sitoumuksiaan. Komissio otti tämän päätöksen tehdessään huomioon myös Thyssengasin markkina-
aseman ja osallistumisen väitettyyn rikkomiseen.

Yhdistyneen kuningaskunnan ja Ranskan välinen siirtoyhteys 
(asia N:o COMP/E-3/38.015)

Komission ilmoitettua pitävänsä tapausta ongelmallisena Yhdistyneen kuningaskunnan ja Ranskan
välisen merenalaisen sähkökaapelin hoitoyhtiöt sopivat avaavansa pääsyn infrastruktuuriin, jota
käytetään sähköntuontiin ja -vientiin kyseisten maiden välillä.
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Yhdistyneen kuningaskunnan ja Ranskan välillä kulkee vain yksi merenalainen sähkökaapeli. Kyseisen
kaapelin kokonaiskapasiteetti on 2 000 megawattia molempiin suuntiin. Kaapelin omistavat Englannin ja
Walesin siirtoverkko-operaattorit, kansallinen verkko-operaattori ja Ranskan EDF/RTE. Yhdistyneen
kuningaskunnan ja Ranskan välistä siirtoyhteyttä on käytetty puhtaasti kaupallisiin tarkoituksiin
vuodesta 1986. Siirtomaksut eivät kata kaapelin käyttökustannuksia, vaan ne katetaan kaapelin
käyttömaksuilla.

Siirtoyhteyden käyttö oli varattu käytännössä maaliskuussa 2001 päättyneen siirtoyhteyden
hallinnointisopimuksen nojalla pelkästään EDF:lle Yhdistyneeseen kuningaskuntaan suuntautunutta
sähkönvientiä varten.

Molemmat siirtoverkko-operaattorit pyysivät komissiota esittämään näkemyksensä asiasta ennen
merenalaista kaapelia koskevien uusien hallinnointi- ja kapasiteetinjakosopimusten tekemistä
käytöstä poistuneiden sääntöjen korvaamiseksi. Komission näkemysten perusteella yhtiöt päättivät
avata pääsyn siirtoyhteyskaapeliin suosimatta mitään yhtiötä. Kapasiteetista onkin järjestetty avoin
tarjouskilpailu. Uusi järjestely otettiin käyttöön vuoden 2001 alkupuolella. Tarjouskilpailujen
tulokset on julkaistu.

Myös ranskalainen siirtoverkko-operaattori tarkisti järjestelmää, jota se sovelsi sähkönsiirtoon
Ranskassa, yhdenmukaistaakseen siirto-oikeuksiin liittyvät menettelyt ja määräajat siirtoyhteyteen
liittyvien toimitusoikeuksien kanssa. Muihin Manner-Euroopassa sijaitseviin jäsenvaltioihin
sijoittautuneet operaattorit, jotka haluavat toimittaa sähköä Yhdistyneen kuningaskunnan ja Ranskan
välisen siirtoyhteyden kautta, eivät enää joudu luopumaan suunnitelmistaan siksi, että Ranska
rajoittaa siirto-oikeuksien jakamista. Lisäksi ranskalainen siirtoverkko-operaattori ehdotti, että
Espanjasta tapahtuvaa sähkönvientiä koskevat siirto-oikeudet yhdenmukaistettaisiin Espanjan ja
Ranskan siirtoyhteyskapasiteettia koskevissa huutokaupoissa jaettavan kapasiteetin kanssa.
Ranskassa aiheutuvista ylikuormituskustannuksista ja tappioista vastaa EDF/RTE.

Komission näkemyksen mukaan siirto-oikeuksien jakamista koskevat rajoitukset tai syrjivä kohtelu
olisivat rikkoneet EU:n kilpailulainsäädäntöä, sillä kyse olisi ollut mahdollisesta määräävän aseman
väärinkäytöstä (EY:n perustamissopimuksen 82 artikla). Ensisijaisen siirto-oikeuden myöntäminen
yksittäiselle yritykselle olisi antanut kyseiselle yritykselle tilaisuuden kiertää muihin
markkinatoimijoihin sovellettavia kapasiteetinjakosääntöjä. Siirtoverkko-operaattorit, jotka ovat
määräävässä asemassa huomattavan osan yhteismarkkinoita muodostavilla Manner-Euroopan ja
Yhdistyneen kuningaskunnan välisten sähköntoimitusten markkinoilla, olisivat voineet pitää tätä
syrjivänä kohteluna. Tällainen syrjintä olisi asettanut kyseiset operaattorit epäedulliseen kilpailuasemaan
EDF:ään verrattuna.

4 Tiivistelmä yhteisöjen tuomioistuinten tekemistä päätöksistä

NALOO (asia N:o COMP/E-3/35.821)

Komissio nosti yhteisöjen tuomioistuimessa kumoamiskanteen ensimmäisen oikeusasteen asiassa T-
89/98, NALOO vastaan komissio, antamaa tuomiota vastaan. Tällä helmikuussa 2001 annetulla
tuomiolla kumottiin komission toukokuussa 1998 tekemä päätös National Association of Licensed
Opencast Operatorsin (NALOO) tekemän kantelun hylkäämisestä.
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NALOO oli tehnyt jo vuonna 1990 komissiolle kantelun Yhdistyneen kuningaskunnan hiilimarkkinoista
EHTY:n perustamissopimuksen 63 artiklan ja 66 artiklan 7 kohdan nojalla. NALOO:n kantelussa
väitettiin pääasiassa, että Central Electricity Generating Board ja British Coal Corporation (BCC) olivat
soveltaneet jäseniinsä syrjiviä ostohintoja ja kohtuuttomia louhintalupamaksuja. Kantelu hylättiin
komission vuonna 1991 tekemällä päätöksellä. Kantaja nosti päätöstä vastaan kumoamiskanteen, mutta
yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin vahvisti komission päätöksen.

NALOO teki vuonna 1994 toisen kantelun, joka kohdistui pääosin samoihin seikkoihin kuin
ensimmäinen kantelu. NALOO pyysi komissiota tekemään päätöksen vuosien 1973–1990 tapahtumista
saadakseen takautuvasti vahingonkorvauksia tuomioistuimen päätöksellä. Komissio hylkäsi tämän toisen
kantelun vuonna 1998, kuten edellä mainittiin.

Komissio nosti 25. huhtikuuta 2001 kumoamiskanteen vuonna 1998 tehdyn komission päätöksen kumoavaa
ensimmäisen oikeusasteen tuomiota vastaan. Myös BCC, International Power ja PowerGen nostivat
kumoamiskanteen kyseistä tuomiota vastaan. Asian käsittely oli edelleen kesken kesäkuussa 2002.

British Sugar (asia N:o IV/33.708), Tate & Lyle (asia N:o IV/33.709), 
Napier Brown (asia N:o IV/33.710) ja James Budgett & Son 
(asia N:o IV/33.711)

Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin vahvisti 12. heinäkuuta 2001 antamallaan
tuomiolla (104) komission päätöksen, jota vastaan osapuolista kolme oli nostanut kumoamiskanteen,
lukuun ottamatta Tate&Lyle-yritykselle määrätyn sakon alentamista (katso myös I osa, 71–
74 kohta).

Asia Motor France SA (asia N:o COMP/F-2/33.014)

Yhteisöjen tuomioistuin vahvisti määräyksellään (105) ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen
asiassa Asia Motor France IV antaman tuomion. (106) Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin oli
vahvistanut tuomiossaan komission päätöksen uusien todisteiden perusteella tehdyn kantelun
hylkäämisestä. Kaksi aiempaa tästä asiasta tehtyä päätöstä oli kumottu jo aiemmin. (107) (Katso myös
I osa, 186 ja 187 kohta.)

B – Komission antamat tai ehdottamat uudet säädökset ja tiedonannot

¥104∂ Yhdistetyt asiat T-202/98, T-204/98 ja T-207/98, Tate&Lyle, British Sugar, Napier Brown v. komissio.
¥105∂ Asia C-1/01 P – yhteisöjen tuomioistuimen määräys (toinen jaosto), 20.9.2001.
¥106∂ Asia T-154/98.
¥107∂ Asia T-7/92, Asia Motor France II, ja asia T-387/94, Asia Motor France III.

Nimi Päivämäärä Julkaisu

Ohjeet markkina-analyysiä ja merkittävän markkina-
aseman määrittämistä varten 25.3.2001 KOM(2001) 175, 28.3.2001

Komission päätös, tehty 23 päivänä toukokuuta 2001, 
tietyissä kilpailuasioita koskevissa menettelyissä 
kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan 
toimivaltuuksista 23.5.2001 EYVL L 162, 19.6.2001, s. 21



218  XXXI KILPAILUSÄÄNTÖJEN SOVELTAMINEN EUROOPAN UNIONISSA

KILPAILURAPORTTI 2001

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

1 Julkaistut päätökset

Komission asetus (EY) N:o 1324/2001, annettu 29 päivänä 
kesäkuuta 2001, asetuksen (ETY) N:o 1617/93 
muuttamisesta lentoliikenteen matkustajamaksuja sekä 
lähtö- ja saapumisaikojen jakamista koskevien 
neuvottelujen osalta 29.6.2001 EYVL L 177, 30.6.2001, s. 56

Komission tiedonanto vähämerkityksisistä sopimuksista, 
jotka eivät Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 
81 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla rajoita 
tuntuvasti kilpailua (de minimis -sopimukset) 22.12.2001 EYVL C 368, 22.12.2001, s. 13

Asia N:o 
COMP/ Julkaistut päätökset Päätöksen 

päivämäärä Julkaisu

35.141 UPS / Deutsche Post (Deutsche Post I) 20.3.2001 EYVL L 125, 5.5.2001, s. 27

37.576 UEFA:n yleisradiointisäännöt 19.4.2001 EYVL L 171, 26.6.2001, s. 12

34.493 Duales System Deutschland (DSD) (82 artikla) 20.4.2001 EYVL L 166, 21.6.2001, s. 1

36.957 Glaxo Wellcome 8.5.2001 EYVL L 302, 17.11.2001, s. 1

34.950 Ecoemballage 15.6.2001 EYVL L 233, 31.8.2001, s. 37

36.041 Michelin 20.6.2001 EYVL L 143, 31.5.2002, s. 2

36.693 Volkswagen 29.6.2001 EYVL L 262, 8.9.2001, s. 4

38.044 NDC Health / IMS Health: välitoimet 3.7.2001 EYVL L 59, 28.2.2002, s. 18

36.490 Grafiittielektrodialan kartelli 18.7.2001 EYVL L 100, 16.4.2002, s. 1

37.444 ja
37.386

SAS / Maersk Air
Sun Air / SAS ja Maersk Air

18.7.2001
Päätös 81 art., 
sakko EYVL L 265, 5.10.2001, s. 15

36.915 DP/BPO (Deutsche Post II) 25.7.2001 EYVL L 331, 15.12.2001, s. 40

37.462 IDENTRUS 31.7.2001 EYVL L 249, 19.9.2001, s. 12

29.373 Visa International (lisämaksukieltoa koskevat 
seikat) 9.8.2001 EYVL L 293, 10.11.2001, s. 24

34.493 Duales System Deutschland (DSD) (81 artikla) 18.9.2001 IP/01/1279

36.756 Natriumglukonaattialan kartelli 2.10.2001 IP/01/1355

36.264 DaimlerChrysler 10.10.2001

37.133 SNELPD/Ranska (La Poste – Ranska) 23.10.2001 EYVL L 120, 7.5.2002, s. 19

37.512 Vitamiinikartellit 21.11.2001 IP/01/1625

37.800 Luxemburgin panimoteollisuus 5.12.2001

37.614 Interbrew + Alken Maes (Belgian panimot) 5.12.2001

36.604 Sitruunahappokartelli 5.12.2001 IP/01/1743

37.859 La Poste Hays 
(De Poste / La Poste – Belgia) 5.12.2001 EYVL L 61, 2.3.2002, s. 32
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2 Muut muodolliset päätökset (108)

2.1 Päätökset kantelun hylkäämisestä

2.2 Muut julkaisemattomat päätökset

37.027 Sinkkifosfaattikartelli 11.12.2001 IP/01/1797

37.919 Saksalaisten pankkien kartelli 11.12.2001 IP/01/1796

36.212 Itsejäljentävän paperin kartelli 20.12.2001 IP/01/1892

¥108∂ Ei julkaistu EYVL:ssä.

Asia N:o COMP/ Nimi Päätöksen päivämäärä

35.580 Golstein / Asianajajayhteisön valvontalautakunta 12.1.2001

37.665 Star / Irish Sun: väitettyä saalistushinnoittelua ja 
määräävän aseman väärinkäyttöä koskevan kantelun 
hylkääminen 16.1.2001

37.651 ESCO / Finnlines ynnä muut 23.1.2001 

36.095 VES – Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus 8.2.2001

36.703 ZTG/Shell 8.2.2001

34.790 UEFA/Canal+ 6.6.2001 

30.846 Ivoclar 14.6.2001

37.827 Suomen Perimistoimistojen Liitto / Suomi 23.10.2001

37.916 CAMIF/UGAP+Ranska 20.12.2001

37.858 Beaud 21.12.2001

Asia N:o COMP/ Nimi Päätöksen päivämäärä

37.689 North Sea Liner Conference
(päätös olla esittämättä vastalauseita) 21.2.2001

37.982 Grand Alliance / Americana
(päätös olla esittämättä vastalauseita) 2.4.2001

37.930 P&O / Stena Line 2 
(poikkeuslupa, uusinta)

31.5.2001
IP/01/806, 7.6.2001

38.021 Europe to Caribbean Consortium
(päätös olla esittämättä vastalauseita) 8.6.2001

37.812 British Midland / Lufthansa/SAS
(ehdollinen poikkeuslupa)

12.6.2001
IP/01/831, 13.6.2001



220  XXXI KILPAILUSÄÄNTÖJEN SOVELTAMINEN EUROOPAN UNIONISSA

KILPAILURAPORTTI 2001

D – Hallinnollisella kirjeellä päätökseen saatetut asiat vuonna 2001 109

¥109∂ 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 Päivämäärä Hallinnollisen 

kirjeen laji ¥109∂

37.697 British Gas 4.1.2001 1

37.929 PPL + NIE 10.1.2001 1

36.572 Shiseido 11.1.2001 1

36.779 RAG 12.1.2001 2

33.338 Christian Dior 12.1.2001 2

34.985 Pool Italiano Assicurazione Rischi Atomici 17.1.2001 1

37.428 Ladbroke + PMU + 2 26.1.2001 1

36.557 Biffpack 2.2.2001 2

36.562 Difpak 2.2.2001 2

35.871 Beauté Prestige International 6.2.2001 3

35.985 Kalmar + TIEF 6.2.2001 2

36.935 Volvo Penta + ZF 9.2.2001 1

37.994 Valeo + Ichikoh Industries 9.2.2001 1

37.694 NMG + 1 13.2.2001 1

33.737 Guerlain SA 15.2.2001 3

34.558 Aseguradores Riesgos Nucleares 21.2.2001 1

37.363 Svenska Atomförsäkringspoolen 21.2.2001 1

37.940 CIR + Österreichische Electrizität + 1 22.2.2001 1

37562 EUTELSAT 23.2.2001 1

37.435 CCA / Banque Italiennes 27.2.2001 1

37.298 Renault + GM Europe + 3 28.2.2001 1

37.056 UNESPA 5.3.2001 1

37.873 Maxxium + 3 5.3.2001 2

37.548 CCG Centrale für Coorganisation 6.3.2001 1

36.104 Philips + CCETT + 6 7.3.2001 1

37.642 Digital Audio Broadcasting (DAB) 7.3.2001 1

36.712 Wastepack 19.3.2001 2

33.803 Eau de Cologne 4711 10.4.2001 3

38.010 PRIMAR 10.4.2001 2

36.460 FIFA:n yleisradiointisäännöt 20.4.2001 1

35.669 Svenska Returglas + 16 24.4.2001 2

35.658 Retursystem 24.4.2001 2

35.656 PET Recycling II 24.4.2001 2

37.368 Toyota + TRW 25.4.2001 1

36.943 Mobil + Akzo + 4 26.4.2001 1

37.224 Svenska Returpack-PET 26.4.2001 2

37.693 Man B&W + JSC 27.4.2001 1

36.533 Yves Saint Laurent 16.5.2001 3
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37.810 TKS + Usinor + Voest (Eurostrip) 31.5.2001 3

37.948 Prototum 15.6.2001 1

36.283 Lancaster 15.6.2001 2

34.889 Parfums Azzaro 22.6.2001 3

36.672 Clarins 25.6.2001 3

37.145 MTU + Volvo 26.6.2001 1

35.427 Alcatel Austria + AEG Austria 28.6.2001 1

37.272 COREDEAL 4.7.2001 1

37.886 Porsche 11.7.2001 2

37.747 Stockhausen – Rohm + Haas 18.7.2001 1

38.034 Goodyear/Michelin 20.7.2001 1

32.810 Groupement Carte Bleue 20.7.2001 1

37.914 Volvo + Deutz + 2 25.7.2001 1

38.064 Covisint + 5 26.7.2001 1

36.951 Stokke + 10 31.7.2001 3

38.095 ABI + PPIAB 6.8.2001 1

36.932 Eisai + Pfizer 20.8.2001 2

34.992 Danske Slagterier 20.8.2001 1

38.176 DuBay 22.8.2001 1

37.405 Grundig + 1 23.8.2001 2

34.408 Rochas 26.9.2001 3

38.051 ProEurope 28.9.2001 1

38.143 MPEG LA 2.10.2001 1

34.182 ROC 2.10.2001 3

36.020 Expanscience + 5 2.10.2001 3

37.888 Cembureau 3.10.2001 1

35.288 Paco Rabanne 4.10.2001 3

37.991 Wirtschaftskammer Österreich 17.10.2001 1

38.175 ARGE Euro Logistik 17.10.2001 1

33.789 Nina Ricci 24.10.2001 3

35.163 ja 
36.638 FIA/FOA 29.10.2001 1, 2

37995 INTELSAT 9.11.2001 1

37.840 Levantè Global 14.11.2001 1

33.669 Chanel + Diprolux + G. Müller + Luso Helvetica + 4 14.11.2001 3

34.361 Chanel + Harwood Brothers 14.11.2001 3

36.589 Givenchy 14.11.2001 3

37.893 ja 
37.894 Ceced 14.11.2001 2

38.229 AMB Generali Holding AG + Commerzbank AG Frankfurt 27.11.2001 1

38192 Cable & Wireless + Acma Parties 29.11.2001 1

37.216 Lancaster Group Coty France 29.11.2001 2

38.091 EUTILIA + 11 5.12.2001 1

38.092 Eudorsia + 5 5.12.2001 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

38.016 Nordiska Satellitaktiebolaget ja Modern Times Group 12.12.2001 2

33.366 Lancome 18.12.2001 3

33.424 Parfums Paloma Picasso 18.12.2001 3

33.425 Parfums Cacharel 18.12.2001 3

34.912 Giorgio Armani 18.12.2001 3

34.913 Biotherm 18.12.2001 3

34.914 Guy Laroche 18.12.2001 3

34.915 Ralph Lauren 18.12.2001 3

34.916 Helena Rubenstein 18.12.2001 3

31.624A VICHY + 9 19.12.2001 2

37.557 Eurex + 2 21.12.2001 1

Asia N:o COMP/ Nimi Julkaisu

37.747 Stockhausen – Rohm + Haas EYVL C 117, 21.4.2001, s. 3

29.373 Visa International (monenvälistä toimitusmaksua koskevat 
puolet) EYVL C 226, 11.8.2001, s. 21

38.014 IFPI Simulcasting EYVL C 231, 17.8.2001, s. 18

37.921 Viking Cable EYVL C 247, 5.9.2001, s. 11

37.893 CECED/vedenlämmittimet EYVL C 250, 8.9.2001, s. 4

37.894 CECED/tiskikoneet EYVL C 250, 8.9.2002, s. 2

38.006 Online Travel Portal Ltd. EYVL C 323, 20.11.2001, s. 6

37.396 Tarkistettu TACA EYVL C 335, 29.11.2001, s. 12

Asia N:o COMP/ Nimi Julkaisu

37.995 INTELSAT EYVL C 9, 12.1.2001, s. 4

38.074 VODAFONE EYVL C 42, 1.2.2001, s. 11

38.126 BUMA, GEMA, PRS, SACEM EYVL C 145, 17.5.2001, s. 2

38.143 MPEG LA + 5 EYVL C 174, 19.6.2001, s. 6

38.170 REIMS EYVL C 195, 11.7.2001, s. 8

38.287 Telenor Broadband Services AS /
Groupe Canal+ SA / Canal+ Télévision AB / 
Canal Digital AS EYVL C 340, 4.12.2001, s. 6
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3 ”Carlsberg”-ilmoitukset rakenteellisista yhteistoiminnallisista yhteisyrityksistä

F – Lehdistötiedotteet

Asia N:o COMP/ Nimi Julkaisu

38.064 DaimlerChrysler AG / Ford Motor Company / General 
Motors Corporation / Nissan Motors Co. Ttd / Renault – 
Covisint EYVL C 49, 15.2.2001, s. 4

38.091 Electrabel/EDF/Endesa/Enel/Iberdrola / National Grid / 
Nuon/RWE / Scottish Power / United Utilities / Vattenfall 
– Eutilia EYVL C 100, 30.3.2001, s. 14

38.089 TF6, Série Club EYVL C 103, 3.4.2001, s. 7

38.016 Modern Times Group AB ja Nordiska Satellitaktiebolaget EYVL C 110, 11.4.2001, s. 9

38.092 SKF, Rockwell International, Timken, INA, Sandvik, 
Endorsia EYVL C 122, 24.4.2001, s. 7

38.095 ABI + PPIAB EYVL C 132, 4.5.2001, s. 3

38.051 Pro Europe EYVL C 153, 24.5.2001, s. 4

38.135 Scottish Power + Northern Electric EYVL C 177, 22.6.2001, s. 2

38.176 DuBay + DuPont + Bayer EYVL C 185, 30.6.2001, s. 60

38.229 AMB Generali Holding AG + Commerzbank AG Frankfurt EYVL C 274, 29.9.2001, s. 12

38.264 European Hydro Power (EHP) EYVL C 316, 10.11.2001, s. 15

38.207 CNH Global NV ja Kobelco Construction Machinery 
Co. Ltd EYVL C 319, 14.11.2001, s. 17

38.153 Hoffmann-La Roche/Chiron EYVL C321, 16.11.2001, s. 11

Viite Päivämäärä Asia

IP/01/1 3.1.2001 Komissio vapauttaa Unisourcen kilpailusääntöjen mukaisesta 
raportointivelvollisuudesta. 

IP/01/4 5.1.2001 Komissio julkaisee tiedonannon puheensiirrosta Internetissä.

MEMO/01/4 10.1.2001 Tiedottaja antaa lausunnon muutoksenhausta Adalat-tuomioon.

IP/01/30 11.1.2001 Kilpailun lisääntyminen mahdollistuu sähköntuonnin alalla Pohjois-Euroopassa 
– askel kohti sähkön sisämarkkinoita.

MEMO/01/11 19.1.2001 Epäiltyä olutkartellia Portugalissa koskeva tutkimus.

IP/01/82 22.1.2001 Komissio hyväksyy Landbroken ja Ranskan PMU:n sopimuksen ranskalaisten 
ravikilpailujen televisioinnista Belgiassa.

IP/01/84 23.1.2001 Komission toiminnan ansiosta alankomaalaiset kalastajat voivat nousta maihin 
ja myydä saaliinsa ulkomaisissa satamissa.

MEMO/01/19 24.1.2001 Tiedottaja antaa lausunnon jalkapalloilun pelaajasiirtoja koskevista 
neuvotteluista.

IP/01/120 26.1.2001 Komissio on tyytyväinen edistykseen kauan käsiteltävänä olleessa 
FIA / Formula 1 -asiassa. 

IP/01/156 5.2.2001 Komission alustavan kannan mukaan SAS:n ja Maersk Airin sopimukset 
rikkovat kilpailusääntöjä.

IP/01/181 8.2.2001 Komissio julkaisee kuulemisasiakirjan IATA:n matkustajakuljetusten 
hintaneuvotteluista. 

IP/01/204 14.2.2001 Komission kuulemistilaisuudessa keskusteltiin autojen jälleenmyynnistä EU:ssa.
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IP/01/209 14.2.2001 Komission jäsenet Monti, Reding ja Diamantopoulou sekä FIFAn puheenjohtaja 
Blatter ja UEFAn puheenjohtaja Johansson antavat yhteisen lausunnon.

IP/01/225 17.2.2001 FIFA/UEFAn kanssa pelaajasiirtojärjestelmistä käytyjen neuvottelujen tulokset.

IP/01/227 19.2.2001 Autojen hinnoissa on edelleen eroja EU-maiden välillä.

IP/01/249 23.2.2001 Komissio lopettaa kilpailusääntöjen rikkomista koskevan menettelyn, joka 
koski Philip Morrisin ja Altadin sopimuksia tuotanto- ja myyntilisensseistä. 

IP/01/270 28.2.2001 FIFA/UEFAn kanssa käydään neuvotteluja siirtojärjestelmistä. 

IP/01/314 6.3.2001 Kansainvälisiä pelaajasiirtoja koskevia FIFAn sääntöjä käsitelleiden komission 
ja FIFA/UEFAn neuvottelujen tulokset.

IP/01/320 6.3.2001 Komission puheenjohtaja Romano Prodi pitää jalkapalloilun pelaajasiirroista 
käytyjen neuvotteluiden tuloksia myönteisinä.

IP/01/333 8.3.2001 Komissio pyytää huomautuksia P&O Stena Linen kanaalin ylittävistä 
lauttaliikennepalveluista. 

IP/01/341 12.3.2001 Yhdistyneen kuningaskunnan ja Ranskan välinen sähkönsiirtoyhteys otetaan 
käyttöön, mikä lisää kilpailumahdollisuuksia.

IP/01/342 12.3.2001 Komissio haastaa Luxemburgin EY:n tuomioistuimeen televiestintäalan 
asennusoikeuksia koskevien sääntöjen noudattamatta jättämisen vuoksi.

MEMO/01/76 12.3.2001 Siirtoyhteyksien merkitys sähkömarkkinoilla kilpailun kannalta. 

IP/01/365 14.3.2001 Komissio aloittaa menettelyn IMS Healthiä vastaan Saksan markkinoiden 
osalta – pyrkimys välitoimiin. 

IP/01/366 14.3.2001 Komissio pyytää huomautuksia British Midlandin, Lufthansan ja SAS:n 
kumppanuudesta. 

IP/01/419 20.3.2001 Kilpailuoikeudellisen menettelyn seurauksena Deutsche Post erottaa kilpailun 
alaiset pakettipalvelut kirjemonopolista.

MEMO/01/104 23.3.2001 Annetaan lausunto tarkastuksista kupariputkien markkinoilla.

IP/01/456 28.3.2001 Komissio selkiinnyttää kilpailusääntöjen soveltamista televiestintään.

MEMO/01/129 6.4.2001 Intel: reaktio lehdistössä esitettyihin tietoihin kilpailuoikeudellisesta 
tutkimuksesta.

IP/01/554 11.4.2001 Komissio lopettaa kartellimenettelyn alankomaalaista pankkia SNS:ää vastaan 
pankin muutettua euroalueen valuuttojen vaihtopalkkioitaan.

IP/01/569 18.4.2001 Microsoft lupautuu olemaan vaikuttamatta eurooppalaisten digitaalista 
tekniikkaa käyttävien kaapelioperaattoreiden tekniikkaa koskeviin päätöksiin.

IP/01/578 20.4.2001 Enterprise Oil, Statoil ja Marathon tulevat markkinoimaan irlantilaista 
Corrib-kaasua erikseen. 

IP/01/583 20.4.2001 Komissio hyväksyy UEFAn uudet yleisradiointisäännöt.

IP/01/584 20.4.2001 Komissio ryhtyy toimiin Duales System Deutschland AG:tä vastaan 
(vihreä piste) määräävän markkina-aseman väärinkäytön vuoksi. 

MEMO/01/149 24.4.2001 Annetaan lausunto kipsilevykartellia koskevasta tutkimuksesta. 

IP/01/634 3.5.2001 Komissio lopettaa kartellimenettelyn Bayerische Landesbank Girozentralea 
vastaan pankin alennettua euroalueen seteleiden vaihtopalkkioitaan. 

IP/01/635 3.5.2001 Komissio lopettaa kartellimenettelyn irlantilaista Ulster Bankia vastaan pankin 
alennettua euroalueen seteleiden vaihtopalkkioitaan.

IP/01/650 7.5.2001 Alankomaalaiset ja belgialaiset pankit muuttavat valuutanvaihtopalkkioita, 
komissio lopettaa kartellimenettelyn. 

IP/01/661 8.5.2001 Komissio kieltää Glaxo Wellcomen kaksoishinnoittelujärjestelmän Espanjassa.

IP/01/673 10.5.2001 Komissio päättää selvityksensä syrjivistä laskeutumismaksuista EU:n 
lentokentillä.

IP/01/690 14.5.2001 Komissio lopettaa kartellimenettelyt WestLB:tä ja Bank J.Van Breda & Co:ta 
vastaan pankkien muutettua euroalueen valuuttojen vaihtopalkkioitaan.
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IP/01/694 15.5.2001 Komissio katsoo alustavasti, että IATA:n rahtikuljetuksia koskevat 
hintaneuvottelut rikkovat kilpailusääntöjä.

IP/01/696 15.5.2001 Komissio ilmoittaa virallisesti vastustavansa Austrian Airlinesin ja Lufthansan 
kumppanuutta.

IP/01/709 16.5.2001 Kilpailupolitiikka: Vuonna 1997 annettua vähämerkityksisiä sopimuksia 
koskevaa tiedonantoa tarkistetaan (de minimis -tiedonanto). 

IP/01/713 17.5.2001 Komissio hyväksyy Yves Saint Laurentin parfyymien valikoivan 
jakelujärjestelmän.

MEMO/01/187 17.5.2001 Komissaari Mario Montin antaa lausunnon EDF:n omistusosuudesta 
Montedisonissa. 

IP/01/760 30.5.2001 Komissio määrää 30,96 miljoonan sakot Volkswagen AG:lle vähittäishintojen 
määräämisestä Saksan markkinoilla. (110)

IP/01/791 6.6.2001 Komissio aloittaa menettelyn La Postea vastaan (Belgia).

IP/01/806 7.6.2001 Komissio ei vastusta P&O Stena Linen kanaalin ylittävien 
lauttaliikennepalvelujen jatkamista. 

IP/01/830 13.6.2001 Komissio vastustaa GFU:n kautta Norjan kaasumarkkinoilla harjoitettua 
myyntiyhteistyötä. 

IP/01/831 13.6.2001 Komissio hyväksyy British Midlandin, Lufthansan ja SAS:n kumppanuuden. 

MEMO/01/223 13.6.2001 Komission tiedottaja antaa lausunnon FöreningsSparbankenia ja SEB:tä 
koskevasta asiasta. 

IP/01/850 15.6.2001 Komissio määrittelee kilpailuperiaatteet pakkausjätteen hävittämisen 
markkinoilla.

IP/01/872 20.6.2001 Komissio vahvistaa puuttuvansa rajatylittäviä sijoituksia koskeviin rajoituksiin 
ja energiamarkkinoilla vallitseviin vääristymiin.

IP/01/873 20.6.2001 Komissio sakottaa Micheliniä määräävän aseman väärinkäytöstä.

IP/01/941 3.7.2001 Komissio määrää välitoimia IMS Healthille Saksassa. 

IP/01/962 5.7.2001 Komissio varoittaa Ferrovie dello Statoa, että sen on myönnettävä pääsy Italian 
rautatieliikenteen markkinoille. 

MEMO/01/262 11.7.2001 Matkaviestinnän sijainninseurantaa koskevasta tutkimuksesta annetaan 
lausunto. 

IP/01/1007 17.7.2001 Komissaari Montin ja valtiosihteeri Koch-Weserin 17.7.2001 järjestetyn 
tapaamisen jälkeen annetaan lehdistötiedote.

IP/01/1009 18.7.2001 Komissio määrää SAS:lle ja Maersk Airille sakot markkinoiden jakamista 
koskevasta sopimuksesta.

IP/01/1010 18.7.2001 Komissio sakottaa kahdeksaa yritystä grafiittielektrodikartellissa.

IP/01/1011 18.7.2001 Komissio aloittaa keskustelun sakoista vapauttamista ja sakkojen lieventämistä 
kartelliasioissa koskevista uusista säännöistä.

IP/01/1035 19.7.2001 Komissio aloittaa uudelleen kiinteitä kirjojen hintoja Saksassa koskevan 
menettelyn, koska se vaikuttaa rajatylittävään kirjojen verkkokauppaan.

IP/01/1043 20.7.2001 Komissio käynnistää UEFAn Mestareiden liigan televisiointioikeuksien 
myyntiä koskevan menettelyn. 

MEMO/01/271 20.7.2001 UEFAn Mestareiden liiga – taustaa. 

IP/01/1051 23.7.2001 Autojen hintaerot ovat edelleen suuria EU:ssa etenkin eniten myydyissä 
segmenteissä.

IP/01/1057 24.7.2001 Italia panee täytäntöön komission päätöksen uusien postipalvelujen 
tarjoamisesta Italiassa.

IP/01/1068 25.7.2001 Komissio katsoo Deutsche Post AG:n syyllistyneen saapuvan ulkomaanpostin 
pysäyttämiseen, viivyttämiseen ja lisämaksun perimiseen.

¥110∂ Menettelyyn liittyvistä syistä tämä päätös tehtiin uudestaan 29.6.2001.
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IP/01/1155 31.7.2001 Komissio hyväksyy autojen Internet-markkinapaikan Covisintin.

IP/01/1159 31.7.2001 Komission toimet johtavat euroalueen valuuttojen vaihtopalkkioiden 
alentamiseen.

IP/01/1165 1.8.2001 Komissio hyväksyy maailmanlaajuisen palveluverkon, jolla varmennetaan 
sähköisiä allekirjoituksia ja muita verkkokaupan tapahtumia.

IP/01/1170 2.8.2001 Komissio vaatii pääsyn avaamista norjalaista kaasua kuljettavaan 
eurooppalaiseen putkistoon.

IP/01/1198 10.8.2001 Komissio hyväksyy Visa Internationalin maksukorttijärjestelmän tietyt 
määräykset.

IP/01/1212 20.8.2001 Komissio lopettaa CD-levyjen hintoja koskevan tutkimuksen 
liiketoimintatapojen muuttamisen jälkeen.

IP/01/1222 24.8.2001 Komissio siirtää Shell/DEA-kaupan tutkinnan öljytuotteiden osalta Saksalle ja 
syventää petrokemian markkinoita koskevaa tutkimustaan.

IP/01/1226 24.8.2001 Tariffien tasapainottaminen: Komissio lähettää uuden varoituksen Espanjalle.

IP/01/1232 30.8.2001 Komissio aloittaa toisen menettelyn Microsoftia vastaan.

MEMO/01/287 5.9.2001 Tiedottaja antaa lausunnon muovifilmialan tarkastuksista. 

IP/01/1247 7.9.2001 Komissio siirtää BP/E.ON-kaupan tutkinnan öljytuotteiden osalta Saksalle ja 
syventää petrokemian markkinoita koskevaa tutkimustaan.

IP/01/1279 18.9.2001 Komissio määrittelee edellytykset, joiden mukaan pakkausjätteen 
hävitysjärjestelmät ovat Euroopan kilpailuoikeuden mukaisia DSD-asiassa.

IP/01/1355 2.10.2001 Komissio sakottaa kuutta yritystä natriumglukonaattikartellissa.

IP/01/1394 10.10.2001 Komissio määrää DaimlerChryslerille lähes 72 miljoonan euron sakon EY:n 
kilpailusääntöjen rikkomisesta autokaupassa.

IP/01/1415 15.10.2001 Komissio varoittaa Deutsche Bahnia syrjimästä yksityistä kilpailijaa.

IP/01/1438 18.10.2001 Komissio siirtää Bundeskartellamtille Haniel/Fels-kaupan tutkinnan Saksan 
rakennusmateriaalimarkkinoiden osalta ja syventää Alankomaiden markkinoita 
koskevaa tutkimustaan.

IP/01/1433 19.10.2001 IATA suostuu lopettamaan yhteiset rahtimaksusopimukset Euroopan 
talousalueella.

IP/01/1476 23.10.2001 Komission päätös: La Posten ja reititysyritysten välisten suhteiden valvonta 
Ranskassa.

IP/01/1523 30.10.2001 Komissio lopettaa Formula 1:tä ja muita autourheilulajeja koskevan 
tutkimuksensa.

IP/01/1575 13.11.2001 Komissio kehottaa lopettamaan Ranskan keskinäisiä vakuutusyhtiöitä ja 
eläkelaitoksia hyödyttävän syrjivän verotuskohtelun.

IP/01/1592 15.11.2001 Komissio hyväksyy saksalaisen ”bancassurance”-yhteisyrityksen, jonka 
osapuolet ovat Generali ja Commerzbank.

IP/01/1625 21.11.2001 Komissio määräsi sakkoja vitamiinikartelleille. 

IP/01/1641 23.11.2001 Komissio sopii Marathonia koskevan asian Thyssengasin kanssa.

IP/01/1659 26.11.2001 Komissio hyväksyy sopimukset, joilla pyritään parantamaan 
astianpesukoneiden ja kuumanvedenvaraajien energiatehokkuutta.

IP/01/1672 28.11.2001 Komissio laajentaa valtiontukitutkimuksen koskemaan Espanjan julkisten 
telakoiden uutta rakenneuudistusta.

IP/01/1713 3.12.2001 Komissio ehdottaa tarkistetun TACA-sopimuksen hyväksymistä.

IP/01/1738 5.12.2001 Asiassa De Post – La Poste tehdyllä päätöksellä pyritään suojelemaan kilpailun 
alaisia postipalveluja monopolilta.

IP/01/1739 5.12.2001 Komissio sakottaa panimoita markkinoiden jakamiseen ja hintojen 
määräämiseen tähtäävistä kartelleista Belgian markkinoilla.

IP/01/1740 5.12.2001 Komissio sakottaa luxemburgilaisia panimoita markkinoiden jakamiseen 
tähtäävästä kartellista.

IP/01/1743 5.12.2001 Komissio määräsi sakot sitruuunahappokartellin viidelle jäsenyritykselle.
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G – Yhteisöjen tuomioistuinten tuomiot ja määräykset

1 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

EY:n perustamissopimus

IP/01/1775 10.12.2001 Komissio hyväksyy sähköiset kauppapaikat Eutilian ja Endorsian.

IP/01/1781 10.12.2001 Komissio julkaisee tutkimuksen autojen jälleenmyynnin tulevaisuudesta.

IP/01/1796 11.12.2001 Komissio sakottaa viittä saksalaispankkia euroalueen valuuttojen 
vaihtopalkkioiden sopimisesta.

IP/01/1797 11.12.2001 Komissio määrää sakot kuudelle sinkkifosfaattikartelliin osallistuneelle 
yritykselle.

IP/01/1832 14.12.2001 Komissio aikoo hyväksyä Austrian Airlinesin ja Lufthansan yhteistyön.

IP/01/1845 20.12.2001 Komissio hyväksyy Nordic Satellite AB:n ja Modern Times Groupin 
sopimuksen digitaalisista satelliittitelevisiolähetyksistä Pohjoismaissa.

IP/01/1892 20.12.2001 Komissio sakottaa kymmentä yritystä itsejäljentävän paperin kartellista.

IP/01/1898 21.12.2001 Tariffien tasapainottaminen Espanjassa: Komissio siirtää asian yhteisöjen 
tuomioistuimen käsiteltäväksi.

IP/01/1899 21.12.2001 Nopeat Internet-yhteydet: Komissio epäilee Wanadoota (Ranska) määräävän 
aseman väärinkäytöstä.

IP/02/4 3.1.2002 Komissio hyväksyy Eurex-rahoitusjohdannaispörssin.

Asia Asianosaiset Päivämäärä Julkaisu

T-153/00 Spain Pharma 10.1.2001

T-197/97 Weyl Beef Products vastaan komissio 31.1.2001 EYVL C 134, 5.5.2001, s. 16

T-198/97 Exportslagerij Chris Hogeslag ja Groninger 
Vleeshandel vastaan komissio 31.1.2001 EYVL C 134, 5.5.2001, s. 16

T-115/99 SEP vastaan komissio 14.2.2001 EYVL C 150, 19.5.2001, s. 24

T-26/99 Garage Trabisco vastaan komissio 14.2.2001 EYVL C 150, 19.5.2001, s. 22

T-62/99 Sodima vastaan komissio 14.2.2001 EYVL C 150, 19.5.2001, s. 24

T-112/98 Mannesmannröhren-Werke vastaan komissio 20.2.2001 EYVL C 150, 19.5.2001, s. 21

T-59/00 Compagnia Portuale Pietro Chiesa vastaan 
komissio 20.3.2001 EYVL C 227, 11.8.2001, s. 18

T-206/99 Métropole télévision vastaan komissio 21.3.2001 EYVL C 161, 2.6.2001, s. 17

T-144/99 Institut des mandataires agréés vastaan komissio 28.3.2001 EYVL C 227, 11.8.2001, s. 16

T-53/01 R Poste Italiane vastaan komissio 28.5.2001 EYVL C 303, 27.10.2001, 
s. 17

T-25/99 Roberts & Roberts vastaan komissio 5.7.2001 EYVL C 317, 10.11.2001, 
s. 24

T-202/98 Tate & Lyle vastaan komissio 12.7.2001 EYVL C 3, 5.1.2002, s. 21

T-204/98 British Sugar vastaan komissio 12.7.2001 EYVL C 3, 5.1.2002, s. 21

T-207/98 Napier Brown & Co vastaan komissio 12.7.2001 EYVL C 3, 5.1.2002, s. 21

T-184/01 R 1 IMS Health vastaan komissio 10.8.2001

T-112/99 Métropole Télévision – M6 ynnä muut vastaan 
komissio 18.9.2001 EYVL C 44, 16.2.2002, s. 11

T-354/00 Métropole Télévision – M6 vastaan komissio 25.10.2001 EYVL C 44, 16.2.2002, s. 15
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EHTY

2 Yhteisöjen tuomioistuin

EY:n perustamissopimus

T-184/01 R 2 IMS Health vastaan komissio 26.10.2001 EYVL C 144, 15.6.2002, s. 45

T-151/01 R 1 Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland 
vastaan komissio 15.11.2001 EYVL C 68, 16.3.2002, s. 11

T-139/98 Amministrazione Autonoma dei Monopoli di 
Stato (AAMS) vastaan komissio 22.11.2001 EYVL C 44, 16.2.2002, s. 11

T-216/01 R 1 Reisebank vastaan komissio 5.12.2001 EYVL C 84, 6.4.2002, s. 58

T-219/01 R 1 Commerzbank vastaan komissio 5.12.2001 EYVL C 84, 6.4.2002, s. 58

T-213/01 R 1 Österreichische Postsparkasse vastaan komissio 20.12.2001 EYVL C 156, 29.6.2002, s. 25

T-214/01 R 1 Bank für Arbeit und Wirtschaft vastaan komissio 20.12.2001 EYVL C 156, 29.6.2002, s. 25

Asia Asianosaiset Päivämäärä Julkaisu

T-89/98 NALOO vastaan komissio 7.2.2001 EYVL C 161, 2.6.2001, s. 14

T-16/98 Wirtschaftsvereinigung Stahl ynnä muut vastaan 
komissio 5.4.2001 EYVL C 212, 28.7.2001, s. 22

T-171/99 Corus UK (aikaisemmin British Steel Ltd) 
vastaan komissio 10.10.2001 EYVL C 3, 5.1.2002, s. 23

T-45/98 Krupp Thyssen Stainless vastaan komissio 13.12.2001 EYVL C 84, 6.4.2002, s. 55

T-47/98 Acciai Speciali Terni vastaan komissio 13.12.2001 EYVL C 84, 6.4.2002, s. 55

T-48/98 Acerinox vastaan komissio 13.12.2001 EYVL C 84, 6.4.2002, s. 55

Asia Asianosaiset Päivämäärä Julkaisu

C-7/01 P (R) Nederlandse Federatieve Vereniging voor de 
Groothandel op Elektrotechnisch Gebied 
vastaan komissio ynnä muut 23.3.2001

C-163/99 Portugali vastaan komissio 29.3.2001 EYVL C 200, 14.7.2001, s. 4

C-449/98 P IECC vastaan komissio 17.5.2001 EYVL C 200, 14.7.2001, s. 18

C-450/98 P IECC vastaan komissio 17.5.2001 EYVL C 200, 14.7.2001, s. 18

C-340/99 TNT Traco 17.5.2001 EYVL C 200, 14.7.2001, s. 21

C-341/00 P 1 Conseil national des professions de l’automobile 
ynnä muut vastaan komissio 5.7.2001 EYVL C 317, 10.11.2001, s. 9

C-497/99 P Irish Sugar vastaan komissio 10.7.2001 EYVL C 331, 24.11.2001, s. 6

C-302/99 P Komissio vastaan TF1 12.7.2001 EYVL C 289, 13.10.2001, s. 3

C-308/99 P Ranska vastaan TF1 12.7.2001 EYVL C 289, 13.10.2001, s. 3

C-1/01 P 1 Asia Motor France ynnä muut vastaan komissio 20.9.2001 EYVL C 331, 24.11.2001, s. 6

C-453/99 Courage 20.9.2001 EYVL C 317, 10.11.2001, s. 4

C-396/99 & 
C-397/99 Komissio vastaan Kreikka 16.10.2001 EYVL C 348, 8.12.2001, s. 3
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C-429/99 Komissio vastaan Portugali 16.10.2001 EYVL C 369, 22.12.2001, s. 3

C-241/00 P 1 Kish Glass vastaan komissio 18.10.2001 EYVL C 3, 5.1.2002, s. 12

C-475/99 Ambulanz Glöckner 25.10.2001 EYVL C 369, 22.12.2001, s. 3

C-221/99 Conte 29.11.2001 EYVL C 84, 6.4.2002, s. 4

C-146/00 Komissio vastaan Ranska 6.12.2001 EYVL C 84, 6.4.2002, s. 23

Asia Asianosaiset Päivämäärä Julkaisu

C-180/01 P R1 Komissio vastaan NALOO ynnä muut 17.7.2001

¥110∂
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II – YRITYSKESKITTYMIEN VALVONTA: NEUVOSTON ASETUS (ETY) 
N:O 4064/89 JA EHTY:N PERUSTAMISSOPIMUKSEN 66 ARTIKLA

A – Tiivistelmä 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 6 artiklan 2 kohdan 
nojalla tehdyistä päätöksistä, joissa yritykset ovat antaneet 
sitoumuksia

United Airlines / US Airways (111)

United Airlines Inc:n (United) hankkeeseen ostaa US Airways Group Inc. (US Air) liittyi kaksi yhtiötä,
joiden tärkein toiminta-alue on Yhdysvallat, mutta joilla on toimintaa myös Euroopassa. United kuuluu
Star Alliance -liittoutumaan, johon Euroopassa kuuluvat muun muassa Lufthansa ja SAS. Sen lisäksi,
että United ja Lufthansa kuuluvat samaan liittoutumaan, ne ovat tehneet laajan transatlanttisen
yhteistyösopimuksen. Näiden kahden syyn vuoksi oli tutkittava kilpailuvaikutuksia, joita aiheutui
yhtäältä Unitedin ja US Airin tarjoamien palvelujen yhdistämisestä ja toisaalta US Airin palvelujen
yhdistämisestä Lufthansan ja muiden Star Alliancen jäsenten tarjoamiin palveluihin.

Koska toimenpide olisi toteutuessaan (112) vähentänyt US Airin ja Lufthansan välistä kilpailua,
kilpailuongelmia olisi aiheutunut neljällä Atlantin ylittävällä reitillä, jotka yhdistävät US Airin ja
Lufthansan keskuspaikat (nimittäin Frankfurt–Philadelphia, Frankfurt–Charlotte, Frankfurt–Pittsburgh ja
München–Philadelphia).

Näiden ongelmien ratkaisemiseksi United antoi sitoumuksia, jotka koskivat luopumista joistakin
Frankfurtin ja Münchenin lentokenttien lähtö- ja saapumisajoista. Tämä olisi helpottanut uusien
kilpailijoiden tuloa reiteille. Näiden lähtö- ja saapumisaikojen ansiosta reiteille tulijat olisivat voineet
välttää huomattavat esteet, joita Frankfurtin ja Münchenin lentokenttien ruuhkautuminen aiheuttaa
toiminnan laajentamiselle näillä reiteillä tai niille tulemiselle.

Myös Yhdysvaltain oikeusministeriö tutki aiottua hanketta.

Degussa/Laporte (113)

Maaliskuussa komissio hyväksyi E.ON AG:lle kuuluvan saksalaisen Degussa AG:n aikeen hankkia
yksinomainen määräysvalta brittiläisessä Laporte PLC:ssä. Osapuolten toiminnoissa on
päällekkäisyyksiä useilla markkinoilla, mutta komissio havaitsi vakavia kilpailuongelmia ainoastaan
persulfaattien, kationisten reagenssien ja hydroksimonomeerien tuotemarkkinoilla.

Persulfaatteja käytetään ensi sijassa polymerisaation indikaattoreina muoviteollisuudessa. Näillä
markkinoilla osapuolten yhteenlaskettu ETA:n laajuinen markkinaosuus olisi ollut yli 70 prosenttia.
Kationisia reagensseja käytetään pääasiassa paperiteollisuuden tärkkelyksen valmistuksessa, ja niitä on
kahdessa kemiallisessa muodossa, jotka katsottiin erillisiksi markkinoiksi: kationiset reagenssit 151 ja
188. Näiden tuotteiden merkitykselliset maantieteelliset markkinat katsottiin vähintään ETA:n
laajuisiksi, vaikka kationisen reagenssin 151 markkinat saattavat olla jopa maailmanlaajuiset.

¥111∂ COMP/M.2041 – United Airlines / US Airways, 12.1.2001.
¥112∂ Lopulta fuusiosopimus irtisanottiin 27.7.2001.
¥113∂ COMP/M.2277 – Degussa/Laporte, 12.3.2001.
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Kummankin tuotteen markkinoilla osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus olisi ollut yli 50 prosenttia.
Hydroksimonomeerejä käytetään ensi sijassa autoteollisuuden maaleissa kovuuden, joustavuuden ja
kestävyyden tapaisten ominaisuuksien saavuttamiseksi. Euroopan laajuisilla markkinoilla osapuolten
yhteenlaskettu markkinaosuus olisi ollut yli 60 prosenttia.

Ratkaistakseen näitä markkinoita koskevat ongelmat Degussa sitoutui luopumaan persulfaattitehtaastaan
Saksan Rheinfeldenissä, Laporten kationisia reagensseja valmistavasta tehtaasta Alankomaiden
Zaltbommelissa sekä Laporten Hythen-tehtaasta Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Viimeksi mainittuun
kauppaan sisältyy Laporten koko hydroksimonomeeritoiminta. Jotta varmistettiin luovutettavan
toiminnan elinkelpoisuus, luovutettaviin toimintoihin oli sisällytettävä sellaisiin markkinoihin liittyviä
toimintoja, joilla komissio ei havainnut kilpailuongelmia.

Buhrmann / Samas Office Supplies (114)

Buhrmann on alankomaalainen yhtiö, joka toimii toimistotarvikkeiden jakelijana EU:ssa ja
Yhdysvalloissa nimellä Corporate Express. Buhrmann aikoi hankkia Alankomaissa, Yhdistyneessä
kuningaskunnassa ja Saksassa toimivan Samas Groep NV:n toimistotarvikeyksikön.

Komission tutkimus keskittyi ehdotetun toimenpiteen todennäköiseen vaikutukseen toimistotarvikkeiden
jakelumarkkinoilla Alankomaissa. Samas on Alankomaiden johtava toimistotarvikkeiden
sopimustoimittaja (”contract stationer”, joka pystyy keskitetysti tarjoamaan täydellistä valikoimaa
toimistotarvikkeita) ja Buhrmann kolmanneksi suurin. Tutkimuksessa kävi ilmi, että kyseiset yhtiöt
kilpailevat markkinoilla, joilla tarjotaan toimistotarvikkeita asiakkaille, joilla on paljon
toimistotyöntekijöitä. Komissio katsoi, että ehdotetun toimenpiteen johdosta Buhrmannista olisi tullut
määräävässä asemassa oleva toimistotarvikkeiden jakelija suurasiakkaille Alankomaissa.

Komissio totesi, että kilpailuongelmat ratkeavat Buhrmannin sitouduttua luopumaan tytäryhtiönsä
Corporate Expressin toimistotarviketoiminnoista Alankomaissa.

Pernod Ricard / Diageo/Seagram (115)

Toimenpiteen perustana oli Pernod Ricard SA:n ja Diageo Plc:n yhteistarjous ostaa Seagram Company
Ltd:n kansainvälinen toiminta alkoholi- ja viinialalla. Puitesopimuksen mukaan Pernod Ricard ja Diageo
jakaisivat keskenään eräät Seagramin osat, ja loput myytäisiin kolmansille osapuolille.

Komission tutkimus vahvisti, että alkoholijuomien markkinat voidaan jakaa yksittäisiin
alkoholijuomaryhmiin. Viskin ja brandyn osalta nämä ryhmät voidaan jakaa edelleen skottilaiseen viskiin ja
konjakkiin/armanjakkiin. Merkitykselliset maantieteelliset markkinat katsottiin ensi sijassa kansallisiksi.

Toimenpide aiheutti kilpailuongelmia kahdella alalla. Islannissa Seagramin paikallisessa määräävässä
asemassa olevan rommimerkin ”Captain Morganin” lisääminen Diageon jo ennestään vahvaan asemaan
olisi aiheuttanut ongelmia. Toiseksi ”Four Roses” -bourbonviskin siirtyminen Diageon tai Pernod
Ricardin omistukseen olisi johtanut kilpailuongelmiin useilla kansallisilla markkinoilla. Näiden
ongelmien poistamiseksi osapuolet sitoutuivat erottamaan ”Captain Morgan” -rommin jakelun Islannissa
muiden Diageon tuotemerkkien jakelusta ja myymään ”Four Roses” -bourbonviskimerkin. Osapuolet
sitoutuivat myös täyttämään puitesopimuksen ehdot.

¥114∂ COMP/M.2286 – Buhrmann / Samas Office Supplies, 11.4.2001.
¥115∂ COMP/M.2268 – Pernod Ricard / Diageo/Seagram, 8.5.2001.
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Komissio tarkasteli yhteishankinnan vaikutusta yhdessä EFTAn valvontaviranomaisen kanssa. Asiaa
tutki myös Yhdysvaltain kilpailuvirasto (Federal Trade Commission).

Industri Kapital / Perstorp (II) (116)

Asia koski Industri Kapital Groupin aietta ostaa ruotsalaisen Perstorp AB:n kemiantoiminnot. Perstorp
toimii kemianteollisuudessa ja lattiapäällystealalla, ja Industri Kapital Group hallinnoi useita yksityisiä
pääomarahastoja ja käyttää niissä määräysvaltaa. Pääomarahastot puolestaan käyttävät määräysvaltaa
monissa yrityksissä, erityisesti erikoiskemikaaleihin erikoistuneessa Dynea Oy:ssä.

Dynea Oy ja Perstorp tuottavat kumpikin erikoiskemikaaleja, erityisesti hartseja ja formaldehydiä.
Komission tutkimus keskittyi formaldehydipohjaisiin hartseihin (erityisesti V-100-lastulevyhartseihin ja
eristesovelluksissa käytettäviin liimahartseihin), formaldehydiin, formaldehyditekniikkaan ja katalyytteihin.
Toimenpide olisi ilmoitetussa muodossaan johtanut määräävään asemaan V-100-lastulevyhartsien
markkinoilla Saksassa sekä eristesovelluksissa käytettävien liimahartsien markkinoilla Norjassa, Ruotsissa ja
Tanskassa. Toimenpide olisi myös luonut määräävän aseman formaldehydimarkkinoilla Tanskassa.

Industri Kapital tarjosi sitoumuksia, jotka ratkaisivat kaikki toimenpiteeseen liittyneet kilpailuongelmat.
Sitoumusten mukaan Industri Kapital myisi Perstorpin hartsitoiminnot sekä markkinoilla myytävään
formaldehydiin liittyvät toiminnot Perstorpissa Ruotsissa. Lisäksi Industri Kapital sitoutui myymään
fenolihartsitoimintansa Meerbeckissä, mikä poisti V-100-lastulevyhartsien markkinoilla Saksassa
havaitut kilpailuongelmat.

YLE/TDF/Digita JV (117)

Toimenpiteessä Télédiffusion de France (TDF) hankki määräysvallan Digitassa, joka oli aikaisemmin
Suomen yleisradioyhtiön YLEn yksinomaisessa määräysvallassa. TDF on France Télécomin tytäryhtiö,
joka tarjoaa langattomia viestintäratkaisuja yleisradio- ja teletoiminnan harjoittajille. Digita puolestaan
tarjoaa jakelu- ja lähetyspalveluja radio- ja televisiotoiminnan harjoittajille Suomessa.

TDF kilpaili Digitan kanssa tytäryhtiönsä Telemastin kautta, joka harjoitti radio-ohjelmien jakelua ja
maanpäällistä lähetystoimintaa alhaisilla taajuuksilla Suomessa. Toimenpiteen myötä TDF/Telemast olisi
poistunut Digitan todellisena kilpailijana markkinoilta, joilla sen havaittiin olevan ainoa varteenotettava
vaihtoehto Digitalle. Lisäksi todettiin, että markkinoille tulon esteet olivat korkeat.

Komissio totesi lisäksi, että toimenpide loisi vertikaalisen yhteyden TDF:n (toimittaja) ja Digitan
(merkittävä ostaja) välille, mikä aiheuttaisi vakavia kilpailuongelmia Suomen radiolähetys- ja
jakelulaitteiden markkinoilla. Vaikka näiden laitteiden maantieteelliset markkinat voivat olla suurten
radioasemien osalta maailmanlaajuiset, komission markkinatutkimus osoitti, että paikallisten
radioasemien kannalta on niin tehokkaiden myynninjälkeisten korjaus- ja huoltopalvelujen
varmistamiseksi kuin kielellisistäkin syistä tärkeää, että toimittajat ovat paikallisia.

Vaikutusalaan kuuluviin horisontaalisiin ja vertikaalisiin markkinoihin liittyvien vakavien epäilyjen
poistamiseksi TDF tarjoutui luopumaan Telemastista. Tämä korjaustoimenpide riitti poistamaan
komission havaitsemat ongelmat.

¥116∂ COMP/M.2396 – Industri Kapital / Perstorp (II), 11.5.2001.
¥117∂ COMP/M.2300 – YLE/TDF/Digita/JV, 26.6.2001.
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Allianz/Dresdner (118)

Tässä asiassa Allianz-vakuutuskonserni aikoi hankkia Dresdner Bankin. Allianz AG on Saksan suurin
henki- ja vahinkovakuutusyhtiö. Dresdner Bank AG on Saksan kolmanneksi suurin yleistä
pankkitoimintaa harjoittava liikepankki. Sulautuma luo Saksan suurimman finanssikonsernin. Vaikka
Allianzin kilpailuasema tosiasiassa vahvistuisi Dresdner Bankin kanssa muodostetun finanssiallianssin
ansiosta, vaaraa määräävän aseman syntymisestä tai vahvistumisesta ei ollut.

Tutkimuksensa aikana komissio kuitenkin huomasi, että uuden Allianz/Dresdner-konsernin ja sen
suurimman kilpailijan Münchener Rück/Ergo -konsernin välillä oli monia rakenteellisia ja taloudellisia
yhteyksiä, joita sulautuma vahvistaisi huomattavasti. Münchener Rück/Ergo -konsernin vahvan
markkina-aseman vuoksi ja sen vuoksi, että konsernista on myös kehittynyt yhdessä Bayerischen Hypo-
und Vereinsbank AG:n (HVB) kanssa tärkeä finanssikonserni, komissio katsoi keskittymän varsin
ongelmalliseksi.

Allianz ja Münchener Rück olivat ilmoittaneet aikeestaan vähentää keskinäisiä omistuksiaan noin
20 prosenttiin osana suunniteltua keskittymää. Komission havaitsemat ongelmat poistuivat, kun Allianz
ja Dresdner antoivat oikeudellisesti sitovan sitoumuksen, jonka mukaan ne vähentävät yhteistä
omistustaan Münchener Rückissa 20,5 prosenttiin vuoden 2003 loppuun mennessä ja käyttävät ennen
sitä korkeintaan 20,5 prosenttia äänioikeudestaan Münchener Rückin varsinaisissa yhtiökokouksissa.

Nestlé / Ralston Purina (119)

Tässä asiassa Nestlé (joka valmistaa ja myy hyvin monenlaisia elintarvikkeita lemmikkieläinten ruoat
mukaan luettuina) aikoi hankkia yksinomaisen määräysvallan Ralston Purinassa (joka valmistaa ja myy
ensi sijassa lemmikkieläinten ruokia).

Lemmikkieläinten ruokamarkkinoiden todettiin jakautuvan kissan- ja koiranruokaan (kuiva- ja
purkkiruoka erikseen), ja markkinat katsottiin kansallisiksi. Kilpailuongelmia havaittiin kolmilla
kansallisilla markkinoilla. Nestlé olisi saanut määräävän aseman Espanjassa ja poistanut tärkeimmän
kilpailijansa kuivan koiranruoan, kuivan kissanruoan ja kissojen väli- ja makupalojen markkinoilta.
Hankinta olisi myös aiheuttanut kilpailuongelmia kuivan kissanruoan markkinoilla Italiassa ja Kreikassa.

Näiden ongelmien ratkaisemiseksi osapuolet sitoutuivat poistamaan toiminnan päällekkäisyydet Espanjassa
joko myymällä Ralston Purinan 50 prosentin omistusosuuden Gallina Blanca Purina -yhteisyrityksessä,
jonka kautta se harjoittaa toimintaa Espanjassa, tai myymällä Nestlén Espanjassa sijaitsevan
tuotantolaitoksen ja myöntämällä yksinoikeuden sisältäviä lisenssejä ”Friskies”-tuotemerkkiin kolmeksi
vuodeksi. Samanlaista lähestymistapaa sovellettiin myös Italiassa ja Kreikassa. Kussakin kolmessa
maassa osapuolet sitoutuivat olemaan tuomatta lisensoituja tuotteita uudelleen markkinoille tai
mainostamatta niitä lähes viiden vuoden ajan lisensointikauden jälkeen. Kyseisten markkinoiden
erikoispiirteiden vuoksi komissio katsoi, että ehdotettu korjaustoimenpide, uuden tuotemerkin
käyttöönotto mukaan luettuna, tarjoaa toimivan ratkaisun.

Komissio tutki hankinnan vaikutusta ainoastaan Euroopan unionin alueella, sillä lemmikkieläinten ruoat
eivät kuulu ETA-sopimuksen soveltamisalaan. Asiaa tutki myös Yhdysvaltain kilpailuvirasto (Federal
Trade Commission).

¥118∂ COMP/M.2431 – Allianz/Dresdner, 19.7.2001.
¥119∂ COMP/M.2337 – Nestlé / Ralston Purina, 27.7.2001.
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Pirelli/Edizione/Olivetti / Telecom Italia (120)

Komissio hyväksyi Olivetti SpA:n siirtymisen Pirelli SpA:n ja Edizione Holding SpA:n
yhteisomistukseen. Niiden haltuun siirtyi myös Olivetti SpA:n määräysvallassa olleita yrityksiä, kuten
Telecom Italia, joka puolestaan omistaa maan suurimman matkaviestinoperaattorin Telecom Italia
Mobilen (TIM).

Komission tutkimuksessa, joka tehtiin tiiviissä yhteistyössä Italian kilpailuviraston (Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato) kanssa, havaittiin suuria ongelmia siirtokapasiteetin ja matkapuhelupalvelujen
markkinoilla Italiassa.

Toimenpiteen johdosta siirtokapasiteettimarkkinoilta häviää tärkeä kilpailija, Autostrade, mikä vahvistaa
Telecom Italian määräävää asemaa. Komissiota huolestutti erityisesti se, että Autostrade Telecomunicazioni
ja Telecom Italia saattavat ottaa näillä markkinoilla käyttöön yhteisen liiketoimintastrategian asiakkaidensa
suhteen, jolloin kilpailu vähenee.

Tutkimuksen mukaan keskittymä saattaisi vahvistaa TIM:n mahdollista määräävää asemaa
matkapuhelupalvelujen markkinoilla Italiassa. TIM:n ja Blun lisäksi Italiassa on ainoastaan kaksi toisen
sukupolven matkaviestinoperaattoria (Omnitel ja Wind), ja markkinoille tulon esteet ovat korkeat, koska
operaattorien on hankittava toimilupa.

Näiden kilpailuongelmien ratkaisemiseksi osapuolet sitoutuivat poistamaan päällekkäisyydet
siirtokapasiteettimarkkinoilla siirtämällä Autostrade Telecomunicazionin yksinomaisen määräysvallan
yhdelle tai useammalle komission hyväksymälle riippumattomalle kolmannelle osapuolelle ja pitämällä
itsellään korkeintaan vähemmistöosakkuuden. Matkapuhelupalvelujen osalta Edizione sitoutui myymään
välittömät ja välilliset osakkuutensa Blussa. Jälkimmäisen sitoumuksen täytäntöönpano varmistaa, että
Edizionella ei ole määräysvaltaa kahdessa Italian neljästä toisen sukupolven matkaviestinoperaattorista.

Nordbanken/Postgirot (121)

Komissio hyväksyi tietyin ehdoin yrityskaupan, jolla pohjoismainen pankkikonserni Nordea hankki
yksinomaisen määräysvallan Ruotsin postin omistamassa Postgirot Bank AB:ssä, joka tarjoaa
rahoituspalveluja. Postgirot on valtio-omisteisen Posten AB:n täysin omistama tytäryhtiö. Se omistaa
sisäisen pankkisiirtojärjestelmän, jota se käyttää yksityis- ja yritysasiakkaiden etämaksupalveluihin.
Postgirot tarjoaa myös pankkisiirtoihin liittyviä teknisiä palveluja muille pankeille. Se sai
pankkitoimiluvan vuonna 1994 ja tarjoaa kotitalouksille ja yritysasiakkaille pankkipalveluja, muun
muassa talletuksia, lainoja, ulkomaanmaksuja, kaupan rahoitusta ja korttipalveluja.

Alkuperäisessä muodossaan yrityskauppa olisi tuonut Nordealle täydellisen määräysvallan Postgirotin
maksujärjestelmässä, ja lisäksi Nordealla oli jo merkittävä omistusosuus Bankgirotissa, joka on Ruotsin
toinen keskeinen pankkisiirtojärjestelmä. Näin Nordea olisi saanut merkittävän vaikutusvallan Ruotsin
kummassakin keskeisessä maksujärjestelmässä.

Nordea sitoutui kuitenkin vähentämään osuuttaan Bankgirotissa 10 prosenttiin eli tasolle, joka ei enää anna
sille määräysvaltaa yhtiössä, ja vetäytymään Privatgirotista, joka tarjoaa pankkisiirtoihin liittyviä teknisiä
palveluja kilpaillen Postgirotin kanssa. Näiden sitoumusten johdosta komissio hyväksyi yrityskaupan.
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Gerling/NCM (122)

Komissio hyväksyi kaupan, jolla saksalainen vakuutusyhtiö Gerling-Konzern Versicherungs-Beteiligungs
AG (Gerling) osti alankomaalaisen luottovakuutusyhtiön NCM Holding N.V:n (NCM). Komissio totesi
kaupan aiheuttavan kilpailuongelmia Alankomaiden ja Tanskan luottovakuutusmarkkinoilla, mutta
Gerlingin antamat myyntisitoumukset poistivat ongelmat. Gerling on yrityspalveluihin erikoistunut
vakuutuskonserni. Alankomaalainen vientiluottolaitos NCM toimii saatavien hallintapalvelujen alalla
pääasiassa luottovakuutuksen kautta. Molempien yhtiöiden luottovakuutustoiminta on lähes yhtä laajaa, ja
ne ovatkin Euroopan kolmanneksi ja neljänneksi suurimmat luottovakuutusyhtiöt. Saksalainen Allianz-
konserni on markkinajohtaja, ja seuraavaksi suurin on ranskalainen Coface-konserni. Gerlingin ja NCM:n
fuusiossa syntyvä yhtiö nousee Euroopan toiseksi suurimmaksi luottovakuutusyhtiöksi ennen Cofacea.

Gerlingin ja NCM:n toiminnot täydentävät toisiaan useimmilla Euroopan markkinoilla. Komissio havaitsi
kuitenkin fuusion aiheuttavan vakavia kilpailuongelmia Alankomaiden luottovakuutusmarkkinoilla.
Fuusioitunut yhtiö nousisi Alankomaissa todennäköisesti määräävään asemaan muun muassa siksi, että
kilpailijoiden markkinaosuudet ovat Gerling/NCM:ään verrattuna varsin pieniä.

Huomattavia kilpailuongelmia esiintyisi myös Tanskan markkinoilla. NCM:n luottovakuutustoiminta on
siellä vertikaalisesti integroitunutta, ja sillä on kaksi tytäryhtiötä, Forenede Factors ja BG Factoring.
Yhdessä nämä pankit johtavat Tanskan factoring-toiminnan markkinoita. Factoring-yhtiöt käyttävät
luottovakuutusta asiakkaittensa saatavariskin kattamiseen ja ovat näin ollen pitkälti riippuvaisia
luottovakuutusyhtiöiden tarjoamista ehdoista. Gerlingin ja NCM:n lisäksi Tanskassa toimii vain yksi
luottovakuutusyhtiö eli Hermes-Euler. Tämän vuoksi komissio epäili, että NCM:n factoring-yhtiöiden
kilpailijat joutuisivat todennäköisesti lähitulevaisuudessa tilanteeseen, jossa niillä olisi vain yksi
vaihtoehtoinen luottovakuutusten tarjoaja Gerling/NCM:n lisäksi. On huomattava, että Gerling/NCM
olisi Tanskan factoring-markkinoiden suurimpien yhtiöiden emoyhtiö.

Poistaakseen fuusion aiheuttamat kilpailuongelmat Alankomaissa ja Tanskassa Gerling sitoutui
myymään luottovakuutusyksikkönsä näissä maissa.

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

1 Tiivistelmä sulautuma-asetuksen 8 artiklan 2 kohdan nojalla yhteismarkkinoille 
soveltuviksi katsotuista asioista

Metso/Svedala (123)

Komissio hyväksyi tammikuussa 2001 fuusion, jonka osapuolina olivat Metso Oyj ja Svedala AB, kaksi
pohjoismaista yritystä, jotka toimittavat mineraalien ja kiven käsittelyjärjestelmiä maailmanlaajuisesti.

Metso on vuonna 1999 Valmetin ja Rauman sulautuessa muodostettu suomalaisyritys. Sen liiketoiminta-
alueet ovat koneteknologia, johon myös mineraalien ja kiven käsittelyjärjestelmät kuuluvat, automaatio-
ja säätöteknologia ja kuitu- ja paperiteknologia. Svedala on ruotsalainen yritys, joka toimittaa laitteita
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rakennus- ja mineraalienkäsittelyteollisuudelle. Sen tuotteita ovat mineraalien talteenotto- ja
käsittelylaitteet, kivenmurskauslaitteet, kuljetusjärjestelmät ja tiivistyslaitteet.

Fuusio vaikuttaa kilpailuun kivenmurskauslaitteiden markkinoilla. Näitä laitteita käytetään lähinnä
betonin runkoaineen ja sementin valmistuksessa sekä kaivosteollisuudessa. Yrityskauppa olisi johtanut
hyvin huomattaviin markkinaosuuksiin yksittäisissä jäsenvaltioissa ja koko ETA:ssa kartiomurskainten
markkinoilla (yli 60 prosenttia koko ETA:ssa ja yli 50 prosenttia useimmissa jäsenvaltioissa),
karamurskainten markkinoilla (yli 60 prosenttia koko ETA:ssa) ja vähemmässä määrin myös
leukamurskainten markkinoilla (yli 50 prosenttia useimmissa Pohjoismaissa rakennusteollisuuden
leukamurskainten osalta ja yli 35 prosenttia koko ETA:ssa kaivosteollisuuden leukamurskainten osalta).

Lisäksi kivenmurskauslaitteiden markkinoille pääsylle on huomattavia esteitä, koska asiakkaat eivät
halua ottaa riskejä ja koska paikallisuus ja huoltopalveluiden laatu ovat keskeisiä tekijöitä näillä
markkinoilla. Potentiaalinen kilpailu ei näin ollen olisi voinut estää osapuolia käyttämästä huomattavaa
markkinavoimaansa. Yrityskauppa olisi näin ollen johtanut määräävään asemaan kaikilla edellä
mainituilla markkinoilla.

Osapuolille ei kuitenkaan jää päällekkäisiä toimintoja niillä markkinoilla, joilla komissio katsoi kilpailun
vaarantuvan, sillä Svedala lupasi luopua kokonaan kartio- ja leukamurskaimistaan ja Metso
karamurskaimistaan.

Euroopan komissio teki yhteistyötä Yhdysvaltojen kilpailuviraston (Federal Trade Commission) kanssa
komission ja Yhdysvaltojen välillä tehdyn, kilpailun valvontaa koskevan kahdenvälisen yhteistyösopimuksen
nojalla. Komissio keskusteli myös Australian, Kanadan ja Etelä-Afrikan kilpailuviranomaisten kanssa.

EdF/EnBW (124)

Helmikuussa komissio hyväksyi tietyin ehdoin yrityskaupan, jolla Electricité de France (EdF) ja
Zweckverband Oberschwäbische Elektrizitätswerke (OEW) hankkivat yhteisen määräysvallan
saksalaisessa sähköyhtiössä Energie Baden-Württemberg AG (EnBW). EdF on Ranskan valtion
kokonaan omistama yhtiö, joka toimii Ranskassa kaikilla sähkön toimittamiseen ja sähkönsiirtoon
liittyvillä aloilla. EdF omistaa sähköyhtiöiden osakkeita monissa Euroopan maissa. OEW on yhdeksän
lounaissaksalaisen piirikunnan perustama yhdistys. Sen päätarkoituksena on omistaa energiasektorilla
toimivien yhtiöiden osakkeita. EnBW on vertikaalisesti integroitunut sähkönjakeluyhtiö, joka harjoittaa
kaikkia sähkönjakeluun ja -siirtoon liittyviä toimintoja Lounais-Saksan alueella.

Komissio arvioi kaupan vaikutusta Ranskan markkinoilla, joilla toimitetaan sähköä vaatimukset
täyttäville asiakkaille eli niille teollisille asiakkaille, joiden kulutus on yli 16 gigawattituntia vuodessa ja
jotka voivat valita vapaasti sähköntoimittajansa Ranskan ja EU:n lainsäädännön mukaan.

Tutkimuksessa todettiin, että EdF:llä oli määräävä asema Ranskassa vaatimukset täyttävien asiakkaiden
sähköntoimitusmarkkinoilla, joilla sen osuus oli noin 90 prosenttia. EnBW on yksi todennäköisimmistä
kilpailijoista Ranskan markkinoilla, ja se kuuluu niihin yrityksiin, joilla on strategisesti parhaat
edellytykset tulla vaatimukset täyttävien asiakkaiden toimitusmarkkinoille. EnBW toimittaa sähköä
Lounais-Saksassa, jolla on pitkä raja Ranskan kanssa. Kaksi neljästä ranskalais-saksalaisesta
liitosyksiköstä on EnBW:n toimitusalueella. Lisäksi EnBW voi käyttää Ranskassa sijaitsevaa
sähköntuotantokapasiteettia useiden EdF:n kanssa tehtyjen pitkäaikaisten sopimusten nojalla.
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Komission tutkimuksessa ilmeni myös, että EnBW:llä on määräysvalta WATT AG:ssä, suuressa
sveitsiläisessä sähköyhtiössä. EdF:llä puolestaan on ollut perinteisesti läheinen liikesuhde ATELin
kanssa, joka on toinen tärkeä toimija Sveitsin sähkömarkkinoilla. Hankittuaan osakkuuden EnBW:ssä
EdF vahvistaisi huomattavasti jalansijaansa myös Sveitsissä, ja WATT poistuisi Ranskan markkinoiden
mahdollisena kilpailijana.

Komissio päätteli tämän perusteella, että toimenpide olisi ilmoitetussa muodossaan johtanut EdF:n
määräävän aseman vahvistumiseen vaatimukset täyttävien asiakkaiden markkinoilla Ranskassa. Näiden
kilpailuongelmien ratkaisemiseksi EdF antaa kilpailijoidensa käyttöön 6 000 megawattia Ranskassa
sijaitsevaa tuotantokapasiteettia, joka vastaa 30:tä prosenttia vaatimukset täyttävien asiakkaiden
markkinoista. EdF on sitoutunut olemaan käyttämättä äänivaltaansa ranskalaisessa sähköntuotantoyhtiössä
Compagnie Nationale du Rhônessa (CNR) ja vetämään pois edustajansa CNR:n hallituksesta. Osapuolet
sitoutuivat myös myymään EnBW:n osakkuuden sveitsiläisessä WATT AG:ssä.

The Post Office / TPG/SPPL (125)

Komissio hyväksyi maaliskuussa kahden yhteisyrityksen perustamisen. Yhteisyritykset harjoittavat
lähtevän ulkomaanpostin toimintoja maailmanlaajuisesti. Niiden perustajayhtiöt ovat Yhdistyneen
kuningaskunnan postilaitos The Post Office (TPO), Alankomaiden postilaitos TNT Post Group N.V.
(TPG) ja Singaporen postilaitos Singapore Post Private Limited (SPPL). Nämä postilaitokset ovat
julkisia postitoiminnan harjoittajia. Yhtiöiden aikomuksena on perustaa kaksi yhteisyritystä nimeltä
Delta ja NewCo, jotka harjoittavat lähtevän ulkomaanpostin toimintoja ja rajoitetusti lähtevän
ulkomaanpostin pakettipalveluja. Delta toimii maailmanlaajuisesti lukuun ottamatta Aasian ja
Tyynenmeren aluetta, jolla NewCo aikoo toimia. Komission tutkimus keskittyi Deltaan.

Vaikka kyseiset yhteisyritykset näyttävät yleisesti edistävän kilpailua, komissio havaitsi kilpailuongelmia
lähtevän kansainvälisen yrityspostin markkinoilla Alankomaissa. Alankomaiden markkinoilla on suhteellisen
vähän toimijoita, ja ne ovat kaikki melko pieniä. Lukuun ottamatta TPO:ta, joka on pystynyt hankkimaan
merkittävän osan Yhdistyneeseen kuningaskuntaan suuntautuvasta ulkomaanpostista, yksikään Alankomaissa
toimiva ulkomainen julkinen postitoiminnan harjoittaja, Deutsche Post mukaan luettuna, ei ole pystynyt
saamaan merkittävää markkinaosuutta. Keskittymä olisi näin ollen poistanut Alankomaiden markkinoilla
määräävässä asemassa olevan TPG:n ja menestyneimmän markkinatulokkaan TPO:n välisen kilpailun.

Näiden ongelmien ratkaisemiseksi osapuolet sitoutuivat myymään liiketoiminnan, jota Alankomaissa
nykyisin harjoittaa TNT International Mail (TNT IM Netherlands). Tämä on se osa TPG:tä
Alankomaissa, joka alun perin aiottiin liittää Delta-yhteisyritykseen.

Koska komissio katsoi myös, että tämän korjaustoimenpiteen onnistuminen riippuu suuresti ostajan
ominaisuuksista, osapuolet ehdottivat etsivänsä ostajan, jonka komissio hyväksyy. Toisin sanoen ne
sitoutuivat olemaan toteuttamatta keskittymää, ennen kuin sitova osto- ja myyntisopimus on tehty
komission hyväksymän ostajan kanssa.

Bombardier/ADtranz (126)

Komissio hyväksyi 3. huhtikuuta tietyin sitoumuksin yrityskaupan, jolla kanadalainen Bombardier
hankkii DaimlerChryslerin raideliikenneyksikön ADtranzin. Ilmoitetussa muodossaan toimenpide olisi
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johtanut määräävän aseman syntymiseen seutuliikenteen junien ja raitiovaunujen markkinoilla Saksassa.
Yritykset tarjoutuivat kuitenkin myymään useita liiketoimintoja ja tekivät muita sitoumuksia, jotka
varmistavat, että Saksan markkinoille tulee vahva kilpailija, joka korvaa ADtranzin häviämisen
kilpailijana.

Saksalainen ADtranz perustettiin vuonna 1995, jolloin ABB:n ja Daimler-Benzin (nyttemmin
DaimlerChrysler) raideliikennetoiminnot yhdistettiin. ADtranz valmistaa rautateiden liikkuvaa kalustoa
sekä opastimia ja turvalaitteita. Kanadalainen Bombardier valmistaa lentokoneita, rautatiekalustoa ja
vapaa-ajan tuotteita.

Yrityskauppa tekee Bombardierista maailman suurimman integroituneen rautatiekaluston valmistajan
ennen ranskalaista Alstomia ja saksalaista Siemensiä. Nämä yhtiöt ovat rautatiekalustoteollisuuden
kolme suurinta yritystä sekä Euroopassa että muualla maailmassa.

Komissio havaitsi toimenpiteen johtavan kilpailun vähenemiseen liittyviin ongelmiin seutuliikenteen
junien ja raitio- ja pikaraitiovaunujen markkinoilla Saksassa.

Osapuolet toimittivat kuitenkin sitoumuksia, joiden ansiosta Stadler Railista, Saksassa toimivasta
sveitsiläisyhtiöstä, voi kehittyä vahva riippumaton toimittaja seutuliikenteen junien ja raitio- ja
pikaraitiovaunujen markkinoilla. Stadler Rail saa suurimman osan ADtranzin nykyisestä markkinaosuudesta.
Sitoumukset varmistavat myös sen, että kaksi riippumatonta sähkömoottorien toimittajaa (Kiepe ja ELIN)
toimivat edelleen molemmilla markkinoilla, minkä johdosta ne voivat tulevaisuudessa muodostaa
yhteenliittymiä Stadlerin ja muiden integroitumattomien mekaanisten osien toimittajien kanssa.

MAN/Auwärter (127)

Perusteellisen tutkimuksen jälkeen Euroopan komissio hyväksyi 20. kesäkuuta yrityskaupan, jolla MAN-
konserni hankkii omistukseensa saksalaisen Neoplan-linja-autoja valmistavan Auwärter-yhtiön.
Komissio katsoi, että yrityskaupasta huolimatta MAN/Auwärterin ja DaimlerChryslerin EvoBusin, jotka
ovat kaksi suurinta toimijaa kaupunkilinja-autojen markkinoilla Saksassa, välinen todellinen kilpailu
säilyy.

Komissio tutki huolellisesti Münchenissä toimivan kuorma- ja linja-autovalmistajan MAN
Nutzfahrzeuge AG:n aietta ostaa toinen saksalaisyritys, Stuttgartissa toimiva Gottlob Auwärter GmbH,
joka myy linja-autoja Neoplan-tuotemerkillä.

Komissio päätteli, että Saksan linja-automarkkinoilla on yrityskaupan jälkeenkin kilpailua, sillä
DaimlerChrysler-konserni on edelleen johtava linja-autovalmistaja. DaimlerChrysler-konserni omistaa
EvoBusin, joka valmistaa linja-autoja Mercedes-Benz- ja Setra-tuotemerkeillä.

Auwärter on integroitumaton linja-autovalmistaja, joka ostaa moottorit ja korit muilta yhtiöiltä. Se on
suhteellisen pieni toimija linja-automarkkinoilla, joita Saksassa hallitsevat suurelta osin MAN ja
EvoBus.

Fuusio vaikuttaa eniten Saksan kaupunkilinja-autojen markkinoilla. Sekä MAN/Auwärterin että
EvoBusin markkinaosuus on vajaat 50 prosenttia, minkä johdosta komissio tutki yksityiskohtaisesti,
onko vaarana, että fuusio johtaa yhteiseen määräävään markkina-asemaan Saksassa näiden kahden
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konsernin välisen hiljaisen yhteensovittamisen kautta. Yhteensovittaminen on teoriassa mahdollista
huolimatta siitä, että kaupunkilinja-autoista on järjestettävä Euroopan laajuinen tarjouskilpailu.

Huolellisen tutkimuksen jälkeen komissio kuitenkin katsoi, että tällaista vaaraa ei ole. Komissio totesi
ensiksi, että markkinoiden hiljainen jakaminen EvoBusin ja MAN/Auwärterin kesken ei ole todennäköistä,
koska ei ole käyttökelpoista yhteensovittamiskeinoa. Toiseksi EvoBusin ja MAN/Auwärterin välisten
huomattavien erojen (esimerkiksi erilaiset kustannusrakenteet) vuoksi on todennäköisempää, että yhtiöt
kilpailevat keskenään kuin tekevät salaista yhteistyötä.

Komissio totesi päätelmänään, että Saksan markkinoilla oli tehokasta kilpailua eikä Auwärterin
häviäminen riippumattomana toimittajana muuttaisi tätä tilannetta fuusion jälkeen.

BASF/Pantochim/Eurodiol (128)

Perusteellisen tutkimuksen jälkeen komissio hyväksyi yrityskaupan, jolla saksalainen BASF ostaa kaksi
belgialaista kemian alan yritystä, Eurodiolin ja Pantochimin. BASFin markkinaosuus on yrityskaupan
jälkeen korkea eräissä kemianteollisuuden perustuotteissa. Komissio katsoi kuitenkin, että toimenpiteellä
olisi markkinoille vähemmän haittaa kuin jos belgialaiset yritykset lakkautettaisiin.

Komissio vastaanotti 12. helmikuuta ilmoituksen, jossa BASF ilmoitti aikeestaan ostaa selvitystilassa
olleet belgialaiset kemian alan yritykset Pantochim ja Eurodiol.

Komission tutkimus keskittyi fuusion vaikutuksiin BDO:hon yhteydessä olevien tuotteiden THF, NMP ja
GBL markkinoilla ETA:ssa, jossa BASFin markkinaosuus nousee yli 45 prosenttiin. Näitä tuotteita
käytetään ensi sijassa liuotteina. Toimenpide johti markkinajohtajan (BASF) yhdistymiseen kolmanneksi
suurimman tuottajan (Eurodiol) kanssa, mikä aiheutti epäilyjä määräävästä markkina-asemasta jäljelle
jäävien kilpailijoiden pienuuden vuoksi.

Ottaen huomioon Eurodiolin ja Pantochimin taloudelliset vaikeudet komissio tarkasteli asiaa
yritystoiminnan pelastavan keskittymän käsitteen mukaisesti (”failing firm defence” eli maksukyvyttömän
yrityksen pelastamista koskeva periaate), joka alun perin otettiin käyttöön päätöksessä Kali+Salz/MdK
(M.308).

Komissio totesi, että Charleroin tuomioistuin oli 18. syyskuuta asettanut Eurodiolin ja Pantochimin
konkurssia edeltävään akordimenettelyyn (”concordat judiciaire”). Katsottiin, että jos yhtiöille ei löytyisi
ostajaa, se johtaisi väistämättä ja välittömästi Eurodiolin ja Pantochimin konkurssiin. Huolimatta
tuomioistuimen nimittämien toimitsijamiesten yrityksistä löytää yhtiöille ostaja ja komission
tutkimuksista vaihtoehtoisen ratkaisun löytämiseksi BASF oli ainoa yhtiö, joka teki sitovan tarjouksen
belgialaisista yhtiöistä. Komissio selvitti myös sen, että ilman fuusiota Eurodiolin ja Pantochimin
kapasiteetti olisi lopullisesti poistunut markkinoilta.

Edellä olevan perusteella ja ottaen huomioon markkinoiden erityisolosuhteet, joille on ominaista kasvava
kysyntä ja tiukat kapasiteettirajoitteet, konkurssi olisi luultavasti johtanut tarjonnan puutteeseen ja
hinnankorotuksiin, jotka olisivat haitanneet asiakkaita enemmän kuin fuusion salliminen. Komissio
päätteli näin ollen, että pelastavan keskittymän käsitettä voidaan soveltaa, ja hyväksyi toimenpiteen.
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De Beers / LVMH (129)

Komissio hyväksyi heinäkuussa De Beersin ja LVMH:n yhteisyrityksen perustamisen. Yhteisyritys Rapids
World aikoo harjoittaa timanttikorujen vähittäismyyntiä De Beersin tuotemerkillä. Vaikka komissio hyväksyi
yhteisyrityksen sinänsä, se lähetti De Beersille väitetiedoksiannon Supplier of Choice -sopimuksista, joista oli
myös ilmoitettu komissiolle, ja varoitti yhtiötä, että sopimukset haittaavat kilpailua EU:ssa.

Sekä vähittäismyyntiyhteisyritys että Supplier of Choice -ilmoitus ovat osa De Beersin uutta strategiaa,
jonka tarkoituksena on korvata perinteinen toimitusten valvontaan perustuva monopolistinen
lähestymistapa kysyntään perustuviin toimiin pohjautuvalla strategialla.

Toimenpiteen kilpailuvaikutuksia koskevassa komission tutkimuksessa korostui De Beersin määräävä
asema raakatimanttien toimitusten markkinoilla maailmanlaajuisesti. Tutkimuksessa ei kuitenkaan
paljastunut syy–seuraussuhdetta LVMH:n ja De Beersin vähittäismyyntitoimintojen yhdistämisen ja De
Beersin tuotantoketjun alkupään markkina-aseman mahdollisen vahvistumisen välillä.

De Beers on omien sanojensa mukaan timanttiteollisuuden ”vartija”, jonka hallussa on kaksi kolmasosaa
maailman raakatimanttien toimituksista. Koska De Beers valvoo raakatimanttien tuotantoa ja käyttää
raakatimanttivarantoaan strategisesti, se pystyy määrittämään niiden raakatimanttien määrän, laadun ja
suurelta osin myös hinnan, jotka se laskee markkinoille vuosittain. Loppuosa markkinoista on hyvin
pirstoutunut, ja eräillä muilla raakatimanttien tuottajilla on vähän kannustimia kilpailla De Beersin
kanssa, koska ne ovat sopineet myyvänsä huomattavan osan tuotannostaan De Beersille.

Huolimatta tästä määräävästä asemasta tuotantoketjun alkupäässä komission tutkimuksessa ei ilmennyt,
että yhteisyritys johtaisi merkittävään rakenteelliseen muutokseen raakatimanttien markkinoilla
tuotantoketjun alkupäässä. Tämän johdosta komissio päätti hyväksyä toimenpiteen ehdoitta.

Grupo Villar Mir / EnBW / Hidroeléctrica del Cantábrico  (130)

Komissio hyväksyi tietyin ehdoin yrityskaupan, jolla espanjalainen Grupo Villar Mir ja saksalainen,
Electricité de Francen (EDF) yhteisomistuksessa oleva Energie Baden-Württemberg (EnBW) hankkivat
yhteisen määräysvallan espanjalaisessa sähköyhtiössä Hidroeléctrica del Cantábrico (Hidrocantábrico).
Toimenpide olisi komissiolle alun perin ilmoitetussa muodossa vahvistanut yhteistä määräävää asemaa
sähkön tukkumarkkinoilla Espanjassa. Näiden ongelmien poistamiseksi EDF ja Ranskan
kantaverkkoyhtiö RTE sitoutuivat lisäämään huomattavasti kaupallista kapasiteettia eli nostamaan sen
noin 4 000 MW:iin Ranskan ja Espanjan välisessä liitosyksikössä. Tämä luo edellytykset suuremmalle
sähkökaupan volyymille Espanjaan ja Espanjasta espanjalaisten asiakkaiden hyväksi.

Komissiolle 10. huhtikuuta ilmoitettu toimenpide muodostuu yrityskaupasta, jolla Ferroatlántica hankkii
enemmistöosuuden Hidrocantábricossa, Espanjan neljänneksi suurimmassa sähköyhtiössä. Ferroatlántican
omistaa Grupo Villar Mir, mutta toimenpiteen jälkeen se on Grupo Villar Mirin ja EnBW:n yhteisessä
määräysvallassa.

Komissio aloitti perusteellisen tutkimuksen kesäkuussa epäillessään, että kauppa vahvistaisi Endesan ja
Iberdrolan yhteistä määräävää asemaa sähkön tukkumarkkinoilla Espanjassa. Komission tutkimus vahvisti
alustavat epäilyt. Saatuaan jalansijan Espanjassa ja käyttöönsä Hidrocantábricon merkittävän

¥129∂ COMP/M.2333 – De Beers / LVMH, 25.7.2001.
¥130∂ COMP/M.2434 – Grupo Villar Mir / EnBW / Hidroeléctrica del Cantábrico, 26.9.2001.
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sähköntuotantokapasiteetin EDF todennäköisesti vastustaisi Pyreneiden yli sähköä siirtävän liitosyksikön
kaupallisen kapasiteetin lisäämistä. Ranskan ja Espanjan välisen liitosyksikön kaupallisesta kapasiteetista
on jo nyt pulaa, mikä estää Espanjaa tuomasta sähköä ja eristää Espanjan markkinat muista mannermaan
sähkömarkkinoista asiakkaiden haitaksi.

Komission havaitsemien kilpailuongelmien ratkaisemiseksi EDF ja EDF/RTE sitoutuivat ryhtymään
kaikkiin tarvittaviin toimiin lisätäkseen Ranskan ja Espanjan rajalla sijaitsevan liitosyksikön kaupallisen
kapasiteetin noin 4 000 MW:iin nykyisestä 1 100 MW:sta. Kapasiteettia lisätään asteittain
lyhyellä/keskipitkällä aikavälillä. EDF/RTE, Ranskan sähkönsiirtojärjestelmän operaattori (Gestionnaire
du Reseau de Transport d’Electricité), on EDF:n yksikkö, joka ylläpitää kantaverkkoa ja Ranskan
naapurivaltioiden kanssa yhteisiä liitosyksiköitä.

Mitsui/CVRD/Caemi (131)

Euroopan komissio hyväksyi tietyin ehdoin yrityskaupan, jolla brasilialainen rautamalmin tuottaja
CVRD ja japanilainen Mitsui hankkivat yhteisen määräysvallan brasilialaisessa rautamalmiyhtiössä
Caemissa. Ehdotetun kaupan ehtojen mukaan Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) ja Mitsui & Co. Ltd
(Mitsui) hankkivat yhteisen määräysvallan Caemi Mineração e Metalurgia SA:ssa (Caemi). Caemin
pääasiallinen varallisuus muodostuu brasilialaisesta rautamalmia louhivasta yhtiöstä Mineração
Brasilieras Reunidasista (MBR) ja 50 prosentin osuudesta kanadalaisessa rautamalmin tuottajassa
Quebec Cartier Mining Companyssa (QCM).

Fuusion kilpailuvaikutuksia arvioitiin meriteitse kuljetettavan rautamalmin toimitusten pohjalta, koska
Länsi-Euroopassa ei ole paikallisia toimittajia, ja teräksentuottajat ovat näin ollen lähes täysin
riippuvaisia kaukana Euroopasta sijaitsevista kaivoksista saatavasta rautamalmista. Meriteitse
kuljetettavan rautamalmin osuus rautamalmin kaupasta on noin 45 prosenttia, ja tärkeimmät kaivokset
sijaitsevat Brasiliassa ja Australiassa. Meriteitse käytävä kauppa edellyttää erityistä infrastruktuuria,
kuten erittäin suurten tonnimäärien kuljettamiseen soveltuvia rautateitä ja syväsatamia. CVRD on
sintrausjauheen ja rautamalmipellettien suurin tuottaja maailmassa. Seuraavina tulevat Australiassa
sijaitsevat kaivosyhtiöt Rio Tinto ja BHP.

Ehdotettu kauppa olisi johtanut määräävään asemaan tai vahvistanut sitä meriteitse kuljetettavien
rautamalmipellettien ja meritse kuljetettavan suorapelkistysmalmin markkinoilla johtuen korkeista
markkinaosuuksista, jotka yhtiöllä olisi ollut toimenpiteen jälkeen, ja koska oli todennäköistä, että jäljellä
olevat kilpailijat eivät olisi pystyneet rajoittamaan Mitsui/CVRD/Caemin käyttäytymistä markkinoilla.

Osapuolet esittivät 5. lokakuuta 2001 sitoumuksen, jonka tarkoituksena oli poistaa komission esiin tuomat
kilpailuongelmat. Sitoumuksessa tarjouduttiin myymään Caemin 50 prosentin osuus QCM:ssä, mikä
poistaisi päällekkäisyyden CVRD:n ja Caemin rautamalmipellettien tuotannossa. Tämän johdosta sitoumus
poistaa komission havaitsemat kilpailuongelmat sekä kyseisten tuotteiden että suorapelkistysmalmin
toimitusten suhteen.

UPM-Kymmene/Haindl ja Norske Skog / Parenco/Walsum (132)

Perusteellisen tutkimuksen jälkeen komissio hyväksyi yrityskaupan, jolla suomalainen UPM-Kymmene
ostaa saksalaisen, yhden suvun omistuksessa olevan Haindl-paperiyhtiön ja myy kaksi Haindlin tehdasta
(Parencon Alankomaissa ja Walsumin Saksassa) norjalaiselle Norske Skogille.

¥131∂ COMP/M.2420 – Mitsui/CVRD/Caemi, 30.10.2001.
¥132∂ COMP/M.2498 – UPM-Kymmene/Haindl, 21.11.2001, ja COMP/M.2499 – Norske Skog / Parenco/Walsum, 21.11.2001.
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Fuusion suurin vaikutus tuntuu sanomalehtipaperin ja puupitoisen aikakauslehtipaperin markkinoilla,
joiden komissio katsoi olevan Euroopan laajuiset. Koska UPM-Kymmene ja Haindl yhdessä Stora Enson
ja Holmenin kanssa hallitsisivat yli kahta kolmasosaa kaikesta sanomalehtipaperin myynnistä Länsi-
Euroopassa, komissio tutki yksityiskohtaisesti, loisiko fuusio neljän johtavan yhtiön yhteisen määräävän
aseman Euroopassa. Samanlaista kysymystä tarkasteltiin puupitoisen aikakauslehtipaperin markkinoilla,
joilla kolmella johtavalla toimittajalla UPM-Kymmenellä, Stora Ensolla ja M-Real/Myllykoskella olisi
yli kahden kolmasosan osuus kaikesta myynnistä Länsi-Euroopassa.

Komissio epäili aluksi, että yhtiöt tekisivät salaista yhteistyötä nostaakseen hintoja tai pitääkseen ne ylhäällä.
Tämä saavutettaisiin joko rajoittamalla investointeja uuteen kapasiteettiin tai supistamalla tuotantoa
väliaikaisten seisokkien avulla. Sanomalehtipaperin ja puupitoisen aikakauslehtipaperin markkinoiden
eräiden ominaisuuksien vuoksi komissio kuitenkin katsoi, että vaaraa yhteisestä määräävästä asemasta ei
ollut näillä markkinoilla.

Tähän päätelmään johtivat ennen kaikkea markkinaosuuksien vähäinen vakaus, kapasiteetin
laajennushankkeiden avoimuuden puute ja kustannusrakenteiden symmetrian puute. Koska investoinnit
eivät ole myöskään riittävän avoimia ennen sitovan investointipäätöksen tekemistä, yrityksillä ei ole
käyttökelpoista yhteensovittamiskeinoa uusien investointien rajoittamiseksi. Komissio katsoi myös, että
molemmilla markkinoilla toimivilla pienemmillä yhtiöillä olisi keinot tehdä tyhjäksi johtavien toimittajien
toteuttama hinnankorotus erityisesti silloin, kun paperin kysyntä on vähäistä.

Komissio päätteli tämän perusteella, että yrityskauppa ei estäisi tehokasta kilpailua sanomalehtipaperin
ja puupitoisen aikakauslehtipaperin markkinoilla Euroopan laajuisesti.

Shell/DEA (133) ja BP/E.ON (134)

Komissio hyväksyi yrityskaupan, jolla Royal Dutch / Shell (Yhdistynyt kuningaskunta / Alankomaat)
hankkii omistukseensa saksalaisen öljyalan ja petrokemian tuotteita valmistavan DEA:n, joka kuuluu
RWE-konserniin. Komissio hyväksyi myös Yhdistyneessä kuningaskunnassa toimivan BP Plc:n ja
saksalaisen E.ON-konsernin tytäryhtiön Veban petrokemian toimintojen yhdistämisen. Kyseiset kaksi
toimenpidettä olisivat johtaneet Shell/DEA:n ja BP/Veban yhteiseen määräävään asemaan Belgian,
Saksan ja Alankomaat yhteen liittävässä ARG+-putkistossa kuljetettavan eteenin markkinoilla.
Osapuolten tarjoamat sitoumukset riittivät kuitenkin poistamaan nämä kilpailuongelmat. Shell sitoutui
antamaan kolmansille osapuolille luvan tuoda 250 kilotonnia eteeniä tuontiterminaalinsa kautta, ja BP
sitoutui myymään kaksi omistusosuuttaan putkistoa hoitavasta ARG-yhtiöstä.

Kyseiset kaksi toimenpidettä johtavat eteenimarkkinoiden rakenteen merkittävään muutokseen. Eteeni
on petrokemian perustuote, jota käytetään erilaisissa sovelluksissa, kuten polyeteenissä (PE) ja PVC:ssä.
Markkinoiden keskittymisaste on jo korkea, minkä vuoksi on tärkeää suojella jäljellä olevaa kilpailua
eteeninkäyttäjien hyväksi.

Perusteellisen markkinatutkimuksen jälkeen komissio totesi, että Shellin ja DEA:n sekä BP:n ja E.ON:n
petrokemian toimintojen yhdistämiset johtaisivat yhteiseen määräävään asemaan ARG-verkostossa
toimitettavan eteenin markkinoilla. Putkistoverkosto ja sen laajennukset yhdistävät useita
tuotantopaikkoja, meriterminaaleja ja eteenin kuluttajia Belgiassa, Alankomaissa ja läntisessä Saksassa.

¥133∂ COMP/M.2389, 23.8.2001.
¥134∂ COMP/M.2533, 6.9.2001.
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Toimenpiteiden tärkein vaikutus olisi ainoiden integroitumattomien eteenin jatkojalostajien poistuminen
markkinoilta. Nämä jalostajat ovat myös tärkeimpiä toimittajia tukkumarkkinoilla. Näin ollen
riippumattomille eteenin ostajille jäisi ainoastaan toimittajia, jotka kilpailevat asiakkaidensa kanssa
jatkojalostusmarkkinoilla.

Fuusioituneilla yksiköillä olisi suurin osa eteenimarkkinoista, niillä ei olisi suhteellisen voimakkaita
kilpailijoita, ja ne olisivat ainutlaatuisessa asemassa ARG-putkiston suhteen. Erityisesti BP/Veballa olisi
ratkaiseva määräysvalta ARG:n toimintaa harjoittavassa yhtiössä, kun taas Shell omistaa yhden
Pohjanmeren rannikon viidestä tuontiterminaalista. Tämä terminaali on ainoa kanava tuoda tuotteita
ARG-putkistoon.

Komissio päätteli, että näiden kahden uuden yksikön välinen kilpailu oli vaarassa päättyä ja että eteenin
ostajilla ei olisi kilpailevia tuotantolähteitä fuusioiden jälkeen.

Näiden kilpailuongelmien ratkaisemiseksi Shell sitoutui antamaan kolmansille osapuolille luvan tuoda
enintään 250 kilotonnia eteeniä vuodessa Moerdijkissa Alankomaissa sijaitsevan tuontiterminaalin kautta
kymmenen vuoden ajan. Tämä parantaa huomattavasti kilpailevista ja riippumattomista lähteistä peräisin
olevan eteenin saatavuutta ARG-markkinoilla, ja sen ansiosta kolmansilla osapuolilla on ensimmäisen
kerran mahdollisuus tuoda eteeniä pitkällä aikavälillä kilpailukykyisillä hinnoilla. Sitoumuksen kattama
eteenimäärä on riittävä estämään fuusioituneita yksiköitä tukahduttamasta kilpailua. Kyseinen
250 kilotonnin määrä vastaa pienen eteenilaitoksen vuosikapasiteettia, ja sen ansiosta kolmansien
osapuolten tuontimäärä voi kasvaa lähes 400 prosenttia. Shellin esittämien ehtojen mukaan kolmansille
osapuolille annetaan syrjimätön, pitkäaikainen käyttöoikeus tuontiterminaaliin kilpailukykyisin hinnoin.

BP ja E.ON sitoutuivat myymään kaksi BP/Veban kolmesta osakkuudesta ARG:ssä. Siirtymäkaudella
ennen osakkuuksien myymistä yhtiöt sitoutuivat olemaan käyttämättä määräenemmistöoikeuksiaan
erityisesti kolmansien osapuolten käyttöoikeuksia koskevissa päätöksissä. BP ja E.ON sitoutuivat myös
takaamaan käyttöoikeuden Veban määräysvallassa olevan ARG-putkiston ja Hernessä läntisessä Saksassa
sijaitsevien eteenin kuluttajien väliseen yhteysputkistoon. Kahden ARG-osakkuuden myyminen poistaa
täysin BP/Veban määräysvallan ARG-yhtiössä. Uusien osakkeenomistajien tuleminen ARG-yhtiöön
laajentaa osakkeenomistajien etuja ja takaa ARG:n luonteen yhteisenä putkistona suosimatta yhdenkään
tietyn toimittajan tai asiakkaan etuja.

Putkiston avoin käyttöoikeus kilpailukykyisin hinnoin antaa nykyisille toimittajille mahdollisuuden
kilpailla aktiivisesti asiakkaista koko ARG:n kattamalla alueella ja tekee Shellin sitoumuksesta avata
tuonti-infrastruktuuri täysin toimivan, sillä se varmistaa, että ylimääräinen volyymi voidaan kuljettaa
taloudellisesti eri paikkakunnille ARG:n alueella.

BP/Veban sitoumus antaa käyttöoikeus ARG-toimituksiin Hernessä sijaitseville eteeniasiakkaille poistaa
BP/Veban hallussa olevan infrastruktuurin viimeisen pullonkaulan. Se poistaa mahdollisuuden, että
toisten ARG-toimittajien luoma kilpailupaine ei koskettaisi BP/Vebaa näiden asiakkaiden osalta.
Kyseisten kahden yksikön määräysvallassa ei ole muita ARG:n yhteysputkistoja, joita voitaisiin käyttää
sulkemaan eteeniasiakkailta mahdollisuus kilpaileviin toimituksiin ARG-putkiston kautta.

Molempien yrityskauppojen vaikutusten arviointi öljytuotteiden jatkojalostusmarkkinoilla Saksassa
siirrettiin Saksan kilpailuvirastolle Bundeskartellamtille. Näitä päätöksiä käsitellään jäljempänä.
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Südzucker / Saint Louis (135)

Komissio hyväksyi Saksan sokerimarkkinoiden johtavan yrityksen Südzucker AG:n aikeen hankkia
omistukseensa Ranskan toiseksi suurin sokerinvalmistaja Saint Louis Sucre SA. Südzuckerin ja Saint
Louis’n välinen yrityskauppa on ensimmäinen suuri rajatylittävä sulautuma Euroopan sokerimarkkinoilla.
Markkinoita säännellään tarkasti EU:n tasolla yhteisen maatalouspolitiikan mukaisesti muun muassa
tuotantokiintiöiden ja interventio- eli vähimmäishintojen avulla.

Komission tutkimuksessa ilmeni, että toimenpide olisi vahvistanut Südzuckerin määräävää asemaa
teollisuudelle ja vähittäismyyntiin tarkoitetun sokerin markkinoilla Etelä-Saksassa ja Belgiassa. Näin
siksi, että Saint Louis’n toiminta itsenäisenä ja uskottavana Südzuckerin mahdollisena kilpailijana
loppuu näillä alueilla, jotka ovat lähellä Saint Louis’n kotimarkkinoita eli Ranskaa.

Südzucker saa huomattavan jalansijan Ranskan markkinoilla maan toiseksi suurimman valmistuskapasiteetin
kautta. Komissiota huolestutti, että Südzucker pystyisi estämään muita ranskalaisia tuottajia kilpailemasta
Etelä-Saksassa ja Belgiassa uhkaamalla vastatoimenpiteillä Ranskassa. Tämän seurauksena Euroopan
sokerimarkkinat olisivat edelleen jakautuneet kansallisten rajojen mukaan.

Lisäksi Südzucker, jolla on jo määräävä asema Etelä-Saksassa ja Belgiassa ja monopoliasema Itävallassa,
olisi pystynyt hankkimaan vahvan aseman myös Ranskassa ja tekemään ainutlaatuisella tavalla
yleiseurooppalaisia tarjouksia suurille teollisuusasiakkaille ja toimittamaan niille kansallisten rajojen yli.

Näiden kilpailuongelmien ratkaisemiseksi Südzucker tarjoutui luopumaan enemmistöosakkuudestaan
(68 prosenttia) belgialaisessa Suikerfabriek van Veurne SA:ssa ja toimittamaan 90 000 tonnia sokeria
vuodessa riippumattomalle eteläsaksalaiselle kauppiaalle. Kun Südzucker luopuu 68 prosentin
osakkuudestaan Veurnessa, konsernin sokerintuotantokiintiö vähenee Belgiassa noin 10 prosenttia. Tämä
edistää merkittävästi kilpailua Belgian sokerimarkkinoilla.

Samoin sitoumus toimittaa 90 000 tonnia kiintiösokeria EU:n interventiohinnoilla antaa
riippumattomalle kauppiaalle mahdollisuuden kilpailla tehokkaasti Etelä-Saksan sokerimarkkinoilla.
Kyseinen 90 000 tonnin määrä on noin 10 prosenttia Etelä-Saksassa vuosittain käytetystä sokerista.
Koska kyseinen riippumaton kauppias maksaa sokerista interventiohinnan, se voi tarjota sokeria
edulliseen hintaan ja vahvistaa siten kilpailua kyseisillä markkinoilla ja korvata riittävästi Saint Louis’n
poistumista markkinoilta mahdollisena kilpailijana.

2 Tiivistelmä sulautuma-asetuksen 8 artiklan 3 kohdan nojalla yhteismarkkinoille 
soveltumattomiksi katsotuista asioista

SCA / Metsä Tissue (136)

Komissio esti kilpailusyistä 31. tammikuuta 2001 yrityskaupan, jolla ruotsalainen SCA Mölnlycke aikoi
hankkia omistukseensa kilpailevan suomalaisen paperiyhtiön Metsä Tissuen.

Pehmopaperituotteet voidaan jakaa eri ryhmiin, kuten WC-papereihin, talouspapereihin, nenäliinoihin ja
lautasliinoihin. Näitä tuotteita myydään joko vähittäiskaupan kautta (kuluttajatuotteet) tai yritysasiakkaille,

¥135∂ COMP/M.2530, 21.12.2001.
¥136∂ COMP/M.2097 – SCA / Metsä Tissue, 31.1.2001.
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kuten hotelleille, kouluille, sairaaloille ja niin edelleen (suurkuluttajatuotteet). Osapuolet ja useimmat muut
pehmopaperivalmistajat ovat kehittäneet omat merkkituotteensa, mutta ne toimittavat valintamyymälöille ja
muille suurasiakkaille näiden omilla merkeillä myytäviä tuotteita.

Toimenpide olisi yhdistänyt SCA:n Edet-merkkiset WC- ja talouspaperit ja Metsä Tissuen hyvin tunnetut
merkit Lambin, Lenin ja Serlan. Komissio totesi, että pohjoismaisten valintamyymälöiden tasapainottava
neuvotteluvoima ei riittäisi rajoittamaan fuusioituneen yhtiön markkinavoimaa ja että kilpailijat eivät olisi
valmiit tulemaan markkinoille erittäin korkeiden investointikustannusten vuoksi. Investointikustannuksiin
kuuluvat muun muassa uuden tuotemerkin markkinoille tuomisesta aiheutuvat kustannukset.

Toimenpide olisi johtanut määräävään asemaan 21 paperimarkkinoilla Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa,
luonut fuusion tuloksena syntyvän yrityksen ja amerikkalaisen Fort Jamesin välisen duopolistisen
määräävän aseman kaksilla pehmopaperimarkkinoilla Suomessa ja johtanut määräävän aseman
vahvistumiseen kolmilla tuotemarkkinoilla Suomessa.

Yksityiskohtaisen tutkimuksen aikana osapuolet toimittivat uudelleen sitoumukset, joita oli tarjottu jo
ensimmäisessä vaiheessa. Sitoumukset, joihin sisältyi tietyn omaisuuden myynti, oli jo hylätty
ensimmäisessä vaiheessa, sillä ne eivät ratkaisseet kilpailuongelmia, jotka koskivat kuluttajille ja
suurkuluttajille myytäviä pehmopaperituotteita Suomessa tai kauppiaiden omilla merkeillä myytäviä
tuotteita Tanskassa. Ehdotettuun omaisuuden luovuttamista koskeneeseen kokonaisuuteen ei kuulunut
riittävää kapasiteettia useilla tuotemarkkinoilla, jotta toimintojen ostaja olisi voinut kilpailla tehokkaasti
sulautuman seurauksena syntyneen yrityksen kanssa ja pystynyt rajoittamaan tehokkaasti SCA:n
markkinavoimaa Norjassa, Ruotsissa, Suomessa ja Tanskassa. Näin ollen komissiolla ei ollut muuta
vaihtoehtoa kuin kieltää yrityskauppa.

General Electric / Honeywell (137)

Komissio kielsi General Electric Co:n ja Honeywell Inc:n välisen yrityskaupan heinäkuussa 2001.
Komission tutkimuksessa ilmeni, että yksin GE:llä oli jo määräävä asema suurten liikennelentokoneiden
ja suurten alueliikennelentokoneiden suihkumoottoreiden markkinoilla. Sen vahva markkina-asema
yhdessä vahvan rahoitusaseman ja lentokoneiden leasingtoimintaan suuntautuvan vertikaalisen
integroitumisen kanssa olivat tekijöitä, joiden perusteella GE:n katsottiin olevan määräävässä asemassa
näillä markkinoilla. Tutkimuksen mukaan myös Honeywell oli ilmailutekniikkatuotteiden ja muiden
tuotteiden johtava toimittaja. Se oli johtavassa asemassa myös liikesuihkukoneiden moottoreiden ja
moottoreiden valmistuksessa olennaisten moottorinkäynnistimien markkinoilla.

Yhtiöiden toimintojen yhdistäminen olisi johtanut määräävän aseman syntymiseen ilmailutekniikan,
muun kuin ilmailutekniikan ja liikesuihkukoneiden moottoreiden markkinoilla ja vahvistanut GE:n
määräävää markkina-asemaa suurten liikennelentokoneiden ja suurten alueliikennelentokoneiden
moottoreiden markkinoilla. Määräävän aseman syntymiseen tai sen vahvistumiseen johtavia tekijöitä
olivat eräiden markkinoiden horisontaaliset päällekkäisyydet, GE:n rahoitusvoima ja sen vertikaalinen
integroituminen Honeywellin toimintoihin sekä toisiaan täydentävien tuotteiden yhdistäminen.
Integroitumisen vuoksi fuusioitunut yritys olisi voinut käyttää hyväkseen kahden yhtiön markkinavoimaa
kummankin yhtiön tuotteiden suhteen. Tämä olisi sulkenut kilpailijat markkinoilta ja lopettanut
kilpailun, millä olisi ollut haitallinen vaikutus tuotteiden laatuun, palveluihin ja kuluttajahintoihin.

¥137∂ COMP/M.2220 – General Electric / Honeywell, 3.7.2001.
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GE ehdotti 14. kesäkuuta useita sitoumuksia, joiden tarkoituksena oli ratkaista havaitut kilpailuongelmat,
mutta komissio katsoi ne riittämättömiksi. GE ehdotti uusia korjaustoimenpiteitä 28. kesäkuuta eli paljon
sitoumusten toimittamiselle asetetun määräajan jälkeen. Komissio ei olisi kuitenkaan voinut hyväksyä
uusia sitoumuksia, koska ne eivät ratkaisseet havaittuja ongelmia riittävän selvästi näin myöhäisessä
menettelyvaiheessa.

Schneider/Legrand (138)

Ranskan kahden suurimman sähkölaitteiden valmistajan Schneider Electricin ja Legrandin välinen fuusio
kiellettiin 10. lokakuuta 2001. Komission tutkimuksessa ilmeni, että Schneiderin ja Legrandin
toiminnoissa oli merkittäviä päällekkäisyyksiä, jotka liittyivät pääkeskuksiin (jakotaulut ja
jakelukeskukset sekä niiden komponentit, joissa niiden yhteenlaskettu markkinaosuus olisi vaihdellut
40 prosentista 70 prosenttiin maasta riippuen); johdotuslaitteisiin (erityisesti koskettimet ja kytkimet
sekä kiinnitysosat ja liitäntälaitteet, joissa niiden yhteenlaskettu markkinaosuus olisi vaihdellut
40 prosentista 90 prosenttiin) ja eräisiin teollisuuskäyttöön tarkoitettuihin tuotteisiin (teollisuuden
painonapit ja pienjännitemuuntajat) tai erityissovelluksiin (esimerkiksi hätävalaistus).

Ranskassa fuusio aiheutti erityisen vakavia ongelmia lähes kaikissa tuoteryhmissä ja olisi useimmissa
tapauksissa johtanut määräävän aseman vahvistumiseen. Schneider ja Legrand ovat ehdottomasti
suurimmat toimijat Ranskan markkinoilla, ja komission tutkimuksen mukaan oli hyvin
epätodennäköistä, että ulkomaisten kilpailijoiden toiminta markkinoilla lisääntyisi merkittävästi lyhyellä
ja keskipitkällä aikavälillä. Kilpailuongelmia havaittiin myös Tanskassa, Kreikassa, Espanjassa, Italiassa,
Portugalissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

Schneider yritti ratkaista nämä kilpailuongelmat toimittamalla komissiolle joukon sitoumuksia
14. syyskuuta 2001, mikä oli sitoumusten toimittamisen määräaika. Komission markkinatutkimuksessa
ilmeni kuitenkin, että nämä sitoumukset eivät olisi palauttaneet tehokkaan kilpailun edellytyksiä.

Schneider toimitti uusia sitoumuksia 24. syyskuuta, kymmenen päivää sitoumusten toimittamisen
määräajan jälkeen. Sitoumukset eivät poistaneet vakavia epäilyjä myytävien yksikköjen kilpailukyvystä,
erityisesti pääsystä Ranskan jakelumarkkinoille ja taloudellisista riskeistä, jotka liittyivät yksikköjen
erottamiseen muusta konsernista. Schneiderin ehdotukset eivät myöskään tarjonneet toimivaa ratkaisua
monien niiden maantieteellisten markkinoiden ja/tai tuotemarkkinoiden suhteen, joilla oli havaittu
kilpailuongelmia.

Schneider on valittanut komission päätöksestä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen. (139)

CVC/Lenzing (140)

Euroopan komissio kielsi CVC Capital Partners Group Ltd:n (CVC) hankkeen ostaa synteettikuituja
valmistava itävaltalainen Lenzing AG. CVC:llä on jo määräysvallassaan Acordis, joka on Lenzingin
tärkein kilpailija Euroopassa ja ainoa kilpailija Yhdysvalloissa.

Kauppa koski kuituteollisuutta. Kilpailuvaikutuksia koskevassa arvioinnissa otettiin huomioon viidet
merkitykselliset tuotemarkkinat: perusviskoosi, kehruuvärjätty viskoosi, tamponeissa käytettävä viskoosi,

¥138∂ COMP/M.2283 – Schneider/Legrand, 10.10.2001.
¥139∂ T-310/01 ja T-77/02.
¥140∂ COMP/M.2187 – CVC/Lenzing, 17.10.2001.
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lyocell sekä lyocellin valmistus- ja käsittelyteknologia. Komissio katsoi, että eri viskoosimarkkinat ovat
Euroopan laajuiset, koska tuonti on hyvin vähäistä (selvästi alle 10 prosenttia), ja että lyocellin
teknologiamarkkinat ovat maailmanlaajuiset. Lyocellin tuotannon osalta maantieteellisten markkinoiden
määrittely ei komission mielestä ollut tarpeen.

Fuusio olisi johtanut erittäin suuriin yhdistettyihin markkinaosuuksiin kaikilla viskoosin markkinoilla
(yli 55 prosenttia perusviskoosin ja yli 85 prosenttia kehruuvärjätyn viskoosin ja tamponeissa käytettävän
viskoosin markkinoilla) ja maailmanlaajuiseen monopoliin sekä lyocellin tuotanto- että
teknologiamarkkinoilla. Keskittymä olisi poistanut Acordisin vahvimman kilpailijan Euroopan
talousalueen viskoosimarkkinoilta, ja jäljelle olisi jäänyt vain kolme pienempää kilpailijaa: espanjalainen
Sniace, ruotsalainen Svenska Rayon ja suomalainen Säteri. Komissio päätteli tämän perusteella, että
keskittymä olisi luonut määräävän aseman perusviskoosin ja kehruuvärjätyn viskoosin markkinoilla.

Tamponeissa käytettävän viskoosin markkinoiden osalta komissio totesi, että Acordisilla on jo määräävä
markkina-asema. Fuusio olisi sen vuoksi vahvistanut tätä asemaa, sillä eurooppalaisten tuottajien
lukumäärä olisi supistunut kolmesta kahteen.

Lenzing ja Acordis ovat tällä hetkellä sekä ainoat lyocellin tuottajat maailmassa että ainoat lyocellin
valmistus- ja käsittelyteknologian markkinatoimijat, jotka pystyvät tarjoamaan valmiin tekniikan.
Osapuolilla on yhdessä hallussaan suurin osa lyocellin valmistukseen ja käsittelyyn tarvittavista
patenteista, ja markkinoille pääsy on vaikeaa. Tämän vuoksi komissio katsoi, että keskittymä johtaisi
määräävään asemaan sekä lyocellin tuotantomarkkinoilla että sen teknologiamarkkinoilla.

Toisen vaiheen tutkimuksen aikana osapuolet ehdottivat seuraavia sitoumuksia: i) lyocellia koskeva
yleinen lisenssi; ii) järjestely, jossa osapuolet valmistaisivat lyocellia lisenssin haltijalle; iii) Galaxy-
tamponikuitua koskeva yleinen lisenssi. Komissio katsoi kuitenkin, että sitoumukset eivät riittäneet
poistamaan keskittymän aiheuttamia ongelmia.

Asiaa tutkittiin yhteistyössä Yhdysvaltojen kilpailuviraston FTC:n kanssa.

Tetra Laval / Sidel (141)

Komissio esti 30. lokakuuta yrityskaupan, jolla sveitsiläiseen Tetra Pak -pakkausliiketoiminnan
omistavaan Tetra Laval -konserniin kuuluva Tetra Laval B.V olisi hankkinut omistukseensa ranskalaisen
Sidel SA:n. Tetralla on määräävä asema kartonkipakkauksissa, joissa sen kokonaismarkkinaosuus
Euroopassa on yli 80 prosenttia. Sidelillä on johtava asema PET-muovituotteiden pakkauslaitteissa ja
erityisesti venytyspuhallusmuovauskoneissa (stretch blow moulding).

Komission tutkimuksessa ilmeni, että kartonkipakkausalalla määräävässä asemassa olevan yrityksen ja PET-
pakkauslaitteiden johtavan valmistajan yhdistyminen johtaisi määräävään asemaan PET-pakkauslaitteiden,
erityisesti herkkien tuotteiden pakkaamisessa käytettävien venytyspuhallusmuovauskoneiden, markkinoilla
Euroopan talousalueella (ETA). Lisäksi se vahvistaisi määräävää asemaa aseptisen kartongin
pakkauslaitteiden ja aseptisen kartongin markkinoilla ETA:ssa.

Komissio katsoi, että vaikka nykyiset kartonki- ja PET-pakkauslaitteet kuuluvat selvästi erillisille
merkityksellisille tuotemarkkinoille, nämä markkinat liittyvät läheisesti toisiinsa ja ovat molemmat osa
nestepakkausteollisuutta. Polyeteeni ja kartonki korvaavat toisensa teknisesti, sillä polyeteeniä voidaan

¥141∂ COMP/M.2416 – Tetra Laval / Sidel, 30.10.2001.
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käyttää kaikkien nykyisin kartonkiin pakattujen tuotteiden pakkaamiseen. Polyeteeniä ja kartonkia
käytetään jo nyt samoilla tuotesegmenteillä (nestemäiset meijerituotteet, mehut, hedelmänmakuiset
juomat sekä tee- ja kahvijuomat).

Jos Tetran määräävä asema kartonkipakkauksissa ja Sidelin johtava asema PET-pakkauslaitteissa
yhdistetään, sulautuman tuloksena syntyvä yritys voisi käyttää hyväksi määräävää asemaansa
kartonkipakkauksissa saadakseen määräävän aseman myös PET-pakkauslaitteissa. Jos Sidel poistuu
kilpailijana lähekkäisiltä markkinoilta, tämä vahvistaa Tetran määräävää asemaa myös kartonkipakkauksissa.
Sulautuman tuloksena syntyvän yrityksen määräävät asemat kaksilla lähekkäisillä markkinoilla
todennäköisesti vahvistaisivat toinen toistaan, lisäisivät markkinoille tulon esteitä ja vähentäisivät kilpailua.

Tetra ehdotti 9. lokakuuta 2001 useita sitoumuksia kilpailuongelmien poistamiseksi, mutta sitoumuksia
ei katsottu riittäviksi. Koska kilpailuongelmat olivat vakavia eikä Tetra voinut ratkaista niitä, komissiolla
ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin kieltää yritysten välinen sulautuma.

Koska Tetra Laval on jo hankkinut käytännöllisesti katsoen kaikki Sidelin osakkeet, komissio aikoo
tarkastella käytännön järjestelyjä, joilla tehokas kilpailu voidaan palauttaa markkinoille.

C – Sulautuma-asetuksen 2 artiklan 4 kohdan nojalla
tehdyt päätökset (yhteisyritykset) (142)

Smith & Nephew / Beiersdorf JV (143)

Sekä Smith & Nephew että Beiersdorf kehittävät, valmistavat ja jakelevat terveydenhoitoalan tuotteita, kuten
haavojen hoidossa, kipseissä ja sidonnassa tarvittavia tuotteita. Smith and Nephew’n päätoimipaikka sijaitsee
Lontoossa, Beiersdorfin Hampurissa. Hankkeessa aiottiin yhdistää niiden toiminnot haavojen hoidossa
käytettävien perinteisten tuotteiden, immobilisaatiossa ja laskimosairauksien (144) hoidossa tarvittavien
tuotteiden ja sidontatarvikkeiden alalla kummankin yhtiön puoliksi omistamaan yhteisyritykseen.

Näiden tuotteiden markkinat katsottiin pikemmin kansallisiksi kuin ETA:n laajuisiksi. Tämän perusteella
emoyhtiöiden toimintojen yhdistäminen olisi johtanut kilpailuongelmiin ammattikäyttöön tarkoitettujen
laastareiden, vahvistus- ja tukisiteiden ja kipsien markkinoilla useissa jäsenvaltioissa Belgia, Tanska,
Saksa, Espanja, Italia, Alankomaat ja Yhdistynyt kuningaskunta mukaan luettuina. Kilpailuongelmat
ratkesivat, kun yhtiöt sitoutuivat myymään tietyt tuotemerkit ja toiminnot joko tietyissä maissa,
maaryhmissä tai koko ETA:n alueella, jolloin ongelmia aiheuttaneet päällekkäisyydet poistuivat.

Yhteisyritystä arvioidessaan komissio tarkasteli myös sitä, rohkaisisiko yhteisyrityksen perustaminen
emoyhtiöitä sovittamaan yhteen kilpailukäyttäytymistään jäljelle jäävän toiminnan osalta. Tämä oli
erityisen tärkeää siksi, että Smith & Nephew’lla oli vahva markkina-asema kehittyneillä
haavanhoitomarkkinoilla ja Beiersdorfilla oli yhtä vahva asema laastareiden, sidontatarvikkeiden ja
pehmeiden ortopedisten tuotteiden kuluttajamarkkinoilla. Näistä vahvoista markkina-asemista

¥142∂ Koska sulautuma-asetuksen 2 artiklan 4 kohdan mukaisiin yhteisyritystapauksiin on sovellettava myös EY:n
perustamissopimuksen 81 artiklaa, niitä käsittelevät yleensä kilpailun pääosaston toiminnalliset yksiköt, ei yrityskeskittymien
valvonnan erityisryhmä.

¥143∂ COMP/JV.54 – Smith & Nephew / Beiersdorf/JV, 30.1.2001.
¥144∂ Laskimosairauksien hoitotuotteisiin kuuluvat puristus-, tuki- ja antitromboosisukat ja -sukkahousut.



250  XXXI KILPAILUSÄÄNTÖJEN SOVELTAMINEN EUROOPAN UNIONISSA

KILPAILURAPORTTI 2001

huolimatta komissio päätteli, että tällaista vaaraa ei ollut, koska markkinat, joilla emoyhtiöt toimivat, ovat
selvästi toisistaan erillään.

Hutchison/RCPM/ECT (145)

Komissio hyväksyi 3. heinäkuuta tietyin ehdoin Hutchison Netherlands BV:n (Hutchison) ja Rotterdamin
satamavalvontaviranomaisen (Rotterdam Municipal Port Management, RMPM) hankkeen ostaa
rotterdamilainen konttiterminaaliyhtiö Europe Combined Terminals BV (ECT). Hutchison kuuluu
Hutchison Whampoa -konserniin (Hongkong), joka tarjoaa ahtauspalveluja eri puolilla maailmaa.
Euroopassa Hutchisonilla on konttiterminaalit Felixstowen ja Thamesportin syväsatamissa. RMPM
vastaa Rotterdamin sataman kehittämisestä ja johtamisesta. ECT on Rotterdamin sataman johtava
konttiterminaalitoiminnan harjoittaja, ja satama on Manner-Euroopan suurin satama.

Yrityskaupassa yhdistyivät Manner-Euroopan johtava operaattori (ECT) ja Yhdistyneen kuningaskunnan
johtava konttiterminaalioperaattori (Hutchison). Toimenpiteen jälkeen Hutchison/ECT:llä olisi noin
50 prosentin markkinaosuus, eli markkinaosuus olisi yli kaksinkertainen verrattuna lähimpiin
kilpailijoihin (HHLA ja Eurogate). Osapuolten vahva markkina-asema ilmenee niiden korkeasta
osuudesta tarkasteltaessa suurimpien varustamoiden satamakäyntejä tärkeässä Pohjois-Euroopan ja
Kaukoidän välisessä ja Atlantin ylittävässä liikenteessä. Lisäksi osapuolten Felixstowen- ja Rotterdamin-
terminaaleilla on useita luonnonolosuhteisiin liittyviä etuja, joiden vuoksi ne soveltuvat erityisesti
suurille aluksille. Yhä suurempien alusten lisääntyvä käyttö tärkeillä Euroopasta lähtevillä ja sinne
suuntautuvilla reiteillä ja niiden erittäin suuri osuus jälleenlaivausliikenteestä vahvistaisivat entisestään
Hutchison/ECT:n markkina-asemaa.

Komissio päätteli tutkimuksensa perusteella, että keskittymä johtaisi määräävän aseman syntymiseen
ahtauspalvelujen tarjonnassa Pohjois-Euroopan jälleenlaivausmarkkinoilla. Tutkimuksen aikana
osapuolet toimittivat kuitenkin sitoumuksia, joiden johdosta Rotterdamin satamaan, joka on yksi Pohjois-
Euroopan tärkeimmistä syvänmeren konttialusten jälleenlaivaussatamista, tulee riippumatonta kilpailua.
Edellyttäen, että osapuolet noudattavat täysin antamiaan sitoumuksia, komissio julisti toimenpiteen
yhteismarkkinoille soveltuvaksi.

Hutchison/ECT (146)

Hutchison ilmoitti komissiolle 15. lokakuuta 2001 aikeestaan hankkia yksinomainen määräysvalta
ECT:ssä. Koska heinäkuussa asiassa Hutchison/RCPM/ECT tehtyyn päätökseen sisältyvien sitoumusten
määräaika ei ollut vielä päättynyt eikä useimpia sitoumuksia ollut vielä toteutettu, komission oli
arvioitava uusi toimenpide periaatteessa muuttumattoman markkinatilanteen perusteella. Komission
tutkimus vahvisti sen, että keskittymä johtaisi määräävän aseman syntymiseen jälleenlaivausliikenteen
ahtauspalvelujen markkinoilla Pohjois-Euroopassa.

Yrityskaupan jälkeen Hutchison olisi suurempi kuin kolme seuraavaksi suurinta kilpailijaa yhteensä
(Hamburger Hafen- und Lagergesellschaft, Eurogate ja Hessenatie). Hutchison/ECT:n vahvasta
markkina-asemasta on osoituksena myös niiden suuri osuus satamakäynneistä. Lisäksi niiden
terminaaleilla on useita luonnonolosuhteisiin liittyviä etuja, joiden vuoksi ne soveltuvat erityisesti
suurimmille konttialuksille. Näiden alusten osuus jälleenlaivausliikenteestä kasvaa jatkuvasti.

¥145∂ COMP/JV.55 – Hutchison/RCPM/ECT, 3.7.2001.
¥146∂ COMP/JV.56 – Hutchison/ECT, 29.11.2001.
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Tutkimuksen aikana osapuolet toimittivat sitoumuksia, jotka edistävät riippumattoman kilpailun luomista
Rotterdamin satamaan. Sitoumuksiin kuuluu muun muassa ECT:n 33,3 prosentin osuuden myynti
Maersk Delta BV:n (MDBV) konttiterminaalista riippumattomalle ostajalle. Konttiterminaali on
yhteisyritys tanskalaisen A.P. Møller -konsernin kanssa. Osapuolet takasivat myös riittävän kapasiteetin,
jotta riippumattomasta terminaalioperaattorista voisi tulla ECT:n vakava kilpailija Rotterdamin
satamassa.

Edellyttäen, että osapuolet noudattavat täysin antamiaan sitoumuksia, komissio päätteli, että
yrityskauppa ei johtaisi määräävään asemaan merkityksellisillä markkinoilla.

D – Tiivistelmä sulautuma-asetuksen 9 artiklan nojalla tehdyistä 
siirtämispäätöksistä

Enel/Wind/Infostrada (147)

Komissio päätti siirtää Italian kilpailuviranomaisten (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato)
tutkittavaksi vaikutukset, jotka Infostradan siirtymisellä Enelin ja France Telecomin omistukseen on
Italian sähköalalla. Sähkömarkkinoiden vapauttaminen on parhaillaan käynnissä Euroopan unionin
alueella, mutta koska Enelillä on vielä määräävä asema Italiassa, Italian viranomaiset pelkäävät, että se
voi suojella asemaansa sähkömarkkinoilla tarjoamalla yhdistettyjä palveluja.

Italian kilpailuviranomaiset pyysivät komissiota siirtämään keskittymän eräiden osien tutkimisen
Italialle. Sulautuma-asetuksen 9 artiklassa sallitaan tällaiset siirrot silloin, kun kansallinen
kilpailuviranomainen katsoo, että sulautuma voi vaarantaa tehokkaan kilpailun sen omilla markkinoilla.

Italian kilpailuviranomaiset totesivat, että Infostradan hankinta antaisi Enelille mahdollisuuden
suojella tai vahvistaa määräävää asemaansa sähköntoimitusten markkinoilla. Tarjoamalla yhdistettyjä
sähkö- ja televiestintäpalveluja ja erityisesti käyttämällä yhteislaskutuksen ja palvelukokonaisuuksien
yhteismarkkinoinnin tapaisia strategioita Enel voisi ”sitoa” nykyiset sähköasiakkaansa ja siten
vähentää tuntuvasti sähkömarkkinoiden vapauttamisen vaikutusta Italiassa.

Siirtäessään asian käsittelyn komissio katsoi, että Italian kilpailuvirastolla oli parhaat mahdollisuudet
tutkia asia, eikä se siksi ole ottanut lopullista kantaa tähän asiaan.

Komission tutkimus osoitti, että yrityskauppa ei aiheuta kilpailuongelmia televiestinnän eikä Internet-
markkinoiden osalta, ja hyväksyi siksi kaupan näiltä osin.

Metsäliitto Osuuskunta / Vapo Oy (148)

Komissio siirsi 8. helmikuuta osittain Suomen kilpailuviraston tutkittavaksi, mitä kilpailuvaikutuksia
seuraa, jos Metsäliitto ostaa osan Suomen valtion omistamasta Vapo Oy:stä.

Kauppa synnytti päällekkäisyyttä puupolttoaineiden, sahatavaran ja puunhankinnan markkinoilla.
Komissio hyväksyi kaupan sahatavaran ja puunhankinnan markkinoiden osalta, sillä se ei havainnut
kilpailuongelmia.

¥147∂ COMP/M.2216 – Enel/Wind/Infostrada, 19.1.2001.
¥148∂ COMP/M.2234 – Metsäliitto Osuuskunta / Vapo Oy, 8.2.2001.
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Kilpailuvirasto pyysi komissiota siirtämään sille osan keskittymän tutkinnasta eli kaupan vaikutuksen
puupolttoaineiden markkinoilla, turpeen markkinoilla ja niiden yhdistetyillä markkinoilla Suomessa.
Havainnot, joita komissio teki ensimmäisen vaiheen tutkimuksessa, tukivat kilpailuviraston
siirtopyynnössään esittämää alustavaa analyysiä.

Govia / Connex South Central (149)

Komissio hyväksyi 20. heinäkuuta Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaisten pyynnön siirtää niiden
tutkittavaksi yrityskauppa, jossa Newcastlessa toimiva Go-Ahead Group ja pariisilainen Keolis SA
hankkivat yhteisen määräysvallan lontoolaisessa Connex South Central Ltd:ssä (South Central).

Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaiset pyysivät asian käsittelyn siirtämistä sillä perusteella, että
toimenpide vaikutti kilpailuun tietyillä rautatieliikenteen reiteillä, erityisesti Lontoon, Gatwickin ja
Brightonin välisellä alueella, jolla se johtaisi South Centralin ja osapuolten nykyisen junayhtiön
Thameslinkin toimintojen päällekkäisyyteen. Viranomaiset totesivat myös, että kyseiset reitit olivat
paikallisia suhteessa Yhdistyneen kuningaskunnan koko rautatieverkkoon eikä toimi vaikuttaisi muihin
jäsenvaltioihin kuin Yhdistyneeseen kuningaskuntaan.

Komissio katsoi, että asian erityisolosuhteiden vuoksi sulautuma-asetuksessa säädetyt edellytykset
täyttyvät erityisesti sen osalta, että vaikutusalaan kuuluvat markkinat eivät muodosta merkittävää osaa
yhteismarkkinoista, ja että asia olisi sen vuoksi siirrettävä Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaisille.
Tämä oli ensimmäinen kerta, kun asia siirrettiin sulautuma-asetuksen 9 artiklan 2 kohdan b alakohdan
nojalla.

Shell/DEA (150)

Komissio siirsi 23. elokuuta 2001 Saksan kilpailuviranomaisten tutkittavaksi vaikutukset, joita Shellin ja
RWE-DEA:n aikomalla yhteisyrityksellä olisi öljytuotteiden jatkojalostusmarkkinoilla. Komissiolle
10. heinäkuuta 2001 ilmoitetun sopimuksen ehtojen mukaan Shell ja DEA aikoivat yhdistää öljyn ja
petrokemian alan jatkojalostustoiminnot yhteisyritykseen.

Saksan kilpailuvirasto (Bundeskartellamt) pyysi 3. elokuuta 2001 komissiota siirtämään osan asian
käsittelystä sille sulautuma-asetuksen 9 artiklaa soveltaen. Bundeskartellamt totesi, että ehdotettu
keskittymä uhkasi luoda määräävän aseman tai vahvistaa sitä liikennepolttonesteiden vähittäismarkkinoilla
ja useiden muiden öljytuotteiden markkinoilla. Analyysissään Saksan viranomaiset ottivat huomioon BP:n
ja E.ON:n aikeen yhdistää öljyn ja petrokemian alan jatkojalostustoimintonsa (Veba- ja Aral-tuotemerkit),
mikä muodostaa erillisen asian (katso asia COMP/M.2533 jäljempänä). Alustavana päätelmänään
Bundeskartellamt katsoi, että toimenpide saattaisi johtaa tilanteeseen, jossa uudella yksiköllä yhdessä
yhdistyneen BP/Veba/Aralin ja muiden suurten öljy-yhtiöiden kanssa olisi yhteinen määräävä asema
erityisesti liikennepolttonesteiden vähittäismarkkinoilla Saksassa.

Havainnot, joita komissio teki ensimmäisen vaiheen tutkimuksessa, tukivat Saksan kilpailuviraston
alustavaa analyysiä. Komissio katsoi myös, että Bundeskartellamtilla olisi parhaimmat mahdollisuudet
arvioida yhteisyrityksen kilpailuvaikutukset, sillä asiassa olisi tutkittava paikalliset alamarkkinat ja
toimitussuhteet. Lisäksi Bundeskartellamtilla oli huomattavaa asiantuntemusta alalla, sillä se oli
vastikään tutkinut suurten öljy-yhtiöiden väitettyä oman asemansa väärinkäyttöä hinnoittelussa.

¥149∂ COMP/M.2446 – Govia / Connex South Central, 20.7.2001.
¥150∂ COMP/M.2389 – Shell/DEA, 23.8.2001.
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BP/E.ON (151)

Komissio siirsi Bundeskartellamtin tutkittavaksi vaikutukset, joita Deutsche BP:n ja E.ON:n aikomalla
yhteisyrityksellä olisi jalostettujen öljytuotteiden jatkojalostusmarkkinoilla. Toimenpiteessä BP hankkisi
51 prosentin osakkuuden Veba Oel AG:ssä, joka on nykyisin E.ON:n täysin omistama tytäryhtiö. Veba
toimii öljy- ja petrokemian teollisuudessa sekä tuotantoketjun alkupäässä että jatkojalostuksessa (Veba-
ja Aral-tuotemerkit). E.ON:llä on mahdollisuus myydä myöhemmin jäljellä olevat osakkeet BP:lle,
jolloin Veba Oelin koko omistus siirtyy sille.

Bundeskartellamt pyysi 20. elokuuta komissiota siirtämään osan asian tutkinnasta sille sulautuma-
asetuksen (ETY) N:o 4064/89 9 artiklaa soveltaen. Bundeskartellamt katsoi, että ehdotettu keskittymä
uhkasi luoda määräävän aseman tai vahvistaa sitä liikennepolttoaineiden vähittäismarkkinoilla ja useiden
muiden öljytuotteiden markkinoilla. Analyysissään Saksan viranomaiset ottivat huomioon Shellin ja
DEA:n öljytuotteiden jatkojalostustoiminnan yhdistämisen (katso asia COMP/M.2389 edellä).

Alustavana päätelmänään Bundeskartellamt katsoi, että toimenpide saattaisi johtaa tilanteeseen, jossa
uudella yksiköllä yhdessä yhdistyneen Shell/DEA:n ja muiden suurten öljy-yhtiöiden kanssa on yhteinen
määräävä asema liikennepolttonesteiden vähittäismarkkinoilla Saksassa. Havainnot, joita komissio teki
ensimmäisen vaiheen tutkimuksessa, tukivat Saksan kilpailuviraston alustavaa analyysiä.

Haniel/Fels (152)

Komissio siirsi 17. lokakuuta Bundeskartellamtin tutkittavaksi vaikutukset, joita Haniel Baustoff-Industrie
Zuschlagstoffe GmbH:n hankkeella ostaa Fels-Werke GmbH olisi Saksan seinänrakennusmateriaalien
markkinoilla. Komissio päätti myös, että kaupan vaikutuksia Alankomaiden seinänrakennusmateriaalien
alalla oli tarkasteltava lähemmin, ja aloitti yksityiskohtaisen tutkimuksen.

Pyytäessään asian käsittelyn siirtämistä Bundeskartellamt oli todennut, että keskittymä uhkasi luoda
määräävän aseman tai vahvistaa sitä seinänrakennusmateriaalien Saksan markkinoilla, ja pyysi
komissiota siirtämään asian tämän osan käsittelyn sille. Bundeskartellamtin alustavan arvion mukaan
toimenpide uhkasi johtaa tilanteeseen, jossa uudella yksiköllä olisi määräävä asema erityisesti tiilisissä
rakennusmateriaaleissa useilla Saksan alueellisilla markkinoilla. Havainnot, joita komissio teki
ensimmäisen vaiheen tutkimuksessa, tukivat Saksan kilpailuviraston alustavaa analyysiä.

Komissio katsoi, että Bundeskartellamtilla oli parhaat mahdollisuudet arvioida kaupan kilpailuvaikutuksia
tiilisten rakennusmateriaalien markkinoihin Saksassa.

Haniel/Ytong (153)

Pian sen jälkeen kun komissio oli päättänyt aloittaa toisen vaiheen tutkimuksen ja siirtää osan Hanielia ja
Felsiä koskevasta asiasta Saksan kilpailuvirastolle Bundeskartellamtille, Haniel oli osapuolena myös
Ytongia koskevassa asiassa, jossa oli kyse samanlaisesta päätösyhdistelmästä. Tässä asiassa komissio
siirsi 30. marraskuuta saksalaisen solubetonivalmistajan Ytongin hankintaa koskevan yrityskaupan
Saksaa koskevat osat Saksan kilpailuviraston käsiteltäväksi. Samana päivänä komissio päätti, että kaupan

¥151∂ COMP/M.2533 – BP/E.ON, 6.9.2001.
¥152∂ COMP/M.2495 – Haniel/Fels, 17.10.2001.
¥153∂ COMP/M.2568 – Haniel/Ytong, 30.11.2001.
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vaikutusta Alankomaiden seinänrakennusmateriaalien alaan on tutkittava tarkemmin, minkä vuoksi se
aloitti yksityiskohtaisen tutkimuksen.

Saksan kilpailuvirasto totesi 13. marraskuuta 2001, että keskittymä uhkasi luoda määräävän aseman tai
vahvistaa sitä seinänrakennusmateriaalien markkinoilla Saksassa, ja pyysi komissiota siirtämään kaupan
tältä osin Saksan viranomaisten tutkittavaksi sulautuma-asetuksen (ETY) N:o 4064/89 9 artiklaa
soveltaen. Bundeskartellamtin alustavan arvion mukaan toimenpide uhkasi johtaa tilanteeseen, jossa
uudella yksiköllä olisi määräävä asema erityisesti tiilisissä rakennusmateriaaleissa useilla Saksan
alueellisilla markkinoilla. Havainnot, joita komissio teki ensimmäisen vaiheen tutkimuksessa, tukivat
Saksan kilpailuviraston alustavaa analyysiä.

Komissio katsoi, että Bundeskartellamtilla oli parhaat mahdollisuudet arvioida asian vaikutukset
kilpailuun tiilisten seinänrakennusmateriaalien markkinoilla Saksassa, sillä arviointi edellyttää
paikallisten (ala)markkinoiden ja toimitussuhteiden tutkimista. Bundeskartellamt oli vastikään tutkinut
alaa Saksassa ja oli jo aloittanut Hanielin ja Fels-Werke GmbH:n välisen yrityskaupan tutkinnan.

E – Tiivistelmä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tekemistä 
päätöksistä

RAG/Saarbergwerke / Preussag Anthrazit

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin kumosi 31. tammikuuta 2001 komission 29. heinäkuuta 1998
tekemän päätöksen (COMP/ECSC.1252), jolla komissio hyväksyi Saksan hiiliteollisuuden
rakenneuudistukseen liittyvän fuusion. Tuomioistuin katsoi, että komissio ei ollut ottanut huomioon
fuusioanalyysissään RAG:n Saarbergwerkestä maksamaan hintaan mahdollisesti sisältyvän valtiontuen
kaupallisia ja taloudellisia vaikutuksia. Saarbergwerke oli tuolloin Saksan valtion ja Saarin osavaltion
omistuksessa. Komission on tehtävä asiassa uusi päätös, jossa sen on otettava huomioon mahdollisen
valtiontuen vaikutus kilpailuun. Lisäksi tuomion perusteella näyttää siltä, että komissiolla on yleinen
velvollisuus tutkia valtiontuen vaikutukset kilpailuun fuusiopäätöksiä tehtäessä.

F – 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 a ja b alakohdan sekä 6 artiklan 
2 kohdan nojalla tehdyt päätökset

Asia n:o Nimi Päätöksen 
päivämäärä EYVL Julkaisupäivä

M.2248 CVC / Advent / Carlyle / Lafarge matériaux de spécialités 5.1.2001 C 49 15.2.2001

M.2255 Telefónica Intercontinental / Sonera 3G Holding / 
Consortium IPSE 2000 9.1.2001 C 49 15.2.2001

M.2192 Smithkline Beecham / Block Drug 11.1.2001 C 43 9.2.2001

M.2246 Sofinim / KBC Invest / Mercator&Noordstar / VIV / 
Tournesoleon / De Clerck / FOC 11.1.2001 C 49 15.2.2001
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M.2254 Aviapartner / Maersk / Novia 11.1.2001 C 27 27.1.2001

M.2041 United Airlines / US Airways 12.1.2001

M.2244 Royal Vopak / Ellis & Everard 16.1.2001 C 85 15.3.2001

M.2252 Kuoni / TRX / E-TRX / TRX Central Europe JV 17.1.2001 C 46 13.2.2001

M.2259 Terra / Amadeus / 1Travel.com 17.1.2001 C 49 15.2.2001

M.2264 Industri Kapital / Fives-Lille 17.1.2001 C 48 14.2.2001

M.2216 Enel / Wind / Infostrada 19.1.2001 C 39 7.2.2001

M.2270 Babcock Borsig / MG Technologies / SAP Markets / 
Deutsche Bank / VA TECH / ec4ec 22.1.2001 C 207 25.7.2001

M.2247 CU Italia / Banca Popolare di Lodi JV 24.1.2001 C 46 13.2.2001

M.2265 Ricoh / Lanier Worldwide 24.1.2001 C 159 1.6.2001

M.2166 CSC Ploenzke / Dachser / E-Chain Logistics 26.1.2001 C 273 28.9.2001

M.2278 Lafarge / Blue Circle JV 29.1.2001 C 76 8.3.2001

M.2269 Sasol / Condea 30.1.2001 C 107 7.4.2001

M.2296 ENI / Lasmo 1.2.2001 C

M.2262 Flughafen Berlin (II) 5.2.2001 C 68 2.3.2001

M.2285 Schroder Ventures Limited / Homebase 5.2.2001 C 49 15.2.2001

M.2234 Metsäliitto Osuuskunta / Vapo OY / JV 8.2.2001

M.2272 Rewe / BML / Standa Commerciale 8.2.2001 C 91 22.3.2001

M.2284 ABN Amro / Perkins Food 8.2.2001 C 68 2.3.2001

M.2228 C & N / Thomas Cook 9.2.2001

M.2185 Océ-Technologies / Real Software / Océ-Real Business 
Solutions 12.2.2001 C 68 2.3.2001

M.2219 E.ON Energie / Energie Oberösterreich / JCE+JME 12.2.2001 C 330 24.11.2001

M.2291 VNU / AC Nielsen 12.2.2001 C 74 7.3.2001

M.2197 Hilton / Accor / Forte / Travel Services JV 16.2.2001 C 127 27.4.2001

M.2143 BT / Viag Intercom 19.2.2001 C 207 25.7.2001

M.2271 Cargill / Agribrands 19.2.2001 C 74 7.3.2001

M.2310 Hutchison / Investor / HI3G 19.2.2001

M.2290 SFK99-Rahasto / Fortum / Naps Systems 22.2.2001 C 180 26.6.2001

M.2292 AEA Investors / DLJMB Funding III / BF Goodrich 
Performance Materials 22.2.2001 C 74 7.3.2001

M.2306 Berkshire Hathaway / Johns Manville 22.2.2001 C 181 27.6.2001

M.2280 BASF / Bertschi / Hoyer / Vlag JV 23.2.2001 C 243 31.8.2001

M.2302 Heinz / CSM 23.2.2001 C 83 14.3.2001

M.2324 Sanmina Corporation / AB Segerström & Svensson 23.2.2001 C 74 7.3.2001

M.2208 Chevron / Texaco 28.2.2001 C 128 28.4.2001

M.2294 Etexgroup / Glynwed Pipe Systems 28.2.2001 C 94 24.3.2001

M.2312 Abbott / BASF 28.2.2001 C 149 19.5.2001

M.2335 Michel Mineralölhandel / Thyssen-ELF Oil 28.2.2001 C 140 12.5.2001

M.2336 Thomson Multimedia / Technicolor 28.2.2001 C 206 24.7.2001

M.2317 Lafarge / Blue Circle (II) 1.3.2001 C 180 26.6.2001

M.2256 Philips / Agilent Health Care Solutions 2.3.2001 C 292 18.10.2001

M.2305 Vodafone Group plc / Eircell 2.3.2001 C 128 28.4.2001

M.2340 EDP / Cajastur / Caser / Hidroeléctrica Del Cantábrico 5.3.2001 C 128 28.4.2001

M.2309 Ericsson / Skandia / Alleato / JV 8.3.2001 C 89 20.3.2001

M.2330 Cargill / Banks 9.3.2001 C 107 7.4.2001
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M.2277 Degussa / Laporte 12.3.2001 C 130 1.5.2001

M.2341 Banco Popular Español / Fortior Holding 12.3.2001 C 127 27.4.2001

M.2356 Hermes / Codan JV 12.3.2001 C 99 29.3.2001

M.2346 Telefónica / Portugal Telecom / Brazilian JV 13.3.2001 C 111 12.4.2001

M.2357 Vattenfall / Hamburger Elektricitätswerke / Nordic 
Powerhouse 13.3.2001 C 90 21.3.2001

M.1976 Shell / Halliburton / Well Dynamics JV 15.3.2001 C 127 27.4.2001

M.2343 Toro Assicurazioni / Lloyd Italico 15.3.2001 C 127 27.4.2001

M.2282 BT / Esat Digifone 16.3.2001

M.2368 Gilde / Capvis / Soudronic 16.3.2001 C 105 5.4.2001

M.2267 Siemens / Janet JV 19.3.2001 C 128 28.4.2001

M.2353 RWE / Hidroeléctrica del Cantábrico 19.3.2001 C 143 16.5.2001

M.2364 Deutsche Bank / Banque Worms 19.3.2001 C 321 16.11.2001

M.2227 Goldman Sachs / Messer Griesheim 20.3.2001 C 127 27.4.2001

M.2240 CVC / Mascotech 20.3.2001 C 274 29.9.2001

M.2257 France Télécom / Equant 21.3.2001 C 187 3.7.2001

M.2375 PAI + UGI / ELF Antargaz 21.3.2001 C 347 8.12.2001

M.2377 Sydkraft / ABB / German Power Trading JV 21.3.2001 C 181 27.6.2001

M.2249 Marconi / RTS JV 23.3.2001 C 107 7.4.2001

M.2308 Northrop Grumman / Litton Industries 23.3.2001 C 195 11.7.2001

M.2344 Xchange / BAE Systems JV 23.3.2001 C 127 27.4.2001

M.2275 Pepsico / Quaker 27.3.2001

M.2323 HSBC-CCF / Banque Hervet 27.3.2001 C 107 7.4.2001

M.2339 Conforama / Salzam Mercatone 27.3.2001 C 107 7.4.2001

M.2348 Outokumpu / Norzink 27.3.2001 C 175 20.6.2001

M.2366 Denso / MMC 27.3.2001 C 242 30.8.2001

M.2367 Siemens / E.ON / Shell / SSG 27.3.2001 C 172 16.6.2001

M.2079 Raytheon / Thales JV 30.3.2001 C 127 27.4.2001

M.2231 Huntsman International / Albright & Wilson Surfactants 
Europe 30.3.2001 C 165 8.6.2001

M.2334 DMDATA / Kommunedata / e-Boks JV 30.3.2001 C 127 27.4.2001

M.2223 Getronics / Hagemeyer JV 2.4.2001

M.2350 Campbell / ECBB (Unilever) 2.4.2001 C 140 12.5.2001

M.2384 Ratos / 3i Group / Atle 2.4.2001 C 145 17.5.2001

M.2365 Schlumberger / Sema 5.4.2001 C 137 9.5.2001

M.2313 Teka / Finatlantis / Holdivat 6.4.2001

M.2354 Enichem / Polimeri 6.4.2001

M.2355 Dow / Enichem Polyuréthanes 6.4.2001 C 138 11.5.2001

M.2358 Flextronics / Ericsson 6.4.2001 C 159 1.6.2001

M.2360 SGS / R & S / Freeglass JV 6.4.2001 C 140 12.5.2001

M.2383 VNU / RCS Editori 6.4.2001 C 127 27.4.2001

M.2263 Philips / LG Electronics JV 9.4.2001 C 180 26.6.2001

M.2349 E.ON / Sydkraft 9.4.2001

M.2286 Buhrmann / Samas Office Supplies 11.4.2001

M.2281 Endesa / CDF / Snet (katso ECSC 1352) 17.4.2001 C 179 23.6.2001

M.2347 Mannesmann Arcor / Netcom Kassel 17.4.2001 C 165 8.6.2001

M.2328 Shell / Beacon / 3i / Twister 19.4.2001 C 138 11.5.2001
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M.2222 UGC / Liberty Media 24.4.2001 C 172 16.6.2001

M.2279 Nortel / Mundinteractivos / Broad Media JV 25.4.2001 C 190 6.7.2001

M.2394 SCI Systems / Nokia Networks 25.4.2001 C 172 16.6.2001

M.2398 Linde / Jungheinrich JV 25.4.2001 C 160 2.6.2001

M.2345 Deutsche BP / Erdölchemie 26.4.2001 C 174 19.6.2001

M.2218 Thomas Cook Holdings / British Airways JV 30.4.2001

M.2374 Telenor / ErgoGroup / DNB / Accenture JV 2.5.2001 C 160 2.6.2001

M.2414 Vattenfall / HEW 2.3.2001 C 140 12.5.2001

M.2268 Pernod Ricard / Diageo / Seagram Spirits 8.5.2001

M.2373 Compass / Selecta 8.5.2001 C 160 2.6.2001

M.2395 Morgan Grenfell / Whitbread 8.5.2001 C 172 16.6.2001

M.2391 CVC / Cinven / Assidomän 10.5.2001 C 189 5.7.2001

M.2396 Industri Kapital / Perstorp (II) 11.5.2001 C 274 29.9.2001

M.2405 Dow Chemical / Ascot 11.5.2001

M.2407 Bertelsmann / RTL Group 11.5.2001 C 291 17.10.2001

M.2435 EDS / Systematics 11.5.2001

M.2315 The Airline Group / Nats 14.5.2001 C 160 2.6.2001

M.2419 Apax / Schering / Metagen 14.5.2001 C 196 12.7.2001

M.2329 Société générale / Deufin 17.5.2001 C 308 1.11.2001

M.2342 Techint / Vai JV 17.5.2001

M.2406 Cepsa Gas Comercializadora / Total Fina Elf Gas & 
Power España 17.5.2001 C 180 26.6.2001

M.2409 Rail Gourmet Holding / Narvesen 17.5.2001 C 171 15.6.2001

M.2426 Ineos / Phenolchemie 17.5.2001

M.2370 Thales / Airsys-ATM 21.5.2001 C 237 23.8.2001

M.2418 ORF / Netway / Adworx 21.5.2001 C 201 17.7.2001

M.2433 Barclays Bank / Minimax 21.5.2001 C 180 26.6.2001

M.2445 NIB Capital / Internatio-Muller Chemical Distribution 21.5.2001 C 171 15.6.2001

M.2359 International Fuel Cells (UTC) / SOPC (Shell) JV 29.5.2001

M.2386 MEI / Philips 29.5.2001 C 332 27.11.2001

M.2401 Industri Kapital / Telia Enterprise 29.5.2001 C 272 27.9.2001

M.2424 Tyco / CIT 29.5.2001

M.2442 Nobia / Magnet 29.5.2001

M.2408 Rewe COM / Henkel / TEN UK / TEN DE 31.5.2001 C 308 1.11.2001

M.2451 Hilton / Scandic 31.5.2001 C 238 24.8.2001

M.2190 LSG / OFSI 1.6.2001 C 238 24.8.2001

M.2437 NEC / Toshiba 5.6.2001 C 189 5.7.2001

M.2397 BC Funds / Sanitec 6.6.2001 C 207 25.7.2001

M.2458 Bertelsmann / VVC JV 6.6.2001 C 190 6.7.2001

M.2466 Sodexho / Abela (II) 8.6.2001 C 206 24.7.2001

M.2421 Continental / TEMIC 11.6.2001 C 250 8.9.2001

M.2441 Amcor / Danisco / Ahlstrom 11.6.2001 C 273 28.9.2001

M.2393 Skanska Sverige / Posten / HOOC 13.6.2001 C 181 27.6.2001

M.2403 Schneider / Thomson Multimedia JV 13.6.2001 C 251 11.9.2001

M.2430 Schroder Ventures / Grammer 13.6.2001 C 325 21.11.2001

M.2303 Ciaoweb / WE Cube 14.6.2001 C 179 23.6.2001

M.2400 Dexia / Artesia 14.6.2001 C 325 21.11.2001
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M.2413 BHP / Billiton (katso ECSC 1356) 14.6.2001 C 238 24.8.2001

M.2463 Speedy Tomato 14.6.2001 C 279 3.10.2001

M.2448 Dexia / Banco Sabadell / Dexia Banco Local 19.6.2001

M.2449 Goldman Sachs / SJPC / SCP De Milo / Nascent 19.6.2001 C 319 14.11.2001

M.2459 CDC / Charterhouse / Alstom Contracting 19.6.2001 C 188 4.7.2001

M.2460 IBM / Informix 19.6.2001 C 198 13.7.2001

M.2415 Interpublic / True North 21.6.2001 C 251 11.9.2001

M.2300 YLE / TDF / Digita JV 26.6.2001 C 272 27.9.2001

M.2369 CNH / FHE 26.6.2001

M.2404 Elkem / Sapa 26.6.2001 C 251 11.9.2001

M.2469 Vodafone / Airtel 26.6.2001 C 207 25.7.2001

M.2490 Knorr-Bremse SFS / Webasto Thermosysteme JV 26.6.2001 C 243 31.8.2001

M.2411 Autologic / TNT / Wallenius / Cat JV 27.6.2001

M.2427 Infineon / Cryptomathic JV 27.6.2001 C 199 14.7.2001

M.2468 SEAT Pagine Gialle / Eniro 27.6.2001 C 198 13.7.2001

M.2478 IBM Italia / Business Solutions JV 29.6.2001 C 278 2.10.2001

M.2479 Flextronics / Alcatel 29.6.2001 C 278 2.10.2001

M.2494 Debitel / Debitel Nederland 29.6.2001

M.2402 Creditanstalt / RZB JV 7.7.2001 C 238 24.8.2001

M.2439 Hitachi / STMicroelectronics / SuperH JV 3.7.2001 C 252 12.9.2001

M.2464 Nomura International / Le Méridien Hôtels 3.7.2001 C 198 13.7.2001

M.2493 Norske Skog / Abitibi / Papco 3.7.2001

M.2452 Belgacom / Bas Holding / Securitas 5.7.2001 C 238 24.8.2001

M.2461 OM Group / DMC2 5.7.2001 C 250 8.9.2001

M.2476 Blue Circle / Michelin JV 5.7.2001 C 284 10.10.2001

M.2432 Angelini / Phoenix JV 6.7.2001 C 281 5.10.2001

M.2488 Alcatel / Alcatel Space 6.7.2001 C 321 16.11.2001

M.2387 Heineken / Bayerische Brauholding JV 12.7.2001 C 327 22.11.2001

M.2453 GKN / Brambles 12.7.2001 C 238 24.8.2001

M.2465 CVC / Amstelland 16.7.2001

M.2501 Eureko / Interamerican 16.7.2001 C 243 31.8.2001

M.2489 Borg Warner / Hitachi 17.7.2001 C 242 30.8.2001

M.2473 Finnforest / Moelven Industrier 18.7.2001 C 239 25.8.2001

M.2382 Usinor / Arbed / Aceralia (katso ECSC 1351) 19.7.2001

M.2431 Allianz / Dresdner 19.7.2001 C 316 10.11.2001

M.2512 EQT Northern Europe / Electrolux 20.7.2001 C 251 11.9.2001

M.2438 SES / Stork / Fokker Space 24.7.2001 C 239 25.8.2001

M.2425 Coop Norden 26.7.2001 C 242 30.8.2001

M.2471 Accenture / Lagardère / JV 26.7.2001 C 327 22.11.2001

M.2480 Thomson / Carlton JV 26.7.2001 C 238 24.8.2001

M.2337 Nestlé / Ralston Purina 27.7.2001 C 239 25.8.2001

M.2352 SWB / Stadtwerke Bielefeld JV 27.7.2001 C 321 16.11.2001

M.2491 Sampo / Storebrand 27.7.2001 C 290 16.10.2001

M.2514 Mazda Motor Corporation / MCL 27.7.2001 C 251 11.9.2001

M.2456 Preussag / TUI Belgium 2.8.2001 C 238 24.8.2001

M.2513 RWE / Kärntner Energie Holding 2.8.2001 C 286 12.10.2001
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M.2518 GFE / Shell Hydrogen / HQC 2.8.2001 C 242 30.8.2001

M.2503 HBG / Ballast Nedam / Baggeren JV 3.8.2001 C 284 10.10.2001

M.2440 Siemens / Yazaki / JV 6.8.2001 C 264 29.9.2001

M.2516 RPBE / Britax 6.8.2001

M.2531 Sara Lee / Earthgrains 6.8.2001 C 250 8.9.2001

M.2534 SCI Systems / Nokia Networks 6.8.2001 C 281 5.10.2001

M.2399 Friesland Coberco / Nutricia 8.8.2001 C

M.2447 Fabricom / GTI 9.8.2001 C 330 24.11.2001

M.2517 Bristol Myers Squibb / Du Pont 9.8.2001

M.2536 Fabricom / Sulzer 9.8.2001 C 330 24.11.2001

M.2506 Autostrade / Saba 10.8.2001 C 274 29.9.2001

M.2508 Fortum / OM JV 10.8.2001 C 327 22.11.2001

M.2474 RZB / Centrobank 21.8.2001 C 321 16.11.2001

M.2422 Hapag-Lloyd / Hamburger Hafen- und Lagerhaus / 
HHLA-CT 22.8.2001 C 272 27.9.2001

M.2362 Dalkia Holding / Clemessy 23.8.2001 C 315 9.11.2001

M.2487 Bertelsmann / Arnoldo Mondadori JV 23.8.2001 C 279 3.10.2001

M.2548 Cinven / Castrol 23.8.2001 C 350 11.12.2001

M.2539 EQT Northern Europe / Duni 27.8.2001 C 272 27.9.2001

M.2509 Dow / Reichhold JV 28.8.2001 C 251 11.9.2001

M.2532 Fiat / Italenergia / Montedison 28.8.2001 C 284 10.10.2001

M.2538 3i / WM-Data / Atea 30.8.2001 C 315 9.11.2001

M.2563 Edf / Fenice 30.8.2001 C 251 11.9.2001

M.2573 A & C / Grossfarma 30.8.2001 C 271 26.9.2001

M.2575 Liberty Mutual / Grupo RSA Espana 31.8.2001 C 282 6.10.2001

M.2540 Fidis / SEI / JV 4.9.2001 C 274 29.9.2001

M.2553 Endesa / Enel-Elettrogen 4.9.2001 C 281 5.10.2001

M.2556 HUK Coburg / Wiener Städtische / HMA 4.9.2001 C 273 28.9.2001

M.2558 Havas / Tempus 4.9.2001 C 319 14.11.2001

M.2583 Insys / Hunting Engineering 7.9.2001 C 296 23.10.2001

M.2566 Shell-Cinergy / EDA / EPA JV 13.9.2001 C 321 16.11.2001

M.2260 Hitachi / LG Electronics JV 14.9.2001 C 296 23.10.2001

M.2486 Itochu / Marubeni JV 14.9.2001 C 270 25.9.2001

M.2529 JCD / RCS / Publitransport / IPG 14.9.2001 C 300 26.10.2001

M.2560 Apax / MPM 14.9.2001 C 272 27.9.2001

M.2580 Collins & Aikman Product / Textron Automotive Trim 14.9.2001 C 274 29.9.2001

M.2541 RWA / Verbund JV 17.9.2001

M.2586 CE / Yorkshire Electric 17.9.2001

M.2588 Rheinbraun Brennstoff / SSM Coal 17.9.2001 C 327 22.11.2001

M.2587 Rabobank / Autoplastics 19.9.2001 C 308 1.11.2001

M.2549 Sanmina / SCI Systems 20.9.2001 C 296 23.10.2001

M.2554 IF Holding / FCI JV 20.9.2001 C 298 24.10.2001

M.2571 Johnson Controls / Sagem 20.9.2001 C 281 5.10.2001

M.2574 Pirelli / Edizione / Olivetti / Telecom Italia 20.9.2001 C 325 21.11.2001

M.2527 Telenor East / ECO Telecom / Vimpel-Communications 21.9.2001 C 298 24.10.2001

M.2510 Cendant / Galileo 24.9.2001 C 321 16.11.2001
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M.2276 The Coca-Cola Company / Nestlé JV 27.9.2001 C 308 1.11.2001

M.2462 Ericsson / Sony JV 27.9.2001 C 281 5.10.2001

M.2481 Balli / Klöckner (katso ECSC 1359) 27.9.2001 C 288 13.10.2001

M.2526 GE Insurance Holding / National Mutual Life 27.9.2001 C 323 20.11.2001

M.2559 USG / Deutsche Perlite 27.9.2001 C 296 23.10.2001

M.2542 Schmalbach-Lubeca / Rexam 28.9.2001

M.2576 Telefónica / Ericsson JV 28.9.2001 C 328 23.11.2001

M.2546 EADS / Nortel 1.10.2001 C 296 23.10.2001

M.2552 Norske Skog / Peterson 1.10.2001 C 316 10.11.2001

M.2584 Tyco / Sensormatic 1.10.2001 C 308 1.11.2001

M.2505 Tyco / CR Bard 4.10.2001 C 298 24.10.2001

M.2595 Stora Enso / Stora Enso Timber 4.10.2001 C 296 23.10.2001

M.2598 TDC / CMG / Migway JV 4.10.2001

M.2545 Degussa / Ausimont 8.10.2001 C 298 24.10.2001

M.2592 3i / Eqvitec / Pohjola / Suomi / Ion Blast 11.10.2001 C 358 15.12.2001

M.2593 3i / Oko Bank / Uniglass Engineering 11.10.2001

M.2572 Time / IPC 12.10.2001 C 321 16.11.2001

M.2507 Xchange / BAE Systems / Procur 15.10.2001

M.2528 Maersk IT / LM Ericsson / WAC 15.10.2001 C 319 14.11.2001

M.2537 Philips / Marconi Medical Systems 17.10.2001 C 321 16.11.2001

M.2562 Bertelsmann / France Loisirs 17.10.2001 C 309 6.11.2001

M.2608 INA / FAG 18.10.2001

M.2601 WPP / Tempus 22.10.2001 C 316 10.11.2001

M.2611 Schroder Ventures / Goldman Sachs / Cognis 22.10.2001 C 342 5.12.2001

M.2477 Atle / Pricerunner JV 23.10.2001 C 322 17.11.2001

M.2577 GE Capital / Heller Financial 23.10.2001

M.2590 Solectron / C-MAC 23.10.2001 C 308 1.11.2001

M.2613 Alcoa / BHP Billiton JV 23.10.2001 C 322 17.11.2001

M.2626 Merloni / Foster Wheeler Italiana JV 24.10.2001 C 323 20.11.2001

M.2569 Interbrew / Beck’s 26.10.2001 C 320 15.11.2001

M.2297 BP Chemicals / Solvay (PP) 29.10.2001 C 327 22.11.2001

M.2299 BP Chemicals / Solvay / HDPE JV 29.10.2001 C 327 22.11.2001

M.2504 Cadbury Schweppes / Pernod Ricard 29.10.2001 C 321 16.11.2001

M.2535 Sogefi / Filtrauto 29.10.2001

M.2561 Prudential / BPB 6.11.2001 C 323 20.11.2001

M.2623 ABN AMRO / Finaref-PPR JV 6.11.2001 C 339 1.12.2001

M.2614 Thyssenkrupp / Camom / Eurig 7.11.2001 C 327 22.11.2001

M.2567 Nordbanken / Postgirot 8.11.2001 C 347 8.12.2001

M.2578 Banco Santander Central Hispánico / AKB 12.11.2001 C 339 1.12.2001

M.2605 Mead / Westvaco 12.11.2001 C 328 23.11.2001

M.2628 Koch / Kosa 12.11.2001 C 339 1.12.2001

M.2629 Flextronics / Xerox 12.11.2001 C 339 1.12.2001

M.2483 Groupe Canal+ / RTL / GJCD JV 13.11.2001

M.2604 ICA Ahold / Dansk Supermarked 13.11.2001 C 342 5.12.2001

M.2603 ZF Friedrichshafen / Mannesmann Sachs 19.11.2001
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M.2620 Enel / Viesgo 20.11.2001

M.2570 BRFKredit / Codan / Boligtorvet JV 21.11.2001 C 339 1.12.2001

M.2417 Skanska / Sita 23.11.2001 C 344 6.12.2001

M.2443 E.ON / Powergen 23.11.2001

M.2523 Siemens / AEM / E-Utile 23.11.2001 C 344 6.12.2001

M.2643 Blackstone / CDPQ / Deteks BW 23.11.2001 C 358 15.12.2001

M.2652 Blackstone / CDPQ / Deteks NRW 23.11.2001 C 358 15.12.2001

M.2641 Posten / DSV 26.11.2001

M.2616 Deutsche Bank / TDC JV 27.11.2001

M.2565 PPC / Wind JV 28.11.2001

M.2630 Siemens / Wiener Stadtwerke / Master Talk 28.11.2001 C 358 15.12.2001

M.2635 DMV II 28.11.2001

M.2524 Hydro / SQM / Rotem JV 5.12.2001

M.2550 Mezzo / Muzzik 6.12.2001

M.2637 Nutricia / Baxter / 2.HSC 6.12.2001 C 358 15.12.2001

M.2645 SAAB / WM-Data AB / Saab Caran JV 6.12.2001

M.2646 Rhenus / VIA Verkehr Holding (SNCF) / 
Rhenus-Keolis 7.12.2001

M.2656 Cinven / Klöckner Pentaplast 7.12.2001

M.2638 3i / Consors / 100 World 10.12.2001

M.2660 NPM / ABN AMRO / Norit Personal Care Holding 10.12.2001

M.2602 Gerling / NCM 11.12.2001

M.2647 Iveco / Irisbus 11.12.2001

M.2661 Winterthur / Prudential Assurance 12.12.2001

M.2485 Verbund / Estag 14.12.2001

M.2642 BT / Concert 17.12.2001

M.2651 AT & T / Concert 17.12.2001

M.2654 Flextronics Network Services / Telaris Södra 17.12.2001

M.2676 Sampo / Varma Sampo / IF Holding JV 18.12.2001

M.2627 Otto Versand / Sabre / Travelocity JV 19.12.2001

M.2653 Voestalpine / Polynorm 19.12.2001

M.2677 Anglogold / Normandy 19.12.2001

M.2663 CU Vita / Risparmio Vita Assicurazioni 20.12.2001

M.2674 Sonae / CNP-Assurances / LL Porto Retail JV 20.12.2001

M.2675 EDF / TXU Europe / West Burton Power Station 20.12.2001

M.2678 Sonae / CNP-Assurances / Inparsa JV 20.12.2001

M.2679 EDF / TXU Europe / 24 Seven 20.12.2001

JV.54 Smith & Nephew / Beiersdorf JV 30.1.2001 C 89 20.3.2001

JV.56 Hutchison / ECT 29.11.2001
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1.2 Neuvoston asetuksen (ETY) N:o 4064/89 8 artiklan nojalla tehdyt päätökset154        

2 EHTY:n perustamissopimuksen 66 artiklan nojalla tehdyt päätökset

Asia n:o Nimi Päätöksen 
päivämäärä Julkaisu

M.2033 Metso / Svedala 24.1.2001 ¥154∂

M.2097 SCA / Metsä Tissue 31.1.2001 EYVL L 57, 27.2.2002

M.1853 EDF / ENBW 7.2.2001 EYVL L 29, 28.2.2002

M.1915 The Post Office / TPG / SPPL 13.3.2001 ¥154∂

M.2139 Bombardier / Adtranz 3.4.2001 EYVL L 69, 12.3.2002

M.2201 MAN / Auwärter 20.6.2001 EYVL L 116, 3.5.2002

M.2220 General Electric / Honeywell 3.7.2001 ¥154∂

M.2314 BASF / Pantochim / Eurodiol 11.7.2001 EYVL L 132, 17.5.2002

M.2333 DE Beers / LVMH 25.7.2001 ¥154∂

M.2434 Grupo Villar MIR / ENBW / Hidroeléctrica del 
Cantábrico 26.9.2001 ¥154∂

M.2283 Schneider / Legrand 10.10.2001 ¥154∂

M.2187 CVC / Lenzing 17.10.2001 ¥154∂

M.2416 Tetra Laval / Sidel 30.10.2001 ¥154∂

M.2420 Mitsui / CVRD / Caemi 30.10.2001 ¥154∂

M.2498 UPM-Kymmene / Haindl 21.11.2001 ¥154∂

M.2499 Norske Skog / Parenco / Walsum 21.11.2001 ¥154∂

M.2389 Shell / DEA 20.12.2001 ¥154∂

M.2530 Südzucker / Saint-Louis 20.12.2001 ¥154∂

M.2533 BP / E.ON 20.12.2001 ¥154∂

JV.55 Hutchison / RCPM / ECT 3.7.2001 EYVL C 76, 8.3.2001

¥154∂ Ei vielä julkaistu mutta saatavilla kilpailun pääosaston Internet-sivustossa (http://europa.eu.int/comm/competition/
mergers/cases/).

Asia n:o Nimi Päätöksen 
päivämäärä Julkaisu

ECSC.1345 Salzgitter / Robert 30.1.2001 ¥154∂

ECSC.1352 Endesa / CDF / SNET (katso M.2281) 17.4.2001 ¥154∂

ECSC.1354 Usinor / Tubisud Italia 2.5.2001 ¥154∂

ECSC.1355 Interseroh / Hansa 27.7.2001 ¥154∂

ECSC.1357 VA Stahl / TSTG 11.9.2001 ¥154∂

ECSC.1358 Scholz / Alba / Elsa JV 5.10.2001 ¥154∂

ECSC.1351 Usinor / Arbed / Aceralia (katso M.2382) 23.11.2001 ¥154∂

ECSC.1360 Duferco / Sogepa / Carsid 28.11.2001 ¥154∂

ECSC.1362 Thyssenkrupp / Bitros JV 7.12.2001 ¥154∂
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G – 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 ja 2 kohdan nojalla tehdyt päätökset

Viite Päivämäärä Aihe

IP/01/34 12.1.2001 Komissio hyväksyy yrityskaupan, jolla SmithKline Beecham hankkii 
omistukseensa Block Drugin.

IP/01/35 12.1.2001 Komissio hyväksyy AviaPartnerin osakkuuden skandinaavisessa Novia-
yrityksessä, joka tarjoaa lentoasemien maahuolintapalveluja.

IP/01/48 15.1.2001 Komissio hyväksyy United Airlinesin ja US Airwaysin fuusion tietyin ehdoin.

IP/01/57 16.1.2001 Komissio antaa Vopakille luvan ostaa Ellis & Everard.

IP/01/79 19.1.2001 Komissio antaa Italian kilpailuviranomaisten tutkia vaikutukset, joita 
Infostradan siirtymisellä Enelin omistukseen on Italian sähkömarkkinoilla.

IP/01/109 25.1.2001 Komissio hyväksyy yrityskaupan, jolla Ricoh hankkii omistukseensa Lanier 
Worldwiden.

IP/01/126 31.1.2001 Komissio hyväksyy Smith & Nephew’n ja Beiersdorfin välisen yhteisyrityksen 
edellyttäen divestointeja.

IP/01/138 31.1.2001 Komissio hyväksyy yrityskaupan, jolla Condea siirtyy Sasolin omistukseen.

IP/01/164 6.2.2001 Komissio hyväksyy Berlin Brandenburg Flughafen Holdingin siirtymisen 
Hochtiefin ja IVG-konsortion omistukseen.

IP/01/183 9.2.2001 Osa Metsäliiton ja Vapon yrityskaupan tutkinnasta siirretään Suomen 
kilpailuvirastolle.

IP/01/188 12.2.2001 Komissio hyväksyy Thomas Cook Holdingsin siirtymisen C&N Touristicin 
omistukseen.

IP/01/192 12.2.2001 Komissio hyväksyy VNU:n ja ACNielsenin fuusion.

IP/01/217 15.2.2001 Komissio aloittaa perusteellisen tutkimuksen MAN/Auwärter-fuusiosta.

IP/01/223 16.2.2001 Komissio hyväksyy yrityskaupan, jolla British Telecom hankkii omistukseensa 
E.ON:n osuuden VIAG Interkomista.

IP/01/230 19.2.2001 Komissio hyväksyy kaksi matkailupalveluihin erikoistunutta Accor Forten ja 
Hiltonin yhteisyritystä.

IP/01/232 20.2.2001 Komissio antaa Cargill-yritykselle luvan ostaa Agribrands International.

IP/01/250 26.2.2001 Komissio hyväksyy kaupan, jolla Heinz ostaa CMS:n 
elintarvikeliiketoiminnan.

IP/01/287 1.3.2001 Komissio hyväksyy kaupan, jolla Glynwed’s Pipe Systems Division siirtyy 
Etexille.

IP/01/288 1.3.2001 Komissio hyväksyy Chevronin ja Texacon fuusion.

IP/01/289 1.3.2001 Komissio hyväksyy BASFin lääkealan liiketoiminnan siirtymisen Abbottille.

IP/01/290 1.3.2001 Komissio antaa Michel Mineralölhandelille luvan ostaa kaksi Thyssen Elf Oilin 
myyntiedustajaa.

IP/01/295 1.3.2001 Komissio aloittaa perusteellisen tutkimuksen yrityskaupasta, jolla ECT siirtyy 
Hutchisonin ja Rotterdamin satamaviranomaisen omistukseen.

IP/01/298 2.3.2001 Komissio aloittaa perusteellisen tutkimuksen General Electric / Honeywell
-fuusiosta.

IP/01/300 2.3.2001 Komissio hyväksyy yrityskaupan, jolla Blue Circle Industries siirtyy 
Lafargelle.

IP/01/306 5.3.2001 Komissio hyväksyy yrityskaupan, jolla Philips ostaa Agilentin 
terveydenhoitoalan liiketoimintayksikön.
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IP/01/307 5.3.2001 Komissio hyväksyy yrityskaupan, jolla Eircell siirtyy Vodafone-konsernille.

IP/01/312 6.3.2001 Komissio hyväksyy EDP:n, Cajasturin ja Caserin yhteisen tarjouksen 
Hidrocantábricosta.

IP/01/340 12.3.2001 Komissio hyväksyy Cargill/Banks-yhteisyrityksen maataloustuotteiden kaupan 
alalla.

IP/01/352 12.3.2001 Komissio hyväksyy kaupan, jolla Degussa ostaa Laporten, mutta edellyttää 
divestointeja.

IP/01/381 16.3.2001 Komissio hyväksyy Shellin ja Halliburtonin välisen yhteisyrityksen.

IP/01/376 15.3.2001 Komissio hyväksyy kaupan, jolla italialainen vakuutusyhtiö Lloyd Italico 
siirtyy Toro Assicurazionille.

IP/01/408 19.3.2001 Komissio hyväksyy kaupan, jolla Telenorin omistusosuus Esat Digifonesta 
siirtyy British Telecomille.

IP/01/417 20.3.2001 Komissio hyväksyy RWE:n määräysvallan Hidrocantábricossa.

IP/01/424 21.3.2001 Komissio hyväksyy Messer Griesheimin siirtymisen Goldman Sachsin 
omistukseen.

IP/01/423 21.3.2001 Komissio hyväksyy MSX Internationalin ja Delco Remy Internationalin 
siirtymisen Citicorp venture capitalin omistukseen.

IP/01/426 22.3.2001 Komissio hyväksyy yrityskaupan, jolla France Telecom ostaa Equantin.

IP/01/429 22.3.2001 Komissio antaa luvan yrityskauppaan, jolla Paribas Affaires Industrielles (PAI) 
ja UGI ostavat Elf Antargazin.

IP/01/438 26.3.2001 Komissio antaa Northrop Grummanille luvan ostaa Litton Industries.

IP/01/450 28.3.2001 Komissio hyväksyy Quakerin siirtymisen Pepsicon omistukseen.

IP/01/452 28.3.2001 Komissio aloittaa perusteellisen tutkimuksen yrityskaupasta, jolla Pantochim ja 
Eurodiol siirtyvät BASFin omistukseen.

IP/01/451 28.3.2001 Komissio hyväksyy Norzincin siirtymisen Outokummun omistukseen. 

IP/01/449 28.3.2001 Komissio hyväksyy Magneti Marelli Climatizzazionen siirtymisen japanilaisen 
Denso Corporationin omistukseen.

IP/01/453 28.3.2001 Komissio hyväksyy Shellin osakkuuden Siemens Solarissa.

IP/01/478 30.3.2001 Komissio hyväksyy Thalesin ja Raytheonin yhteisyrityksen.

IP/01/486 2.4.2001 Komissio hyväksyy kaupan, jolla Huntsman International ostaa Albright & 
Wilsonin pinta-aktiivisiin aineisiin liittyvät Euroopan toiminnot.

IP/01/481 2.4.2001 Komissio aloittaa perusteellisen tutkimuksen Legrandin siirtymisestä Schneider 
Electricin omistukseen.

IP/01/485 2.4.2001 Komissio hyväksyy sähköisiin kirjelaatikoihin liittyvän yhteisyrityksen 
Tanskassa.

IP/01/492 3.4.2001 Komissio hyväksyy Getronicsin ja Hagemeyerin yhteisyrityksen tieto- ja 
viestintätekniikan tukkukaupan alalla.

IP/01/493 3.4.2001 Komissio hyväksyy Atlen siirtymisen Ratosin ja 3i Group Plc:n omistukseen.

IP/01/494 3.4.2001 Komissio hyväksyy kaupan, jolla Campbell Soup ostaa Unileverin European 
Culinary Brands Businesses -yritysryhmän.

IP/01/518 6.4.2001 Komissio hyväksyy Ericssonin matkaviestintoimintojen siirtymisen 
Flextronicsin omistukseen.

IP/01/520 6.4.2001 Komissio hyväksyy Seman siirtymisen Schlumbergerin omistukseen.

IP/01/525 6.4.2001 Komissio hyväksyy Enichemin polyuretaaniliiketoiminnan siirtymisen Dow 
Chemicalin omistukseeen.

IP/01/529 10.4.2001 Komissio hyväksyy espanjalaisen Tekan yhteisen määräysvallan belgialaisessa 
Holdivatissa.

IP/01/531 10.4.2001 Komissio hyväksyy Sydkraftin siirtymisen E.ON:n yksinomaiseen 
määräysvaltaan.

IP/01/532 10.4.2001 Komissio hyväksyy Philipsin ja LG Electronicsin yhteisyrityksen.
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IP/01/555 11.4.2001 Komissio hyväksyy kaupan, jolla Buhrmann ostaa Samasin 
toimistotarvikeliiketoiminnan, mutta edellyttää toiminnoista luopumista.

IP/01/573 19.4.2001 Komissio aloittaa perusteellisen tutkimuksen De Beersin ja LVMH:n 
yhteisyrityksestä.

IP/01/574 19.4.2001 Komissio aloittaa perusteellisen tutkimuksen rakennusalan yrityskaupasta, jolla 
CRH ostaisi Addtekin.

IP/01/601 25.4.2001 Komissio hyväksyy kaupan, jolla Liberty Media hankkii määräysvallan tuovan 
omistusosuuden UnitedGlobalCommunications-yhtiöstä.

IP/01/611 26.4.2001 Komissio hyväksyy Linden ja Jungheinrichin yhteisen Internet-
markkinapaikan.

IP/01/618 26.4.2001 Komissio hyväksyy Erdölchemien siirtymisen BP:n yksinomaiseen 
määräysvaltaan.

IP/01/629 2.5.2001 Komissio hyväksyy Thomas Cook Holdingsin ja British Airwaysin 
yhteisyrityksen.

IP/01/638 3.5.2001 Komissio hyväksyy toimistotarvikealan norjalaisen yhteisyrityksen Date 
B2B:n.

IP/01/668 8.5.2001 Komissio hyväksyy Selecta Groupin siirtymisen Compass Group Plc:n 
omistukseen.

IP/01/669 8.5.2001 Komissio hyväksyy yrityskaupan, jolla Pernod Ricard ja Diageo ostavat 
Seagramin alkoholi- ja viiniliiketoiminnan.

IP/01/670 8.5.2001 Komissio aloittaa perusteellisen tutkimuksen T-Onlinen, TUI:n ja 
Neckermannin matkailualan yhteisyrityksestä.

IP/01/676 10.5.2001 Komissio hyväksyy kaupan, jolla CVC Capital Partners ja Cinven ostavat kaksi 
AssiDomänin liiketoimintayksikköä.

IP/01/683 14.5.2001 Komissio hyväksyy yhteisen määräysvallan Yhdistyneen kuningaskunnan 
lennonjohtopalveluista vastaavassa NATS-yhtiössä.

IP/01/686 14.5.2001 Komissio hyväksyy sitoumusten perusteella kaupan, jolla Industri Kapital ostaa 
Perstorp Ab:n kemikaalialan liiketoiminnan.

IP/01/687 14.5.2001 Komissio hyväksyy Systematicsin siirtymisen Electronic Data Systemsille.

IP/01/726 22.5.2001 Komissio hyväksyy Thalesin ja Siemensin lennonjohtoalan yhteisyrityksen 
purkamisen.

IP/01/727 22.5.2001 Komissio hyväksyy itävaltalaisen Internet-alan yhteisyrityksen Adworxin.

IP/01/764 30.5.2001 Komissio hyväksyy Industri Kapitalin määräysvaltaan johtavan 
omistusosuuden Telian Thor-tytäryhtiössä.

IP/01/765 30.5.2001 Komissio hyväksyy Matsushitan yksinomaisen määräysvallan kahdessa 
patteritehtaassa Belgiassa ja Puolassa.

IP/01/772 1.6.2001 Komissio hyväksyy Scandic Hotelsin siirtymisen Hiltonin omistukseen.

IP/01/773 5.6.2001 Komissio aloittaa perusteellisen tutkimuksen toimenpiteestä, jolla 
Hidrocantábrico siirtyy Grupo Villar Mirin ja EnBW:n yhteiseen 
määräysvaltaan.

IP/01/774 5.6.2001 Komissio hyväksyy toimenpiteen, jolla Lufthansa Service Holding hankkii 
yksinomaisen määräysvallan Onex Food Services -yhtiöstä.

IP/01/798 6.6.2001 Komissio antaa luvan NEC:n avaruusalan yhteisyritykseen Toshiban kanssa.

IP/01/804 7.6.2001 Komissio hyväksyy kaupan, jolla kylpyhuonetuotteiden valmistaja Sanitec 
siirtyy BC Fundsin omistukseen.

IP/01/810 8.6.2001 Komissio hyväksyy kaupan, jolla Sodexho hankkii omistukseensa useita Albert 
Abelan yrityksiä.

IP/01/822 12.6.2001 Komissio hyväksyy Amcorin, Daniscon ja Ahlstromin joustopakkaustoiminnan 
sulautumisen.

IP/01/823 12.6.2001 Komissio hyväksyy Daimler Chryslerin tytäryhtiön Temicin siirtymisen 
Continentalin omistukseen.

IP/01/838 14.6.2001 Komissio hyväksyy Schneiderin ja Thomson Multimedian yhteisyrityksen.
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IP/01/839 14.6.2001 Komissio hyväksyy Skanskan ja Postenin yhteisyrityksen.

IP/01/847 15.6.2001 Komissio hyväksyy Artesian siirtymisen Dexian omistukseen.

IP/01/841 14.6.2001 Komissio hyväksyy BHP:n ja Billitonin fuusion.

IP/01/848 15.6.2001 Komissio hyväksyy Speedy Tomaton ja Olivettin italialaisen Internet-
portaalialan yhteisyrityksen. 

IP/01/870 20.6.2001 Komissio hyväksyy amerikkalaisen Informix Softwaren siirtymisen niin ikään 
amerikkalaisen IBM:n omistukseen.

IP/01/886 22.6.2001 Komissio hyväksyy True Northin siirtymisen Interpublicin omistukseen 
markkinointiviestinnän alalla.

IP/01/890 22.6.2001 Komissio aloittaa perusteellisen tutkimuksen kaupasta, jolla CVC hankkii 
omistukseensa itävaltalaisen kuituteollisuuden yrityksen LENZINGin.

IP/01/904 27.6.2001 Komissio hyväksyy kaupan, jolla Fiat Hitachi Excavators siirtyy CNH Globalin 
määräysvaltaan.

IP/01/905 27.6.2001 Komissio hyväksyy kaupan, jolla Airtel siirtyy Vodafonen yksinomaiseen 
määräysvaltaan.

IP/01/906 27.6.2001 Komissio sallii Télédiffusion de Francen hankkia määräysvallan suomalaisesta 
Digitasta.

IP/01/907 27.6.2001 Komissio hyväksyy Sapan siirtymisen Elkemin omistukseen.

IP/01/911 28.6.2001 Komissio hyväksyy kaupan, jolla joukko yrityksiä hankkii omistukseensa 
Renault'n CAT-yhtiön.

IP/01/912 28.6.2001 Komissio hyväksyy Ruotsissa puhelinluetteloita julkaisevan yrityksen ENIROn 
siirtymisen SEAT:n omistukseen.

IP/01/926 2.7.2001 Komissio hyväksyy kaupan, jolla Flextronics ostaa Alcatelin 
matkapuhelintehtaan Lavalissa Ranskassa. 

IP/01/928 2.7.2001 Komissio hyväksyy IBM:n ja Fiatin italialaisen yhteisyrityksen.

IP/01/936 3.7.2001 Komissio hyväksyy Creditanstaltin ja RaiffeisenZentralbankin yhteisyrityksen.

IP/01/938 3.7.2001 Komissio aloittaa perusteellisen tutkimuksen brasilialaisten rautamalmin 
tuottajien sulautumisesta.

IP/01/952 4.7.2001 Komissio hyväksyy Hitachin ja STMicroelectronicsin yhteisyrityksen, jonka 
tarkoituksena on lisensoida ja kehittää RISC-mikroprosessoriytimiä.

IP/01/953 4.7.2001 Komissio hyväksyy kaupan, jolla Hansolin omistamat singaporelaisen Pan Asia 
Paperin osakkeet siirtyvät Norske Skogille ja Abitibille.

IP/01/965 6.7.2001 Komissio aloittaa perusteellisen tutkimuksen suunnitellusta kaupasta, jolla 
Tetra Laval ostaisi ranskalaisen Sidelin.

IP/01/966 6.7.2001 Komissio hyväksyy kaupan, jolla OM Group (Yhdysvallat) ostaa Degussan 
kemikaali- ja katalyyttiliiketoimintayksiköt.

IP/01/973 9.7.2001 Komissio hyväksyy Angelinin ja Phoenixin italialaisen yhteisyrityksen 
lääkeaineiden tukkukaupan alalla.

IP/01/974 9.7.2001 Komissio hyväksyy toimenpiteen, jolla Alcatel hankkii Alcatel Spacen 
yksinomaiseen määräysvaltaansa.

IP/01/993 12.7.2001 Komissio aloittaa perusteellisen tutkimuksen kahden ruotsalaisen pankin, SE 
Bankenin ja FöreningsSparbankenin, fuusiosta.

IP/01/994 13.7.2001 Komissio hyväksyy kaupan, jolla Heineken ostaa Bayerische Brauholdingin 
oluttoiminnot.

IP/01/1002 17.7.2001 Komissio hyväksyy kaupan, jolla CVC ostaa Amstellandin 
liiketoimintayksikön.

IP/01/1034 19.7.2001 Komissio hyväksyy Finnforestin Moelven-kaupan.

IP/01/1040 19.7.2001 Komissio hyväksyy Dresdner Bankin siirtymisen Allianz AG:n omistukseen.

IP/01/1041 19.7.2001 Komissio aloittaa perusteellisen tutkimuksen fuusiosta, jonka osapuolina ovat 
terästuottajat Usinor ja Arbed/Aceralia.
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IP/01/1053 23.7.2001 Komissio tutkii perusteellisesti kaupan, jolla saksalainen paperinvalmistaja 
Haindl siirtyy UPM-Kymmenen ja Norske Skogin omistukseen.

IP/01/1067 25.7.2001 Komissio hyväksyy Saab Ericsson Spacen (Ruotsi) ja Storkin (Alankomaat) 
yhteisen määräysvallan Fokker Space -yhtiössä (Alankomaat).

IP/01/1122 27.7.2001 Komissio hyväksyy Accenturen ja Lagarderen yhteisyrityksen.

IP/01/1123 27.7.2001 Komissio hyväksyy vähittäiskaupan yhteisyrityksen Coop Nordenin. 

IP/01/1136 27.7.2001 Komissio hyväksyy ehdollisesti lemmikkieläinruokia valmistavan Ralston 
Purinan siirtymisen Nestlén omistukseen.

IP/01/1137 27.7.2001 Komissio hyväksyy norjalaisen Storebrand ASA:n siirtymisen suomalaisen 
Sampo Oyj:n omistukseen. 

IP/01/1138 27.7.2001 Fordille annetaan lupa ostaa Mazdan tukkujakelutoiminnot Yhdistyneessä 
kuningaskunnassa. 

IP/01/1179 3.8.2001 Komissio antaa Preussagille luvan ostaa TUI Belgiumin koko osakepääoma.

IP/01/1181 3.8.2001 Komissio hyväksyy RWE:n ja Bundesland Kärntenin yhteisen määräysvallan 
Kärntner Energieholding Beteiligungs GmbH:ssa.

IP/01/1187 6.8.2001 Komissio hyväksyy Hollandse Beton Groep N.V:n ja Ballast Nedam N.V:n 
yhteisyrityksen ruoppausalalla.

IP/01/1194 7.8.2001 Komissio hyväksyy autonosia valmistavan Siemensin ja Yazakin 
yhteisyrityksen.

IP/01/1197 9.8.2001 Komissio hyväksyy Nutrician siirtymisen Friesland Cobercolle meijerialalla.

IP/01/1199 10.8.2001 Komissio hyväksyy Fabricomin yksinomaisen määräysvallan Sulzerissa.

IP/01/1200 10.8.2001 Komissio hyväksyy Fabricomin yksinomaisen määräysvallan GTI:ssä.

IP/01/1201 10.8.2001 Komissio hyväksyy Du Pont Pharmaceuticals -yhtiön siirtymisen Bristol-Myers 
Squibbin omistukseen.

IP/01/1221 23.8.2001 Komissio hyväksyy HHLA:n ja Hapag-Lloydin välisen yhteisyrityksen, joka 
hoitaa uutta Altenwerderin konttiterminaalia Hampurin satamassa.

IP/01/1223 24.8.2001 Komissio aloittaa perusteellisen tutkimuksen kaupasta, jolla St. Louis Sucre 
siirtyy Südzuckerin omistukseen.

IP/01/1224 24.8.2001 Komissio hyväksyy Bertelsmannin ja Arnoldo Mondadorin yhteisyrityksen.

IP/01/1225 24.8.2001 Komissio hyväksyy Dalkian yksinomaisen määräysvallan Clemessyssä.

IP/01/1229 28.8.2001 Komissio hyväksyy Montedisonin siirtymisen Fiatin omistukseen Italenergian 
kautta.

IP/01/1235 3.9.2001 Komissio hyväksyy kaupan, jolla Angelini ja Phoenix ostavat italialaisen 
lääkeaineiden tukkukauppiaan Grossfarman.

IP/01/1239 5.9.2001 Komissio hyväksyy Tempusin siirtymisen Havas Advertisingin omistukseen.

IP/01/1241 5.9.2001 Komissio hyväksyy Fidisin (Fiat) ja Sein (Enel) italialaisen autonvuokrausalan 
yhteisyrityksen.

IP/01/1247 7.9.2001 Komissio siirtää öljytuotteita koskevan osan BP/E.ON-kaupasta Saksan 
tutkittavaksi ja aloittaa tarkemmat tutkimukset petrokemian markkinoiden 
osalta. 

IP/01/1273 17.9.2001 Komissio hyväksyy Hitachin ja LG Electronicsin yhteisyrityksen.

IP/01/1274 17.9.2001 Komissio hyväksyy JCDecaux’n, Rizzoli Corriere della Seran ja 
Publitransportin italialaisen yhteisyrityksen ulkomainonnan alalla. 

IP/01/1277 18.9.2001 Komissio hyväksyy Yorkshire Power Groupin siirtymisen CE Electricin 
omistukseen.

IP/01/1278 18.9.2001 Komissio hyväksyy SSM Coalin siirtymisen Rheinbraunin omistukseen.

IP/01/1299 20.9.2001 Komissio hyväksyy ehdollisesti Olivettin ja Telecom Italian siirtymisen Pirellin 
ja Edizionen yhteiseen määräysvaltaan.

IP/01/1307 24.9.2001 Komissio hyväksyy Galileon siirtymisen Cendantin yksinomaiseen 
määräysvaltaan (molemmat Yhdysvalloista).
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IP/01/1333 27.9.2001 Komissio hyväksyy jääteetä ja kahvia koskevan Coca-Colan ja Nestlén 
yhteisyrityksen muutetussa muodossaan.

IP/01/1335 28.9.2001 Komissio hyväksyy Klöcknerin siirtymisen Ballin omistukseen.

IP/01/1344 1.10.2001 Komissio hyväksyy Sensormatic Electronicsin siirtymisen Tyco Internationalin 
omistukseen.

IP/01/1345 2.10.2001 Komissio hyväksyy Telefonica/Ericsson-yhteisyrityksen.

IP/01/1346 2.10.2001 Komissio hyväksyy Norske Skogin ja Petersonin yhteisyrityksen rasvatiiviiden 
paperien markkinoilla.

IP/01/1347 2.10.2001 Komissio hyväksyy kaupan, jolla Schmalbach-Lubeca ostaa kaksi Rexamin 
juomatölkkitehdasta.

IP/01/1369 5.10.2001 Komissio hyväksyy Tele Danmark Mobile Internationalin ja CMG Wireless 
Data Solutionsin yhteisyrityksen.

IP/01/1370 5.10.2001 Komissio hyväksyy yhdysvaltalaisen lääketieteellisiä laitteita valmistavan C.R. 
Bardin siirtymisen Tyco Internationalin omistukseen.

IP/01/1414 12.10.2001 Komissio hyväksyy brittiläisen lehtikustantamon IPC:n siirtymisen Timen 
(AOL Time Warner) omistukseen.

IP/01/1438 18.10.2001 Komissio siirtää Bundeskartellamtille Haniel/Fels-kaupan tutkinnan Saksan 
rakennusmateriaalimarkkinoiden osalta ja syventää Alankomaiden markkinoita 
koskevaa tutkimustaan.

IP/01/1439 17.10.2001 Komissio hyväksyy kaupan, jolla Philips ostaa Marconi Medical Systemsin.

IP/01/1455 19.10.2001 Komissio hyväksyy saksalaisen teollisten laakereiden valmistajan FAG 
Kugelfischerin siirtymisen kilpailijan INA:n omistukseen.

IP/01/1462 22.10.2001 Komissio hyväksyy Tempusin siirtymisen WPP:n omistukseen.

IP/01/1466 24.10.2001 Komissio hyväksyy Heller Financialin siirtymisen GE Capitalin omistukseen.

IP/01/1467 23.10.2001 Komissio hyväksyy Henkelin Cognis-yhtiön myynnin Schroder Venturesille ja 
Goldman Sachsille.

IP/01/1499 26.10.2001 Komissio hyväksyy Becksin siirtymisen Interbrew’n omistukseen.

IP/01/1509 29.10.2001 Komissio hyväksyy BP:n ja Solvayn HDPE-yhteisyrityksen ja Solvayn 
polypropeeniliiketoiminnan siirtymisen BP:lle.

IP/01/1510 29.10.2001 Komissio hyväksyy ranskalaisen Filtrauton, joka valmistaa autojen suodattimia, 
siirtymisen sen italialaisen kilpailijan Sogefin omistukseen.

IP/01/1511 30.10.2001 Komissio antaa Cadbury Schweppesille luvan Pernod Ricardin 
virvoitusjuomatoimintojen ostoon.

IP/01/1552 8.11.2001 Komissio hyväksyy yrityskaupan, jolla Nordea ostaa Postgirot Bank AB:n.

IP/01/1565 13.11.2001 Komissio hyväksyy AKB:n siirtymisen SCH:n omistukseen.

IP/01/1559 13.11.2001 Komissio antaa Koch Industriesille luvan hankkia yksinomainen määräysvalta 
KoSa-yhtiössä.

IP/01/1564 13.11.2001 Komissio hyväksyy kaupan, jolla Flextronics ostaa Xeroxin 
toimistotarvikeliiketoiminnan.

IP/01/1578 13.11.2001 Komissio hyväksyy ICA Aholdin ja Dansk Supermarkedin yhteisyrityksen.

IP/01/1579 14.11.2001 Komissio hyväksyy Canal+:n, RTL:n ja Groupe Jean-Claude Darmonin välisen 
yhteisyrityksen urheilutapahtumien lähetysoikeuksien alalla.

IP/01/1609 19.11.2001 Komissio hyväksyy Mannesmann Sachsin siirtymisen ZF Friedrichshafenin 
omistukseen.

IP/01/1615 20.11.2001 Komissio antaa Enelille luvan ostaa Endesan tytäryhtiö Viesgo.

IP/01/1660 26.11.2001 Komissio antaa E.ON:lle luvan Powergenin ostoon. 

IP/01/1661 26.11.2001 Komissio hyväksyy kaupan, jolla Blackstone ja CDPQ ostavat kaksi Deutsche 
Telekomin kaapeliyksikköä.

IP/01/1691 29.11.2001 Komissio hyväksyy kreikkalaisen telealan yhteisyrityksen, jonka osapuolet ovat 
kreikkalainen sähköyhtiö PPC ja italialainen operaattori Wind.
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1.2 Neuvoston asetuksen (ETY) N:o 4064/89 8 artiklan nojalla tehdyt päätökset

IP/01/1692 29.11.2001 Komissio hyväksyy DMV:n siirtymisen Mannesmannröhren-Werken 
omistukseen.

IP/01/1697 29.11.2001 Komissio hyväksyy tietyin ehdoin ECT:n siirtymisen yhteisestä 
määräysvallasta yksinomaiseen määräysvaltaan.

IP/01/1709 30.11.2001 Komissio siirtää Haniel/Ytong-kaupan Saksan rakennusmateriaalimarkkinoita 
koskevat osat Bundeskartellamtille ja syventää Alankomaiden markkinoita 
koskevaa tutkimustaan.

IP/01/1736 5.12.2001 Komissio tutkii tarkemmin Bayernin suunnitelman ostaa Aventis Crop Science.

IP/01/1753 6.12.2001 Komissio hyväksyy Norsk Hydron ja NutriSIn erikoislannoitteiden 
yhteisyrityksen.

IP/01/1766 7.12.2001 Komissio hyväksyy ranskalaisten musiikkikanavien Muzzikin ja Mezzon 
sulautumisen.

IP/01/1767 7.12.2001 Komissiolta lupa Saabin ja WM-Datan yhteisyritykselle, joka tarjoaa ilmailu- ja 
autoteollisuuden konsulttipalveluja.

IP/01/1805 12.12.2001 Komissio hyväksyy luottovakuutusyhtiö NCM:n siirtymisen Gerlingille.

IP/01/1838 17.12.2001 Komissio hyväksyy Verbundin ja ESTAGin yhteisen määräysvallan 
itävaltalaisessa energiayhtiössä STEWEAGissa.

IP/01/1844 17.12.2001 Komissio hyväksyy British Telecommunicationsin ja AT&T:n telealan Concert-
yhteisyrityksen purkamisen.

IP/01/1846 18.12.2001 Komissio hyväksyy Flextronicsin ja Telaris Södran välisen yrityskaupan.

IP/01/1881 20.12.2001 Komissio hyväksyy Otto Versandin ja Sabren yhteisyrityksen Internetissä 
tarjottavien matkatoimistopalvelujen alalla.

IP/01/1900 21.12.2001 Komissio hyväksyy kaupan, jolla EdF ostaa osan TXU Europesta.

IP/01/1901 21.12.2001 Komissio hyväksyy Sammon, Varma-Sammon, Skandian ja Storebrandin 
vahinkovakuutushankkeen.

Viite Päivämäärä Aihe

IP/01/103 24.1.2001 Komissiolta ehdollinen hyväksyntä Metson ja Svedalan fuusiolle.

IP/01/147 31.1.2001 Komissio estää SCA Mölnlycken ja Metsä Tissuen välisen yrityskaupan.

IP/01/175 7.2.2001 Komissio hyväksyy tietyin ehdoin kaupan, jolla EdF hankkii omistusosuuden 
saksalaisesta sähköyhtiöstä EnBW:stä.

IP/01/364 14.3.2001 Komissio hyväksyy Yhdistyneen kuningaskunnan, Alankomaiden ja 
Singaporen postitoiminnan harjoittajien väliset yhteisyritykset tietyin ehdoin.

IP/01/501 3.4.2001 Komissio hyväksyy Adtranzin siirtymisen Bombardierin omistukseen 
sitoumusten perusteella.

IP/01/874 20.6.2001 Komissio hyväksyy Auwärterin (Neoplan) siirtymisen MAN:n omistukseen.

IP/01/939 3.7.2001 Komissio estää GE/Honeywell-kaupan.

IP/01/940 3.7.2001 Komissio hyväksyy sitoumusten perusteella ECT:n siirtymisen Hutchisonin ja 
Rotterdamin satamaviranomaisen omistukseen.

IP/01/984 11.7.2001 Komissio hyväksyy Eurodiolin ja Pantochimin siirtymisen BASFin 
omistukseen.

IP/01/1069 25.7.2001 Komissio hyväksyy De Beersin ja LVMH:n yhteisyrityksen, mutta varoittaa De 
Beersiä ”Supplier of Choice” -sopimuksista.

IP/01/1320 26.9.2001 Komissio hyväksyy Hidroeléctrica del Cantábricon siirtymisen Grupo Villar 
Mirin ja EnBW:n yhteiseen määräysvaltaan tietyin ehdoin.
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H – Yhteisöjen tuomioistuinten tuomiot

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

IP/01/1393 10.10.2001 Komissio kieltää Schneider Electricin ja Legrandin fuusion.

IP/01/1436 17.10.2001 Komissio estää itävaltalaisen kuitujenvalmistajan Lenzingin siirtymisen CVC:n 
omistukseen.

IP/01/1515 30.10.2001 Komissio hyväksyy brasilialaisten rautamalmin tuottajien fuusion mutta asettaa 
sille ehtoja.

IP/01/1516 30.10.2001 Komissio estää Tetra Lavalin ja Sidelin välisen yrityskaupan.

IP/01/1629 21.11.2001 Komissio hyväksyy UPM-Kymmenen ja Norske Skogin Haindl-kaupan.

Asia Päivämäärä Asianosaiset Oikeudenala

T-342/00 R 1 Päätös 17.1.2001 Petrolessence ja SG2R v. komissio Kilpailu

T-156/98 Tuomio 31.1.2001 RJB Mining v. komissio EHTY
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III – VALTIONTUKI

A – Tiivistelmä käsitellyistä asioista

1 Aluetuet

Tanska

Alueelliset kasvukeskukset (155)

Komissio päätti 3. heinäkuuta olla vastustamatta järjestelmää, joka kuuluu Tanskan viranomaisten
dk21-strategiaan, jolla hahmotellaan liiketoiminnan kehitysnäkymiä Tanskassa 5–10 vuodeksi eteenpäin.
Alueellinen kasvukeskus on alueellinen yhteistyöhanke. Kasvukeskusten tarkoituksena on vastata
tarpeeseen tehostaa ja kehittää voittoa tavoittelemattomien yksityisten ja julkisten koulutuslaitosten ja
tutkimus- ja teknisten laitosten välistä yhteistyötä yritysten kanssa alueella tarjottavan koulutuksen ja
neuvontapalvelujen laadun parantamiseksi. Valtio maksaa hankkeeseen osallistuville voittoa
tavoittelemattomille organisaatioille avustuksen, joka kattaa 50 prosenttia niiden kustannuksista, mutta
mukana olevien yritysten on katettava kustannuksensa kokonaan itse.

Vaikka järjestelmän tarkoituksena on hyödyttää alueita, komissio katsoi, että se saattoi tuottaa erityistä
etua kaikille hankkeisiin osallistujille, pääasiassa siksi, että ne saavat uuden tiedon käyttöönsä ennen
mahdollisia kilpailijoitaan. Tuen katsottiin olevan EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan
c alakohdan mukaan yhteismarkkinoille soveltuvaa, sillä se ei muuttanut kaupankäynnin edellytyksiä
yhteisen edun kanssa ristiriitaisella tavalla.

Kreikka

Maakaasu (156)

Komissio päätti 6. kesäkuuta hyväksyä avustuksina ja nopeutettuina poistoina myönnettävät
valtiontukitoimenpiteet kolmelle uudelle kaasunjakeluyritykselle Attikissa, Thessalonikissa ja
Thessaliassa. Tuen tarkoituksena on ottaa maakaasu käyttöön pääasiallisena energianlähteenä. Komissio
ei kannattanut Kreikan esittämiä perusteluja, joiden mukaan valtion toiminta asiassa on yleinen
toimenpide, koska se on osa infrastruktuurihanketta, ja että toimenpiteet eivät vaikuta jäsenvaltioiden
väliseen kauppaan. Komissio tutki avustukset ja verojärjestelyt EY:n perustamissopimuksen
valtiontukisääntöjen perusteella ja myönsi niille poikkeuksen tapauskohtaisena aluetukena. Vaikka
kyseiset valtiontukitoimenpiteet koskevat vain yhtä talouden alaa, komissio katsoi niiden selvästi
hyödyttävän koko aluetta. Tuki-intensiteetti (Attiki 17 prosenttia, Thessaloniki 11,3 prosenttia ja
Thessalia 25,9 prosenttia) jää selvästi Kreikan aluetukikartan mukaan sallittuja enimmäistuki-
intensiteettejä pienemmäksi. Päätöksessään komissio korosti sitä, että maakaasun käyttöönotto Kreikassa
merkitsee uutta energialähdettä, joka edistää kilpailua ja johtaa kuluttajahintojen alenemiseen. Hankkeen
myötä odotetaan syntyvän myös suoria ja epäsuoria työpaikkoja sekä myönteisiä ympäristövaikutuksia.

¥155∂ N 126/2001 (EYVL C 328, 23.11.2001).
¥156∂ NN 90/2000 (EYVL C 333, 28.11.2001).
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Espanja

a) Kombilämpövoimalan (Bahía de Bizcaia Electricidad) ja uudelleenkaasuunnutuslaitoksen (Bahía 
de Bizcaia Gas) rakentaminen Bilbaoon (157)

Komissio päätti 6. kesäkuuta aloittaa EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdan mukaisen
muodollisen tutkintamenettelyn Espanjan viranomaisten 26. tammikuuta 2001 ilmoittaman Baskimaan
hallituksen tukihankkeen osalta. Investointihanke koskee kombilämpövoimalan (Bahía de Bizcaia
Electricidad, BBE) ja uudelleenkaasuunnutuslaitoksen (Bahía de Bizcaia Gas, BBG) rakentamista
Bilbaon sataman lähettyville. Tuki koostuu 30 miljoonan euron avustuksesta BBE:lle ja 23,2 miljoonan
euron avustuksesta BBG:lle; tuet on tarkoitus maksaa vuosina 2000–2003. Bruttotuki-intensiteetti on
10 prosenttia investointikustannuksista. Tuensaajayritykset ovat BBE ja BBG, joiden pääomasta
BP Amoco, Repsol, Iberdrola ja EVE omistavat kukin 25 prosenttia.

Komissio totesi, että hanke ei sisälly mihinkään komission hyväksymään voimassa olevaan
tukijärjestelmään. Kyse on siis tapauskohtaisesta tuesta. Näin ollen ja alueellisia valtiontukia koskevien
suuntaviivojen mukaan komission on tarkastettava, että hankkeen kyseiselle alueelle tuottama hyöty
korvaa tuen mahdollisesti aiheuttaman kilpailun vääristymisen. Komissio oli sitä mieltä, etteivät
Espanjan viranomaiset olleet tässä vaiheessa toimittaneet hankkeen tueksi aluekehityksen kannalta
riittäviä perusteita.

Lisäksi komissio katsoo, että hanke kuuluu alueellisesta tuesta suurille investointihankkeille annettujen
monialaisten puitteiden soveltamisalaan. Näiden puitteiden mukaan tietyn hankkeen suurin sallittu
intensiteetti riippuu useista tekijöistä, kuten tuotemarkkinoiden kehitys merkityksellisillä
maantieteellisillä markkinoilla, pääoman ja työvoiman suhde sekä alueellinen vaikutus eli suorien
työpaikkojen suhde epäsuoriin työpaikkoihin. Tältä osin komissio katsoo, että on tarpeen tarkastella
perusteellisemmin sähkön markkinatilannetta Espanjassa sen toteamiseksi, ovatko markkinat taantuvat.
Komissio katsoo myös, että Espanjan viranomaisten on esitettävä paremmat perustelut suunniteltujen
epäsuorien työpaikkojen määrästä, samoin kuin joidenkin kustannusten tukikelpoisuudesta.

b) Tutkimus- ja kehitystuki Zamudion (Baskimaa) tuotantolaitokselle (158)

Komissio päätti 20. kesäkuuta aloittaa EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdan mukaisen
menettelyn Espanjan viranomaisten 15. joulukuuta 2000 ilmoittaman Baskimaan hallituksen
tukihankkeen osalta. Tuen kohteina ovat Zamudion tuotantolaitoksessa (Baskimaassa) toteutettava
tutkimus- ja kehityshanke, joka koskee kahden uuden pienpaineturbiinityypin kehittämistä, sekä
Zamudion tuotantolaitoksen hyväksi toteutettava huomattava investointihanke. Tuensaajayritys on
Industria de Turbo Propulsores, S.A. (ITP).

Espanjan viranomaisten mukaan tukien kohteena oleva tutkimustoiminta koostuu kokonaisuudessaan
tutkimus- ja kehitystyöhön myönnettävästä valtiontuesta annettujen yhteisön puitteiden liitteessä I
tarkoitetusta ”kilpailua edeltävästä kehittämistoiminnasta”. Hankkeen kesto on neljä vuotta (1999–2002).
Tuki myönnetään nollakorkoisena lainana, jonka kokonaismäärä on 4 000 miljoonaa Espanjan pesetaa
(24,04 miljoonaa euroa). Tukikelpoisten kustannusten kokonaismäärä on 10 422 miljoonaa pesetaa
(62,64 miljoonaa euroa) ja tuki-intensiteetti 19,34 prosenttia BAE (bruttoavustusekvivalentti).

¥157∂ N 84/2001, EYVL C 231, 17.8.2001.
¥158∂ N 850/2000, EYVL C 274, 29.9.2001.
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Komissio epäili, ettei kaikkia hankkeen osia voida ehkä pitää T&K-puitteiden liitteessä I tarkoitettuna
”kilpailua edeltävänä kehittämistoimintana”. Lisäksi komissio epäili, ovatko kaikki tukikelpoiset
kustannukset puitteiden liitteen II mukaan hyväksyttävissä ja onko tuella puitteiden 6 kohdassa
edellytettyä kannustavaa vaikutusta.

Investointihankkeen osalta investoinnin kokonaismäärä ajantasaistettuna on 8 358 miljoonaa pesetaa
(50,23 miljoonaa euroa), ja sen kesto on kolme vuotta (2000–2002). Tuki koostuu avustuksesta, jonka
kokonaismäärä ajantasaistettuna on 1 102 miljoonaa pesetaa (6,62 miljoonaa euroa) ja tuen intensiteetti
13,18 prosenttia BAE ja 9,80 prosenttia NAE (nettoavustusekvivalentti).

Komissio totesi, ettei investointitukihanke sisälly mihinkään komission hyväksymään tukijärjestelmään.
Kyse on tästä syystä tapauskohtaisesta tuesta. Näin ollen komission on alueellisia valtiontukia koskevien
suuntaviivojen mukaan tarkastettava, että hankkeen kyseiselle alueelle tuottama hyöty korvaa tuen
mahdollisesti aiheuttaman kilpailun vääristymisen. Komissio katsoi, ettei se voinut tutkimuksen tässä
vaiheessa tarkastaa perusteluja, joita Espanjan viranomaiset olivat esittäneet hankkeen tueksi
aluekehityksen kannalta, kuten kerrannaisvaikutus ja hankkeen osuus Baskimaan taloudelliseen
kehitykseen. Lisäksi komissio esitti epäilyjä siitä, voidaanko eräät tukikelpoiset kustannukset hyväksyä
aluetuen suuntaviivojen 4.5 kohdan mukaan.

2 Alakohtaiset tuet

2.1 Laivanrakennusteollisuus

Espanja

Euroopan komissio päätti 28. marraskuuta laajentaa Espanjan laivanrakennusteollisuuden
rakenneuudistusta koskevaa muodollista tutkintamenettelyä asiassa C 40/00 kattamaan kaikki
toimenpiteet, jotka johtivat IZAR-laivanrakennuskonsernin perustamiseen. Komissio epäilee, oliko hinta,
jonka sotilastelakkakonserni Bazan (joka sittemmin muutti nimensä IZARiksi) maksoi valtion
omistamalta siviilitelakkakonserni Astilleros Españolesilta (AESA) ja valtion holdingyhtiö Sociedad
Estatal de Participationes Industrialesilta (SEPI) ostamistaan useista telakoista, aito markkinatoimenpide
vai voiko se olla tukea uudelle IZAR-konsernille. Komissio epäilee, olisiko tällainen apu
laivanrakennusteollisuutta koskevien valtiontukisääntöjen mukaista. Sen vuoksi se on päättänyt laajentaa
jo aloittamaansa menettelyä, jossa tutkitaan toimenpidettä, jolla SEPI osti AESAlta kaksi telakkaa ja
moottoritehtaan.

Ranska

Komissio päätti 25. heinäkuuta julistaa asiassa C 74/99 Le Levant -matkustaja-aluksen investoijille
myönnetyn ilmoittamatta jätetyn valtiontuen yhteismarkkinoille soveltumattomaksi. Laivan rahoittajat
olivat yksityisiä sijoittajia, joiden omistuksessa laiva on edelleen. Alusta liikennöi CIL-yhtiö, jonka on
tarkoitus ottaa alus lopulta omistukseensa. Sijoittajilla oli oikeus vähentää sijoitusosuutensa
verotettavasta tulostaan osana verotusjärjestelmää (Ponsin laki). Tällaisissa hankkeissa komissio tarkistaa
tuen kehitysosuuden. Tässä tapauksessa komissio katsoi, että alus ei millään merkittävällä tavalla edistä
Saint-Pierren ja Miquelonin saarten kehitystä. Koska sääntöjenvastainen tuki oli jo ehditty myöntää, se
on perittävä takaisin. Komission näkemyksen mukaan sijoittajien, jotka ovat välittömiä tuensaajia ja
aluksen tämänhetkisiä omistajia, on maksettava tuki takaisin.
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2.2 Terästeollisuus

Komission vuonna 2001 tekemistä päätöksistä on yhteenveto komission 18. maaliskuuta 2002 antamassa
kertomuksessa (KOM(2002) 145).

2.3 Moottoriajoneuvoteollisuus

Komissio päätti 13. marraskuuta jatkaa moottoriajoneuvoalan valtiontukia koskevan yhteisön
puitesäännön voimassaoloaikaa. (159) Kaikki jäsenvaltiot hyväksyivät jatkamisen. Voimassaoloaika jatkuu
vuodella, 31. joulukuuta 2002 saakka, elleivät uudet suurille investointihankkeille myönnettävästä
alueellisesta tuesta annetut monialaiset puitteet tule voimaan tätä ennen ja korvaa erityisesti
moottoriajoneuvoalan valtiontukia koskevaa puitesääntöä.

Saksa

Muodollisen tutkintamenettelyn jälkeen Euroopan komissio päätti 18. heinäkuuta 2001 supistaa
suunniteltua alueellista investointitukea Volkswagenin uudelle autotehtaalle Dresdenissä. (160) Uuden
mallin kokoonpano ja koontivarasto suunniteltiin sijoitettavaksi Dresdeniin ja esivalmistusyksikkö ja
maalaamo läheiseen Moseliin, jotka molemmat ovat EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan
a alakohdassa tarkoitettuja tukialueita.

Tuen välttämättömyyden osalta komissio päätteli menettelyn kuluessa saamiensa asiakirjojen pohjalta,
että tuotanto Tsekissä (Prahassa ja Kvasinyssä) oli ollut yhtiölle uskottava kaupallinen vaihtoehto. Tuen
oikeasuhteisuuden osalta komissio perusti arvionsa kahteen erilliseen kustannus-hyötyanalyysiin:
toisaalta Dresdenin ja Prahan, toisaalta Moselin ja Kvasinyn sijaintipaikkoja koskevaan analyysiin.
Investoinnissa Moseliin suunniteltu tuki-intensiteetti oli alhaisempi kuin alueellinen haitta ja alueellisen
tuen enimmäisintensiteetti. Sen vuoksi komissio hyväksyi Moseliin suunnitellun 65 miljoonan Saksan
markan tuen. Dresdeniin suunnitellun investoinnin osalta Saksan suunnittelema tuki-intensiteetti ylitti
alueellisen haitan. Näin ollen komissio hyväksyi 80 miljoonan Saksan markan tukimäärän, mutta sen
ylittävä 25,7 miljoonan Saksan markan osuus katsottiin yhteismarkkinoille soveltumattomaksi.

Joulukuun 20. päivänä 2001 komissio päätti muodollisen tutkintamenettelyn jälkeen, että Saksan on
supistettava alueellista investointitukea, jota se on suunnitellut myöntävänsä DaimlerChryslerille uuden
moottoritehtaan rakentamiseksi Kölledaan Thüringenissä, joka on EY:n perustamissopimuksen
87 artiklan 3 kohdan a alakohdassa tarkoitettu tukialue. (161)

Tuen välttämättömyyden osalta Saksa ilmoitti, että investointi voitaisiin toteuttaa myös vaihtoehtoisessa
paikassa Unkarissa (Nyergesujfalussa). Saamiensa asiakirjojen perusteella komissio tuli siihen
johtopäätökseen, että Unkarin sijoituspaikka oli uskottava kaupallinen vaihtoehto. Tuen
oikeasuhteisuuden osalta kustannus-hyötyanalyysin tulos oli, että alueellisen haitan intensiteetti
Kölledassa oli 31,93 prosenttia, mikä oli vähemmän kuin Saksa oli alun perin ilmoittanut.
Tuotantokapasiteetin huomattavan kasvun vuoksi sallittua tuki-intensiteettiä supistettiin edelleen yhdellä
prosenttiyksiköllä 30,93 prosenttiin. Näin ollen komissio saattoi hyväksyä tuen määräksi vain
30,93 prosenttia 185 miljoonan euron (nykyinen nettoarvo) tukikelpoisista investoinneista, mikä vastaa
57,22:ta miljoonaa euroa (nykyinen nettoarvo). Jäljelle jäävät 6,58 miljoonaa euroa ilmoitetusta tuesta
katsottiin yhteismarkkinoille soveltumattomaksi.

¥159∂ EYVL C 279, 15.9.1997.
¥160∂ C 77/99 (EYVL L 48, 20.2.2002).
¥161∂ C 61/01 (EYVL C 263, 19.9.2001).
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Italia

Muodollisen tutkintamenettelyn jälkeen komissio hyväksyi 28. helmikuuta 78 miljardin Italian liiran
(40 miljoonan euron) alueellisen investointituen uuden Punto-mallin tuotannolle Fiatin tehtaalla Etelä-
Italian Melfissä. (162) Komissio tutki hankkeen maantieteellistä siirrettävyyttä ja tuli siihen tulokseen, että
Fiat-yhtymän tehdas Tychyssä Puolassa olisi ollut käytettävissä oleva vaihtoehto. Tuen
oikeasuhteisuuden arvioimiseksi toteutettiin kustannus-hyötyanalyysi. Siinä verrattiin hankkeen
kustannuksia Melfissä toteutettuna sen kustannuksiin vaihtoehtoisessa sijaintipaikassa. Koska suunniteltu
tuki-intensiteetti ei ylittänyt aluetuen enimmäismäärää eikä alueellisen haitan intensiteettiä (tuotannon
sijoittamisesta Puolan Tichyn sijasta Melfiin aiheutuvat lisäkustannukset), komissio päätteli, että
moottoriajoneuvoalan valtiontukia koskevaa yhteisön puitesääntöä oli noudatettu ja että tukiehdotus on
EY:n perustamissopimuksen mukainen.

Komissio päätti 6. kesäkuuta tehdä lopullisen päätöksen kieltää tutkimus- ja kehitystuki, jota Italian
viranomaiset ehdottivat myönnettäväksi IVECO S.p.A:lle, Fiat-yhtymän tytäryhtiölle, joka toimii
suunnittelun alalla. (163) Suunnitellun tuen määrä oli nimellisarvoltaan 16 miljoonaa euroa, mutta se koski
lähes 111 miljoonan euron investointihanketta IVECOn kevyiden ajoneuvojen sarjan uudistamiseksi ja
laajentamiseksi.

Komissio tuli siihen tulokseen, että suunniteltu tuki ei ollut IVECOlle välttämätön uuden kevyen
pakettiautosarjan kehittämiseen. Vaikka hankkeen avulla tuote aikaisempaan malliin verrattuna
parantuikin, investoinnin innovatiivinen luonne rajoittui siihen, mitä moottoriajoneuvoteollisuudessa
tehdään muutenkin uusien mallien kehittämisen ja markkinoille saattamisen yhteydessä. Tutkimus- ja
kehitystoiminnan valtiontukea ohjaavien sääntöjen mukaan tukea voidaan myöntää vain, jos se kannustaa
yrityksiä toteuttamaan tutkimus- ja kehitystoimintaa tavanomaisen päivittäisen liiketoimintansa lisäksi.

Espanja

Lokakuun 23. päivänä Euroopan komissio hyväksyi espanjalaiselle moottoriajoneuvojen valmistajalle
Santana Motorille vuonna 1999 myönnetyn pääomanlisäyksen, sillä toimenpide ei ollut valtiontukea. (164)
Komissio on hyväksynyt osittain myös Santanalle myönnetyn investointituen, joka liittyy sen vuosia
1998–2006 koskevaan strategiseen suunnitelmaan.

Tässä asiassa tehtiin pääomanlisäys yritykseen, jossa on mukana julkisia varoja. Komissio päätteli
Santanan kannattavuusnäkymien olevan niin hyvät, että pääomanlisäys oli perusteltu markkinatalouden
ehdoilla toimivan sijoittajan näkökulmasta. Sen vuoksi komissio päätti, että pääomanlisäys ei ollut
valtiontukea. Alueellisen investointituen osalta komissio päätteli, että tuki soveltuu yhteismarkkinoille
8,68 miljoonan euron enimmäismäärään asti.

Yhdistynyt kuningaskunta

Tammikuun 17. päivänä komissio hyväksyi 40 miljoonan Englannin punnan alueellisen investointituen
Nissan Motor Manufacturing Ltd:lle (asia C 51/2000). Kyseinen tuki on alueellista investointitukea
Sunderlandissa (Yhdistynyt kuningaskunta) sijaitsevan autotehtaan muuntamiseen uuden Micra-mallin
tuotantoon sopivaksi. Komissiolla oli ollut asiasta epäilyksiä, jotka olivat johtaneet muodollisen
tutkintamenettelyn aloittamiseen syyskuussa 2000, mutta niille ei löytynyt vahvistusta.

¥162∂ C 75/99 (EYVL L 177, 30.6.2001).
¥163∂ C 41/00 (ex N 670/99) (EYVL L 292, 9.11.2001).
¥164∂ C 49/00 (ex NN 24/99) (EYVL L 92, 9.4.2002).
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2.4 Monialaiset puitteet

Belgia

Euroopan komissio päätti 6. kesäkuuta aloittaa muodollisen tutkintamenettelyn asiassa C 36/2001
valtiontukitoimenpiteistä, jotka Belgian Vallonian alueen viranomaiset olivat toteuttaneet Beaulieu-
yhtymän hyväksi. Yhtiön toimipaikka on Belgian Flanderin alueella, ja se on yksi Euroopan suurimmista
mattojen valmistajista. Verlipack-yhtiötä koskeneiden tutkimustensa yhteydessä komissio oli saanut
tietää Beaulieu-yhtymän saamasta mahdollisesta valtiontuesta. Kyseessä oli uusi Vallonian alueen
viranomaisten toteuttama toimenpide, ja komissio pyysi sen vuoksi Belgian keskushallinnolta tietoja
toimenpiteen arvioimiseksi voimassa olevien sääntöjen perusteella. Saatujen tietojen perusteella
komissio totesi, että Beaulieu-konserni oli joulukuussa 1998 kuitannut 113 712 000 Belgian frangin
velkansa Vallonian alueelle 9 704:llä Holding Verlipack II:n osakkeella, joiden nimellisarvo oli 100
miljoonaa Belgian frangia mutta todellinen arvo todennäköisesti huomattavasti tätä alhaisempi yrityksen
varallisuustilanteen vuoksi.

Saksa

Asiassa C 1/2000 Euroopan komissio hyväksyi 8. toukokuuta valtiollisen Kreditanstalt für
Wiederaufbaun (KfW) saksalaiselle rakennusliikkeelle Philipp Holzmann AG:lle myöntämän
76,7 miljoonan euron (150 miljoonan Saksan markan) pääomalainan ja 80 prosentin valtiontakauksen
63,9 miljoonan euron (125 miljoonan Saksan markan) lainalle. Komissio tuli siihen tulokseen, että nämä
rakenneuudistustoimenpiteet olivat sopivia palauttamaan yrityksen pitkän aikavälin elinkelpoisuuden ja
auttamaan aiemmin tehtyjen virheiden välttämistä jatkossa. Samassa yhteydessä komissio otti huomioon
alkuperäiseen suunnitelmaan tehdyt muutokset ja hyväksyi Kreditanstalt für Wiederaufbaun vuoden
2000 lopussa myöntämän vuoden mittaisen 125 miljoonan Saksan markan (63,9 miljoonan euron)
puiteluoton.

Asiassa N 783/2000 komissio päätti 8. toukokuuta, ettei se vastusta ehdotettua 119,080 miljoonan euron
tukea Wacker Chemie GmbH Nünchritzille entisen Hüls AG -silikonitehtaan laajentamiseen ja
uudenaikaistamiseen. Komissio päätti, että tuen ehdotettu intensiteetti, 26,77 prosenttia BAE, jää alle
monialaisten puitteiden mukaan tälle nimenomaiselle hankkeelle sallitun enimmäistuki-intensiteetin.
Arvioidessaan tuen soveltuvuutta yhteismarkkinoille komissio otti huomioon markkinatilanteen,
hankkeen myötä suoraan syntyvien työpaikkojen määrän sekä sijoituksen myönteiset vaikutukset tukea
saavien alueiden talouteen. (165)

Asiassa N 184/2000 komissio hyväksyi 18. heinäkuuta 27,6 miljoonan euron tuen Kartogroupin
investoinnille Leunaan Sachsen-Anhaltin osavaltiossa. Investoinnin tarkoituksena on wc-paperia ja
talouspaperia tuottavan pehmopaperitehtaan perustaminen. Kokonaisinvestointikustannukset ovat
85 miljoonaa euroa (166 miljoonaa Saksan markkaa), ja hyväksytty tuki vastaa 35:tä prosenttia
tukikelpoisista kokonaiskustannuksista. Investointihankkeella luodaan korkeasta työttömyydestä
kärsivälle alueelle 154 pysyvää työpaikkaa. Komissio hyväksyi tuen, koska se katsoi tuen olevan suurille
investointihankkeille myönnettävästä alueellisesta tuesta annettujen monialaisten puitteiden
mukaista. (166)

¥165∂ Aluetuen enimmäismäärä kyseisellä alueella on 35 prosenttia brutto suurten yritysten osalta.
¥166∂ EYVL C 107, 7.4.1997, s. 1.
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Espanja

Euroopan komissio aloitti 19. syyskuuta muodollisen tutkintamenettelyn asiassa C 69/2001 (ex-NN
41/2001), koska se epäili Porcelanas Principado SL:lle myönnetyn tukitoimenpiteen soveltuvuutta
yhteismarkkinoille. Espanja ilmoitti komissiolle kilpailijan tekemän kantelun johdosta 8. toukokuuta
2001, että valtion valvonnassa oleva Sociedad Regional de Promoción del Principado de Asturias -yritys
(SRPPA) myönsi 18. tammikuuta 2001 voitto-osuuden sisältävän pääomalainan Porcelanas Principado
SL -osakeyhtiölle, joka on sijoittautunut perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan c alakohdan
soveltamisalaan  kuuluvaan  Gijóniin  (Asturia).  Kyseinen  pk-yritys  harjoittaa  posliiniastioihin  ja
-tavaroihin liittyvää toimintaa.

Lisäksi komissio päätti 19. syyskuuta asiassa N 295/2001, ettei se vastusta Espanjan viranomaisten
aikomusta myöntää investointitukea GE Plastics SL:lle. Uuden polykarbonaatin tuotantoyksikön
rakentamiseen Cartagenaan (Murcian alueelle) myönnetään 152 miljoonan euron avustus. Samanaikaisesti
komissio aloitti täysimittaisen valtiontukitutkimuksen, joka koskee väitettyä tukea Vigossa (Galiciassa)
toimivalle posliininvalmistajalle Grupo de Empresas Álvarezille (GEA). Tälle yhtiölle aikaisemmin
myönnetty tuki oli hyväksytty sillä ehdolla, ettei se saisi enempää tukea. Komissiolla on vakavia epäilyjä
siitä, onko tätä ehtoa noudatettu.

Euroopan komissio päätti 19. syyskuuta aloittaa asiassa C 71/2001 (ex-NN 80/2001) muodollisen
tutkintamenettelyn, joka koskee väitettyä tukea posliininvalmistaja Grupo de Empresas Álvarezille (GEA).
Komissio muistuttaa, että vuonna 1997 se hyväksyi GEA:lle myönnetyt tukitoimenpiteet sillä ehdolla, että
konsernille ei myönnettäisi enempää tukea sen rakenneuudistussuunnitelman toteuttamisen aikana.

Alankomaat

Euroopan komissio teki 13. helmikuuta päätöksen useista tukitoimenpiteistä, jotka oli myönnetty SCI
Systemsille ja jotka liittyivät sen investointiin Hewlett-Packard -pöytämikrotietokoneita kokoavaan
tehtaaseen Heerenveenissä Alankomaissa (asia C 11/99). Komissio hyväksyi investointituen ja
investointiin liittyvän, työpaikkojen luomiseen kohdistuvan tuen, sillä kasautunut tuki ei ylittänyt
sovellettavaa alueellisen tuen enimmäismäärää. Tukikelpoisten kustannusten määrä oli 31,1 miljoonaa
euroa, ja tuen määräksi arvioitiin noin 6,2 miljoonaa euroa. Tuen hyväksymisen ehdoksi asetettiin se, että
syntyneiden työpaikkojen on säilyttävä vähintään viiden vuoden ajan. Useista tapauskohtaisista
toimenpiteistä komissio teki kielteisen päätöksen. SCI hyötyi maan myynnistä alhaiseen hintaan.
Komission laskelmien mukaan siihen sisältyi 753 000 euron tukiosuus. Lisäksi julkisessa omistuksessa
olevan aluekehitysorganisaation tarjoamien tilapäisten tuotantotilojen vuokraan, kunnostukseen ja
turvajärjestelyihin liittyi tukiosuuksia. Valtiontuen määrä oli näin ollen kokonaisuudessaan
756 000 euroa. Komissio katsoi, että SCI:n työntekijöiden ilmaiset kuljetukset tilapäisiin tiloihin ja
takaisin hyödyttivät yksittäisiä työntekijöitä eivätkä olleet valtiontukea. SCI ei myöskään ollut millään
tavoin velvollinen järjestämään kyseisen kaltaisia julkisia kuljetusyhteyksiä työntekijöilleen sen
paremmin kyseisellä alalla sovellettavan työehtosopimuksen kuin yksittäisten työsopimustenkaan
perusteella. Lisäksi henkilöstön tilapäiseen asumiseen osoitettu 100 000 euroa ei ylittänyt
vähämerkityksistä tukea koskevassa de minimis -säännössä asetettua enimmäismäärää.

2.5 Rahoituspalvelut

Saksa

Euroopan komissio antoi 8. toukokuuta 2001 muodollisen suosituksen, jossa Saksan hallitukselle
ehdotettiin aiheellisia toimenpiteitä Saksan julkisille luottolaitoksille myönnettävien valtiontakausten
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(”Anstaltslast” ja ”Gewährträgerhaftung”) muuttamiseksi EY:n perustamissopimuksen valtiontukisääntöjen
mukaisiksi (asia E 10/2000).

Anstaltslast voitaisiin kääntää ”ylläpitovelvollisuudeksi”. Se merkitsee sitä, että laitoksen julkisten
omistajien (esimerkiksi liittovaltio, osavaltiot, kunnat) vastuulla on laitoksen taloudellisen perustan ja sen
toiminnan turvaaminen koko sen olemassaolon ajan. Gewährträgerhaftung voitaisiin kääntää
”takausvelvollisuudeksi”. Se määrää, että takaajan on maksettava pankin velat, joita tämä ei voi maksaa
omista varoistaan. Kumpikaan näistä takauksista ei ole ajallisesti eikä määrällisesti rajoitettu.
Luottolaitosten ei myöskään tarvitse maksaa niistä korvausta. Takauksista hyötyviin saksalaisiin julkisiin
luottolaitoksiin kuuluvat Landesbanken-pankit, joukko erityispankkeja ja noin 580 hyvin erikokoista
säästöpankkia, joiden rahoitustoiminta perustuu julkiseen politiikkaan.

Ennen suosituksen hyväksymistä komission yksiköiden ja Saksan viranomaisten välillä käytiin tiivistä
yhteydenpitoa, jossa käsiteltiin julkisille luottolaitoksille myönnettävien valtiontakausten järjestelmän
tulevaisuutta.

Toukokuun 8. päivänä annetussa suosituksessa todetaan, että takausjärjestelmää on pidettävä
perustamissopimuksessa tarkoitettuna valtiontukena. Toimenpiteet nimittäin perustuvat valtion varoihin
ja suosivat tiettyjä yritysryhmiä, ne vääristävät kilpailua ja vaikuttavat kauppaan yhteisössä. Koska
järjestelmä oli olemassa jo EY:n perustamissopimuksen tullessa voimaan vuonna 1957, tuki voidaan
katsoa ”voimassa olevaksi” tueksi, jonka osalta komissio voi ainoastaan vaatia muutoksia
tulevaisuudessa, mutta ei toimia takautuvasti.

Komission suosituksen mukaan järjestelmän on oltava EY:n sääntöjen mukainen 31. maaliskuuta 2002
mennessä. Suosituksessa kuitenkin todetaan selvästi, että komissio voi suostua myöhäisempään päivään,
jos se pitää sitä objektiivisesti välttämättömänä ja perusteltuna, jotta tietyt julkiset pankit voisivat siirtyä
asianmukaisella tavalla muuttuneeseen tilanteeseen. Komissio on tietoinen tarpeesta suojella olemassa
olevia velkojia, jotka myönsivät rahoitusta julkisille luottolaitoksille takausjärjestelmän perusteella.

Bankgesellschaft Berliniä (BGB) koskeneessa asiassa NN 53/2001 Euroopan komissio hyväksyi
25. heinäkuuta 2001 pelastamistuen, joka oli tarpeen pankin omien varojen määrän saamiseksi takaisin
9,7 prosentin tasolle, joka sillä oli ennen kriisiin joutumistaan. Tähän käytettiin valtiontukea noin
2 miljardia euroa. Pankki oli vuonna 2000 kärsinyt huomattavia tappioita epäonnistuneissa liiketoimissa
pääasiassa kiinteistöalalla. Pelastustuen hyväksyminen perustui siihen, että Saksan viranomaiset
sitoutuivat esittämään rakenneuudistussuunnitelman kuuden kuukauden kuluessa, ja tuki rajoittui vain
tälle ajalle tai vaihtoehtoisesti ajanjaksolle, joka komissiolta kuluu rakenneuudistussuunnitelmaa
koskevan päätöksen tekemiseen. Tämän toisen tutkimuksen yhteydessä komissio tarkastelee vaadittavaa
tuen määrää tarkemmin ja pyytää korvauksia tuen kilpailua vääristävän vaikutuksen tasoittamiseksi, jos
sitä pidetään tarpeellisena.

2.6 Palvelut

Espanja

Komissio teki 3. heinäkuuta osittain kielteisen päätöksen Babcock Wilcox Españalle (BWE) myönnetystä
tuesta (asia C 33/98). Komissio oli aloittanut huhtikuussa 1998 EY:n perustamissopimuksen
valtiontukisääntöjen mukaisen muodollisen tutkintamenettelyn, joka koski Sociedad Estatal de
Participaciones Industrialesin (SEPI) vuosina 1994 ja 1997 kokonaan omistamassaan tytäryhtiössä BWE:ssä
toteuttamaa kahta 60,1 miljoonan euron (10 000 miljoonan Espanjan pesetan) pääomankorotusta.
Heinäkuussa 1999 komissio päätti laajentaa menettelyä siten, että tutkimus kattaisi uuden, 246,4 miljoonan
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euron (41 000 miljoonan Espanjan pesetan) pääomankorotuksen, josta Espanjan viranomaiset olivat
ilmoittaneet. Lopuksi komissio laajensi menettelyn heinäkuussa 2000 koskemaan yhteensä 463,5 miljoonan
euron (77 110 miljoonan Espanjan pesetan) tukea, jota oli ehdotettu SEPI:n ja Babcock Borsig AG:n välisten
yksityistämisjärjestelyjen yhteydessä. Komissio päätti kieltää 21,44 miljoonan euron suuruisen tuen, jonka
Espanjan viranomaiset aikoivat myöntää tälle toimivalle yritykselle yhteisyritysten pääomaan tehtäviin
tuleviin sijoituksiin, joiden kautta se saisi uusia tilauksia. Komissio katsoi, että toisin kuin muut
toimintasuunnitelmaan sisältyneet tukea saaneet sijoitukset, tämä suoritus on hyvin lähellä markkinoita ja
kuuluu yhtiön kaupalliseen politiikkaan, ja sen vuoksi valtion osallistuminen siihen saattaisi vääristää
kilpailua vakavasti yhteismarkkinoita vahingoittavalla tavalla.

Ranska

EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 1 kohdassa ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 659/1999 18 artiklassa
säädetyn menettelyn mukaisesti komissio ehdotti 13. marraskuuta Ranskalle, että se toteuttaisi aiheelliset
toimenpiteet asiassa E 46/2001 eli poistaisi keskinäisille vakuutusyhtiöille ja eläkelaitoksille myönnetyn
vapautuksen sairausvakuutussopimuksista kannettavasta verosta. Vaihtoehtoisesti Ranskan viranomaiset
voivat myöntää vapautuksen korvaukseksi yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvien palvelujen
hoitamisesta, mutta niiden on huolehdittava siitä, ettei vapautuksesta syntyvä tuki ylitä niitä kustannuksia,
joita tällaisten velvoitteiden hoitaminen aiheuttaa.

Italia

Syyskuun 19. päivänä Euroopan komissio päätti, että ENIn vuonna 1994 Enichem-yhtiöön tekemiin
1,5 miljardin euron (3 000 miljardin Italian liiran) pääomanlisäyksiin sisältyvä valtiontuki on
rakenneuudistustuen suuntaviivojen mukaista ja soveltuu sen vuoksi yhteismarkkinoille.

Joulukuun 11. päivänä Euroopan komissio päätti, että 23. joulukuuta 1998 annetulla Italian lailla
N:o 461/98 ja siihen liittyvällä 17. toukokuuta 1999 annetulla asetuksella N:o 153/99 käyttöön otetut
pankkeja koskevat verotoimenpiteet ovat ristiriidassa EY:n perustamissopimuksen valtiontukisääntöjen
kanssa. Kyseiset toimenpiteet tuovat syrjivää kilpailuetua pankeille, jotka osallistuvat suotuisasta
kohtelusta hyötyviin toimintoihin. Italian on nyt perittävä määrät, joita verovapautuksista hyötyneet
pankit välttyivät maksamasta. Komissio jatkaa (pankeista erillisille) pankkisäätiöille myönnetyn
valtiontuen tutkimista. Näiden toimenpiteiden luonne on vielä määrittelemättä. Komissio tutki myös,
voitaisiinko erityisverokohtelua pitää rakenneuudistustukena. Valtiontuesta vaikeuksissa olevien
yritysten pelastamiseksi ja rakenneuudistukseksi annettujen yhteisön suuntaviivojen soveltamisen
edellytykset eivät kuitenkaan täyty. Tuesta ei ilmoitettu komissiolle erikseen. Tuesta hyötyvät pankit
eivät olleet vaikeuksissa, eikä tuen tarkoituksena ole palauttaa yrityksen elinkelpoisuutta pitkällä
aikavälillä. Lisäksi suuntaviivoissa edellytetään, että kilpailijoihin kohdistuvat tuen haitalliset
vaikutukset on pyrittävä poistamaan mahdollisimman laajasti (tavallisesti tämä toteutuu pienemmän
markkinaosuuden muodossa rakenneuudistuksen jälkeen). Kyseisessä asiassa tällaista ei ole
odotettavissa.

Portugali

Portugalin julkiseen yleisradioyhtiöön RTP:hen liittyneitä tapauskohtaisia toimenpiteitä koskeneessa
asiassa komissio käynnisti 13. marraskuuta muodollisen tutkintamenettelyn, sillä se epäili, etteivät
83,6 miljoonan euron korvaukset, jotka Portugalin valtio myönsi RTP:lle, ole oikeassa suhteessa niihin
korvattaviin kustannuksiin, joita RTP:lle aiheutui julkisen palvelun velvoitteiden täyttämisestä vuosina
1992–1998. Menettelyn aloittaminen johtui kolmesta kantelusta, jotka portugalilainen yksityinen
televisioyhtiö SIC oli tehnyt komissiolle vuosina 1993, 1996 ja 1997. Komissio teki jo 7. marraskuuta
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1996 päätöksen ensimmäisestä kantelusta ja osasta toista kantelua, mutta ensimmäisen oikeusasteen
tuomioistuin kumosi sen. (167)

2.7 Maatalous

Tiivistelmä käsitellyistä asioista

Vuonna 2001 komissio sai yhteensä 379 ilmoitusta suunnitelluista valtiontukitoimenpiteistä
maatalousalan ja maatalouden raaka-aineita jalostavan teollisuuden hyväksi. Komissio ryhtyi myös
tutkimaan 39:ää tukitoimenpidettä, joista ei ollut ilmoitettu etukäteen EY:n perustamissopimuksen
88 artiklan 3 kohdan mukaisesti. Komissio ei vastustanut tuen myöntämistä 212 toimenpiteen osalta.
EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdan mukainen menettely aloitettiin 15 asiassa, kun
asianomaisten toimenpiteiden soveltumisesta yhteismarkkinoille oli vakavia epäilyjä. Viiden asian
kohdalla komissio sai päätökseen EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdan mukaisen
menettelyn, kahden osalta lopullinen päätös oli kielteinen.

Jäljempänä esitettävään tiivistelmään käsitellyistä asioista on valittu valtiontukipolitiikan kannalta
kiinnostavimpia kysymyksiä herättävät asiat maatalousalan ja maatalouden raaka-aineita jalostavan
teollisuuden alalta vuonna 2001.

Poikkeukselliset tapahtumat: BSE-kriisi – tulotuki

EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaan poikkeuksellisten tapahtumien
aiheuttaman vahingon korvaamiseksi annettava tuki soveltuu yhteismarkkinoille. Perustamissopimuksessa
ei määritellä poikkeuksellisen tapahtuman käsitettä, joten komissio soveltaa määräystä tapauskohtaisesti
arvioituaan kyseessä olevan tapahtuman.

Tällaiseksi poikkeukselliseksi tapahtumaksi komissio on määritellyt edelleen jatkuvan
naudanlihamarkkinoiden kriisin, joka sai alkunsa BSE-taudista viime vuoden lopulla johtuneesta huolesta.

Näin ollen Euroopan komissio on antanut Belgialle, Saksalle, Espanjalle, Ranskalle, Italialle ja Itävallalle
luvan maksaa tulotukea marraskuun 2000 ja kesäkuun 2001 välisenä aikana BSE-kriisin seurausten
vuoksi tappioita kärsineille naudanlihan tuottajille. Muut jäsenvaltiot eivät ole pyytäneet lupaa tällaisen
tuen maksamiseen. Kaikissa tapauksissa komissio on todennut, että asiaan ei liity alakohtaista eikä
yksittäisiin maatiloihin kohdistuvaa ylikompensaatiota. Nämä valtiontuet voidaan tiivistää seuraavasti:

Itävalta

Komissio hyväksyi 25. heinäkuuta noin 2,9 miljoonan euron (noin 40 miljoonan Itävallan sillingin)
tulotuen, joka myönnettiin yhdessä osavaltiossa, Kärntenissä. (168)

Belgia

Komissio antoi 7. marraskuuta Belgialle luvan maksaa toinen maksuosuus, 29,7 miljoonaa euroa
(1 200 miljoonaa Belgian frangia), naudanlihan tuottajille annettavasta suorasta tuesta. (169) Komissio oli

¥167∂ Asia T- 46/97, 10.5.2000.
¥168∂ Tuen numero: NN 58/2001.
¥169∂ Tuen numero: N 437/2001 ja N 657/2001.
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hyväksynyt vastaavan summan myöntämisen jo 25. heinäkuuta tukiohjelman N 437/2001 yhteydessä.
Tämä tuki on kohdistettu naudanlihan tuottajille, joihin BSE:n seuraukset ovat vaikuttaneet erityisen
voimakkaasti heidän naudanlihan tuotannosta riippuvan tulotasonsa vuoksi.

Ranska

Komissio hyväksyi 25. heinäkuuta tulotuen (170), jonka kokonaissuuruus on noin 259 miljoonaa euroa
(1 700 miljoonaa Ranskan frangia). Se koostuu suorasta tuesta (noin 152,4 miljoonaa euroa eli
1 000 miljoonaa Ranskan frangia), korkokulujen korvaamisesta arviolta 60,9 miljoonalla eurolla
(400 miljoonaa Ranskan frangia) ja vakauttamislainoista, joiden tukiarvoksi on arvioitu noin
45,7 miljoonaa euroa (300 miljoonaa Ranskan frangia).

Saksa

Komissio hyväksyi 25. heinäkuuta Saksan eri osavaltioille myöntämän tulotuen seuraavasti: Baijeri (171):
noin 28 miljoonaa euroa (55 miljoonaa Saksan markkaa), Thüringen (172): noin 4 miljoonaa euroa
(8 miljoonaa Saksan markkaa), Niedersachsen (173): noin 5 miljoonaa euroa (10 miljoonaa Saksan
markkaa), Sachsen (174): noin 2,05 miljoonaa euroa vuodessa (4 miljoonaa Saksan markkaa) vuosiksi
2001 ja 2002.

Lisäksi komissio antoi 2. lokakuuta Saksalle (Baden-Württembergin osavaltiolle) (175) luvan maksaa
marraskuun 2000 ja kesäkuun 2001 välisenä aikana BSE-kriisin vuoksi tappioita kärsineille naudanlihan
tuottajille tulotukea noin 5,1 miljoonaa euroa (10 miljoonaa Saksan markkaa).

Lokakuun 30. päivänä komissio antoi Saksalle (Hessenin osavaltiolle) (176) luvan maksaa tukea
marraskuun 2000 ja kesäkuun 2001 välisenä aikana BSE-kriisin vuoksi tappioita kärsineille naudanlihan
tuottajille. Hessenin BSE-hätäohjelmasta myönnetään BSE-kriisistä kärsineille tuottajille avustuksia
15 miljoonaa Saksan markkaa (7 669 378,22 euroa) tuettujen lainojen muodossa.

Italia

Komissio hyväksyi 25. heinäkuuta naudanlihantuottajille myönnettävän, enintään noin 77 miljoonan
euron (noin 154 000 miljoonan Italian liiran) suuruisen tulotuen. (177)

Lokakuun 30. päivänä komissio hyväksyi sen, että Italia (Lombardia) (178) myöntää noin 2,32 miljoonaa
euroa tukea naudanlihantuottajille, joilla on BSE-kriisin aiheuttaman tulojen vähenemisen vuoksi
maksukykyongelmia. Tuki myönnetään tuettuina lyhytaikaisina lainoina; Lombardian alue maksaa
3,5 prosenttia lainan koroista, ja loppuosuus (vähintään 1,5 prosenttia) veloitetaan lihantuottajilta
itseltään.

¥170∂ Tuen numero: NN 46/2001.
¥171∂ Tuen numero: N 193/2001.
¥172∂ Tuen numero: N 170/2001.
¥173∂ Tuen numero: N 164/2001.
¥174∂ Tuen numero: N 248/2001.
¥175∂ Tuen numero: N 150/B/2001.
¥176∂ Tuen numero: N 249/2001.
¥177∂ Tuen numero: N 113/A/2001.
¥178∂ Tuen numero: N 411/2001.
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Espanja

Komission 25. heinäkuuta hyväksymät tuet koskevat tulotukea kahdelle alueelle: Asturian alueelle (179)
noin 6 miljoonaa euroa (1 000 miljoonaa Espanjan pesetaa) ja Kantabrian alueelle (180) noin
5,98 miljoonaa (994 miljoonaa Espanjan pesetaa).

Muu BSE:hen liittyvä valtiontuki

Komissio hyväksyi EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan c alakohdan perusteella muitakin
BSE:hen liittyviä valtiontukia, ennen kaikkea Saksassa, Italiassa ja Itävallassa. Nämä toimenpiteet
liittyvät esimerkiksi BSE-testien kustannuksiin, hävitettyjen eläinten arvon korvaamiseen teurastamoille,
karjakannan lisäämiseen tiloilla, joilta on löytynyt BSE:tä, sekä prosessoidun eläinperäisen proteiinin ja
rehun varastointi-, kuljetus- ja hävityskustannuksiin. Useimmissa näistä tapauksista komissio katsoi
toimenpiteen olevan eläintautien torjuntaohjelmien yhteydessä myönnettävää valtiontukea koskevien
sääntöjen mukaista, kuten maatalousalan valtiontuesta annettujen yhteisön suuntaviivojen 11.4 kohdassa
määrätään. (181) Seuraavassa esimerkkejä näitä tuista.

Itävalta

Komissio hyväksyi 2. lokakuuta Itävallan suunnittelemat BSE:hen liittyvät tuet, joiden määrä on yli
29 miljoonaa euroa. Itävallan tukitoimenpiteeseen (182) liittyy useita osa-alueita. Tukea myönnetään
prosessoidun eläinperäisen proteiinin ja tällaista prosessoitua eläinperäistä proteiinia sisältävien, rehuissa
ja rehuseoksissa käytettävien rehun lisäaineiden arvon alentumisen korvaamiseen. Tukea voidaan
myöntää myös prosessoidun eläinperäisen proteiinin ja tällaista prosessoitua eläinperäistä proteiinia
sisältävän rehun, rehun lisäaineiden ja rehuseosten sekä riskiaineksen ja käyttöön sopimattoman maidon
tai siitä valmistettujen tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja hävityskustannuksiin. Lisäksi tukea voidaan
antaa BSE:n vuoksi suljettuina olleiden maatilojen tulonmenetysten korvaamiseen sekä
testikustannuksiin.

Saksa

Komissio antoi 7. syyskuuta Saksalle (Baden-Württembergin osavaltiolle) (183) luvan maksaa tukea BSE-
testejä varten, teurastamoille hävitettyjen eläinten arvon korvaamiseen sekä tiloille, joilta löytyi BSE:tä.
Kaikkien kolmen toimenpiteen kesto on rajattu: BSE-testien ja BSE:stä kärsineiden maatilojen
korvausten osalta vuoden 2002 loppuun saakka sekä teurastamoja koskevan toimenpiteen osalta vuoden
2001 loppuun. Vuoden 2002 lopussa BSE-testeihin ja BSE:stä kärsineille maatiloille annettua tukea
tarkastellaan uudelleen BSE:n torjumiseksi tuolloin sovellettavan strategian mukaisesti.

Lokakuun 25. päivänä komissio hyväksyi kaksi valtiontukea. Ensinnäkin Baijerin osavaltiossa (184)
käytetään noin 10 miljoonaa euroa (20 miljoonaa Saksan markkaa) korvauksiin rehusta, joka on
tuhottava, sekä noin 6 miljoonaa euroa (12 miljoonaa Saksan markkaa) korvauksiin lihantuottajille,
joiden tilalla esiintyi BSE:tä. Toiseksi Sachsenin osavaltiossa (185) tuetaan noin 2 miljoonalla eurolla

¥179∂ Tuen numero: N 269/2001.
¥180∂ Tuen numero: N 377/2001.
¥181∂ EYVL C 28, 1.2.2000, oikaisu EYVL C 232, 12.8.2000.
¥182∂ Tuen numero: N 114/2001.
¥183∂ Tuen numero: N 150/B/2001.
¥184∂ Tuen numero: N 174/2001.
¥185∂ Tuen numero: N 248/2001.
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(4 miljoonalla Saksan markalla) uusien eläinten hankkimista niillä tiloilla, joilla on jouduttu
teurastamaan karjaa viranomaisten määräyksestä.

Lokakuun 30. päivänä komissio hyväksyi Hessenin osavaltiota koskevan BSE-hätäohjelman. (186)
Ohjelmaan sisältyy toimenpiteitä, joilla korvataan jopa kokonaan esimerkiksi ennen 2. joulukuuta 2000
valmistettujen, lihaluujauhoa sisältävien rehujen kuljetus- ja hävittämiskustannukset, yli 24 kuukauden
ikäisille naudoille sekä lampaille tehtyjen BSE-testien kustannukset, ruhojen ja maidon hävittäminen ja
niiden taloudellinen arvo, jos BSE-tapausta epäillään tai sen esiintyminen vahvistetaan. Hyväksytyn
ohjelman yhteydessä myönnetyn tuen kokonaismäärä on 1 955 689 euroa.

Italia

Heinäkuun 25. päivänä hyväksytty ohjelma (187) sisältää muita valtiontukia kuin tulotukea – esimerkiksi
korvauksia lihantuottajille, joiden tilalta on löytynyt BSE:tä, tukea karjakannan lisäämiseen sekä
”hävittämistä varten tehtävien ostojen järjestelmän” kansallisen rahoitusosuuden –, minkä myötä,
77 miljoonan euron tulotuki mukaan luettuna, tuen kokonaismääräksi tulee 150 miljoonaa euroa (noin
300 000 miljoonaa Italian liiraa).

Eläintaudit: Suu- ja sorkkatauti Yhdistyneessä kuningaskunnassa

Useimmat Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2001 aikana komissiolle ilmoittamista tuista liittyivät
toimenpiteisiin, joilla pyrittiin auttamaan maatalousyrittäjiä selviämään suu- ja sorkkataudin
puhkeamisen aiheuttamista taloudellisista vaikeuksista. Tauti vaikutti suurimpaan osaan maata, ja sillä oli
voimakkaita jälkiseurauksia maatalousalalle.

Tähän liittyen komissio hyväksyi kaksi merkittävää tukiohjelmaa: 3. huhtikuuta 2001 komissio hyväksyi
luopujia koskevan suunnitelman 2 (”Outgoers mark 2 scheme”) (188), jolla avustetaan suu- ja sorkkataudista
kärsineitä siankasvattajia, jotka haluavat luopua siankasvatuksesta pysyvästi. Tukiohjelmaan osoitettiin
määrärahoja viisi miljoonaa Englannin puntaa. Hieman myöhemmin, 6. kesäkuuta 2001, komissio hyväksyi
karjan hyvinvointiin liittyvän hävityssuunnitelman (189), jonka avulla on tarkoitus puuttua eläinten
hyvinvointiin liittyviin ongelmiin, joita aiheutuu suu- ja sorkkataudin valvomiseksi toteutetuista
siirtorajoituksista. Suunnitelman määrärahoiksi oli kaavailtu 6 miljoonaa Englannin puntaa viikossa, ja siihen
sisältyy maksuja kustannuksista, joita syntyy kuljetuksista, teurastuksista, renderoinnista, poltosta, ruhojen
hävittämisestä ja eläinlääkinnästä, sekä myös korvauksia tuottajille hävitetyistä eläimistä. Korvauksia
maksetaan tuottajille, joihin kohdistui siirtorajoituksia ja joille tarjottiin mahdollisuutta hävittää eläimensä
valtion sopimussuhteisten eläinlääkäreiden vahvistettua siirtorajoitusten vaarantavan eläinten hyvinvoinnin.

Muodollisten tutkintamenettelyjen aloittaminen energian 
hintojen korvaamisen vuoksi

Espanja: tuki maatalousyrittäjille polttoaineiden korkean hinnan korvaamiseksi

Komissio päätti 11. huhtikuuta aloittaa muodollisen valtiontukien tutkintamenettelyn useista
verotoimenpiteistä, jotka Espanja oli ottanut käyttöön maatalousalalla energianhintojen noustua vuonna

¥186∂ Tuen numero: N 249/2001.
¥187∂ Tuen numero: N 113/A/2001.
¥188∂ Tuen numero: NN 24/2001.
¥189∂ Tuen numero: NN 25/2001.
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2000. (190) Komissio epäilee Espanjan valtion käyttöön ottamien toimenpiteiden soveltuvuutta
yhteismarkkinoille. Komissio ei voi tässä vaiheessa sulkea pois sitä mahdollisuutta, että tutkittavana
olevat toimenpiteet ovat pelkkää toimintatukea, jota myönnetään polttoaineen kohonneen hinnan
korvaamiseksi maatalousalalle. Komissio ei voi yleensä hyväksyä tällaista toimintatukea. Jos tällaista
tukea on jo myönnetty ja tutkimus vahvistaa komission epäilykset, komission on vaadittava Espanjan
viranomaisia perimään kyseiset tuet takaisin niiden saajilta.

Italia (Sardinia): tuki maatalousyrittäjille korvaukseksi dieselöljyn korkeasta hinnasta

Heinäkuun 25. päivänä komissio aloitti muodollisen tutkintamenettelyn Italian (Sardiniassa) myöntämän
tuen osalta, jonka tarkoituksena on korvata maatalousyrittäjille dieselöljyn maakaasuun verrattuna
korkeampi hinta. (191) Toimenpide sisältyy laajaan Sardiniaa koskevaan lakiin (Testo Unico), jolla
säännellään monien erilaisten tukien myöntämistä maatalousalalle. Komissiolla ei ole huomauttamista
muiden Testo Unicon osa-alueiden osalta.

Sardinian viranomaisten mukaan saarella ei ole maakaasun putkiverkostoa. Tämän vuoksi
maatalousyrittäjien on käytettävä paljon kalliimpaa dieselöljyä. Tuen tarkoituksena on voittaa tämä
rakenteellinen haitta ja palauttaa Sardinian viranomaisten näkemyksen mukaan tavanomaiset kilpailuehdot.
Komissio katsoo kuitenkin tässä vaiheessa, että valtiontuki, jolla yksinomaan ja keinotekoisesti
vähennetään maatalousyrittäjien tuotantokustannuksia, on toimintatukea. Tällainen tuki ei yleensä tuo alalle
kestäviä parannuksia. Heti kun tuki lakkaa, aikaisemmat ongelmat palaavat. Tämäntyyppiset ongelmat olisi
ratkaistava muilla keinoin. Esimerkiksi valtiontuesta ympäristönsuojelulle annetuissa komission
suuntaviivoissa tarjotaan mahdollisuuksia myöntää tukea paikallisesti käytettävissä oleville uusiutuville
energiamuodoille. Ehdotettu tuki ei kuitenkaan kannustaisi siirtymään fossiilisista polttoaineista uusiutuviin
energianlähteisiin. Se pikemminkin näyttää ehkäisevän tällaisia rakenteellisia muutoksia.

Italian vuoden 2001 varainhoitolaki

Komissio aloitti 3. lokakuuta muodollisen tutkintamenettelyn (192), joka koski 119 miljoonan euron
(230 000 miljoonan Italian liiran) lisärahoitusta 100 miljoonan euron (200 000 miljoonan Italian liiran)
poikkeuksellisen tuen paketille, jonka neuvosto oli hyväksynyt vuonna 1997 EY:n perustamissopimuksen
88 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan perusteella. Tuolloin Italia oli pyytänyt neuvostolta
tukitoimenpiteen poikkeuksellista hyväksymistä yksimielisellä päätöksellä sen jälkeen, kun komissio oli
aloittanut muodollisen tutkintamenettelyn tuesta. Kyseisessä toimenpiteessä valtio ottaa vastatakseen
maksukyvyttömiksi todetuille maatalousosuuskunnille yksityishenkilönä takauksen antaneille, kyseisten
osuuskuntien jäsenille maksettaviksi tulevat summat.

Aloittaessaan menettelyn komissio katsoi, että toimenpiteen tarkoitus oli varmistaa taannehtiva tuen
maksatus osuuskuntien toimintaan ja että toimintaan itseensä sisältyisi osuuskunnan velkojen taannehtiva
poistaminen. Neuvoston tälle tukitoimenpiteelle antama hyväksyntä oli luonteeltaan poikkeuksellinen,
minkä vuoksi sen ei voida katsoa merkitsevän sitä, että saman toimenpiteen uusi jälleenrahoitus
hyväksytään, varsinkaan kun otetaan huomioon komission ensi vaiheessa esittämät vakavat epäilyt.
Komissio katsoo sen vuoksi, että uusi rahoitusmääräraha on arvioitava erikseen, sovellettavien yhteisön
säädösten pohjalta.

¥190∂ Tuen numero C 22/2001 (ex-NN 19/2001), EYVL C 172, 16.6.2001, s. 2.
¥191∂ Tuen numero C 60/2001 (ex-N 47/2001).
¥192∂ Tuen numero C 73/2001 (ex N 824/A/2000).
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Komissio aloitti saman menettelyn yhteydessä myös muodollisen tutkintamenettelyn, joka koskee tukea
vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseksi ja rakenneuudistukseksi sekä tutkimus- ja kehitystyön
edistämistä. Jälkimmäinen toimenpide osarahoitetaan veronluonteisella maksulla, joka peritään sekä
kotimaisista että maahan tuoduista tuotteista. Komissio on noudattanut alalla vakiintunutta käytäntöään
sekä yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytäntöä, jonka mukaan myös maahantuoduista tuotteista
perittävillä veronluonteisilla maksuilla rahoitettavat tuet eivät periaatteessa sovellu yhteismarkkinoille,
sillä maahan tuodut tuotteet eivät saa tukijärjestelmästä samaa hyötyä kuin kotimaiset tuotteet. Ellei
jäsenvaltio pysty todistamaan, ettei tämä pidä paikkaansa, tällä tavoin rahoitettu tuki johtaa
todennäköisesti selvään kilpailun vääristymiseen.

Asiaa tarkastellaan tutkimuksen aikana. Komissio on kuitenkin päättänyt, että jotkin suunnitelluista
T&K-toimenpiteistä eivät ole valtiontukea, sillä julkiset laitokset suorittavat ne yleisen edun mukaisesti.

AIMA:n ohjelma: tuki Italian siipikarja-alalle

Heinäkuun 25. päivänä komissio päätti aloittaa muodollisen tutkintamenettelyn AIMA:n ohjelman
osalta. (193) Italian maatalousmarkkinajärjestö AIMA aikoo myöntää Italian siipikarja-alan tuottajille
korvauksia tulojen menetyksistä, jotka johtuivat Belgiassa vuonna 1999 sattuneesta dioksiinikriisistä,
minkä vuoksi tuotannon ja kaupankäynnin väitetään vähentyneen merkittävästi ja siipikarja-alan
tuotteiden kulutuksen laskeneen jyrkästi Italiassa. Tuen kokonaismäärä, 20 miljardia Italian liiraa
(10 323 138 euroa), vastaa kriisin ulkopuolelle jääneiden maiden keskimääräisten hintojen ja Italian
kesä-heinäkuun 1999 hintojen (korvauksen kattama ajanjakso) välistä erotusta. Komissio katsoo, että
kuluttajien huoli dioksiinista ja sen seurauksena aiheutuneet markkinahäiriöt eivät vielä itsessään
merkitse poikkeuksellista tapahtumaa. Sen vuoksi tukea ei voida hyväksyä, ellei Italia pysty osoittamaan
häiriön olleen poikkeuksellinen.

Toimenpiteet maataloustuotteiden jalostamisen ja kaupan pitämisen 
edellytysten parantamiseksi (Veneto)

Komissio päätti 2. huhtikuuta aloittaa muodollisen tutkintamenettelyn Italian viranomaisten ilmoittaman
investointituen osalta. (194) Italian viranomaiset aikovat ottaa aluelain N:o 5/2000 35 §:n (195) mukaisesti
käyttöön investointituen (intensiteetti enintään 40 prosenttia), jonka tarkoituksena on maataloustuotteiden
jalostamisen ja kaupan pitämisen edellytysten parantaminen. Tukea myönnetään 36:lle maatalouden raaka-
aineita jalostavalle yritykselle, jotka ovat esittäneet asetuksen (EY) N:o 951/97 (196) mukaisen
rahoitushakemuksen ohjelmakauden 1994–1999 (197) aikana ja ovat aloittaneet konkreettisen toiminnan,
mutta joita ei ole hyväksytty julkisen tuen saajiksi riittämättömien käytettävissä olevien varojen vuoksi.

Käytettävissään olevien tietojen perusteella komissio ei voi sulkea pois sitä mahdollisuutta, että
järjestelmä saattaa olla tukea, jota myönnetään taannehtivasti tuensaajan jo aloittamaan toimintaan.
Tällaisella tuella ei olisi vaadittavaa kannustinvaikutusta, vaan sitä olisi pidettävä toimintatukena sen
vuoksi, että sen ainoana tarkoituksena olisi vapauttaa tuensaaja taloudellisesta vastuusta.

¥193∂ Tuen numero C 59/2001 (ex-797/1999).
¥194∂ Tuen numero C 17/2001 (ex-N 98/2000), EYVL C 140, 12.5.2001, s. 2.
¥195∂ Laki koskee ”yleistä toimenpidettä alueen vuotuisten ja monivuotisten talousarvioiden laatimiseen liittyvien aluelakien

jälleenrahoittamiseksi ja muuttamiseksi”.
¥196∂ Asetus maataloustuotteiden jalostamisen ja kaupan pitämisen edellytysten parantamisesta, EYVL L 142, 2.6.1997, s. 22.
¥197∂ Veneton alueen toimintaohjelma hyväksyttiin 2.10.1996 komission päätöksellä 96/2598/EY.
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Italian puitetukiohjelmat

Vuoden 2001 aikana komissio hyväksyi useita budjetiltaan hyvin suuria kehystukiohjelmia, jotka kattavat
monenlaisia toimintoja maataloustuotteiden jalostuksen ja kaupan pitämisen alalla.

Eräs näistä ohjelmista liittyy sekä maataloustuotteiden jalostamiseen että kaupan pitämiseen (198), ja
siihen on varattu käytettäväksi 500 miljoonan euron määrärahat. Komissio hyväksyi myös tukiohjelman
”Sviluppo Italia” (199), joka on aikaisemman RIBS:n ja Italinvestin korvaava julkisessa omistuksessa
oleva yhtiö ja joka sekin rahoittaa maataloustuotteiden jalostusta ja kaupan pitämistä. Tähän ohjelmaan
on osoitettu noin 1 miljardi euroa.

Komissio hyväksyi myös laajan investointitukijärjestelmän maatalousosan (200), joka on avoin kaikille
EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan a ja c alakohdassa määrättyjen poikkeusten
soveltamisalueilla Italiassa sijaitseville yrityksille. Järjestelmää sovelletaan maatalousalan yrityksiin
(tukea muille aloille käsiteltiin erillisissä päätöksissä). Toimenpiteillä on aluekehityksen mukaiset
tavoitteet. Järjestelmää sovelletaan 31. joulukuuta 2006 saakka, ja sille on osoitettu noin 4,6 miljardin
euron vuosittainen budjetti (9 000 miljardia Italian liiraa), mikä kattaa maatalousalan ohella myös muut
alat. Tuki myönnetään verohyvitysten muodossa.

Tuki Italian viinintuottajille (Sisilia)

Lokakuun 17. päivänä komissio teki lopullisen kielteisen päätöksen asiassa C 61/96 (201) tuesta, jota
Sisilian alue aikoi myöntää viinintuottajille (enintään 1 miljoona euroa) korvatakseen kuivuuden vuoksi
käyttämättä jääneitä istutusoikeuksia, sekä tuesta käsiteollisuusyrityksille lyhytaikaisina lainoina
(enintään 5 miljoonaa euroa). Koska viinintuottajille myönnetyn tuen oli vastoin viinin yhteistä
markkinajärjestelyä koskevia sääntöjä tarkoitus korvata oikeuksia, jotka eivät olleet enää voimassa, ja
koska tuettuja lyhytaikaisia lainoja olisi voitu myöntää myös maataloustuotteiden tuotannossa,
markkinoinnissa ja jalostuksessa toimiville käsiteollisuusyrityksille, komissio päätteli, että tukia oli
pidettävä toimintatukena, joka on maatalousalalla kiellettyä.

Tuki hedelmien ja vihannesten tuottajille Kreikassa

Komissio teki 31. tammikuuta EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukaisen
lopullisen myönteisen päätöksen Kreikan valtiontuesta hedelmien ja vihannesten tuottajille. (202) Tuen
kokonaismäärä oli 265 000 euroa, ja se myönnettiin taloudellisena korvauksena Thessalonikin
hallintoalueen viljelijöille, joiden vesimeloni- ja meloniviljelmiä peltohiiret vahingoittivat vakavasti
kesällä 1997. Komissio katsoi, että kyseessä olevaan tapaukseen voidaan soveltaa kasvitauteihin
sovellettavia perusteita, sillä vaikka peltohiirten aiheuttamissa vahingoissa ei olekaan kyse kasvitaudista,
lopputulos on samanlainen eli ulkopuolisten elollisten tekijöiden aiheuttama maataloustuotteiden
tuhoutuminen. Kyseisiä perusteita sovellettiin näin ollen tähän tapaukseen.

¥198∂ Tuen numero N 558/2000, komission päätös 27.3.2001, EYVL C 107, 7.4.2001.
¥199∂ Tuen numero N 559/2000, komission päätös 27.3.2001, EYVL C 107, 7.4.2001.
¥200∂ Tuen numero C 46/2000, komission päätös 13.2.2001, EYVL L 144, 30.5.2001.
¥201∂ Asia C 61/96, komission päätös 17.10.2001, EYVL L 64, 7.3.2002.
¥202∂ EYVL L 93, 3.4.2001.
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Maatalouden aiheuttamien saasteiden hallintajärjestelmä Ranskassa

Komissio hyväksyi 30. lokakuuta maatalouden aiheuttamien saasteiden hallintajärjestelmään liittyvän
Ranskan valtiontuen maatiloille myönnettävän investointituen jatkamiseksi. (203) Ohjelma vastaa
tarpeeseen parantaa veden laatua sisällyttämällä ympäristökysymykset maatalouden toimintatapoihin.
Tukijärjestelmän tavoitteena on edistää investointeja, joilla vähennetään karjatilojen lannan aiheuttamaa
saastumista, ja sille on varattu määrärahoja 886 miljoonaa euroa vuosiksi 2001–2006.

Ohjelman tavoitteena on muun muassa nopeuttaa 12 päivänä joulukuuta 1991 annetun neuvoston
direktiivin 91/676/ETY (204) noudattamista, ja se kohdistuu ensisijaisesti pilaantumisalttiisiin
vyöhykkeisiin, joilla esiintyy kotieläintuotannosta johtuvaa nitraattien aiheuttamaa pilaantumista.
Hyväksyessään tuen komissio otti huomioon, että joissakin direktiivin säännöksissä edellytetään
maatilalle tehtävän investointeja, kuten lisävarastointikapasiteetin rakentamista, ja että karjankasvattajille
määrättyjä velvoitteita voidaan pitää maatalouden suuntaviivoissa tarkoitettuina uusina sääntöinä.
Komissio kyllä päätteli, että direktiiviä ei voitu pitää sinänsä uutena sääntönä, mutta otti huomioon, että
Ranska oli hyväksynyt ensimmäisen toimintaohjelman direktiivin täytäntöön panemiseksi vasta vuonna
1997 ja että ensimmäiset karjankasvattajia koskevat velvoitteet ohjelman toteuttamiseksi ovat vielä
myöhäisemmältä ajalta. Direktiiviin ei myöskään sisälly täsmällisiä velvoitteita, joita toimijoiden olisi
noudatettava, jos jäsenvaltio ei ole edeltä toiminut asiassa.

Näin ollen komissio päätteli, että tuen tarkoituksena oli rahoittaa ympäristön parantamiseen tähtääviä
investointeja ja mahdollistaa maatilojen sopeutuminen maatalouden suuntaviivojen 4.1.1.3 kohdassa
tarkoitettuihin uusiin sääntöihin. Komissio katsoi, että muunlainen tulkinta merkitsisi karjankasvattajien
rankaisemista siitä, ettei jäsenvaltio toimi oikeudellisella tasolla. Komissio katsoi myös, että ohjelmaa
arvioitaessa on otettava huomioon sen inhimillinen ja taloudellinen mittakaava (noin 100 000 tuensaaja)
sekä sen suuri merkitys ympäristönsuojelun kannalta sekä Ranskassa että koko Euroopassa.

Maatalouden valuuttatuki

Yhdistynyt kuningaskunta ilmoitti vuonna 2001 useista suunnitelmista myöntää maatalouden
valuuttajärjestelmän tasaustukia naudanliha-, lampaanliha- ja maitotalousalalla. (205) Jotkin pyynnöistä
koskivat toisen erän maksamista tuista, joista Yhdistynyt kuningaskunta oli päättänyt olla maksamatta
ensimmäisen erän kansallista maksuosuutta.

Vuonna 2001 ilmoitettujen ensimmäisten erien maksuja koskevien hakemusten osalta Yhdistynyt
kuningaskunta on päättänyt myöntää myös kansallisen maksuosuuden tukien rahoitukseen eläintautien
maassa aiheuttamien vakavien ongelmien vuoksi.

2.8 Kalastus

Italia, Alankomaat

Polttoaineen hinnannousu (206)

Komissio aloitti muodollisen tutkintamenettelyn Italian ja Alankomaiden tukijärjestelmistä vuoden 2000
polttoaineen hinnannousun korvaamiseksi kalastajille. Italian järjestelmään kuuluu kolmenlaisia

¥203∂ Tuen numero N 355/2000, EYVL C 350, 11.12.2001.
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toimenpiteitä: aluksen moottorin tehon mukaan määritelty kiinteä korvaus, sosiaaliturvamaksujen
alennuksia sekä verohelpotuksia kalastusyrityksille. Alankomaiden osalta kyseessä on osuuskalastajille
myönnettävä taloudellinen korvaus vuonna 2000 maksettujen sosiaaliturvamaksujen kattamiseksi.
Komissio katsoo, että Italian ja Alankomaiden toimenpiteet ovat toimintatuen luonteisia eivätkä sen
vuoksi sovellu yhteismarkkinoille. Sen paremmin Italia kuin Alankomaatkaan ei toimittanut komissiolle
alustavan tutkimuksen aikana tietoja, joiden perusteella periaatteesta voitaisiin poiketa.

Italia

a) Toimenpiteet nilviäisten ja äyriäisten tuottajien hyväksi (207)

Komissio hyväksyi tukijärjestelmän Adrianmeren kalastajille, joiden oli keskeytettävä kalastus vuonna
2000 kasvilimailmiön vuoksi (kasvilima on hyytelömäistä luonnollista ainetta, joka ilmaantui keväällä
2000 ja laajeni kesäkuuhun saakka, kunnes alkoi hävitä heinäkuussa). Ilmiöllä oli haittavaikutuksia sekä
kalastajille että mainittujen lajien tuottajille. Kasvilima tarttuu verkkoihin ja hankaloittaa normaalia
kalastustoimintaa ja estää sen pahimmillaan kokonaan. Kasvilima vaikuttaa myös pohjalla eläviin
lajeihin, kuten nilviäisiin, pienentämällä veden happipitoisuutta, mikä johtaa sekä luonnonvaraisten että
kasvatettujen nilviäisten kuolemaan. Tuki on hyväksytty vain yhden kuukauden ajalle. Komissio aloitti
muodollisen tutkintamenettelyn 1. heinäkuuta 2000 jälkeiselle ajalle myönnetystä tuesta, sillä
kalastustoiminnan keskeyttämisen ei enää kyseisen päivän jälkeen voitu katsoa olevan yhteydessä
kasviliman esiintymiseen. Italia perusteli keskeytystä sillä, että kalakannan oli tarpeen antaa kehittyä.
Italia ei kuitenkaan esittänyt tällaisen tuen hyväksymistä koskevissa yhteisön säännöissä edellytettävää
elvytyssuunnitelmaa. Näin ollen Italian kyseisenä ajanjaksona myöntämä tuki vastaa toimintatuen
tunnusmerkkejä, ja toimintatuki ei kalastus- ja vesiviljelyalan valtion tukien tutkimista koskevien
suuntaviivojen mukaan sovellu yhteismarkkinoille.

Lisäksi nilviäisten ja äyriäisten tuottajille maksettavan korvauksen määräksi oli vahvistettu enintään
30 prosenttia menetyksistä, joita nämä olivat kokeneet verrattuna aikaisempien vuosien tuloihin. Koska
komissiolla ei kuitenkaan ollut riittäviä todisteita siitä, että 30 prosentin osuus aikaisempien vuosien
tuloista ei ylitä tuottajille aiheutuneita todellisia menetyksiä, se päätti aloittaa tätä näkökohtaa koskevan
muodollisen tutkintamenettelyn.

b) Kalastuksen tilapäiset keskeytykset Tyrrhenan- ja Joonianmerellä (208)

Komissio aloitti muodollisen tutkintamenettelyn myös tukijärjestelmästä, josta maksetaan korvauksia
Tyrrhenan- ja Joonianmeren kalastuksen tilapäisen keskeytymisen vuoksi. Näiden keskeytysten tavoitteena
oli edistää kalakantojen kehitystä, ja ne koskivat pelagisia trooleja käyttäviä aluksia. Italian viranomaisten
antamien tietojen perusteella kalastuksen keskeyttäminen ei täyttänyt tuen myöntämisperusteita, sillä se ei
näyttänyt liittyvän mihinkään erityiseen kannan elvyttämissuunnitelmaan. Näin ollen komissio katsoi, että
myönnetty tuki on toimintatuen luonteista.

Yhdistynyt kuningaskunta

Saaliskiintiöiden ostaminen ja vuokraus (209)

Komissio aloitti muodollisen tutkintamenettelyn kahdesta Yhdistyneessä kuningaskunnassa
sovellettavasta tukijärjestelmästä, jotka liittyvät rahoitukseen, jota Shetlandsaarten ja Orkneysaarten

¥207∂ EYVL C 25, 29.1.2002.
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valtuustot (Shetland Islands Council, Orkney Islands Council) myöntävät saaliskiintiöiden ostamiselle ja
vuokraamiselle paikallisille kalastajille. Järjestelmien tavoitteena on varata paikallisten kalastajien
käyttöön ”kalastushistoriaan” (track record) perustuvia oikeuksia, joiden perusteella myönnetään
vuotuisia saaliskiintiöitä. Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaisten mukaan toimintatavan taustalla
olivat paikallisten alusten omistajien vaikeudet saada tarvittavaa rahoitusta tällaisen kalastushistorian
hankkimiseksi, sillä kalastushistoria katsotaan aineettomaksi käyttöomaisuudeksi, jota ei voi käyttää
rahoituslaitosten lainojen vakuutena. Tietyin ehdoin tällaiset kalastushistoriaan perustuvat oikeudet
voidaan myydä riippumatta aluksesta, jolle ne on myönnetty. Näille kalastushistoriaan perustuville
oikeuksille on kehittynyt tosiasialliset markkinat, ja Shetlandsaarten ja Orkneysaarten valtuustot ovat
hankkineet tällaisia oikeuksia vuokratakseen ne alueensa aluksille. Yhdistyneen kuningaskunnan
esittämien tietojen perusteella komissio katsoo, että näiden viranomaisten toteuttama kalastushistoriaan
perustuvien oikeuksien ostaminen ja vuokraaminen merkitsee etuuskohtelua paikallisille kalastajille ja
täyttää näin ollen toimintatuen tunnusmerkit.

Ranska

Erika-laivan haaksirikon aiheuttama öljyvahinko ja myrskyn tuhot Biskajanlahdella (210)

Komissio hyväksyi tiettyjä osia tukijärjestelmästä, josta maksetaan korvauksia nilviäisten- ja
äyriäistenkasvattajille sekä kalastajille, jotka ovat kärsineet Erika-laivan Biskajanlahdella tapahtuneen
haaksirikon aiheuttamasta öljyvahingosta ja harvinaisen voimakkaan myrskyn tuhoista.

Kalastajille ja nilviäisten- ja äyriäistenkasvattajille koko Ranskan alueella sekä merentakaisissa
departementeissa myönnettiin lisätukea. Ranskan viranomaisten mukaan tuen tarkoituksena oli korvata
alalle menetykset, jotka johtuivat kalataloustuotteiden markkinoiden heikentymisestä siksi, että Erikan
haaksirikon aiheuttamat saasteet muuttivat kuluttajien käsityksiä tuotteista kielteiseen suuntaan.

Komissio katsoi kolmentyyppisen nilviäisten- ja äyriäistenkasvattajille myönnetyn tuen olevan
yhteismarkkinoiden sääntöjen mukaista. Niihin kuuluu tukea erityisestä rahastosta, jonka tarkoituksena
on korvata luonnonmullistusten maatalousalalla aiheuttamia menetyksiä, tukea laitteistojen ja varastojen
uusimiseen sekä ennakkomaksuja öljyn aiheuttamien pilaantumisvahinkojen kansainvälisen
korvausrahaston (IOPCF) odotettavissa olevista korvauksista.

Komissio hyväksyi myös kolme erityyppistä kalastajille myönnettävää tukea. Ne on osoitettu myrskyn
aikana kadonneiden tai vahingoittuneiden alusten ja kalastusvälineiden uusimiseen, IOPCF:n korvausten
ennakkomaksuihin sekä kertakorvauksen maksamiseen myrskyn aiheuttamista menetyksistä.

Komissio tarkasteli näitä tukia nojautuen EY:n perustamissopimuksen 87 artiklaan, jonka mukaan tuki
luonnonmullistusten tai muiden poikkeuksellisten tapahtumien aiheuttaman vahingon korvaamiseksi
soveltuu yhteismarkkinoille. Sekä öljyvahinko että myrsky olivat tällaisia tapahtumia. Komission oli
tarkistettava, ettei aiheutuneista menetyksistä ole maksettu liiallista korvausta, ja se tuli siihen tulokseen,
ettei näin ollut tapahtunut.

Komissio päätti sitä vastoin aloittaa muodollisen tutkintamenettelyn nilviäisten- ja äyriäistenkasvattajille
myönnetystä tuesta, joka annettiin vapautuksena sosiaaliturvamaksuista vuoden 2000 kolmeksi
ensimmäiseksi kuukaudeksi, rahoituskulujen alennuksena ja merenpohjan vuokrakuluista myönnettynä
vapautuksena.

¥210∂ EYVL C 39, 13.2.2002.
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Tutkimus koskee myös huhtikuussa 2000 hyväksyttyä sosiaaliturvamaksujen keventämistä nilviäisten- ja
äyriäistenkasvattajien osalta (ajalla 15.4.–15.7.2000). Nämä alennukset koskivat myös kalastajia, ja niitä
sovellettiin koko Ranskan alueella sekä sen merentakaisissa departementeissa, koska Ranskan
viranomaisten mukaan kyseiset toimijat olivat kärsineet tulonmenetyksiä öljyvahingosta johtuneen
kalastustuotteiden myynnin laskun vuoksi.

Nämä tuet vaikuttaisivat toimintatuilta, jotka eivät periaatteessa ole yhteismarkkinoiden sääntöjen
mukaisia.

Kalastajille myönnettyjä sosiaaliturvamaksujen alennuksia sovellettiin 15. huhtikuuta–15. lokakuuta 2000.
Ranskan viranomaisten mukaan myös kalastajat olivat kärsineet tulonmenetyksistä, jotka johtuivat
myynnin vähentymisestä ja myymättä jääneiden kalastustuotteiden lisääntyneestä markkinoilta
vetämisestä. Komissio totesi, että alennuksia sovellettiin kaikkiin kalastajiin merentakaiset departementit
mukaan luettuna, minkä vuoksi se katsoi, ettei toimenpiteillä voinut olla yhteyttä Erikan aiheuttamaan
öljyvahinkoon. Komissio arvioi myös, että alennusten tarkoituksena saattoi olla muutamaa kuukautta
aikaisemmin alkaneen polttoaineen hinnannousun korvaaminen kalastajille.

Tanska

Simpukanpyyntialusten romuttaminen (211)

Komissio hyväksyi järjestelmän, josta myönnetään avustuksia ammatillista kalastusta harjoittavien
alusten romuttamiseen Tanskassa. Ilmoitettu järjestelmä on avoin tanskalaisille alusten omistajille, jotka
haluavat luopua ammattimaisesta kalastuksesta. Avustuksia voidaan myöntää hakijoille, jotka romuttavat
kalastusaluksensa tai siirtävät sen johonkin muuhun käyttöön kuin ammattimaiseen kalastukseen, kuten
kalastustuotteiden jalostukseen, uudelleenlastaamiseen tai kuljetukseen Tanskaan. Järjestelmää
sovelletaan enintään kymmeneen alukseen. Sen tavoitteena on vähentää simpukanpyyntialusten määrää
Limfjordenissa pysyvästi ja sen myötä myös vuonon pohjaan kohdistuvaa ekologista kuormitusta, kun
simpukkavaroja hyödynnetään kestävän kehityksen mukaisesti. Simpukanpyyntialusten romuttamista
koskeva erityissuunnitelma kuuluu elintarvikeministeriön, ympäristö- ja energiaministeriön sekä kolmen
vuonoon rajoittuvan alueen yhdessä laatimaan hoitosuunnitelmaan, jonka tarkoituksena on turvata
kalastuksen tulevaisuus Limfjordenissa.

Kreikka

Vahingot simpukka- ja osteriviljelmillä (212)

Komissio hyväksyi järjestelmän, jonka tarkoituksena on korvata osa myrkyllisestä kasviplanktonista
johtuneen saastumisen vuoksi simpukanviljelijöiden tuotannolle aiheutuneista menetyksistä ja
vahingoista. Myrkyllisen kasviplanktonin kehittymistä edisti syyskuun 1999 ja tammikuun 2000 välisenä
aikana vallinnut tuulettomuus, jolloin vesi ei päässyt vaihtumaan. Lisäksi korvauksia maksetaan
simpukanviljelijöille, jotka viranomaiset määräsivät keskeyttämään pyynnin veden pilaantumisen vuoksi.
Ilmiö esiintyi Thessalonikin, Hematian ja Pierian hallintoalueilla.

Järjestelmästä voivat saada tukea simpukanviljelijät ja -pyytäjät, joille koitui vähintään 30 prosentin
vahingot. Menetysten suuruus laskettiin vertaamalla ilmiön esiintymisvuoden supistunutta tuotantoa
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kolmen aikaisemman vuoden keskimääräiseen (tavanomaiseen) tuotantoon. Korvauksen määrä voi olla
enintään 30 prosenttia menetetyn tuotannon arvosta.

Simpukanviljelijöille aiheutui seuraavia vahinkoja:

– Myyntivalmiilta viljelmiltä sinisimpukoita kuoli (lähes 40 prosenttia tuotannosta) sen jälkeen, kun
simpukoiden markkinoille saattaminen kiellettiin.

– Nuoria simpukoita ei voitu kerätä eikä istuttaa seuraavaa tuotantokautta varten, koska tuotanto
jouduttiin pitämään yksiköissä liian pitkään ja niiden säilyttämiseksi oli tehtävä jatkuvasti
puhdistustoimia (eloonjääneiden yksilöiden puhdistaminen, harvennus ja niin edelleen).

– Ylimääräisistä hoitotoimenpiteistä, kuten harvennuksesta, aiheutui kiellon viiden kuukauden
voimassaoloaikana lisämenoja.

– Tuloja menetettiin, kun kilohinnat laskivat kiellon poistamisen jälkeen.

Kyseinen saastumisilmiö oli kansallisen merentutkimuskeskuksen mukaan poikkeuksellinen ja laaja-
alainen (vaikutuksia kolmeen hallintoalueeseen ja yli tuhanteen tuottajaan), ja se johtui myrkyllisen
kasviplanktonin epänormaalista esiintymisestä, jonka oli aiheuttanut Dinophysis acuminata -levän
myrkky ja biotoksiinien hyvin suuri määrä simpukoiden lihassa. Kansallinen merentutkimuskeskus
määritti kasviplanktonsolujen määrän Thessalonikinlahdessa, ja määritys osoitti, että alueella esiintyi
biotoksiineja. Koska myös simpukanlihan analyysissä löytyi biotoksiineja, Thessalonikin, Hematian ja
Pierian eläinlääkintäviranomaiset määräsivät simpukoiden pyyntiä, keruuta ja ihmisravinnoksi
markkinoille saattamista koskevan kiellon. Kieltokausi porrastettiin merialueen ja eri simpukkalajien
mukaan.

Kieltokausi osui keskelle simpukoiden kehityskautta ja kaupanpitoaikaa. Myös myyntivalmis tuotanto
menetettiin, yhteensä menetyksiksi arvioidaan noin 40 prosenttia. Koska tuotanto oli biotoksiinien
esiintymisen vuoksi pidettävä meressä, se menetettiin vähitellen, pääasiassa luonnollisen kuolleisuuden
ja saalistajien (muiden meren eliölajien) vuoksi.

Ilmiön vuoksi tuottajat eivät saaneet myöskään uusia alkioita seuraavaa tuotantovuotta varten. Koska
simpukoita ei saanut pitää kaupan, ne oli pidettävä meressä, mikä johti käytettävissä olevan tilan
loppumiseen sekä simpukanviljelyalueilta että alueilta, joilla on luonnollisia simpukkaesiintymiä. Näin
ollen seuraavaa tuotantovuotta varten ei saatu uusia alkioita.

2.9 Kuljetus

Komissio teki 8. toukokuuta ehdollisen, osittain myönteisen, osittain kielteisen päätöksen Englannin
kanaalin länsi- ja keskiosissa liikennöivälle Brittany Ferries -yhtiölle myönnetystä rakenneuudistustuesta.
Päätös tehtiin rakenneuudistuksia koskevien komission sääntöjen perusteella. Kyseisten sääntöjen mukaan
keskeistä on rakenneuudistussuunnitelman esittäminen, ja niissä edellytetään muun muassa
markkinarakenteen ja alueellisten kehitysnäkökohtien huomioon ottamista.

Heinäkuun 11. päivänä komissio aloitti muodollisen tutkintamenettelyn Alankomaiden myöntämistä
meriliikenteen tuista EU:n satamissa ja sisävesillä liikennöiville alankomaalaisille hinaajille.
Mahdollisten kilpailijoille aiheutuvien vahinkojen vähentämiseksi komissio pyysi Alankomaiden
viranomaisia keskeyttämään kyseisen tuen maksamisen siihen saakka, kunnes komissio tekee asiassa
lopullisen päätöksen.
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Lokakuun 2. päivänä komissio hyväksyi Yhdistyneen kuningaskunnan ilmoittaman järjestelmän, joka
koski tukea merenkulun koulutusohjelmalle (Support for Maritime Training – SMarT).

2.10 Muut teollisuudenalat

Matkailu

Espanja

Terra Mitica -puisto (Benidorm) (213)

Komissio päätti 20. kesäkuuta aloittaa EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdan mukaisen
osittaisen muodollisen tutkintamenettelyn Benidormissa Espanjassa sijaitsevalle Terra Mitica -vapaa-
ajanpuistolle myönnettyjen väitettyjen tukien osalta. Päätös tehtiin komissiolle vuonna 1997 osoitetun
kantelun johdosta. Ensimmäisen kantelun jälkeen komissio sai toukokuuhun 2000 saakka useita muita
kirjeitä, joissa esitettiin asiasta uusia tietoja puiston rakennustöiden edistyessä, kunnes se avattiin
heinäkuussa 2000. Espanjan viranomaiset antoivat useaan otteeseen väitteitä koskevia selvityksiä.

Komissio katsoi, että osa kantelijan esittämistä väitteistä ei ollut perusteltuja, joten näiden väitteiden
osalta se päätteli, ettei puisto ollut saanut valtiontukea. Väitteet koskivat ennen kaikkea puiston
rakentamiseen käytetyn maan alhaista hankintahintaa, Parque Temático de Alicante, S.A:n (hankkeeseen
osallistuva julkisoikeudellinen yhtiö) maksamia puistoon liittyviä kuluja, yksityistä sijoittajaa koskevan
periaatteen noudattamatta jättämistä, Terra Mítica, S.A:lle (puiston omistava yksityinen yhtiö)
myönnettyä syndikoitua lainaa ja sille luovutettuja omaisuuseriä, henkilöstön koulutustukia sekä suoria
aluetukia.

Kantelijan esille tuomien muiden näkökohtien osalta komissio ei kuitenkaan voinut sulkea pois
mahdollisuutta, että puisto oli saanut julkisilta viranomaisilta etua. Komissio päätti näin ollen aloittaa
muodollisen tutkintamenettelyn tarkistaakseen, sisälsivätkö toimenpiteet valtiontukea ja, jos sisälsivät,
olivatko ne yhteismarkkinoille soveltuvia. Komission epäilykset valtiontuesta kohdistuivat seuraaviin
näkökohtiin. Huvipuiston toiminnan kannalta välttämättömän infrastruktuurin rahoitus: tältä osin
komission on tutkittava, onko puisto itse rahoittanut pelkästään tai pääasiassa sitä varten rakennetut
infrastruktuurit. Julkisoikeudellisen yhtiön Parque Temático de Alicante, S.A:n Terra Mítica, S.A:lle
luovuttamien omaisuuserien arvo: komissio tarkistaa, onko nämä omaisuuserät ja erityisesti tontit sekä
Terra Mitica -tuotemerkki arvostettu niiden todellisen arvon mukaan eikä alhaisemman arvon mukaisesti,
jolloin yksityinen yhtiö olisi saanut etua. Julkisoikeudellisen yhtiön yksityiselle yhtiölle myöntämän
osakaslainan ehdot: komission on tutkittava, onko tämä 8 000 miljoonan Espanjan pesetan
(48,8 miljoonan euron) suuruinen laina myönnetty markkinaehdoin. Valencian matkailutoimiston Terra
Mítica, S.A:lle mahdollisesti myöntämä 6 000 miljoonan Espanjan pesetan (36 miljoonan euron) tuki.

Lisäksi kantelija viittasi siihen, että Benidormin kunta oli myöntänyt puistolle 95 prosentin alennuksen
rakentamista koskevasta kunnallisverosta. Komissio totesi, että tällainen alennus, yhteensä noin
88 399 400 pesetaa (531 291 euroa), oli todellakin myönnetty, minkä vuoksi komissio tutkii, onko
alennus EY:n perustamissopimuksen mukainen.

¥213∂ NN 14/2001, EYVL C 300, 26.10.2001.
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Italia

Tuki Pompei Tech WORLD SpA -yhtiölle vapaa-ajankeskushankkeeseen (214)

Elokuun 7. päivänä komissio hyväksyi Pompejin lähellä sijaitsevaa teemapuistoa koskevan
investointihankkeen. Hankkeesta ilmoitettiin monialaisten puitteiden mukaisesti, ja se kattaa
33,4 miljoonan euron avustuksen. Hankkeen tuki-intensiteetti on 34,44 prosenttia NAE, kun suurten
yritysten enimmäistuki-intensiteetti Campanian alueella on 35 prosenttia NAE. Tuensaaja Pompei Tech
World SpA on suuryritys, jonka pääoma on kahden suuren yhtiön määräysvallassa.

Investointihanke koskee teemapuistoa, kulttuuriin ja tieteeseen suuntautunutta vapaa-ajanpuistoa, jossa
on huipputekniikalla varustettuja välineitä, kuten simulaatiolaitteita ja virtuaalitodellisuuteen perustuvia
huvilaitteita. Se on tarkoitus rakentaa Torre Annunziatan alueelle Napoliin lähelle arkeologisesti
arvokasta Pompeji-Ercolanoa. Suunnitellun hankkeen erityisyys liittyy ensinnäkin sen suoraan yhteyteen
Pompeji-Ercolanon arkeologisesti merkittävään alueeseen sekä kulttuuriturismiksi kutsuttavissa olevaan
matkailun alaan. Toinen erityispiirre ovat hankkeen korkean teknologian multimedialaitteet, jotka
liittyvät Rooman valtakunnan aikaisen Pompejin historiaan, kuten 1) kolme jättivalkokankaalla
varustettua IMAX-elokuvateatteria, 2) Shuttle Park, jossa esitellään Euroopan avaruusteollisuutta,
3) Cinema Multiplex, paikallisen yleisön käyttöön noin 2 000 hengelle tarkoitettu elokuvateatteri, johon
kuuluu myös ravintoloita ja ostoskeskus, 4) Virtual Game Centre, jossa voi lähteä virtuaalimatkalle
Pompejin menneisyyteen, 5) virtuaalinen museo, jossa esitellään arkeologisia löytöjä – hankkeessa
yhdistyvät opetukselliset ja viihteelliset tavoitteet.

Puistoon odotetaan vuosittain 2 160 000:ta kävijää, minkä myötä se sijoittuu Euroopan suurimpien
teemapuistojen joukkoon. Sinne syntyy noin 305 uutta työpaikkaa, sekä suoraan (126) että epäsuorasti
(179). Suunnitelmien mukaan puisto valmistuu vuoden 2005 loppuun mennessä ja toiminta pääsee
täyteen vauhtiin vuosina 2008–2009.

Italian viranomaisten toimittamien todisteiden perusteella komissio katsoi, että markkinat, joihin tämä
uusi hanke vaikuttaa, ovat alueelliset (Lazio–Campania–Basilicata–Puglia), vaikka otetaan huomioon
Pompejin nähtävyyksien paikalle houkuttelema ulkomaisten matkailijoiden suuri määrä. Itse asiassa
puisto ei todennäköisesti vaikuta EU:n sisäiseen kaupankäyntiin siinä määrin, että se olisi
yhteismarkkinoiden kilpailuedellytysten vastaista, sillä sen vaikutukset rajoittuvat luultavasti paikalliseen
matkailukeskukseen, jonka keskeisimmät osat ovat Pompeji-Ercolanon arkeologiset nähtävyydet,
Vesuviuksen alue sekä Sorrenton niemimaa.

Turkisala

Tanska

Turkisalan rahasto (215)

Komissio päätti 28. maaliskuuta hyväksyä järjestelmän, jonka perusteella turkisalan rahasto osallistuu
turkisten käyttöä koskevien kansainvälisten työpajojen rahoittamiseen. Työpajat on tarkoitettu eri puolilla
maailmaa toimiville suunnittelijoille, ja ne järjestää SAGA Furs of Scandinavia. Koska työpajoihin
osallistuminen on ilmaista, niihin saapuu osanottajia suurimmasta osasta jäsenvaltioita, tuloksien
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levittämisestä huolehditaan ja työpajoissa käytettäviä turkistyyppejä tuotetaan useimmissa jäsenvaltioissa,
komissio katsoi, että jäsenvaltioiden välinen kilpailu ei vääristy, eikä perustamissopimuksen 87 artiklan
1 kohtaa näin ollen sovellettu.

Järjestelmästä katetaan myös turkisalan rahaston maksuosuus tutkimuksista, joita Tanskan
turkiseläinkasvattajien liitto toteuttaa osittain yhteistyössä julkisten, voittoa tavoittelemattomien
korkeakouluasteen koulutus- ja tutkimuslaitosten kanssa. Mahdollinen tutkimusalaan kohdistuva tuki
olisi joka tapauksessa sopusoinnussa tutkimus- ja kehitystyölle myönnettävää valtiontukea koskevien
yhteisön puitteiden kanssa, sillä siinä sallitaan maataloustuotteiden tukikelpoisille kustannuksille
100 prosentin tuki-intensiteetti. Turkikset eivät kuulu EY:n perustamissopimuksen liitteessä I lueteltuihin
tuotteisiin, mutta komissio katsoi, että oli järkevää soveltaa tutkimus- ja kehitystukea koskevia puitteita,
sillä niitä voidaan tässä asiassa soveltaa analogisesti maatalousalaan.

3 Horisontaaliset tuet

3.1 Ympäristönsuojelu ja energiansäästö

Tanska

a) Sähköuudistus: uudet voimalat (216)

Komissio päätti 20. kesäkuuta, ettei se vastusta järjestelmää, jolla tuetaan uusiutuvia energialähteitä
käyttäviä, vuosina 2000–2003 rakennettavia voimaloita. Tällaisille voimaloille ei enää myönnetä suoria
valtiontukia. Vastaava tulotaso taataan määrittelemällä kuluttajahinnat 10–12 vuoden ajalle. Kun
uusiutuvaa energiaa koskeviin RE-todistuksiin perustuva järjestelmä on pantu täytäntöön, osa taatuista
tuloista saadaan näiden todistusten myynnistä markkinoilla.

Komissio arvioi valtiontuen olemassaoloa yhteisöjen tuomioistuimen asiassa PreussenElektra antaman
tuomion perusteella. Komissio katsoi, että järjestelmään saattoi sisältyä valtiontukea ja, jos näin oli, tuki
soveltui yhteismarkkinoille valtiontuesta ympäristönsuojelulle annettujen uusien suuntaviivojen mukaan.
Tukiosuus määritellään taatun kiinteän tulon ja kullakin hetkellä vallitsevan sähkön markkinahinnan
välisenä erotuksena. Tuen nykyarvo ei ylitä kunkintyyppisen uusiutuvaa energiaa käyttävän voimalan
investointikustannusten nykyarvoa.

b) Avustukset suurille energiankuluttajille (217)

Komissio päätti 6. kesäkuuta hyväksyä vihreää sähköä koskevaan Tanskan verojärjestelmään ilmoitetut
muutokset. Muutokset perustuivat Tanskan viranomaisten suorittamaan järjestelmän vaikutusten
tarkasteluun. Merkittävin muutos oli se, että tilojen ja veden lämmitykseen paljon energiaa kuluttaville
yrityksille annettiin mahdollisuus tehdä vapaaehtoisia sopimuksia ja saada palautusta hiilidioksidi- ja
energiaveroista. Tälle uudelle tuelle voitiin myöntää poikkeus valtiontuesta ympäristönsuojelulle
annettujen yhteisön suuntaviivojen 51 kohdan mukaisesti, joka koskee veronhuojennuksina tai
verovapautuksina myönnettävää toimintatukea.

¥216∂ N 278/2001 (EYVL C 263, 19.9.2001).
¥217∂ N 840/A/2000 (EYVL C 358, 15.12.2001).
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Muut muutokset koskivat muita osa-alueita vapaaehtoisissa sopimuksissa, joita tehdään tuotantoprosesseissa
kulutetun energian osalta. Ne eivät aiheuttaneet muutoksia komission aiemmin tekemään myönteiseen arvioon
järjestelmästä.

Saksa

Jäteöljyjen uudistaminen (218)

Yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytäntöä seuraten komissio päätti joukossa asioita, että kun jäteöljyjä
käsitellään julkisen palvelun osana, siitä aiheutuvien kustannusten korvaaminen ei tuota etua
yritykselle. (219) Näin ollen EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohtaa ei sovelleta. Komissio
noudatti yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytäntöä asiassa FFSA (220), Portugalin televisiota
koskeneessa asiassa (221) ja asiassa CELF (222) ja päätti 19. syyskuuta, että tällaiset toimenpiteet ovat
tukea. Saksan järjestelmässä myönnetään avustuksia jäteöljyn uudistamislaitosten ylläpitäjille niiden
tappioiden korvaamiseksi, joita niille aiheutuu jäteöljyn uudistamisesta perusöljyiksi. Tappiot
määritellään vertaamalla tuotantokustannuksia perusöljyistä saataviin tuloihin. Kyseessä olevassa asiassa
komissio myönsi toimenpiteille poikkeuksen soveltamalla valtiontuesta ympäristönsuojelulle annettuja
suuntaviivoja ja erityisesti jätehuoltoon myönnettävää toimintatukea koskevaa jaksoa.

Alankomaat

PVC-julkisivuelementteihin sovellettava jätteiden käsittelyjärjestelmä Alankomaissa

Komissio päätti 31. tammikuuta asiassa N 484/00 olla vastustamatta Alankomaissa PVC-
julkisivuelementteihin sovellettavaa jätteiden käsittelyjärjestelmää. Komissio katsoi, ettei tämä
järjestelmä vääristä kilpailua eikä uhkaa vääristää sitä suosimalla tiettyjä yrityksiä tai tiettyjen tavaroiden
tuotantoa. Sen vuoksi kyseessä ei ole EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu
valtiontuki. Järjestelmässä varmistetaan, että PVC-julkisivuelementtejä myyvät yhtiöt ottavat vastuun
myös elementtien kierrätyksestä saastuttaja maksaa -periaatteen mukaisesti. Se perustuu useiden PVC:n
tuotannon, kulutuksen ja kierrätyksen alalla toimivien organisaatioiden vapaaehtoiseen sopimukseen.
Sopimuksen mukaan PVC-julkisivuelementtien tuottajien ja tuojien on maksettava kiinteä maksu
Alankomaissa kaupan pidettävistä PVC-kehyksistä ja -julkisivuelementeistä. Saadut varat käytetään
julkisivuelementtien keruu-, kierrätys- ja kuljetuskustannuksiin.

Yhdistynyt kuningaskunta

Korotetut pääoma-avustukset energiatehokkaisiin investointeihin (223)

Komissio päätti 13. maaliskuuta, että Yhdistyneessä kuningaskunnassa käyttöön otettu verojärjestelmä,
jonka tarkoituksena oli edistää liikeyritysten investointeja energiaa säästäviin teknologioihin, on yleinen
toimenpide, eikä siihen sen vuoksi sovelleta EY:n perustamissopimuksen valtiontukisääntöjä.
Järjestelmään sisältyy korotettuja pääoma-avustuksia tiettyjen energiatehokkaiden teknologioiden
ostamiseen valaistuksen, putkieristyksen, kuumavesisäiliöiden, moottoreiden, hydraulivaihteistojen,

¥218∂ N 387/2001 (EYVL C 108, 4.5.2002).
¥219∂ NN 124/90, N 520/93 (EYVL C 287, 23.10.1993), N 304/1997 (EYVL C 228, 21.7.1998).
¥220∂ Asia T-106/95, tuomio 27.2.1997, yhteisöjen tuomioistuin vahvistus asiassa C-174/97.
¥221∂ Asia T-46/97, tuomio 10.5.2000.
¥222∂ Asia C-332/98, tuomio 22.6.2000.
¥223∂ N 797/2000 (EYVL C 160, 2.6.2001).
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jäähdytyksen sekä lämmön ja sähkön yhteistuotannon aloilla. Laitteiden on täytettävä tietyt
energiansäästöä koskevat ehdot, jotka on määritelty energiateknologian arviointiperusteiden luettelossa
(Energy Technology Criteria List). Tällaisten teknologioiden käyttö auttaa yrityksiä vähentämään
energiankulutustaan, mikä johtaa hiilidioksidipäästöjen supistumiseen. Järjestelmä on osa laajempaa
toimenpidekokonaisuutta, jonka käyttöönotolla haluttiin varmistaa, että Yhdistynyt kuningaskunta
saavuttaa sille Kioton pöytäkirjassa asetetun hiilidioksidipäästöjen alentamistavoitteen, sekä edistää
EU:n pyrkimyksiä päästä omaan tavoitteeseensa. Lisäksi pyritään lähestymään maassa asetettua
tavoitetta supistaa hiilidioksidipäästöjä 20 prosenttia.

3.2 Tutkimus ja kehitys

Tanska

Mikroelectronik Center  (224)

Komissio päätti 8. toukokuuta, ettei se vastusta järjestelmää, jolla mahdollistetaan yksityinen ja julkinen
rahoitus mikroteknologian alan kehittyneiden prototyyppien valmistamiseen tarkoitetun laitoksen
rakentamiselle julkiseen tutkimuslaitokseen. Kaikenmaalaiset ja kaikenkokoiset yritykset voivat vuokrata
laitoksesta tiloja ja päästä näin käyttämään laitteita, joiden avulla ne pystyvät tekemään
kilpailumarkkinoita edeltävää tutkimusta. Tuki myönnetään ilmaisen tontin, korottoman lainan ja
vuokratakuun muodossa laitoksen yksityisten sijoittajien hyväksi. Tuki siirretään vuokralaisten hyväksi
alhaisemman vuokran muodossa, jolloin tutkimuksen rahoitus helpottuu.

Komissio katsoi, että vuokralaiset selvästikin saivat tukea, eikä voitu sulkea pois sitä mahdollisuutta, että
osa valtion tarjoamista erilaisista eduista syntyvästä tuesta, varsinkin vuokratakuusta, jäi sijoittajien
hyväksi. Vuokralaisille kohdistetulle tuelle myönnettiin poikkeus tutkimus- ja kehitystyölle
myönnettävää valtiontukea koskevien yhteisön puitteiden mukaisesti. Koska hanke on T&K-toimintaa
sekä pk-yritysten tukemista koskevan yhteisön politiikan mukainen, komissio myönsi sijoittajien
saamalle tuelle perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukaisen poikkeuksen.

Saksa

a) EUV-litografia (225)

Litografia on integroitujen piirien valmistuksen tärkeimpiä vaiheita. Siinä korkeataajuuksisella
salamavalolla painetaan piikiekolle integroidun piirin mallin monistettu ja pienennetty kuva, jonka
insinöörit ovat suunnitelleet. Painoprosessissa käytetyn valon aallonpituus määrittää painettujen piirien
resoluution. Nykyisessä litografiamenettelyjen vaiheessa käytetään ultraviolettivaloa, jonka aallonpituus
on muutama sata nanometriä.

Komissio hyväksyi 18. heinäkuuta Saksan tukitoimenpiteen, jonka tarkoituksena oli edistää Saksan
osallistumista yhteiseen Eureka-hankkeeseen. Hankkeella pyritään kehittämään EUV-litografiateknologioita
Euroopassa vastapainona toiminnalle Yhdysvalloissa ja Kaukoidässä sekä vahvistamaan Euroopan
puolijohdeteollisuuden toimittajien asemaa kehittämällä taitotietoa sekä teollis- ja tekijänoikeuksia.

Tukihanke kattaa teollisen tutkimuksen ja kilpailumarkkinoita edeltävän tutkimuksen. Komissio arvioi
hankkeen kaikki toimintapaketit tieteelliseen asiantuntemukseen nojautuen. Tässä yhteydessä

¥224∂ N 802/2000 (EYVL C 199, 14.7.2001).
¥225∂ N 801/2000 (EYVL C 333, 28.11.2001).
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korostettiin, että mikään hankkeen aikana kehitettävistä tuotteista tai prosesseista ei ole käytettävissä tai
muunnettavissa kaupalliseksi tai teolliseksi sovellutukseksi. Koska kaikki T&K-puitteiden edellytykset
täyttyvät, komissio määritti ilmoituksen yhteismarkkinoille soveltuvaksi.

b) Terveystutkimus – Tutkimus väestön hyväksi (226)

Terveystutkimus – Tutkimus väestön hyväksi -ohjelmasta tuetaan tutkimus- ja kehitystoimintaa, jonka
tarkoituksena on edistää terveyttä ja tehostaa sairauksien hoitoa. Sen yhteydessä pyritään hyödyntämään
entistä paremmin viimeaikaisia biolääketieteen, erityisesti molekyylilääketieteen, avulla saavutettuja
mahdollisuuksia. Erityisesti painotetaan ihmisen perimän rakennetta ja toimintaa koskevan tiedon
käyttöä. Tutkimus- ja kehitystoimintaa on tarkoitus käyttää myös tehostamaan toiminnan
yhteensovittamista Saksan terveysalan tutkimuslaitosten välillä. Eri toimijoiden yhteistyön edistämiseksi
luodaan erilaisia rakenteita ja mekanismeja. Ohjelmalla pyritään myös kehittämään tapoja, joilla
tutkimuslaitosten ja teollisuuden välistä yhteistyötä parannetaan pysyvästi. Lisäksi sillä tuetaan
tutkimusta, joka antaa valmiuksia vastata kansanterveyden alan tämänhetkisiin haasteisiin.

Komissio hyväksyi 25. huhtikuuta ohjelman, jonka tavoitteena on edistää kansallisen tutkimuskapasiteetin
kehittämistä ja tukemista terveystutkimuksen strategisesti tärkeillä aloilla. Tämän myötä Saksa voi
osallistua merkittävällä tavalla EU:n terveysalan viidennen puiteohjelman (Elämän laatu ja luonnonvarojen
hoitaminen) tavoitteiden saavuttamiseen ja samalla parantaa yhteisön tuen mahdollista tehokkuutta.

Komissio erotteli toisistaan tuensaajien mukaan tilanteet, joissa ei ollut kyseessä EY:n
perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu tuki, sekä tilanteet, joissa on tutkittava,
soveltuuko tuki yhteismarkkinoille. Tuesta noin 80 prosenttia on osoitettu tutkimushankkeisiin, joiden
toteuttamisesta vastaavat julkiset, voittoa tavoittelemattomat korkea-asteen koulutus- tai
tutkimuslaitokset. Hankkeen tulokset julkaistaan, joten ne ovat syrjimättömällä tavalla yhteisön
teollisuuden käytettävissä. Näin ollen tällainen toiminta ei ole valtiontukea. Tuesta noin 10 prosenttia on
suunnattu tutkimushankkeisiin, joiden toteuttamisesta vastaavat voittoa tavoittelemattomat korkea-asteen
koulutus- tai tutkimuslaitokset teollisuuden puolesta tai yhteistyössä sen kanssa. Teollisuusyritykset
maksavat provisiopalkalla tehdystä työstä julkisille, voittoa tavoittelemattomille laitoksille
markkinahintaisen korvauksen. Kun yhteistyötä tehdään muulla tavoin, yritys joko vastaa hankkeen
kokonaiskustannuksista tai maksaa kumppanilleen markkinahintaisen korvauksen kaikista
immateriaalioikeuksista, joita yritys tutkimushankkeen ansiosta saa haltuunsa. Tulokset, joihin ei liity
immateriaalioikeuksia, levitetään kattavasti asiasta kiinnostuneille kolmansille. Nämä ehdot ovat T&K-
kehyksen 2.4 kohdan kolmannen kohdan mukaiset. Komissio katsoo näin ollen, että järjestelmään ei
sisälly valtiontukea. Liittovaltion opetus- ja tutkimusministeriö käyttää tuesta alle 1 prosentin osuuden
tutkimus- ja kehitystyöhankkeiden tilaamiseen yrityksiltä tai tämän toiminnan tulosten ostamiseen niiltä
suoraan. Sopimukset tehdään yleensä avoimella tarjouskilpailumenettelyllä tai neuvoston direktiivin
92/50/ETY 11 artiklassa määritellyissä olosuhteissa rajoitetulla tarjouskilpailumenettelyllä.
Tarjouskilpailuja koskevien sääntöjen noudattamisella varmistetaan, että sopimukset tehdään
markkinaehtojen mukaisesti. Komissio katsoo sen vuoksi T&K-puitteiden 2.5 kohdan mukaisesti, että
tässä asiassa ei ole kyseessä perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu valtiontuki.

Noin 10 prosenttia tuesta myönnetään kaupallisesti suuntautuneille laitoksille, ilman että voittoa
tavoittelemattomilla laitoksilla on osuutta hankkeisiin. Tältä osin komissio tuli yhteisön valtiontukisääntöjä
tarkasteltuaan siihen tulokseen, että hanke on T&K-puitteiden mukainen ja sen myötä yhteismarkkinoille
soveltuva.

¥226∂ N 694/2000 (EYVL C 185, 30.6.2001).
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Perustutkimuksen T&K-hankkeiden tukitaso voi olla 100 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista,
teollisen tutkimuksen T&K-hankkeiden kohdalla enintään 50 prosenttia ja kilpailumarkkinoita edeltävän
kehitystyön kohdalla enintään 25 prosenttia. Tuki teknisiin kannattavuustutkimuksiin, joilla valmistellaan
teollista tutkimustoimintaa, voi olla enintään 75 prosenttia, ja tuki teknisiin kannattavuustutkimuksiin,
joilla valmistellaan kilpailua edeltävää kehittämistoimintaa, enintään 50 prosenttia tukikelpoisista
hankkeeseen liittyvistä kustannuksista.

Näiden tuki-intensiteettien lisäksi voidaan hyväksyä seuraavat korotukset: 10 prosenttia, jos tuensaaja on
pk-yritys; 10 prosenttia, jos tutkimushanke toteutetaan alueella, joka kuuluu perustamissopimuksen
87 artiklan 3 kohdan a alakohdan soveltamisalaan; 5 prosenttia, jos kyseessä on perustamissopimuksen
87 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukaista alueellista tukea saava alue; 10 prosenttia, jos
tutkimushankkeeseen liittyy tehokasta rajatylittävää yhteistyötä vähintään kahden, kahdessa eri
jäsenvaltioissa sijaitsevan itsenäisen kumppanin välillä; 10 prosenttia, jos tutkimushankkeeseen liittyy
tehokasta yhteistyötä yritysten ja julkisten korkea-asteen koulutus- tai tutkimuslaitosten välillä;
10 prosenttia, jos hankkeeseen liittyy tulosten laaja levittäminen ja julkaiseminen, patenttilisenssien tai
muiden vastaavien välineiden myöntäminen samoilla ehdoilla kuin mitä määrätään yhteisön tutkimukseen
ja teknologiseen kehitykseen liittyvien tulosten levittämiseksi.

Hankkeella voidaan olettaa olevan kannustava vaikutus pk-yrityksille. Suuryritysten osalta Saksan
viranomaiset arvioivat kannustinvaikutuksen kussakin tapauksessa erikseen ja esittävät arvionsa tulokset
komissiolle laadittavassa vuosikertomuksessa.

Alankomaat

a) Extatic-litografia (227)

Komissio päätti 30. lokakuuta, ettei se vastusta Alankomaiden hallituksen avustusta ASML-yritykselle
yhteiseen tutkimus- ja kehityshankkeeseen litografiateknologian alalla. Tuen tavoitteena on Extreme
ultraviolet -tekniikan litografiasovelluksia koskevien järjestelmänäkökohtien ja perusoptiikkajärjestelmien
tutkimuksen edistäminen. Komissio arvioi hankkeen kuuluvan teollisen tutkimuksen tai kilpailumarkkinoita
edeltävän tutkimuksen piiriin. Tuen bruttointensiteetti on 16,7 prosenttia, mikä jää huomattavasti T&K-
puitteissa määriteltyjä sallittuja tuki-intensiteettejä alhaisemmaksi. Komission näkemyksen mukaan oli
epätodennäköistä, että suunniteltu tutkimusohjelma voitaisiin toteuttaa samalla vauhdilla ja samassa
laajuudessa ilman valtion rahoitustukea. Sen vuoksi komissio katsoi, että tuella on kannustava vaikutus.

b) Fluor-litografia (228)

Komissio päätti 30. lokakuuta, ettei se vastusta Alankomaiden hallituksen avustusta ASML-yritykselle
tutkimus- ja kehityshankkeeseen litografiateknologian alalla. Hankkeen nimike on FLUOR, ja sen
tavoitteena on löytää kokonaisratkaisu 157 nm:n litografian soveltamiseen. Tämä tarkoittaa
valolitografialaitteen, hiusristikoiden, resistien ja prosessin kehittämistä. Tätä 157 nm:n litografiaa
pidetään tärkeänä välivaiheena, kun nykyisestä 193-nanometriteknologiasta luovutaan 4–6 vuoden
kuluessa ja ennen kuin uusi EUV-tekniikka otetaan käyttöön vuoden 2010 jälkeen. ASML tekee
yhteistyötä useiden kumppanien ja alihankkijoiden kanssa: Air Liquide (Ranska), IMEC (Belgia) ja
Infineon Technologies (Saksa).

¥227∂ N 430/2001 (ei vielä julkaistu).
¥228∂ N 433/2001 (ei vielä julkaistu).
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Hanke rahoitetaan Alankomaiden MEDEA+-ohjelman kautta. MEDEA+ on teollisuuden alulle panema
kehittyneen mikroelektroniikan T&K-yhteistyötä koskeva yleiseurooppalainen ohjelma. Se on yksi
EUREKAn ohjelmista. Komissio hyväksyi Alankomaiden MEDEA+-ohjelman 13. helmikuuta 2001
päivätyllä kirjeellä (SG(2001) D/286189). Koska FLUOR-hankkeen kokonaiskustannukset ovat yli
40 miljoonaa euroa ja avustusekvivalentti on yli 10 miljoonaa euroa, hankkeesta tehtiin erillinen
ilmoitus. (229) FLUOR-hanke hyväksyttiin MEDEA+-ohjelman piiriin 1. tammikuuta 2001.

Komissio katsoi, että hanke kuuluu kilpailumarkkinoita edeltävän kehitystyön piiriin ja että
39,5 prosentin tuki-intensiteetti on T&K-puitteiden mukainen. Komission näkemyksen mukaan oli
epätodennäköistä, että suunniteltu tutkimusohjelma voitaisiin ilman tukea toteuttaa samalla vauhdilla ja
samassa laajuudessa. Sen vuoksi tuella katsotaan olevan kannustava vaikutus.

3.3 Pelastamis- ja rakenneuudistustuki

Portugali

Tuki vaikeuksissa oleville yrityksille (230)

Vaikka Portugalin viranomaiset hyväksyivät valtiontuesta vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseksi
ja rakenneuudistukseksi annettujen yhteisön uusien suuntaviivojen mukaiset aiheelliset toimenpiteet, ne
eivät toteuttaneet tarvittavia muutoksia yhteen olemassa olevaan tukijärjestelmään ennen määräajan
(30. kesäkuuta 2000) umpeutumista. Ne kuitenkin ilmoittivat 30. heinäkuuta 2001 uudesta, aikaisempaan
järjestelmään perustuvasta järjestelmästä. Joulukuun 20. päivänä komissio päätti, ettei se vastusta
järjestelmää, koska se on edellä mainittujen suuntaviivojen mukainen. Järjestelmään kuuluu
rakenneuudistustuen myöntäminen vaikeuksissa oleville yrityksille siten, että julkiset rahastot
osallistuvat vaikeuksissa olevat yritykset hankkivien yritysten pääomaan. Järjestelmään on osoitettu
117 miljoonan euron määräraha.

3.4 Työllistämis- ja koulutustuet

Belgia

Perustamistukeen perustuva tuki työllisyyden edistämiseksi ja pk-yrityksille (231)

Komissio päätti 6. kesäkuuta olla vastustamatta itsenäisten ammatinharjoittajien kannustamiseen ja
kaupallisten mikroyritysten perustamiseen tähtäävää tukijärjestelmää ranskankielisen Vallonian alueella.
Tuki myönnetään perustamistukena rahoittamaan henkilökohtaista tai yhteistä koulutustoimintaa, jonka
tarkoituksena on antaa tuensaajille mahdollisuus laatia yrityksen perustamissuunnitelma ja/tai seurata sitä
kuuden kuukauden ajan käynnistämisestä. Järjestelmään sisältyvän tuen määrä ei ole suuri (keskimäärin
5 000 euroa/tuensaaja ja enimmäismäärä 18 000 euroa kahden vuoden aikana), ja suurin osa tuesta tai koko
tuki myönnetään ennen ammattitoiminnan käynnistymistä ja/tai kaupallisen rakenteen muodostumista.
Järjestelmään kuuluva tuki on näin ollen hyvin rajoittunutta, ja se noudattaa jäsenvaltioiden työllisyyspo-
litiikan suuntaviivoja vuodeksi 2001. Sen vuoksi komissio katsoi, että järjestelmä on pk-yritysten tuen
nopeutetun hyväksymismenettelyn vaatimusten ja pk-yrityksiä koskevien sääntöjen mukainen.

¥229∂ Komission MEDEA+-ohjelmasta tekemän päätöksen mukaisesti, 13. helmikuuta 2001 päivätyn kirjeen mukaan
(SG(2001)D/286189, N 827/2000) Alankomaiden viranomaisten on ilmoitettava erikseen kaikista hankkeista, joiden
kustannukset ylittävät 40 miljoonaa euroa ja joiden avustusekvivalentti ylittää 10 miljoonaa euroa. Katso myös
2. toukokuuta 1997 päivätty komission kirje jäsenvaltioille (SG (97) D/3466).

¥230∂ N 537/2001 (EYVL C 127, 29.5.2002).
¥231∂ N 87/2001 (EYVL C 268, 22.9.2001).
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Espanja

Tuki ammattikoulutukselle Kataloniassa (232)

Komissio päätti 31. tammikuuta, ettei se vastusta Kataloniassa toteutettavaa ammattikoulutustukijärjestelmää.
Järjestelmästä myönnettiin avustuksia ammattikoulutustoimintaan vuosina 1997–1999. Vaikka järjestelmästä
ilmoitettiin komissiolle joulukuussa 1997, kävi ilmi, että alueelliset viranomaiset olivat ryhtyneet myöntämään
tukea vuoden 1997 alusta ja jatkoivat sitä vuoden 1999 loppuun.

Tuen kokonaismäärä oli noin 9 326 miljoonaa Espanjan pesetaa (noin 56 miljoonaa euroa). Suurin
osa tuesta oli tarkoitettu julkisille ja yksityisille organisaatioille, kuten kunnille, ammattiliitoille ja
-järjestöille, ja ainoastaan noin viisi prosenttia myönnettiin yrityksille työntekijöiden koulutukseen.
Yrityksille myönnetyn tuen intensiteetti oli 25–75 prosenttia, riippuen koulutuksen luonteesta (yleistä vai
alakohtaista), yrityksen koosta sekä sen sijainnista tukialueella.

Komissio katsoi, että näille voittoa tavoittelemattomille julkisille tai yksityisille organisaatioille
tarkoitettu tuki ei ole EY:n perustamissopimuksen 87 artiklassa tarkoitettua valtiontukea ja että kyseisen
määräyksen soveltamisalaan kuuluvat ainoastaan järjestelmästä yrityksille myönnetyt avustukset.
Komissio oli sitä mieltä, että koulutustukia koskevia, marraskuusta 1998 voimassa olleita yhteisön
puitteita ei voitu soveltaa tähän jälkimmäiseen osaan ja että koska kyseistä ajankohtaa ennen ei ollut
olemassa puitesääntöjä, järjestelmää oli arvioitava tuolloin sovelletun komission yleisen käytännön
mukaisesti. Tämä johti siihen johtopäätökseen, että koko myönnetty tuki soveltui yhteismarkkinoille.

4 Takaisinperityt tuet

Saksa

Erästä Itä-Saksan laajimmista ja hankalimmista valtiontukiasioista eli asiaa C 41/99 koskeneet
tutkimukset saatiin Euroopan komissiossa päätökseen 28. maaliskuuta 2001. Maaliskuussa 1996
komissio oli hyväksynyt Lintra-holdingyhtiölle ja sen kahdeksalle tytäryhtiölle myönnetyt tuet. Sen
jälkeen yhtymän yksityistämistä koskenut suunnitelma kariutui. Komissio päätti, että 623 miljoonan
Saksan markan tuki oli kuitenkin myönnetty yhtymän rakenneuudistussuunnitelman mukaisesti ja että se
oli tuen hyväksymisestä tehdyn komission päätöksen mukaista. Tuensaajilta, Lintra-holdingyhtiöltä ja
sen tytäryhtiöiltä, on kuitenkin perittävä takaisin 35 miljoonan Saksan markan määrä, joka on käytetty
väärin. Käynnissä on myös useita erillisiä menettelyjä, joissa tutkitaan useille Lintran tytäryhtiöille
myönnettyä valtiontukea.

Kesäkuussa 2000 käynnistetyn perusteellisen tutkimuksen jälkeen komissio teki 30. lokakuuta 2001
lopullisen kielteisen päätöksen asiassa C 62/2000, joka koski tukea Thüringenissä sijaitsevalle
saksalaiselle posliininvalmistajalle Graf von Henneberg GmbH:lle. Komissio määräsi perittäväksi
takaisin noin 71,3 miljoonaa euroa (139,4 miljoonaa Saksan markkaa) tukea, jonka katsottiin olevan
yhteismarkkinoille soveltumatonta ja sääntöjenvastaista. Vakiintuneen käytäntönsä mukaisesti komissio
päätti, että nykyinen Graf von Henneberg vastaa kaiken yhteismarkkinoille soveltumattoman tuen
takaisin maksamisesta yhdessä edeltäjänsä kanssa.

¥232∂ NN 66/1999 (EYVL C 117, 21.4.2001).
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B – Komission antamat tai ehdottamat uudet säädökset ja tiedonannot

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

1 Toimenpiteet, 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

1. Komission tiedonanto jäsenvaltioille EY:n perustamissopimuksen 
92 ja 93 artiklan soveltamisesta lyhytaikaisiin 
vientiluottovakuutuksiin annetun perustamissopimuksen 93 artiklan 
1 kohdan mukaisen tiedonannon muuttamisesta (ETA:n kannalta 
merkityksellinen teksti) EYVL C 217, 2.8.2001, s. 2–3

2. Yhteisön suuntaviivat valtiontuesta ympäristönsuojelulle EYVL C 37, 3.2.2001, s. 3–15

3. EFTAn valvontaviranomaisen päätös N:o 152/01/KOL, tehty 
23 päivänä toukokuuta 2001, ETA:n valtiontukisääntöjen 
soveltamista ympäristönsuojeluun myönnettävään tukeen koskevien 
suuntaviivojen tarkistamisesta ja valtiontukea koskevien 
menettelysääntöjen ja aineellisten sääntöjen muuttamisesta 
28. kerran EYVL L 237, 6.9.2001, s. 16–31

4. Komission tiedonanto jäsenvaltioille – Monialaiset puitteet 
alueellisesta tuesta suurille investointihankkeille EYVL C 368, 22.12.2001, s. 10

5. Komission tiedonanto – Valtiontuki ja riskipääoma EYVL C 235, 21.8.2001, s. 3–11

6. Yhteisön suuntaviivat valtiontuesta EY:n perustamissopimuksen 
liitteessä I lueteltujen ja tiettyjen liitteeseen I kuulumattomien 
tuotteiden mainontaan EYVL C 252, 12.9.2001, s. 5–14

7. Komission tiedonanto valtiontukisääntöjen soveltamisesta julkiseen 
yleisradiotoimintaan
Tässä tiedonannossa esitetään periaatteet, joita komissio aikoo 
noudattaa soveltaessaan EY:n perustamissopimuksen 87 artiklaa ja 
86 artiklan 2 kohtaa julkiselle yleisradiotoiminnalle myönnettyyn 
valtion rahoitukseen. Tämä tiedonanto tekee komission 
toimintalinjoista mahdollisimman avoimia. EYVL C 320, 15.11.2001, s. 5–11

8. Komission tiedonanto hukkakustannuksiin liittyvistä valtiontukien 
analyysimenetelmistä Komissio hyväksyi 26.7.2001

9. Kalastus- ja vesiviljelyalan valtiontukien tarkastelemista koskevat 
suuntaviivat EYVL C 19, 20.1.2001, s. 7–15

N 235/1999 31.1.2001 Veroasteen korotus, joka liittyy jätevesipoikkeukseen, 
siistausjätepoikkeukseen, vihreän sähkön nollatariffiin ja 
jätteenpolttolaitoksia koskevaan poikkeukseen

EYVL C 318, 13.11.2001

N 589/2000 13.2.2001 Ympäristötuki Vereinigte Chemische Fabriken -yritykselle 
(VCF) maaperän saastumisen aiheuttamien vahinkojen 
korjaamiseen

EYVL C 330, 24.11.2001

N 811/2000 27.4.2001 T&K-ohjelma (Kärnten) EYVL C 199, 14.7.2001

N 43/2001 11.6.2001 Matkailu 2001 -ohjelma EYVL C 234, 18.8.2001

N 645/2000 20.6.2001 Biomassa-avustukset (Vorarlberg) EYVL C 234, 18.8.2001

N 257/2001 20.6.2001 Ympäristötuki Böhler Edelstahl GmbH & Co. KG:lle – EHTY-
teräs

EYVL C 226, 11.8.2001
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Belgia

Tanska

Suomi

N 77/2000 3.7.2001 Ympäristötuki Voest-Alpine Stahl Donawitz GmbH:lle EYVL C 318, 13.11.2001

N 811/1999 9.7.2001 Kärntenin alueeseen sovellettava takausjärjestelmä EYVL C 268, 22.9.2001

N 221/2000 18.7.2001 Ympäristötuki Glanzstoff Austria AG:lle – Deponie Nord

N 212/2001 13.9.2001 Matkailualan pk-yritysten investointien ja rakenneuudistuksen 
tukeminen

N 258/2001 2.10.2001 Ympäristötuki Voest-Alpine Stahl Linz GmbH:lle EYVL C 333, 28.11.2001

N 530/2001 6.11.2001 Itävallan ympäristötukisuuntaviivat 2001 EYVL C 358, 15.12.2001

N 688/B/2000 7.11.2001 Palkkioiden myöntämistä koskevien WiBAG-suuntaviivojen 
muutos – tutkimus- ja kehitystoiminta

EYVL C 38, 12.2.2002

N 688/E/2000 7.11.2001 Palkkioiden myöntämistä koskevien WiBAG-suuntaviivojen 
muutos – Burgenlandin pk-yritysten talousrakenteen 
parantaminen

EYVL C 38, 12.2.2002

N 688/C/2000 7.11.2001 Palkkioiden myöntämistä koskevien WiBAG-suuntaviivojen 
muutos – ympäristönsuojelu

EYVL C 38, 12.2.2002

N 688/F/2000 7.11.2001 Palkkioiden myöntämistä koskevien WiBAG-suuntaviivojen 
muutos – perusrakenteet

EYVL C 38, 12.2.2002

N 688/A/2000 7.11.2001 Palkkioiden myöntämistä koskevien WiBAG-suuntaviivojen 
muutos – talouskehityksen vahvistaminen

EYVL C 38, 12.2.2002

N 688/D/2000 7.11.2001 Palkkioiden myöntämistä koskevien WiBAG-suuntaviivojen 
muutos – kansainvälistyminen

EYVL C 38, 12.2.2002

N 298/2000 28.3.2001 T&K-ohjelman rahoitusta koskeva säädös EYVL C 199, 14.7.2001

N 87/2001 6.6.2001 Säädös itsenäisten ammatinharjoittajien työpaikkojen 
perustamisesta perustamistuen avulla

EYVL C 268, 22.9.2001

NN 92/2000 6.6.2001 Yhteiskoulutustoimien tukiohjelma EYVL C 226, 11.8.2001

N 779/2000 20.6.2001 Sidmar NV:lle myönnettävä ympäristötuki, EHTY-teräs EYVL C 234, 18.8.2001

N 37/2001 17.7.2001 Tieteellisen tutkimuksen ja teknisten innovaatioiden kannustin- 
ja rahoitusohjelma

EYVL C 318, 13.11.2001

N 360/2001 18.7.2001 Tutkimus- ja kehitystuki Sidmarille, EHTY-teräs

N 550/2000 25.7.2001 Vihreä sähkö -todistukset EYVL C 330, 24.11.2001

N 531/2001 28.9.2001 RETECH-ohjelman laajennus koskemaan Meuse-Vesdren 
2-tavoitealuetta

N 469/2001 6.11.2001 Alustava luonnos asetukseksi tuista, joilla edistetään työttömien 
palkkaamista paikallis-, alue- ja yhteisöviranomaisten, eräiden 
epäkaupallisten työnantajien sekä koululaitoksen ja kaupallisen 
alan palvelukseen

N 544/2001 20.12.2001 Ford Genk – koulutustuki

N 521/2001 21.12.2001 Teollisuus- ja palveluinvestointien tukiohjelma EYVL C 32, 5.2.2002

N 736/2000 29.1.2001 Kasvurahasto EYVL C 117, 21.4.2001

N 121/2000 28.3.2001 Turkisalan rahasto EYVL C 185, 30.6.2001

N 149/2001 18.4.2001 Bensiinin valmisteverojen eriyttäminen EYVL C 263, 19.9.2001

N 822/2000 2.5.2001 Matkailun keskussopimukset EYVL C 199, 14.7.2001

N 802/2000 8.5.2001 Mikroelektronik Center (MIC) EYVL C 199, 14.7.2001

N 840/A/2000 6.6.2001 Tuki energian suurkuluttajille EYVL C 358, 15.12.2001

N 278/2001 20.6.2001 Sähköuudistus: uusiutuvaan energiaan (RE) perustuvat voimalat EYVL C 263, 19.9.2001

N 486/2001 13.11.2001 Elokuvan pääomasijoitusrahasto (Elokuvatuotannon 
riskipääomarahasto)

N 104/2001 1.6.2001 Alueellisia kuljetustukia koskevan lain muutos EYVL C 199, 14.7.2001

N 643/2000 11.6.2001 Kehitysalueelle tehtävien investointien korotetut poistot 
2001–2003

EYVL C 263, 19.9.2001



VALTIONTUKI 303

KILPAILURAPORTTI 2001

Ranska

Saksa

N 465/2000 3.7.2001 Yrittäjälaina EYVL C 328, 23.11.2001

NN 134/2001 13.11.2001 Ahvenanmaan koulutustuki

N 777/2001 20.12.2001 Elokuva- ja muun av-tuotannon valtiontukiohjelmat

N 324/2000 3.1.2001 Réunion 2000–2006 – Energiankäytön hallinta ja uusiutuvien 
energiamuotojen kehittäminen

EYVL C 160, 2.6.2001

N 311/2000 3.1.2001 Réunion 2000–2006 – Teollisuusinvestointihankkeet EYVL C 160, 2.6.2001

N 325/2000 10.1.2001 Réunion 2000–2006 – Ympäristön huomioon ottava jätehuolto EYVL C 160, 2.6.2001

N 147/A/2000 31.1.2001 Merentakaisia alueita koskeva laki EYVL C 244, 1.9.2001

N 320/2000 5.2.2001 Réunion 2000–2006 – Yritysten osaamisen lisääminen EYVL C 263, 19.9.2001

N 326/2000 5.2.2001 Réunion 2000–2006 – Talouden avoimuuden lisääminen EYVL C 263, 19.9.2001

N 837/2000 13.2.2001 Medea+ EYVL C 117, 21.4.2001

N 697/2000 27.2.2001 Tuki yksityislaitureiden rakentamiseen Martiniquella EYVL C 160, 2.6.2001

N 464/2000 12.3.2001 Guyana 2000–2006 – Rahtituki EYVL C 160, 2.6.2001

N 377/2000 15.3.2001 Martinique 2000–2006 – Paikalliset aloitteet EYVL C 160, 2.6.2001

N 316/A/2000 25.4.2001 Réunion 2000–2006 – Elinkeinoalueet ja strategiset alueet EYVL C 185, 30.6.2001

N 449/2000 8.5.2001 Puiteohjelma: takuurahasto EYVL C 199, 14.7.2001

N 447/2000 23.5.2001 Puiteohjelma: lainarahasto yritysten perustamiseen EYVL C 234, 18.8.2001

N 66/2001 1.6.2001 Réunion – FISAC/FLACR EYVL C 199, 14.7.2001

N 376/2000 14.6.2001 Martinique 2000–2006: Alueellinen takuurahasto EYVL C 330, 24.11.2001

N 378/2000 28.6.2001 Martinique 2000–2006: korkotuki EYVL C 244, 1.9.2001

N 298/2001 3.7.2001 Harvinaislääkkeille myönnetty verovapautus

N 322/2000 17.7.2001 La Réunion – 2000–2006: Informaatio- ja 
kommunikaatioteknologia-alojen investointituki

EYVL C 263, 19.9.2001

N 321/2000 19.7.2001 Réunion 2000–2006: Laboratoriot ja teknologian 
siirtokeskukset

EYVL C 333, 28.11.2001

N 115/2001 24.7.2001 ”Air-sources fixes” -tukiohjelma EYVL C 318, 13.11.2001

N 434/2001 25.7.2001 Tuki ATMEL Rousset SA -yritykselle

N 448/2000 25.7.2001 Puiteohjelma: pääomasijoitusrahasto EYVL C 318, 13.11.2001

N 323/2000 31.7.2001 Tuki uusien tieto- ja viestintätekniikan alan tuotteiden ja 
palvelujen tuotannolle

EYVL C 244, 1.9.2001

N 319/2001 11.10.2001 Guadeloupe 2000–2006 – Rahtituki EYVL C 358, 15.12.2001

N 393/A/2001 11.10.2001 Laajennus tilapäiseen tukiohjelmaan huonon sään ja 
öljysaasteen aiheuttamien vahinkojen korvaamiseksi yrityksille 
– Bretagne ja Picardie

EYVL C 342, 5.12.2001

N 77/B/2001 6.11.2001 Guadeloupe 2000–2006 – Tuki yritysten perustamiseen EYVL C 24, 26.1.2002

N 77/A/2001 27.11.2001 Guadeloupe 2000–2006 – Työllistämispalkkio EYVL C 30, 2.2.2002

N 672/2000 28.11.2001 Verotuki merentakaisiin investointeihin EYVL C 30, 2.2.2002

N 354/2001 20.12.2001 Ympäristön ja energiahallinnon sijoitusrahasto (FIDEME)

N 133/2000 10.1.2001 Bremenin ja Bremerhavenin työllisyyspoliittisen 
toimintaohjelman mukaisen ammattikoulutuksen edistäminen

EYVL C 117, 21.4.2001

N 707/2000 17.1.2001 Innovaatiorahasto (Innovations- und Beteiligungsgesellschaft 
mbH Sachsen-Anhalt)

EYVL C 149, 19.5.2001

N 420/2000 17.1.2001 Tuki ammattitaidottomien työntekijöiden työllistämiseen 
(18 § (4) BSHG) – Berliini

EYVL C 149, 19.5.2001

N 405/B/2000 17.1.2001 Mecklenburg-Vorpommernin osavaltion työmarkkinaohjelma EYVL C 149, 19.5.2001

N 405/A/2000 17.1.2001 Mecklenburg-Vorpommernin osavaltion työmarkkinaohjelma EYVL C 149, 19.5.2001

N 405/C/2000 17.1.2001 Mecklenburg-Vorpommernin osavaltion työmarkkinaohjelma EYVL C 149, 19.5.2001

N 642/2000 22.1.2001 Pk-yritysten korkotukiohjelma (Saarland) EYVL C 117, 21.4.2001

N 370/2000 22.1.2001 Saarlandin pienteollisuuden pk-yritysten alueellinen tukiohjelma EYVL C 160, 2.6.2001
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N 796/2000 25.1.2001 Tuki omaan valmistukseen siirtämiseen (Sachsen-Anhalt) EYVL C 179, 25.6.2001

N 427/2000 29.1.2001 Työllistämistuki henkilöille, jotka osallistuvat ”integroituminen 
työllistymisen avulla” -ohjelmaan ja 
pätevöitymistoimenpiteisiin – Berliinin osavaltio (19 § (1) 
BSHG) 

EYVL C 94, 24.3.2001

N 421/2000 29.1.2001 Työllistymis- ja pätevöitymistukiohjelma työttömille 
sosiaalietuuksien saajille – Berliinin osavaltio (18 § (4) BSHG)

EYVL C 94, 24.3.2001

N 718/2000 29.1.2001 Tukitoimet Bonnin alueelle, korkotuet pk-yrityksiin työpaikkoja 
luoviin investointeihin

EYVL C 117, 21.4.2001

N 634/2000 5.2.2001 Alueelliset työllisyysohjelmat EYVL C 149, 19.5.2001

N 523/2000 5.2.2001 Brandenburgin osavaltion tuki yksinhuoltajien pitkäaikaisille 
työpaikoille

EYVL C 149, 19.5.2001

N 680/2000 27.2.2001 Uusiutuvan energian tukiohjelma, Schleswig-Holstein EYVL C 117, 21.4.2001

N 551/2000 28.2.2001 Pääomasijoitukset pieniin teknologiayrityksiin EYVL C 117, 21.4.2001

N 671/1999 28.2.2001 Investointien veronhuojennuksen muutos EYVL C 166, 9.6.2001

N 744/2000 7.3.2001 T&K-tuki Saarlandin pk-yrityksille EYVL C 160, 2.6.2001

N 476/2000 7.3.2001 Energian rationaalisen käytön ja uusiutuvien energiamuotojen 
käytön edistäminen 

EYVL C 149, 19.5.2001

N 653/2000 13.3.2001 Rostockin kaupungin kiinteistön myynti Sixtille

N 521/2000 15.3.2001 Tuulienergialaitokset – Bremenin osavaltio EYVL C 160, 2.6.2001

N 212/2000 15.3.2001 Työturvallisuutta ja -terveyttä koskevan koulutuksen tuki – 
Brandenburgin osavaltio

EYVL C 149, 19.5.2001

N 604/2000 20.3.2001 Avustukset tutkimus- ja kehitystoimintaan ja teknologian 
siirtoon Schleswig-Holsteinissa

EYVL C 160, 2.6.2001

N 635/2000 21.3.2001 Matkailun tuki Saarlandin aluetukialueilla EYVL C 149, 19.5.2001

N 784/2000 28.3.2001 Mikroelektroniikan T&K-ohjelma EYVL C 185, 30.6.2001

N 701/2000 28.3.2001 Fa. Wernal Aluminium Technik GmbH:n hyväksi toteutettavat 
rahoitustoimet (Neumünster)

EYVL C 330, 24.11.2001

N 124/2001 11.4.2001 T&K-ohjelma ”Huipputekniikkaa 21. vuosisadalle” – Baijeri EYVL C 185, 30.6.2001

N 694/2000 25.4.2001 Terveystutkimus EYVL C 185, 30.6.2001

N 783/2000 8.5.2001 Aluetuki Wacker Chemie GmbH:lle Nünchritzissä EYVL C 211, 28.7.2001

N 793/2000 16.5.2001 T&K-avustukset, Niedersachsen EYVL C 226, 11.8.2001

NN 94/2000 23.5.2001 Futour 2000 -ohjelma EYVL C 219, 4.8.2001

N 767/1999 30.5.2001 Pk-yritystuki, jota Saksa aikoo myöntää 29. puiteohjelman 
osana

EYVL C 38, 12.2.2002

N 438/A/2000 1.6.2001 Tuet alkuinvestointeihin, investointeihin liittyvään 
työllistämiseen ja koulutukseen (Nordrhein-Westfalen)

EYVL C 318, 13.11.2001

N 340/B/2000 1.6.2001 Työpaikkojen luominen EYVL C 263, 19.9.2001

N 819/2000 6.6.2001 Biologian T&K-ohjelma EYVL C 263, 19.9.2001

N 289/2001 14.6.2001 Bio- ja geenitekniikkaohjelma EYVL C 268, 22.9.2001

N 118/2001 20.6.2001 T&K-tuki Stahlwerke Bremen GmbH:lle (EHTY-teräs) EYVL C 244, 1.9.2001

N 808/2000 20.6.2001 Valtiontuki Drewsen Spezialpapier GmbH & Co. KG:lle EYVL C 263, 19.9.2001

N 303/2001 3.7.2001 Lisäys Mikroelektroniikka-T&K-ohjelmaan (uusien 
järjestelmien uudet mikrokomponentit)

EYVL C 268, 22.9.2001

N 302/2001 3.7.2001 Lisäys Mikroelektroniikka-T&K-ohjelmaan (integroidut 
sirujärjestelmät)

EYVL C 268, 22.9.2001

N 813/2000 3.7.2001 Valtiontuki Kronoply GmbH:lle EYVL C 226, 11.8.2001

N 271/2000 3.7.2001 ”Vähän energiaa kuluttava talo” EYVL C 24, 26.1.2002

N 427/1999 3.7.2001 Hessenin osavaltion takausohjelma: 
rakenneuudistustoimenpiteet

EYVL C 268, 22.9.2001

NN 100/1999 3.7.2001 Mecklenburg-Vorpommernin osavaltion ohjelma 
ilmastonmuutokselta suojautumista koskevan suunnitelman 
toteuttamisesta

EYVL C 263, 19.9.2001

N 422/2000 5.7.2001 Työllistämistuki ”501/301”-ohjelmaan osallistuville EYVL C 234, 18.8.2001

N 800/2000 17.7.2001 Mecklenburg-Vorpommernin osavaltion ohjelma uusiutuvan 
energian käytön edistämiseksi

EYVL C 330, 24.11.2001

N 801/2000 18.7.2001 EUV-litografia EYVL C 333, 28.11.2001
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N 184/2000 18.7.2001 Valtiontuki Kartogroup Deutschland GmbH:lle

NN 92/1999 18.7.2001 Tuki Zentrum Mikroelektronik Dresden AG:lle EYVL C 328, 23.11.2001

N 440/2001 25.7.2001 Tuki elokuva- ja audiovisuaalituotantoon Saksan osavaltioissa – 
Mitteldeutsche Medienförderung GmbH

N 135/2001 25.7.2001 Takaukset uudistuksia toteuttavissa maissa EYVL C 318, 13.11.2001

NN 53/2001 25.7.2001 Pelastustuki Bankgesellschaft Berlin AG:lle

N 517/2000 25.7.2001 Tuki Glunz AG:lle EYVL C 333, 28.11.2001

N 138/2001 31.7.2001 Berliinin takausohjelma vaikeuksissa olevien yritysten hyväksi EYVL C 263, 19.9.2001

N 439/2001 19.9.2001 Tuki elokuva- ja audiovisuaalituotantoon Saksan osavaltioissa 
(Baijeri)

N 387/2001 19.9.2001 Tuki jäteöljyjen kierrätykseen

N 176/2001 19.9.2001 Tutkimus- ja kehityshanke ”Bussiteknologian integrointi 
laivanrakennukseen”, Flensburger Schiffbau-Gesellschaft 
GmbH & Co. KG

EYVL C 24, 26.1.2002

NN 89/2000 19.9.2001 Thüringenin osavaltion ohjelma, jolla edistetään työllistämistä 
ja työttömien pätevöittämishankkeita (erityisesti 
pitkäaikaistyöttömien, ikääntyvien ja vammaisten 
työntekijöiden osalta)

EYVL C 342, 5.12.2001

N 364/2001 2.10.2001 T&K-ohjelma ”Rakentamisen ja kestävän kaupunkikehityksen 
tutkimus”

N 612/2001 17.10.2001 Laivanrakennuksen kehittäminen Indonesiassa

N 251/2001 25.10.2001 Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan tuki pk-yrityksille ja 
ulkoisille teollisuuden tutkimuslaitoksille uusissa osavaltioissa

EYVL C 342, 5.12.2001

N 228/2001 25.10.2001 Berliinin tulevaisuusrahasto EYVL C 358, 15.12.2001

N 814/2000 6.11.2001 Mecklenburg-Vorpommernin osavaltion tukiohjelma 
teknologian ja innovaation edistämiseksi

N 605/2001 7.11.2001 Muita heikommassa asemassa olevien työntekijöiden 
työpaikkojen luominen Sachsenin osavaltiossa

EYVL C 347, 8.12.2001

N 727/2001 28.11.2001 Tuki elokuvatuotantoon Saksan osavaltioissa – KFF e.V.

N 701/2001 28.11.2001 Tuki elokuva- ja TV-tuotantoon Saksan osavaltioissa (Berlin-
Brandenburg)

N 693/2001 28.11.2001 Tuki elokuva- ja TV-tuotantoon Saksan osavaltioissa (Hampuri)

NN 124/2000 28.11.2001 Tuki Weißwasserissa toimivalle Telux Spezialglas GmbH:lle

N 618/2001 3.12.2001 Innovaatioassistenttien palkkaaminen pk-yrityksiin – Berliini EYVL C 30, 2.2.2002

N 767/2001 11.12.2001 Tuki elokuva- ja audiovisuaalituotantoon Niedersachsenin ja 
Bremenin osavaltioissa – Nordmedia Fonds GmbH

N 256/2001 11.12.2001 T&K-ohjelma ”Teknologia ja innovaatio” EYVL C 32, 5.2.2002

N 782/2001 20.12.2001 Tuki elokuva- ja TV-tuotantoon Saksan osavaltioissa (Baden-
Württemberg)

N 763/2001 20.12.2001 Pelastustuki Hermann Heye KG:lle, Obernkirchen, 
Niedersachsen

N 288/2001 20.12.2001 Kasviraaka-aineista valmistettavan polymeerin 
sovellussuuntautunut kehittäminen

EYVL C 32, 5.2.2002

N 435/2001 27.12.2001 Sachsen-Anhaltin teknologiayritysten tukiohjelma EYVL C 32, 5.2.2002

N 788/2000 28.3.2001 Laivanrakennuksen tukiohjelma 1999-2000 EYVL C 172, 16.6.2001

NN 90/2000 6.6.2001 Maakaasu (EPA) EYVL C 333, 28.11.2001

N 7/2001 18.7.2001 Ellinika Petrelea Ae:lle myönnettävä valtiontuki EYVL C 333, 28.11.2001

NN 6/2001 25.7.2001 Investointituki Ae Ellinika Solinourgeialle EYVL C 268, 22.9.2001

N 372/2001 25.10.2001 Työllisyysohjelma 2000–2006 EYVL C 30, 2.2.2002

N 323/2001 11.12.2001 Tuki kestävään energiaan tehtäville investoinneille

N 545/2001 21.12.2001 T&K-esittelyhankeohjelma (PEPER) EYVL C 38, 12.2.2002

N 760/2000 21.12.2001 Tutkimus- ja kehitystoiminnan edistämisohjelma 
vastaperustetuille yrityksille (PAVE-NE)

N 776/2001 28.12.2001 Kansainvälinen yhteistyö teollisessa tutkimuksessa ja kilpailua 
edeltävässä kehitystyössä

EYVL C 32, 5.2.2002
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Irlanti

Italia

Luxemburg

Alankomaat

N 770/2000 17.4.2001 Merimatkailun avustusohjelma EYVL C 172, 16.6.2001

N 209/2001 3.7.2001 Asuntorahoitusviraston lainojen takaukset

N 551/2001 12.10.2001 Merimatkailun avustusohjelma EYVL C 358, 15.12.2001

N 6/A/2001 30.10.2001 Electricity Supply Boardille asetetut julkisen palvelun 
velvoitteet sähkön tuottamiseksi turpeesta

N 710/2000 7.11.2001 Alueelliset tukiohjelmat matkailualalla EYVL C 32, 5.2.2002

N 284/A/2000 17.1.2001 Aluelain 27/91 9 §:ssä säädetyn työllistämistuen jälleenrahoitus 
talousarviolailla nro 8/2000

EYVL C 149, 19.5.2001

N 816/1999 17.1.2001 Sardinian teollisuusalueiden palveluverkkojen parantamiseen 
tarkoitettu tukiohjelma

EYVL C 149, 19.5.2001

N 710/1999 17.1.2001 Toimet naisyrittäjien hyväksi EYVL C 117, 21.4.2001

N 284/B/2000 5.2.2001 Aluelain nro 27/96 16 §:ssä säädetyn matkailutukiohjelman 
uudelleenrahoitus alueen talousarviolailla nro 8/2000

EYVL C 149, 19.5.2001

N 646/A/2000 13.3.2001 Verohyvitykset investointien edistämiseksi maan muita 
heikommassa asemassa olevilla alueilla

EYVL C 149, 19.5.2001

NN 13/2000 28.3.2001 Verotuet kaikille epäsuotuisilla alueilla sijaitseville yrityksille 
sekä epäsuotuisten alueiden ulkopuolella sijaitseville pk-
yrityksille – lain 266/97 8 §

EYVL C 149, 19.5.2001

N 799/2000 11.4.2001 Piemonte – ”Työttömien kouluttaminen” EYVL C 199, 14.7.2001

N 32/2000 11.4.2001 Tuki katoamattomien pikamuistien kehittämiseen EYVL C 199, 14.7.2001

N 250/2001 11.6.2001 Sardinia: Hotellialan tukitoimenpiteet EYVL C 263, 19.9.2001

N 668/2000 17.7.2001 Bolzano – muutokset lakiin 15/72, joka koskee asuntopolitiikan 
uudistamista (kannustimet kiinteistöjen ostamiseen)

EYVL C 330, 24.11.2001

N 522/2000 31.7.2001 Tukitoimenpiteet tutkimuksen ja teknologisen kehittämisen 
edistämiseksi

EYVL C 263, 19.9.2001

N 229/2001 7.8.2001 Tuki Pompei Tech World SpA -yhtiölle vapaa-
ajankeskushankkeeseen

EYVL C 330, 24.11.2001

N 429/2001 17.10.2001 Tuet lokakuun 2000 sateista kärsineille yrityksille (Valle 
d’Aosta)

N 308/2001 30.10.2001 Tuki vammaisten työllistämiseen (Friuli-Venezia Giulia)

N 746/A/2000 6.11.2001 Friulia Lis S.p.A:n kautta myönnetyt pk-tuet (Friuli-Venezia 
Giulia)

N 720/2000 7.11.2001 Liguria – vaihtoehtoisten energialähteiden ja energian säästön 
tukeminen – aluelain 18/99 muutokset

EYVL C 30, 2.2.2002

N 569/2001 13.11.2001 Sardinia – Toimenpiteet nuorten yrittäjien hyväksi 
(toimintatuet) (DDL 201/2001)

EYVL C 30, 2.2.2002

NN 77/A/2001 13.11.2001 Sardinia – Kiireelliset työllistämistoimenpiteet (aluelaki nro 
28/1984)

EYVL C 30, 2.2.2002

N 400/2000 28.11.2001 Valtiontuki Biomasse Italia SpA:lle EYVL C 38, 12.2.2002

N 510/2001 20.12.2001 Investointituki Tecnologie Diesel Italia SpA:lle

N 842/2000 17.10.2001 Ympäristönsuojelun kannustuspalkkio tuuli-, vesi-, aurinko- ja 
biomassaenergialla tuotetulle sähkölle

N 244/2000 31.1.2001 Kehitysapu Sri Lankalle – ruoppaajan rakentaminen EYVL C 149, 19.5.2001

N 232/2000 31.1.2001 Kehitysapu Bangladeshille – hinaajan rakentaminen EYVL C 149, 19.5.2001

N 230/2000 31.1.2001 Kehitysapu Syyrialle – kahden hinaajan rakentaminen EYVL C 149, 19.5.2001

N 827/2000 13.2.2001 Eureka-hankkeen Medea+-ohjelma EYVL C 117, 21.4.2001

N 833/2000 27.2.2001 Teknisille kehityshankkeille myönnettävät tuet EYVL C 160, 2.6.2001

N 101/2000 28.2.2001 Berendsen Textiel Service BV/Cofiton BV Covenant EYVL C 342, 5.12.2001
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Portugali

Espanja

N 91/2001 13.3.2001 Teknologiayhteistyöhankeohjelman muutokset EYVL C 160, 2.6.2001

N 483/2000 28.3.2001 Valtiontuki Engineering group South Hollandille (IBZH)

N 627/2000 11.4.2001 Aluetukialueiden vapaa poisto-ohjelma (2000–2006) EYVL C 185, 30.6.2001

N 131/2001 3.5.2001 Stimulus

N 651/2000 3.7.2001 Suurten nopeuksien kokeilu- ja simulaatiotekniikka EYVL C 328, 23.11.2001

N 271/2001 10.7.2001 Flevolandin investointilisä vuodelle 2000 EYVL C 263, 19.9.2001

N 315/2001 18.7.2001 Kehitysapu Jemenille EYVL C 333, 28.11.2001

N 314/2001 18.7.2001 Kehitysapu Vietnamille EYVL C 333, 28.11.2001

N 220/2001 25.7.2001 T&K-tuki Corus Technology BV:lle, EHTY-teräs EYVL C 318, 13.11.2001

N 597/1998 25.7.2001 Hukkakustannuksia koskevat toimenpiteet sähkömarkkinoiden 
edistämiseksi

EYVL C 268, 22.9.2001

N 533/2001 17.10.2001 Tutkimus- ja kehitystuki Corus Technology BV:lle, EHTY-teräs EYVL C 347, 8.12.2001

N 433/2001 30.10.2001 Fluor-litografia

N 430/2001 30.10.2001 Extatic-litografia

N 168/A/2001 28.11.2001 Energiaveron muutokset 2001 EYVL C 30, 2.2.2002

N 651/2001 11.12.2001 Kestävän lämmityksen edistäminen 

N 719/2000 15.1.2001 Pieniä yritysaloitteita koskeva tukiohjelma (SIPIE) EYVL C 149, 19.5.2001

N 806/2000 29.1.2001 Tietoyhteiskunta-toimintaohjelman kohta 1.3 EYVL C 149, 19.5.2001

N 740/2000 29.1.2001 Seurantakauden jatkaminen Siderurgia Nacionalin osalta

N 136/2001 11.4.2001 Tukiohjelma kaupan edistämiseksi kaupunkialueilla EYVL C 149, 19.5.2001

N 563/2000 25.4.2001 Azorien aluekehityksen tukiohjelma EYVL C 199, 14.7.2001

N 223/2001 19.9.2001 Sisämaan alueiden verotukiohjelma EYVL C 342, 5.12.2001

N 613/2001 30.10.2001 Moottoriajoneuvoalan tuki Ford Electronica Visteonille 
(Palmela-Setubal) 

N 197/2001 28.11.2001 Alueellisten tuotteiden myynninedistämisen tukiohjelman 
muutos

EYVL C 30, 2.2.2002

N 537/2001 20.12.2001 Yritysten nykyaikaistamisen tukiohjelman muutos (SIRME) EYVL C 127, 29.5.2002

N 666/2000 17.1.2001 Laivanrakennus – kehitysapu Algeriaan neljää hinaajaa varten EYVL C 149, 19.5.2001

N 664/2000 17.1.2001 Laivanrakennus – kehitysapu Algeriaan seitsemää hinaajaa 
varten

EYVL C 149, 19.5.2001

N 791/2000 29.1.2001 Alueellinen investointitukiohjelma (Extremadura) EYVL C 149, 19.5.2001

N 706/2000 29.1.2001 Sähköistämissuunnitelma – Valencia EYVL C 117, 21.4.2001

N 507/2000 31.1.2001 Aluetuki investointeihin ja niihin liittyvään työllistämiseen sekä 
pk-yrityksille (Andalusia)

EYVL C 263, 19.9.2001

NN 66/1999 31.1.2001 Koulutustuet – Katalonia EYVL C 117, 21.4.2001

N 684/2000 5.2.2001 Yritysjohdon innovaatiotuki – La Rioja EYVL C 117, 21.4.2001

N 624/2000 5.2.2001 Tuki vakituisten työpaikkojen perustamiseen – La Rioja EYVL C 117, 21.4.2001

N 544/2000 6.2.2001 Takauksien myöntäminen pk-yrityksille Aragonissa EYVL C 117, 21.4.2001

N 412/B/2000 27.2.2001 Valencia – tuki maatalouden osuustoimintasektorille EYVL C 38, 12.2.2002

N 75/2001 15.3.2001 Alueellinen investointitukiohjelma. EY:n 
perustamissopimuksen liitteen I ulkopuoliset toiminnot 
(Baskimaa)

EYVL C 160, 2.6.2001

N 757/2000 28.3.2001 Laivanrakennuksen tukiohjelman muutos EYVL C 172, 16.6.2001

N 625/2000 28.3.2001 Tuki osuus- ja yhteisötaloudelle – La Rioja EYVL C 185, 30.6.2001

N 750/2000 11.4.2001 Pk-yritysten konsolidointi- ja kilpailukykysuunnitelma EYVL C 185, 30.6.2001

N 127/2001 11.4.2001 Pk-yritysten rakenneuudistukseen tarkoitettu aluetukiohjelma 
(Baskimaa)

EYVL C 318, 13.11.2001

N 101/2001 2.5.2001 Työllistämistukiohjelma (Comunidad Valenciana) EYVL C 211, 28.7.2001

N 847/2000 2.5.2001 Koulutus- ja työllistämistuki (La Rioja) EYVL C 199, 14.7.2001
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Ruotsi

Yhdistynyt kuningaskunta

N 683/2000 14.5.2001 Teollisuuden ja palvelualojen pk-yritysten investointituki – 
La Rioja

EYVL C 318, 13.11.2001

N 182/2001 18.5.2001 Alueellinen investointitukiohjelma taantuvien 
teollisuusalueiden kehittämiseksi tietyillä Espanjan tukialueilla

EYVL C 199, 14.7.2001

N 685/2000 18.5.2001 Pk-yrityksille myönnettävä tuki kaupallisten rakenteiden ja 
palvelujen uudistamisinvestointeihin – La Rioja

EYVL C 234, 18.8.2001

N 187/2001 6.6.2001 Alueellinen tutkimuksen ja kehityksen tukiohjelma (Andalusia) EYVL C 318, 13.11.2001

NN 78/2000 6.6.2001 Ympäristönsuojelutuet useille EHTY-alojen yrityksille 
(Baskimaa)

EYVL C 211, 28.7.2001

N 626/2000 14.6.2001 Tuki vammaisten työllistämiseen La Riojan alueella EYVL C 263, 19.9.2001

NN 14/2001 20.6.2001 ”Terra Mítica” -puisto EYVL C 300, 26.10.2001

N 498/2000 20.6.2001 Alueellinen tukiohjelma (IGAPE)- Galicia EYVL C 30, 2.2.2002

N 588/2000 25.6.2001 Laadunedistämisohjelma – La Rioja EYVL C 263, 19.9.2001

N 792/2000 3.7.2001 Alueellinen investointitukiohjelma (Extremadura) EYVL C 263, 19.9.2001

N 686/2000 17.7.2001 Pk-yritysten tukiohjelma – La Rioja EYVL C 318, 13.11.2001

N 723/2000 19.7.2001 Aluetukijärjestelmä laadun, suunnittelun, tutkimuksen, 
innovaation ja kilpailukyvyn edistämiseen

EYVL C 318, 13.11.2001

N 448/2001 2.8.2001 Alueellisen investointitukiohjelman N 75/2000 muutos 
(Asturias)

EYVL C 263, 19.9.2001

N 834/2000 6.9.2001 Extremaduran alueen osuus- ja yhteisötalouden yrityksille 
tarkoitettu työllistämistukiohjelma

EYVL C 333, 28.11.2001

N 795/2000 6.9.2001 Extremaduran alueen työllistämistukiohjelma EYVL C 328, 23.11.2001

N 32/2001 14.9.2001 Maaseudun kehittämisen aluetukiohjelma (EREIN-ohjelma) EYVL C 333, 28.11.2001

N 295/2001 19.9.2001 Tuki GE Plastics SL:lle

N 836/2000 2.10.2001 Aluetukiohjelma työllisyyden ja osuus- ja yhteisötalouden 
tukemiseksi

EYVL C 30, 2.2.2002

N 601/2001 17.10.2001 Tuen N 676/2000 muutos (Pienten ja keskikokoisten 
kaupunkien kaasuverkkojen laajennus – Valencia)

N 460/2001 20.11.2001 Aurinkoenergia

N 459/2001 20.11.2001 Tuki aurinkolämmölle

N 476/2001 27.11.2001 Kaivosalueiden vaihtoehtoisen kehityksen tukiohjelma EYVL C 30, 2.2.2002

N 585/2001 28.11.2001 Maaseudun sähköistämistuki – Murcia

N 347/2001 28.11.2001 Työttömien työhönottoa ja määräaikaisten työsopimusten 
vakinaistamista edistävä tukiohjelma

N 630/2001 11.12.2001 Teknologiayritysten pääomittamisen tuki EYVL C 32, 5.2.2002

N 698/2001 20.12.2001 Elokuva- ja muun av-tuotannon valtiontukiohjelma 
(Extremaduran alue)

N 749/2000 5.2.2001 Pk-yritysten tukitoimet EYVL C 117, 21.4.2001

NN 130/2000 17.1.2001 Laivanrakennus – osittainen sulkemistuki Harland & Woolfille EYVL C 117, 21.4.2001

N 747/A/1999 28.2.2001 Uusiutumiskumppanuustuki (1): Tuki spekulatiiviseen 
kiinteistökehittämiseen

EYVL C 160, 2.6.2001

N 747/B/1999 28.2.2001 Uusiutumiskumppanuustuki (2): Tuki tilauksesta tapahtuvaan 
kiinteistökehittämiseen

EYVL C 160, 2.6.2001

N 197/2000 28.3.2001 Ilmastonmuutosmaksu – EHTY-teräs EYVL C 191, 7.7.2001

N 123/2000 28.3.2001 Ilmastonmuutosmaksu

N 731/2000 25.4.2001 Valikoiva aluetuki EYVL C 211, 28.7.2001

N 606/2000 14.6.2001 HIE-yritysohjelma alkuinvestointien tukemiseksi ja 
työpaikkojen perustamiseksi

EYVL C 226, 11.8.2001

N 152/2001 18.7.2001 MG Rover, koulutustuki EYVL C 333, 28.11.2001

N 660/A/2000 18.7.2001 Vapautus ilmastonmuutosmaksusta maakaasulle Pohjois-
Irlannissa (teollisuus ja palvelut)

EYVL C 263, 19.9.2001
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2 Toimenpiteet, joihin komissio ei katsonut sisältyvän EY:n perustamissopimuksen 
87 artiklan 1 kohdassa tai päätöksen N:o 2496/96/EHTY 1 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua tukea ja joissa komissio ei ole aloittanut muodollista 
tutkintamenettelyä

Itävalta

Belgia

Tanska

Ranska

Saksa

N 210/2001 24.7.2001 Viridian Growth Fund -sijoitukset keskisuuriin yrityksiin EYVL C 263, 19.9.2001

N 82/2001 25.7.2001 English Cities Fund EYVL C 263, 19.9.2001

N 734/2000 31.7.2001 Etelä-Yorkshiren tuotantoinvestointiohjelma EYVL C 263, 19.9.2001

N 385/2001 6.9.2001 Ylämaiden ja saarten pk-yritysten T&K-innovaatio-ohjelma

N 527/2001 13.9.2001 Alkuinvestointeihin ja työpaikkojen perustamiseen tarkoitettu 
ylämaiden ja saarten yritysohjelma

N 120/2001 30.10.2001 Tuki moottoreiden kehittämiseen: Trent 600- ja Trent 900 
-hankkeet

N 497/2001 13.11.2001 Avustukset asukasomisteisuusohjelmalle EYVL C 32, 5.2.2002

N 416/2001 28.11.2001 Päästökauppaohjelma

N 504/2000 28.11.2001 Uusiutuvan energian käyttöä koskeva velvoite (renewables 
obligation) ja pääoma-avustukset (capital grants) uusiutuvaa 
energiaa käyttävien tekniikoiden käyttöön

EYVL C 30, 2.2.2002

N 722/2000 20.12.2001 Hiilialueiden yritysrahasto 

N 718/A/2001 28.12.2001 Ostoaikatuki (Buying Time Assistance, Pohjois-Irlanti)

N 481/2001 28.12.2001 Pohjois-Irlannin tutkimus- ja kehityshaasterahasto EYVL C 38, 12.2.2002

N 645/2000 20.6.2001 Biomassa-avustukset (Vorarlberg)

N 34/1999 25.7.2001 Hukkakustannusten korvaaminen

N 232/2001 3.7.2001 Työnantajan sosiaaliturvamaksujen alentaminen, kun 
viikoittainen työaika on 38 tuntia ja kun työaikaa lyhennetään 
yleisesti

EYVL C 268, 22.9.2001

N 415/A/2001 28.11.2001 Asetusluonnos vihreän sähkön tuotannon edistämisestä, säädös 
vihreä sähkö -todistuksesta

EYVL C 30, 2.2.2002

N 126/2001 3.7.2001 Alueelliset kasvukeskukset EYVL C 328, 23.11.2001

N 236/2001 25.7.2001 Työkierto EYVL C 268, 22.9.2001

N 246/2001 19.9.2001 Avustukset yrityksille, joilla on työympäristötodistus

N 118/2000 25.4.2001 Ammattilaisurheiluseurojen julkiset tuet EYVL C 333, 28.11.2001

N 707/2000 17.1.2001 Innovaatiorahasto (Innovations- und Beteiligungsgesellschaft 
mbH Sachsen-Anhalt)

EYVL C 149, 19.5.2001

N 694/2000 25.4.2001 Terveystutkimus EYVL C 185, 30.6.2001

N 804/2000 20.6.2001 GSG:n osakkeiden myynti – Berliinin osavaltio

NN 137/2001 11.12.2001 Varaukset ydinvoimaloiden jätehuollon ja sulkemisen tarpeisiin
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Italia

Alankomaat

Espanja

Yhdistynyt kuningaskunta

3 Asiat, joissa komissio on aloittanut EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetun koko toimenpidettä tai sen osaa koskevan tutkintamenettelyn

Belgia

Suomi

Ranska

N 730/2000 31.1.2001 Valle d’Aostan alue: Finaostan toteuttama NewCoGen SpA:n ja 
NewCoDist SpA:n osto

EYVL C 117, 21.4.2001

N 434/2000 31.1.2001 Cogne Acciai Speciale – tutkimus ja kehitystoiminta (EHTY-teräs) EYVL C 133, 5.5.2001

N 674/2001 13.11.2001 Harmaan talouden tuominen virallisen talouden piiriin EYVL C 30, 2.2.2002

N 484/2000 31.1.2001 PVC-julkisivuelementtien jätteidenkäsittelyjärjestelmän 
N:o 382/97 pidentäminen 

EYVL C 358, 15.12.2001

NN 87/2000 20.6.2001 Paperi- ja pahvijätteen käsittelyjärjestelmä

N 698/2000 2.10.2001 Pienituloisten kotitalouksien energiansäästö

N 358/2001 13.11.2001 Maan hoidon standardoinnin infrastruktuurirahasto

NN 30/B/2000 28.11.2001 Veroton vihreä sähkö EYVL C 30, 2.2.2002

N 678/2001 28.11.2001 Ympäristönsuojelu EYVL C 30, 2.2.2002

N 239/2001 11.12.2001 Jätteenpolttolaitoksien vapautus energiaverosta EYVL C 32, 5.2.2002

NN 49/1999 25.7.2001 Kilpailun piiriin siirtymisestä aiheutuvia kustannuksia koskeva 
tukiohjelma

EYVL C 268, 22.9.2001

N 797/2000 13.3.2001 Korotetut pääoma-avustukset energiatehokkaisiin investointeihin EYVL C 160, 2.6.2001

N 546/B/2000 13.3.2001 Kumppanuustuki elvyttämiseen 5: 
Yhteisön/vapaaehtoisvoimien (asuinalueen) elvyttäminen

EYVL C 199, 14.7.2001

N 546/A/2000 28.3.2001 Kumppanuustuki elvyttämiseen 4: Tuki ympäristön 
elvyttämiseen

EYVL C 263, 19.9.2001

N 123/2000 28.3.2001 Ilmastonmuutosmaksu

N 140/2001 5.7.2001 Uusiutuvia ja kestäviä energialähteitä koskeva T&K EYVL C 328, 23.11.2001

NN 73/2000
(C 36/2001)

6.6.2001 Tuki Verlipack-yhtymälle EYVL C 313, 8.11.2001

N 816/2000 18.7.2001 Innovaatioyhteistyön edistäminen

NN 76/2001
(C 74/2001)

17.10.2001 Timanttiteollisuuden sosiaalirahasto EYVL C 363, 19.12.2001

NN 98/2000
(C 55/2001)

11.7.2001 Ahvenanmaan captive-vakuutusyhtiöitä koskeva valtiontuki EYVL C 309, 6.11.2001

NN 41/2000
(C 46/2001)

11.7.2001 Finanssihallintokeskukset

NN 39/2000
(C 45/2001)

11.7.2001 Pääkonttorit ja logistiikkakeskukset

NN 23/2001
(C 79/2001)

30.10.2001 Gardannen alueella alumiinioksidin valmistuksessa polttoaineena 
käytettävien kivennäisöljyjen vapauttaminen valmisteverosta

EYVL C 30, 2.2.2002
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Saksa

Kreikka

Irlanti

Italia

N 702/2000
(C 23/2001)

11.4.2001 Flender Werft Lübeck -yritykselle myönnettävä investointituki EYVL C 191, 7.7.2001

NN 156/1999
(C 31/2001)

23.5.2001 Schmitz-Gotha Fahrzeugwerk GmbH EYVL C 211, 28.7.2001

N 595/2000
(C 33/2001)

6.6.2001 Gröditzer Stahlwerken myynti EYVL C 199, 14.7.2001

NN 28/2001
(C 43/2001)

20.6.2001 BvS:n rahoitustoimenpiteet Chemische Werke Piesteritz 
GmbH:n hyväksi

EYVL C 226, 11.8.2001

NN 23/2000
(C 41/2001)

20.6.2001 Valtiontuki Klausner Nordic Timber GmbH & Co KG:lle 
(KNT) Wismar – Saksa

EYVL C 219, 4.8.2001

NN 147/1998 3.7.2001 Technische Glaswerke Ilmenau, GmbH

NN 42/2000
(C 47/2001)

11.7.2001 Ulkomaisten yhtiöiden valvonta- ja koordinointikeskukset

NN 45/2001 25.7.2001 Industriepark Wörth EYVL C 280, 4.10.2001

NN 8/2000
(C 62/2001)

25.7.2001 Valtiontuki Neue Erba Lautex GmbH Weberei und Veredlung 
-yritykselle, Sachsen

EYVL C 310, 7.11.2001

NN 3/2000 19.9.2001 HIG Hoch- und Ingenieurbau GmbH, Gera

NN 2/2000
(C 66/2001)

19.9.2001 IGB Ingenieur- und Gewerbebau GmbH, Grossenstein EYVL C 330, 24.11.2001

N 361/2001
(C 72/2001)

2.10.2001 Tuki Hamburger AG:lle EYVL C 342, 5.12.2001

NN 6/2000 30.10.2001 Tuki Eisenguss Torgelow GmbH:lle (EGT), Mecklenburg-
Vorpommern

N 334/2001
(C 86/2001)

28.11.2001 Valtiontuki Infineonille EYVL C 368, 22.12.2001

N 49/2001 11.12.2001 Sachsenin osavaltion pk-yritysten tukiohjelma

N 226/2001
(C 61/2001)

20.12.2001 Daimler/Kölleda EYVL C 263, 19.9.2001

NN 55/2001 20.12.2001 Vähämerkityksistä tukea koskevan säännön vastainen tuki 
Mecklenburg-Vorpommernin tuotteiden myyntiin ja vientiin

NN 7/2000 20.12.2001 Tuki Heckert Chemnitzer Werkzeugmaschinenbau Gmbh:lle, 
Sachsen

N 201/2001 18.7.2001 G. Polychronos Spinning-Mills Industrial and Commercial S.A. 
-kehräämön hyväksi myönnettävä valtiontuki

NN 55/2000
(C 54/2001)

11.7.2001 Ulkomailta saadut tulot

NN 22/2001
(C 78/2001)

30.10.2001 Shannonin alueella alumiinioksidin valmistuksessa 
polttoaineena käytettävien kivennäisöljyjen vapauttaminen 
valmisteverosta 

EYVL C 30, 2.2.2002

NN 110/2000
(C 8/2001)

31.1.2001 Tuki Pertusola Sud SpA:lle EYVL C 149, 19.5.2001

N 613/2000
(C 10/2001)

13.2.2001 Tutkimus- ja kehitystuki Lucchini SPA:lle, EHTY-teräs EYVL C 166, 9.6.2001

NN 26/2001
(C 80/2001)

30.10.2001 Sardiniassa alumiinioksidin valmistuksessa polttoaineena 
käytettävien kivennäisöljyjen vapauttaminen valmisteverosta 

EYVL C 30, 2.2.2002

N 441/2001
(C 92/2001)

20.12.2001 Iveco Foggia EYVL C 53, 28.2.2002
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Luxemburg

Alankomaat

Portugali

Espanja

Yhdistynyt kuningaskunta

NN 47/2000
(C 50/2001)

11.7.2001 Rahoitusyhtiöt

NN 46/2000
(C 49/2001)

11.7.2001 Koordinointikeskukset

N 194/2000
(C 6/2001)

31.1.2001 Kehitysapu Djiboutin tasavallalle (1 hinaaja-alus) EYVL C 172, 16.6.2001

N 629/2000
(C 11/2001)

28.2.2001 Autonromujen hävitysjärjestelmän pidennys EYVL C 111, 12.4.2001

NN 48/2000
(C 51/2001)

11.7.2001 Kansainvälinen rahoitustoiminta

NN 57/2001
(C 64/2001)

25.7.2001 Koninklijke Schelde Groepin yksityistäminen ja 
rakenneuudistus 

EYVL C 254, 13.9.2001

NN 133/B/2001 13.11.2001 Audiovisuaalialan tuki Portugalin julkisen yleisradioyhtiön 
(RTP) rahoittamiseen

NN 85/B/2001 13.11.2001 Audiovisuaalialan tuki Portugalin julkisen yleisradioyhtiön 
(RTP) rahoittamiseen

NN 94/B/1999 13.11.2001 Audiovisuaalialan tuki Portugalin julkisen yleisradioyhtiön 
(RTP) rahoittamiseen

N 84/2001
(C 35/2001)

6.6.2001 Kombilämpövoimalan ja uudelleenkaasuunnutuslaitoksen 
rakentaminen Bilbaoon

EYVL C 231, 17.8.2001

N 838/2000
(C 34/2001)

6.6.2001 Ford Almussafes EYVL C 219, 4.8.2001

NN 14/2001
(C 42/2001)

20.6.2001 ”Terra Mítica” -puisto EYVL C 300, 26.10.2001

N 11/2001
(C 39/2001)

20.6.2001 Minas de Río Tinto SAL:n rakenneuudistustuki EYVL C 367, 21.12.2001

N 850/2000 20.6.2001 Tutkimus- ja kehitystuki Zamudion (Baskimaa) 
tuotantolaitokselle

NN 43/2000
(C 48/2001)

11.7.2001 Koordinointikeskukset – Baskimaa

NN 80/2001
(C 71/2001)

19.9.2001 Tuki Grupo de Empresas Álvarezin (GEA) hyväksi, Vigo, 
Galicia

EYVL C 336, 30.11.2001

NN 65/2001
(C 70/2001)

19.9.2001 Hilados y Tejidos Puigneró SA:lle mahdollisesti myönnetty 
valtiontuki

EYVL C 339, 1.12.2001

NN 41/2001
(C 69/2001)

19.9.2001 Tuki Porcelanas Principado SL:lle EYVL C 336, 30.11.2001

N 839/2000
(C 82/2001)

13.11.2001 Renault Valladolid EYVL C 33, 6.2.2002

N 123/2000
(C 18/2001)

28.3.2001 Ilmastonmuutosmaksu EYVL C 185, 30.6.2001

NN 52/2000
(C 53/2001)

11.7.2001 Gibraltarin verovapaat yritykset EYVL C 26, 30.1.2002

NN 51/2000
(C 52/2001)

11.7.2001 Vaatimukset täyttävät yritykset Gibraltarilla EYVL C 26, 30.1.2002
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4 Asiat, joissa komissio on aloittanut päätöksen N:o 2496/96/EHTY 6 artiklan 
5 kohdassa tarkoitetun koko toimenpidettä tai sen osaa koskevan tutkintamenettelyn

Belgia

Saksa

Espanja

Yhdistynyt kuningaskunta

5 Asiat, joissa komissio on laajentanut EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua koko toimenpidettä tai sen osaa koskevaa tutkintamenettelyä

Saksa

Espanja

6 Välipäätökset, joissa jäsenvaltiota kehotetaan toimittamaan komission tarvitsemat 
tiedot

Saksa

N 779/2000
(C 37/2001)

20.6.2001 Sidmar NV:lle myönnettävä ympäristötuki, EHTY-teräs EYVL C 234, 18.8.2001

N 665/2000
(C 12/2001)

28.2.2001 T&K-tukiohjelma EKO-Stahl GmbH:lle EYVL C 166, 9.6.2001

N 595/2000 6.6.2001 Gröditzer Stahlwerken myynti

N 94/2001 20.6.2001 T&K-tuki Stahlwerke Bremen GmbH:lle, EHTY-teräs

NN 77/2000
(C 20 /2001)

28.3.2001 Baskimaan hallituksen myöntämä T&K-tuki useille EHTY:n 
perustamissopimuksen mukaisille teräsyrityksille

EYVL C 185, 30.6.2001

NN 71/2001
(C 95/2001)

20.12.2001 Väitetty tuki Siderurgica Anonille EYVL C 33, 6.2.2002

N 197/2000
(C 19/2001)

28.3.2001 Ilmastonmuutosmaksu – EHTY-teräs EYVL C 191, 7.7.2001

C 28/2000 17.1.2001 Tuki Hirschfelder Leinen und Textil GmbH:lle (HILTEX) EYVL C 87, 17.3.2001

C 36/2000 25.4.2001 Graf von Henneberg Porzellan GmbH (Ilmenau/Thüringen) EYVL C 211, 28.7.2001

C 31/2000 17.10.2001 Tuki Neue Harzer Werke GmbH:lle Blankenburg, Sachsen-
Anhalt

EYVL C 32, 5.2.2002

C 62/2000 28.11.2001 Thüringen Porzellan GmbH (Kahla/Thüringen) EYVL C 26, 30.1.2002

C 15/2001 20.12.2001 Tuki Ambau GmbH:lle

C 40/2000 28.11.2001 Espanjan valtion omistuksessa olevien telakoiden 
rakenneuudistuksen jatkaminen 

EYVL C 21, 24.1.2002

C 28/2000 17.1.2001 Tuki Hirschfelder Leinen und Textil GmbH:lle (HILTEX)

NN 9/2000 28.2.2001 Tuki Jahnke Stahlbau GmbH:lle EYVL C 160, 2.6.2001

NN 16/2000 13.3.2001 Pollmeier GmbH EYVL C 166, 9.6.2001

NN 11/2000 13.3.2001 Tuki Ambau GmbH:lle EYVL C 179, 25.6.2001

C 36/2000 25.4.2001 Graf von Henneberg Porzellan GmbH (Ilmenau/Thüringen) EYVL C 211, 28.7.2001

NN 156/1999 23.5.2001 Schmitz-Gotha Fahrzeugwerk GmbH EYVL C 211, 28.7.2001



314  XXXI KILPAILUSÄÄNTÖJEN SOVELTAMINEN EUROOPAN UNIONISSA

KILPAILURAPORTTI 2001

Portugali

Espanja

7 Asiat, joissa komissio on lopettanut EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetun menettelyn lopullisella myönteisellä päätöksellä katsottuaan 
tuen yhteismarkkinoille soveltuvaksi

Suomi

Ranska

Saksa

Italia

NN 64/1998 23.5.2001 Gothaer Fahrzeugtechnik GmbH EYVL C 211, 28.7.2001

NN 28/2001 20.6.2001 BvS:n rahoitustoimenpiteet Chemische Werke Piesteritz 
GmbH:n hyväksi

EYVL C 226, 11.8.2001

NN 23/2000 20.6.2001 Tuki Klausner Nordic Timber GmbH & Co KG:lle (KNT) 
Wismar – Saksa

EYVL C 219, 4.8.2001

C 44/2000 19.9.2001 Tuki SKL Motoren- und Systemtechnik GmbH:lle

NN 2/2000 19.9.2001 IGB Ingenieur- und Gewerbebau GmbH, Grossenstein EYVL C 330, 24.11.2001

C 31/2000 17.10.2001 Tuki Neue Harzer Werke GmbH:lle Blankenburg, Sachsen-Anhalt EYVL C 32, 5.2.2002

C 62/2000 28.11.2001 Thüringen Porzellan GmbH (Kahla/Thüringen)

NN 133/A/2001 7.11.2001 Audiovisuaalialan tuki Portugalin julkisen yleisradioyhtiön 
(RTP) rahoittamiseen

NN 85/A/2001 7.11.2001 Audiovisuaalialan tuki Portugalin julkisen yleisradioyhtiön 
(RTP) rahoittamiseen

NN 94/A/1999 7.11.2001 Audiovisuaalialan tuki Portugalin julkisen yleisradioyhtiön 
(RTP) rahoittamiseen

C 20 /2000 2.10.2001 Tuki yritykselle SNIACE S.A.

NN 71 /2001 20.12.2001 Väitetty tuki Siderurgica Anonille EYVL C 33, 6.2.2002

C 21/2000 25.4.2001 Investointituki Ojala-Yhtymä Oy:lle, Haapajärvi EYVL L 304, 21.11.2001

C 2/1999 25.4.2001 Valtiontuki ACHCN-telakalle EYVL L 47, 19.2.2002

C 9/2000 13.2.2001 KataLeuna GmbH Catalystsin yksityistämisen toinen osa EYVL L 245, 14.9.2001

C 72/1998 28.2.2001 Laki, joka koskee Saksan uusille osavaltioille, Berliini mukaan 
luettuna, vuonna 1999 myönnettäviä verohelpotuksia

C 1/2000 8.5.2001 Philipp Holzmann AG:lle myönnetyn tuen muuttaminen EYVL L 248, 18.9.2001

C 52/2000 3.7.2001 KHK Verbindetechnik GmbH Brotterode EYVL L 31, 1.2.2002

C 35/2000 18.7.2001 Tuki Saalfelder Hebezeugbau GmbH:lle, Thüringen

C 67/1999 25.7.2001 Tuki Dampfkesselbau Hohenturm GmbH:lle EYVL L 308, 27.11.2001

C 55/2000 17.10.2001 Mesacon Messelektronik Gmbh – Dresden

C 27/2000 17.10.2001 Tuki Deckel Maho Seebach GmbH:lle, Thüringen

C 78/1998 30.10.2001 Tuki Neue Maxhütte Stahlwerke GmbH:lle: sääntöjenvastaisen 
tuen takaisinperintä (EHTY:n perustamissopimuksen 
88 artiklan mukaisen menettelyn aloittaminen)

C 75/1999 28.2.2001 Fiat Sata S.p.A – Melfi EYVL L 177, 30.6.2001

C 64/1998 25.4.2001 Istituto Poligrafico e Zecca dello Statolle (valtion setelipainolle ja 
rahapajalle) ja sen määräysvallassa oleville yhtiöille myönnetyt tuet 
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Alankomaat

Espanja

Yhdistynyt kuningaskunta

8 Asiat, joissa komissio on lopettanut päätöksen 2496/96/EHTY 6 artiklan 5 kohdassa 
tarkoitetun menettelyn lopullisella myönteisellä päätöksellä katsottuaan tuen 
yhteismarkkinoille soveltuvaksi

Itävalta

Belgia

9 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

C 47/2000 3.7.2001 Tuki Ilva Lamiere e Tubi srl:lle ja Siderumbra SpA:lle EYVL L 43, 14.2.2002

C 43/1999 19.9.2001 Tuki kemianteollisuuden yritykselle ”Enichem SpA:lle”

C 54/2000 11.12.2001 Pankkeja ja pankkisäätiöitä koskevat verotustoimenpiteet

C 12/2000 7.2.2001 Kehitysapu Kiinalle EYVL L 189, 11.7.2001

C 6/2001 19.9.2001 Kehitysapu Djiboutin tasavallalle (1 hinaaja-alus)

C 11/2001 30.10.2001 Autonromujen hävitysjärjestelmän pidennys

C 33/2000 31.1.2001 Tuki Fesa-Enfersa-yhtymälle (Fertiberia SA)

C 33/1998 3.7.2001 Tuki Babcock Wilcox España (BWE) SA:n 
rakenneuudistukseen

C 51/2000 17.1.2001 Nissan MM (Micra) -hanke EYVL L 140, 24.5.2001

C 46/2000 13.2.2001 ”Viridian Growth Fund” -tukijärjestelmä (Pohjois-Irlanti) EYVL L 144, 30.5.2001

C 56/2000 6.6.2001 Alueelliset pääomasijoitusrahastot 

C 24/2000 25.4.2001 A-VOEST Alpine Stahl Linz GmbH – investointituki jätevesien 
käsittelylaitoksen laajentamiseksi

EYVL L 235, 4.9.2001

C 37/2001 20.12.2001 Sidmar NV:lle myönnettävä ympäristötuki, EHTY-teräs

C 76/1999 23.5.2001 Työllistämistuet Cockerill Sambre SA:lle – EHTY-teräs

C 37/2001 20.12.2001 Sidmar NV:lle myönnettävä ympäristötuki, EHTY-teräs

C 74/1999 25.7.2001 Kehitystuki Saint-Pierren ja Miquelonin saarille EYVL L 327, 12.12.2001

C 41/1999 28.3.2001 Tuki Efbe Verwaltungs GmbH & Co Management KG:n 
hyväksi (nykyisin Lintra Beteiligungsholding GmbH)

EYVL L 236, 5.9.2001

C 19/2000 12.6.2001 Technische Glaswerke Ilmenau, GmbH

C 77/1999 18.7.2001 Tuki Volkswagen AG:lle, Dresden EYVL L 48, 20.2.2002
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Italia

Alankomaat

Espanja

10 Asiat, joissa komissio on lopettanut päätöksen 3855/91/EHTY 6 artiklan 4 kohdassa 
tai päätöksen 2496/96/EHTY 6 artiklan 5 kohdassa tarkoitetun menettelyn kielteisellä 
päätöksellä katsottuaan tuen yhteismarkkinoille soveltumattomaksi

Ranska

Saksa

C 28/2000 19.9.2001 Tuki Hirschfelder Leinen und Textil GmbH:lle (HILTEX)

C 66/2000 10.10.2001 Tuki Zeitzer Maschinen-, Anlagen, Geräte Zemag GmbH:lle 
(Sachsen-Anhalt)

C 31/2000 17.10.2001 Tuki Neue Harzer Werke GmbH:lle, Blankenburg, Sachsen-
Anhalt

C 36/2000 30.10.2001 Graf von Henneberg Porzellan GmbH (Ilmenau/Thuringia)

C 45/2000 28.3.2001 Ympäristönsuojelutuki Ferriere Nord SpA:lle – EHTY-teräs EYVL L 310, 28.11.2001

C 41/2000 6.6.2001 Tuki Iveco SpA:lle EYVL L 292, 9.11.2001

C 54/2000 11.12.2001 Pankkeja ja pankkisäätiöitä koskevat verotustoimenpiteet

C 11/1999 13.2.2001 Investointituki Hewlet Packardille – SCI-Systems EYVL L 186, 7.7.2001

C 57/2000 18.7.2001 Tuki Nolte BV:lle (Valmont Nederland) EYVL L 48, 20.2.2002

C 33/1998 3.7.2001 Tuki Babcock Wilcox España (BWE) SA:n 
rakenneuudistukseen

C 54/1999 11.7.2001 Verotuki, jota myönnetään 45 prosentin verohyvityksenä 
Vizcayan maakunnassa

C 53/1999 11.7.2001 45 prosentin verohyvityksenä myönnetty verotuki

C 52/1999 11.7.2001 Verotuet, jotka myönnetään tiettyjen uusien yritysten 
veroperustan alennuksena

C 51/1999 11.7.2001 Verotuki, jota myönnetään 50 prosentin helpotuksena 
yhteisöverosta

C 50/1999 11.7.2001 Tiettyjen uusien yritysten veroperustan alennuksena 
myönnettävät verotuet

C 49/1999 11.7.2001 Tiettyjen uusien yritysten veroperustan alennuksena 
myönnettävät verotuet

C 48/1999 11.7.2001 45 prosentin verohyvityksenä myönnetty verotuki

C 49/2000 23.10.2001 Santana Motor EYVL L 92, 9.4.2002

C 60/2000 20.12.2001 Yhtiöverovapautuksena myönnetyt verotuet tietyille Vizcayan 
maakuntaan Espanjaan vastaperustetuille yrityksille

C 59/2000 20.12.2001 Yhtiöverovapautuksena myönnetyt verotuet tietyille 
Guipúzcoan maakuntaan Espanjaan vastaperustetuille 
yrityksille

C 58/2000 20.12.2001 Yhtiöverovapautuksena myönnetyt verotuet tietyille Álavan 
maakuntaan Espanjaan vastaperustetuille yrityksille

C 61/2000 21.11.2001 EHTY-alojen yritysten ulkomaisten toimipisteiden verottomat 
varaukset (yleisen verolain 39 g § A-D) – EHTY:n 
terästeollisuus

C 34/2000 28.3.2001 Ympäristönsuojelutuki Stahlwerke Bremen -yritykselle EYVL L 35, 6.2.2002

C 12/2001 28.11.2001 T&K-tuki EKO-Stahl GmbH:lle
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11 Asiat, joissa komissio on lopettanut EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetun menettelyn jäsenvaltion luovuttua ehdotetusta toimenpiteestä

Belgia

Saksa

Kreikka

Italia

12 Asiat, joissa komissio on todennut jäsenvaltion suostuvan muuttamaan voimassa 
olevia tukia EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 1 kohdan nojalla ehdotettujen 
aiheellisten toimenpiteiden mukaisesti

Saksa

13 Päätökset asian saattamiseksi yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi EY:n 
perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti

Saksa

14 Toimenpiteet, joihin komissio ei katsonut sisältyvän EHTY:n perustamissopimuksen 
4 artiklassa tarkoitettua tukea ja joissa komissio ei aloittanut muodollista 
tutkintamenettelyä

Belgia

C 57/2001 20.12.2001 Innovaatioyhteistyön edistäminen

C 63/1999 28.2.2001 Uuden sähköveron vaikutus sähkönjakelusta annetun lain 
(Stromeinspeisungsgesetz) nojalla maksettaviin 
sähkönsyöttötariffeihin

EYVL C 117, 21.4.2001

C 67/1999 25.7.2001 Tuki Dampfkesselbau Hohenturm GmbH:lle

C 40/2001 2.10.2001 T&K-tuki Stahlwerke Bremen GmbH:lle, EHTY-teräs

C 58/2001 30.10.2001 G. Polychronos Spinning-Mills Industrial and Commercial S.A. 
-kehräämön hyväksi myönnettävä valtiontuki

C 35/1999 28.3.2001 Ympäristönsuojelutuki Ferriere Nord SpA:lle – EHTY-teräs EYVL L 310, 28.11.2001

C 20/1999 8.5.2001 Bolzanon autonominen provinssi, julkisen 
sähkönjakeluyrityksen perustaminen

EYVL C 330, 24.11.2001

C 19/1999 3.7.2001 Tuki Ilva Lamiere e Tubi srl:lle ja and Siderumbra SpA:lle EYVL L 43, 14.2.2002

E 5/1998 28.2.2001 Laki, joka koskee Saksan uusille osavaltioille, Berliini mukaan 
luettuna, vuonna 1999 myönnettäviä verohelpotuksia 

C 23/1997 25.7.2001 Tuki yritykselle Lautex GmbH Weberei und Veredelung 
(Sachsen)

NN 121/2000 25.7.2001 Vallonian alueen rahoitusosuus Duferco Belgium 
SA-yrityksessä – EHTY-teräs

EYVL C 268, 22.9.2001
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Yhdistynyt kuningaskunta

15 Väliaikaiset päätökset, joissa jäsenvaltiota kehotetaan pyytämään tuensaajaa/-saajia 
maksamaan sääntöjenvastaisesti myönnetty tuki takaisin

Saksa

Espanja

16 Väliaikaiset päätökset, joissa jäsenvaltiota kehotetaan keskeyttämään tuen 
maksaminen

Espanja

17 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

Saksa

N 197/2000 28.3.2001 Ilmastonmuutosmaksu – EHTY-teräs

C 66/2000 10.10.2001 Tuki Zeitzer Maschinen-, Anlagen, Geräte Zemag GmbH:lle 
(Sachsen-Anhalt)

C 36/2000 30.10.2001 Graf von Henneberg Porzellan GmbH (Ilmenau/Thüringen)

C 54/1999 11.7.2001 Verotuki, jota myönnetään 45 prosentin verohyvityksenä 
Vizcayan maakunnassa

C 53/1999 11.7.2001 Verotuki, jota myönnetään 45 prosentin verohyvityksenä 

C 52/1999 11.7.2001 Verotuet, jotka myönnetään tiettyjen uusien yritysten 
veroperustan alennuksena

C 51/1999 11.7.2001 Verotuki, jota myönnetään 50 prosentin helpotuksena 
yhteisöverosta

C 50/1999 11.7.2001 Tiettyjen uusien yritysten veroperustan alennuksena 
myönnettävät verotuet 

C 49/1999 11.7.2001 Tiettyjen uusien yritysten veroperustan alennuksena 
myönnettävät verotuet

C 48/1999 11.7.2001 45 prosentin verohyvityksenä myönnetty verotuki

C 54/1999 11.7.2001 Verotuki, jota myönnetään 45 prosentin verohyvityksenä 
Vizcayan maakunnassa

C 53/1999 11.7.2001 Verotuki, jota myönnetään 45 prosentin verohyvityksenä

C 52/1999 11.7.2001 Verotuet, jotka myönnetään tiettyjen uusien yritysten 
veroperustan alennuksena 

C 51/1999 11.7.2001 Verotuki, jota myönnetään 50 prosentin helpotuksena 
yhteisöverosta

C 50/1999 11.7.2001 Tiettyjen uusien yritysten veroperustan alennuksena 
myönnettävät verotuet

C 49/1999 11.7.2001 Tiettyjen uusien yritysten veroperustan alennuksena 
myönnettävät verotuet

C 48/1999 11.7.2001 45 prosentin verohyvityksenä myönnetty verotuki

C 33/2001 20.12.2001 Gröditzer Stahlwerken myynti
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Italia

Alankomaat

18 Muut komission päätökset

Itävalta

Tanska

Ranska

Saksa

Italia

Alankomaat

Espanja

Yhdistynyt kuningaskunta

C 11/2000 20.6.2001 RIVIT Spa:lle myönnetty investointituki, EHTY:n 
perustamissopimuksen soveltamisalaan kuulumaton teräs

EYVL C 234, 18.8.2001

C 33/1999 25.7.2001 Reebok, Rotterdam EYVL L 25, 29.1.2002

N 235/1999 6.9.2001 Veroasteen korotus, joka liittyy jätevesipoikkeukseen, 
siistausjätepoikkeukseen, vihreän sähkön nollatariffiin ja 
jätteenpolttolaitoksia koskevaan poikkeukseen

N 840/A/2000 17.10.2001 Tuki energian suurkuluttajille

C 38/1998 28.2.2001 Valtiontuki Scott Paper SA:lle / Kimberly-Clarkille, Ranska EYVL L 12, 15.1.2002

N 472/2000 3.5.2001 Nahkateollisuuden veronluonteisen maksun uudistaminen

N 653/2000 8.5.2001 Rostockin kaupungin kiinteistön myynti Sixtille

N 440/2001 19.9.2001 Tuki elokuva- ja audiovisuaalituotantoon Saksan osavaltioissa – 
Mitteldeutsche Medienförderung GmbH

C 16/2000 20.6.2001 Aluetukikartta vuosiksi 2000–2006

N 101/2000 11.4.2001 Berendsen Textiel Service B.V. ja Cofiton B.V. EYVL C 342, 5.12.2001

N 131/2001 24.7.2001 Stimulus

N 739/1999 17.1.2001 Alueellinen investointi-, monipuolistamis- ja 
innovaatiotukiohjelma – tuki kotimaankaupan hyväksi 
(Valencia)

EYVL C 149, 19.5.2001

N 738/1999 17.1.2001 Alueellinen investointi-, monipuolistamis- ja 
innovaatiotukiohjelma – tuki matkailun hyväksi (Valencia)

EYVL C 149, 19.5.2001

N 717/1999 17.1.2001 Alueellinen investointi-, monipuolistamis- ja 
innovaatiotukiohjelma (Valencia)

EYVL C 149, 19.5.2001

N 683/2000 17.7.2001 Teollisuuden ja palvelualojen pk-yritysten investointituki – 
La Rioja

C 19/2001 3.4.2001 Ilmastonmuutosmaksu – EHTY-teräs EYVL C 191, 7.7.2001

N 197/2000 3.4.2001 Ilmastonmuutosmaksu – EHTY-teräs
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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

Italia

1.2 Tuet, joiden komissio on katsonut soveltuvan yhteismarkkinoille ja joista komissio ei ole 
aloittanut EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua muodollista 
tutkintamenettelyä

Itävalta

Belgia

N 368/2000 17.1.2001 Maaseudun kehittämissuunnitelma (Valle d’Aosta) EYVL C 71, 3.3.2001

N 369/2001 17.7.2001 Alueellisen lain 37/2000 muuttaminen (Toscana) EYVL C 234, 18.8.2001

N 824/A/2000 2.10.2001 Lain nro 388/2000 (laki valtion talousarviosta) 121, 123 
ja 126 §

EYVL C 21, 24.1.2002

N 845/2000 26.2.2001 Vakuutusmaksut (Wien) EYVL C 102, 31.3.2001

N 652/2000 26.2.2001 Puutarhaviljelyalan korkotuetut lainat EYVL C 102, 31.3.2001

N 537/2000 22.3.2001 Karjankasvatusalan tuki (Kärnten) EYVL C 128, 28.4.2001

N 631/2000 3.4.2001 Metsäalan ohjelma EYVL C 133, 5.5.2001

N 778/2000 9.4.2001 Maaseutuperinnön säilyttäminen (Kärnten) EYVL C 160, 2.6.2001

N 147/2001 7.6.2001 Tuki eläinten terveyden alalle (Vorarlberg) EYVL C 199, 14.7.2001

N 5/2001 3.7.2001 Luonnonsuojeluohjelma ”Lebensraum Acker” (Wien) EYVL C 219, 4.8.2001

NN 58/2001 25.7.2001 BSE-kriisiin liittyvät toimenpiteet (Kärnten) EYVL C 247, 5.9.2001

N 114/2001 2.10.2001 BSE-kriisiin liittyvät toimenpiteet EYVL C 323, 20.11.2001

N 583/2001 27.11.2001 Siipikarja-alalle myönnettävä tuki häkkikasvatuksesta lattia- tai 
ulkokanalatuotantoon siirtymiseksi (Vorarlberg)

EYVL C 374, 29.12.2001

N 165/2001 27.11.2001 Palvelujen tarjontaa koskeva kansallinen erityisdirektiivi EYVL C 374, 29.12.2001

N 658/2001 5.12.2001 Sadolle vuonna 2001 kuivuudesta aiheutuneiden tuhojen 
korvaus (Kärnten)

EYVL C 5, 8.1.2002

N 640/2001 20.12.2001 BSE-kriisin aiheuttamien tappioiden korvaaminen (Burgenland) EYVL C 26, 30.1.2002

N 682/2001 20.12.2001 BSE-kriisin aiheuttamien tappioiden korvaaminen (Vorarlberg) EYVL C 26, 30.1.2002

N 188/2001 21.12.2001 Tuki maidon ja maitotuotteiden laadun parantamiseksi ja 
valvomiseksi (Burgenland)

EYVL C 20, 23.1.2002

N 699/2000 26.2.2001 Alustava luonnos asetukseksi karjan määrän vähentämisestä EYVL C 102, 31.3.2001

N 143/2001 9.4.2001 BSE:n torjumiseksi toteuttavien toimien rahoitus EYVL C 140, 12.5.2001

N 437/2001 25.7.2001 BSE-kriisi ja suu- ja sorkkatautikriisi EYVL C 247, 5.9.2001

N 480/2001 22.8.2001 Määrittelylaboratorioiden hyväksyminen kasveille ja 
kasvituotteille haitallisten organismien havaitsemiseksi

EYVL C 268, 22.9.2001

N 501/2000 10.10.2001 Investointeihin ja maataloustoiminnan aloittamiseen liittyvä 
tuki (Flanderi)

EYVL C 323, 20.11.2001

N 786/2000 17.10.2001 Erityistoimenpiteet puutarhaviljelyalalla (Flanderi) EYVL C 21, 24.1.2002

N 657/2001 7.11.2001 BSE-kriisi EYVL C 350, 11.12.2001
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Tanska

Suomi

Ranska

N 459/2000 3.4.2001 Tuki innovaatioon, tutkimukseen ja kehittämiseen EYVL C 133, 5.5.2001

N 90/2001 15.5.2001 Paikallisten maaverojen enimmäismäärä EYVL C 172, 16.6.2001

N 331/2000 15.5.2001 Uhanalaisten rotujen säilyttämiseen myönnettävä tuki EYVL C 172, 16.6.2001

N 307/2000 31.7.2001 Eläintautien hävittämisestä maksettavat korvaukset EYVL C 247, 5.9.2001

N 224/2001 11.10.2001 Markkinajärjestelystä ja maataloustuotteista annettujen 
Euroopan yhteisön asetusten soveltamista koskevan lain 
soveltamisalan laajentaminen siten, että se koskee 
luonnonmukaisen tuotannon tukia

EYVL C 323, 20.11.2001

N 356/2001 11.12.2001 Luonnonmukaisen tuotannon tuki EYVL C 18, 22.1.2002

N 429/2000 22.3.2001 Luonnonmukaiset tuotteet EYVL C 128, 28.4.2001

N 189/2000 15.5.2001 Investointituki maatiloille EYVL C 172, 16.6.2001

N 825/2000 18.6.2001 Kestävä metsätalous EYVL C 211, 28.7.2001

N 649/2000 21.12.2001 Maanhankinnan verovapautus EYVL C 20, 23.1.2002

N 686/1999 19.2.2001 Hedelmä- ja vihannesalalla myönnettävä tuki EYVL C 94, 24.3.2001

NN 2/2001 11.4.2001 Maataloudesta aiheutuvan pilaantumisen hallintaohjelma EYVL C 179, 25.6.2001

N 829/2000 11.4.2001 Oliivinviljelylle myönnettävät tuet EYVL C 160, 2.6.2001

N 375/2000 15.5.2001 Martiniquen maatalousalan ja maaseudun tukirahasto (FGAM) 
2000–2006

EYVL C 172, 16.6.2001

N 142/2001 7.6.2001 Tuki liha-alalle, ei-kaupallinen EYVL C 199, 14.7.2001

N 190/2001 25.6.2001 Öljy-, valkuais- ja kuitukasvialan tuki EYVL C 211, 28.7.2001

N 296/2001 25.6.2001 Laadun parantaminen vilja-alalla EYVL C 211, 28.7.2001

N 307/2001 3.7.2001 Tuki tuoreiden ja jalostettujen vihannesten mainontaan ja 
myynnin edistämiseen

EYVL C 219, 4.8.2001

N 191/2001 17.7.2001 Luonnonmukaisen maatalouden kehittämiseen myönnettävä 
tuki vilja-alalla sekä öljy- ja valkuaiskasvialalla

EYVL C 234, 18.8.2001

N 312/2001 18.7.2001 Maaviinejä koskevaan tiedotukseen ja menekinedistämiseen 
myönnettävät tuet

EYVL C 234, 18.8.2001

N 311/2001 18.7.2001 Maitotuotteita koskeva tiedotus ja menekinedistäminen EYVL C 234, 18.8.2001

NN 46/2001 25.7.2001 BSE-kriisi EYVL C 247, 5.9.2001

N 206/2001 31.7.2001 Centre Technique Interprofessionnel des Fruits et Légumes 
-keskukselle suoritettavat veroluontoiset maksut

EYVL C 247, 5.9.2001

N 316/B/2000 14.8.2001 La Réunion 2000–2006 – Elinkeinoalueet ja strategiset alueet EYVL C 258, 15.9.2001

N 255/2001 20.8.2001 Veronluonteinen maksu BNIP:lle (kuivattujen luumujen 
kansallinen ammatillinen virasto)

EYVL C 268, 22.9.2001

N 479/2001 22.8.2001 Tuki teknologian ja innovaation kehittämiseen liha- ja 
munatuotteiden alalla

EYVL C 268, 22.9.2001

N 478/2001 22.8.2001 Tuet tupakka-alan kokeiluohjelmalle EYVL C 268, 22.9.2001

N 293/2001 22.8.2001 Tuet merentakaisissa departementeissa sijaitseville 
siitoseläinten tuotantolaitoksille

EYVL C 268, 22.9.2001

N 388/2001 6.9.2001 Tuki koristekasviviljelyalalle EYVL C 321, 16.11.2001

N 386/2001 10.10.2001 ENTAV:n (l’Établissement national technique pour 
l’amélioration de la viticulture) hyväksi perittävän 
veroluonteisen maksun uusiminen

EYVL C 323, 20.11.2001

N 381/2001 10.10.2001 Tuki sianlihan laadun parantamiseksi vuoristoalueilla EYVL C 323, 20.11.2001

N 355/2000 30.10.2001 Maatalouden aiheuttamien saasteiden hallintajärjestelmä 
(PMPOA)

EYVL C 350, 11.12.2001

N 484/2001 5.11.2001 Tuet viinialalle EYVL C 18, 22.1.2002

N 665/2001 27.11.2001 Tuki keräilykeskuksille EYVL C 374, 29.12.2001

N 573/2001 5.12.2001 Tuoreiden hedelmien jalostukseen myönnettävä tuki EYVL C 5, 8.1.2001
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Saksa

N 570/2001 18.12.2001 Île-de-Francen varhaisvihanneksia koskeva ohjelma EYVL C 18, 22.1.2002

N 664/2001 20.12.2001 BSE-testien kustannusten korvaaminen EYVL C 26, 30.1.2002

N 571/2001 20.12.2001 Siiderin valmistukseen käytettävien hedelmien ja 
siiderintuotannon hyväksi perittävä veronluonteinen maksu

EYVL C 26, 30.1.2002

N 607/2001 21.12.2001 Tuki Yvelinesin departementin maatalousneuvostolle EYVL C 20, 23.1.2002

N 761/2000 31.1.2001 Maatalouden rakenteiden ja rannikkoalueiden suojelun 
tehostaminen

EYVL C 71, 3.3.2001

N 111/2000 13.2.2001 Vesiensuojelualueilla maksettavat korvaukset 
(Baden-Württemberg)

EYVL C 87, 17.3.2001

N 581/2000 26.2.2001 Biodieseltankit maatiloilla EYVL C 102, 31.3.2001

N 36/2001 22.3.2001 Maatalouden rakenteiden ja rannikkoalueiden suojelun 
tehostaminen 

EYVL C 128, 28.4.2001

N 162/2001 11.4.2001 Lihaluujauhon ja lihaluujauhoa sisältävien rehujen 
hävittäminen

EYVL C 160, 2.6.2001

N 566/2000 27.4.2001 Kastelu- ja salaojitusjärjestelmien rakentaminen ja 
parantaminen (Mecklenburg-Vorpommern)

EYVL C 185, 30.6.2001

N 561/2000 27.4.2001 Suoritustason tutkimusten edistäminen ja lisätoimenpiteet 
kotieläintuotannon alalla (Brandenburg)

EYVL C 185, 30.6.2001

N 183/2001 7.6.2001 Eläintaudit EYVL C 199, 14.7.2001

N 844/2000 7.6.2001 Ympäristönsuojeluun liittyvä tutkimus EYVL C 199, 14.7.2001

N 205/2001 18.7.2001 Maatilojen ja puutarhaviljelytilojen neuvonnan edistäminen 
(Thüringen)

EYVL C 234, 18.8.2001

N 248/2001 25.7.2001 Tuki BSE-kriisin voittamiseksi Sachsenissa EYVL C 247, 5.9.2001

N 193/2001 25.7.2001 BSE:hen liittyvät ennaltaehkäisevät toimenpiteet (Baijeri) EYVL C 247, 5.9.2001

N 174/2001 25.7.2001 Hätäapu karjankasvattajille (BSE) (Baijeri) EYVL C 247, 5.9.2001

N 170/2001 25.7.2001 Ohjelma maatalousalan yritysten tulevaisuuden 
varmistamiseksi (Thüringen)

EYVL C 247, 5.9.2001

N 164/2001 25.7.2001 Tuki karjankasvattajille (BSE) (Niedersachsen) EYVL C 247, 5.9.2001

N 218/2001 8.8.2001 Viljelijöiden ja heidän perheidensä taitojen parantaminen 
(Baijeri)

EYVL C 258, 15.9.2001

N 560/2000 22.8.2001 Ympäristölle suotuisan maanviljelyn edistäminen (Sachsen) EYVL C 268, 22.9.2001

N 202/2001 24.8.2001 Teurastamoissa tehtävien BSE-testien kustannuksista 
huolehtiminen (Baijeri)

EYVL C 274, 29.9.2001

N 214/2001 27.8.2001 Tukijärjestelmä rakenneuudistuksen tekemiseksi toteutettaville 
toimenpiteille (Sachsen-Anhalt)

EYVL C 274, 29.9.2001

N 150/A/2001 7.9.2001 BSE-testit – BSE:stä kärsineille tiloille aiheutuneiden 
tulonmenetysten korvaaminen (Baden-Württemberg)

EYVL C 313, 8.11.2001

N 150/B/2001 2.10.2001 BSE:hen liittyvät toimenpiteet Baden-Württembergissä EYVL C 323, 20.11.2001

N 239/2000 2.10.2001 Korvaukset vesistönsuojelualueilla (Sachsen) EYVL C 323, 20.11.2001

N 243/2001 10.10.2001 Voigt-Jacob-yritykselle myönnettävä pelastustuki (Thüringen) EYVL C 323, 20.11.2001

N 596/2001 17.10.2001 Tuki erikseen määritellyn riskiaineksen hävittämiselle 
(Niedersachsen)

N 150/D/2001 23.10.2001 BSE:hen liittyvät toimenpiteet Baden-Württembergissä EYVL C 339, 1.12.2001

N 249/2001 30.10.2001 BSE-hätäohjelma (Hessen) EYVL C 350, 11.12.2001

N 245/2001 30.10.2001 Pelastustuki Die Thüringer -yhtiölle (Thüringen) EYVL C 350, 11.12.2001

N 855/2000 7.11.2001 Tuki messuille osallistumiseen (Rheinland-Pfalz) EYVL C 350, 11.12.2001

N 254/2001 13.11.2001 Eläinten ruhojen hävittämiseen myönnettävä tuki 
(Mecklenburg-Vorpommern)

EYVL C 362, 18.12.2001

N 233/2001 27.11.2001 Puutarha-alan tietokonejärjestelmän luominen EYVL C 374, 29.12.2001

N 646/2001 28.11.2001 Teollisuuden vanhojen rehuvarastojen hävittäminen EYVL C 1, 4.1.2002

N 444/2001 5.12.2001 Tuki raekuurovahinkojen varalta otettavien vakuutusten 
maksamiseen hedelmänviljelyalalla (Baden-Württemberg)

EYVL C 5, 8.1.2002

N 111/2001 5.12.2001 Keskusjärjestöille myönnettävä tuki myynninedistämistoimia 
varten (Baijeri)

EYVL C 5, 8.1.2002
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Kreikka

Irlanti

Italia

N 421/2001 11.12.2001 Valtiontukien erityisohjelma teurastamoissa todettujen 
BSE-tapausten johdosta (Baijeri)

EYVL C 18, 22.1.2002

N 724/2001 11.12.2001 Korvaukset vesistönsuojelualueilla ja tulvatasanteilla 
(Schleswig-Holstein)

EYVL C 18, 22.1.2002

N 645/2001 20.12.2001 Erityisohjelma BSE-taudin vaikutusten torjumiseksi Sachsenissa EYVL C 26, 30.1.2002

N 158/2000 26.2.2001 Kuivattavaksi tarkoitetut viinirypäleet EYVL C 102, 31.3.2001

N 814/1999 31.7.2001 Taloudellinen tuki viljelijöille, joiden sato ja karjatilat 
vahingoittuivat poikkeuksellisten tapahtumien vuoksi vuonna 
1999 

EYVL C 247, 5.9.2001

N 364/2000 14.8.2001 Taloudellinen tuki viljelijöille, joiden satoa ja tilaa epäsuotuisat 
sääolot vahingoittivat vuoden 2000 huhtikuussa

EYVL C 258, 15.9.2001

N 577/2000 27.11.2001 Tuki osuuskuntien yhteenliittymille EYVL C 374, 29.12.2001

N 603/2000 27.12.2001 Taloudellinen tuki viljelijöille, joiden sadolle tai kotieläimille 
aiheutui haittaa heinä–joulukuussa 1999 vallinneesta huonosta 
säästä

EYVL C 26, 30.1.2002

N 295/2000 10.1.2001 Nuorten viljelijöiden aloitustuki EYVL C 52, 17.2.2001

N 461/A/2000 25.1.2001 Alueellisten toimenpideohjelmien lisätuki 
(ohjelmat 1–4 ja 6–10)

EYVL C 71, 3.3.2001

N 361/2000 31.1.2001 Maataloustuotteiden markkinointiin ja jalostukseen 
myönnettävä investointituki

EYVL C 78, 10.3.2001

N 599/2000 19.2.2001 Koulutus EYVL C 94, 24.3.2001

N 462/2000 19.2.2001 Työllistämiseen ja henkilöresurssien kehittämiseen 
myönnettävä tuki (ohjelmat 11 ja 12)

EYVL C 94, 24.3.2001

N 828/2000 28.2.2001 Maatalouden valuuttajärjestelmän siirtymäkauden tuki EYVL C 107, 7.4.2001

N 461/B/2000 15.5.2001 Alueellisia toimenpideohjelmia täydentävä tuki (järjestelmä 5) EYVL C 172, 16.6.2001

N 443/2001 30.10.2001 Investointituki maatilan saastepäästöjen kontrolloimiseksi EYVL C 339, 1.12.2001

N 483/2001 7.11.2001 Hevosjalostuksen perusrakenteiden parantaminen EYVL C 350, 11.12.2001

N 420/2001 27.11.2001 Puiden istuttamiseen tarkoitettu tuki EYVL C 374, 29.12.2001

N 705/2000 10.1.2001 Grapevine flavescence dorée -kasvitaudin torjunta (Friuli-
Venezia Giulia)

EYVL C 52, 17.2.2001

N 789/2000 23.1.2001 Perunoiden jalostusta koskeva sopimus EYVL C 60, 24.2.2001

NN 128/2000 13.2.2001 Korkealaatuisten tuotteiden menekinedistäminen EYVL C 87, 17.3.2001

N 250/2000 19.2.2001 Aluelaki 15/2000 (Lazio) EYVL C 94, 24.3.2001

N 559/2000 28.2.2001 Maa- ja metsätaloustuotteiden jalostuksen ja markkinoinnin 
kehittäminen

EYVL C 107, 7.4.2001

N 558/2000 28.2.2001 Tukijärjestelmä maataloustuotteiden jalostusta tai kaupan 
pitämistä harjoittavien yritysten vahvistamiseksi ja 
kehittämiseksi

EYVL C 107, 7.4.2001

N 729/A/2000 13.3.2001 Maa- ja metsätalousalan sekä kalastusalan ohjelmiin sisältyvien 
välineiden käytön laajennus 

EYVL C 117, 21.4.2001

N 523/1998 20.3.2001 Tuki maaseudun ja maatalouden kehittämiseen (Toscana) EYVL C 128, 28.4.2001

N 63/2001 29.3.2001 Tuki tarkastus- ja sertifikaatiokustannusten kattamiseksi 
(Toscana)

EYVL C 133, 5.5.2001

N 129/2001 9.4.2001 Jätteiden keruuta ja hävittämistä koskeva tiedotus ja tekninen 
apu (Lombardia)

EYVL C 140, 12.5.2001

N 742/2000 27.4.2001 Salvi Services Sarl -hanke EYVL C 185, 30.6.2001

N 157/2000 15.5.2001 Maatalousalan, maataloustuotannon, maatalouden raaka-aineita 
jalostavan teollisuuden ja metsätalousalan tuet 

EYVL C 172, 16.6.2001

N 826/2000 23.5.2001 Maataloustoiminnan taloudellisen edistämisen ohjelma 
vuodeksi 2001 (Toscana)

EYVL C 185, 30.6.2001
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Alankomaat

N 225/2001 5.6.2001 Maataloustuotteiden menekinedistäminen ja mainonta 
(Lombardia)

EYVL C 191, 7.7.2001

N 110/2001 5.6.2001 Ismea: maan uusjakoon myönnettävä tuki EYVL C 191, 7.7.2001

N 830/2000 5.6.2001 Luonnos aluelaiksi maatalouden alueellisen kirjanpitoverkon 
perustamisesta ja hallinnoinnista (Valle d’Aosta)

EYVL C 191, 7.7.2001

NN 29/A/2000 20.6.2001 Erwinia amylovora -organismin vastaisia toimia varten 
perustettujen yhteisvastuurahastojen alueellinen rahoittaminen; 
luonnos aluelaiksi (Emilia-Romagna)

EYVL C 211, 28.7.2001

N 144/2001 17.7.2001 Tuet maatalouskoneiden hankintaan liittyviin investointeihin EYVL C 234, 18.8.2001

N 173/2001 18.7.2001 Tuet myrskyjen aiheuttamien menetysten korvaamiseksi 
maatalousyrityksille (Sardinia)

EYVL C 234, 18.8.2001

NN 109/2000 18.7.2001 Sharka-viruksen vahingoittamien hedelmäpuiden raivaukseen ja 
uudelleenistuttamiseen myönnettävät tuet (Veneto)

EYVL C 247, 5.9.2001

N 113/A/2001 25.7.2001 Tuet BSE-kriisin vuoksi – laki nro 49/2001 EYVL C 247, 5.9.2001

N 391/2001 31.7.2001 Leader II -alueohjelma – tuen korottaminen myynnin 
edistämiseen liittyviä toimia varten (Toscana)

EYVL C 247, 5.9.2001

N 272/2001 31.7.2001 Torjuntatoimenpiteet (BSE) (Lombardia) EYVL C 247, 5.9.2001

N 62/2001 8.8.2001 Maataloustuotteiden jalostaminen ja kaupan pitäminen 
(Piemonte)

EYVL C 258, 15.9.2001

N 711/1999 14.8.2001 Maatalouden raaka-aineita jalostavan teollisuuden rahoitustuet 
(Piemonte)

EYVL C 258, 15.9.2001

N 274/2001 26.9.2001 Tuottajayhdistysten toteuttamien ohjelmien tuki EYVL C 313, 8.11.2001

N 261/2001 26.9.2001 Tutkimus-, kokeilu- ja esittelyhankkeiden rahoittaminen 
maatalousalalla (Lombardia)

EYVL C 313, 8.11.2001

N 242/2001 11.10.2001 Tuki maataloustuotteiden markkinointiin ja tuotantoon 
(Mantovan provinssi)

EYVL C 323, 20.11.2001

N 411/2001 30.10.2001 BSE-taudin vuoksi vaikeuksissa oleville nautakarjatiloille 
myönnettävä tulotuki (Lombardia) 

EYVL C 350, 11.12.2001

N 112/2001 5.11.2001 Tuki vuoristomaataloudelle (Friuli-Venezia Giulia)

N 454/2001 7.11.2001 Paikallisen viinintuotannon kehittämiselle ja metsätalousalalle 
myönnettävät tuet (Friuli-Venezia Giulia)

EYVL C 350, 11.12.2001

N 447/2001 7.11.2001 Kotieläintuotantotilojen teknisiin tukiohjelmiin myönnettävä 
tuki (Calabria)

EYVL C 350, 11.12.2001

N 181/2001 7.11.2001 Tuki maitoalalle (Valle d’Aosta) EYVL C 350, 11.12.2001

N 408/2001 27.11.2001 Tuki maan vapaaehtoisen uusjaon toteuttamiselle 
vuoristoalueilla (Friuli-Venezia Giulia)

EYVL C 374, 29.12.2001

N 337/2001 27.11.2001 Tulotuet maitokarjatiloille, joihin BSE on vaikuttanut (Emilia-
Romagna)

EYVL C 374, 29.12.2001

N 99/2001 27.11.2001 Alueelle luonteenomaisten tuotteiden myynninedistäminen sekä 
maatalousyrityksille suunnattujen palveluiden luominen (Friuli-
Venezia Giulia)

EYVL C 374, 29.12.2001

N 759/2000 27.11.2001 Maatalous- ja elintarviketuotteiden myynnin edistäminen 
kolmansissa maissa

EYVL C 374, 29.12.2001

N 604/2001 20.12.2001 Toimenpiteet maataloustuotteiden jalostuksen ja kaupan 
pitämisen tehostamiseksi (Lombardia)

EYVL C 26, 30.1.2002

N 486/1998 17.1.2001 Vakuusrahasto EYVL C 78, 10.3.2001

N 79/2001 19.3.2001 Muutos ympäristöinvestointien vuoksi tehtävään 
verovähennykseen

EYVL C 117, 21.4.2001

N 81/2000 19.3.2001 Hedelmien ja vihannesten vienti Japaniin ja Taiwaniin EYVL C 117, 21.4.2001

N 279/2001 25.6.2001 Kivennäisaineiden käyttöä koskevan tiedon lisääminen EYVL C 211, 28.7.2001

N 146/2001 18.7.2001 Tuki ja veroluonteiset maksut siemenperuna-alalla EYVL C 247, 5.9.2001

N 145/2001 18.7.2001 Tuki ja veroluonteiset maksut siemenperuna-alalla EYVL C 247, 5.9.2001

N 266/2001 10.10.2001 Suu- ja sorkkataudin torjunta

N 566/2001 5.11.2001 NIMF-hanke (N-impulssi: ympäristö- ja talousvaikutukset) EYVL C 350, 11.12.2001

N 656/2001 11.12.2001 Kasvihuoneviljelyn alalla myönnetty vapautus energiaverosta EYVL C 18, 22.1.2002

N 634/2001 18.12.2001 Ympäristöinvestointivähennys 2002 EYVL C 18, 22.1.2002
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Portugali

Espanja

Ruotsi

N 750/2001 20.12.2001 Herkkusienien markkinointikampanjan rahoituksen jatkaminen EYVL C 26, 30.1.2002

N 683/2001 20.12.2001 Korvaus sellaisten emakoiden pitämisestä, joihin sovelletaan 
hedelmöitys- ja keinosiemennyskieltoa

EYVL C 26, 30.1.2002

N 208/2001 5.11.2001 Tukien myöntäminen vakuutusmaksuihin kotieläintuotannon alalla EYVL C 350, 11.12.2001

NN 14/1999 17.1.2001 Cetral lechera asturiana -nimiselle yritykselle (Clas) 
maksettavat tuet (Asturia)

EYVL C 71, 3.3.2001

N 777/2000 23.1.2001 Tuet riskiaineksen kuljettamiseksi ja hävittämiseksi (Baskimaa) EYVL C 60, 24.2.2001

N 346/2000 23.1.2001 Maatalousosuuskunnille ja maatalousalan ryhmittymille 
myönnettävät tuet (Kastilia- La Mancha)

EYVL C 60, 24.2.2001

N 435/2000 31.1.2001 Kotieläintuottajien ryhmittymille maksettava tuki EYVL C 71, 3.3.2001

N 31/2001 26.2.2001 Metsäalan tuet (Asturia) EYVL C 102, 31.3.2001

N 347/2000 23.3.2001 Tuki laadukkaiden elintarvikkeiden kaupan pitämiseen 
(Kastilia- La Mancha)

EYVL C 128, 28.4.2001

N 108/2001 29.3.2001 Eläinten teurastuksista maksettavat tuet (Galicia) EYVL C 133, 5.5.2001

N 3/2001 9.4.2001 Tuet nuorille maatalousyrittäjille EYVL C 140, 12.5.2001

N 609/2000 27.4.2001 Osuus- ja yhteisötaloudellisten yritysten tuet (Andalusia) EYVL C 185, 30.6.2001

N 608/2000 15.5.2001 Tuet luonnonkatastrofien aiheuttamien vahinkojen 
korvaamiseen (Kastilia ja León)

EYVL C 172, 16.6.2001

N 123/2001 7.6.2001 Tuet maataloustuotteiden markkinoiden järjestämiseksi (Asturia) EYVL C 199, 14.7.2001

N 64/2001 25.6.2001 Maatalous-, metsätalous-, kalastus- ja vesiviljelytuotteiden 
kaupan pitäminen (Baskimaa)

EYVL C 211, 28.7.2001

N 200/2001 3.7.2001 Tuet karjankasvattajille (BSE) (Asturia) EYVL C 219, 4.8.2001

N 235/2001 17.7.2001 Integroitua kasvintuhoojien torjuntaa maataloudessa käyttäviä 
ryhmittymiä koskevat toimenpiteet (Aragón)

EYVL C 234, 18.8.2001

N 107/2001 17.7.2001 Maitoalan tuet (Asturia) EYVL C 234, 18.8.2001

N 198/2001 18.7.2001 ARTE-PYME II -ohjelma EYVL C 234, 18.8.2001

N 377/2001 25.7.2001 Tuet karjankasvattajille (BSE) (Kantabria) EYVL C 247, 5.9.2001

N 269/2001 25.7.2001 BSE:n ehkäisy/torjunta (Asturia) EYVL C 247, 5.9.2001

N 238/2001 31.7.2001 Tuet maatalouselintarviketeollisuudelle (Madrid) EYVL C 247, 5.9.2001

N 265/2001 8.8.2001 Tuki karjankasvattajille (BSE) (Galicia) EYVL C 258, 15.9.2001

N 122/2001 14.8.2001 Kuivuudesta kärsineiden maatilojen tukeminen (1999–2000) 
(Murcia)

EYVL C 258, 15.9.2001

N 392/2001 10.10.2001 Tuki tomaatinviljelijöille EYVL C 323, 20.11.2001

N 252/2001 10.10.2001 Tuki tomaatinviljelijöille (Murcia) EYVL C 323, 20.11.2001

N 109/2001 10.10.2001 Tuet eläinten terveydensuojelua harjoittaville ryhmittymille 
(Asturia)

EYVL C 323, 20.11.2001

N 367/2001 11.10.2001 Tuki karjan kaupan pitämiselle (Extremadura) EYVL C 323, 20.11.2001

N 438/2001 5.11.2001 Kukkien ja elävien kasvien mainontaan ja menekin 
edistämiseen myönnettävät tuet

EYVL C 350, 11.12.2001

N 600/C/2001 7.11.2001 Työllisyystuet (Asturia) EYVL C 350, 11.12.2001

N 465/2001 7.11.2001 Elintarviketeollisuuden edistämiseen myönnettävät tuet EYVL C 350, 11.12.2001

N 496/2001 27.11.2001 Tuet hevostenkasvattajien yhteenliittymille (Kantabria) EYVL C 374, 29.12.2001

NN 17/2000 28.11.2001 Kuivuuden vaikutuksia korjaavat toimenpiteet EYVL C 1, 4.1.2002

N 580/2001 18.12.2001 Karjankasvatusalan terveystoimenpiteet (Kantabria) EYVL C 18, 22.1.2002

N 390/2001 27.12.2001 Eläinjauhojen vetäminen markkinoilta (Galicia) EYVL C 26, 30.1.2002

N 167/2001 28.12.2001 Kotieläintuottajien tuki (BSE) (Kastilia ja León) EYVL C 26, 30.1.2002

N 275/2001 25.7.2001 Maatalouden valuuttatuki EYVL C 247, 5.9.2001
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Yhdistynyt kuningaskunta

1.3 Välipäätökset, joissa jäsenvaltiota kehotetaan toimittamaan komission tarvitsemat tiedot

Italia

Alankomaat

1.4 Asiat, joissa komissio on aloittanut EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun koko toimenpidettä tai sen osaa koskevan tutkintamenettelyn

Saksa

Italia

N 4/2001 19.2.2001 Kansallinen scrapie-suunnitelma – genotyyppitestausohjelma EYVL C 94, 24.3.2001

N 158/A/2001 3.4.2001 Maatalouden valuuttatuki – lampaanliha-ala (suorat tuet 2001 – 
1. erä)

EYVL C 140, 12.5.2001

N 157/A/2001 3.4.2001 Maatalouden valuuttajärjestelmän tukien muutos – naudanliha- 
ja maitotalousala (markkinatuki 2001)

EYVL C 140, 12.5.2001

N 157/B/2001 3.4.2001 Maatalouden valuuttajärjestelmän tukien muutos – naudanliha- 
ja maitotalousala (markkinatuki 2001)

EYVL C 140, 12.5.2001

N 156/2001 3.4.2001 Maatalouden valuuttajärjestelmän tukien muutos – 
maitotalousala

EYVL C 140, 12.5.2001

N 155/2001 3.4.2001 Maatalouden valuuttajärjestelmän tukien muutos – 
lampaanliha-ala

EYVL C 140, 12.5.2001

NN 24/2001 3.4.2001 Sika-alan rakenneuudistusohjelma EYVL C 140, 12.5.2001

N 812/1999 15.5.2001 Maaseudun hallintosuunnitelmat EYVL C 172, 16.6.2001

N 158/B/2001 6.6.2001 Maatalouden valuuttajärjestelmän tuki naudanliha-alalla (suora 
tukikorvaus – 1. erä)

EYVL C 199, 14.7.2001

NN 25/2001 6.6.2001 Karjan hyvinvointiin liittyvä hävityssuunnitelma EYVL C 199, 14.7.2001

N 494/2000 24.7.2001 Maisemanhoito-ohjelman muuttaminen EYVL C 247, 5.9.2001

N 442/2001 14.8.2001 Nautojen BSE-testeihin liittyvien kustannusten maksaminen EYVL C 258, 15.9.2001

NN 49/2001 20.8.2001 Kampanja punaisen lihan kulutuksen edistämiseksi Skotlannissa EYVL C 268, 22.9.2001

N 472/2001 26.9.2001 Maatalouden kehittämissuunnitelma (Englanti) EYVL C 313, 8.11.2001

N 565/2001 2.10.2001 Maatalouden valuuttajärjestelmän tuki (naudanliha-ala) EYVL C 323, 20.11.2001

C 61/1996 17.10.2001 Aluelain nro 81/95 soveltaminen perustamissopimuksen liitteessä I 
lueteltujen tuotteiden kaupan pitämisen aloilla (Sisilia)

EYVL L 64, 7.3.2002

NN 22/2000 17.1.2001 Tuki energian hinnannousun korvaamiseksi maatalousalalle

N 831/1997
(C 1 /2001)

31.1.2001 Vihanneksia jalostavan yrityksen takaus (Thüringen) EYVL C 320, 15.11.2001

N 775/2000
(C 5/2001)

17.1.2001 Lampaan bluetongue-taudin aiheuttamien vahinkojen 
korvaaminen (Sardinia) 

EYVL C 327, 22.11.2001

N 745/2000
(C 4/2001)

17.1.2001 Kuivuuden aiheuttamien vahinkojen korvaustoimenpiteet 
Italiassa (Sardinia)

EYVL C 263, 19.9.2001

N 98/2000
(C 17/2001)

28.3.2001 Maataloustuotteiden jalostuksen ja kaupan pitämisen 
edellytysten parantaminen (Veneto)

EYVL C 140, 12.5.2001

N 47/2001 25.7.2001 Maatalousalan tuki – maaseudun perusrakenteet ja metsänhoito 
(Sardinia) 

EYVL C 23, 23.1.2002 

N 797/1999
(C 59/2001)

25.7.2001 AIMA:n ohjelma Italian siipikarja-alalla EYVL C 254, 13.9.2001

NN 29/B/2000
(C 68/2001)

19.9.2001 Luonnos aluelaiksi osallistumisesta yhteisvastuurahaston 
rahoitukseen (Emilia-Romagna)

EYVL C 315, 9.11.2001

N 795/1999
(C 65/2001)

19.9.2001 Maatalousalan kiireelliset toimenpiteet (Sisilia) EYVL C 315, 9.11.2001
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Alankomaat

Espanja

1.5 Asiat, joissa komissio on lopettanut EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun menettelyn lopullisella myönteisellä päätöksellä katsottuaan tuen 
yhteismarkkinoille soveltuvaksi

Kreikka

1.6 Asiat, joissa komissio on lopettanut EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun menettelyn kielteisellä tai osittain kielteisellä päätöksellä katsottuaan tuen 
yhteismarkkinoille soveltumattomaksi

Italia

1.7 Asiat, joissa komissio on lopettanut EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun menettelyn jäsenvaltion luovuttua ehdotetusta toimenpiteestä

Saksa

Italia

1.8 Muut komission päätökset

Espanja

N 824/A/2000 2.10.2001 Lait nro 388/2000 (laki valtion talousarviosta) 121, 123 ja 126 § EYVL C 21, 24.1.2002

N 781/2000
(C 81/2001)

13.11.2001 Tuotteiden laadun ja toimijoiden elämänlaadun parantamista 
koskevien maataloustoimien rahoittaminen (Campobasso – 
Molise)

EYVL C 354, 13.12.2001

NN 163/2001 11.12.2001 Vaikeuksissa olevien maatalousyritysten pelastaminen ja 
rakenneuudistus (Marche)

EYVL C 143, 15.6.2002

N 568/2001 20.12.2001 Sikateurastamojen järkiperäistäminen EYVL C 37, 9.2.2002

NN 13/1999
(C 2/2001)

17.1.2001 Maitokiintiöiden hankkimiseksi myönnettävät tuet (Asturias) EYVL C 87, 17.3.2001

NN 19/2001 11.4.2001 Polttoaineen hinnannoususta johtuvat maatalousalan 
tukitoimenpiteet

N 681/A/2000
(C 22/2001)

11.4.2001 Polttoaineen hinnannoususta johtuvat maatalousalan 
tukitoimenpiteet

EYVL C 172, 16.6.2001

C 62/1998 31.1.2001 Hedelmien ja vihannesten tuottajia koskeva tuki (1997) EYVL L 93, 3.4.2001

C 61/1996 17.10.2001 Aluelain nro 81/95 soveltaminen perustamissopimuksen liitteessä I 
lueteltujen tuotteiden kaupan pitämisen aloilla (Sisilia)

EYVL L 64, 7.3.2002

C 83/1998 13.11.2001 Maatalousyritysten rakenneuudistuksen alueellinen 
suunnitelma (Sardinia)

C 8/2000 18.7.2001 Maanviljelijöille myönnettävä koulutustuki (Baijeri) EYVL C 236, 22.8.2001

C 9/1996 19.9.2001 Aluelaki 23/95: takuita varten perustetuille yhteenliittymille 
maatalousalalla myönnettävät tuet (Sisilia)

EYVL C 1, 4.1.2002

NN 19/2001 25.4.2001 Polttoaineen hinnannoususta johtuvat maatalousalan 
tukitoimenpiteet

N 681/A/2000 25.4.2001 Polttoaineen hinnannoususta johtuvat maatalousalan 
tukitoimenpiteet

EYVL C 172, 16.6.2001



328  XXXI KILPAILUSÄÄNTÖJEN SOVELTAMINEN EUROOPAN UNIONISSA

KILPAILURAPORTTI 2001

2 Kalastus

2.1 Tuet, joiden komissio on katsonut soveltuvan yhteismarkkinoille ja joista komissio ei ole 
aloittanut EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua muodollista 
tutkintamenettelyä

Itävalta

Tanska

Ranska

Saksa

Kreikka

Irlanti

N 743/2001 21.12.2001 Yhteisön rakenteellisten toimenpiteiden toteuttaminen 
kalastusalalla (Burgenland) 

N 596/2000 9.1.2001 Lakiluonnos kalastuspankkia koskevan lain muuttamisesta EYVL C 133, 5.5.2001

N 419/2000 17.1.2001 Limfjorden – kalastusalusten romuttaminen EYVL C 172, 16.6.2001

N 532/2000 2.4.2001 Rakennetoimenpiteet – kalastus EYVL C 133, 5.5.2001

NN 5/1998 28.2.2001 Pienimuotoiseen kalastukseen myönnetyt tuet EYVL C 107, 7.4.2001

N 86/2001 11.6.2001 Ofimer:n tukitoimet EYVL C 263, 19.9.2001

N 147/B/2000 3.7.2001 Merentakaisten alueiden kehittämistä koskeva laki – kalastus- ja 
vesiviljelyala

EYVL C 59, 6.3.2002

NN 11/1997 30.10.2001 Tuet kalastusalusten hankkimiseksi, muuttamiseksi ja 
varustamiseksi

EYVL C 25, 29.1.2002

N 854/2000 26.2.2001 Tuet sisävesikalastuksen/vesiviljelyn alalla tehtäviin 
investointeihin (Thüringen)

EYVL C 107, 7.4.2001

N 54/2001 24.4.2001 Tuet kutteri- ja rannikkokalastusalan investointeihin 
Mecklenburg-Vorpommernissa

EYVL C 160, 2.6.2001

N 853/2000 5.6.2001 Vesiviljelylle ja sisävesikalastukselle myönnettävät 
investointituet Schleswig-Holsteinissa

EYVL C 219, 4.8.2001

N 199/2001 28.6.2001 Vesiviljely – Sachsen EYVL C 219, 4.8.2001

N 342/2001 14.8.2001 Tuki investointeihin sisävesikalastuksen alalla (Mecklenburg-
Vorpommern)

N 281/2001 27.9.2001 Sisävesikalastuksen ja vesiviljelyn aluetuki (Niedersachsen)

N 55/2001 27.9.2001 Rakennetoimenpiteiden edistäminen Brandenburgin 
osavaltiossa sisävesikalastusalalla

N 320/2001 27.9.2001 Vesiviljely (Mecklenburg-Vorpommern)

N 518/2001 10.10.2001 Tuki kalastussatamien kaluston parantamiseen (Niedersachsen)

N 621/2000 26.2.2001 Kalastuksen toimenpideohjelma ohjelmakaudeksi 2000–2006 EYVL C 102, 31.3.2001

N 332/2000 8.8.2001 Vahingot simpukka- ja osteriviljelmillä EYVL C 330, 24.11.2001

N 527/2000 19.2.2001 Seafood marketing programme EYVL C 94, 24.3.2001

N 529/2000 19.2.2001 Kalatalousalan tukitoimenpiteet EYVL C 94, 24.3.2001

N 528/2000 10.5.2001 Kalastuslaivaston uudistaminen ja nykyaikaistaminen EYVL C 263, 19.9.2001

N 525/2000 8.6.2001 Kalastuslaivaston mukauttaminen EYVL C 263, 19.9.2001

N 547/2000 28.8.2001 Vesiviljelyn tuki EYVL C 59, 6.3.2002

N 526/2000 28.8.2001 Tuki kalastustuotteiden jalostusalalle EYVL C 59, 6.3.2002
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Italia

Alankomaat

Portugali

Espanja

N 67/2001 7.3.2001 Toiminnan tilapäinen keskeyttäminen – kalatalousala – Sisilia EYVL C 117, 21.4.2001

N 729/B/2000 8.5.2001 Kalastusalan ohjelmiin sisältyvien välineiden käytön laajennus EYVL C 263, 19.9.2001

N 746/B/2000 17.7.2001 Friula Lis SpA:n myöntämä tuki pk-yrityksille (Friuli-Venezia 
Giulia)

EYVL C 59, 6.3.2002

NN 92/2001 30.10.2001 Kalastusalusten toiminnan pysyvä lopettaminen EYVL C 77, 28.3.2002

N 80/2001 10.4.2001 Kalastusalan rakennetoimet EYVL C 149, 19.5.2001

N 497/2000 10.10.2001 Kalatalousalan tuotannon tukitoimenpiteiden muuttaminen

N 539/2001 10.10.2001 Sinisimpukanviljelyalan tutkimuksen rahoittaminen

N 603/2001 21.12.2001 Tuki punakampelan myynninedistämiskampanjan 
rahoittamiseksi vuonna 2002

N 89/2001 18.4.2001 Kalastustoiminnan tilapäinen keskeyttäminen (sardiininpyynti) EYVL C 160, 2.6.2001

N 695/2000 31.5.2001 Kalastusalan ansionmenetysten korvausrahasto EYVL C 328, 23.11.2001

N 107/2000 8.8.2001 Sipesca – paikallisen rannikkokalastuksen tukijärjestelmä EYVL C 328, 23.11.2001

NN 125/2000 30.10.2001 Kalastuksen toimenpideohjelma 2000–2006 EYVL C 358, 15.12.2001

N 675/2000 3.1.2001 Sosiaalis-taloudelliset toimenpiteet (Galicia) EYVL C 44, 10.2.2001

N 87/B/2000 5.2.2001 Valencia – elintarvikkeiden laatu – kalastusala EYVL C 102, 31.3.2001

N 657/2000 23.2.2001 Tuki kalastussatamien kalustoa varten EYVL C 117, 21.4.2001

N 614/2000 23.2.2001 Tuki vesiviljelyinvestointeihin (Galicia) EYVL C 117, 21.4.2001

N 71/2001 16.3.2001 Kalastus- ja vesiviljelytuotteiden jalostus ja kaupan pitäminen 
(Baskimaa)

EYVL C 160, 2.6.2001

N 616/2000 21.3.2001 Tuki kalastussatamien kalustoa varten EYVL C 133, 5.5.2001

N 95/2001 2.4.2001 Kalastusalan rakennetuet (Ceuta ja Melilla) EYVL C 166, 9.6.2001

N 764/2000 18.4.2001 Pienimuotoisen rannikkokalastuksen tuet EYVL C 149, 19.5.2001

N 175/2001 17.5.2001 Kalastusalan rakennetuet (Navarra) EYVL C 328, 23.11.2001

N 171/2001 17.5.2001 Kalastus- ja vesiviljelytuotteiden jalostus ja kaupan
pitäminen (Madrid)

EYVL C 328, 23.11.2001

N 72/2001 11.6.2001 Kalastus- ja vesiviljelyalan tuotteiden jalostus ja kaupan 
pitäminen (Valencia)

EYVL C 328, 23.11.2001

N 260/2001 11.7.2001 Kalastustuotteiden jalostus ja kaupan pitäminen (Aragonia) EYVL C 328, 23.11.2001

N 259/2001 11.7.2001 Kalastusalan rakennetuet (Asturia) EYVL C 328, 23.11.2001

N 40/2001 11.7.2001 Kalastusalan rakennetuet (Baskimaa) EYVL C 226, 11.8.2001

N 768/2000 11.7.2001 Tuki uusien markkinointimahdollisuuksien kartoittamiseen 
(Baleaarit)

EYVL C 226, 11.8.2001

N 767/2000 11.7.2001 Kalastus- ja vesiviljelytuotteiden jalostus ja markkinointi / 
kalastussatamien kalusto (Baleaarit)

EYVL C 226, 11.8.2001

N 762/2000 11.7.2001 Vesiviljelyalan tuet (Baleaarit) EYVL C 226, 11.8.2001

N 763/2000 17.7.2001 Tuet kalastusalusten rakentamiseen ja uudenaikaistamiseen 
(Baleaarit)

EYVL C 234, 18.8.2001

N 769/2000 18.7.2001 Sosiaalis-taloudelliset toimenpiteet (Baleaarit) EYVL C 234, 18.8.2001

N 765/2000 18.7.2001 Tuet kalastustoiminnan lopulliseen lopettamiseen EYVL C 234, 18.8.2001

N 618/2000 18.7.2001 Kalastusalan rakenteelliset tuet EYVL C 330, 24.11.2001

N 332/2001 24.7.2001 Vesiviljelyalan investoinnit (Galicia) EYVL C 328, 23.11.2001

N 331/2001 24.7.2001 Kalastus- ja vesiviljelyalan tuotteiden jalostus ja kaupan 
pitäminen (Extremadura)

EYVL C 330, 24.11.2001

N 410/2001 7.8.2001 Vesiviljelytuet (Aragonia) EYVL C 328, 23.11.2001
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Yhdistynyt kuningaskunta

2.2 Välipäätökset, joissa jäsenvaltiota kehotetaan toimittamaan komission tarvitsemat tiedot

Ranska

2.3 Asiat, joissa komissio on aloittanut EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun koko toimenpidettä tai sen osaa koskevan tutkintamenettelyn

Belgia

Ranska

Italia

N 39/2001 14.8.2001 Tuet kalastusalan rakenteiden parantamiseen ja 
nykyaikaistamiseen (Murcia)

EYVL C 330, 24.11.2001

N 508/2001 11.10.2001 Kalastus- ja vesiviljelytuotteiden jalostus ja kaupan pitäminen 
(Kastilia- La Mancha)

EYVL C 342, 5.12.2001

N 753/2000 13.11.2001 Kalastuslaivaston uudistaminen (Kantabria) EYVL C 59, 6.3.2002

N 751/2000 13.11.2001 Tuki kalastus- ja vesiviljelytuotteille ja kalasatamien 
varusteisiin (Kantabria)

EYVL C 59, 6.3.2002

N 754/2000 27.11.2001 Tuki kalastusalusten uudenaikaistamiseen ja toimintasuunnan 
muuttamiseen (Kantabria)

EYVL C 59, 6.3.2002

N 752/2000 30.11.2001 Tuki pienimuotoiselle rannikkokalastukselle (Kantabria) EYVL C 30, 2.2.2002

N 620/2001 20.12.2001 Kummeliturskan kalastuksen keskeyttäminen – Baskimaa EYVL C 59, 6.3.2002

N 611/B/2001 20.12.2001 Jalostus ja kaupan pitäminen – Maatalous-, kalastus- ja 
elintarvikeala

N 506/2001 20.12.2001 Vesiviljelytuet (Kastilia- La Mancha) EYVL C 59, 6.3.2002

N 179/2001 31.5.2001 KOR:stä osarahoitetut kalastus- ja vesiviljelyalan toimenpiteet 
Skotlannissa

EYVL C 263, 19.9.2001

N 177/2001 31.5.2001 KOR:stä osarahoitetut kalastus- ja vesiviljelyalan toimenpiteet 
Englannissa

EYVL C 263, 19.9.2001

N 490/2001 28.8.2001 Kalastuslaivastoa koskeva suunnitelma (Skotlanti) EYVL C 59, 6.3.2002

N 180/2001 11.10.2001 KOR:stä osarahoitetut kalastus- ja vesiviljelyalan toimenpiteet 
Pohjois-Irlannissa

EYVL C 77, 28.3.2002

NN 11/1997 30.10.2001 Tuet kalastusalusten hankkimiseksi, alusten muuttamiseksi ja 
varustamiseksi

EYVL C 25, 29.1.2002

N 632/2000
(C 3/2001)

17.1.2001 Polttoaineen hinnannousun vuoksi kalastajille 
myönnettävät tuet

EYVL C 78, 10.3.2001

NN 111/2000
(C 9/2001)

31.1.2001 Kalastajien hyväksi polttoaineen hinnannousun vuoksi 
toteutettavat toimenpiteet 

EYVL C 78, 10.3.2001

NN 11/1997
(C 76/2001)

30.10.2001 Tuet kalastusalusten hankkimiseksi, alusten muuttamiseksi ja 
varustamiseksi

EYVL C 25, 29.1.2002

NN 80/2000
(C 91/2001)

11.12.2001 Öljy- ja myrskytuhojen korvaaminen vesiviljelijöille ja 
kalastajille 

EYVL C 39, 13.2.2002

NN 21/2001
(C 29/2001)

8.5.2001 Kalastajien hyväksi polttoaineen hinnannousun vuoksi 
toteutettavat toimenpiteet 

EYVL C 179, 25.6.2001

NN 15/2001
(C 84/2001)

13.11.2001 Kalastuksen tekniset keskeytykset EYVL C 25, 29.1.2002

NN 12/2001
(C 83/2001)

13.11.2001 Kasvilimailmiön aiheuttama saastuminen Adrianmerellä EYVL C 25, 29.1.2002
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Alankomaat

Espanja

Yhdistynyt kuningaskunta

2.4 Asiat, joissa komissio on lopettanut EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun menettelyn jäsenvaltion luovuttua ehdotetusta toimenpiteestä

Italia

2.5 Muut komission päätökset

Belgia

Espanja

3 Liikenne

3.1 Toimenpiteet, joihin komissio muodollista tutkintamenettelyä aloittamatta ei katsonut 
sisältyvän EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua tukea

Irlanti

Italia

N 159/2001 8.5.2001 Tuki sosiaaliturvamaksujen korvaamiseksi

NN 108/2000
(C 7/2001)

31.1.2001 Vapautus sosiaaliturvamaksuista EYVL C 78, 10.3.2001

NN 109/1999
(C 88/2001)

28.11.2001 Tuki kalastushistoriaan perustuvien kiintiöiden ostamiseen 
kalastajille vuokrattaviksi (Shetlandinsaaret)

EYVL C 38, 12.2.2002

NN 108/1999
(C 87/2001)

28.11.2001 Orkneysaarten paikallishallinnon kalastajille vuokraamat 
kiintiöt

EYVL C 38, 12.2.2002

C 54/1997 17.1.2001 Kalastusalan toimintoja koskevat säännökset – Sisilia EYVL L 62, 2.3.2001

N 632/2000 31.1.2001 Polttoaineen hinnannousun vuoksi kalastajille 
myönnettävät tuet 

EYVL C 78, 10.3.2001

N 95 /2001 25.4.2001 Kalastusalan rakennetuet (Ceuta ja Melilla) EYVL C 166, 9.6.2001

NN 86/2001 5.10.2001 Air Rianta – Irlannin lentokentät

N 58/2000 13.3.2001 Tuki Piemonten alueen lentokenttäjärjestelmälle

N 733/2000 25.4.2001 Aluelaki 7/2000 – Alueelliset toimet taksien tarjoamien julkisen 
liikenteen palvelujen parantamiseksi
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3.2 Tuet, joiden komissio on katsonut soveltuvan yhteismarkkinoille ja joista komissio ei ole 
aloittanut EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdassa tai päätöksen 2496/96/EHTY 
6 artiklan 5 kohdassa tarkoitettua muodollista tutkintamenettelyä

Itävalta

Belgia

Tanska

Suomi

Ranska

Saksa

Italia

Luxemburg

N 219/2001 20.6.2001 Pilottiohjelma intermodaalisen liikenteen kehittämiseksi 
Tonavajoella

EYVL C 244, 1.9.2001

NN 153/2001 20.12.2001 Ilmailualan valtiontakausjärjestely EYVL C 59, 6.3.2002

N 636/2001 17.10.2001 Tilapäisluotto Sabenalle

NN 141/2001 11.12.2001 Ilmailualan väliaikainen vakuutus EYVL C 24, 26.1.2002

N 550/2001 11.12.2001 Sisävesiliikenteen lastaus- ja purkujärjestelmän rakentaminen EYVL C 24, 26.1.2002

NN 127/2000 28.3.2001 Combus A/S:lle myönnettävä rakenneuudistustuki EYVL C 133, 5.5.2001

NN 161/2001 20.12.2001 Tilapäinen lentovakuutustakuu tanskalaisille lentokoneille ja 
lentokentille

EYVL C 30, 2.2.2002

NN 146/2001 20.12.2001 Tilapäinen lentovakuutustakuu tanskalaisille lentokoneille ja 
lentokentille

EYVL C 30, 2.2.2002

N 856/2000 23.3.2001 Työnantajan sosiaaliturvamaksujen korvaaminen varustamoille

N 766/2000 31.1.2001 Työnantajan pakollisten sosiaalimaksujen palauttaminen 
merenkulkualan yrityksille

N 639/2000 1.3.2001 Lentoliikenne Korsika–Lyon

N 638/2000 1.3.2001 Lentoliikenne Korsika–Montpellier

N 88/2001 30.4.2001 Lapsilisistä ja työttömyysvakuutusmaksuista aiheutuneiden 
kulujen korvaaminen merenkulkualalla

NN 122/2000 23.5.2001 Sernam SCS -yritys EYVL C 199, 14.7.2001

N 321/2001 20.6.2001 SFTRF-yritykselle myönnetyn moottoritietä koskevan 
toimiluvan voimassaoloajan pidentäminen

EYVL C 211, 28.7.2001

N 299/2001 2.10.2001 Suunnitelma Ranskan sisävesiliikenteen harjoittajien 
tukemiseksi 2001–2003

EYVL C 342, 5.12.2001

NN 157/2001 20.12.2001 Valtiontakausjärjestelmä yksityisille vakuutusyhtiöille, jotka 
tarjoavat vakuutuksia ilmailualalle

NN 97/2000 28.3.2001 Merenkulkualan koulutustuki 2000 EYVL C 166, 9.6.2001

N 723/2001 20.12.2001 Tuki LTU Lufttransport-Unternehmen GmbH:lle

NN 162/2001 20.12.2001 Valtion takausjärjestely ilmailualalle EYVL C 59, 6.3.2002

N 292/2000 25.4.2001 Trento – liikenneala EYVL C 160, 2.6.2001

NN 140/2001 28.11.2001 Valtion takuut lentoyhtiöille



VALTIONTUKI 333

KILPAILURAPORTTI 2001

Alankomaat

Portugali

Espanja

Ruotsi

Yhdistynyt kuningaskunta

3.3 Välipäätökset, joissa jäsenvaltiota kehotetaan toimittamaan komission tarvitsemat tiedot

Ranska

3.4 Asiat, joissa komissio on aloittanut EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun koko toimenpidettä tai sen osaa koskevan tutkintamenettelyn

Ranska

Italia

N 597/2000 31.1.2001 Tuki sisävesiliikenteelle EYVL C 102, 31.3.2001

N 583/2000 3.7.2001 Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen EYVL C 234, 18.8.2001

NN 144/2001 28.11.2001 Tilapäiset kiireelliset toimenpiteet jatkuvan vakuutusturvan 
antamiseksi Portugalin lentoyhtiöille ja palvelujen tarjoajille

NN 48/2001 25.7.2001 Tuki Trasmediterranea-varustamolle 1998 EYVL C 96, 20.4.2002

NN 143/2001 20.12.2001 Lentoyhtiöiden ja palveluntarjoajien vakuutussuojan 
jatkaminen Espanjassa tiettyjen terroriteoista ja sodasta 
johtuvien riskien varalta 

N 785/2000 28.2.2001 Merenkulkualan koulutustuki EYVL C 107, 7.4.2001

N 542/2001 30.10.2001 Verohelpotukset tuloveroon ja sosiaalikustannuksiin EYVL C 347, 8.12.2001

NN 139 /2001 11.12.2001 Lentovakuutustakuu EYVL C 24, 26.1.2002

N 687/2000 13.2.2001 Raideliikenteen innovatiivisia ratkaisuja koskeva kilpailu

N 500/2001 19.9.2001 Verkon uudistamiseen suunnattu tuki luvan saaneille raskaan 
rautatieliikenteen hallinnosta vastaaville tahoille 

EYVL C 333, 28.11.2001

N 499/2001 2.10.2001 Tuki merenkulun koulutusohjelmalle (SMarT) EYVL C 347, 8.12.2001

NN 90/2001 23.10.2001 Lentoyhtiövakuutus EYVL C 108, 4.5.2002

N 649 /2001 20.12.2001 Avustus rahtiliikenteen infrastruktuureja varten EYVL C 45, 19.2.2002

NN 112/2000 17.4.2001 Toimenpiteet, joilla tuetaan maantieliikennettä harjoittavia 
yrityksiä polttoaineen hinnannousun vuoksi

EYVL C 160, 2.6.2001

NN 16/2001
(C 14/2001)

28.2.2001 Tuki Nationale Maritime Corse-Méditerannée -yhtiölle EYVL C 117, 21.4.2001

NN 112 /2000
(C 25/2001)

17.4.2001 Toimenpiteet, joilla tuetaan maantieliikennettä harjoittavia 
yrityksiä polttoaineen hinnannousun vuoksi

EYVL C 160, 2.6.2001

NN 56/2000
(C 24/2001)

11.4.2001 Toimenpiteet, joilla tuetaan maanteiden tavaraliikennettä 
harjoittavia yrityksiä polttoaineen hinnannousun vuoksi

EYVL C 160, 2.6.2001

N 93/2001
(C 97/2001)

20.12.2001 Merikuljetusten turvallisuus EYVL C 50, 23.2.2002
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Alankomaat

3.5 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

Italia

3.6 Asiat, joissa komissio on lopettanut EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun menettelyn lopullisella myönteisellä päätöksellä katsottuaan tuen 
yhteismarkkinoille soveltuvaksi

Belgia

Ranska

Italia

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

Ranska

Italia

NN 115/2000
(C 26/2001)

11.4.2001 Tuki maanteiden tavaraliikenteelle Alankomaissa EYVL C 160, 2.6.2001

NN 43/2001 11.7.2001 Hinaajatoiminnot

C 81/1998 18.7.2001 Satama-alalle myönnetyt valtiontuet, mukaan lukien 
24–29 artikla

C 27/1993 18.7.2001 Satama-alalle myönnetyt valtiontuet

C 69/1999 18.7.2001 Koulutustuki Sabena-yhtiölle EYVL L 249, 19.9.2001

C 31/1998 8.5.2001 Brittany Ferries – täydentävät rakenneuudistustoimenpiteet
(80 miljoonaa Ranskan frangia)

C 14/2001 30.10.2001 Tuki Société nationale maritime Corse-Méditerranée (SNCM) 
-meriliikenneyhtiölle 

EYVL L 50, 21.2.2002

C 64/1999 20.6.2001 Tirrenia-konserni EYVL L 318, 4.12.2001

C 54/1996 18.7.2001 Lentoliikenne

C 31/1998 8.5.2001 Brittany Ferries – täydentävät rakenneuudistustoimenpiteet
(80 miljoonaa Ranskan frangia)

C 81/1998 18.7.2001 Satama-alalle myönnetyt valtiontuet, mukaan lukien 
24–29 artikla

C 27/1993 18.7.2001 Satama-alalle myönnetyt valtiontuet
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3.8 Asiat, joissa komissio on todennut jäsenvaltion suostuvan muuttamaan voimassa olevia tukia 
EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 1 kohdan nojalla ehdotettujen aiheellisten 
toimenpiteiden mukaisesti

Alankomaat

E – Yhteisöjen tuomioistuinten tuomiot

1 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

2 Yhteisöjen tuomioistuin

E 45/2000 3.7.2001 Schiphol Groupille myönnetty vapautus yritysverosta 
(Amsterdamin Schiphol-lentokenttä)

Asia Asianosaiset Päivämäärä Julkaisu

T-9/98 Mitteldeutsche Erdöl-Raffinerie GmbH 
v. komissio

22.11.2001 EYVL C 31, 
2.2.2002, s. 7

T-12/99,
T-63/99

UK Coal plc v. komissio 12.7.2001 EYVL C 331, 
24.11.2001, s. 18

T-6/99 ESF Elbe-Stahlwerke Feralpi GmbH v. komissio 5.6.2001 EYVL C 3, 
5.1.2002, s. 22

T-187/99 Agrana Zucker und Stärke AG v. komissio 7.6.2001 EYVL C 259, 
15.9.2001, s. 7

T-288/97 Regione Friuli-Venezia Giulia v. komissio 4.4.2001

T-69/96 Hamburger Hafen- und Lagerhaus 
Aktiengesellschaft, Zentralverband der Deutschen 
Seehafenbetriebe eV ja Unternehmensverband 
Hafen Hamburg eV v. komissio

21.3.2001 EYVL C 161, 
2.6.2001, s. 13

T-73/98 Société chimique Prayon-Rupel SA v. komissio 15.3.2001 EYVL C 150, 
19.5.2001, s. 20

T-156/98 RJB Mining plc v. komissio 31.1.2001 EYVL C 134, 
5.5.2001, s. 17

Asia Asianosaiset Päivämäärä Julkaisu

C-53/00 Ferring SA v Agence centrale des organismes de 
sécurité sociale (ACOSS)

22.11.2001 EYVL C 17,
19.1.2002, s. 6

C-143/99 Adria-Wien Pipeline GmbH and Wietersdorfer 
& Peggauer Zementwerke GmbH v. 
Finanzlandesdirektion für Kärnten

8.11.2001 EYVL C 3, 
5.1.2002, s. 6

C-276/99 Saksa v. komissio 25.10.2001 EYVL C 369, 
22.12.2002, s. 2

C-400/99 Italia v. komissio 9.10.2001 EYVL C 348, 
8.12.2001, s. 4

C-390/98 H.J. Banks & Co. Ltd v. The Coal Authority, The 
Secretary of State for Trade and Industry

20.9.2001 EYVL C 17, 
19.1.2002, s. 2
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C-378/98 Komissio v. Belgia 3.7.2001 EYVL C 227,
11.8.2001, s. 5

C-280/99 P–
C-282/99 P

Moccia Irme SpA, Ferriera Lamifer SpA ja 
Ferriera Acciaieria Casilina SpA v. komissio

21.6.2001 EYVL C 227,
11.8.2001, s. 3

C-204/97 Portugali v. komissio 
Valtiontuet – Tuki väkevien viinien ja tislattujen 
alkoholijuomien tuottajille – Ranskan tasavallan 
kansallisten verojen korotuksen yhteydessä 
myöntämä tuki

3.5.2001 EYVL C 200,
14.7.2001, s. 8

C-261/99 Komissio v. Ranska 
Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen 
– Yhteismarkkinoille soveltumaton valtiontuki – 
Takaisinperiminen – Kysymyksessä ei ole 
täytäntöönpanon täydellinen mahdottomuus

22.3.2001 EYVL C 200, 14.7.2001, s. 3

C-17/99 Ranska v. komissio 22.3.2001 EYVL C 200,
14.7.2001, s. 3

C-379/98 PreussenElektra AG v. Schleswag AG, 
Windpark Reußenköge III GmbH:n ja Land 
Schleswig-Holsteinin osallistuessa asian 
käsittelyyn

13.3.2001 EYVL C 173,
16.6.2001, s. 18

C-99/98 Itävalta v. komissio 15.2.2001 EYVL C 173,
16.6.2001, s. 7
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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 välisten niiden
kilpailusääntöjen soveltamisesta tehtyjen sopimusten soveltamisesta 1. tammikuuta 2001–
31. joulukuuta 2001 

1 Yhdysvallat

1.1 Johdanto

Euroopan komissio teki 23. syyskuuta 1991 Amerikan yhdysvaltojen hallituksen kanssa sopimuksen
niiden kilpailusääntöjen soveltamisesta (jäljempänä ’vuoden 1991 sopimus’). (233) Sopimuksella pyritään
edistämään kilpailuviranomaisten välistä yhteistyötä. Sopimus hyväksyttiin 10. huhtikuuta 1995 tehdyllä
neuvoston ja komission päätöksellä (234), ja sitä ilmoitettiin sovellettavan siitä päivästä alkaen, jona
komissio oli allekirjoittanut sopimuksen.

Näkökantojen huomioonottamista koskevan vuoden 1991 sopimuksen määräyksiä vahvistava toinen
sopimus tuli voimaan 4. kesäkuuta 1998 (235) (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.
Kertomus koski 10. huhtikuuta 1995 ja 30. kesäkuuta 1996 välistä ajanjaksoa. (236) Toinen kertomus
kattaa vuoden 1996 lopun heinäkuun 1. päivästä 1996 joulukuun 31. päivään 1996. (237) Kolmas kertomus
kattaa koko kalenterivuoden 1997 (238), neljäs kertomus vuoden 1998 (239), viides kertomus vuoden
1999 (240) ja kuudes kertomus vuoden 2000 (241). Tämä kertomus kattaa kalenterivuoden 1. tammikuuta
2001–31. joulukuuta 2001. 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:

– 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)

¥233∂ Euroopan yhteisöjen komission ja Amerikan yhdysvaltojen hallituksen välinen sopimus niiden kilpailulakien
soveltamisesta (EYVL L 95, 27.4.1995, s. 47 ja 50).

¥234∂ Katso EYVL L 95, 27.4.1995, s. 45 ja 46.
¥235∂ Euroopan yhteisöjen ja Amerikan yhdysvaltojen sopimus näkökantojen huomioonottamisen periaatteen soveltamisesta

niiden kilpailulainsäädäntöjen täytäntöönpanossa, EYVL L 173, 18.6.1998, s. 26–31.
¥236∂ KOM(96) 479 lopullinen, katso XXVI kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus, s. 315–327.
¥237∂ KOM(97) 346 lopullinen, katso XXVI kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus, s. 328–334.
¥238∂ KOM(98) 510 lopullinen, katso XXVII kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus, s. 331–340.
¥239∂ KOM(1999) 439 lopullinen, katso XXVIII kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus, s. 323–338.
¥240∂ KOM(2000) 618 lopullinen, katso XXIX kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus, s. 325–338.
¥241∂ KOM(2002) 45 lopullinen, katso XXX kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus, s. 299–316.
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– näkökantojen huomioonottamiseen perustuva menettely, 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
tutkinnan 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 EU:n ja Yhdysvaltojen välinen yhteistyö vuonna 2001

Vuonna 2001 komissio jatkoi tiivistä yhteistyötään Yhdysvaltain oikeusministeriön kilpailuyksikön
(Antitrust Division of the US Department of Justice, DoJ) ja liittovaltion kilpailuviranomaisen (US Federal
Trade Commission, FTC) kanssa entistä useamman tapauksen käsittelyssä. Komission virkamiesten ja
kyseisten Yhdysvaltojen virastojen virkamiesten yhteydenpito on lisääntynyt huomattavasti. Yhteydenpito
vaihtelee yksityiskohtaisista asiakohtaisista keskusteluista yleisluonteisempiin, joskus teoreettisiin
kilpailupolitiikkaa koskeviin kysymyksiin. Asiakohtainen yhteydenpito tapahtuu yleensä viranomaisten
välisten puhelinkeskustelujen, sähköpostiyhteyksien, asiakirjojen vaihdon ja muiden kontaktien muodossa.
Myös korkealla tasolla järjestetään kokouksia ja pidetään yhteyttä 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

Markkinoiden globalisoituminen jatkui vauhdikkaasti koko vuoden, mitä kuvastaa selvimmin
kansainvälisten yrityskauppojen ennätyksellinen määrä: vuonna 2001 sekä komissiolle että Yhdysvaltain
kilpailuviranomaisille ilmoitettujen kauppojen määrä oli edelleen huomattava. Näiden ehdotettujen
yrityskeskittymien tutkinnan osalta kilpailun pääosaston yrityskeskittymien valvonnan erityisryhmän
sekä Yhdysvaltojen oikeusministeriön ja FTC:n virkamiesten välinen yhteydenpito on lähes päivittäistä.
Yhteistyö on tehokkainta siinä tapauksessa, että asianomaiset yritykset luopumalla asiakirjoja koskevista
oikeuksistaan sallivat niin EU:n kuin Yhdysvaltojenkin viranomaisten tutustua annettuihin tietoihin, mikä
onkin nykyisin tullut tavaksi.

Kivenmurskauslaitteita koskevassa asiassa Metso/Svedala komissio ja FTC toimivat tiiviissä yhteistyössä
sekä asian aineellisoikeudellisen arvioinnin että korjaustoimenpiteiden soveltuvuuden arvioinnin osalta.
Molemmat kilpailuviranomaiset lopulta hyväksyivät toimenpiteen osapuolten annettua sitoumuksia.
Lemmikkien ruokia koskevassa asiassa Nestle / Ralston Purina komissio ja FTC toimivat samoin
läheisessä yhteistyössä korjaustoimenpiteitä koskevien neuvottelujen aikana. Asiassa CVC/Lenzing
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komissio ja FTC harjoittivat koko menettelyn ajan tiivistä ja molempia hyödyttävää yhteistyötä,
vaihtoivat tietoja, keskustelivat ja pyrkivät analysoimaan johdonmukaisesti keskeisiä kysymyksiä.
Komission kiellettyä toimenpiteen FTC lopetti asian käsittelyn. Asiassa GE/Honeywell Yhdysvaltojen
oikeusministeriö hyväksyi lopulta toimenpiteen, kun taas komissio kielsi sen. Vaikka komission päätös
poikkesikin Yhdysvaltojen oikeusministeriön päätöksestä, tämä ei millään tavoin johtunut
transatlanttisen yhteistyön puutteesta. Komission ja Yhdysvaltojen oikeusministeriön välinen yhteistyö
oli erittäin tiivistä, ja se aloitettiin varhaisessa vaiheessa eli jo ennen kuin yrityskaupasta ilmoitettiin
virallisesti komissiolle.

1.2.2 Muut asiat

Vuoden 2001 aikana komission ja Yhdysvaltain kilpailuviranomaisten välinen yhteydenpito muissa kuin
yrityskeskittymiä koskevissa asioissa ja erityisesti kartelliasioissa on lisääntynyt huomattavasti.
Komissio ja Yhdysvaltojen oikeusministeriö kävivät keskusteluja yhdestätoista kartelliasiasta, joita ne
kumpikin olivat tutkineet. Suurin osa yhteydenpidosta tapahtui puhelinkeskustelujen ja
sähköpostiyhteyksien muodossa. Eräissä tapauksissa tehtiin virkamatkoja. Asiassa Fine Art Auction
Houses tehty viranomaisten välinen yhteistyö hyödytti tutkintaa. Se johti muun muassa
kilpailuviranomaisten eri tutkintavaiheiden koordinoituun ajoittamiseen. Tämä johtui muun muassa
Sotheby’sin entistä hallituksen puheenjohtajaa Taubmania koskevasta rikostutkinnasta ja
oikeudenkäynnistä newyorkilaisessa tuomioistuimessa (District Court of the Southern District of New
York). Lisäksi yksi asianomaisista yhtiöistä luopui salassapitoa koskevista oikeuksistaan, minkä ansiosta
kilpailuviranomaisten oli mahdollista vaihtaa näkemyksiä luottamuksellisesta todistusaineistosta.
Komission suorittama tutkinta oli vuoden 2001 lopussa vielä kesken. Myös muissa tapauksissa
Yhdysvaltojen oikeusministeriö ja komissio onnistuivat koordinoimaan tutkimuksiaan, mikä koski
esimerkiksi kyseisissä yhtiöissä tehtyjen yllätystarkastusten ajoitusta.

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. (242)
Järjestelyt tehtiin osana Euroopan yhteisöjen ja Yhdysvaltojen hallituksen välisiä sopimuksia niiden
kilpailusääntöjen, erityisesti täytäntöönpanotoimien yhteensovittamista koskevien määräysten,
soveltamisesta. Toukokuussa 2001 Yhdysvaltojen oikeusministeriön edustajia osallistui asiassa
GE/Honeywell järjestettyyn suulliseen kuulemistilaisuuteen.

1.4 EU:n ja Yhdysvaltojen välinen yrityskeskittymiä käsittelevä työryhmä

EU:n ja Yhdysvaltojen välinen yrityskeskittymiä käsittelevä työryhmä on jatkanut työskentelyään.
Vuoden 2001 aikana käytiin laajoja kolmenkeskisiä (komissio, Yhdysvaltojen oikeusministeriö, FTC)
keskusteluja. Näkemyksiä vaihdettiin muun muassa useissa etä- ja videokonferensseissa. Syyskuun
24. päivänä 2001 järjestetyssä kahdenvälisessä kokouksessa päätettiin laajentaa ja tiivistää työryhmän
toimintaa.

¥242∂ Euroopan unionin tiedote, 3-1999, Kilpailu (18/43). Vuotta 1999 koskeva komission kertomus, KOM(2000)
618 lopullinen, s. 5.
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1.5 Korkean tason yhteydet

Komission ja Yhdysvaltain viranomaisten välillä oli lukuisia kahdenvälisiä korkean tason tapaamisia
vuoden 2001 aikana: komissaari Mario Monti vieraili Washingtonissa maaliskuussa ja tapasi muun
muassa Yhdysvaltain hallinnon edustajia. Syyskuun 24. päivänä Washingtonissa järjestetyssä EU:n ja
Yhdysvaltojen kahdenvälisessä kokouksessa komissaari Monti tapasi Yhdysvaltojen kilpailuvirastojen
uudet johtajat: oikeusministeriön antitrustijaoston johtajan, apulaisoikeusministeri Charles Jamesin ja
FTC:n johtajan Timothy Murisin. Kokous ajoittui EU:n ja Yhdysvaltojen kilpailualan yhteistyötä
koskevan kahdenvälisen sopimuksen 10-vuotispäivään. Vuoden mittaan tapasivat myös komission ja
Yhdysvaltain muiden virastojen, kuten liikenneministeriön, edustajat (liikenneministeriö vastaa tietyiltä
osin kilpailupolitiikasta).

1.6 Tilastotiedot

a) Komission ja Yhdysvaltojen viranomaisten ilmoittamien asioiden lukumäärä

Komissio teki 1. tammikuuta 2001–31. joulukuuta 2001 yhteensä 84 muodollista ilmoitusta. Nämä asiat
jaetaan yrityskeskittymiin ja muihin asioihin, ja ne on lueteltu liitteessä 1.

Komissio sai Yhdysvaltojen viranomaisilta saman ajanjakson kuluessa yhteensä 37 muodollista
ilmoitusta. 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 71 ilmoitusta ja Yhdysvaltojen viranomaiset 25.

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.

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 niille jäsenvaltioille, joiden etuihin asia vaikuttaa,
ilmoitettuaan asiasta Yhdysvaltojen kilpailuviranomaisille. Niinpä välittömästi ilmoitusten saavuttua
Yhdysvaltojen viranomaisilta ne lähetetään kilpailun pääosaston asianomaisille yksiköille ja tarvittaessa
niistä lähetetään jäljennökset niille jäsenvaltioille, joiden etuihin asia vaikuttaa. Samalla tavoin kilpailun
pääosaston tehtyä ilmoituksia Yhdysvaltojen viranomaisille jäljennökset lähetetään niille jäsenvaltioille,
joiden etuihin asia vaikuttaa.

1.7 Päätelmät

EU:n ja Yhdysvaltojen välinen yhteistyö tiivistyi entisestään vuonna 2001 kaikilla kilpailulainsäädännön
täytäntöönpanon aloilla. Vuonna 2001 ilmoitettiin sekä komissiolle että Yhdysvaltain kilpailuviranomaisille
ennätyksellinen määrä yrityskeskittymiä. Yhteistyö lisääntyi vuoden 2001 aikana huomattavasti
maailmanlaajuisten kartellien torjunnassa, ja viranomaiset suhtautuvat molemmin puolin Atlanttia myös yhä
yhdenmukaisemmin korjaustoimenpiteiden määrittelyyn ja täytäntöönpanoon sekä korjaustoimenpiteiden
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toteuttamisen valvontaan. Komissio, Yhdysvaltojen oikeusministeriö ja FTC jatkoivat myös keskustelua
yleisistä kilpailupolitiikkaa ja kilpailusääntöjen täytäntöönpanoa koskevista kysymyksistä.

2 Kanada

2.1 Johdanto

EU:n ja Kanadan kilpailualan yhteistyötä koskevan sopimuksen (243) tarkoituksena on edistää Euroopan
yhteisöjen ja Kanadan välistä yhteistyötä niiden kilpailusääntöjen täytäntöönpanossa. Sopimus
allekirjoitettiin EU:n ja Kanadan välisessä huippukokouksessa Bonnissa 17. kesäkuuta 1999, ja se tuli
voimaan välittömästi.

Sopimuksessa määrätään muun muassa seuraavista asioista: i) kumpikin kilpailuviranomainen ilmoittaa
toisilleen täytäntöönpanotoimista, jos ne saattavat vaikuttaa toisen sopimuspuolen tärkeisiin etuihin, ii)
sopimuspuolten kilpailuviranomaiset avustavat toisiaan täytäntöönpanotoimissa, iii) kyseiset
viranomaiset koordinoivat täytäntöönpanotoimiaan, iv) toinen sopimuspuoli voi pyytää toisen
sopimuspuolen kilpailuviranomaista ryhtymään täytäntöönpanotoimiin (”positive comity”), v) toinen
sopimuspuoli voi ottaa toisen sopimuspuolen tärkeät edut huomioon toteuttaessaan täytäntöönpanotoimia
(”traditional comity”) ja vi) sopimuspuolet vaihtavat keskenään tietoja edellyttäen, että soveltuvia salassa
pidettävien tietojen suojaamista koskevia kansallisia lakeja noudatetaan. Kertomus 17. kesäkuuta 1999 ja
31. joulukuuta 2001 välisellä ajanjaksolla toteutetusta yhteistyöstä julkaistiin yhdessä Yhdysvaltojen
kanssa toteutettua yhteistyötä koskevan kuudennen kertomuksen kanssa. (244) Tämä kertomus kattaa
kalenterivuoden 1. tammikuuta 2001–31. joulukuuta 2001.

2.2 Yhteistyö

Kummankin osapuolen kilpailuviranomaisten tutkittavana on entistä useampia asioita, mikä on johtanut
yhteistyön lisääntymiseen ja tehostumiseen. Euroopan komission ja Kanadan kilpailuviraston yhteydet
ovat olleet tiiviit ja hedelmälliset. Keskusteluissa on käsitelty sekä yksittäisiä asioita että yleisempiä
politiikkatason kysymyksiä. Asiakohtainen yhteydenpito tapahtuu yleensä viranomaisten välisten
puhelinkeskustelujen, sähköpostiyhteyksien, asiakirjojen vaihdon ja muiden kontaktien muodossa.
Asiakohtaisia yhteyksiä pidettiin kaikilla kilpailulainsäädännön täytäntöönpanon aloilla. Käsiteltyihin
yrityskeskittymäasioihin kuuluivat GE/Honeywell, Nestle / Ralston Purina ja Bayer Aventis. Yhteistyö
kartelliasioissa lisääntyi huomattavasti. Komissio ja Kanadan kilpailuvirasto kävivät keskusteluja
kahdeksasta kartellitutkimuksesta, joita ne kumpikin olivat tutkineet.

Politiikkatason kysymyksistä keskusteltiin virkamatkojen ja videokonferenssien yhteydessä.
Kummankin kilpailuviranomaisen ylin johto osallistui yhteistyösopimuksen mukaisesti helmikuussa
2001 Brysselissä ja syyskuussa 2001 Ottawassa järjestettyihin kahdenvälisiin kokouksiin. Lisäksi
kilpailuviranomaisten yrityskeskittymä- ja kartelliasioista vastaavat yksiköt kokoontuivat
keskustelemaan niiden täytäntöönpanotoimiin liittyvistä erityiskysymyksistä.

¥243∂ Euroopan yhteisöjen ja Kanadan hallituksen sopimus niiden kilpailulainsäädännön soveltamisesta, EYVL L 175,
10.7.1999, s. 50.

¥244∂ KOM(2002) 45 lopullinen, katso XXX kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus, s. 299–316.
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2.3 Tilastotiedot

a) Komission ja Kanadan kilpailuviraston ilmoittamien asioiden lukumäärä

Komissio teki ajanjaksolla 1. tammikuuta 2000–31. joulukuuta 2001 yhteensä 8 muodollista ilmoitusta
(liite 3). Komissio sai Kanadan kilpailuvirastolta vuonna 2001 kymmenen muodollista ilmoitusta (liite 4).

b) Asiat, joista komissio on ilmoittanut jäsenvaltioille

Yhteistyösopimuksen mukaisesti komissio on ilmoittanut Kanadan kilpailuvirastolta saaduista
ilmoituksista niille jäsenvaltioille, joiden etuihin asia vaikuttaa. Niinpä välittömästi ilmoitusten saavuttua
Kanadan kilpailuvirastolta ne lähetetään kilpailun pääosaston asianomaisille yksiköille, ja tarvittaessa
niistä lähetetään jäljennökset niille jäsenvaltioille, joiden etuihin asia vaikuttaa. Samalla tavoin kilpailun
pääosaston tehdessä ilmoituksia Kanadan kilpailuvirastolle jäljennökset niistä lähetetään niille
jäsenvaltioille, joiden etuihin asia vaikuttaa.

2.4 Päätelmä

Sopimus on johtanut tiiviimpiin suhteisiin komission ja Kanadan kilpailuviraston välillä. Se on myös
parantanut molemminpuolista toisen sopimuspuolen kilpailupolitiikan tuntemusta. Yhä useammat asiat
ovat molempien kilpailuviranomaisten tutkittavina, minkä myötä on havaittu, kuinka tärkeää on välttää
ristiriitaisia päätöksiä ja toisaalta koordinoida täytäntöönpanotoimet molempien osapuolten hyödyllisenä
pitämässä määrin. Yhteistyö lisääntyi vuoden 2001 aikana huomattavasti myös maailmanlaajuisten
kartellien torjunnassa. Komissio ja Kanadan kilpailuvirasto jatkoivat myös keskustelua yleisistä
kilpailupolitiikkaa ja kilpailusääntöjen täytäntöönpanoa koskevista kysymyksistä.



KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 349

KILPAILURAPORTTI 2001

LIITE 1 (245)

EUROOPAN KOMISSION YHDYSVALTOJEN VIRANOMAISILLE TEKEMÄT ILMOITUKSET
1.1.2001–31.12.2001

Yrityskeskittymät

¥245∂ Luottamuksellisuuteen liittyvistä syistä tai käynnissä olevan tutkinnan salassapidon vuoksi luettelo sisältää vain ne
tutkinnat tai asiat, jotka on julkistettu.

01 Asia N:o COMP/M.2291 VNU/ACNielsen

02 Asia N:o COMP/M.2256 Philips/Agilent

03 Asia N:o COMP/M.2211 Universal Studio Networks / NTL / Studio Channel

04 Asia N:o COMP/M.2271 Cargill/Agribrands

05 Asia N:o COMP/M.2306 Berkshire Hathaway / Johns Manville

06 Asia N:o COMP/M.2312 Abbott/BASF

07 Asia N:o COMP/M.2324 Sanmina Corp.

08 Asia N:o COMP/M.2208 Chevron/Texaco

09 Asia N:o COMP/M.2302 Heinz/CSM

10 Asia N:o COMP/M.2292 AEA Investors / DLJMB Funding III / BF Goodrich

11 Asia N:o COMP/M.2220 General Electric / Honeywell

12 Asia N:o COMP/M.2330 Cargill/Banks

13 Asia N:o COMP/M.1976 Shell/Halliburton/Welldynamics

14 Asia N:o COMP/M.2079 Raytheon/Thales

15 Asia N:o COMP/M.2227 Goldman Sachs / Messer Griesheim

16 Asia N:o COMP/M.2308 Northrop Grumman / Litton Industries

17 Asia N:o COMP/M.2275 PepsiCo/Quaker

18 Asia N:o COMP/M.2365 Schlumberger/Sema

19 Asia N:o COMP/M.2355 Dow Chemicals / Enichem Polyurethanes

20 Asia N:o COMP/M.2350 Campbell/ECBB (Unilever)

21 Asia N:o COMP/M.2231 Huntsmann International / Albright & Wilson

22 Asia N:o COMP/M.2375 PAI + UGI / Elf Antargaz

23 Asia N:o COMP/M.2328 Shell/Beacon/3i/Twister

24 Asia N:o COMP/M.2222 UGC / Liberty Media

25 Asia N:o COMP/M.2394 SCI Systems / Nokia Networks

26 Asia N:o COMP/M.2435 Electronic Data Systems Corp / Systematics AG
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27 Asia N:o COMP/M.2424 TYCO/CIT

28 Asia N:o COMP/M.2405 Dow Chemical Company / Ascot plc

29 Asia N:o COMP/M.2359 International Fuel Cells / SOPC (Shell)

30 Asia N:o COMP/M.2466 Sodexho / Abela (II)

31 Asia N:o COMP/M.2190 LSG/OFSI

32 Asia N:o COMP/M.2421 Continental/Temic

33 Asia N:o COMP/M.2460 IBM/Informix

34 Asia N:o COMP/M.2415 Interpublic / True North

35 Asia N:o COMP/M.2449 Goldman Sachs / SJPC/SCP

36 Asia N:o COMP/M.2461 OM Group / DMC

37 Asia N:o COMP/M.2439 Hitachi/STMicroelectronics/SuperH/JV

38 Asia N:o COMP/M.2489 Borg Warner / Hitachi

39 Asia N:o COMP/M.2337 Nestlé / Ralston Purina

40 Asia N:o COMP/M.2480 Thomson/Carlton/JV

41 Asia N:o COMP/M.2531 Sara Lee / Earthgrains

42 Asia N:o COMP/M.2534 SCI Systems / Nokia Networks

43 Asia N:o COMP/M.2517 Bristol-Myers Squibb / Du Pont

44 Asia N:o COMP/M.2509 Dow/Reichhold/JV

45 Asia N:o COMP/M.2575 Liberty Mutual / Grupo RSA Espana

46 Asia N:o COMP/M.2510 Cendant/Galileo

47 Asia N:o COMP/M.2510 Uudistettu ennakkoilmoitus – Cendant/Galileo

48 Asia N:o COMP/M.2571 Johnson Controls / Sagem

49 Asia N:o COMP/M.2549 SANMINA / SIC systems

50 Asia N:o COMP/M.2560 APAX Europe V – A.L.P. Delaware (USA) Mannesmann 
Plastics Machinery AG, Krauss-Maffei Corp., Van Dorn Demag 
Corp., Krauss-Maffei France, Netstal Maschinen AG

51 Asia N:o COMP/M.2526 GE Insurance Holdings / National Mutual Life

52 Asia N:o COMP/M.2559 USG / Deutsche Perlite

53 Asia N:o COMP/M.2505 Tyco / CR Bard

54 Asia N:o COMP/M.2584 Tyco/Sensormatic

55 Asia N:o COMP/M.2566 Shell-Cinergy/EDA/EPA/JV

56 Asia N:o COMP/M.2507 Xchange / BAE Systems / Procur

57 Asia N:o COMP/M.2572 Time UK Publishing Holdings Ltd / IPC Group Ltd

58 Asia N:o COMP/M.2648 KPNQWEST / Global telesystems



KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 351

KILPAILURAPORTTI 2001

Muut asiat

59 Asia N:o COMP/M.2276 The Coca-Cola Company / Nestlé/JV

60 Asia N:o COMP/M.2562 Bertelsmann / France Loisirs

61 Asia N:o COMP/M.2651 AT&T/Concert

62 Asia N:o COMP/M.2667 Utilicorp / DB Australia / Midlands Electricity / JV

63 Asia N:o COMP/M.2643 Blackstone/CDPQ / DeTeKS BW 

64 Asia N:o COMP/M.2652 Blackstone/CDPQ / DeTeKS NRW 

65 Asia N:o COMP/M.2656 Cinven/Klöckner

66 Asia N:o COMP/M.2613 Alcoa/BHP/Billiton/JV

67 Asia N:o COMP/M.2502 Cargill/CERESTAR

68 Asia N:o COMP/M.2627 Otto Versand / Sabre / Travelocity JV

69 Asia N:o COMP/M.2642 BT/Concert

70 Asia N:o COMP/M.2637 Nutricia/Baxter/2.HSC

71 Asia N:o COMP/M.2666 Berkshire Hathaway / Fruit of the loom

01 Tietopyyntö

02 Tietopyyntö

03 Tietopyyntö

04 Tietopyyntö

05 Asia N:o COMP/38.102 PO / NSI-VeriSign Registry

06 Asia N:o COMP/38.064/F Covisint

07 Tietopyyntö

08 Tietopyyntö

09 Asia N:o COMP/37.926 Sun Microsystems / ETSI

10 Asia N:o COMP/36.213/F2 GEAE+P&W

11 Tietopyyntö

12 * * *

13 * * *
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LIITE 2

YHDYSVALTOJEN VIRANOMAISTEN EUROOPAN KOMISSIOLLE TEKEMÄT 
ILMOITUKSET

1.1.2001–31.12.2001

Yrityskeskittymät

01 Philips/Agilent

02 Svedala/Metso

03 Quaker Oats / PepsiCo

04 Baker Holding / Lhoist

05 GlaxoSmithKline

06 Eastern Lime Holding / Blue Circle Ind

07 Ralston Purina / Nestlé

08 Svedala/Metso

09 France Telecom / Equant

10 Chevron/Texaco

11 General Electric / Honeywell

12 Phillips/Marconi

13 Cargill/Cerester

14 Seagram/Pernod/Diageo

15 Stoess / Leiner Davis Gelatin

16 Weston/Unilever

17 National Dairy Holdings / Marigold

18 3D Systems Corporation

19 National Dairy Holdings / Crowley Foods, Inc.

20 Blue Circle Industries / Lafarge

21 Reuters Group / Bridge

22 Acordis/Lenzing / CVC European Eq. Partners II

23 DGF STOESS

24 Dow Chemical Company / Rechhold

25 Acordis/Lenzing / CVC European Eq. Partners II
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Muut asiat (246)

01 Delta Airlines / Air France

02 Anchor (hiilikatodiryhmä)

03 *

04 USAidin vesilaitoshankkeet (rikosoikeudenkäynnissä määrätty sakkorangaistus)

05 *

06 (Monokloorietikka) Akzo Nobel 

07 Powder River Basin Coal 

08 *

09 *

10 *

11 *

12 *

¥246∂ Luottamuksellisuuteen liittyvistä syistä tai käynnissä olevan tutkinnan salassapidon vuoksi luettelo sisältää vain ne
tutkinnat tai asiat, jotka on julkistettu.
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LIITE 3 (247)

EUROOPAN KOMISSION KANADAN VIRANOMAISILLE TEKEMÄT ILMOITUKSET
1.1.2001–31.12.2001

¥247∂ Luottamuksellisuuteen liittyvistä syistä tai käynnissä olevan tutkinnan salassapidon vuoksi luettelo sisältää vain ne
tutkinnat tai asiat, jotka on julkistettu.

01 Asia N:o COMP/M.2268 Pernod Ricard / Diageo / Seagram Spirits

02 Asia N:o COMP/M.2279 Nortel/Mundinteractivos / Broad Media

03 Tietopyyntö

04 Asia N:o COMP/M.2493 Norske Skog / Abitibi/Papco

05 Asia N:o COMP/M.2518 GfE / Shell Hydrogen / HQC

06 Asia N:o COMP/* *

07 Tietopyyntö

08 Asia N:o COMP/M.2643 Blackstone/CDPQ / DeTeKS BW 

09 Asia N:o COMP/M.2652 Blackstone/CDPQ / DeTeKS NRW 
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LIITE 4

KANADAN VIRANOMAISTEN EUROOPAN KOMISSIOLLE TEKEMÄT ILMOITUKSET
1.1.2001–31.12.2001

01 Grafiitti- ja hiililevytuotteet

02 Jälkijännitysjärjestelmien toimittaminen Hibernia-porauslautalle ja niiden huolto

03 Grafiitti- ja hiililevytuotteet

04 General Electric / Honeywell

05 Irtotavaravitamiinit ja niihin liittyvät tuotteet

06 Hiililevy- ja grafiittituotteet

07 Hiililevy- ja grafiittituotteet

08 Irtotavaravitamiinit ja niihin liittyvät tuotteet

09 *
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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

Belgia

Elokuun 10. päivänä 2001 annettiin asetus kilpailun suojaamista koskevan lain 53 pykälän
muuttamisesta, yhteensovitettu 1. heinäkuuta 1999 (Belgian virallinen lehti 22.9.2001, s. 31914).
Aikaisemmin 53 pykälässä annettiin kilpailuneuvostolle (Conseil de la Concurrence) tarvittavat
valtuudet soveltaa EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohtaa ja 82 artiklaa. Edellä mainitun
asetuksen antamiseen asti Euroopan komissiolla oli kuitenkin yksinomainen toimivalta soveltaa EY:n
perustamissopimuksen 81 artiklan 3 kohtaa.

Asetuksen tarkoituksena 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 päivänä
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 tämä toimivalta ei koske
ainoastaan 81 artiklan 1 kohtaa ja 82 artiklaa, vaan myös 81 artiklan 3 kohtaa, lain 53 pykälän
muuttaminen oli välttämätöntä.

Lain 53 pykälän uusi sanamuoto mahdollistaa lisäksi asetuksen N:o 17 uudistuksen välittömän
täytäntöönpanon. Kyseisen uudistuksen tavoitteena on antaa kansallisille kilpailuviranomaisille
toimivalta soveltaa EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan 3 kohtaa.

Tanska

Tanskan kilpailulakia, jota viimeksi muutettiin vuonna 2000, ei ole muutettu vuonna 2001.

Saksa

Saksan kilpailuoikeutta ei juurikaan muutettu tarkasteluajanjakson aikana. Ainoastaan muutama pieni muutos
tuli voimaan. Muutokset koskivat ennen kaikkea parannuksia monopolikomission (Monopolkommission)
edellytyksiin saada tilastotietoja käyttöönsä sekä kilpailuviraston (Bundeskartellamt) mahdollisuuksia
turvautua asiantuntijoihin tutkimuksissaan.

Monopolikomission pääsyä tilastotietoihin helpotettiin muuttamalla kilpailunrajoituslain (Gesetz gegen
Wettbewerbsbeschränkungen, GWB) 47 pykälää. Muutos tuli voimaan 1. tammikuuta 2001. Kun
viralliset tilastot perustuivat aikaisemmin yksittäisiin yrityksiin, vastedes yritysten väliset yhteydet
konsernien ja muiden yritysryhmien muodossa otetaan huomioon. Tällä tavoin on helpompi määritellä
alan keskittymisaste.
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Euroon siirtymisen myötä kilpailuviranomaisille annettiin mahdollisuus kilpailunrajoituslain 80 pykälän
nojalla periä kaikki asiantuntijalausunnoista aiheutuvat kustannukset siltä osapuolelta, jolle päätös on
osoitettu. Aikaisemmin sovellettiin 100 000 Saksan markan enimmäismäärää. Tämän pitäisi
tulevaisuudessa tehdä kilpailuvirastolle helpommaksi ajaa vaateita, jotka koskevat kilpailijoiden oikeutta
käyttää välttämättömiä toiminteita, sillä usein voidaan ainoastaan kalliiden asiantuntijalausuntojen avulla
osoittaa, että yritys kieltää kilpailunrajoituslain 19 pykälän 4 momentin mukaisesti perusteettomasti
kilpailijoidensa pääsyn verkkoonsa tai muihin infrastruktuuritoiminteihinsa.

Kreikka

Kreikan kilpailulainsäädäntöä ei muutettu vuonna 2001 (monopolien ja oligopolien valvontaa sekä
vapaan kilpailun suojelua koskeva laki nro 703/77).

Espanja

Kilpailupolitiikan alalla annettiin vuonna 2001 kolme tärkeää lakia:

1. Laki 9/2001, annettu 4. kesäkuuta 2001, 27. marraskuuta 1997 sähköalasta annetun lain 54/1997
kuudennen siirtymäkautta koskevan säännöksen, 17. heinäkuuta 1989 kilpailun suojaamisesta annetun lain
16/1989 tiettyjen pykälien ja 17. joulukuuta 1998 euron käyttöönotosta annetun lain 46/1998 tiettyjen pykälien
muuttamisesta (lakiin sisältyy 2. helmikuuta 2001 annetun asetuksen 2/2001 säädösosa)

Tehdyt muutokset koskevat pääasiassa yrityskeskittymien valvontaa, erityisesti seuraavia seikkoja:

– Alakohtaisen lainsäädännön soveltaminen voidaan tilapäisesti keskeyttää, jos se on tarpeen
keskittymän osapuolille asetettujen velvoitteiden täytäntöön panemiseksi (esimerkiksi velvollisuus
myydä tiettyjä liiketoimintayksikköjä tai omaisuutta taikka omistusosuuksien rajoittaminen), ja
ainoastaan siihen asti kunnes kyseiset toimenpiteet on toteutettu

– Otetaan käyttöön uusia seuraamuksia, joita määrätään keskittymän hyväksymiselle asetettujen ehtojen
noudattamatta jättämisestä. Näin ollen hallituksella on oikeus määrätä uhkasakkoja enintään 12 020
euroa päivältä sekä sakkoja, joiden määrä on enintään 10 prosenttia liikevaihdosta, jos ehtoja ei
noudateta.

Muita muutoksia ovat seuraavat:

– Niiden sopimusten ryhmiin, jotka hallitus voi hyväksyä poikkeusasetuksilla, lisätään kahden tai
useamman yrityksen väliset sopimukset, joissa rajoitetaan tiettyjen palvelujen jakelua ja/tai tarjoamista
myyntiin tai jälleenmyyntiin. Tämän muutoksen tarkoituksena on siirtää Espanjan lainsäädäntöön
vertikaalisia rajoituksia koskevan uuden yhteisön ryhmäpoikkeusasetuksen säännökset.

– Kilpailutuomioistuimen puheenjohtajan ja jäsenten toimikausi lyhennetään viiteen vuoteen, ja se
voidaan uusia ainoastaan kerran.

2. Laki 24/2001, annettu 27. joulukuuta 2001, verotuksellisista, hallinnollisista ja sosiaalisista
toimenpiteistä

Tällä lailla muutetaan kilpailun suojaamisesta 17. heinäkuuta 1989 annetun lain 16/1989 tiettyjä pykäliä
kilpailutuomioistuimen oikeudellisen aseman muuttamiseksi. Kilpailutuomioistuin säilyy oikeussubjektina,
josta tulee erillisen oikeushenkilön muodostava ja itsenäisesti toimiva autonominen yksikkö.



KILPAILUSÄÄNTÖJEN SOVELTAMINEN JÄSENVALTIOISSA 359

KILPAILURAPORTTI 2001

Tuomioistuimen uusi oikeudellinen asema parantaa sen joustavuutta ja riippumattomuutta asioiden
käsittelyssä ja sisäisessä hallinnossa tavalla, joka vastaa paremmin sen uutta roolia ja uusia tehtäviä,
mutta se lisää myös tuomioistuimen käytössä olevia resursseja kohdentamalla sen uuteen talousarvioon
puolet yrityskeskittymien tutkimisesta perittävien maksujen kautta saaduista tuloista.

3. Asetus 1443/2001, annettu 21. joulukuuta 2001, kilpailun suojaamisesta 17. heinäkuuta 1989
annetun lain 16/1989 täytäntöönpanosta yrityskeskittymien valvonnan osalta

Uusi asetus korvaa 11. syyskuuta 1992 annetun asetuksen 1080/1992.

Se kuvastaa tarvetta uudenaikaistaa yrityskeskittymien valvontaa koskevaa lainsäädäntöä ja mukauttaa se
viime vuosien kehitykseen lainsäädännön alalla (asiaa on käsitelty Espanjan jo aikaisempina vuosina
toimittamissa tiedoissa).

Tätä tarkoitusta varten asetuksessa muutetaan menettelyn aineellisoikeudellisia seikkoja joustavuuden,
avoimuuden ja oikeusvarmuuden parantamiseksi, tehdään kokemukseen perustuvia parannuksia ja
pyritään ottamaan huomioon taloudellisen toimintaympäristön muutokset, jotka viime vuosina ovat
lisänneet kilpailuviranomaisten tutkimien yrityskeskittymien lukumäärää, kokoa ja monimutkaisuutta.

Merkittävimmät uuden asetuksen tuomat muutokset ovat seuraavat:

– Oikeusvarmuuden parantamiseksi yrityskeskittymän määritelmä kattaa nyt tosiasiallisen
määräysvallan hankinnan, ja liikevaihdon laskennassa käytetään selvempiä ja yksinkertaisempia
yhteisön kriteereitä. Keskittymien lykkäämiseen – erityisesti ostotarjousten yhteydessä – liittyviä
seikkoja on selvennetty, ja lisäksi säädetään yksityiskohtaisesti ennakkokuulemismenettelyistä ja
menettelyn lopettamisesta sopimuksen perusteella.

– Avoimuuden lisäämiseksi säädetään nimenomaisesti, että kilpailuviranomaisten laatimat raportit on
julkaistava.

– Tiettyjä asetuksen säännöksiä, jotka koskevat ostotarjouksiin sovellettavia sääntöjä, muutetaan siten,
että ne sisältävät Espanjan kilpailuviranomaisten menettelyn.

– Vahvistetaan uusi lomake yrityskeskittymien ilmoittamiseksi.

Ranska

Parlamentti hyväksyi uuden talouselämän sääntelyä koskevan lain, ja se tuli osittain voimaan vuonna
2001. Sen tärkeimmät säännökset voidaan jakaa kahteen ryhmään:

1. Säännökset, joiden tarkoituksena on vahvistaa kilpailuoikeuden soveltamista

Sakkojen enimmäismäärä oli aikaisemmin 5 prosenttia Ranskassa kertyneestä liikevaihdosta. Nyt
enimmäismäärää nostetaan siten, että se on 10 prosenttia maailmanlaajuisesta liikevaihdosta ennen
veroja siltä toimenpiteiden toteuttamiskautta edeltävän tilikauden jälkeen päättyneeltä tilikaudelta, jolla
liikevaihto on ollut suurin. Tämä liikevaihto voi olla myös sen konsernin liikevaihto, johon sakotettava
yritys kuuluu. Tällä tavoin on mahdollista estää menettelyn kohteena olevan oikeushenkilön liikevaihdon
merkittävä pienentäminen menettelyn aikana.
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Laki auttaa myös vahvistamaan talous-, valtiovarain- ja teollisuusministeriön kilpailuyksikön
(DGCCRF) virkamiesten tutkintavaltuuksia, mikä helpottaa kilpailusääntöjen rikkomisen havaitsemista
ja antaa valtakunnan kattavan toimivallan. Lisäksi kilpailuneuvosto voi vastedes saada yleisesittelijän
käyttöön tutkintavirkamiehiä erityistutkimusten suorittamiseksi ja turvautua asiantuntijoihin omasta
aloitteestaan tai osapuolten pyynnöstä.

Puolustautumisoikeuksien toteutumista on parannettu erottamalla selvästi toisistaan tutkinta- ja
päätöksentekovaiheet kilpailuneuvoston menettelyissä. Korkeimman oikeuden oikeuskäytännön
mukaisesti asetuksessa säädetään, että esittelijä ja yleisesittelijät eivät enää saa osallistua riita-asioiden
käsittelyyn. Lisäksi erilaiset riita-asioiden tutkintamenettelyyn liittyvät toimet (esittelijän nimittäminen,
tutkintapyyntöjen lähettäminen talousministeriöön, moitekirjelmän ja kertomuksen lähettäminen
osapuolille) annetaan yleisesittelijän tehtäväksi kilpailuneuvoston puheenjohtajan sijasta. Myös niitä
edellytyksiä löysennetään, joiden täyttyessä neuvosto voi määrätä välitoimia, ja vastedes neuvosto voi
määrätä tarpeelliseksi katsomiaan välitoimia eikä ainoastaan vaadittuja välitoimia.

Yhteisön oikeutta ja Yhdysvaltojen lainsäädäntöä vastaavasti säädetään myös menettelystä, jonka
perusteella sellaisia yrityksiä, jotka auttavat todistamaan kielletyt toimintatavat ja osoittamaan niihin
osallistuneet yritykset ja jotka sitoutuvat korjaamaan toimintatapansa, kohdellaan lievemmin.
Järjestelyjen tarkoituksena on myöntää täydellinen tai osittainen vapautus seuraamuksista yrityksille,
jotka ilmoittavat kilpailua rajoittavasta toiminnasta ja tekevät yhteistyötä kilpailuviranomaisten kanssa.

Laissa tunnustetaan tarve tiivistää kilpailuviranomaisten välistä yhteistyötä ja säädetään, että
liikesalaisuuksien salassapitovelvollisuus ei saa estää kilpailuviranomaisia lähettämästä hallussaan olevia
tietoja tai asiakirjoja pyynnöstä Euroopan yhteisöjen komissiolle tai muiden valtioiden viranomaisille,
joilla on samanlaiset valtuudet ja joita koskee sama velvollisuus liikesalaisuuksien salassapitoon. Lisäksi
säädetään, että kilpailuviranomaiset voivat toimivaltansa rajoissa käyttää Euroopan yhteisöjen komission
tai muiden jäsenvaltioiden viranomaisten, joilla on samanlaiset valtuudet, niille samoin ehdoin lähettämiä
tietoja tai asiakirjoja.

2. Järjestelmällisempi ja avoimempi yrityskeskittymien valvonta

Järjestelmä on uusittu selvien ja yhdenmukaisten menetelmien luomiseksi ja siksi, jotta voitaisiin ottaa
huomioon markkinoiden sekä muiden maiden ja Euroopan unionin lainsäädäntöjen kehitys. Menettelyä
on muutettu: ilmoittaminen on nyt pakollista, se on tehtävä ennen toimenpidettä, ja tämä lykkää sen
toteuttamista (poikkeukset mahdollisia), kun kaikkien keskittymään osallistuvien yritysten koko
maailmasta kertynyt liikevaihto on yli 150 miljoonaa euroa ja kun vähintään kahdelle yritykselle kertyy
Ranskassa liikevaihtoa yli 15 miljoonaa euroa.

Tutkinta-aika on ensimmäisen vaiheen osalta lyhennetty kahdesta kuukaudesta viiteen viikkoon. Toinen
vaihe, jossa kuullaan kilpailuneuvostoa, on saatava päätökseen kolmen kuukauden kuluessa. Tämän
jälkeen ministerillä on neljä viikkoa lopullisen päätöksen tekemiseen.

Ilmoitusvelvollisuuden täyttämättä jättämisestä ja virheellisten tai puutteellisten ilmoitusten tekemisestä
voidaan rangaista sakoilla, joiden suuruus on enintään 5 prosenttia liikevaihdosta oikeushenkilöiden
tapauksessa ja 1,5 miljoonaa euroa yksityishenkilöiden tapauksessa. Kilpailuneuvoston todettua, että
sitoumuksia ei ole pantu täytäntöön, ministeri voi peruuttaa annetun hyväksynnän tai määrätä panemaan
sitoumukset täytäntöön uhkasakon uhalla.

Uudistus tulee voimaan täytäntöönpanoasetuksen julkaisemisen jälkeen, todennäköisesti vuoden 2002
alussa. Tällöin laaditaan asiaa koskevat suuntaviivat.
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Irlanti

Irlannin lainsäädäntöä ei muutettu vuonna 2001.

Irlannin hallitus hyväksyi kuitenkin heinäkuussa 2001 uuden kilpailulain luonnoksen, jonka yritys-,
kauppa- ja työministeri julkaisi 21. joulukuuta 2001. Uusi kilpailulaki hyväksytään huhtikuussa 2002.
Uuden lain tarkoituksena on koontaa ja uudenaikaistaa voimassa olevat kilpailua ja yrityskeskittymiä
koskevat säädökset. Se korvaa fuusioiden, yrityskauppojen ja monopolien valvontaa koskevan lain
vuodelta 1987, vuoden 1991 kilpailulain ja vuonna 1996 kilpailulain muuttamisesta annetun lain.
Lakiesitys tuo myös merkittäviä muutoksia kilpailua ja yrityskeskittymiä koskevan Irlannin
lainsäädännön rakenteeseen. Muutokset ovat pääasiassa seurausta Competition and Mergers Review
Group -työryhmän työstä. Kyseinen työryhmä analysoi kattavasti nykyistä järjestelmää syyskuun 1996 ja
maaliskuun 2000 välisenä ajanjaksona. Lakiesityksessä otetaan huomioon myös muu kehitys, erityisesti
EU:n kilpailulainsäädäntöön ehdotetut muutokset, jotka vaikuttavat merkittävästi yhteisön
kilpailulainsäädännön soveltamiseen jäsenvaltioissa.

Jäljennöksiä lakiesityksestä on saatavilla hallituksen julkaisujen myyntitoimistosta (Government
Publications Sales Office, Dublin 2).

Italia

Markkinoiden avaamisesta ja sääntelystä 5. maaliskuuta 2001 annettu laki nro 57/2001 muuttaa lain nro
287/1990 8 pykälän 2 momenttia (kilpailun ja markkinoiden suojelemista koskevat säännöt) lisäämällä
siihen 2a–2d alamomentit. Uudet alamomentit koskevat sellaisten yritysten toimintoja, jotka
lainsäädännön perusteella tarjoavat yleishyödyllisiä palveluja tai jotka ovat monopoliasemassa
markkinoilla. Tällaisten yritysten on 2a alamomentin mukaan erotettava toimintansa omalla
kustannuksellaan eri liiketoimintayksiköiksi, jos ne aikovat harjoittaa toimintaa erillisillä markkinoilla.
2b alamomentissa edellytetään, että kilpailuviranomaiselle on ilmoitettava ennakolta, jos eri markkinoilla
toimintaa jo harjoittavissa yrityksissä hankitaan määräysvallan tuova markkinaosuus tai perustetaan uusi
yritys. Tällaiset yritykset eivät saa 2c alamomentin mukaan soveltaa syrjiviä ehtoja toimittaessaan
tavaroita tai palveluja eri markkinoilla toimiville yrityksille, joissa niillä on määräysvallan tuova tai muu
omistusosuus. Sama koskee myös tietoja, jotka ovat ainoastaan niiden käytettävissä 2 momentissa
tarkoitettujen toimintojen kautta. Tällaisten yritysten on tarjottava kyseisiä tavaroita tai palveluja
samoilla ehdoilla kilpailijoille. Lopuksi 2d alamomentin mukaan viranomaisella on 2a, 2b ja 2c
alamomenttien osalta lain nro 287/90 14 pykälässä säädetyt tutkintavaltuudet, ja yritysten rikkoessa 2 ja
3 pykälää niitä koskevat mainitun lain 15 pykälän määräykset ja seuraamukset. Viranomainen voi
2e alamomentin mukaan määrätä sakon, joka on enintään 100 miljoonaa Italian liiraa, ainoastaan jos
ennakkoilmoitusvelvollisuutta ei noudateta.

Lailla nro 57/2001 muutettiin myös lain nro 287/90 15 pykälää lisäämällä siihen uusi sääntö lain 2 ja
3 pykälän rikkomisesta määrättävän sakon laskentaa varten. Muutoksella poistettiin vähimmäissakko ja
raja-arvot, jotka koskivat kilpailua rajoittavan toimenpiteen tai määräävän markkina-aseman
väärinkäytön kohteena olevista tuotteista saatavaa liikevaihtoa. Uusien sääntöjen mukaan viranomaisen
on tarvittaessa määrättävä sakko, joka on enintään 10 prosenttia yrityksen liikevaihdosta viimeisenä
ennen ilmoitusta päättyneenä tilivuotena.

Lopuksi lailla nro 57/2001 muutettiin lain nro 192/1998 9 pykälän 3 momenttia (tehdasteollisuuden
alihankintaa koskevat säännöt). Muutetussa pykälässä, jossa kielletään taloudellisen riippuvuuden
väärinkäyttö, annetaan viranomaiselle oikeus tutkia, arvioida ja sakottaa yrityksiä, jotka käyttävät väärin
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taloudellista riippuvuutta liikesuhteissaan yhden tai useamman yrityksen kanssa, kun tällainen
väärinkäyttö vaikuttaa kilpailuun ja markkinoihin.

Luxemburg

Talousministeriö sai valmiiksi lakiesityksen, joka koskee 17. kesäkuuta 1970 muutetun
kilpailunrajoituslain täydellistä uudistamista. Lakiesitystä on tarkoitus käsitellä eri lainsäädäntöelimissä
vuoden 2002 alkupuoliskolla.

Alankomaat

Tammikuun 1. päivänä 1998 voimaan tullutta kilpailulakia ei muutettu vuonna 2001.

Sekundaarilainsäädännöllä (yleiset hallinnolliset määräykset) liikevaihtoraja, jonka ylittyessä Alankomaissa
toteutettujen keskittymien valvonta kuuluu Alankomaiden kilpailuviranomaiselle (Nederlandse
Mededingingsautoriteit, NMa), nostettiin 28. syyskuuta 2001 aikaisemmasta 30 miljoonasta Alankomaiden
guldenista 30 miljoonaan euroon.

Alankomaiden parlamentti hyväksyi henkilökuljetuksia koskevan lain vuonna 2001. Laissa asetetaan
NMa:n tehtäväksi valvoa paikallisella ja alueellisella tasolla matkustajaliikenteen kilpailua
Alankomaissa.

Alankomaiden hallitus toi parlamentin käsiteltäväksi lakiesityksen NMa:n ja talousministeriön
toimivaltojen selvemmästä erottamisesta. Näin pienennetään ministerin poliittista vaikutusvaltaa
yksittäisissä NMa:n käsittelemissä asioissa. Lakiesityksessä säädetään myös energia-alan valvonta- ja
hallinnointiyksikön (Dienst Toezicht en Uitvoering energie) liittämisestä organisatorisena yksikkönä
riippumattomaan kilpailunvalvontavirastoon. Lakiesityksen mukaan NMa lisäksi muutetaan
talousministeriöön kuuluvasta yhden pääjohtajan hallinnollisesta yksiköstä riippumattomaksi
hallintoelimeksi, jolla on kolme jäsentä puheenjohtaja mukaan luettuna.

Alankomaiden hallitus päätti myös, että posti- ja telealan sääntelyviranomainen olisi liitettävä NMa:han
vuodesta 2005.

Itävalta

Vuoden 1998 sähköalan organisointilain (Elektrizitätswirtschafts- und Organisationsgesetz)
muuttamisen jälkeen vuonna 2000 sähkömarkkinoiden täydellinen vapauttaminen tuli voimaan
1. lokakuuta 2001. Nykyisin sähköalan viranomaisia on kolme:

– Ylin sähköalan viranomainen on talous- ja työministeri. Valvontavaltuuksien ja liittovaltiolla
E-Control-yhtiössä olevien osakkuuksien hallinnoinnin lisäksi ministerin tehtävänä on ennen kaikkea
ohjata E-Controlia.

– Uudelle sääntelyviranomaiselle Elektrizitäts-Control GmbH:lle, joka perustettiin 15. maaliskuuta
2001, on Itävallan sähkömarkkinoiden täydellisen vapauttamisen yhteydessä uskottu laajat tehtävät.
Seuranta-, valvonta- ja sääntelytehtävien lisäksi se valvoo ympäristötavoitteiden noudattamista,
huolehtii verkko-operaattoreiden välisten tasausmaksujen maksamisesta, panee täytäntöön
hukkakustannuksia koskevat säännökset ja laatii sähkötilastoja. Vuonna 2001 tutkittiin muun muassa
verkkotariffeja ja muutettiin kohtuuttoman suuria tariffeja, säänneltiin sähkön tuontia kolmansista
maista ja valvottiin toimintojen eriyttämistä.
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– Samoin vastaperustettu Elektrizitäts-Control Kommission on luonteeltaan juridinen kollegiaalinen
viranomainen, joka hoitaa tehtävänsä täysin itsenäisesti. Se käsittelee E-Controlin päätöksiä vastaan
tehtyjä muutoksenhakukanteita, ja lisäksi se ennen kaikkea vahvistaa järjestelmänkäyttötariffit, tekee
päätökset tapauksista, joissa verkkoon pääsy kielletään, hyväksyy verkko-operaattoreiden soveltamat
yleiset ehdot ja sovittelee markkinatoimijoiden välisiä riitoja.

Portugali

Portugalin kilpailulainsäädäntöä ei ole muutettu 29. lokakuuta 1993 annetun asetuksen N:o 371/93
voimaantulon jälkeen.

Suomi

Markkinaoikeuslain (28.12.2001/1527) ja eräiden markkinaoikeudellisten asioiden käsittelystä annetun
lain (28.12.2001/1528) mukaan uusi markkinaoikeus aloittaa toimintansa maaliskuussa 2002.

Markkinaoikeus käsittelee aikaisemmin kilpailuneuvoston toimivaltaan kuuluneita asioita. Sen tehtävänä
on tehdä päätökset kilpailunrajoitusten poistamista ja fuusioiden kieltämistä koskevista kilpailuviraston
suosituksista.

Markkinaoikeutta johtaa ylituomari, ja sen jäseninä on neljä markkinaoikeustuomaria. Valmistelutyöhön
osallistuu neljä sihteeriä, ja 1–3 sivutoimista jäsentä osallistuu asiantuntijoina kilpailualan menettelyihin.
Markkinaoikeus toimii jaostoihin jakautuneena.

Kilpailua koskeviin markkinaoikeuden päätöksiin haetaan edelleen muutosta valittamalla korkeimpaan
oikeuteen. Uuden markkinaoikeuden perustaminen ei vaikuta kilpailuviraston toimivaltaan.

Ruotsi

Ruotsin kilpailuvirastolla (Konkurrensverket) on 1. tammikuuta 2001 alkaen ollut oikeus soveltaa
suoraan EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohtaa ja 82 artiklaa, joissa kielletään kilpailua
rajoittavat käytännöt ja määräävän aseman väärinkäyttö. Sille on myös annettu oikeus myöntää 81 ja
82 artiklan nojalla puuttumattomuustodistus asioissa, jotka ovat Ruotsin kannalta erityisen merkittäviä.

Ruotsin hallitus päätti vuonna 2001 kahdesta uudesta ryhmäpoikkeuksesta, joista toinen koskee
erikoistumissopimuksia ja toinen kahden tai useamman yrityksen välisiä sopimuksia yhteisestä tutkimus-
ja kehitystyöstä. Ryhmäpoikkeukset, jotka pääpiirteittäin vastaavat EY:n lainsäädännön nojalla
sovellettavia ryhmäpoikkeuksia, korvaavat aikaisemmat erikoistumis- ja tutkimus- ja kehityssopimusten
ryhmäpoikkeukset. Ne tulivat voimaan 1. heinäkuuta 2001 ja ovat voimassa vuoden 2010 loppuun.

Hallitus perusti vuonna 2000 tutkintalautakunnan selvittämään kilpailulain tiukentamista. Lautakunta
esitti raporttinsa (SOU 2001:74) syksyllä ja ehdotti muun muassa sääntöjä, jotka koskevat sakkojen
lieventämistä tai määräämättä jättämistä kartelliasioissa sekä ilmoituksen tekevien osapuolten ja tietoja
toimittavien osapuolten liikesalaisuuksien suojaamista tutkittaessa kieltojen rikkomista. Lautakunta
katsoo, että kansallisten kilpailuviranomaisten välinen tietojenvaihto edistää kilpailun tehokasta
valvontaa. Se ehdottaa, että kilpailuvirastolla pitäisi olla oikeus auttaa muiden maiden
kilpailuviranomaisia tietojen hankinnassa ja tutkinnan suorittamisessa. Se ei kuitenkaan ehdota, että
kilpailulainsäädännön rikkominen olisi luokiteltava rikokseksi.
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Yhdistynyt kuningaskunta

Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus julkaisi heinäkuussa 2001 valkoisen kirjan Productivity and
Enterprise: A World Class Competition Regime (CM 5233, ISBN 010 152332), jossa kuvaillaan
moninaisia ehdotuksia kilpailujärjestelmän uudistamiseksi, fuusio- ja monopolitutkinta mukaan luettuna.
Valkoisen kirjan jälkeen laadittiin lakiesitys (Enterprise Bill), joka annetaan parlamentille vuoden 2002
alussa. Siinä ehdotetaan muun muassa, että vastuu useimmista fuusioita ja monopoleja koskevista
päätöksistä siirretään kauppa- ja teollisuusministeriltä riippumattomille kilpailuviranomaisille (Office of
Fair Trading ja Competition Commission). Ministeri päättäisi vielä muutamista asioista, joihin liittyy
erityisiä julkisen edun kannalta tärkeitä kysymyksiä. Kauppa- ja teollisuusministeri on ilmoittanut, että
ennen uuden lainsäädännön antamista hänen käytäntönään on – poikkeustapauksia lukuun ottamatta –
noudattaa Office of Fair Tradingin pääjohtajan näkemystä siitä, olisiko fuusion käsittely siirrettävä
Competition Commissionille.

Lakiesitys sisältää myös ehdotuksia rikosoikeudellisten seuraamusten määräämisestä yksityishenkilöille,
jotka osallistuvat erityisen vakaviin kartelleihin.

B – Kansallisten viranomaisten toteuttama yhteisön kilpailusääntöjen 
soveltaminen (248)

Saksa

1. Tarkastelujakson aikana Saksan kilpailuvirasto Bundeskartellamt sovelsi EU:n kilpailusääntöjä
kolmessa menettelyssä:

a) Vuoden 2000 lopussa sairauskassojen keskusjärjestöt päättivät vahvistaa uudelleen tiettyjen
lääkeaineiden kiinteät korvaussummat. Kilpailuvirasto ilmoitti kieltävänsä toimenpiteen EY:n
perustamissopimuksen 81 artiklan nojalla, jos keskusjärjestöjen vahvistamat kiinteät
korvaussummat ovat sitovia. Menettely lopetettiin myöhemmin keskusjärjestöjen luovuttua
kiinteiden korvaussummien vahvistamisesta sen jälkeen, kun liittohallitus oli ilmoittanut
vahvistavansa asetuksella kiinteät korvaussummat siirtymäkauden ajaksi. (Katso myös liittovaltion
korkeimman oikeuden (Bundesgerichtshof) 3. heinäkuuta 2001 tekemä ennakkopäätös.)

b) Kilpailuvirasto tutkii parhaillaan valtuutetun jälleenmyyjän kantelun pohjalta sitä, rikkovatko
siivouskoneiden valmistajan ja tämän jälleenmyyjien välisten sopimusten lausekkeet EY:n
perustamissopimuksen 81 artiklaa tai kuuluvatko ne ryhmäpoikkeusasetuksen (EY) N:o 2790/1999
soveltamisalaan.

c) Toinen menettely, jossa tutkitaan, ovatko vertikaaliset toimitussopimukset EY:n perustamissopimuksen
81 artiklan tai ryhmäpoikkeusasetuksen (EY) N:o 2790/1999 mukaisia, perustuu kanteluun, joka koski
tiettyjen panimoiden ja pubien välisissä oluentoimitussopimuksissa sovittua ostovelvoitteen kestoa.

2. Tarkastelujakson aikana liittovaltion korkein oikeus ja Berliinin ylempi maaoikeus
(Kammergericht Berlin) tekivät seuraavat EU:n kilpailusääntöjä koskevat päätökset:

¥248∂ Katso liite, jossa luetellaan ne kansalliset kilpailuviranomaiset, joilla on toimivalta soveltaa EY:n perustamissopimuksen
81 ja 82 artiklaa. Tässä luvussa käsitellään myös niiden tuomioistuinten tuomioita, joiden tehtävänä on päättää
kansallisten kilpailuviranomaisten tekemien päätösten laillisuudesta.
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a) Menettelyssä Scandlines Deutschland GmbH:ta vastaan liittovaltion korkein oikeus hyväksyi
8. toukokuuta 2001 kilpailuviraston kanteen muutoksenhakuoikeuden epäämistä vastaan. Tämän
jälkeen kilpailuvirasto haki muutosta. Scandlinesia oli 21. joulukuuta 1999 tehdyllä päätöksellä
kielletty kilpailunrajoituslain 19 pykälän 4 momentin 4 kohdan ja EY:n perustamissopimuksen
82 artiklan nojalla epäämästä kahdelta kilpailevalta lauttayhtiöltä oikeus käyttää kohtuullista
korvausta vastaan Puttgardenin sataman infrastruktuuria. Düsseldorfin hovioikeus oli 2. elokuuta
2000 kumonnut päätöksen epätarkkuuden vuoksi.

b) Ylempi maaoikeus kumosi 10. lokakuuta 2001 kilpailuviraston päätöksen, jossa kiellettiin
Nordzucker AG:n ja Union Zucker Südhannover GmbH:n välinen yhteistyö. Kilpailuvirasto ei nosta
päätöstä vastaan kannetta. Juurikassokerin yhteiseen markkinointiin tähtäävä yhteistyö oli kielletty
yhdessä perustetun yhtiön Nordzucker GmbH & Co. KG:n määräävän markkina-aseman vuoksi
EY:n perustamissopimuksen 85 artiklan 1 kohdan nojalla sekä kilpailunrajoituslain 1 pykälän
nojalla, luettuna yhdessä 28 pykälän 1 momentin 1 kohdan kanssa, ja 28 pykälän nojalla, luettuna
yhdessä 12 pykälän 1 momentin kanssa.

Kreikka

Kreikan kilpailulautakunta teki elokuussa 2001 lain 703/77 2 pykälän mukaisesti, sovellettuna yhdessä
EY:n perustamissopimuksen 82 artiklan c alakohdan kanssa, päätöksen kanteluista, joilla
16 apteekkariyhdistystä haki kieltomääräystä Glaxowellcome AEBE:tä vastaan (päätös 193/III/2001).

Tosiseikkojen mukaan Glaxowellcome AEBE oli 6. marraskuuta 2000 ja 22. helmikuuta 2001 välisenä
aikana yksipuolisesti päättänyt lopettaa patentoitujen Imigranin (migreenilääke), Lamictalin
(epilepsialääke) ja Sereventin (astmalääke) toimitukset kaikille apteekkariyhdistyksille ja lääkeaineiden
tukkukauppiaille ja aloitti samaan aikaan kyseisten lääkkeiden myynnin suoraan kreikkalaisille
apteekeille.

Yritys väitti, että se oli tehnyt päätöksen, koska se sai näitä lääkkeitä emoyhtiöltään Glaxo Wellcome
p.l.c:ltä (nykyisin GlaxoSmithkline g.s.k) vähemmän ja koska yritys oli havainnut näistä lääkkeistä
olevan markkinoilla jatkuvasti yhä enemmän pulaa. Ongelma johtui tiettyjen lääkeaineiden
tukkukauppiaiden harjoittamasta laajamittaisesta rinnakkaisviennistä, joka johti siihen, ettei kotimaan
markkinoiden kysyntää tyydytetty.

Päätöksensä perusteluissa kilpailulautakunta totesi, että yrityksellä oli määräävä asema kotimaan
markkinoilla seuraavista syistä: a) yrityksen suuri markkinaosuus kyseisissä lääkkeissä, joista kaikille ei
katsota olevan korviketta, ainakaan tiettyjen potilasryhmien osalta; b) yritys on kyseisten lääkkeiden
ainoa toimittaja kotimaan markkinoilla; c) yrityksen vahva taloudellinen asema ja d) tuotteiden suuri
kysyntä Euroopan markkinoilla.

Kilpailulautakunnan päätöksessä katsotaan myös, että syytetty yritys ja sen emoyhtiö toimivat yhtenä
ainoana taloudellisena yksikkönä, ja todetaan, että yhteinen toiminta on määräävän aseman
väärinkäyttöä, joka on omiaan vaikuttamaan yhteisön sisäiseen kauppaan. Erityisesti yrityksen ja sen
emoyhtiön kieltäytyminen toimittamasta apteekkariyhdistysten ja lääkeaineiden tukkukauppiaiden
tilauksia rikkoo EY:n perustamissopimuksen 82 artiklan b alakohtaa ja lain 703/77 2 pykälää, sillä se
rajoittaa tuotteiden saatavuutta. Tästä on haittaa kuluttajille Kreikassa, jossa toimituksista kieltäytymisen
edellä mainituille yhdistyksille oletettiin olevan syynä siihen, että lääkkeiden toimitukset veivät paljon
kauemmin aikaa kuin aikaisempien järjestelyjen aikana, ja myös niissä jäsenvaltioissa, joihin kyseisiä
lääkkeitä vietiin Kreikasta ja joissa kuluttajat pystyivät ostamaan rinnakkaistuonnin kohteena olevia
tuotteita paikallisten markkinoiden tavanomaista hintaa halvemmalla.
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Sen lisäksi että yritys ei toimittanut todisteita siitä, että emoyhtiö olisi pienentänyt tutkimus- ja
kehitysbudjettiaan rinnakkaisviennin vuoksi, ja että väitettyjä kotimaan markkinoilla esiintyviä ongelmia
ei todistettu, päätöksessä todetaan, että yrityksen toiminta ylittää selvästi sen, mikä on välttämätöntä sen
omien ja emoyhtiön oikeutettujen etujen suojelemiseksi.

Kilpailulautakunnan päätöksessä yritystä vaaditaan – toistaiseksi ja siihen asti, kunnes lopullinen päätös
tehdään – toimittamaan kaikki kantelun tehneiden yhdistysten tilaukset, jotka koskevat kyseistä kolmea
lääkettä, ilman toimitusmäärää koskevia rajoituksia. Kieltomääräys koskee kaikkia apteekkariyhdistyksiä
ja kaikenmuotoisia lääketukkukauppiaita ilman toimitusmäärää koskevia rajoituksia. Lisäksi päätöksessä
säädetään, että yritykselle määrätään yhden miljoonan Kreikan drakman suuruinen sakko jokaiselta
päivältä, jona se ei noudata päätöstä.

Ranska

1. Kartellit ja määräävän aseman väärinkäyttö

Ranskan kilpailuneuvosto sovelsi yhteisön lainsäädäntöä ainoastaan kahdessa asiassa. Päätöksistä toinen
koski Pharmadex TMC:n nostamaa kannetta ja välitoimia koskevaa pyyntöä. Pharmadex TMC on
lääkeaineita Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja Skandinaviaan vievä tukkukauppias, jolle Lilly France
ja Pfizer olivat kieltäytyneet toimittamasta. Välitoimia koskevassa päätöksessään kilpailuneuvosto totesi,
että EY:n perustamissopimuksen 81 artiklaa ei voida soveltaa, sillä ei ollut esitetty todisteita siitä, että
Lilly France tai Pfizer olisi sopinut tukkukauppiaidensa kanssa siitä, että kantelijalle ei toimiteta
lääkkeitä. Ei kuitenkaan voitu sulkea pois sitä mahdollisuutta, että Pharmadex on ollut määräävän
aseman väärinkäytön uhri. Tämä seikka tullaan tutkimaan huolellisesti, vaikka välitoimet hylättiinkin.

Päätöksessä, joka koski anestesiatuotteiden markkinoilla harjoitettuja käytäntöjä, kilpailuneuvosto totesi,
että Abbott oli rikkonut kauppalain L 420-2 pykälän ja EY:n perustamissopimuksen 82 artiklan
määräyksiä ottamalla kilpailijan markkinoille tullessa käyttöön uskollisuusalennukset, jotta ostajat eivät
kääntyisi uuden toimittajan puoleen.

Espanjalainen matkanjärjestäjä kanteli kilpailuneuvostolle FIFAn (Kansainvälinen jalkapalloliitto) ja
CFO:n (jalkapallon maailmanmestaruuskilpailujen järjestelykomitea) käytännöistä jalkapallon
maailmanmestaruuskilpailujen lippujen myynnissä. Kilpailuneuvosto totesi, että ei ollut osoitettu, että
kyseiset tahot olivat rikkoneet EY:n perustamissopimuksen 82 artiklan ja kauppalain L 420-2 pykälän
määräyksiä. Pariisin muutoksenhakutuomioistuin (Cour d’Appel de Paris) vahvisti 30. lokakuuta 2001
annetulla tuomiolla tämän päätöksen todeten, että vaikka FIFAlla ja CFO:lla olikin määräävä asema
jalkapallon maailmanmestaruuskilpailujen lippujen myynnin markkinoilla pakettimatkojen järjestämisen
osalta, väärinkäyttöä ei ollut todistettu.

2. Keskittymät

Ranskan viranomaiset pyysivät vuoden lopussa sulautuma-asetuksen 9 artiklan soveltamista
keskittymään SEB/Moulinex. Komissio siirsi Ranskan markkinoita koskevien osien käsittelyn Ranskalle
ja hyväksyi toimenpiteen muilta osin tammikuussa 2002.

Italia

1. Kilpailuvirasto sai vuonna 2001 päätökseen perustamissopimuksen 82 artiklan mukaisen
tutkimuksensa asiassa Assoviaggi/Alitalia. Kilpailuvirasto päätteli, että Alitalia oli rikkonut
perustamissopimuksen 82 artiklaa käyttämällä väärin määräävää asemaansa lentoliikenteen
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matkatoimistopalvelujen markkinoilla matkatoimistoille suunnatuilla kannustinjärjestelmillä.
Tutkinnassa käsiteltiin erityisesti Alitalian käytäntöä myöntää kannustimia matkatoimistoille, jotta nämä
myisivät Alitalian lippuja. Kannustimet laskettiin saavutettujen myyntitavoitteiden eikä matkatoimiston
kokonaismyynnin perusteella. Kilpailuvirasto päätteli tutkimuksessaan, että Alitalian toiminta rikkoi
EY:n perustamissopimuksen 82 artiklan 1 kohdan b ja c alakohtaa. Se katsoi, että rikkominen rajoitti
yhteisössä käynnissä olevasta lentoliikenteen vapauttamisesta saatavia etuja ja oli luonteeltaan vakavaa,
ja määräsi 51 998 000 000 Italian liiran sakon (1,3 prosenttia Alitalialle Italiaan suuntautuvasta ja
Italiasta lähtevästä matkustajalentoliikenteestä kertyneestä liikevaihdosta). Lisäksi se määräsi Alitalian
lopettamaan kilpailua vääristävät käytännöt ja toimittamaan selvityksen havaitun rikkomisen
poistamiseksi toteutetuista toimenpiteistä.

2. Kilpailuvirasto aloitti vuonna 2001 yhteisön kilpailusääntöjen nojalla kaksi muutakin
menettelyä, jotka ovat vielä kesken. Asia Blugas Snam koskee perustamissopimuksen 82 artiklan
rikkomista, johon SNAM SpA ja Snam Rete Gas SpA mahdollisesti ovat syyllistyneet kaasun jakelu- ja
myyntialalla. Snamilla on kyseessä olevilla markkinoilla 87 prosentin markkinaosuus, ja Snam Rete
Gasin hallussa on noin 97 prosenttia kansallisista kuljetusverkoista. Mahdollinen väärinkäyttö koskee
sitä, kuinka kansallisen kaasuverkoston (RNG) kuljetuskapasiteetti jaetaan tuontipisteessä, erityisesti
siitä syystä, että kaasua ostaville operaattoreille (Snam ja Snamilta kaasua ostavat yritykset) annettiin
etuoikeus RNG:n käyttöön, mikä haittaa kaasun kolmansilta hankkivien riippumattomien operaattoreiden
toimintaa.

Tutkinta asiassa International Mail Express Italy / Poste Italiane koskee EY:n perustamissopimuksen
82 artiklan mukaista määräävän aseman väärinkäyttöä, johon Poste Italianen väitetään syyllistyneen.
Asiassa on kyse Poste Italianen käytännöstä pysäyttää ulkomaanposti ja lykätä sen toimittamista
eteenpäin sekä vaatia italialaisia välittäjiä tai asiakkaita, jotka ovat jo maksaneet palvelusta postitusmaan
postille, maksamaan erityisen suuren korvauksen toimittamisesta vastaanottajalle. Kanteluissa vedotaan
siihen, että voimassa olevien kansainvälisten sopimusten mukaan eri maiden postitoiminnan harjoittajat
voivat periä ulkomailta saapuvista suurista postituseristä maksun, joka perustuu kansainvälisessä
sopimuksessa vahvistettuihin kriteereihin, mutta ne eivät missään olosuhteissa saa pysäyttää
ulkomaanpostia. Lisäksi Poste Italianen allekirjoittamien kansainvälisten sopimusten mukaan postin
määrämaan julkisen postitoiminnan harjoittajan on vaadittava maksua eteenpäin toimituksesta ja
jakelusta lähtömaan postitoiminnan harjoittajalta eikä suoraan asiakkailta.

3. Tuomiossaan N:o 7433/2001 Lazion alueellinen hallinto-oikeus hylkäsi Telepiù SpA:n kanteen,
jossa se pyysi kilpailuviraston asiassa Stream/Tele tekemän päätöksen N:o 8386/2000 kumoamista.
Kyseisessä päätöksessä todettiin, että Telepiù oli rikkonut perustamissopimuksen 82 artiklaa.

Luxemburg

Vuoden 2001 aikana kilpailunrajoituksia tutkiva lautakunta (Commission des Pratiques Commerciales
Restrictives, CPCR) antoi lausunnon asiassa, joka koskee 17. kesäkuuta 1970 annetun lain, sellaisena
kuin se on muutettuna, vastaisia väitettyjä menettelytapoja moottoriajoneuvojen katsastusten
markkinoilla. CPCR suositteli lausunnossaan, että ministerin olisi lopetettava asian käsittely, koska
rikkomista ei ole voitu osoittaa. CPCR käsittelee edelleen toista asiaa, joka koskee luxemburgilaisen
yrityksen väitettyä määräävän aseman väärinkäyttöä pankkikorteista perittävien maksujen alalla.

Alankomaat

1. Asiassa Ruhrkohle-Hoogovens oli kyse poikkeuslupahakemuksesta Ruhrkohlen ja Hoogovensin
väliselle sopimukselle. Päätöksen mukaan sopimus ei rikkonut kilpailulain 6 pykälää eikä EY:n
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perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohtaa. Ruhrkohle valitti päätöksestä Alankomaiden kilpailuviraston
pääjohtajalle, joka totesi vastauksessaan, että kyseisellä sopimuksella ei niinkään ”ole vaikutuksia
pääasiassa” Alankomaiden alueella vaan ne ”liittyvät läheisesti” Alankomaiden alueeseen. Tämän
perusteella pääjohtaja päätteli, että kyseisessä asiassa ei ollut selvää, että Alankomaiden kilpailuvirasto
oli oikea viranomainen soveltamaan EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohtaa. Kilpailuviraston
pääjohtaja totesi kuitenkin alustavasti, ettei asiassa ollut kyse EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan
1 kohdan rikkomisesta.

2. Alankomaiden kilpailulain mukaan yhteisön ryhmäpoikkeuksia sovelletaan suoraan. Näin ollen
sopimuksiin, jotka eivät vaikuta (haitallisesti) Euroopan unionin jäsenvaltioiden väliseen kauppaan,
sovelletaan EY:n ryhmäpoikkeuksia. Kun Alankomaiden kilpailuviraston pääjohtaja kuitenkin on sitä
mieltä, että tällaisen poikkeuksen soveltamisella kansallisiin sopimuksiin on kielteinen vaikutus
kotimaiseen kilpailuun, hän voi päättää, että kyseessä olevaa asetusta ei sovelleta. Joulukuussa pääjohtaja
ilmoitti aikovansa peruuttaa vertikaalisia sopimuksia koskevan asetuksen (EY) N:o 2790/1999
soveltamisesta johtuvan edun Alankomaiden viiden johtavan öljy-yhtiön ”tukijärjestelmien” osalta.

3. Rotterdamin tuomioistuin, 21. kesäkuuta 2001, Essent N.V. vastaan kilpailuviraston pääjohtaja

Asiassa oli kyse kasvijätteiden kompostoinnin markkinoilla Alankomaissa toteutetun keskittymän ja sen
hyväksyntäedellytysten kilpailuoikeudellisesta arvioinnista. Essent N.V. katsoi, että Alankomaiden
kilpailuviraston pääjohtaja oli toiminut väärin jättäessään arvioimatta, voisiko tapaukseen liittyä myös
merkittävää kilpailun rajoittamista. Tuomioistuin vastasi tähän, että niin yhteisön käytännössä kuin
kirjallisuudessakaan ei anneta selvää vastausta kysymykseen, missä määrin kilpailun merkittävällä
rajoittamisella on itsenäistä merkitystä määräävään asemaan verrattuna. Vaikutti kuitenkin selvältä, että
periaatteessa arvioinnissa olisi sovellettava integroitua lähestymistapaa. Silloin määräävän aseman
vahvistumista tai syntymistä koskevan päätelmän pitäisi yleensä riittää perusteeksi todeta, että asetuksen
N:o 4064/89 2 artiklan edellytykset täyttyvät. Toisin voisi olla ainoastaan erityistapauksissa, kuten
kilpailuun kohdistuvan kielteisen vaikutuksen ollessa erittäin vähäistä tai hyvin tilapäistä. Kyseisessä
asiassa ei kuitenkaan ollut kyse tällaisesta erityistapauksesta.

4. Rotterdamin tuomioistuimen puheenjohtaja, 12. lokakuuta 2001, Vereniging Belangen
Behartiging Schildersbedrijven c.s. (VBBS) vastaan kilpailuviraston pääjohtaja

Puheenjohtaja totesi, että siltä osin kuin säännöillä pyrittiin estämään kotimyyntiä, ne olivat omiaan
rajoittamaan kilpailua ottaen huomioon muun muassa Euroopan komission päätelmät SPO:ta koskevassa
asiassa tehdyssä päätöksessä (EYVL L 92, 7.4.1992). Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen
18. syyskuuta 2001 antaman tuomion (asia T-112/99, Metropole) perusteella puheenjohtaja totesi, että
kilpailuun kohdistuvien myönteisten ja kielteisten vaikutusten tasapainottaminen on toteutettava EY:n
perustamissopimuksen 81 artiklan 3 kohdan tai kilpailulain 17 pykälän rajoissa.

5. Rotterdamin tuomioistuin, 23. lokakuuta 2001, Vereniging Centrale Organisatie voor de
Vleesgroothandel (COV) vastaan kilpailuviraston pääjohtaja

Tuomioistuin totesi, että säännöt olivat omiaan rajoittamaan kilpailua, sillä sekä CVO:n suositellut
teurassikojen painoalennukset että CVO:n suositellut karjualennukset olivat yhdenlaista horisontaalista
yhteishinnoittelua. Yhteisesti suositellut hinnat, riippumatta siitä, noudattivatko kaikki yhteenliittymän
jäsenet käytännössä niitä, antavat yrityksille mahdollisuuden ennustaa kohtuullisella varmuudella
kilpailijoiden hintapolitiikan tulevaisuudessa ja siten mukauttaa markkinakäyttäytymisensä sen
mukaisesti. Tämän seurauksena hintakilpailu vähenee. Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen
tuomioistuimen 18. syyskuuta 2001 antaman tuomion (asia T-112/99, Metropole) perusteella
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tuomioistuin totesi, että kilpailuun kohdistuvien myönteisten ja kielteisten vaikutusten tasapainottaminen
on toteutettava EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan 3 kohdan tai kilpailulain 17 pykälän rajoissa.

Suomi

1. Metsäliitto/Vapo

Joulukuussa 2000 Metsäliitto Osuuskunta ilmoitti Euroopan komissiolle yrityskaupan, jossa Metsäliitto
osti Suomen valtiolta kolmanneksen Vapo Oy:n osakkeista. Tammikuussa 2001 kilpailuvirasto pyysi
komissiolta sulautuma-asetuksen 9 artiklan nojalla asian osittaista siirtämistä kilpailuviraston
käsiteltäväksi. Komissio teki päätöksen siirtopyynnöstä helmikuussa 2001 ja siirsi asian kilpailuviraston
käsiteltäväksi puupolttoaineiden ja turpeen markkinoiden osalta (katso komission lehdistötiedote
IP/01/183). Kilpailuvirasto hyväksyi Metsäliitto/Vapo-kaupan maaliskuussa 2001 tietyin ehdoin.

2. Telia/Sonera/Radiolinja

Joulukuussa 2001 kilpailuneuvosto teki päätöksen verkkovierailun hinnoittelua koskevassa asiassa.
Suomessa toimintaa harjoittava Telia Finland Oy katsoi, että sen kilpailijat Sonera Oy ja Radiolinja Oy
olivat tarjonneet sille verkkovierailupalveluja huonommilla ehdoilla kuin esimerkiksi ulkomaisille
telepalveluyhtiöille tai omille sisäisille telepalveluyhtiöilleen. Telian mielestä Soneralla oli joko yksinään
tai yhdessä Radiolinjan kanssa määräävä markkina-asema kansallisissa verkkovierailuissa.

Kilpailuneuvosto katsoi, että kilpailunrajoituslain määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä koskevia
säännöksiä sovellettaessa olisi otettava huomioon myös perustamissopimuksen 82 artiklaan liittyvä
oikeuskäytäntö, ja se pyysi komission kilpailun pääosastolta lausuntoa asiasta. Lopulta kilpailuneuvosto
totesi, että Soneralla ei ole määräävää markkina-asemaa kansallisissa verkkovierailuissa yksinään eikä
Radiolinjan kanssa. Se kuitenkin palautti asian kilpailuvirastolle sen selvittämiseksi, missä määrin
Soneran verkkovierailupalvelujen hinnoittelu voi muutoin estää tai haitata kilpailijoiden tuloa alalle.

3. Ajasto

Korkein hallinto-oikeus käsitteli kalenterimarkkinoilla toimivan Ajasto Oy:n tekemän valituksen, joka
koski kilpailuneuvoston yritykselle määräävän markkina-aseman väärinkäytön vuoksi määräämää noin
337 000 euron seuraamusmaksua.

Ajasto pyysi kilpailuneuvoston päätöksen kumoamista sillä perusteella, että se oli tehty väärän lainsäädännön
perusteella. Ajaston mielestä asia olisi pitänyt käsitellä EY:n kilpailusääntöjen eikä kansallisen lain
perusteella. Ajasto väitti, että sen toimintaa olisi arvioitu suopeammin kuin kilpailuneuvoston päätöksessä,
jos asiassa olisi sovellettu ainoastaan EY:n kilpailusääntöjä. Lisäksi se pyysi korkeinta hallinto-oikeutta
pyytämään yhteisöjen tuomioistuimelta ennakkoratkaisua EY:n perustamissopimuksen 234 artiklan nojalla.

Korkein hallinto-oikeus teki ratkaisunsa päätöksessä elokuussa 2001. Se katsoi, että kansallisen
kilpailulainsäädännön soveltaminen oli tässä asiassa ollut oikein, sillä kansallisen lain soveltaminen ei
vaarantanut EY:n kilpailuoikeuden yhdenmukaista soveltamista. Lisäksi se katsoi, että asiaan ei liittynyt
sellaisia tulkintaongelmia, jotka olisivat oikeuttaneet ennakkoratkaisun pyytämiseen yhteisöjen
tuomioistuimelta. Sen vuoksi korkein hallinto-oikeus hylkäsi Ajaston valituksen ja vahvisti yritykselle
määrätyn seuraamusmaksun.
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4. Metsäyhtiöiden kartelli

Joulukuussa 2001 korkein hallinto-oikeus antoi päätöksensä metsäyhtiöiden kartellia koskevassa asiassa.
Kilpailuvirasto oli vuonna 2000 suositellut sakkojen määräämistä maan kolmelle suurimmalle
metsäyhtiölle, Metsäliitolle, Stora Ensolle ja UPM-Kymmenelle. Kilpailuviraston mukaan kyseiset
yritykset olivat rikkoneet kilpailunrajoituslakia harjoittamalla hinnoitteluun liittyvää yhteistyötä ja
jakamalla hankintalähteitä raakapuun markkinoilla. Yritykset olivat rajoittaneet kilpailua muun muassa
jakamalla keskenään tietoja. Kilpailuvirasto suositteli kullekin yritykselle 3,36 miljoonan euron
seuraamusmaksua.

Kilpailuneuvosto vahvisti kilpailuviraston kannan hintakilpailun estämisen ja hankintalähteiden
jakamisen osalta, mutta pienensi yrityskohtaisen seuraamusmaksun 1,68 miljoonaan euroon.

Yritykset valittivat korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joka pienensi yrityskohtaisen seuraamusmaksun
504 000 euroon, mikä on seitsemäsosa kilpailuviraston alun perin suosittelemasta. Suomen
kilpailunrajoituslain mukaan kilpailunrajoituksesta voidaan määrätä enintään 673 000 euron
seuraamusmaksu. Suurempi seuraamusmaksu voidaan määrätä, jos se on perusteltua kilpailunrajoituksen
luonteen tai muiden olosuhteiden perusteella. Silloinkin seuraamusmaksu saa olla enintään 10 prosenttia
kunkin kilpailunrajoitukseen osallistuvan yrityksen tai näiden yhteenliittymän liikevaihdosta.

Korkein hallinto-oikeus totesi, että kyseessä olevassa asiassa ei ollut perusteita ylittää tavanomaista
673 000 euron enimmäismäärää ja että seuraamusmaksua olisi pienennettävä. Se perusteli
seuraamusmaksun pienentämistä sillä, että raakapuuta ostavien metsäyhtiöiden välinen kielletty
tietojenvaihto oli pääasiassa tapahtunut vastapuolen eli raakapuun myyjien vaatimuksesta ja läsnäollessa.
Käytännön todettiin myös olevan alueellisesti rajoitettua, ja siihen liittyi piirteitä, jotka korkeimman
hallinto-oikeuden mielestä vaikuttivat myös raakapuun kauppaan suotuisasti.

Belgian, Tanskan, Espanjan, Irlannin, Itävallan, Portugalin, Ruotsin ja Yhdistyneen kuningaskunnan
kilpailuviranomaiset eivät ole ilmoittaneet EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohdan eivätkä
82 artiklan soveltamisesta.

C – Yhteisön kilpailusääntöjen soveltaminen kansallisissa 
tuomioistuimissa (249)

Saksa

1. Kölnin maaoikeus, 17.1.2001, 28 O (Kart.) 622/99, P-41/00

Mannesmann o.tel.o GmbH, Köln vastaan Deutsche Telekom AG, Bonn

Kantajalla ei oikeutta vahingonkorvauksiin tai kulukorvauksiin sillä perusteella, että vastaaja olisi
perinyt loppuasiakkailta kohtuuttoman maksun yhteen liittämisestä, sillä maksut olivat sallittuja
(siviilioikeuden (BGB) 823 pykälän 2 momentti yhdessä EY:n perustamissopimuksen 82 artiklan
kanssa; televiestintälain (TKG) 40 ja 39 pykälä sekä 29 pykälän 1 momentti).

¥249∂ Tässä luvussa ei käsitellä niiden tuomioistuinten tuomioita, joiden tehtävänä on päättää kansallisten kilpailuviranomaisten
tekemien päätösten laillisuudesta. Näitä tuomioita käsitellään edellisessä luvussa, joka koskee yhteisön kilpailusääntöjen
soveltamista kansallisten viranomaisten toimesta.
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2. Kölnin maaoikeus, 17.1.2001, 28 O (Kart.) 537/99, P-69/00

Mannesmann Arcor AG & Co., Eschborn vastaan Deutsche Telekom AG, Bonn

Kantajalla ei oikeutta vahingonkorvauksiin tai takaisinmaksuun väitetysti kohtuuttomien
yhteenliittämismaksujen vuoksi, sillä valtio oli hyväksynyt maksut (EY:n perustamissopimuksen
82 artikla; siviilioikeuden 823 pykälän 2 momentti yhdessä televiestintälain 40 ja 39 pykälän sekä
29 pykälän 1 momentin kanssa; siviilioikeuden 812 pykälän 1 momentin 1 kohta).

3. Münchenin ylempi maaoikeus, 18.1.2001, U (K) 5630/99, P-235/99

McDonald’s Immobilien GmbH, München vastaan Riegele KG, Augsburg

Osapuolten välinen juomatoimituksia koskeva sopimus, johon sisältyy yksinoikeus, ei ole EY:n
perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohdan vastainen (KOM-tiedonanto C 121/2;
ryhmäpoikkeusasetus (ETY) N:o 1984/83).

4. Leipzigin maaoikeus, 26.1.2001, 02HK O 10319/99, P-47/00

ESAG Energieversorgung Sachsen Ost AG, Dresden vastaan Stadtwerke Görlitz AG, Görlitz

Pitkäaikainen sähköntoimitussopimus, johon sisältyy 70 prosentin hankintavelvoite, ei ole mitätön
(kilpailunrajoituslain (GWB) 1 ja 20 pykälä, EY:n perustamissopimuksen 81 artikla; siviilioikeuden
täytäntöönpanolain (AGBGB) 9 pykälä).

5. Kölnin maaoikeus, 21.2.2001, 28 O (Kart.) 409/99, P-200/99

Dr. Clemens Künzer, Köln, ynnä muita vastaan AOK-Bundesverband, Bonn, ynnä muita

Kantajalla ei ole oikeutta vaatia vastaajan Deutscher-Apotheker-Verband e.V:n kanssa apteekeilta
sytostaateista perittävistä hinnoista lääkeaineiden hintoja koskevan asetuksen nojalla tekemänsä
sopimuksen täytäntöönpanon kieltämistä (lääkeaineiden hintoja koskevan asetuksen (AMPreisVO)
5 artiklan 4 ja 5 kohta, EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohta; vilpillisestä kilpailusta
annetun lain (UWG) 1 pykälä).

6. Korkein oikeus, 6.3.2001, KVZ 20/00, P-73/00

CardioClinik Hamburg Krankenhausgesellschaft mbH, Hampuri vastaan BKartA

Ei perusteita EY:n kilpailuoikeuden hajautetulle soveltamiselle kilpailuviraston toimesta
(kilpailunrajoituslain 32 ja 50 pykälä; asetuksen N:o 17 3 artiklan 1 kohta; EY:n
perustamissopimuksen 10 artikla).

7. Düsseldorfin maaoikeus, 22.3.2001, 4 O 65/00, P-168/01

New York Blood Center, Inc., New York, USA vastaan Octopharma AG, Ziegelbrücke, Sveitsi, ynnä
muita

Vastaajilla ei ole Sveitsin tai Yhdysvaltojen oikeuden nojalla oikeutta Saksan oikeuden mukaan
muodollisesti mitättömän lisenssisopimuksen tekemiseen uudestaan, sillä sopimuksen
soveltamiskelpoisuus riippuu kilpailuoikeudellisten vaikutusten periaatteesta eikä kansainvälisen
yksityisoikeuden periaatteista (kilpailunrajoituslain 34 pykälän 1 momentin 1 kohta).

8. Cellen ylempi maaoikeus, 29.3.2001, 13 U 53/00 (Kart.), P-248/98

Auto Schneider GmbH, Ottweiler vastaan Volkswagen AG, Wolfsburg

Moottoriajoneuvojen jälleenmyyntiä koskevan sopimuksen irtisanominen jakelujärjestelmän
uudelleenjärjestelyn vuoksi kyseessä olevilla markkinoilla on laillinen; kantajalla ei oikeutta vaatia
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toimitusten jatkamista, mutta sillä on oikeus korvaukseen kauppaoikeuden 89 pykälän nojalla
(kilpailunrajoituslain 20 pykälä; ryhmäpoikkeusasetus 1475/95).

9. Düsseldorfin maaoikeus, 30.4.2001, 34 O (Kart.) 143/99, P-195/99

Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik GmbH, Konstanz vastaan AOK Bundesverband, Bonn,
ynnä muut

Röntgentutkimuksissa käytettäviin varjoaineisiin liittyvä kiinteän laitekorvauksen ja hintasuositus-
ten vahvistaminen rikkoo suorana hintojen vahvistamisena EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan
1 kohtaa (siviilioikeuden 823 pykälän 2 momentti ja 1004 pykälä yhdessä EY:n perustamissopimuk-
sen 81 artiklan kanssa; siviilioikeuden 242 pykälä).

10. Düsseldorfin maaoikeus, 9.5.2001, 34 O (Kart.) 192/99, P-54/00

1. Byk Gulden Lomberg; Konstanz, 2. Schwarz Pharma, Monheim vastaan AOK Bundesverband,
Bonn, ynnä muita

Lääkeainevalmistajilla on oikeus vaatia kiinteiden korvaussummien vahvistamisen kieltämistä, sillä
ne rikkovat EY:n perustamissopimuksen 81 artiklaa; erityisesti sairaskassat sekä lääkärien ja
sairaskassojen keskusjärjestö on luokiteltava yrityksiksi (siviilioikeuden 1004 pykälä ja 823 pykälän
2 momentti, EY:n perustamissopimuksen 81 artikla).

11. Düsseldorfin ylempi maaoikeus, 18.5.2001, U (Kart.) 28/00, P-166/98

Ichthyol-Gesellschaft Cordes, Hermani & Co., Hampuri vastaan 1. AOK Bundesverband, Bonn,
ynnä muita

Yhteisöjen tuomioistuimelle ennakkoratkaisupyyntö seuraavista kysymyksistä:

a) Onko lakisääteisiä sairaskassoja pidettävä kiinteiden korvaussummien vahvistamisen yhteydessä
EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuina yrityksinä?

b) Onko kiinteiden korvaussummien vahvistamista pidettävä EY:n perustamissopimuksen 81
artiklan 1 kohdassa (erityisesti a alakohdassa) tarkoitettuna kilpailunrajoituksena?

c) Missä olosuhteissa voisi olla mahdollista, että EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohtaa
ei sovelleta kiinteiden korvaussummien vahvistamiseen EY:n perustamissopimuksen 86 artiklan
2 kohdan ensimmäisen virkkeen nojalla?

12. Nürnberg-Fürthin maaoikeus, 23.5.2001, 3 O 2257/01, P-55/01

natGAS AG, Berliini vastaan Ferngas Nordbayern GmbH, Nürnberg

Siihen, että pääsymahdollisuudet jakeluverkkoon eivät ole riittävän vastavuoroisia eri jäsenvalti-
oissa, voidaan vedota ainoastaan silloin, kun on olemassa kansallinen vastavuoroisuuslauseke; kaa-
sualaa koskevassa EY:n sisämarkkinadirektiivissä ei säädetä tästä asiasta (kilpailunrajoituslain
19 pykälän 4 momentti, direktiivin 98/30/EY 19 artikla).

13. Düsseldorfin maaoikeus, 30.5.2001, 34 O (Kart.) 199/99, P-263/99

B. Braun Melsungen AG, Melsungen vastaan AOK Rheinland, Düsseldorf, ynnä muita

Kielto- ja vahingonkorvauskanne, joka koskee kiinteiden hintojen voimassa pitämistä ja
soveltamista sairaalan ulkopuolisten LDL-kolesterolin poistohoitojen osalta (siviilioikeuden 823
pykälän 1 momentti ja 1004 pykälä sekä EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohta).

14. Düsseldorfin maaoikeus, 30.5.2001, 34 O (Kart.) 195/99, P-260/99

Bayer Vital GmbH & Co. KG, Leverkusen vastaan AOK Bundesverband, Bonn, ynnä muita
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Kanne, jossa pyydetään kieltämään osallistuminen kiniinin kiinteiden korvaussummien määrittämi-
seen (siviilioikeuden 823 pykälän 2 momentti ja 1004 pykälä sekä EY:n perustamissopimuksen 81
artiklan 1 kohta).

15. Düsseldorfin maaoikeus, 20.6.2001, 34 O (Kart.) 36/01, P-75/01

Flughafen Düsseldorf GmbH, Düsseldorf vastaan Hapag-Lloyd Fluggesellschaft mbH,
Langenhagen

Kantajan lentokenttämaksujen korotus on pätevä, sillä maksu ei ole merkittävästi suurempi kuin
vastaavilla saksalaisilla lentokentillä, jotka kantajan tavoin ovat määräävässä asemassa markkinoilla
(siviilioikeuden 315 pykälä; kilpailunrajoituslain 19 pykälän 4 momentin 2 kohta; EY:n
perustamissopimuksen 82 artiklan toisen kohdan a alakohta).

16. Fankfurt am Mainin maaoikeus, 27.6.2001, 3-08 O 102/00, P-162/00

e.dis Energie Nord AG, Fürstenwalde/Spree vastaan DBEnergie GmbH, Frankfurt/M.

Sähköntoimitussopimukset, jotka ovat voimassa 15 vuotta ja sisältävät koko tarvittavan määrän
hankintaa koskevan lausekkeen, eivät kilpailunrajoituslain 103b pykälästä huolimatta riko lain 1
pykälää; ei tuntuvaa kilpailun rajoittamista tai määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä, koska
vastaaja olisi sähkön ostamisen sijasta voinut rakentaa oman sähkönjakeluverkon (EY:n
perustamissopimuksen 81 artikla; kilpailunrajoituslain 1, 19 ja 20 pykälä (uusi versio);
kilpailunrajoituslain 103a, 103b pykälä (vanha versio).

17. Korkein oikeus, 3.7.2001, KZR 31/99, P-97/97

Gödecke AG, Berliini vastaan AOK Bundesverband, Bonn, ja muut sairaskassojen keskusjärjestöt

Ennakkoratkaisupyyntö EY:n tuomioistuimelle siitä, ovatko EY:n perustamissopimuksen 81 ja 82
artikla yhdessä 86 artiklan kanssa ristiriidassa sellaisen kansallisen säädöksen kanssa, jonka mukaan
lakisääteisten sairaskassojen keskusjärjestöt vahvistavat yhdessä tiettyjen lääkeaineryhmien kiinteät
korvaussummat, ja onko tämän perusteella oikeutettua vaatia vahingonkorvausta kyseisiltä
keskusjärjestöiltä.

18. Korkein oikeus, 3.7.2001, KZR 32/99, P-108/97

Intersan, Institut f. pharm. u. klin. Forschung GmbH, Ettlingen vastaan AOK Bundesverband, Bonn,
ja muut sairaskassojen keskusjärjestöt

Ennakkoratkaisupyyntö EY:n tuomioistuimelle siitä, ovatko EY:n perustamissopimuksen 81 ja 82
artikla yhdessä 86 artiklan kanssa ristiriidassa sellaisen kansallisen säädöksen kanssa, jonka mukaan
lakisääteisten sairaskassojen keskusjärjestöt vahvistavat yhdessä tiettyjen lääkeaineryhmien kiinteät
korvaussummat, ja onko tämän perusteella oikeutettua vaatia vahingonkorvausta kyseisiltä
keskusjärjestöiltä.

19. Düsseldorfin ylempi maaoikeus, 11.7.2001, U (Kart.) 44/00, P-43/99

Mundipharma GmbH, Limburg/Lahn vastaan AOK BV; Bonn, ja muut sairaskassojen
keskusjärjestöt

Ennakkoratkaisupyyntö EY:n tuomioistuimelle siitä, onko lakisääteisten sairaskassojen harjoittamaa
lääkeaineiden kiinteiden korvaussummien vahvistamista pidettävä yritysten välisinä sopimuksina,
jotka rajoittavat kilpailua EY:n perustamissopimuksen 81 artiklassa tarkoitetulla tavalla, ja
voidaanko tällaisille sopimuksille myöntää EY:n perustamissopimuksen 86 artiklan 2 kohdan
ensimmäisen virkkeen nojalla poikkeus 81 artiklan soveltamisesta.
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20. Schleswigin ylempi maaoikeus, 17.7.2001, 6 U (Kart.) 67/00, P-29/01

ESSO Deutschland GmbH, Hampuri vastaan Klaus Schomann, Lübeck

EY:n perustamissopimuksen 81 artiklaa ei sovelleta rasitteeksi ilmoitettuun ostovelvoitteeseen, sillä
se ei koske tavaroiden vaihtoa vaan omistusoikeuden käyttöä, ja muussa tapauksessa rikottaisiin
rasiteperiaatetta. Kauppaedustajasopimukset eivät kuulu EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan 1
kohdan eivätkä kilpailunrajoituslain (vanha versio) 15, 18 ja 34 pykälän soveltamisalaan).

21. Kölnin maaoikeus, 2.8.2001, 83 O (Kart.) 85/00, P-7/01

Der Grüne Punkt-Duales System AG, Köln vastaan Interseroh AG, Köln

Kantaja on nostanut markkinointitakaajana toimivaa vastaajaa vastaan kanteen, joka koskee kiinteän
hävitysmaksun maksamista myyntipakkauksista, jotka kantajan jätehuoltoalan kumppanit
toimittavat vastaajalle (EY:n perustamissopimuksen 81 artikla; kilpailunrajoituslain 19 pykälän 1
momentin 4 kohdan 3 alakohta).

22. Kölnin maaoikeus, 5.9.2001, 28 O (Kart.) 166/00, P-97/00

RWE Energie AG, Essen vastaan STAWAG Stadterke Aachen AG, Aachen

Sähköntoimitussopimus, joka sisältää koko tarvittavan määrän hankintaa koskevan lausekkeen ja
joka on voimassa 20 vuotta, rikkoo kilpailunrajoituslain 103a pykälän kumoamisen jälkeen
kilpailunrajoituslain 1 pykälää; kesto on lyhennettävä ryhmäpoikkeusasetuksessa (ETY) N:o
1984/83 hyväksyttyyn viiteen vuoteen sopimuksen tekopäivästä.

23. Kielin maaoikeus, 12.9.2001, 14 O (Kart.) 176/98, P-197/98

Auto Discount Hürup GmbH, Hürup/Flensburg vastaan Volkswagen AG, Wolfsburg

Vastaajan jälleenmyyjilleen asettama kielto myydä jakeluverkoston ulkopuolisille jälleenmyyjille ei
riko EY:n perustamissopimuksen 81 artiklaa, koska sille on myönnetty poikkeus
ryhmäpoikkeusasetuksen (EY) N:o 1475/95 1 artiklan 3 kohdassa; komission tekemä päätös
sakkojen määräämisestä ei poista poikkeuslupaa, sillä havaitut vastaajan toteuttamat väärinkäytökset
on sittemmin poistettu eikä kantaja ole osoittanut muita esteitä.

24. Kölnin maaoikeus, 12.9.2001, 91 O 72/00, P-232/00

Telegate AG, München-Martinsried vastaan Deutsche Telekom AG, Bonn

NDIS-tietopankin käyttöä koskeviin saataviin liittyvä vastaajan pätevä vastavaatimus, joka koskee
kantajan esittämiä vaateita vastaajan kantajan puolesta tämän loppuasiakkailta tietopalveluista
perimien korvausten maksamisesta; vastaajan vaatima korvaus, joka on suuruudeltaan 0,12 DEM
liiketoimea kohden, ei ole kohtuuton, koska kantaja ei tarjoa puheensiirtopalveluja yleisölle, ja sen
vuoksi 12 pykälän 1 momentissa tarkoitettua tehokkaan palveluntarjonnan kustannuksia koskevaa
kriteeriä ei sovelleta kantajaan (televiestintälain 12 pykälä; kilpailunrajoituslain 19 pykälän 4
momentti; EY:n perustamissopimuksen 82 artikla).

25. Frankfurt am Mainin maaoikeus, 19.9.2001, 3-08 O 81/01, P-114/01

Günter ja Rosemarie Morlock, Pforzheim vastaan Totalfina Deutschland GmbH, Düsseldorf

Osapuolten tekemä huoltoasemasopimus ei ole mitätön, vaikka sopimusta ei olekaan tehty
kirjallisesti (kilpailunrajoituslain (vanha versio 34 pykälä) ja EY:n perustamissopimuksen 81
artiklan 1 kohta).
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26. Düsseldorfin maaoikeus, 26.9.2001, 34 O (Kart.) 54/01, P-133/01

Autohaus Haimerl GmbH, Dreieich vastaan Nissan Motor GmbH, Neuss

Kantajalla on oikeus jättää vastaajan myynninedistämistoimenpiteet (alennukset ja niin edelleen)
toteuttamatta, sillä niistä aiheutuu kantajalle valtuutettuna jälleenmyyjänä ilman suostumusta kus-
tannuksia vähintään 50 prosenttia (oikeus jälleenmyyntisopimuksen sisältämän uskollisuusvelvolli-
suuden soveltamatta jättämiseen, siviilioikeuden 242 pykälä); ei oikeutta soveltamatta jättämiseen
suoran/välillisen hintojen vahvistamisen perusteella toimenpiteiden yksipuolisuuden vuoksi (siviili-
oikeuden 823 pykälän 2 momentti, EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohta; kilpailunrajoi-
tuslain 14 ja 33 pykälä).

27. Düsseldorfin maaoikeus, 26.9.2001, 34 O (Kart.) 200/99, P-262/99

Dr. Schwalbe GmbH & Co. KG, Karlsruhe vastaan Kassenärztliche Bundesvereinigung, Köln, ynnä
muita

Oikeus kieltää kantajan lääkeaineiden maininta ”kiistanalaisten” lääkeaineiden luettelossa vastaajan
laatimissa ”lääkeaineiden taloudellista käyttöä koskevissa suosituksissa” (EY:n perustamissopimuk-
sen 81 artiklan 1 kohta).

28. Frankfurt am Mainin ylempi maaoikeus, 2.10.2001, 11 U (Kart.) 70/00, P-156/00

Gutenberg Buchhandlung; Inh. Jürgen Hollack, Brüssel/B vastaan S.Fischer Verlag GmbH,
Frankfurt am Main

Kantajana olevalla belgialaisella kirjakaupalla ei oikeutta vaatia vastaajan julkaisujen toimittamista
suoraan, sillä kotimaista vaikutusta (kilpailunrajoituslain 130 pykälän 2 momentti) tai tuntuvaa
vaikutusta markkinarakenteeseen ei ole (EY:n perustamissopimuksen 82 artikla).

29. Düsseldorfin maaoikeus, 24.10.2001, 34 O (Kart.) 55/01, P-94/01

Flughafen Düsseldorf GmbH, Düsseldorf vastaan Deutsche Lufthansa AG, Köln

Kantajalla on oikeus periä hinnastossaan vahvistetut markkinoilla tavanomaiset korvaukset vastaa-
jalta kantajan lentoaseman käytöstä; korvauksen nostaminen 1.4.2000 ei ole kantajan määräävän
aseman väärinkäyttöä (siviilioikeuden 315 pykälä; kilpailunrajoituslain 19 pykälän 4 momentin
2 kohta; EY:n perustamissopimuksen 82 artikla yhdessä siviilioikeuden 134 pykälän kanssa).

30. Dortmundin maaoikeus, 25.10.2001, 13 O 90/01, P-128/01

MEDIAN Telecom GmbH & Co.KG, Bochum vastaan OMAR Traders GmbH, Dreieich

Osapuolten välisen franchising-sopimuksen sisältämä yksinostovelvoite on pätevä (kilpailunrajoi-
tuslain 1 pykälä, 19 pykälän 1 momentti, EY:n perustamissopimuksen 81 ja 82 artikla).

31. Münchenin ylempi maaoikeus, 15.11.2001, U (K) 3825/01, P-55/01

natGAS AG, Berliini vastaan Ferngas Nordbayern GmbH, Nürnberg

Jakeluverkon käyttäminen yhdessä on mahdotonta vastavuoroisten pääsymahdollisuuksien puuttu-
misen vuoksi EU:n eri jäsenvaltioissa ainoastaan silloin, kun on olemassa kansallinen vastavuoroi-
suuslauseke; kaasualaa koskevassa EY:n sisämarkkinadirektiivissä ei säädetä tästä asiasta
(kilpailunrajoituslain 19 pykälän 4 momentin 4 kohta, direktiivin 98/30/EY 19 artikla).
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32. Düsseldorfin maaoikeus, 7.12.2001, 4 O 506/99, P-137/01

Mauser Werke GmbH, Brühl vastaan Marmor Deutschland Kunststoffherstellung GmbH, Erkelenz

Kantajalla on oikeus vaatia vastaajalta tilintarkastustietoja, muita tietoja ja vahingonkorvauksia kan-
tajan omistamaan patenttiin sisältyvän tiedon laittomasta käytöstä; kantaja ei ole käyttänyt väärin
määräävää markkina-asemaansa kieltäytyessään myöntämästä vastaajalle lisenssiä, koska vastaaja ei
ollut tarjonnut sopimusta (patenttilain 139 pykälän 2 momentti, 140b pykälä; siviilioikeuden 242
pykälä; kilpailunrajoituslain 20 pykälä; EY:n perustamissopimuksen 81 ja 82 artikla).

Ranska

1. Korkein hallinto-oikeus (Conseil d’État)

Korkein hallinto-oikeus vahvisti oikeuskäytäntönsä, jonka mukaan kilpailusäännöt kuuluvat hallinnollisten
tuomioistuinten valvomaan lainsäädäntöön.

Syyskuun 13. päivänä 2000 annetussa asetuksessa N:o 2000-893 säädetään ehdoista, joilla luonteeltaan
tieteelliset tai tekniset julkiset laitokset ja korkeakoulut voivat myöntää yrityksille tai yksityishenkilöille
toimintaresursseja. Saatuaan kanteen tämän asetuksen kumoamisesta korkein hallinto-oikeus (tuomio nro
225473, 5.9.2001) totesi, että lainsäätäjä oli halunnut antaa tällaisille laitoksille mahdollisuuden tarjota
palveluja antamatta niille yksinoikeutta, joka oli nimenomaan kielletty EY:n perustamissopimuksen 81 ja 82
artiklassa. Julkisten laitosten suosiminen tai kilpailun vääristäminen ei ollut julkisten ja yksityisten laitosten
erilaisten toimintaedellytysten tavoitteena eikä vaikutuksena. Korkein hallinto-oikeus katsoi, että nämä
säännökset eivät olleet ristiriidassa EY:n perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklan kanssa, ja se hylkäsi kanteen.

Korkein hallinto-oikeus (tuomio nro 221767 222315, 16.5.2001) hylkäsi kumoamiskanteen, joka koski
Mutualité Sociale Agricolin vakuutuskassojen sääntöjä ja määräyksiä. Se katsoi, että yleisen verolain
1027 ja 1085 pykälässä säädetyt verotukselliset edut liittyivät Mutualité Sociale Agricolen
vakuutuskassojen rooliin perussosiaaliturvajärjestelmien hallinnoijina. Vaikka vakuutuskassojen
voitaisiinkin katsoa olevan määräävässä asemassa siltä osin kuin on kyse niiden toiminnasta täydentävien
vakuutusten hallinnoijina, kyseiset verovapautukset eivät erittäin rajoitetun luonteensa vuoksi olleet
omiaan mahdollistamaan määräävän aseman väärinkäyttöä.

Korkein hallinto-oikeus (tuomio nro 218078, 30.3.2001) kieltäytyi kumoamasta sosiaaliturvalain L861-3
pykälän täytäntöönpanoa koskevaa määräystä todeten, että se ei ollut ristiriidassa EY:n perustamissopimuksen
81 ja 82 artiklan kanssa. Ei ollut osoitettu, että koska kyseisessä artiklassa säädetään erilaisten hoitojen tai
laitteiden korvaamisesta, se olisi antanut pakollisille sairausvakuutusjärjestelmille mahdollisuuden vääristää
kilpailua täydentävien sairausvakuutusten markkinoilla tai käyttää väärin määräävää asemaansa kyseisillä
markkinoilla.

Korkein hallinto-oikeus (tuomio nro 218067, 27.7.2001) kumosi 30 päivänä heinäkuuta 1985 annetun
asetuksen 25 artiklan, jossa myönnetään vapautus velvollisuudesta kilpailuttaa sopimukset, joilla
paikallisviranomaiset ostavat tarvikkeita UGAPilta (Union des Groupements d’Achats Publics), todeten
sen olevan ristiriidassa direktiivin 93/36/ETY kanssa. Korkein hallinto-oikeus totesi kuitenkin, että
UGAPin ei ollut osoitettu käyttävän väärin määräävää asemaansa tarjouskilpailujen
hallinnointimarkkinoilla ja että sellaisten viranomaisten edustajien, jotka olivat mahdollisia ostajia,
kuuluminen UGAPin hallitukseen ei ollut todiste kilpailua rajoittavasta käytännöstä.

Kuohuviiniä koskevassa asiassa korkein hallinto-oikeus (tuomio nro 193369, 16.2.2001) totesi, että
kyseessä olevassa asetuksessa käyttöön otetut verot, joiden tarkoituksena ei ollut sellaisen laitoksen
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rahoittaminen, jonka toiminnot olivat EY:n perustamissopimuksen 85 artiklan määräysten vastaisia, eivät
olleet ristiriidassa kyseisen artiklan kanssa.

2. Muut tuomioistuimet

Paun muutoksenhakutuomioistuimen annettua tuomion, jossa vapautettiin syytetyt, jotka olivat harjoittaneet
keinosiemennystä, vaikka niille ei ollut myönnetty liiketoiminta-aluetta ja ne eivät olleet lisensoituja
keinosiementäjiä, korkein oikeus (Cour de Cassation) totesi, että EY:n perustamissopimuksen 82 artikla ei
estä jäsenvaltiota myöntämästä hyväksytyille nautakarjan siemennyskeskuksille tiettyjä yksinoikeuksia
rajoitetulla alueella.

Italia

1. Kansallisten tuomioistuinten päätökset

– Korkeimman oikeuden työoikeudellinen osasto, tuomio nro 6307, 4.5.2001. Korkein oikeus kumoaa
yhteisöjen tuomioistuimen asiassa 55/96 antaman tuomion mukaisesti vuonna 1991 annetun lain nro
223 25 pykälän määräykset, jotka koskevat työllistämispalveluja. Vaikka pykälässä annetaankin
työnantajille oikeus palkata nimeltä mainittuja työttömiä henkilöitä, siinä määrätään, että julkinen
laitos tarkistaa ennakolta työhön otettavien henkilöiden henkilöllisyyden, mitä pidetään
työvoimatoimistojen määräävän aseman väärinkäyttönä.

– Korkein oikeus, tuomio nro 8887, 30.6.2001. Korkein oikeus totesi, että Associazione Bancaria
Italianan jäsenlaitosten sopimat yhtenäiset pankkitoimintaa koskevaa säännöt eivät kattavien
takaussopimusten osalta rikkoneet EY:n perustamissopimuksen 81 artiklaa.

2. Ennakkoratkaisupyynnöt

Tutkiessaan Consorzio Industrie Fiammiferin kannetta kilpailuviraston 13. heinäkuuta 2000 tekemää
päätöstä (Consorzio Industrie Fiammiferi) vastaan, jonka mukaan perustamissopimuksen 81 artiklaa oli
rikottu, Lazion alueellinen hallinto-oikeus siirsi 4. huhtikuuta 2001 antamallaan määräyksellä kaksi asiaa
EY:n perustamissopimuksen 234 artiklan nojalla yhteisöjen tuomioistuimelle pyytäen ennakkoratkaisua.
Se esitti seuraavat kysymykset:

”1. Kun yritysten välinen sopimus vaikuttaa kielteisesti kauppaan yhteisössä ja kun kansallisessa
lainsäädännössä edellytetään tällaista sopimusta tai helpotetaan sen tekemistä taikka vahvistetaan
kyseisiä vaikutuksia, erityisesti hintojen määrittämisen tai markkinoiden jakamista koskevien
järjestelyjen osalta, edellyttääkö [EY:n perustamissopimuksen] 81 artikla sitä tai salliiko se sen, että
virallinen kilpailuviranomainen ei sovella tätä toimenpidettä ja rankaisee yritysten
kilpailunvastaisesta toiminnasta tai ainakin kieltää sen tulevaisuudessa ja, jos näin on, mitkä ovat
oikeudelliset seuraamukset?

2. Onko [EY:n perustamissopimuksen] 81 artiklan 1 kohtaa sovellettaessa mahdollista katsoa, että
kansallinen lainsäädäntö, jonka mukaan valtuudet vahvistaa tuotteen myyntihinnat on annettu
tietylle ministeriölle ja valtuudet jakaa tuotanto yritysten kesken on annettu konsortiolle, johon
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kyseisten tuottajien on kuuluttava, jättää mahdollisuuden kilpailuun, jota kyseisten yritysten
itsenäinen toiminta voi estää, rajoittaa tai vääristää?”

Alankomaat

Alankomaiden tuomioistuimet sovelsivat yhteisön kilpailulainsäädäntöä seuraavissa päätöksissä. On
huomattava, että myös silloin kun Alankomaiden tuomioistuimet soveltavat Alankomaiden kilpailulakia,
ne tulkitsevat EY:n perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklaa, sillä kyseinen laki perustuu yhteisön
kilpailusääntöihin.

1. Alankomaiden korkein oikeus (Hoge Raad der Nederlanden), 16.2.2001, B.V. Maatschappij
Drijvende Bokken vastaan Stichting Pensioenfonds voor de Vervoer- en Havenbedrijven

Korkeimman oikeuden tuomio yhteisöjen tuomioistuimen vastattua (tuomio 21.9.1999, asia C-219/97,
Kok. 1999, s. I-6121) kysymyksiin, joista korkein oikeus pyysi ennakkoratkaisua: eläkerahastoa voidaan
pitää EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuna yrityksenä, ja EY:n
perustamissopimuksen 82 ja 86 artikla eivät estä julkisia viranomaisia myöntämästä eläkerahastolle
yksinoikeutta hallinnoida täydentävää eläkejärjestelmää tietyllä alalla.

2. Utrechtin tuomioistuin (Rechtbank Utrecht), 14.3.2001, V&S Groothandel B.V. vastaan Jacobus
Klop

Tuomioistuin totesi, että perustamissopimuksen 81 artiklan 3 kohdan soveltamisesta franchising-
sopimusten ryhmiin annetun asetuksen (ETY) N:o 4087/88 3 artiklan 1 kohdassa säädettyä poikkeuksen
edellytystä ei täytetty. Lisäksi tilanne näytti kuuluvan asetuksen 5 artiklan soveltamisalaan, minkä vuoksi
asetuksen 1 artiklan 1 kohdassa säädettyä poikkeusta ei voitu soveltaa.

3. Haagin muutoksenhakutuomioistuin (Gerechtshof ‘s-Gravenhage), 22.3.2001, Vereniging Centraal
Bureau voor de Rijn- en binnenvaart en Internationale Tankscheepvaartvereniging vastaan
Alankomaiden valtio

Sotilaskäyttöön tarkoitettujen polttoaineiden kuljetuksessa käytetty putkisto oli joillakin reiteillä,
esimerkiksi Pernis–Schiphol, ainoa polttoaineiden kuljetusputkisto. Näin ollen valtiolla oli taloudellinen
valta-asema, sillä ainoastaan se pystyi tekemään sopimuksia putkiston käytöstä. Tämä ei kuitenkaan ollut
syynä perustamissopimuksen 81 artiklassa ja sitä seuraavissa artikloissa määrättyjen kilpailusääntöjen ja
Alankomaiden kilpailulain rikkomiseen. Ei ollut todisteita EY:n perustamissopimuksen 87 artiklassa
kielletystä valtiontuesta yrityksille. Rikkoiko valtio kilpailusääntöjä niillä kilpailua vääristävillä ehdoilla,
joilla se teki sopimuksia putkiston siviilikäytöstä, riippui siitä, siirrettiinkö tällaiseen käyttöön liittyvät
kustannukset täysimääräisesti hintaan.

4. Haagin muutoksenhakutuomioistuin (Gerechtshof ‘s-Gravenhage), 31.5.2001, Koninklijke
Nederlandse Voetbalbond (KNVB) vastaan Feyenoord

Tässä asiassa, joka koskee erilaisia jalkapallo-otteluihin liittyviä oikeuksia, tuomioistuin vahvisti
Rotterdamin tuomioistuimen 9. syyskuuta 1999 antaman tuomion. KNVB toimi sääntöjensä perusteella
”keskusvirastona”, joka vahvisti jäsentensä puolesta näitä kuulematta lähetysoikeuksien hinnan, jotta se
voisi itse käyttää näitä lähetysoikeuksia. Kyse oli näin ollen kilpailulain 6 pykälän 1 momentissa ja EY:n
perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta yritysten välisestä kilpailua rajoittavasta
sopimuksesta tai yritysten yhteenliittymän päätöksestä.
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5. Elinkeinoelämän valituslautakunta (College van Beroep voor het Bedrijfsleven), 5.6.2001, Apotheek
Neptunus vastaan College tarieven gezondheidszorg

Tässä terveydenhuoltomaksulakia koskevassa asiassa valituslautakunta totesi, että Euroopan yhteisöjen
tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan jäsenvaltio rikkoo EY:n perustamissopimuksen
10 artiklaa yhdessä 81 artiklan kanssa, kun se edellyttää tai edistää 81 artiklan vastaisten
kilpailusäännösten antamista tai vahvistaa niiden vaikutusta tai poistaa omilta säännöiltään
lainsäädännön luonteen siirtämällä yksityisille markkinatoimijoille vastuun talouselämään vaikuttavien
päätösten tekemisestä. Valituslautakunta totesi, että esitetyistä perusteluista ei voitu päätellä tämän
pitäneen mahdollisesti paikkansa.

6. Rotterdamin tuomioistuin (Rechtbank Rotterdam), 14.6.2001, Galerie Y vastaan Mondriaan
Stichting

Tuomioistuin totesi, että kyse ei ole kilpailulainsäädännössä tarkoitetusta yrityksestä, kun julkinen laitos
toimii tukea myöntävänä viranomaisena. Sen vuoksi kilpailulain 6 pykälään ja EY:n
perustamissopimuksen 81 artiklaan perustuva kanne hylättiin. Tuomioistuin totesi myös, että ei ollut
ristiriitaa EY:n perustamissopimuksen 86 artiklan 1 kohdan kanssa luettuna yhdessä 82 artiklan kanssa,
sillä taidekauppaa koskeva asetus ja sen nojalla tehdyt päätökset gallerioiden hyväksymisestä eivät
koskeneet julkisia yrityksiä tai yrityksiä, joille Alankomaiden valtio (tai sen elin) on myöntänyt erityis-
tai yksinoikeuksia.

7. Haagin tuomioistuin (Rechtbank ‘s-Gravenhage), 25.7.2001, Dutchtone N.V. vastaan Alankomaiden
valtio

Lisämaksusta luopumista ei voida pitää toimenpiteenä, jolla tuetaan julkista yritystä tai yritystä, jolle on
myönnetty erityis- tai yksinoikeuksia. Sen vuoksi ei ole ristiriitaa EY:n perustamissopimuksen
86 artiklan 1 kohdan kanssa luettuna yhdessä 82 artiklan kanssa. Lisäksi tuomioistuin totesi, että asiassa
ei ole kyse EY:n perustamissopimuksen 87 artiklassa tarkoitetusta valtiontuesta, sillä kilpailu ei vääristy
tai uhkaa vääristyä.

Itävalta

Useat menettelyt koskivat oluen- tai kahvintuottajien välisiä toimitussopimuksia, joiden
seurauksena ravitsemusliike ei pystynyt saavuttamaan myyntitavoitteita ja tuottaja vaati takaisin
”myynninedistämismaksunsa”.

Korkeimman oikeuden oli tehtävä menettelyssä 7Ob211/99 päätös yksinoikeudellisesta
kahvinostosopimuksesta ja siihen liittyvistä ”myynninedistämismaksuista”. Ravitsemusliike teki
kahvimarkkinoiden markkinajohtajan kanssa Itävallassa sopimuksen, joka koski useita tuhansia kiloja
kahvia. Kun ei päästy lähellekään myyntitavoitteita ja yksi vastaajista oli tehnyt konkurssin,
kahvintuottaja vaati maksamaan osan ”myynninedistämismaksuista” takaisin. Vastaaja esitti muun
muassa, että yksinostosopimus rikkoo EY:n perustamissopimuksen 81 artiklaa. Korkein oikeus pyysi
useista kysymyksistä ennakkoratkaisua. Se kysyi esimerkiksi, onko kyseessä olevassa tapauksessa kyse
81 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan kuuluvasta sopimuksesta, kuuluuko se ryhmäpoikkeuksen
soveltamisalaan, olisiko sopimuksen pituus määriteltävä selvästi asetuksen (ETY) N:o 1984/83
mukaisesti ja vaikuttaisiko sopimuksen mahdollinen mitättömyys myös takaisinmaksuvaatimukseen.
Sopimus allekirjoitettiin vuonna 1993 eli ennen Itävallan liittymistä Euroopan talousalueeseen ja
Euroopan unioniin, ja se lopetettiin tammikuussa 1995 (Itävallan liityttyä EU:hun).
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Menettely 3Ob296/99 koskee kymmenvuotista oluentoimitussopimusta markkinoilla johtavassa
asemassa olevan panimon ja diskon omistajien välillä, vastineeksi tarjottuja huomattavia
myynninedistämismaksuja ja varaston toimittamista. Toiminnan päättyessä vuonna 1997, kaksi vuotta
ostosopimuksen tekemisen jälkeen, panimo vaati myynninedistämismaksujen ja varaston arvon osittaista
takaisinmaksua. Diskon omistajat väittivät, että ostosopimus oli ristiriidassa sovellettavan
ryhmäpoikkeuksen kanssa ja sen vuoksi mitätön. Korkein oikeus totesi sopimuksen mitättömyyden
osalta, että ainoastaan ne sopimuksen osat, joita kielto koskee, ovat mitättömiä. Jos toimitus- ja
palvelusopimukset ovat kuitenkin mitättömiä EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan nojalla, on silloin
ensi sijassa rahan tai varastojen siirtäminen tietyissä yhteisön lainsäädännön vastaisissa olosuhteissa
lainvastaista. Silloin panimo ei voisi käyttää takaisinmaksuvaatimuksensa perusteluna tällaisia
sopimusmääräyksiä. Päätös siirrettiin takaisin alemmalle tuomioistuimelle sen määrittelemiseksi,
täyttyivätkö kaikki EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan edellytykset todellakin.

Samanlaisessa menettelyssä 6Ob290/99 (kantajana sama panimo) asia palautettiin samoin alemmalle
tuomioistuimelle, jotta tämä tutkisi, täyttyvätkö EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan
arviointiperusteet.

Ruotsi

Götan muutoksenhakutuomioistuin määräsi Ruotsin siviili-ilmailuhallinnolle (Luftfartsverket)
400 miljoonan Ruotsin kruunun sakon määräävän aseman väärinkäytöstä SAS:ää vastaan, sillä se rikkoi
EY:n ja Ruotsin kilpailuoikeutta. Tuomio merkitsee siviili-ilmailuhallinnolle myös toisen 400 miljoonan
Ruotsin kruunun tulojen menetystä. Kyseessä oleva väärinkäyttö koskee hintojen eriyttämistä. Useiden
vuosien ajan SAS oli maksanut erityisiä maksuja siviili-ilmailuhallinnolle terminaali 2:n rahoittamiseksi
niiden tavanomaisten maksujen lisäksi, jotka muut lentoyhtiöt maksoivat Arlandan lentoaseman käytöstä.
Tuomioistuin katsoi, että sekä kilpailulain 19 pykälää että EY:n perustamissopimuksen 82 artiklaa voitiin
soveltaa. Tuomiosta on valitettu korkeimpaan oikeuteen.

Yhdistynyt kuningaskunta

Asiassa Hendry & others and World Professional Billiards and Snooker Association Ltd (Asia N:o
HC0100813) korkein oikeus totesi, että urheilujärjestöjen sääntö, jonka mukaan jäsenillä täytyi olla
järjestön lupa kilpailuihin osallistumiseksi, oli mitätön EY:n perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklan
nojalla.

Belgian, Tanskan, Espanjan, Kreikan, Irlannin, Luxemburgin, Portugalin ja Suomen kilpailuviranomaiset
eivät ole ilmoittaneet kansallisten tuomioistuintensa antamista tuomioista, joissa sovelletaan yhteisön
kilpailusääntöjä tai joihin on haettu ennakkoratkaisua yhteisöjen tuomioistuimelta.

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

Vuonna 2001 komission kilpailun pääosasto vastasi kymmeneen jäsenvaltioiden tuomioistuinten vuoden
1993 tiedonannon nojalla esittämään pyyntöön. Näistä pyynnöistä kahdeksan tuli Espanjan
tuomioistuimilta, ja ne koskivat öljy-yhtiöiden ja huoltoasemayrittäjien välisiä riitoja. Esitetyt
kysymykset olivat usein samantapaisia. Yhdeksäs pyyntö tuli saksalaiselta tuomioistuimelta ja koski
palvelusopimuksen laillisuutta. Kymmenes pyyntö tuli itävaltalaiselta tuomioistuimelta ja koski VISA-
asiaa.
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Stuttgartin maaoikeus (Landgericht Stuttgart) ilmoitti komissiolle joulukuussa 2000, että DSD:n ja
kierrätysyhtiöiden välisen palvelusopimuksen laillisuus vaikuttaa käsiteltävänä olevan riidan ratkaisuun.
Stuttgartin maaoikeus kysyi, riippuuko palvelusopimuksen laillisuus komission päätöksestä ja onko
komissio tehnyt päätöksen. Tammikuussa 2001 komissio vastasi, että se tutkii palvelusopimuksia ja
aikoo myöntää poikkeusluvan päätöksellä. Komissio viittasi myös kansallisten tuomioistuinten ja
komission välistä yhteistyötä koskevaan tiedonantoon, jonka mukaan kansallisen tuomioistuimen on
keskeytettävä menettely komission päätöstä odottaessaan, jos se katsoo, että yksittäispoikkeus on
mahdollinen (30 kohta).

Asiasta vastaavan yksikön johtaja vastasi 26. tammikuuta Madridin ensimmäisen oikeusasteen
tuomioistuimen (Juzgado de Primera Instancia) nro 48 pyyntöön, joka oli päivätty 1. joulukuuta 2000 ja
joka saapui pääosastoon 3. tammikuuta 2001. Tuomioistuimen kysymykset koskivat pääasiassa sitä, onko
huoltoasemayrittäjä luokiteltava kauppaedustajaksi vai riippumattomaksi jälleenmyyjäksi sopimukseen
sisältyvien kaupallista riskiä koskevien lausekkeiden vuoksi, ja sitä, sovelletaanko vertikaalisia
rajoituksia koskevia asetuksia (ETY) N:o 1984/83 ja (EY) N:o 2790/1999 asian osapuolten
perussopimussuhteeseen. Kauppaedustajan ja jälleenmyyjän välistä eroa yhteisön kilpailulainsäädännön
nojalla koskeva vastaus perustui suurelta osin 24. toukokuuta 2000 annettujen vertikaalisia rajoituksia
koskevien suuntaviivojen (250) 12–20 kohtaan. Komissio antoi tuomioistuimelle tietoja myös asetusten
(ETY) N:o 1984/83 ja (EY) N:o 2790/1999 ajallisesta rajaamisesta ja niiden käytännön soveltamisesta.

Asiasta vastaavan yksikön johtaja vastasi 9. helmikuuta 2001 Madridin Juzgado de Primera Instancian
nro 73 12. joulukuuta 2000 esittämään pyyntöön, joka saapui pääosastoon 11. tammikuuta 2001.
Tuomioistuimen kysymykset olivat samanlaisia kuin aikaisemmassa tapauksessa, samoin kuin komission
vastaus.

Asiasta vastaavan yksikön johtaja vastasi 3. huhtikuuta kahteen Lucenan (Córdoba) Juzgado de Primera
Instancian nro 1 pyyntöön, jotka oli päivätty 8. joulukuuta 2000 ja jotka saapuivat pääosastoon
25. tammikuuta ja 22. helmikuuta 2001. Yksi tuomioistuimen kysymyksistä koski kauppaedustajan
käsitettä yhteisön kilpailuoikeudessa. Komission vastaukset olivat samanlaiset kuin aikaisemmissa
asioissa. Tuomioistuin halusi lisäksi tietää, oliko öljy-yhtiö ilmoittanut kyseessä olevasta sopimuksesta
komissiolle asian IV/33.503 (251) yhteydessä, jolloin sopimuksen 10-vuotinen voimassaoloaika asetuksen
(ETY) N:o 1984/83 mukaisen ryhmäpoikkeuksen soveltamiseksi voisi alkaa siitä ajankohdasta, ja
voisiko sopimuksen yksinoikeuslauseke koskea myös muita tuotteita, kuten voiteluaineita,
ryhmäpoikkeuksesta hyötymiseksi saman asetuksen nojalla. Vastauksessaan johtaja ilmoitti
tuomioistuimelle, että öljy-yhtiö oli ilmoittanut vakiosopimuksista, jotka olivat samanlaisia kuin
tuomioistuimen tutkittavana asiassa IV/33.503 oleva sopimus. Sopimuksen keston osalta johtaja vastasi,
että asetuksen (ETY) N:o 1984/83 johdanto-osan 11 ja 18 kappaleessa viitataan yksinostovelvoitteen
kestoon ja että 10 vuoden laskenta olisi sen vuoksi aloitettava siitä ajankohdasta, jolloin kyseinen lauseke
tulee voimaan. Lopuksi johtaja muistutti tuomioistuinta ehdoista, jotka asetuksen 11 artiklan mukaan on
täytettävä, jotta ryhmäpoikkeus kattaisi voiteluaineiden oston yhdeltä ainoalta toimittajalta, toisin sanoen
että toimittaja antaa käyttöön tai rahoittaa öljynvaihtolaitteet tai moottoriajoneuvojen voitelulaitteet.

Wienin ylempi maaoikeus (Oberlandesgericht Wien) kysyi 4. huhtikuuta 2001 kansallisten
tuomioistuinten ja komission välistä yhteistyötä koskevaan tiedonantoon viitaten kilpailun pääosastolta
tilanteesta VISA-asiassa. Tuomioistuimen mielestä tässä asiassa esille tulleet kysymykset olivat
samanlaisia kuin eräässä kansallisessa kartelliasiassa. Komissio vastasi 6. huhtikuuta 2001, että se tutki

¥250∂ EYVL C 291, 13.10.2000, s. 1.
¥251∂ Katso XXIII kilpailupolitiikkaa koskevan kertomuksen (1993) 226 kohta, XXIV kilpailupolitiikkaa koskevan

kertomuksen (1994) s. 386 ja 30. kesäkuuta 1994 annettu komission lehdistötiedote IP/94/596.
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VISAn niin sanottuja monenvälisiä toimitusmaksuja, jotka olivat osa komissiolle ilmoitettua sopimusta.
Mukaan liitettiin asiaa koskeva komission lehdistötiedote ja asian käsittelystä vastaavan henkilön nimi,
jolle voisi esittää lisäkysymyksiä.

Asiasta vastaavan yksikön johtaja vastasi 3. toukokuuta 2001 Torroxin (Málaga) Juzgado de Primera
Instancian nro 1 pyyntöön, joka oli päivätty 9. tammikuuta 2001 ja joka saapui pääosastoon
26. maaliskuuta 2001. Tuomioistuimen kysymykset olivat samanlaiset kuin Lucenan Juzgado de Primera
Instancian nro 1 esittämät kolme ensimmäistä kysymystä (katso edellä). Ne koskivat kauppaedustajan
käsitettä yhteisön kilpailulainsäädännössä, sitä, oliko öljy-yhtiö ilmoittanut komissiolle kiistanalaisesta
sopimuksesta asian IV/33.503 yhteydessä ja mistä ajankohdasta sopimuksen 10 vuoden pituisen
voimassaolon voitiin katsoa alkaneen asetuksen (ETY) N:o 1984/83 mukaisen ryhmäpoikkeuksen
saamiseksi. Komission vastaus oli näin ollen samanlainen kuin 3. huhtikuuta 2001 annettu vastaus (katso
edellä).

Asiasta vastaavan yksikön johtaja vastasi 26. kesäkuuta ja 20. heinäkuuta kahteen La Bisbal d’Empordàn
(Girona) Juzgado de Primera Instancian nro 3 pyyntöön, jotka oli päivätty 14. toukokuuta ja
12. kesäkuuta 2001 ja jotka saapuivat pääosastoon 21. toukokuuta ja 13. heinäkuuta 2001. Yksikön
johtaja esitti ensin joitakin yleisiä huomioita vertikaalisista rajoituksista annettujen asetusten (ETY) N:o
1984/83 ja (EY) N:o 2790/1999 soveltamisesta asian osapuolten perussopimussuhteeseen. Nämä
huomiot olivat samanlaisia kuin Madridin Juzgado de Primera Instancia -tuomioistuimille nro 48 ja
73 annetut vastaukset, joita on käsitelty edellä. Tuomioistuin halusi tietää, mistä ajankohdasta
sopimuksen 10 vuoden voimassaoloaika voitaisiin alkaa laskea asetuksen (ETY) N:o 1984/83 mukaisen
ryhmäpoikkeuksen saamiseksi. Tätä olivat kysyneet myös Lucenan ja Torroxin tuomioistuimet (katso
edellä). Myös komission vastaus oli samanlainen lukuun ottamatta yksinostovelvoitteen
alkamisajankohtaa, sillä toimittaja ei tässä tapauksessa ollut mikään niistä yrityksistä, joita asia
IV/33.503 koski. Toinen tuomioistuimen esittämä kysymys koski sitä, oliko kyse jälleenmyyntihintojen
määräämisestä, kun toimittaja antoi suositushinnat, joihin liittyi vähimmäismarginaali jälleenmyyjälle
sekä jälleenmyyjän mahdollisuus muuttaa jälleenmyyntihintaa. Yksikön johtajan vastauksessa selvitettiin
olosuhteita ja tilanteita, joissa tällaiset tapaukset voisivat kuulua EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan
1 kohdan soveltamisalaan, ja kehotettiin tuomioistuinta ottamaan huomioon vertikaalisia rajoituksia
koskevien komission suuntaviivojen 47 kohta. Tuomioistuin kysyi myös sitä, olisiko
jälleenmyyntihintojen määrääminen, jos siitä oli kyse tässä tapauksessa, asetuksen (EY) N:o 2790/1999
4 artiklan a kohdassa kuvailtu vakava kilpailunrajoitus. Komissio vastasi, että asetuksessa säädettyä
poikkeusta ei voitaisi soveltaa, jos tuomioistuin katsoisi marginaalien vahvistamisen merkitsevän
jälleenmyyntihinnan määräämistä. Tuomioistuinta kehotettiin lukemaan vertikaalisia rajoituksia
koskevan komission tiedonannon 46 ja 66 kohdat. Lopuksi tuomioistuin kysyi, oliko komissio samaa vai
eri mieltä kansallisten kilpailuviranomaisten tekemistä päätöksistä. Komissio vastasi, että kyseisten
viranomaisten päätöksistä voitaisiin valittaa kansallisissa tuomioistuimissa kansallisen
oikeusjärjestelmän mukaisesti, eikä komissiolta voi hakea muutosta tällaisiin päätöksiin. Tällaisessa
menettelyssä komissiolta voitaisiin pyytää lausuntoa siitä, kuinka yhteisön oikeutta olisi tulkittava. Se
voisi antaa tällaisen lausunnon arvioimatta kansallisten kilpailuviranomaisten päätöksiä sellaisenaan.
Komissio muistutti tuomioistuinta sen mahdollisuudesta esittää ennakkoratkaisupyyntö yhteisöjen
tuomioistuimelle. Lopuksi komissio totesi, etteivät kansallisten kilpailuviranomaisten aikaisemmat
päätökset sido komissiota.

Asiasta vastaavan yksikön johtaja vastasi 9. heinäkuuta 2001 Madridin Juzgado de Primera Instancian
nro 40 pyyntöön, joka oli päivätty 23. helmikuuta 2001 ja joka saapui pääosastoon 19. huhtikuuta 2001.
Tuomioistuimen kaksi ensimmäistä kysymystä koskivat sitä, onko huoltoasemayrittäjä luokiteltava
kauppaedustajaksi vai itsenäiseksi jälleenmyyjäksi ottaen huomioon sopimukseen sisältyvät kaupallista
riskiä koskevat lausekkeet ja sovelletaanko vertikaalisista rajoituksista annettuja asetuksia (ETY) N:o
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1984/83 ja (EY) N:o 2790/1999 asian osapuolten perussopimussuhteeseen. Kysymykset olivat
samanlaisia kuin edellä käsitellyt Madridin Juzgado de Primera Instancian nro 48 esittämät kysymykset,
ja myös komission vastaus oli samanlainen. Kolmas kysymys koski sitä, mikä olisi polttoaineen
yksinostosopimuksen enimmäisvoimassaoloaika, jotta se kuuluisi ryhmäpoikkeuksen soveltamisalaan.
Komissio muistutti tuomioistuinta siitä, että se tulkitsee tiukasti asetuksen (ETY) N:o 1983/84
12 artiklan 2 kohdassa säädettyjä ehtoja. Asetuksessa säädetään enintään 10 vuoden poikkeusluvasta
tällaiselle lausekkeelle. Se viittasi siihen, että on mahdollista tehdä oikeudellisia järjestelyjä, joissa
toimittajat ja jälleenmyyjät solmivat vastavuoroisia sopimussuhteita, joihin sisältyy omistusoikeuden
väliaikainen siirtäminen tai esineoikeuksien luominen ja liiketilojen vuokraaminen takaisin 10 vuoden
voimassaoloaikaa koskevan säännön kiertämiseksi. Se muistutti myös asetuksen (EY) N:o 2790/1999
5 artiklan a alakohdassa ja vertikaalisia rajoituksia koskevien suuntaviivojen 59 kohdassa säädetyistä
ehdoista, joilla tällaisten lausekkeiden kesto rajataan viiteen vuoteen.

Asiasta vastaavan yksikön johtaja vastasi 17. heinäkuuta 2001 Madridin Juzgado de Primera Instancian
nro 8 pyyntöön, joka oli päivätty 11. kesäkuuta 2001 ja joka saapui pääosastoon 29. kesäkuuta 2001.
Tuomioistuin halusi tietää, oliko öljy-yhtiö ilmoittanut kyseisestä sopimuksesta komissiolle asian
IV/33.503 yhteydessä. Kysymys oli samanlainen kuin edellä käsitelty Lucenan tuomioistuimen esittämä
kysymys. Myös komission vastaus oli samanlainen.

Asiasta vastaavan yksikön johtaja vastasi 19. heinäkuuta 2001 Madridin Juzgado de Primera Instancian
nro 19 esittämään pyyntöön, joka oli päivätty 15. maaliskuuta 2001 ja joka saapui pääosastoon
10. toukokuuta 2001. Tuomioistuimen kaksi ensimmäistä kysymystä koskivat sitä, onko
huoltoasemayrittäjä luokiteltava kauppaedustajaksi vai itsenäiseksi jälleenmyyjäksi ottaen huomioon
sopimukseen sisältyvät kaupallista riskiä koskevat lausekkeet, ja sovelletaanko vertikaalisista
rajoituksista annettuja asetuksia (ETY) N:o 1984/83 ja (EY) N:o 2790/1999 asian osapuolten
perussopimussuhteeseen. Kysymykset olivat samanlaisia kuin edellä käsitellyt Madridin ensimmäisen
oikeusasteen tuomioistuimen nro 48 esittämät kysymykset ja myös komission vastaus oli samanlainen.
Kolmas kysymys koski sitä, mikä olisi polttoaineen yksinostosopimusten enimmäisvoimassaoloaika,
jotta ne kuuluisivat ryhmäpoikkeuksen soveltamisalaan. Kysymys oli samanlainen kuin edellä käsitelty
Madridin Juzgado de Primera Instancian nro 40 esittämä kysymys, ja myös komission vastaus oli
samanlainen.
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LIITE

KANSALLISTEN KILPAILUVIRANOMAISTEN MAHDOLLISUUS SOVELTAA 
EY:N KILPAILUSÄÄNTÖJÄ

Alkuhuomautukset

1. Yhteenveto koskee ainoastaan jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten eikä oikeusviranomaisten toimintaa
EY:n 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

Belgia Kyllä 5.8.1991 annetun lain 53 pykälä: 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 nro 384 muuttamisesta 31.5.2000 annettu laki
nro 416 antoi Tanskan kilpailuviranomaiselle (Konkurrencestyrelsen) oikeuden
soveltaa suoraan EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohdan ja
82 artiklan kieltomääräyksiä.

Saksa Kyllä GWB:n (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, kilpailunrajoituslaki)
50 pykälä: Bundeskartellamt käyttää toimivaltuuksia, jotka annetaan
jäsenvaltioiden viranomaisille EY:n perustamissopimuksen 84 ja 85 artiklassa
ja EY:n perustamissopimuksen 83 artiklaan sekä muihin perustamissopimuksen
valtuutusmääräyksiin perustuvissa asetuksissa. 

Kreikka Kyllä Nomos 703/1977 peri prostassias tou elephtherou antagonismou (laki vapaan kil-
pailun suojaamisesta), sellaisena kuin se on muutettuna lain 2296/1995 13 b pykä-
län 3 momentilla: kilpailulautakunta ja sen sihteeristö hoitavat tehtävät, jotka
kuuluvat jäsenvaltioiden kansallisille viranomaisille perustamissopimuksen 84 ja
85 artiklan sekä perustamissopimuksen 83 artiklaan sekä muiden kyseisen sopi-
muksen valtuutusmääräyksiin perustuvien asetusten nojalla. Kilpailulautakunnalla
ja sen sihteeristöllä on tätä tarkoitusta varten toimivaltuudet, jotka on myönnetty
niille kyseisen lain soveltamista varten.

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 EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan
1 kohtaa ja 82 artiklaa.
3 pykälä: Kilpailuvirasto (El Servicio de Defensa de la Competencia) vastaa
EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohdan ja 82 artiklan
täytäntöönpanomenettelyihin liittyvästä tutkinnasta.

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.
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Päätelmät

EU:n 15 jäsenvaltiosta kymmenessä kansalliset kilpailuviranomaiset voivat soveltaa suoraan EY:n
perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklaa. Tällaisia toimivaltuuksia ei ole Irlannin, Luxemburgin, Itävallan,
Suomen eikä Yhdistyneen kuningaskunnan kansallisilla kilpailuviranomaisilla.

Vuonna 2001 Ruotsin kilpailuviranomainen sai toimivaltuudet soveltaa suoraan 81 ja 82 artiklaa.
Irlannin, Itävallan ja Yhdistyneen kuningaskunnan kilpailuviranomaiset saavat kyseiset toimivaltuudet
vuoden 2002 aikana.

Irlanti Ei Vuonna 2001 laaditun uuden kilpailulain 13 pykälän 2 momentissa annetaan
Irlannin kilpailuviranomaiselle ”oikeus ryhtyä toimenpiteisiin” ”…sellaisen
sopimuksen, päätöksen tai yhdenmukaistetun menettelytavan tai väärinkäytön
osalta, joka on kielletty... perustamissopimuksen 81 tai 82 artiklassa”. Vuoden
2001 kilpailulaki on tarkoitus hyväksyä huhtikuussa 2002.

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 nro 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.

Itävalta Ei Suunnitteilla on uudistus, joka toteutettaisiin lakiehdotuksella, jolla
perustettaisiin kansallinen kilpailuviranomainen ja muutettaisiin voimassa
olevaa kartellilakia siten, että kansalliset viranomaiset saisivat toimivaltuudet
soveltaa EY:n perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklaa. Tämän uuden lain
odotetaan tulevan voimaan 1. heinäkuuta 2002.

Portugali Kyllä 29.10.1993 annetun lain (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.

Suomi Ei

Ruotsi Kyllä Kilpailuvirastolla (Konkurrensverket) on 1.1.2001 alkaen toimivaltuudet
soveltaa suoraan 81 ja 82 artiklaa (laki 1994:1845, sellaisena kuin se on
muutettuna lain 2000:1023 2 pykälällä).

Yhdistynyt 
kuningaskunta

Ei Yritystoimintaa koskevassa lakiehdotuksessa (Enterprise Bill), joka on 
tarkoitus esittää parlamentille vuoden 2002 alussa, säädetään Yhdistyneen 
kuningaskunnan kilpailuviranomaisten toimivaltuuksista soveltaa suoraan EY:n 
perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklaa.
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VI – TILASTOT

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

1 Toiminta vuonna 2001

1.1 Vuonna 2001 käsittelyyn otetut uudet asiat252

1.2 Asiat, joiden käsittely lopetettiin vuonna 2001253        254

2 Katsaus neljään viime vuoteen

2.1 Käsiteltävien asioiden määrän kehitys

Laji Lukumäärä Prosenttia

Ilmoitukset 94 33

Kantelut 116 41

Viran puolesta (252) 74 26

Yhteensä 284 100

¥252∂ Asian käsittely viran puolesta tapahtuu komission omasta aloitteesta.

Muodollisella päätöksellä Epämuodollisella menettelyllä

81 artiklan rikkominen 14 Hallinnollinen kirje (81/1) 44

82 artiklan rikkominen, josta määrätty sakko 3 Hallinnollinen kirje (81/3) 45

Puuttumattomuustodistus 4 Kielteinen hallinnollinen kirje 1

Poikkeuslupa 17 (253) Kantelun hylkääminen 43

Kantelun hylkääminen 10 Käsittelyn lopettaminen hallinnollisella 
kirjeellä 191

Ei vastalauseita 4

EHTY:n perustamissopimuksen 65 artiklan 
rikkominen 0

Päätös 86 artiklan nojalla 2 (254)

Yhteensä 54 Yhteensä 324

¥253∂ Koska yhdessä päätöksessä (DSD) myönnettiin osittain puuttumattomuustodistus ja osittain poikkeuslupa, 16 asian
käsittely lopetettiin. 

¥254∂ Toinen näistä asian käsittelyn lopettamisesta tehdyistä päätöksistä tehtiin aivan vuoden 2000 lopussa (Consorzio Riposta).

Kalenterivuoden päättyessä keskeneräiset asiat

1998 1999 2000 2001

Ilmoitukset 538 425 374 313

Kantelut 441 402 359 333

Viran puolesta 225 186 202 195

Yhteensä 1 204 1 013 935 841
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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 (255)

1 Saadut ilmoitukset 1996–2001 

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

1998 1999 2000 2001

Ilmoitukset 216 162 101 94

Kantelut 192 149 112 116

Viran puolesta 101  77 84 74

Yhteensä 509 388 297 284

Vuoden kuluessa loppuun käsitellyt asiat

1998 1999 2000 2001

Muodolliset päätökset  42  68  36  54

Epämuodolliset menettelyt 539 514 343 324

Yhteensä 581 582 379 378

¥255∂ Sellaisena kuin se on muutettuna 30 päivänä kesäkuuta 1997 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 1310/97 (EYVL
L 180, 9.7.1997).

1996 1997 1998 1999 2000 2001

Ilmoitetut asiat 131 172 235 272 345 335

1. vaiheessa peruutetut ilmoitukset 5 9 5 7 8 8

2. vaiheessa peruutetut ilmoitukset 1 0 4 5 6 4

Lopulliset päätökset 125 142 238 270 345 340

Lopullisella päätöksellä lopetettujen 
asioiden kokonaismäärä 125 136 235 269 341 334
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2 Asetuksen 6 artiklan nojalla tehdyt päätökset 1998–2001 

3 Asetuksen 8 artiklan nojalla tehdyt päätökset 1998–2001 

4 Siirtämispäätökset 1998–2001 

5 Asetuksen 7 artiklan nojalla tehdyt päätökset (keskittymien lykkääminen) 1998–2001

Huomautus: 7 artiklan 2 kohtaa ei ole sovellettu enää maaliskuun 1998 jälkeen.

1998 1999 2000 2001

6 artiklan 1 kohdan a alakohta 6 2,5 % 1 1 % 1 0,3 % 1 0,3 %

6 artiklan 1 kohdan b alakohta ilman 
sitoumuksia 207 87,5 % 236 86 % 293 85,9 % 299 89,2 %

6 artiklan 1 kohdan c alakohta 12 5 % 20 7,2 % 19 5,6 % 22 6,6 %

Asiat, joissa hyväksyttiin sitoumuksia 
1. vaiheessa 12 5 % 16 5,8 % 28 8,2 % 13 3,9 %

Yhteensä 237 100 % 273 100 % 341 100 % 335 100 %

1998 1999 2000 2001

Päätökset 8 artiklan 2 kohdan nojalla, 
ehdoin ja velvoittein 5 55 % 8 89 % 12 70,6 % 10 50 %

Päätökset 8 artiklan 2 kohdan nojalla, ilman 
ehtoja ja velvoitteita 2 22,5 % 0 0 % 3 17,7 % 5 25 %

Kiellot 8 artiklan 3 kohdan nojalla 2 22,5 % 1 11 % 2 11,7 % 5 25 %

Päätökset 8 artiklan 4 kohdan nojalla: 
luovutusmääräys 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 %

Yhteensä 9 100 % 9 100 % 17 100 % 20 100 %

1998 1999 2000 2001

9 artikla (jäsenvaltion pyyntö) 4 10 6 10

9 artikla (siirtäminen kokonaan tai osittain jäsenvaltiolle) 4 5 6 7

22 artiklan 3 kohta 0 0 0 0

1998 1999 2000 2001

7 artiklan 2 kohta (lykkäyksen jatkaminen) 10 – – –

7 artiklan 4 kohta (lupa poiketa lykkäysvelvoitteesta) 13 7 4 5

Yhteensä 23 7 4 5
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C – Valtiontuki

1 Vuonna 2001 kirjatut uudet asiat

2 31. joulukuuta 2001 tutkittavana olleet asiat

3 Vuonna 2001 käsitellyt asiat rekisteriluokittain

3.1 Asiat, joissa on tehty päätös vuonna 2001

Maatalous Liikenne Kalastus Hiili Muut Yht. %

Ilmoitetut tuet N 373 43 79 6 339 840 73,81

Ilmoittamatta jätetyt 
tuet NN 37 28 24 0 63 152 13,36

Voimassa olevat tuet E 0 0 0 0 52 52 4,57

Aloitetut menettelyt C 15 6 11 0 62 94 8,26

Yhteensä 425 77 114 6 516 1138
% 37,34 6,77 10,02 0,53 45,34

Maatalous Liikenne Kalastus Hiili Muut Yht. %

Ilmoitetut tuet N 243 23 59 0 199 524 52,14

Ilmoittamatta jätetyt 
tuet NN 111 13 36 0 90 250 24,88

Voimassa olevat tuet E 22 0 0 0 54 76 7,56

Aloitetut menettelyt C 48 0 11 3 93 155 15,42

Yhteensä 424 36 106 3 436 1005
% 42,19 3,58 10,55 0,30 43,38

Maatalous Liikenne Kalastus Hiili Muut Yht. %

Ilmoitetut tuet N 229 12 72 7 303 623 75,98

Ilmoittamatta jätetyt 
tuet NN 16 14 12 0 65 107 13,05

Voimassa olevat tuet E 0 0 0 0 10 10 1,22

Aloitetut menettelyt C 5 1 1 0 73 80 9,75

Yhteensä 250 27 85 7 451 820
% 30,49 3,29 10,37 0,85 55,00
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3.2 Asiat, joiden käsittely lopetettiin vuonna 2001

4 Komission vuonna 2001 tekemät päätökset

5 Kehitys vuosina 1991–2001

Maatalous Liikenne Kalastus Hiili Muut Yht. %

Ilmoitetut tuet N 208 7 71 7 280 573 68,87

Ilmoittamatta jätetyt 
tuet NN 11 6 4 0 21 42 5,05

Voimassa olevat tuet E 1 0 0 0 15 16 1,92

Aloitetut menettelyt C 5 0 1 0 64 70 8,41

Peruutus 
jäsenvaltiolta 30 0 1 0 100 131 15,75

Yhteensä 255 13 77 7 480 832
% 30,65 1,56 9,26 0,84 57,69

Maatalous Liikenne Kalastus Hiili Muut Yht. %

Ei vastalauseita 214 23 68 7 301 613 76,06

Menettelyyn liittyvät 
päätökset

Menettelyn 
aloittaminen 15 3 10 0 66 94 11,66

Myönteiset 
päätökset 1 1 0 0 33 35 4,34

Kielteiset 
päätökset 2 0 2 0 31 35 4,34

Ehdolliset 
päätökset 0 0 0 0 0 0 0 

Aiheellisten toimenpiteiden esittäminen 0 0 0 0 10 10 1,24

Muut päätökset 2 0 2 0 15 19 2,36

Yhteensä 234 27 82 7 456 806
% 29,03 3,35 10,17 0,87 56,58

Eri vuosina tehdyt päätökset 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Ei vastalauseita 493 473 399 440 504 373 385 308 258 330 315

Menettelyyn liittyvät 
päätökset

Menettelyn 
aloittaminen 54 30 32 40 57 43 68 66 62 67 65

Myönteiset 
päätökset 28 25 19 15 22 14 18 16 28 15 11

Kielteiset 
päätökset 7 8 6 3 9 23 9 31 30 26 5

Ehdolliset 
päätökset 2 7 1 2 5 3 5 8 3 3 0

Aiheellisten toimenpiteiden 
esittäminen / Muut päätökset 13 9 10 27 22 18 17 31 63 34 8

Yhteensä 597 552 467 527 619 474 502 460 444 475 404
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6 Päätökset jäsenvaltioittain

Ei vastalauseita
B DK D EL E F IRL I L NL A P FIN S UK EU

14 11 77 9 44 30 5 23 1 28 19 9 5 1 25 301

Menettelyyn 
liittyvät 

päätökset

Menettelyn 
aloittaminen 4 0 25 1 13 3 2 4 2 4 0 3 1 0 4 66

Myönteiset 
päätökset 1 0 13 0 3 1 0 6 0 4 1 0 1 0 3 33

Kielteiset 
päätökset 2 0 10 0 12 2 0 3 0 2 0 0 0 0 0 31

Ehdolliset 
päätökset 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aiheellisten toimenpiteiden 
esittäminen 4 0 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 10

Muut päätökset 0 1 2 0 4 2 0 1 0 2 1 0 0 0 2 15

Yhteensä 25 12 129 11 76 39 7 38 3 40 21 12 7 2 34 456



TUTKIMUKSET 393

KILPAILURAPORTTI 2001

VII – TUTKIMUKSET

Vuonna 2001 kilpailun pääosasto tilasi 21 tutkimusta, joista 15 on saatu päätökseen. Näistä valmiista
tutkimuksista 13 on luottamuksellisia, eikä niitä käsitellä tässä kertomuksessa.

Yksi vuonna 2000 tilattu tutkimus saatiin päätökseen vuonna 2001. Koska tämä tutkimus on
luottamuksellinen, sitä ei käsitellä tässä kertomuksessa.

Kahdesta muusta vuonna 2001 valmistuneesta tutkimuksesta esitetään seuraavassa tiivistelmät:

Lademannin tutkimus – Nykyisiä ja mahdollisia myynti- ja 
huoltopalveluvaihtoehtoja koskevat kuluttajien mieltymykset 
moottoriajoneuvojen jälleenmyynnin alalla (256)

Tutkimuksen tavoitteena oli tutkia kuluttajien suhtautumista erilaisiin myynti- ja huoltopalvelumuotoihin.
Tutkimus kattoi jo olemassa olevien vaihtoehtojen lisäksi sellaiset vaihtoehdot, jotka voivat olla mahdollisia
tulevien sääntöjen nojalla. Lademann suoritti kuluttajatutkimuksen viidessä Euroopan maassa. Kussakin
maassa valittiin satunnaisotoksella noin 100 kuluttajaa, joiden mieltymyksiä auton ostamisen ja
huoltamisen suhteen selvitettiin haastattelussa. Haastattelussa kysyttiin useista jälleenmyyjän valintaan
mahdollisesti vaikuttavista seikoista, esimerkiksi seuraavista:

– ajoneuvon myyvän jälleenmyyjän toimintamuoto

– jälleenmyyjän tarjoamat huoltopalvelut (alihankintana teetetty huolto mukaan luettuna)

– hintataso (alennukset mukaan luettuina)

– mahdollisuus saada neuvoja myyntihenkilöstöltä

– etäisyys huoltopisteeseen

– jälleenmyyjän mahdollisuus järjestää koeajo

– saatavilla olevat lisävarusteet

– henkilökohtainen kontakti jälleenmyyjään

– toimitusaika.

Kuluttajien kannalta tärkeimmäksi tekijäksi osoittautui se, millaisia myynnin jälkeisiä huoltopalveluja
jälleenmyyjä tarjoaa. Tätä seurasivat mahdollisuus saada neuvoja myyntihenkilöstöltä ja myyntipisteen
muoto. Tämän jälkeen tulivat tärkeysjärjestyksessä mahdollisuus koeajoon, etäisyys korjaamoon,
toimitusaika ja vapaus valita varusteet. Jälleenmyyjien myöntämiä alennuksia pidettiin itsestään selvinä,
kun taas henkilökohtaista kontaktia myyjään pidettiin toisarvoisena tekijänä.

¥256∂ ”Customer Preferences for Existing and Potential Sales and Servicing Alternatives in Automotive Distribution”, laatija
Dr Lademann & Partner, saatavilla kilpailun pääosaston Internet-sivustossa http://europa.eu.int/comm/competition/
car_sector/distribution.
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Andersenin tutkimus erilaisten lainsäädäntöskenaarioiden vaikutuksesta 
autojen jälleenmyyntiin tulevaisuudessa (257)

1. Andersenia pyydettiin analysoimaan viittä skenaariota: 1) ”kaikille vapaa” järjestelmä, jossa
riippumattomat jälleenmyyjät voivat ostaa uusia autoja valmistajilta ja/tai niiden virallisesta
verkostosta, 2) yksinoikeudellinen jakelujärjestelmä, jossa uusia autoja myy ainoastaan yksi
jälleenmyyjä kullakin alueella, 3) valikoiva jakelujärjestelmä, joka perustuu laadullisiin kriteereihin,
4) valikoiva jakelujärjestelmä, joka perustuu laadullisiin ja määrällisiin kriteereihin, mutta jossa ei
käytetä aluejakoa, ja 5) valikoiva jakelujärjestelmä, joka perustuu laadullisiin ja määrällisiin
kriteereihin ja jossa käytetään rajoitettua alueellista yksinoikeutta.

2. Andersen analysoi myös tiettyjä erityiskysymyksiä, kuten useiden ajoneuvomerkkien myyntiä,
vaikutuksia, joita uusien ajoneuvojen myynnin ja huolto-/korjauspalvelujen pakollisen yhteyden
purkamisella on, sekä massa-alennuksia, kiintiöjärjestelmiä ja kolmansien oikeutta saada teknisiä
tietoja käyttöönsä. Andersen mittasi vaikutuksen eri toimijoihin, merkkien väliseen ja merkin sisäiseen
kilpailuun, markkinoiden yhdentymiseen Euroopan yhteisössä ja yleiseen kuluttajatyytyväisyyteen.

Andersen päätteli, että oli kolme mahdollista tulosta. Kaikki järjestelmät, joissa yhdistetään alueellinen
yksinoikeus laadullisen ja määrällisen valikoivan jakelun kanssa, johtavat vallitsevan tilanteen
säilymiseen markkinoilla, jolloin valmistajien ja virallisten jälleenmyyjien väliset suhteet ja valmistajien
vaikutusvalta virallisissa verkostoissaan eivät heikkene merkittävästi. Laadullisiin ja määrällisiin
kriteereihin ilman yksinoikeudellisia alueita perustuvat skenaariot saattavat johtaa monikanavaisiin
markkinoihin, joilla samassa virallisessa verkostossa esiintyy erilaisia jakelumuotoja ja
liiketoimintamalleja. Yksinomaan laadullisiin valintakriteereihin perustuvat skenaariot, joissa poistetaan
aluesuoja ja joiden mukaan virallisen verkoston sisäisiin eri jakelumuotoihin ei sovelleta erilaisia
kriteereitä, johtavat massamyyntimarkkinoihin. Tämä merkitsee sitä, että myyntiä hallitsevat
massajälleenmyyjät, jotka keskittyvät myymään suuria määriä muutamaa parhaiten myyvää mallia ja
joilla on paljon neuvotteluvoimaa valmistajiin nähden.

¥257∂ Tutkimus on saatavilla kilpailun pääosaston Internet-sivustossa http://europa.eu.int/comm/competition/car_sector/
distribution. 
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VIII – REAKTIOT XXX:EEN KILPAILUPOLITIIKKAA KOSKEVAAN 
KERTOMUKSEEN

A – Euroopan parlamentti

Euroopan parlamentin päätöslauselma XXX:stä kilpailupolitiikkaa koskevasta 
komission kertomuksesta 2000 (SEC(2001) 694 – C5-0312/2001 – 2001/2130(COS)) 
ja komission vastaus

1 Esittelijä: Agag Longo

2 Euroopan parlamentin viite: A5-0299/2001

3 Mietinnön hyväksymispäivä: 4. lokakuuta.2001

4 Asia: Euroopan parlamentin päätöslauselma XXX:stä kilpailupolitiikkaa koskevasta komission
kertomuksesta 2000

5 Toimivaltainen parlamentin valiokunta: Talous- ja raha-asioiden valiokunta

6 Päätöslauselman tausta: Talous- ja raha-asioiden valiokunnan valiokunta-aloitteinen mietintö

7 Tekstin ja parlamentin pyyntöjen tarkastelu: Yleisesti ottaen parlamentti suhtautuu
vuosikertomukseen myönteisesti ja tukee kertomuksessa esiteltyä politiikkaa. Parlamentti ehdottaa,
että komissio toteuttaa kilpailunrajoituksia, sulautumia ja valtiontukea koskevia toimenpiteitä.

8 Komission vastaus ja sen toteuttamat ja suunnittelemat toimet: Parlamentin pyynnöt ja
komission kanta on esitetty seuraavassa taulukossa:

Parlamentin päätöslauselman kohdat Komission kanta

2. pitää valitettavana, että komissio ei pyynnöstä
huolimatta ole käynnistänyt eikä halua käyn-
nistää tutkimusta vero- tai maksuhuojennuksista
tai -vapautuksista johtuvasta kilpailun vääristy-
misestä, ja vaatii EU:ssa lähempää tutkimusta
veropolitiikan aiheuttamista kilpailuvääristy-
mistä, jotka ovat sekä sisämarkkinoiden periaat-
teiden että yhteisöhengen vastaisia

Heinäkuussa 2001 komissio aloitti 11 virallista tutkin-
tamenettelyä, jotka liittyvät kahdeksan jäsenvaltion
verojärjestelmiin sisältyvään valtiontukeen, sekä
kehotti neljää muuta jäsenvaltiota saattamaan lainsää-
däntönsä perustamissopimuksen määräysten mukai-
seksi.

4. pitää myönteisenä ja tarpeellisena ehdotusta
uudistaa vuonna 1962 annettua asetusta N:o 17
perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklan täytän-
töönpanosta edellyttäen, että siihen ei liity kilpailu-
politiikan palauttamista kansalliselle tasolle, mutta
kiinnittää huomiota siihen liittyviin teknisiin
ongelmiin ja ilmaisee sen vuoksi epäilyksensä
ehdotuksen käytännön soveltamisesta

Komissio on tyytyväinen siihen, että parlamentti pitää
tarpeellisena ehdotusta uudistaa vuonna 1962 annettua
asetusta N:o 17, ja on samaa mieltä siitä, että uudistus
ei saa johtaa EU:n kilpailupolitiikan palauttamiseen
jäsenvaltioiden toimivaltaan. Komissio uskoo, että
uudistukseen mahdollisesti liittyvät tekniset vaikeudet
voidaan ratkaista ilman, että uudistuksen tehokas
täytäntöönpano vaarantuu.
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5. pitää myönteisenä neuvoston asetusta perustamis-
sopimuksen 81 ja 82 artiklassa vahvistettujen
kilpailusääntöjen täytäntöönpanosta ja asetusten
(ETY) N:o 1017/68, (ETY) N:o 2988/74, (ETY)
N:o 4056/86 ja (ETY) N:o 3975/87 muuttamista
koskevan ehdotuksen 3 artiklaa koskevaa hajautta-
misen ajatusta, vaikka huomauttaakin tarpeesta
täsmentää ja kohdentaa ”yhteisön kaupan vaiku-
tuksen” perusteet, koska niiden tärkeyden takia
nykyinen täsmennyksen puuttuminen saattaa
aiheuttaa epätietoisuutta ja haitata yhteisön sään-
nöstön yhdenmukaisen soveltamisen tavoitetta

Komissio on tyytyväinen siihen, että parlamentti antaa
tukensa ehdotetulle 3 artiklalle. Komissio on samaa
mieltä siitä, että perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklaan
sisältyvä käsite ”vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kaup-
paan” muuttuu merkityksellisemmäksi uudessa täytän-
töönpanojärjestelmässä, joka perustuu hajautettuun
soveltamiseen. Yhteisöjen tuomioistuin on muokannut
käsitettä tuntuvasti oikeuskäytännössään, joka perustuu
käsiteltävien sopimusten ja sääntöjen vastaisten käytän-
töjen luonteen sekä osapuolten markkina-aseman
arviointiin. Komissio myöntää, että yhteisöjen tuomiois-
tuimen noudattamien perustamissopimuksen tulkintape-
riaatteiden soveltaminen saattaa vaatia ohjeistusta.

6. pitää komissiolle uudistusehdotuksessa myönnet-
tyjä toimivaltuuksia liiallisina, koska niiden nojalla
komissiosta on tullut yhteisön lainsäätäjä, tuomari
ja säännösten toimeenpanija; ilmaisee epäilyksensä
siitä, että ehdotus parantaisi nykyisessä muodos-
saan yritysten oikeusturvaa

Komission tekemä uudistamisehdotus perustuu EU:n
kilpailulainsäädännön hajautettuun soveltamiseen, ja
näin ollen lainsäädännön soveltamiseen osallistuu
useampia päättäjiä. Ehdotuksessa komissiolle esitet-
tyjen toimivaltuuksien tavoitteena on turvata 81 ja
82 artiklan tehokas ja johdonmukainen soveltaminen.
Kaikkea komission toimivaltaa valvotaan monin erin
tavoin. Esimerkiksi oikeudellisesta valvonnasta vastaa
yhteisöjen tuomioistuin. Ehdotuksessa ei muuteta
sisäisiä eikä ulkoisia valvontatoimia.
Komissio uskoo, että sen ehdotus takaa yrityksille riit-
tävän oikeusvarmuuden. Yritykset voivat luottaa
81 artiklan 3 kohdan sekä komission ryhmäpoikkeus-
asetusten ja niitä koskevien suuntaviivojen suoraan
vaikuttavuuteen. Komissio ottaa myös käyttöön kirjal-
lisia lausuntoja koskevan menettelyn, joka perustuu
ilmoituksen antamiseen. Näin komissio voi neuvoa
sellaisia yrityksiä, jotka todella ovat epävarmoja siitä,
kuinka EU:n kilpailusääntöjä olisi sovellettava.

7. korostaa toimivaltaisten viranomaisten välisen
tehokkaan kansainvälisen yhteistyön tärkeyttä
uuteen talouteen erottamattomasti liittyvän maail-
manlaajuisen luonteen takia ja on kiinnostunut
ehdotuksesta kansainvälisen kilpailufoorumin perus-
tamisesta; huomauttaa kuitenkin, että tehokas
yhteistyö pohjautuu omaan toimintaan ja kiirehtii
sen vuoksi komissiota varmistamaan kilpailusään-
töjen uudistamisen yhteydessä, että eurooppalaisten
viranomaisten välinen yhteistyö on asianmukaista ja
tehokasta

Komissio pitää myönteisenä, että parlamentti painottaa
kilpailuviranomaisten välistä EU:n tason ja maailman-
laajuista tehokasta yhteistyötä. EU:n kaikkien täytän-
töönpanoelinten tiivis ja tehokas yhteistyö on
komission ehdotuksen keskeinen tekijä. Yhteistyön
tavoitteena on edistää EU:n kilpailulainsäädännön teho-
kasta täytäntöönpanoa sekä varmistaa sen johdonmu-
kainen soveltaminen.

8. kehottaa jälleen uuden kansainvälisen kilpailusään-
nöstön luomiseen Maailman kauppajärjestön
(WTO) puitteissa, koska lisääntyvien kansainvä-
listen fuusioiden, alueellisten ja alakohtaisten
kartellien sekä oligopolien vuoksi kilpailun vääris-
tymistä ja markkina-aseman väärinkäyttöä voidaan
torjua vain kansainvälisillä vähimmäisnormeilla,
jotka koskevat fuusioiden ja kartellien kilpailun
sääntelyä sekä kaikkien WTO:n jäsenvaltioiden
sääntelyviranomaisten noudattamia vähimmäisnor-
meja

Komissio jatkaa pyrkimyksiään monenvälisten kilpailu-
sääntöjen laatimiseksi WTO:ssa. Ensimmäinen rohkaiseva
askel otettiin WTO:n neljännessä ministerikokouksessa
Qatarin Dohassa. WTO:n ministerien antamassa julkilau-
sumassa otetaan huomioon sääntöjä koskevat neuvottelut.
Neuvottelut on tarkoitus aloittaa WTO:n viidennessä
ministerikokouksessa vuonna 2003.
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9. katsoo, että komission yksiköiden on kiinnitettävä
erityistä huomiota pyrkimyksiin rajoittaa Interne-
tiin pääsyä, ja on tyytyväinen komission sitoumuk-
seen varmistaa, että Internet säilyy avoimena
tiedotusvälineenä, mikä on edellytys talouskehityk-
selle

Kilpailu on erityisesti laajakaistayhteyksien paikallislii-
tyntämarkkinoilla puutteellista kaikissa jäsenvaltioissa,
mikä on edelleen suurin este Internetin ja Internet-
palvelujen hyödyntämiselle Euroopassa. Tilaajayhteyk-
sien tarjonnan eriyttämistä koskevan selvityksen
toisessa vaiheessa komissio pystynee laatimaan vuoteen
2002 mennessä kattavan arvion jäsenvaltioiden tilan-
teesta sekä markkinoiden uusien palveluntarjoajien
ongelmista saada sellaista keskeistä tietoa, jota kohtuu-
hintaisten ja kilpailukykyisten Internet-palvelujen
tarjoaminen edellyttää. Komissio on jo alkanut käsitellä
EY:n perustamissopimuksen 82 artiklan nojalla tehtyjä
kanteluja, joiden mukaan vakiintuneet operaattorit ja
niiden tytäryhtiöt estävät kilpailijoita tarjoamasta asiak-
kailleen laajakaistayhteyksiä.

10. pahoittelee kuitenkin komission yksiköiden varo-
toimenpiteiden puutetta ja sitä, että se on viivy-
tellyt kolmannen sukupolven matkapuhelinten
(UMTS-teknologia) kehittämisen mahdollisista
riskeistä varoittamisessa parlamentin asiaa koske-
vista kehotuksista huolimatta

Väestön sähkömagneettisille kentille altistumisen
rajoittamisesta 12 päivänä heinäkuuta 1999 annetun
neuvoston suosituksen liitteessä II luetellaan perusrajoi-
tukset, joiden avulla voidaan välttää ihmisille mahdolli-
sesti aiheutuvat terveysriskit. Suositus kattaa taajuudet,
joilla kolmannen sukupolven matkaviestimet toimivat.

13. korostaa yleishyödyllisten palvelujen suurta merki-
tystä; vaatii sen vuoksi, että sovellettaessa kilpailu-
säännöksiä yleishyödyllisiin palveluihin on
säilytettävä selkeä oikeusvarmuus ja kehitettävä
sitä, jotta taataan toimitusvarmuus ja yleishyödyl-
listen palvelujen universaali saanti

Laekenin Eurooppa-neuvostolle hiljattain laatimassaan
yleishyödyllisiä palveluja koskevassa raportissa
komissio totesi, että se laatii pikaisesti yhteisön kattavat
toimintapuitteet valtiontuelle, jota myönnetään julkisen
palvelun velvoitteista maksettavien korvausten
muodossa. Toimintapuitteiden avulla voidaan taata
parempi oikeusvarmuus. Komissio on myös ilmoit-
tanut, että se voi tämän jälkeen esittää tarvittaessa poik-
keusasetusta, jonka tavoitteena on niin ikään
oikeusvarmuuden parantaminen.

14. kiirehtii komissiota panemaan täytäntöön
Tukholman Eurooppa-neuvoston päätelmän 17,
jonka mukaan komissio ”varmistaa myös, että ne
yritykset, joilla on edelleen kansallisilla markki-
noillaan monopoliasema, eivät saa siitä aiheetonta
hyötyä”

Komissio seuraa tiiviisti tällaisten yritysten toimintaa,
jotta ne eivät saisi asemastaan aiheetonta hyötyä. 

15. kiirehtii komissiota tarkastelemaan sähköalan
yritysten hankintoja sekä sähkön hintojen muodos-
tumista sääntöjenvastaisia valtiontukia koskevan
yhteisön säännöstön yhteydessä

Sähkömarkkinoiden vapautuessa komissio hyödyntää
kaikkia EU:n kilpailupolitiikan välineitä (valtiontuet,
yrityskeskittymien, kartellien ja muiden yhteisjärjeste-
lyjen sekä määräävän aseman väärinkäytön valvonta)
voidakseen turvata tehokkaan kilpailun markkinoilla ja
edistää sitä. Erityisesti komissio tarkkailee yrityskeskit-
tymiä ja sääntöjenvastaista tukea.

19. vaatii komissiota julkaisemaan taulukon yksityistä-
mistä jäsenvaltioissa koskevista objektiivisista indi-
kaattoreista ja korostaa, että tällaisen taulukon
tarkoituksena ei ole haitata omistusjärjestelmää
jäsenvaltioissa vaan se on pikemminkin arvokas
tiedonlähde, joka edistää tarpeellista avoimuutta

Jäsenvaltioiden ja julkisten yritysten välisten taloudel-
listen suhteiden avoimuudesta annetun komission
direktiivin 80/723/ETY (EYVL L 195, 29.7.1980,
sellaisena kuin se on muutettuna vuonna 2000, EYVL L
193, 29.7.2000) nojalla jäsenvaltioilla on jo velvolli-
suus toimittaa asiaa koskevat tiedot. Siihen, ovatko
yritykset julkis- vai yksityisomisteisia, ei puututa
kilpailusäännöissä, vaan se kuuluu jäsenvaltioiden
toimivaltaan (EY:n perustamissopimuksen 295 artikla).
Näin ollen ehdotetulla taulukolla ei komission mielestä
ole lisäarvoa.
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20. pahoittelee, että kertomuksessa ei viitata lääketeol-
lisuuden kaltaiseen avainalaan, joka kärsii nykyisin
erityisistä kilpailuun liittyvistä ongelmista; on
kuitenkin tyytyväinen siihen, että Belgian puheen-
johtajakauden aikana järjestettävä Euroopan kilpai-
lupäivä omistetaan tälle alalle

Komissio myöntää, että on tärkeää selkeyttää lääketeol-
lisuutta koskevaa kilpailupolitiikkaa. Vuotta 2001
koskevaan kertomukseen sisällytetään osio, joka koskee
komission toimenpiteitä lääketeollisuuden alalla.
Toimenpiteitä valmisteltiin jo vuonna 2000, mutta ne
hyväksyttiin vasta vuonna 2001 eikä niitä siten voitu
sisällyttää vuotta 2000 koskevaan kertomukseen.

21. korostaa, että jotta yhtenäismarkkinoista hyödyttäi-
siin mahdollisimman paljon, kuluttajilla on oltava
mahdollisuus ostaa tuote sisämarkkinoilla sieltä,
missä sitä tarjotaan halvimmalla hinnalla;
kannustaa komissiota torjumaan edelleen rinnak-
kaistuonnin rajoittamispyrkimyksiä aloilla, joilla
valtio ei säätele hintoja

Komissio on samaa mieltä tästä tavoitteesta ja toteuttaa
tarvittavat toimenpiteet.

22. vaatii komissiota vahvistamaan toimiaan, jotta
Euroopan kansalaiset tiedostaisivat täysin tehok-
kaan kilpailupolitiikan tarjoamat konkreettiset
edut, mikä johtaa kansalaisten ymmärtämyksen ja
tuen lisääntymiseen

Komissio on täysin samaa mieltä. Komissio painottaa
kansalaisille suunnatussa tiedotuksessa toimistaan
nimenomaan kansalaisille aiheutuvia etuja. Myös
kahden vuoden välein pidettävän Euroopan kilpailu-
päivän avulla voidaan lisätä kansalaisten tietoisuutta.

23. kehottaa komissiota tarkistamaan etuuskohtelusta
18. heinäkuuta 1996 annetun tiedonannon sisältöä,
jota sovellettiin ensimmäisen kerran vuonna 2000;
katsoo, että muiden seikkojen ohella on käsiteltävä
tiedonannon liiallista jäykkyyttä ja oikeudellisen
sitovuuden puutetta

Nyt kun on kulunut viisi vuotta siitä, kun vuonna 1996
annettu tiedonanto sakkojen määräämättä jättämisestä
tai lieventämisestä kartelleja koskevissa asioissa pantiin
täytäntöön, komissiolla on asiaa koskevan politiikan
muuttamiseen tarvittava riittävä kokemus. Ensim-
mäinen virallinen päätös tehtiin vuonna 1998, ja
tiedonantoa on sen jälkeen sovellettu yli kymmenessä
muussa virallisessa päätöksessä. Näin saatua koke-
musta hyödynnetään, kun voimassa olevaa tiedonantoa
muutetaan huomattavasti ja pohditaan tarkoitukseen
parhaiten soveltuvaa välinettä. Tässä otetaan huomioon
parlamentin esittämät huomautukset. Komissio antoi
21. heinäkuuta 2001 kuulemismenettelyä varten luon-
noksen tiedonannoksi sakoista vapauttamisesta ja
sakkojen lieventämisestä kartelleja koskevissa asioissa.
Tiedonannossa on voitu käsitellä sakkojen lieventä-
mistä aiempaa joustavammin, koska siihen on sisälly-
tetty uusia toimenpiteitä. Komissio on tehnyt tietoisen
valinnan halutessaan muuttaa aiempaa tiedonantoa
uudella tiedonannolla. Mikä tahansa muu väline olisi
vähentänyt komissiolle asetuksella N:o 17 myönnettyä
harkintavaltaa, eikä se olisi ollut tarkoituksenmukaista
suunnitellun toimenpiteen tavoitteen ja sisällön
kannalta. Asiaa koskevan oikeuskäytännön mukaisesti
juuri nämä tekijät on otettava huomioon. Tiedonanto on
sopiva väline, kun komissio haluaa ilmoittaa julkisesti,
kuinka se aikoo käyttää neuvoston asetuksen N:o 17
15 artiklan mukaista sakkojen määräämistä koskevaa
harkintavaltaansa sellaisissa tapauksissa, joissa
yritykset paljastavat kartellin komissiolle ja lopettavat
osallistumisensa niihin.
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24. odottaa erittäin kiinnostuneena komission ehdo-
tusta moottoriajoneuvojen jälleenmyynnin tulevai-
suudesta, jossa on otettava asianmukaisesti
huomioon kuluttajien etu; painottaa, että on analy-
soitava huolellisesti, ovatko EU:n kilpailusääntöjen
soveltamisen lisäpoikkeukset tällä alalla edel-
leenkin perusteltuja

Komissio on useaan otteeseen ilmaissut huolensa siitä,
että kuluttajat eivät hyödy riittävästi autoteollisuudelle
vuonna 1995 myönnetystä poikkeuksesta. Myös hiljat-
tain tehdyt päätökset määrätä sakkoja suurimmille
autonvalmistajille erilaisista kilpailusääntöjen rikkomi-
sista kuvastavat sitä, että alalla halutaan liian usein
käyttää väärin nykyistä jälleenmyyntijärjestelmää
kuluttajien kustannuksella. Komissio katsoo, että
autojen jälleenmyyntijärjestelmän on oltava tulevaisuu-
dessa ehdottomasti sellainen, että siinä otetaan
paremmin huomioon kuluttajien etu. Komissio on
asiasta näin ollen samaa mieltä kuin parlamentti.
Ennen kuin komissio alkoi käsitellä uutta sääntelyjär-
jestelmää, se teki perusteellisen analyysin Euroopan
nykyisestä autojen jälleenmyyntijärjestelmästä ja
nykyisen ryhmäpoikkeusasetuksen vaikutuksista.
Prosessi aloitettiin laatimalla arviointikertomus, minkä
jälkeen ulkopuoliset riippumattomat konsultit laativat
erilaisia selvityksiä. ¥258∂

Komissio tarkastelee huolellisesti kaikkea käytettävis-
sään olevaa aineistoa. Uutta sääntelyjärjestelmää
koskeva luonnos on tarkoitus hyväksyä vuoden 2002
alkuun mennessä. 

27. pitää myönteisenä komission ehdotusta, jonka
mukaan se aloittaa edellä mainittua asetusta (ETY)
N:o 4064/89 koskevan muodollisen kuulemispro-
sessin suositusten ja muutosehdotusten laatimi-
seksi; korostaa, että Euroopan parlamentti haluaa
tulla kuulluksi tämän kuulemisprosessin alusta
lähtien noudattaen EU:n toimielinten välisiä
käytännesääntöjä ennen konkreettisten suositusten
esittämistä

Komissio antaa vuoden 2001 loppuun mennessä vihreän
kirjan, jonka tarkoituksena on käynnistää keskustelu
sulautuma-asetukseen tehtävistä muutoksista. Vihreässä
kirjassa esitetään joitakin komission alustavia ehdo-
tuksia, jotka koskevat esimerkiksi toimivaltakysymyksiä.
Vihreässä kirjassa ei anneta konkreettisia suosituksia.
Kun kirja on hyväksytty, se toimitetaan viipymättä parla-
mentille. Vihreä kirja asetetaan myös julkisesti saataville,
ja halukkaat voivat esittää sitä koskevia kommentteja
maaliskuun loppuun 2002 asti. Komissio ottaa esitetyt
kommentit huomioon laatiessaan konkreettisia ehdo-
tuksia. Parlamentin näkemykset otetaan menettelyssä
huomioon asianmukaisesti.

30. uskoo, että julkiset menot ja investoinnit, joilla
varmistetaan korkeatasoinen infrastruktuuri, saat-
tavat olla tärkeitä kilpailukykyisen ja dynaamiseen
tietoon perustuvan talouden luomisessa; vaatii tämän
vuoksi yksityiskohtaisia tietoja julkisten menojen ja
vastaavien eurooppalaisten ja kansallisten talousar-
vioiden käytöstä, laadusta ja tarvittavasta uudelleen-
suuntaamisesta sekä niiden seurantaa

Komissio seuraa jatkuvasti jäsenvaltioiden julkisia
menoja ja valvoo niiden myöntämiä valtiontukia.
Julkisten menojen kohdistamista sellaisiin tavoitteisiin,
joilla pyritään luomaan kilpailukykyinen ja dynaaminen
osaamistalous, tarkastellaan valtiontukien tulostaulun
yhteydessä.

31. on tyytyväinen yleisen valtiontukirekisterin ja
tulostaulun luomiseen parlamentin pyynnöstä,
koska se pitää niitä tärkeinä välineinä avoimuuden
ja demokraattisen valvonnan lisäämiseksi, vaikka
pahoitteleekin sitä, että selvästi eriarvoiset tilanteet
tällä alalla hyväksytään edelleen

Komissio on tietoinen, että valtiontukien määrä vaih-
telee jäsenvaltioittain. Vaihtelu on hyväksyttävää niin
kauan kuin tuki myönnetään valtiontukisääntöjen
mukaisesti.

¥258∂ Kaikki julkiset tiedot ovat saatavilla komission verkkosivuilla osoitteessa http://europa.eu.int/comm/competition/
car_sector/distribution/. Tiedot autonvalmistajille määrättyjä sakkoja koskevista päätöksistä löytyvät samasta osoitteesta.
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32. kehottaa komissiota jatkamaan vuosikertomusten
julkaisemista Euroopan unionin valtiontuista myös
tulostaulun käyttöönoton jälkeen

Komissio tutkii mahdollisuutta laatia kattava valtion-
tukea koskeva asiakirja, jossa käsitellään Euroopan
unionin tukitilannetta, tilanteen kehittymistä ja suun-
tauksia.

33. pahoittelee, että komissio ei ole pystynyt antamaan
luotettavia tietoja eikä tilastoja niiden tapausten
määrästä, joissa sääntöjenvastaiset valtiontuet on
maksettu takaisin; vaatii komissiota tutkimaan tätä
asiaa ja julkistamaan tulokset mahdollisimman
nopeasti ja kehottaa komissiota myös käynnistä-
mään laittomasti maksetun valtiontuen takaisinpe-
rintää koskevien EU:n yhteisten sääntöjen
laatimisen

Komissio on aina seurannut sääntöjenvastaisen valtion-
tuen takaisinperintää. Yksityiskohtainen luettelo kesken-
eräisistä takaisinperintätapauksista sekä lyhyt kuvaus
toimista, jotka komissio on toteuttanut kyseisissä tapauk-
sissa, julkaistaan säännöllisesti kilpailupolitiikkaa
koskevan kertomuksen II osassa.
Jäsenvaltiot perivät sääntöjenvastaisen tuen takaisin oman
lainsäädäntönsä mukaisesti. On muistettava, että merkit-
tävä osa yrityksistä, joilta on perittävä takaisin tukea, on
maksukyvyttömyys- tai konkurssimenettelyssä. Kun
otetaan huomioon jäsenvaltioiden kansallisen lainsää-
dännön (yhtiölainsäädännön, hallintolakien, maksukyvyt-
tömyyslainsäädännön ja niin edelleen) eroavuudet ja
monimutkaisuus, komissio ei suunnittele laativansa lähi-
tulevaisuudessa sääntöjenvastaisen valtiontuen palautta-
mista koskevia yhteisiä sääntöjä. 

34. vaatii vahinkoa kärsineiden yritysten oikeudellisen
aseman parantamista; katsoo, että komission ja
jäsenvaltioiden on pyrittävä kolmansien osapuolten
osallistumisen lisäämiseen; katsoo, että olisi
hyödyllistä ottaa käyttöön todellisia kilpailuanalyy-
sejä ja julkisia kuulemisia komission käsitellessä
konkreettisia tapauksia

Kolmansilla osapuolilla, jotka osoittavat, että heillä on
asiassa riittävä etu, on jo nyt oikeus tulla kuulluksi
komission menettelyissä. Lisäksi komissio pohtii,
kuinka kolmansien osapuolien etuja voidaan suojella
silloin, kun ehdotetussa uudessa täytäntöönpanojärjes-
telmässä tehdään sitoumusten hyväksymistä koskevia
päätöksiä tai päätöksiä siitä, ettei rikkomista ole tapah-
tunut. 

35. on tyytyväinen ehdokasvaltioiden edistysaskeliin
kilpailupolitiikan alalla sekä toimivaltaisten viran-
omaisten perustamiseen ja niiden toiminnan käyn-
nistymiseen; vaatii tiukempaa kurinalaisuutta ja
edellyttää, että valtiontukien myöntämisessä sovel-
letaan vain lyhyitä siirtymäaikoja tai jätetään koko-
naan soveltamatta niitä

Komissio toteaa, että ehdokasmaat ovat edistyneet
asianmukaisten kilpailusääntöjen luomisessa, sekä
katsoo, että kilpailuviranomaisten on nyt tärkeää
keskittyä sääntöjen soveltamista valvoessaan käytän-
töihin, jotka ovat merkittäviä markkinarakenteiden
kannalta. Useimmissa maissa tarvitaan vielä erityisesti
valtiontukea koskevia toimenpiteitä, ja komissio katsoo,
ettei asiassa tarvita siirtymäaikoja.
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B – Talous- ja sosiaalikomitea

Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta XXX kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus 
2000 (SEC(2001) 694 lopullinen) ja komission vastaus lausuntoon

Komissio päätti 10. toukokuuta 2001 Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 262 artiklan nojalla
pyytää talous- ja sosiaalikomitean lausunnon aiheesta ”XXX kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus 2000”
(SEC(2001) 694 lopullinen).

Asian valmistelusta vastannut ”yhtenäismarkkinat, tuotanto ja kulutus” -jaosto antoi lausuntonsa
21. marraskuuta 2001. Esittelijä oli Mario Sepi.

Talous- ja sosiaalikomitea hyväksyi lausunnon 386. täysistunnossaan 28. marraskuuta 2001
äänestyksessä, jossa annettiin 108 ääntä puolesta, 1 vastaan, ja 1 pidättäytyi äänestämästä. Seuraavassa
esitetään tämän lausunnon keskeiset osat ja komission kanta niihin.

XXX kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus, 2000 – SEC(2001) 694 lopullinen – marraskuu

Talous- ja sosiaalikomitean lausunnon pääkohdat Komission kanta

Komitea tukee yleisesti vuosikertomusta. Myönteinen kanta huomioitu.

3.4.1 Kilpailuoikeudellisten menettelyjen uudistamisen
yhteydessä huolta aiheuttaa ennen kaikkea kilpailupoli-
tiikan täytäntöönpanon yhdenmukaisuus, jota vaaditaan
keskenään erilaisilta elimiltä, jotka poikkeavat toisis-
taan valtuuksien, institutionaalisen aseman ja kokoon-
panoa koskevien kriteerien osalta. Tämä saattaa
aiheuttaa erilaisia päätöksiä ja käytänteitä.

Komissio yhtyy tähän huoleen ja aikoo keskustella
asiasta neuvoston kanssa. Komissio aikoo myös laatia
asiaa koskevat suuntaviivat. 

3.7.3 Honeywell-tapaus nostaa esiin myös kysymyksen
kilpailupolitiikan periaatteiden kansainvälistämisen
tarpeesta. Komission ehdotus toiminta-alan löytämi-
sestä tällä saralla WTO:n yhteydestä on komitean
mielestä varsin tervetullut ajatus, varsinkin kun komi-
tean aiemmissa lausunnoissa on viimeksi kuluneiden
4–5 vuoden aikana painotettu tätä kysymystä entistä
enemmän. Komission ehdottamaa foorumia voitaneen
pitää vasta ensi askeleena tähän suuntaan. Kahdenvä-
listä yhteistyötä on kuitenkin jatkettava tärkeimpien
teollisuusmaiden kanssa. 

Komissio on tietoinen tarpeesta pyrkiä lisäämään
kahdenvälistä yhteistyötä kauppakumppanien kanssa
kansainvälisten kilpailupolitiikkaa koskevien ongel-
mien ratkaisemiseksi. Kahdenvälisen yhteistyön lisäksi
komissio aikoo lisätä toimintaansa monenvälisten
kilpailusääntöjen edistämiseksi WTO:ssa. Ensim-
mäinen rohkaiseva askel tähän suuntaan otettiin WTO:n
neljännessä ministeritason kokouksessa Dohassa
(Qatar). WTO:n ministereiden antamassa lausumassa
myönnetään tällaisesta sopimuksesta neuvottelemisen
olevan tarpeen. Neuvottelut on tarkoitus aloittaa
WTO:n viidennessä ministeritason kokouksessa vuonna
2003. 

3.10 Kilpailun pääosaston tiedotustoimia on parannet-
tava. Mikäli on todellakin niin, ettei virallisen kerto-
muksen laadinnan aikataulua voida kiristää, voitaisiin
kuitenkin nopeuttaa komissaarin laatiman johdannon
julkaisemista ja toimittaa lyhyt tiivistelmä kilpailun
pääosaston lainsäädäntötyöstä ja ”oikeustoimista”.

Komissio pyrkii parantamaan nopeammin yleisölle
suunnattua tiedotusta. Komission asiakirjana vuosiker-
tomus edellyttää kaikkien komission jäsenten hyväk-
syntää. Sama koskisi myös mahdollisia tiivistelmiä.
Joka tapauksessa vuosikertomus hyväksytään tavalli-
sesti jo huhtikuussa, minkä vuoksi komissio ei pidä
tarpeellisena julkaista lisäasiakirjaa vain muutamaa
viikkoa aikaisemmin. 

3.11 Valtiontukia koskevien tietojen julkaisemista Inter-
netissä tulisi laajentaa muihin aiheisiin, ja tiedot tulisi
esittää tiivistetyssä muodossa säännöllisesti jaettavissa
julkaisuissa.

Komissio lisää koko ajan valtiontukia koskevaa tiedo-
tusta. Kaksi hyvää esimerkkiä tästä ovat jonkin aikaa
sitten Internetissä julkaistu valtiontukirekisteri ja pape-
riversiona julkaistu valtiontukien tulostaulu. 
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3.15.1 Komitean mielestä näiden yhteiskuntien toivottu
mukaantulo yhteisöön saattaisi aiheuttaa voimakkaan
pettymyksen ja hylkimisreaktioita, jos yhteiskunnalliset
näkökohdat jätetään huomiotta. Siksi on välttämätöntä
tukea tätä prosessia tarkoin kohdennetuilla taloudelli-
silla toimenpiteillä ja lujalla sosiaalipolitiikalla sekä
parantamalla yrittäjyyden kehittämiseen tarvittavia
olosuhteita erityisesti pk-yritysten kannalta. Tästä
syystä komitean mielestä tarvitaan paljon enemmän
resursseja kuin mitä EU:lla on nykyään käytössään.

Komissio ottaa huomioon tämän kannan. 

3.16 On tutkittava tiettyjä kansainvälisesti tunnettuja
kartelleja, jotka vaikuttavat maailmantalouteen, kuten
öljy- ja maakaasumarkkinoilla toimivat kartellit.
OPECin, kuten myös öljy-yhtiöiden, kartellipolitiikka
on huomattavassa ristiriidassa Euroopan kilpailupoli-
tiikan kanssa. Tätä kartellipolitiikkaa on tutkittava
asianmukaisten välineiden avulla poliittista tahtoa
osoittaen. Globaalitaloudessa myös valtioiden suoraan
hoitamien taloudellisten toimien on tapahduttava
talouden näkökulmasta korrektisti, ja niissä on nouda-
tettava kilpailupolitiikan sääntöjä.

Komissio yhtyy komitean esittämiin huoliin. Sen
vuoksi komissio kannattaa kansainvälisten keskustelu-
foorumeiden perustamista ja maailman keskeisillä
kaupankäyntialueilla sovellettavien kilpailusääntöjen
koordinointia. Tällaisen maailmanlaajuisen koordinoin-
tiviranomaisen puuttuessa komissio pystyy ainoastaan
soveltamaan EY:n perustamissopimusta, jonka 81 artik-
lassa kielletään kartellit. Tämä artikla koskee kuitenkin
ainoastaan yrityksiä, se ei koske itsenäisten valtioiden
toimintaa, vaikka niiden toiminta vaikuttaisikin yhteis-
markkinoihin.

3.17 Sopimuksin tai joko hallinnollisin tai lainsäädän-
nöllisin keinoin suojeltujen alojen itsepintainen olemas-
saolo joissakin maissa on kestämätön ristiriita
eurooppalaisen kilpailupolitiikan periaatteiden
kannalta. Kun julkisten palveluiden monopolit vapaute-
taan, kun monikansallisille yrityksille langetetaan
seuraamuksia ja kun kaikkia pyydetään parantamaan
kilpailukykyä, nämä menneisyyden perintöä edustavat
alakohtaiset kartellit on sopeutettava uuteen todellisuu-
teen. Komission on otettava hoitaakseen tämä tehtävä ei
vain puuttumalla asiaan sanallisesti vaan myös konk-
reettisten toimien kautta, jotta voidaan kannustaa
kansallisia viranomaisia toimimaan niiden mukaisesti.

Komissio soveltaa vapauttamisprosessin yhteydessä
kaikkia yhteisön kilpailupolitiikan välineitä (valtion-
tuet, yrityskeskittymien valvonta, kartellit ja määräävän
aseman väärinkäyttö) tehokkaan kilpailun varmistami-
seksi ja kehittämiseksi kyseessä olevilla markkinoilla.
Erityisesti komissio kiinnittää huomiota sääntöjenvas-
taisiin tukiin.
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