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KOMISSAARI MARIO MONTIN ESIPUHE

Kilpailupolitiikasta vastaava komission jäsen

Eurooppa on jatkuvien muutosten näyttämö. Muutokset ovat toisinaan erittäin dynaamisia ja joskus taas
hieman hillitympiä. Euroopan unionia muokataan 2000-luvulla merkittävillä kehityshankkeilla, jotka
ovat nyt viimeistelyvaiheessa. Tämä kehitys pohjustaa rauhanomaista vuorovaikutusta Euroopan
kansojen kesken sekä EU:n ja sen eri puolilla maailmaa sijaitsevien kumppanuusmaiden välillä
maantieteellisestä välimatkasta riippumatta. Haluankin luoda tässä kilpailupolitiikkaa koskevassa vuoden
2003 kertomuksessa katsauksen tuloksiin, joita on saavutettu toimikauteni aikana kilpailupolitiikan
alalla, joka on olennainen osa moitteettomasti toimivien EU:n yhtenäismarkkinoiden toteuttamista.

Vuosien mittaan toimintamme painopistealueena on ollut EU:n kilpailupolitiikan ennakoitavuuden
lisääminen. Vuonna 2003 saavutetut tulokset merkitsevät jälleen uutta askelta kohti tämän tavoitteen
saavuttamista. On pidettävä mielessä, että kilpailupolitiikka ei ole päämäärä sinänsä vaan yksi keskeisistä
markkinoiden toimintaa tehostavista välineistä. Tämän vuoksi kilpailuviranomaisten – ja erityisesti koko
EU:n keskuskilpailuviranomaisena toimivan komission – olisi keskityttävä toiminnassaan sen
varmistamiseen, että markkinahäiriöihin, jotka voidaan poistaa julkisilla toimenpiteillä, puututaan
tehokkaasti.

Tämä on välttämätöntä kahden tärkeän tavoitteen saavuttamisen kannalta. Kilpailupolitiikalla olisi
ensiksikin edistettävä Lissabonin Eurooppa-neuvoston asettamaa tavoitetta, jonka mukaan Euroopasta on
tultava maailman kilpailukykyisin ja dynaamisin tietoon perustuva talous. Kilpailupolitiikalla voidaan
tukea tätä tavoitetta varmistamalla markkinatalouden toimivuus, jota voidaan parantaa paitsi soveltamalla
kilpailunrajoituksia ja yrityskeskittymiä koskevia sääntöjä haitallisimpiin kilpailunvääristymiin myös
harjoittamalla tehokasta valtiontukien valvontaa ylikansallisella tasolla. Toinen kilpailupolitiikalle
asetettu tavoite on kilpailun tehokas suojaaminen laajentuneessa EU:ssa. Laajentuminen on tuonut
entistä selkeämmin esiin sen, että kansallisten ja yhteisön resurssien optimaalinen käyttö edellyttää
tapausten käsittelyä tasolla, jolla on siihen parhaat edellytykset.

Noudattamalla ennakoivaa lähestymistapaa komissio pystyy yhä joustavammin tutkimaan tapauksia
oma-aloitteisesti ja keskittämään toimintansa markkinoihin, jotka toimivat puutteellisesti tai kuluttajien
kannalta haitallisesti. Markkinat, joilla todetut haitat vaikuttavat rajatylittävään kauppaan, ovat komission
erityishuomion kohteina.

Komissio teki vuonna 2003 useita aloitteita ja saattoi osan niistä päätökseen. Se valmisteli edelleen
yhteisön lainsäädäntömuutosten käytännön toteutusta. Muutokset pitävät sisällään kilpailunrajoituksia
koskevien menettelysääntöjen uudistamisen, sulautuma-asetuksen tarkistamisen ja valtiontukisääntöjen
uudistamisen. Lisäksi komissio on parantanut menettelyllisiä takeita, vahvistanut talousnäkökohtien
arviointia nimittämällä kilpailuasioiden pääekonomistin ja käynnistänyt kilpailun pääosaston mittavan,
toimialakohtaisen organisaatiouudistuksen. Myös kuluttajien panos kilpailupolitiikan kehittämiseen on
nyt määritelty entistä täsmällisemmin.
KILPAILURAPORTTI 2003
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Ennakoivan kilpailupolitiikan edellyttämät säädökset

Johdetun oikeuden säädöksiä on uudistettu, jotta komissiolla olisi yhä paremmat valmiudet ajaa
kilpailupoliittisia tavoitteitaan.

Kilpailunrajoitukset

Kilpailusääntöjen soveltamista koskeva uusi asetus – asetus (EY) N:o 1/2003 – tulee voimaan
1. toukokuuta 2004 ja tuo tullessaan kaksi tärkeää muutosta. Yritykset eivät enää ilmoita sopimuksiaan
rutiininomaisesti komissiolle saadakseen niille hyväksynnän. Komissiolta vapautuu näin resursseja
vakavimpien rikkomistapausten ja erityisesti sellaisten tapausten tutkimiseen, joiden vaikutukset
ulottuvat rajojen yli. Samalla EU:n kilpailusääntöjä ei enää sovelleta keskitetysti pelkästään Brysselistä
käsin, vaan vastuu sääntöjen soveltamisesta jakautuu vastedes Euroopan kilpailuviranomaisille
tarkoitusta varten perustetussa Euroopan kilpailuviranomaisten verkostossa. Olemme koko vuoden 2003
ajan työskennelleet kovasti laatiaksemme asetuksen ja suuntaviivat asetuksen (EY) N:o 1/2003
panemiseksi täytäntöön oikeudellisella ja käytännön tasolla. Asetus ja suuntaviivat ovat välttämättömiä
kilpailusääntöjen soveltamiseen osallistuvien tahojen – komission, kansallisten kilpailuviranomaisten ja
kansallisten tuomioistuinten – välisen suhteen järjestämiseksi.

Komissio on jo aiemmin vahvistanut taloudellista lähestymistapaa kilpailusääntöjen soveltamiseen
antamalla uusia ryhmäpoikkeusasetuksia ja suuntaviivoja, jotka koskevat esimerkiksi horisontaalisia ja
vertikaalisia sopimuksia sekä moottoriajoneuvoalaa. Teknologiansiirtosopimuksia koskeva uusi
ryhmäpoikkeusasetus ja niitä koskevat suuntaviivat ovat parhaillaan viimeisteltävinä. Näissä asiakirjoissa
ilmoitetaan, mitä yritykset eivät saa tehdä, muttei enää pyritä määrittämään, mitä yritysten odotetaan
tekevän. Kun tehokas kilpailu on turvattu markkinoilla, yritykset saavat yhä enemmän vapautta tehdä
liiketoimintaansa koskevia päätöksiä.

Seuraava tapaus on hyvä esimerkki ennakoivan lähestymistavan mahdollisista käytännön vaikutuksista.
Komissio toteutti vuonna 2003 tutkimuksen vapaiden ammattien alan kilpailutilanteesta tarkastelemalla
tilannetta kussakin jäsenvaltiossa. Tutkimustulokset julkaistiin ja niistä järjestettiin julkinen
kuulemisprosessi sekä käytiin hyödyllisiä keskusteluita jäsenvaltioiden kilpailuviranomaisten kanssa.
Euroopan kilpailuviranomaisten verkoston toimintaa päästiin näin testaamaan käytännössä. Sekä
komissio että kansalliset kilpailuviranomaiset tarkentavat toimintansa painopistealueita tutkimustulosten
perusteella joko ottamalla tutkittavaksi konkreettisia tapauksia tai lisäämällä kilpailua edistäviä toimia
vapaiden ammattien tarpeettoman sääntelytaakan keventämiseksi.

Sulautumat

Uudelleenlaadittu sulautuma-asetus – asetus (EY) N:o 139/2004 – tulee myös voimaan 1. toukokuuta
2004. Siihen tehdyt muutokset koskevat sekä aineellisoikeudellisia että menettelyitä koskevia
säännöksiä. Sulautumien arvioinnissa käytettävän aineellisoikeudellisen testin sanamuotoa on muutettu
selventämään sitä, että komissio voi puuttua kaikkiin kilpailunvastaisiin sulautumiin. Myös tapausten
jakamisessa komission ja jäsenvaltioiden kesken noudatettavaa menettelyä on muutettu. Yritykset voivat
nyt muun muassa pyytää tapauksen käsittelypaikan siirtoa jo ennen ilmoituksen tekemistä ja välttyä siten
ilmoitusten tekemiseltä useissa jäsenvaltioissa. Uudella järjestelyllä pyritään tuomaan yrityksille aika- ja
kustannussäästöjä.
KILPAILURAPORTTI 2003
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Uutta sulautuma-asetusta täydennetään myös rinnakkaistoimenpiteillä. Komissio on muun muassa antanut
suuntaviivat horisontaalisten sulautumien arvioinnista ja suuntaviivat sulautumien tutkintamenettelyiden
parhaista käytännöistä.

Yleisesti ottaen yhteisön sulautumien valvontajärjestelmän vahvuudet, erityisesti niin kutsuttu yhden
luukun periaate, on säilytetty, mutta menettelyitä on muutettu entistä yksinkertaisemmiksi,
joustavammiksi ja avoimemmiksi yritysten perusteltujen huolenaiheiden poistamiseksi. Parannukset
liittyvät ilmoituksille asetettujen määräaikojen muuttamiseen, yrityksille koko sulautumamenettelyn ajan
suunnattavan tiedotuksen lisäämiseen, ehdotettujen sitoumusten yhä joustavampaan arviointiin ja
väitettyjen tehokkuusetujen yhä parempaan käsittelyyn sulautumien arvioinnin yhteydessä.

Valtiontuki

Kannustaakseen jäsenvaltioita myöntämään aiempaa vähemmän mutta paremmin kohdennettua tukea
komissio on ottanut käyttöön uusia menettelyitä ilmoitusprosessin ja kanteluiden kirjaamisprosessin
sujuvoittamiseksi ja yksinkertaistamiseksi. Työllisyys-, koulutus- ja pk-yrityksille myönnettävää tukea
koskevat ryhmäpoikkeusasetukset ovat keventäneet huomattavasti sellaisia tukia koskevia
muodollisuuksia, jotka eivät yleensä aiheuta kilpailuongelmia.

Komissio pyrkii lujittamaan tätä lähestymistapaa ottamalla käyttöön tuntuvaa vaikutusta koskevan testin,
jota käyttämällä vähemmän haitalliset tukitoimenpiteet voidaan arvioida nopeutetussa menettelyssä.
Myös yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvien palveluiden käsittelyyn liittyvät puitteet ovat
parhaillaan laadittavina.

Vaikeuksissa oleville yrityksille myönnettävää pelastamis- ja rakenneuudistustukea koskevat selkeät
säännöt vaikuttavat myönteisesti kilpailupolitiikan panokseen aiemmin mainittujen Lissabonin
tavoitteiden saavuttamiseksi. Yritykselle myönnetty tuki voi tarjota sille lyhyellä aikavälillä
mahdollisuuden toimintakyvyn ja työpaikkojen säilyttämiseen. Tämä tapahtuu kuitenkin usein yrityksen
tukea saamattomien kilpailijoiden ja niiden työntekijöiden kustannuksella. Komissio hyväksyy sen
vuoksi tällaisen tuen vain siinä tapauksessa, että se on suunnattu tuensaajayritysten pitkän aikavälin
elinkelpoisuuden palauttamiseen.

Ennakoivan kilpailupolitiikan edellyttämä sisäinen organisaatiouudistus

Kilpailuviranomaisten on tarkkailtava markkinoita tunnistaakseen alat, joilla markkinoiden toiminta on
riittämätöntä, sillä tämä mahdollistaa painopistealueiden tehokkaan suunnittelun ja rajallisten resurssien
tehokkaan käytön. Hyvin toimiva Euroopan kilpailuviranomaisten verkosto on ennakkoedellytys
komission kilpailusääntöjen soveltamisesta saamien tulosten pitämiseksi nykytasolla ja niiden
parantamiseksi.

Kilpailuviranomaisten avustamiseksi markkinoiden seurannassa kilpailun pääosastossa on toteutettu
toimialakohtainen organisaatiouudistus. Tarkoituksena on lisätä komission käytettävissä olevien
täytäntöönpanovälineiden, erityisesti perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklan sekä sulautuma-asetuksen,
keskinäistä vuorovaikutusta. Organisaatiouudistuksen pääkohdat ovat seuraavat:

• Siirrymme oikeudellisten säännösten (kartellit, kilpailunrajoitukset ja sulautumat) varaan
rakentuvasta kilpailuosastosta organisaatioon, jossa kukin viidestä osastosta on vastuussa tietystä
toimialasta. Kukin osasto käsittelee kartellitapauksia, ja niissä toimii erityinen sulautumayksikkö.
KILPAILURAPORTTI 2003
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Relevantti alakohtainen tietämys jaetaan virkamiesten kesken, jolloin uusien asioiden käsittely
helpottuu. Kilpailun pääosasto joutuu edelleen lähettämään tietopyyntöjä, mutta taustatietojen
jakaminen auttaa virkamiehiä muodostamaan yhä nopeammin tietoihin perustuvan näkemyksen
sopimuksen tai sulautuman kilpailuvaikutuksista. Myös Euroopan kilpailuviranomaisten verkosto
antaa arvokkaan panoksen kilpailun pääosaston alakohtaisen tietämyksen lisäämiseen.

• Kilpailun pääosastoon nimitetty kilpailuasioiden pääekonomisti antaa talouslausuntoja kaikista
kilpailukysymyksistä. Pääekonomisti on omien ansioidensa perusteella tunnettu teollisen
taloustieteen professori, ja hän saa lisäksi taustatukea teolliseen taloustieteeseen erikoistuneiden
tohtorintutkinnon suorittaneiden ekonomistien ryhmältä. Pääekonomistin ja häntä avustavan ryhmän
työskentely auttaa juurruttamaan kilpailupolitiikkaan omaksumamme taloustieteellisen
lähestymistavan koko pääosastoon.

• Kilpailusääntöjen soveltaminen: Kehitämme parhaillaan systemaattista lähestymistapaa
painopistealueiden määrittelyyn tehostaaksemme komission käsiteltäväksi saatettavia tapauksia
koskevaa päätöksentekoa. Painopistealueiden määrittely riippuu kunkin kilpailuongelman
vaikutuksista kuluttajien hyvinvointiin, siitä, kuinka todennäköistä on se, että komission toiminnalla
saadaan aikaan muutoksia kohtuullisessa ajassa, ja tulosten saavuttamiseksi tarvittavista
resursseista. Tehtäväkenttämme laajuuden vuoksi joudumme keskittymään aloihin, joilla on suurin
vaikutus kilpailuun.

• Täytäntöönpanosta vastaavan yksikön perustaminen: Valtiontukien valvonnan uskottavuus perustuu
paljolti jäsenvaltioiden sääntöjenvastaisesti maksaman tuen takaisinperintään. Sen vuoksi on
perustettu erillinen täytäntöönpanoyksikkö, joka seuraa aiempaa jäsennellymmin
valtiontukipäätösten täytäntöönpanoa.

Lisäksi vertaisarviointipaneelikeskustelut muodostavat vastedes kiinteän osan tärkeiden ja
monimutkaisten kilpailunrajoitus-, valtiontuki- ja sulautuma-asioiden käsittelyä. Tällä tavoin saamme
lisävahvistusta päätöstemme sisällölliselle, oikeudelliselle ja taloudelliselle luotettavuudelle.

Kuluttajien panos ennakoivaan kilpailupolitiikkaan

Kuluttajat voivat osallistua kahdella merkittävällä tavalla kilpailupolitiikkaan sovellettavan
lähestymistavan muotoiluun. Kuluttajat sekä EU:n ja jäsenvaltioiden kuluttajajärjestöt voivat ensiksikin
toimittaa komissiolle tietoja ja ottaa kantaa sen esittämiin poliittisiin ehdotuksiin. Kilpailun pääosastoon
on nimitetty kuluttaja-asiain yhteyshenkilö helpottamaan komission ja kuluttajien välistä
vuorovaikutusta. Yhteydenpitoa ei pitäisi rajata yksittäisiä yrityksiä koskevien kanteluiden tekemiseen,
vaan sen olisi oltava myös alakohtaista ja siinä olisi korostettava kuluttajien erityisen ongelmallisiksi
kokemia laajempia kysymyksiä.

Myös kuluttajien ja kuluttajajärjestöjen yksityisesti toteuttamat toimet voivat muodostaa tehokkaan
välineen. Sen lisäksi, että kyseisillä toimilla yritykset saadaan luopumaan kilpailunvastaisista
toimintatavoista, kuluttajat saavat niiden ansiosta suoran korvauksen kärsimästään vahingosta.
Tulevaisuudessa kilpailusääntöjen yksityisen ja julkisen täytäntöönpanon olisi täydennettävä toisiaan.
Pohdimme parhaillaan tapoja kannustaa yksityisiä tahoja hakemaan korvausta kilpailunvastaisen
käyttäytymisen vuoksi kärsimästään vahingosta. Näkemyksemme mukaan yksityiset toimet ovat
avainasemassa, jotta kuluttajat voisivat antaa panoksensa hinnoista sopivien kartellien tai määräävän
markkina-aseman väärinkäytön kaltaisten käytäntöjen lopettamiseen.
KILPAILURAPORTTI 2003
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Päätelmä

Komissio on kaiken kaikkiaan toteuttanut merkittäviä toimia pysyäkseen nykyaikaisena kilpailusääntöjen
täytäntöönpanoviranomaisena, joka kykenee vastaamaan 2000-luvun haasteisiin. Komissio on luonut
lainsäädäntö- ja organisaatiokehyksen, jolla voidaan puuttua tehokkaasti kilpailuongelmiin myös
laajentumisen jälkeen ja keskittää komission kilpailusääntöjen täytäntöönpanotoiminta erityisen
haitallisiin kilpailunvääristymiin. Olen ylpeä viime vuosien saavutuksista ja luotan siihen, että komissio
hyödyntää tulevina vuosina parhaalla mahdollisella tavalla välineitä, jotka on asetettu sen käyttöön
Euroopan kuluttajien ja kilpailukyvyn nimissä.
KILPAILURAPORTTI 2003
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JOHDANTO

1. Tämän vuoden kertomuksessa ei pelkästään tarkastella merkittäviä muutoksia komission sisäisessä
organisaatiossa ja työskentelymenetelmissä EU:n kilpailupolitiikan alalla. Siinä esitetään myös, kuinka
komissio varmistaa Euroopan talouden hallintotavan johdonmukaisuuden tasapainottamalla keskenään
jatkuvuuden ja tarpeen uusiin lähestymistapoihin.

2. Nykyisen komission toimikausi lähenee loppuaan, samalla kun unioni laajenee pian kymmenellä
uudella jäsenvaltiolla. Yhteisten kilpailusääntöjen soveltamisen jatkaminen ja laajentaminen on tärkeää,
jotta näiden maiden liittyminen unioniin sujuisi joustavasti. Sen vuoksi parhaillaan valmistellaan
kilpailunrajoituksia koskevien uudistettujen menettelysääntöjen käytännön täytäntöönpanoa. Myös
nykyisen sulautuma-asetuksen tarkistus on määrä saada päätökseen uusien jäsenvaltioiden liittymiseen
mennessä. Tarve nopeuttaa uudistuksia valtiontuen valvonnan alalla on ollut tiedossa jo jonkin aikaa, ja
nyt on oikea aika ryhtyä käytännön toimiin. Komissio on vuoden aikana ajanut voimakkaasti
valtiontukisääntöjen tasavertaista soveltamista kaikissa jäsenvaltioissa, niin pienissä kuin suurissakin, ja
korostanut siten, kuinka tärkeää on käsitellä tasavertaisesti kilpailua vääristäviä valtioiden toimenpiteitä
valvottaessa yrityksiin sovellettavien sääntöjen soveltamista.

3. Toisaalta alakohtainen kehitys vaatii niin toimialoilta kuin komissioltakin paljon huomiota ja työtä.
Sähköisen viestinnän, energia-alan ja liikenteen vapauttaminen Euroopassa vaarantamatta palvelujen
tehokasta tarjontaa kaikille kuluttajille on vaikeaa mutta mahdollista. Esimerkiksi media-alan terveen
talouskehityksen nivoutuminen muihin julkisiin tavoitteisiin, joista yksi on esimerkiksi luotettavien
tietolähteiden moninaisuuden varmistaminen, edellyttää asianmukaisten välineiden varovaista käyttämistä.

4. EU:n kilpailupolitiikalla on lisäksi merkittävä rooli Lissabonin toimintasuunnitelman kilpailukykyä
koskevien tavoitteiden saavuttamisessa. Se sisältää yhtäältä kilpailunrajoituksia ja keskittymiä koskevia
sääntöjä, jotka ovat tärkeitä kaikille hyvin toimiville markkinatalouksille, sekä toisaalta takaa tehokkaan ja
tiukan valtiontukikurin soveltamisen. Ottaen huomioon maailman talouden yleistilanne ja Euroopan
pyrkimykset edistää kasvua on tärkeää, että komission käytettävissä olevien poliittisten välineiden välistä
vuorovaikutusta hyödynnetään parhaalla mahdollisella tavalla ja että EU:n kilpailukyvyn parantaminen
pysyy painopistealueena komission toimintaohjelmassa.

Tilastotietoja komission toiminnasta kilpailuoikeuden soveltamisen alalla vuonna 2003

5. Vuonna 2003 uusien asioiden kokonaismäärä oli 815, joista 262 koski kilpailunrajoituksia (EY:n
perustamissopimuksen 81, 82 ja 86 artikla), 212 yrityskeskittymiä ja 377 valtiontukia (ilman kanteluita).
Uusien asioiden määrä väheni merkittävästi kaikilla aloilla; kilpailunrajoitusten ja yrityskeskittymien aloilla
vähennys oli noin yksi viidesosa ja valtiontukien alalla noin yksi seitsemäsosa.

6. Kilpailunrajoitusten alalla uusien ilmoitusten määrä väheni (noin neljänneksellä)
ilmoitusjärjestelmän lopullisen käytöstäpoiston seurauksena. Käytöstäpoisto tulee voimaan toukokuussa
2004. Vastaavasti omasta aloitteesta käsiteltäväksi otettujen asioiden määrä (97) on kasvanut hieman.
Kantelujen perusteella käsiteltäväksi otettujen asioiden määrä (94) on yhtä merkittävä, vaikka määrä onkin
selvästi pienentynyt edellisvuodesta (noin neljänneksen). Yrityskeskittymien alalla toiminta hidastui
edelleen ja saavutti jälleen 1990-luvun lopun tason (joka sekin oli korkea). Valtiontukien valvonnan alalla
uusien ilmoitusten ja ilmoittamatta jätettyä tukea koskevien uusien asioiden määrä väheni, kun taas
voimassa olevaa tukea koskevien uusien asioiden määrä lähes nelinkertaistui (laskettuaan voimakkaasti
vuonna 2002). Jäsenvaltiot ilmoittivat 203 tapausta ryhmäpoikkeusasetusten nojalla.
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7. Vuonna 2003 saatiin päätökseen yhteensä 831 asian käsittely. Näistä 319 koski kilpailunrajoituksia,
230 yrityskeskittymiä ja 282 valtiontukia (1) (ilman kanteluita). Kilpailunrajoitusten alalla 24 asiaa
lopetettiin muodollisella päätöksellä ja näin keskeneräisten asioiden sumaa saatiin purettua entisestään.
Yrityskeskittymien valvonnan alalla tehtiin vuoden aikana 231 muodollista päätöstä, ja perusteellista
tutkimusta edellyttävien asioiden määrä pysyi vakaana (yhdeksän). Valtiontukien alalla lopullisten
kielteisten päätösten määrä (20) väheni lähes puoleen ja myönteisten päätösten määrä (18) väheni yli
kolmanneksella vuodesta 2002. Myös aloitettujen muodollisten menettelyjen määrä (55) oli edellisvuotta
pienempi.      

¥1∂ Niiden valtiontukiasioiden määrä, joiden käsittely lopetettiin jollakin seuraavista lopullisista päätöksistä: ei vastalauseita,
hyväksyvä päätös, kielteinen päätös, ehdollinen päätös.

Lisälehti 1: Kilpailupolitiikka ja kuluttajat

Vuoden 2003 aikana komission kilpailu- ja kuluttajansuojapolitiikan yhteensovittaminen edistyi
merkittävästi. Näin on luotu hyvä pohja lisäedistykselle vuonna 2004.

Vuoden 2003 toinen kilpailupäivä järjestettiin 9. joulukuuta Roomassa. Komissaari Mario Monti
ilmoitti tuolloin Juan Rivière y Martín (1) nimittämisestä komission kilpailun pääosastoon vastikään
perustettuun kuluttajien yhteyshenkilön virkaan. Virka perustettiin jatkuvan vuoropuhelun
varmistamiseksi komission ja EU:n kuluttajien välillä. Vaikka kuluttajien hyvinvointi on
kilpailupolitiikan ensisijainen tavoite, kuluttajien näkemyksiä ei oteta riittävästi huomioon
yksittäisten kilpailuasioiden eikä kilpailupolitiikkaan liittyvien kysymysten käsittelyssä. Lisäksi
pyritään tiivistämään kilpailun pääosaston suhteita muihin komission pääosastoihin, erityisesti
terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosastoon.

Kuluttajien yhteyshenkilön tehtävänä on muun muassa

– toimia kuluttajajärjestöjen ja yksittäisten kuluttajien ensisijaisena yhteyspisteenä

– luoda yhä säännöllisemmät ja tiiviimmät yhteydet kuluttajajärjestöihin, erityisesti
eurooppalaiseen neuvoa-antavaan kuluttajaryhmään (European Consumer Consultative
Group, ECCG) (2)

– tiedottaa kuluttajaryhmille kilpailuasioista, joissa niiden panoksesta voisi olla hyötyä, ja
opastaa kuluttajia osallistumisessa kilpailuasioiden käsittelyyn sekä näkemysten ilmaisussa

– pitää yhteyttä kansallisiin kilpailuviranomaisiin kuluttajansuoja-asioihin liittyvien
kysymysten tiimoilta.

(1) Juan Rivière y Martí on työskennellyt kilpailun pääosastossa vuodesta 1989. Hän toimi aikaisemmin
neuvonantajana toimintalinjojen kehittämisen ja koordinoinnin linjalla.

(2) ECCG koostuu 18 jäsenestä. Kunkin jäsenvaltion kuluttajajärjestöjä edustaa yksi jäsen ja Euroopan kolmea
kuluttajajärjestöä (AEC, ANEC ja BEUC) kutakin yksi jäsen. Unioniin liittyvien maiden kuluttajajärjestöjä
edustavat tarkkailijajäsenet osallistuvat jo ECCG:n työhön.
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Kilpailualan pääekonomistin viran tavoin kuluttajien yhteyshenkilön virka ei rajoitu
yrityskeskittymien valvontaan, vaan se kattaa myös antitrustitoiminnan, toisin sanoen kartellit ja
määräävän aseman väärinkäytön, sekä muut kilpailuasiat ja toimintalinjat. (1)

Kuluttajajärjestöt ja yksittäiset kuluttajat voivat ottaa kilpailuun liittyvissä asioissa suoraan yhteyttä
kuluttajien yhteyshenkilöön sähköpostitse osoitteeseen 
COMP-CONSUMER-OFFICER@cec.eu.int.

Komissio järjesti ensimmäistä kertaa EU:n jäsenvaltioiden, liittymässä olevien maiden ja Efta-
maiden kilpailu- ja kuluttajansuoja-alan korkeiden virkamiesten yhteisen kokouksen 19. marraskuuta
Brysselissä. Osallistujat toivat esille tukensa kilpailu- ja kuluttajansuojapolitiikan yhä paremmalle
yhteensovittamiselle. Erityisesti he korostivat tarvetta kehittää yhteiset menetelmät, joiden avulla
kerätään ja analysoidaan relevantteja tietoja, kuten kuluttajien valituksia, sekä määritetään kuluttajille
aiheutuva haitta ja muut kuluttajien hyvinvointia heikentävät seikat tietyillä markkinoilla. He olivat
lisäksi yksimielisiä siitä, että kilpailun säilyttäminen markkinoilla ei sinällään riitä vaan että kilpailun
tulos entistä alhaisempien hintojen ja/tai kuluttajien valinnanmahdollisuuksien lisääntymisen
muodossa on yhtä tärkeä.

Näiden kuluttajien kannalta merkittävien uudistusten lisäksi komissio on käsitellyt useita tapauksia,
jotka vaikuttavat kuluttajiin tai kiinnostavat kuluttajia erityisesti. Monet tässä kertomuksessa
käsitellyistä päätöksistä – olipa sitten kyse yksittäisistä päätöksistä esimerkiksi matkapuhelinten,
yleisradiotoiminnan tai lentoliikenteen aloilla tai alakohtaisista hankkeista (esimerkiksi liikenteen,
vapaiden ammattien, moottoriajoneuvojen ja viestintävälineiden alalla) – vaikuttavat suoraan
kuluttajien hyvinvointiin.

Yrityskeskittymien valvonnan uudistaminen ja kilpailunrajoituksia koskevien sääntöjen
nykyaikaistaminen, joita kuvaillaan tässä kertomuksessa, ovat merkittäviä hankkeita yhteisön
kilpailupolitiikan tehokkuuden ja merkityksen lisäämiseksi markkinoilla, samalla kun pyritään
varmistamaan, että kuluttajansuojaa koskevat seikat otetaan riittävässä määrin huomioon. Toinen
mahdollisesti merkittävä komission toimenpide on sellaisten liittymässä olevissa maissa
myönnettyjen valtiontukien kartoittaminen, jotka saattavat olla sääntöjenvastaista tukea.

Muodollisten menettelyjen lisäksi komissio käyttää myös epävirallisia keinoja markkinatoimijoiden
käyttäytymisen mahdollisten kielteisten vaikutusten torjumiseksi. Seuraava esimerkki kuvailee
tällaista toimintaa kuluttajien hyväksi.

Ateenan olympiakisojen järjestely (2)

Ateenan olympiakisojen järjestelykomitea (ATHOC) pyysi komissiolta varmistusta siitä, että sen
vuoden 2004 kisojen lipunmyyntijärjestelyt noudattavat Euroopan unionin kilpailusääntöjä.

(1) Aikomuksesta perustaa tällainen virka ilmoitettiin ensimmäisen kerran joulukuussa 2002, jolloin hyväksyttiin
yrityskeskittymien valvontaa EU:ssa koskeva uudistuspaketti.

(2) Asia COMP/D-3/38.468.
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Järjestelyihin sisältyy useita Euroopan talousalueen (ETA) asukkaille tarkoitettuja
lipunmyyntikanavia. ETA-alueen asukkaat voivat ensimmäisen kerran ostaa lippuja suoraan
järjestelykomitealta Internetin kautta. He voivat myös ostaa lippuja kansallisten olympiakomiteoiden
tai niiden valtuuttamien myyntipisteiden kautta. Nämä toimenpiteet varmistavat, että kaikki ETA-
alueen asukkaat voivat ostaa lippuja tasavertaisin ehdoin ilman kansallisuuteen perustuvaa syrjintää.
Lisäksi kisavieraiden ei tarvitse ostaa lippujaan toimistoilta, joista he ostavat matka- tai
majoituspalveluja.

Kuluttajien etujen suojaamista ja kilpailusääntöjen noudattamisen varmistamista koskeneiden
ATHOC:n ja komission välisten keskustelujen jälkeen ATHOC muutti lipunmyyntijärjestelyjä
Internet-myynnin ehtojen sekä ETA-alueen kansallisten olympiakomiteoiden lipunmyynnille
asetettujen ehtojen osalta. Muutosten perusteella olympiakomiteat voivat halutessaan myydä lippuja
nimellisarvon alittavaan hintaan, sen sijaan että niille olisi asetettu vähimmäishinta. Näiden
muutosten seurauksena komissio päätteli, että käytettävissä olevien tietojen perusteella
lipunmyyntijärjestelyt eivät riko EU:n kilpailusääntöjä.
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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 Uudet komission kilpailusäännöt

Teknologiansiirtoa koskevan ryhmäpoikkeusasetuksen tarkistus

8. Komissio julkaisi lokakuussa luonnoksen teknologiansiirtosopimuksia koskevista säännöistä ja
suuntaviivoista. (2) Teknologian lisensointi esimerkiksi patenttien, taitotiedon ja ohjelmistojen
tekijänoikeuksien muodossa tulee yhä tärkeämmäksi, ja se on välttämätöntä innovaatioiden levittämiseksi
laajamittaisesti. Ehdotettujen uusien sääntöjen tavoitteena on selventää kilpailusääntöjen soveltamista tällä
alalla ja varmistaa, että niillä on merkitystä myös nykyajan muuttuvassa talousympäristössä.

9. Uudet säännöt on tarkoitus yhdenmukaistaa jakelusopimuksia ja horisontaalisia yhteistyösopimuksia
koskevien uusien ryhmäpoikkeusten ja suuntaviivojen kanssa ottaen huomioon lisenssisopimusten
erityispiirteet. Tämä oli monien joulukuun 2001 arviointikertomuksesta huomautuksia esittäneiden vaatimus.
Uudistus tuo seuraavia etuja:

– Ryhmäpoikkeusasetus sisältää ainoastaan mustan listan: poikkeuslupa kattaa kaikki toimet, joita ei
ole nimenomaan jätetty ryhmäpoikkeuksen ulkopuolelle. Poistamalla nykyisen asetuksen valkoinen
ja harmaa lista vältetään kahlitseva vaikutus. Näin yrityksillä on yhä paremmat mahdollisuudet
laatia sellaisia lisenssisopimuksia, jotka ovat kaupallisesti elinkelpoisimpia, samalla kun
varmistetaan tehokas kilpailu ja riittävä oikeusvarmuus yrityksille.

– Uusien sääntöjen soveltamisala laajennetaan kattamaan kaikenlaiset teknologiansiirtosopimukset,
jotka liittyvät tavaroiden tai palveluiden tuotantoon. Uuden asetuksen tarkoituksena on patenttien ja
taitotiedon lisensoinnin lisäksi kattaa myös ohjelmistojen tekijänoikeuksien lisensointi, kuten useat
arviointikertomuksesta huomautuksia esittäneet vaativat. Siltä osin kuin komissiolla ei ole
valtuuksia antaa ryhmäpoikkeusasetusta, kuten yleensä on patenttipoolien ja tekijänoikeuksien
lisensoinnin tapauksessa, suuntaviivoissa selvitetään tulevaa täytäntöönpanopolitiikkaa.

– Uusissa säännöissä erotetaan selvästi toisistaan kilpailijoiden välinen lisensointi ja ei-kilpailijoiden
välinen lisensointi. Kilpailupolitiikassa on tärkeää erottaa toisistaan kilpailijoiden ja ei-kilpailijoiden
välinen lisensointi, koska etenkään niihin ei voida soveltaa samaa vakavimpien rajoitusten luetteloa.
Kilpailuongelmien esiintyminen on todennäköisempää kilpailijoiden välisessä lisensoinnissa kuin
keskenään kilpailemattomien yritysten välisessä lisensoinnissa.

10. Julkaistessaan luonnoksen asetukseksi ja suuntaviivoiksi komissio kehotti kaikkia asianomaisia
esittämään huomautuksensa uusista säännöistä marraskuun loppuun mennessä. Komissio vastaanotti
79 huomautusta. Analysoituaan nämä huomautukset komissio tarkistaa luonnokset ja hyväksyy uudet
säännöt. Tavoitteena on saattaa tarkistetut säännöt voimaan, ennen kuin kilpailunrajoituksia koskeva
uudistuspaketti tulee voimaan toukokuussa 2004.

¥2∂ EUVL C 235, 1.10.2003.
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2 EY:n perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklan täytäntöönpanosääntöjen uudistaminen

11. EU:n kilpailusääntöjen täytäntöönpanojärjestelmän uudistamisen loppuunsaattamiseksi
komission on annettava useita asiakirjoja, joista yleisesti käytetään nimitystä uudistuspaketti. Näiden
asiakirjojen tavoitteena on pääasiassa helpottaa kilpailuviranomaisilla olevan täytäntöönpanovallan
soveltamista ja kehittää edelleen asetuksessa (EY) N:o 1/2003 säädettyjä yhteistyömekanismeja
kansallisten kilpailuviranomaisten ja kansallisten tuomioistuinten kanssa.

12. Syyskuussa komissio hyväksyi tekstiluonnokset uudistuspaketin kaikkia osia koskevaa julkista
kuulemista varten. (3) Tämän julkisen kuulemisen seurauksena saatiin noin 50 huomautusta. Analysoituaan
nämä huomautukset komissio tarkistaa luonnokset ja hyväksyy uudet tekstit vuoden 2004 alussa ennen
asetuksen (EY) N:o 1/2003 soveltamisen alkamista 1. toukokuuta 2004.

13. Paketti sisältää komission asetuksen neuvoston asetuksen (EY) N:o 1/2003 täytäntöönpanosta
ja kuusi tiedonantoa. Komission täytäntöönpanoasetus sisältää pääasiassa yksityiskohtaisia sääntöjä
asianomaisten, kantelijoiden ja kolmansien kuulemisesta sekä lukuisista muista menettelyihin
liittyvistä seikoista, kuten oikeudesta tutustua asiakirjoihin ja luottamuksellisten tietojen käsittelystä.
Tiedonantoluonnokset voidaan jakaa seuraaviin kolmeen ryhmään:

a) Ensimmäisen ryhmän tiedonannoissa kuvaillaan yhteisöjen tuomioistuimen nykyistä oikeuskäytäntöä ja
komission nykyistä käytäntöä kahden EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan soveltamisen kannalta
keskeisen seikan osalta, jotka ovat ”jäsenvaltioiden väliseen kauppaan kohdistuvan vaikutuksen” käsite
ja perustamissopimuksen 81 artiklan 3 kohtaa koskevat periaatteet. Koska näissä tiedonannoissa
vahvistetaan kyseisten perustamissopimuksen määräysten soveltamismenetelmä ja luodaan katsaus
nykyiseen oikeuskäytäntöön, ne auttavat kansallisia kilpailuviranomaisia ja kansallisia tuomioistuimia
näiden määräysten soveltamisessa.

b) Toisen ryhmän tiedonannoissa keskitytään EU:n kilpailusääntöjen täytäntöönpanosta vastaavien eri
tahojen – komission, kansallisten kilpailuviranomaisten ja kansallisten tuomioistuinten – välisiin
yhteistyömekanismeihin, ja niiden pääasiallisena tarkoituksena on käsitellä yhä tarkemmin asetuksessa
(EY) N:o 1/2003 säädettyjä yhteistyömekanismeja perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklan tehokkaan ja
yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi kaikkialla Euroopan unionissa. Tiedonannoissa käsitellään
erityisesti tapausten käsittelyn jakamista ja sen jälkeen tapahtuvaa koordinointia sekä yhteistyötä
kilpailuviranomaisten välillä Euroopan kilpailuviranomaisten verkostossa. Lisäksi niissä käsitellään
komission mahdollisuutta antaa kirjallisia ja suullisia lausuntoja kansallisille tuomioistuimille.

c) Viimeisen ryhmän tiedonannoissa käsitellään komission suhdetta kuluttajiin ja liike-elämään, jotka
ovat sen tärkeimpiä sidosryhmiä kilpailupolitiikan alalla. Tältä osin komission tarkoituksena on
antaa tiedonannot kantelujen käsittelystä ja ohjekirjeistä, joita komissio aikoo laatia auttaakseen
yrityksiä arvioimaan uusia tai aiemmin ratkaisemattomia kysymyksiä.

3 Menettelysääntöjen tarkistus

3.1 Kilpailuasioiden pääekonomistin nimittäminen

14. Euroopan komissio nimitti professori Lars-Hendrik Röllerin kilpailuasioiden pääekonomistiksi
kolmeksi vuodeksi 1. syyskuuta alkaen. Hänen alaisuudessaan työskentelee noin kymmenen eri aloihin
erikoistunutta ekonomistia.

¥3∂ Tekstiluonnokset julkaistiin kuulemista varten EUVL:ssä C 243, 10.10.2003, s. 3.
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15. Professori Röller on Berliinissä sijaitsevan Humboldt-yliopiston teollisen taloustieteen professori.
Hän on myös Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung -keskuksen ”Competitiveness and Industrial
Change” -yksikön johtaja. Hän on vuodesta 1996 toiminut Lontoossa sijaitsevan Centre for Economic Policy
Research (CEPR) -keskuksen toimialataloustieteen ryhmän ohjelmajohtajana. Suoritettuaan alemman
korkeakoulututkinnon tietojenkäsittelyssä Texas A&M -yliopistossa hän jatkoi opintojaan Pennsylvanian
yliopistossa (jossa hän suoritti Master of Science -tutkinnon tietojenkäsittelyssä, Master of Arts -tutkinnon
taloustieteessä ja filosofian tohtorin tutkinnon taloustieteessä). Hän on tämän jälkeen hoitanut virkoja useissa
akateemisissa laitoksissa, joihin kuuluvat muun muassa Ranskassa sijaitseva European Institute of Business
Management (INSEAD), Stanford University, New York University ja Universitat Autònoma de Barcelona.
Hän on toiminut useiden julkisten laitosten ja yksityisten yritysten neuvonantajana kilpailupolitiikkaan
liittyvissä asioissa. Hän on myös julkaissut runsaasti kilpailukysymyksiä käsitteleviä julkaisuja, ja hän on
mukana useiden aikakausjulkaisujen, muun muassa International Journal of Industrial Economicsin (jonka
päätoimittaja hän on ollut vuodesta 1999 lähtien), toimituskunnassa.

16. ”Olen vakuuttunut siitä, että professori Röller pystyy merkittävien akateemisten saavutustensa
sekä alalta hankkimansa kokemuksen ansiosta tarjoamaan korvaamattoman arvokasta tukea komissiolle
sen valmistellessa päätöksiä, jotka koskevat monimutkaisia yrityskeskittymäasioita, sekä tutkiessa
kilpailunrajoituksia ja valtiontukia”, totesi kilpailukomissaari Mario Monti.

17. Pääekonomistilla on kolme päätehtävää:

– avustaminen EU:n kilpailusääntöjen soveltamisen yhteydessä esiin nousevien taloustiedettä ja
ekonometriaa koskevien kysymysten ratkaisussa, mihin voi kuulua myös yleispolitiikan välineiden
suunnittelua

– yleinen avustaminen yksittäisissä kilpailuasioissa käsittelyn aloittamisesta alkaen

– yksityiskohtaisten ohjeiden antaminen tärkeimmissä kilpailuasioissa, joihin liittyy vaikeasti
ratkaistavissa olevia taloudellisia kysymyksiä ja jotka voivat vaatia pitkälle kehitettyä kvantitatiivista
analyysia.

18. Pääekonomistin vastuulla ovat myös yhteydenpito akateemisiin piireihin sekä kilpailupolitiikan
akateemisen, neuvoa-antavan ryhmän kokousten järjestäminen ja johtaminen. Kyseinen ryhmä koostuu
johtavista akateemikoista, jotka työskentelevät teollisen organisaation ja valtiontuen alalla.

3.2 Kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan toiminta

3.2.1 Uuden toimeksiannon toinen soveltamisvuosi

19. Vuonna 2001 komissio teki uuden päätöksen vahvistaakseen kuulemismenettelystä vastaavan
neuvonantajan roolia perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklan sekä sulautuma-asetuksen (4) mukaisissa
kilpailumenettelyissä. Komissio tunnustaa tietyissä kilpailuasioita koskevissa menettelyissä
kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan toimivaltuuksista 23 päivänä toukokuuta 2001 tehdyn
komission päätöksen 2001/462/EY, EHTY (5) johdanto-osassa, että kuulluksi tulemisen oikeuden
takaamiseksi hallinnollisten menettelyjen toimittaminen olisi annettava tehtäväksi riippumattomalle,
kilpailuasioissa kokeneelle henkilölle, jonka on oltava luotettava, jotta hän voi omalta osaltaan vaikuttaa
menettelyjen objektiivisuuteen, avoimuuteen ja tehokkuuteen. (6) Vuosi 2003 oli toinen vuosi, jolloin

¥4∂ Neuvoston asetus (ETY) N:o 4064/89, annettu 21 päivänä joulukuuta 1989, yrityskeskittymien valvonnasta.
¥5∂ EYVL L 162, 19.6.2001, s. 21, jäljempänä ’toimeksianto’.
¥6∂ Kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan toimeksianto, johdanto-osan 1.–3. kappale.
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kuulemismenettelystä vastaavat neuvonantajat (7) pystyivät käyttämään uudessa toimeksiannossa
annettua entistä laajempaa toimivaltaa ja suurempaa riippumattomuutta. Kuulemismenettelystä vastaavat
neuvonantajat osallistuvat nyt ensimmäistä kertaa vuosikertomuksen laadintaan ja haluavat tässä
yhteydessä kuvailla lyhyesti toimintojaan.

3.2.2 Avoimuus riippumattomuuden takaamiseksi

20. Jotta taattaisiin kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan riippumattomuus, neuvonantajan
nimitys ja perusteltu päätös neuvonantajan siirtämisestä toiseen tehtävään tai erottamisesta on julkaistava
Euroopan unionin virallisessa lehdessä. (8) Lisäksi kuulemismenettelystä vastaava neuvonantaja liitetään
hallinnollisesti kilpailuasioista vastaavan komissaarin alaisuuteen (9) eikä hän saa ohjeita kilpailun
pääosastolta.

3.2.3 Kuulemismenettelystä vastaava neuvonantaja oikeudenmukaisen menettelyn takaajana

21. Vaikka kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan päätehtävänä on taata, että kuulluksi
tulemisen oikeutta noudatetaan, hän voi puuttua menettelyyn, aina kun sen moitteeton kulku on
vaakalaudalla. Tätä tarkoitusta varten häntä voidaan pyytää esittämään huomautuksia milloin tahansa sen
takaamiseksi, että kaikki yksittäiseen tapaukseen liittyvät merkitykselliset seikat tutkitaan perusteellisesti
ja puolueettomasti. (10)

22. Yksittäisten tapausten käsittelyn lisäksi kilpailun pääosasto kuulee usein kuulemismenettelystä
vastaavia neuvonantajia (11) kysymyksissä, jotka koskevat puolustautumisoikeutta. He osallistuvat myös
keskusteluihin monista menettelyjen moitteettomaan kulkuun liittyvistä kysymyksistä.

3.2.4 Suullisen kuulemisen toimittaminen

23. Yksittäisten kilpailumenettelyjen osalta kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan
perinteisenä tehtävä on järjestää ja toimittaa puolueettomasti suullinen kuuleminen. (12) Suullisessa
kuulemisessa asianomaiset yritykset voivat esittää kantansa tutkimuksesta vastaavien virkamiesten
ryhmää laajemmalle yleisölle. Useissa tapauksissa väitetiedoksiannossa esitettyjä seikkoja onkin
muutettu suullisen kuulemisen jälkeen. Yritykset pitävät suullista kuulemista arvossa, mistä on
osoituksena se, että vuonna 2003 suurin osa yrityksistä käytti hyväksi oikeuttaan puolustautua suullisessa
kuulemisessa. (13) Kuulemismenettelystä vastaava neuvonantaja päättää, voivatko muut osapuolet kuin

¥7∂ Tällä hetkellä kuulemismenettelystä vastaavia neuvonantajia on kaksi, Serge Durande ja Karen Williams.
¥8∂ Toimeksiannon 2 artiklan 1 kohta.
¥9∂ Toimeksiannon 2 artiklan 2 kohta.
¥10∂ Toimeksiannon 3 artiklan 3 kohdan mukaan kuulemismenettelystä vastaava neuvonantaja voi esittää toimivaltaiselle

komission jäsenelle huomautuksensa mistä tahansa asiasta, joka tulee esiin kilpailuasioita koskevissa komission
menettelyissä. Tällä tavoin hän pyrkii varmistamaan, että kaikki asian kannalta merkitykselliset – myös osapuolten kannalta
epäedulliset – tosiseikat, rikkomisen vakavuuteen liittyvät tosiseikat mukaan lukien, otetaan asianmukaisesti huomioon
laadittaessa komission päätösluonnoksia (toimeksiannon 5 artikla). Tämä edellyttää toimeksiannon 3 artiklan 2 kohdan
mukaisesti sitä, että asian tulkinnasta vastaava johtaja pitää kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan selvillä
menettelyn kulusta.

¥11∂ Tältä osin ranskankielinen tehtävänimike ”Conseiller Auditeur” kuvaa paremmin todellista tehtävänkuvaa kuin
englanninkielinen termi ”Hearing Officer”.

¥12∂ Toimeksiannon 12 artiklan 2 kohdan mukaan kuulemismenettelystä vastaava neuvonantaja on yksin vastuussa
kuulemistilaisuuden toimittamisesta. Valmistellessaan kuulemista kuulemismenettelystä vastaava neuvonantaja
tavallisesti pyytää asian käsittelystä vastaavalta ryhmältä taulukkomuodossa kattavaa selvitystä osapuolten vastauksista
komission väitteisiin ja osapuolille annetuista vastauksista.

¥13∂ Ainoastaan noin 1/5 väitetiedoksiannon saaneista luopui oikeudestaan suulliseen kuulemiseen.
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ne, joille väitetiedoksianto on osoitettu, osoittaa asian koskevan riittävästi heidän etuaan, jotta heidät
voidaan hyväksyä kuulemiseen kolmansina osapuolina. (14) Lisäksi uusia asiakirjoja voidaan esittää
ainoastaan kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan suostumuksella. (15) Kuulemisen jälkeen
kuulemismenettelystä vastaava neuvonantaja antaa toimivaltaiselle komission jäsenelle kertomuksen
kuulemisesta ja sen perusteella tekemistään päätelmistä siltä osin, onko oikeus tulla kuulluksi
toteutunut. (16) Vaikka niin sanotussa ”välikertomuksessa” esitetään pääasiassa menettelyyn liittyviä
huomautuksia (17), voidaan siinä myös todeta lisätietojen tarve tai suositella tiettyjen väitteiden lisäämistä
tai poistamista. (18)

3.2.5 Määräaikojen jatkaminen ja luottamuksellisuuspyynnöt

24. Kuulemismenettelystä vastaava neuvonantaja tekee päätökset määräaikojen jatkamista koskevista
pyynnöistä sen varmistamiseksi, että osapuolilla on riittävästi aikaa esittää kantansa asiaan liittyvistä
aineellisista ja menettelyä koskevista seikoista. (19) Kuulemismenettelystä vastaava neuvonantaja päättää
myös oikeudesta tutustua asiakirjoihin ottaen huomioon sekä tietojen luottamuksellisuus että yritysten
oikeus saada käyttöönsä kaikki menettelyn aikana kerätyt tiedot. (20) Hän päättää myös siitä,
sisällytetäänkö sellaiset tiedot, joiden väitetään olevan luottamuksellisia, Euroopan unionin virallisessa
lehdessä julkaistavaan toisintoon komission päätöksestä. Jos aiotaan julkistaa tietoja, joiden väitetään
sisältävän liikesalaisuuksia, kyseiselle yritykselle on annettava tilaisuus saattaa kuulemismenettelystä
vastaavan neuvonantajan päätös yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen käsiteltäväksi. (21)
On syytä huomata, että kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan komission puolesta tekemiä
muodollisia päätöksiä liikesalaisuuksien julkistamisesta on saatettu tuomioistuimen käsiteltäväksi
erittäin harvoin. (22)

¥14∂ Toimeksiannon 6 artikla.
¥15∂ Toimeksiannon 12 artiklan 3 kohta. On kuitenkin tärkeää huomata, että kuulemista ei voida käyttää väitetiedoksiantojen

korvikkeena. Jos komissio haluaa esittää uusia kilpailusääntöjen rikkomista koskevia väitteitä tai uusia merkittäviä
tosiseikkoja, jotka eroavat väitetiedoksiannon sisältämistä tosiseikoista, sen on laadittava lisäväitetiedoksianto ja
toimitettava uusi kuuleminen.

¥16∂ Toimeksiannon 13 artiklan 1 kohta. Kertomuksesta annetaan jäljennös kilpailun pääosaston pääjohtajalle ja vastaavalle
johtajalle.

¥17∂ Esimerkiksi oikeus tutustua asiakirjoihin, määräaika väitetiedoksiantoon vastaamiselle ja suullisen kuulemisen
asianmukainen toimittaminen.

¥18∂ Tältä osin välikertomus on erotettava kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan toimeksiannon 15 artiklan
mukaisesta loppukertomuksesta, jossa tarkastellaan ainoastaan kuulluksi tulemisen oikeutta ja siihen liittyvää kysymystä
siitä, käsitelläänkö päätösluonnoksessa ainoastaan sellaisia väitteitä, joiden osalta osapuolille on annettu tilaisuus esittää
huomautuksensa. Loppukertomus laaditaan neuvoa-antavalle komitealle toimitetun päätösluonnoksen perusteella. Toisin
kuin välikertomus, se annetaan tiedoksi myös päätöksen kohteena olevalle yritykselle ja julkaistaan Euroopan unionin
virallisessa lehdessä. 

¥19∂ Toimeksiannon 10 artikla.
¥20∂ Komissio voi käyttää lopullisen päätöksensä perustana ainoastaan tietoja, jotka on annettu yritykselle. Sen vuoksi

kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan on otettava huomioon myös se, että kolmansien osapuolten väitteet
tietojen luottamuksellisuudesta voivat kohtuuttomasti estää kilpailuoikeuden täytäntöönpanoa. 

¥21∂ Menettelystä on säädetty toimeksiannon 9 artiklassa. Se vastaa yhteisöjen tuomioistuimen asiassa AKZO II kuvailemaa
menettelyä (asia 53/85, AKZO v. komissio, Kok. 1986, s. 1965).

¥22∂ Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen käsiteltävänä on tällä hetkellä mielenkiintoinen kysymys. Bank
Austria Creditanstaltia koskevassa asiassa (asia T-198/03) hiljattain annetussa tuomioistuimen määräyksessä (annettu
7.11.2003) todettiin toimeksiannon 9 artiklan 3 kohdan olevan epäselvä ja kysyttiin, olisiko kuulemismenettelystä
vastaavan neuvonantajan päätettävä myös siitä, olisiko osa komission päätöksestä jätettävä julkaisematta asetuksen
N:o 17 21 artiklan nojalla, koska se ei kuulu päätöksen ”pääasialliseen sisältöön”.
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B – EY:n perustamissopimuksen 81, 82 ja 86 artiklan soveltaminen

1 81 artikla

1.1 Katsaus kartellien vastaiseen toimintaan

25. Vuonna 2003 komissio jatkoi kartellien vastaisessa toiminnassa samaa linjaa kuin kahtena
aikaisempana vuotena tekemällä viisi päätöstä laittomista horisontaalisista sopimuksista, joissa oli
osallisina noin 27 yksittäistä yritystä tai yritysten yhteenliittymää. Kyse oli seuraavista asioista: naudanliha,
sähköiset ja mekaaniset hiili- ja grafiittituotteet, orgaaniset peroksidit sekä kupariset teollisuusputket.

26. Näissä päätöksissä määrättyjen sakkojen määrä oli 404 miljoonaa euroa. Näin ollen vakavista
kartelleista määrättyjen sakkojen kokonaismäärä vuodesta 2001 nousee yli 3 200 miljoonaan euroon.
Kolmen viime vuoden aikana komissio on tehnyt keskimäärin yli kahdeksan päätöstä vuodessa. Tämä
merkitsee huomattavasti aktiivisempaa toimintaa kuin vuotta 2001 edeltävällä koko 30 vuoden ajanjaksolla,
jolloin päätösten keskimääräinen lukumäärä oli vuodessa 1,5. Koska kartellitutkimuksia on meneillä
yhteensä yli 30, kolmen viime vuoden suuntaus näyttää jatkuvan.

27. Vuonna 2003 määrättyjen sakkojen määrä (yli 400 miljoonaa euroa) oli oikeassa suhteessa niiden
markkinoiden kokoon, joilla kartellit toimivat, ja rikkomiseen osallistuneiden yritysten kokoon. Komission
vakiintuneen käytännön mukaisesti kussakin tapauksessa määrättyjen sakkojen suuruus oli riittävä estävän
vaikutuksen varmistamiseksi.

28. Koska uusia tapauksia tuli paljon vuoden 2002 loppupuoliskolla ja vuoden 2003 alussa, kilpailun
pääosaston oli siirrettävä resursseja useista meneillään olevista tutkimuksista näihin uusiin tapauksiin,
joiden osalta oli arvioitava sakoista vapauttamista koskevia pyyntöjä ja järjestettävä tarkastuskäyntejä.
Vuoden aikana komission kartellitarkastukset koskivat yhteensä 21:tä tuotetta tai palvelua. (On pidettävä
mielessä, että jokaiseen asiaan/tarkastukseen sisältyy tavallisesti käyntejä useissa eri yrityksissä.)
Tarkastusten suorittaminen ei ole tärkeää pelkästään laittoman toiminnan paljastamiseksi vaan myös sen
vuoksi, että yritykset tavallisesti lopettavat laittoman toimintansa välittömästi komission puututtua asiaan.

29. Vuonna 2002 annettu tarkistettu tiedonanto sakoista vapauttamisesta ja sakkojen lieventämisestä
kartelleja koskevissa asioissa (23) oli edelleen merkittävä uusien asioiden lähde. Vuoden 2002 tiedonannon
pääpiirteet ovat lyhyesti seuraavat (24): 1) ensimmäisenä tietoja toimittanut yritys voidaan vapauttaa
kokonaan sakoista; 2) vapautuksen saamiseksi toimitettujen todisteiden perusteella komission on pystyttävä
vähintään määräämään tarkastus; 3) komissio hyväksyy myös oletuksiin perustuvat hakemukset, jolloin
tosiasialliset todisteet on toimitettava vasta toisessa vaiheessa; 4) ehdollisen vapautuksen myöntäminen
muutamassa viikossa takaa hakijoille etukäteen oikeusvarmuuden; 5) vapautus sakoista voi tietyissä
olosuhteissa olla mahdollinen vielä senkin jälkeen kun komissio on suorittanut tarkastuksen edellyttäen,
että vapautusta ei ole jo myönnetty toiselle yritykselle; 6) jos vapautus on jo myönnetty tai jos komissiolla
on jo riittävästi todisteita rikkomisesta, yrityksille, joiden toimittamat todisteet tuovat merkittävää lisäarvoa
komissiolla jo oleviin tietoihin, voidaan myöntää enintään 50 prosentin alennus sakoista;
7) oikeusvarmuuden lisäämiseksi komissio ilmoittaa yritykselle, missä rajoissa se aikoo lieventää sakkoja,
viimeistään samaan aikaan väitetiedoksiannon antamisen kanssa.

¥23∂ Komission tiedonanto sakoista vapauttamisesta ja sakkojen lieventämisestä kartelleja koskevissa asioissa, EYVL C 45,
19.2.2002, s. 3–5.

¥24∂ Asiaa on käsitelty tarkemmin XXXII:ssa kilpailupolitiikkaa koskevassa kertomuksessa (2002).
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30. Sen jälkeen kun uusi tiedonanto tuli voimaan helmikuussa 2002, komissio on saanut 34 sakoista
vapauttamista koskevaa hakemusta, jotka liittyvät vähintään 30 erilliseen väitettyyn rikkomistapaukseen.
Ehdollinen vapautus on myönnetty 27 tapauksessa. Komissio on tutkinut lähes kaikki näistä tapauksista ja
suorittanut tarkastuksia niistä useimmissa. Parhaillaan useimmissa näistä tapauksista valmistellaan
väitetiedoksiantoja. Tällaisiin lukuihin pääseminen jo kahden soveltamisvuoden jälkeen osoittaa, että
vuoden 2002 tiedonanto on erittäin tehokas. Vuoden 1996 tiedonannon (25) nojalla on sen sijaan tähän
mennessä vapautettu kokonaan sakoista ainoastaan 11 yritystä.

31. Uusien tapausten käsittelyä ei aloiteta pelkästään sakoista vapauttamista koskevissa
hakemuksissa toimitettujen tietojen perusteella. Mahdollisia laittomia salaliittoja koskevia tutkimuksia
aloitetaan myös viran puolesta sellaisten tietojen perusteella, joita on kerätty seuraamalla (alan)
lehdistöä ja toimialatietoja, taikka ilmiantajien (esimerkiksi tyytymättömien tai aikaisempien
työntekijöiden) tai kantelijoiden (kuluttajien tai yritysasiakkaiden, joskus myös kilpailijoiden)
toimittamien tietojen perusteella.

32. Tutkimusten ajoitukseen kansainvälisissä kartelleissa, joiden lukumäärä kasvaa jatkuvasti,
vaikuttaa yhä enemmän kartelliviranomaisten maailmanlaajuinen yhteistyö. Paras esimerkki tästä on
lämmönkestäväksi tekeviä aineita ja iskusitkisteitä koskeva asia, jossa komissio sekä Japanin,
Kanadan ja Yhdysvaltojen kilpailuviranomaiset sovittivat tutkimustoimensa tiiviisti yhteen ja
suorittivat lähes samanaikaisia tarkastuksia tai muita tutkimustoimenpiteitä helmikuussa. Toinen
esimerkki on kuparisia teollisuusputkia koskeva asia, jossa tehtiin päätös joulukuussa. Päätöksen
perusteena käytettiin pitkälti todisteita, jotka saatiin Yhdysvaltojen kilpailuviranomaisten kanssa
yhteensovitetuista tarkastuksista.

33. Komission tekemissä kartellipäätöksissä ja -tutkimuksissa tuli esille kolme aineellisoikeudellista
seikkaa, jotka on syytä mainita:

– Sakon määrääminen yritykselle, joka ei ollut kyseisillä markkinoilla aktiivisesti toimiva yritys.
Orgaanisia peroksideja koskevassa asiassa sveitsiläiselle konsulttiyritykselle AC Treuhandille
määrättiin sakko sen roolista kartellin järjestämisessä ja toiminnassa. Yritykselle määrätty sakko oli
erittäin pieni kysymyksen suhteellisen uutuuden vuoksi, mutta komissio teki lehdistötiedotteessaan
selväksi, että se olisi tulevaisuudessa ankarampi vastaavanlaisissa asioissa.

– Asiakkaan ja lakimiehen välisen kirjeenvaihdon suojelu (oikeudellinen luottamuksellisuus), joka
nousi esille eräissä tarkastuksissa vuoden 2003 aikana, erityisesti helmikuussa lämmönkestäväksi
tekeviä aineita ja iskusitkisteitä koskevassa asiassa suoritetuissa tarkastuksissa. Yhteisöjen
ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa on nostettu kanne kysymyksestä, joka koskee
jäljennösten ottamista sellaisista asiakirjoista, jotka yritysten mielestä kuuluvat oikeudellisen
luottamuksellisuuden piiriin. (26)

– Komission ponnistelut sakkojen lieventämistä koskevan politiikkansa koskemattomuuden
suojelemiseksi ottaen huomioon ”asiakirjojen esittämistä oikeudelle tai asianomaisille” koskevat
siviiliprosessisäännöt Yhdysvalloissa. ”Asiakirjojen avointa esittämistä” koskevien Yhdysvaltojen

¥25∂ Vuoden 1996 tiedonantoa sovellettiin joissakin asioissa, joissa tehtiin päätös vuonna 2003 tai jotka ovat edelleen
tutkittavina, koska yritykset hakivat sakoista vapauttamista tai niiden lieventämistä, ennen kuin vuoden 2002 tiedonanto
tuli voimaan.

¥26∂ Yhdistetyt asiat T-125/03 R ja T-253/03 R, Akzo Nobel Chemicals Ltd ja Akcros Chemicals Ltd v. komissio. Vaikka
ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen presidentti antoi 30. lokakuuta 2003 määräyksen, jossa hylättiin välitoimet,
näiden asioiden pääkannekohdat ovat vielä käsiteltävänä.
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siviiliprosessisääntöjen seurauksena sellaisissa asioissa, joissa Yhdysvaltojen tuomioistuimissa
haetaan vahingonkorvauksia, yritysten vapaaehtoisesti kilpailuviranomaisille toimittamat tiedot
voivat tulla vastapuolien tietoon. Yhdysvaltojen alemman oikeusasteen tuomioistuimet katsoivat
eräissä tapauksissa yritysten sakoista vapauttamista tai niiden lieventämistä koskevien
hakemusten yhteydessä komissiolle laatimien kirjallisten lausuntojen olevan tällaisia esitettäviä
asiakirjoja. Ottaen huomioon mahdolliset taloudelliset seuraamukset tällaisista oikeustapauksista,
jotka voivat johtaa kolminkertaisten vahingonkorvausten määräämiseen, yritysten halukkuus
toimittaa tietoja komissiolle voisi vähentyä, tai ne voisivat jopa kieltäytyä siitä kokonaan, jolloin
komission sakkojen lieventämistä koskevan politiikan vaikutus rajoittuisi. Sen lisäksi, että
komissio osallistui Yhdysvaltojen oikeudenkäynteihin väliintulijana (amicus curiae) näiden
asiakirjojen käytön rajoittamiseksi ainoastaan komission menettelyyn (27), komissio ryhtyi vuonna
2003 tarkistamaan omia menettelyjään. Komissio jatkaa vuoropuhelua oikeus- ja liike-elämän
kanssa parantaakseen menettelyjään entisestään, jotta riski yritysten lausuntojen paljastamisesta
oikeudelle tai asianomaisille saataisiin mahdollisimman pieneksi. Sen toiminnan ainoana
tarkoituksena on parantaa sakoista vapauttamista ja sakkojen lieventämistä koskevan tiedonannon
tehokkuutta sekä varmistaa, että lievempää kohtelua hakevat yritykset eivät mahdollisten
siviilikanteiden vuoksi joudu huonompaan asemaan kuin yritykset, jotka eivät tee yhteistyötä
komission kanssa.

34. Hallinnollisen organisaation osalta kartellitutkimusten käsittelyssä tapahtui merkittävä muutos
kilpailun pääosaston sisäisen uudelleenorganisoinnin seurauksena. Vuonna 1998 komissio oli
perustanut erityisen kartelliyksikön, joka käsitteli useimmat kilpailun pääosaston kartelliasioista.
Toinen kartelliyksikkö perustettiin vuonna 2002 resurssien asteittaisen lisääntymisen jälkeen. Näiden
kartelliyksiköiden toiminta-aikana komissio pystyi osittain uusien hallintomenettelyjen seurauksena
lyhentämään huomattavasti aikaa, joka kului kartellia koskevan menettelyn aloittamisesta sen
lopettamiseen. Kilpailun pääosaston sisäinen uudelleenorganisointi asetuksen (EY) N:o 1/2003
voimaantuloon valmistautumiseksi aiheutti sen, että kaikki kilpailun pääosaston kilpailunrajoituksia
käsittelevät yksiköt ovat heinäkuusta 2003 alkaen lisänneet ponnistelujaan ja käyttämiään resursseja
kartellien havaitsemiseksi ja niistä rankaisemiseksi omalla vastuualueellaan ja että ne myös jatkavat
tällä linjalla.

35. Kartelleja koskevan toiminnan osalta on viimeiseksi mainittava viides kansainvälinen
kartelliseminaari, jonka isäntänä komissio toimi lokakuussa. Näissä seminaareissa on tarkoituksena jakaa
asiantuntemusta kartellien tutkimisen, niistä rankaisemisen ja niiden estämisen osalta. Seminaariin
osallistui 160 virkamiestä yli 35 maan kilpailuvirastoista. Edustettuina oli myös useita kilpailuasioita
käsitteleviä kansainvälisiä organisaatioita, kuten OECD.

¥27∂ Varmistaakseen kantansa tulemisen selväksi komissio osallistui väliintulijana useisiin yhdysvaltalaisiin
oikeudenkäynteihin lähettämällä amicus curiae -kirjelmiä. Ensinnäkin komissio osallistui väliintulijana Kolumbian
tuomioistuimen (District Court for the District of Columbia) vitamiiniasiaa koskevaan oikeudenkäyntiin. Toiseksi se
osallistui väliintulijana Pohjois-Kalifornian tuomioistuimen (District Court for the District of Northern California)
metioniiniasiaa koskevaan oikeudenkäyntiin. Tässä asiassa tuomioistuin vahvisti viime kädessä komission kannan, jonka
mukaan yritysten sakkojen lieventämistä koskevan ohjelman puitteissa komissiolle toimittamat lausunnot ovat
luottamuksellisia. Kolmanneksi komissio osallistui väliintulijana Yhdysvaltojen korkeimman oikeuden menettelyyn
asiassa AMD v. Intel. Tällä viimeksi mainitulla asialla, joka tosin ei koske suoraan asiakirjojen esittämistä oikeudelle tai
asianomaisille, on mahdollisia jälkiseurauksia EU:n sakkojen lieventämistä koskevan ohjelman tehokkuuteen ja siten
siihen, voidaanko yritysten lausunnot esittää oikeudelle tai asianomaisille. 
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1.2 Kartelliasiat

Ranskalainen naudanliha (28)

36. Komissio määräsi 2. huhtikuuta tehdyllä päätöksellä yhteensä 16,68 miljoonan euron sakon
kuudelle ranskalaiselle naudanliha-alan yhdistykselle. Näistä yhdistyksistä neljä edusti maanviljelijöitä
(yksi oli Fédération Nationale des Syndicats d’Exploitants Agricoles, Ranskan suurin maatalousalan
ammattiyhdistys) ja kaksi teurastamoita. Sakot määrättiin osallistumisesta 24. lokakuuta 2001 tehtyyn
kirjalliseen sopimukseen, jota jatkettiin suullisella sopimuksella marraskuun 2001 lopusta joulukuun 2001
alkuun. Koska naudanlihan hinnat olivat laskeneet hullun lehmän taudin aiheuttaman kriisin seurauksena,
sopimuksessa sitouduttiin lopettamaan tilapäisesti naudanlihan tuonti ja soveltamaan vähimmäishintaa
tietyille naudanlihan laatuluokille.

37. Komissio päätteli, että tämä sopimus rikkoi perustamissopimuksen 81 artiklan määräyksiä ja että
siihen ei voitu soveltaa yhtäkään asetuksen N:o 26 (29) 2 artiklassa säädetyistä poikkeuksista. Komissio
alensi huomattavasti sakkojen määrää ottaen huomioon naudanlihamarkkinoiden erityistilanne. Osapuolet
ovat nostaneet kanteen päätöstä vastaan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa (30) pyytäen
lykkäystä sakkojen maksamiseen.

Sorbaatit (31)

38. Komissio määräsi 1. lokakuuta saksalaiselle Hoechst AG:lle sakkoja 99 miljoonaa euroa,
japanilaiselle Daicel Chemical Industries Ltd:lle 16,6 miljoonaa euroa, japanilaiselle Ueno Fine Chemicals
Industry Ltd:lle 12,3 miljoonaa euroa ja japanilaiselle The Nippon Synthetic Chemical Industry Co. Ltd:lle
10,5 miljoonaa euroa osallistumisesta kartelliin, jossa sovittiin hinnoista ja markkinoiden jakamisesta
sorbaattien alalla yhdessä japanilaisen Chisso Corporationin kanssa. Sorbaatit ovat kemiallisia
säilöntäaineita, joita käytetään mikro-organismien kasvun hidastamiseksi tai estämiseksi. Niitä käytetään
pääasiassa elintarvike- ja juomateollisuudessa. Komissio totesi vuonna 1998 aloitetun tutkimuksen
päätteeksi yritysten osallistuneen vuosina 1979–1996 maailmanlaajuiseen kartelliin. Hoechst AG:n osalta
raskauttavaksi seikaksi katsottiin toistuva osallistuminen kilpailusääntöjen rikkomiseen. On tärkeää
huomata, että sakoista vapauttamista ja sakkojen lieventämistä koskevan tiedonannon perusteella
japanilainen Chisso Corporation vapautettiin kokonaan sakoista, koska se toimitti ensimmäisenä ratkaisevia
todisteita kartellin toiminnasta.

Sähköiset ja mekaaniset hiili- ja grafiittituotteet (32)

39. Komissio määräsi 3. joulukuuta yhteensä 101,44 miljoonan euron sakon C. Conradty Nürnberg
GmbH:lle (1,06 miljoonaa euroa), Hoffmann & Co. Elektrokohle AG:lle (2,82 miljoonaa euroa), Le
Carbone Lorraine SA:lle (43,05 miljoonaa euroa), Schunk GmbH:lle ja Schunk Kohlenstofftechnik
GmbH:lle (yhteisvastuullisesti 30,87 miljoonaa euroa) sekä SGL Carbon AG:lle (23,64 miljoonaa euroa).
Kartelli oli toiminnassa lokakuusta 1988 joulukuuhun 1999. Morgan Crucible Company plc vapautettiin
sakoista, sillä se antoi kartellin ensimmäisenä ilmi.

¥28∂ Asia COMP/F-3/38.279, EUVL L 209, 19.8.2003.
¥29∂ Neuvoston asetus N:o 26, annettu 4 päivänä huhtikuuta 1962, tiettyjen kilpailusääntöjen soveltamisesta

maataloustuotteiden tuotantoon ja kauppaan (EYVL 30, 20.4.1962). 
¥30∂ Asiat T-217/03, T-245/03 ja T-252/03.
¥31∂ Asia COMP/E-1/37.370.
¥32∂ Asia COMP/E-2/38.359.
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Orgaaniset peroksidit (33)

40. Komissio määräsi 10. joulukuuta sakkoja Atofina SA:lle 43,47 miljoonaa euroa, Peroxid Chemie
GmbH & Co. KG:lle 8,83 miljoonaa euroa, Degussa UK Holdings Ltd:lle ja Peroxid Chemie GmbH &
Co. KG:lle (Saksa) yhteisvastuullisesti 16,73 miljoonaa euroa, Peroxidos Organicos SA:lle 0,5 miljoonaa
euroa sekä AC Treuhand AG:lle 1 000 euroa. Akzo (Akzo Nobel Polymer Chemicals BV, Akzo Nobel
NV, Akzo Nobel Chemicals International BV) vapautettiin sakoista, koska se antoi kartellin
ensimmäisenä ilmi. Vuonna 2000 alkaneiden tutkimusten päättyessä komissio totesi kyseisten yritysten
osallistuneen ETA-alueen laajuiseen kartelliin orgaanisten peroksidien (34) alalla vuosina 1971–1999 (osa
yrityksistä tätä lyhyemmän aikaa).

41. Sakkojen osalta on tärkeää huomata, että konsulttiyritys AC Treuhandin todettiin rikkoneen EU:n
lainsäädäntöä auttamalla kartellin organisoinnissa, mutta sen sakon määrä on pieni kysymyksen
suhteellisen uutuuden vuoksi. Kolmen päätöksen kohteena olevan yrityksen (Peroxid Chemie, Atofina ja
Degussa UK Holdings) sakkoja korotettiin, koska ne olivat osallistuneet muihin kartelleihin
aikaisemmin.

Kupariset teollisuusputket (35)

42. Komissio määräsi 16. joulukuuta Euroopan johtaville kupariputkien valmistajille sakkoja EU:n
kilpailusääntöjen rikkomisesta. Kyseiset yritykset ovat KM Europa Metal AG (yhdessä kokonaan
omistamiensa tytäryhtiöiden Europa Metalli SpA:n ja Tréfimétaux SA:n kanssa), Wieland Werke AG ja
Outokumpu Oyj (yhdessä kokonaan omistamansa tytäryhtiön Outokumpu Copper Products Oy:n
kanssa). Vuonna 2001 aloitetun tutkimuksen päätteeksi komissio totesi, että kyseiset yritykset olivat
tehneet salaista yhteistyötä sopiakseen kerroksittain keloille käärittyinä myytävien (level wound coils,
LWC) kuparisten teollisuusputkien hinnoista ja jakaakseen niiden markkinat vuodesta 1988 vuoden 2001
alkuun Sveitsissä sijaitsevan ilmastointi- ja jäähdytysputkien laadusta huolehtivan Cuproclima Quality
Association for ACR-tubes -yhdistyksen puitteissa.

43. Kaikki päätöksen kohteena olevat yritykset ovat avustaneet komissiota sen tutkimuksessa
sakkojen määräämättä jättämisestä tai lieventämisestä vuonna 1996 annetun tiedonannon nojalla.
Komissio alensi yhteistyön perusteella Outokummun sakkoja 50 prosenttia, KME-ryhmittymän sakkoja
30 prosenttia ja Wieland Werken sakkoja 20 prosenttia. Suurimmat sakot määrättiin KME-ryhmittymään
kuuluville yrityksille, yhteensä 39,81 miljoonaa euroa, kun taas Wieland Werken sakkojen määrä oli
20,79 miljoonaa euroa. Outokummun osalta lieventävänä seikkana pidettiin vuoden 1996 tiedonannon
soveltamisalan ylittävää yhteistyötä, sillä se paljasti ensimmäisenä yrityksenä kartellin koko keston, joka
oli yli 12 vuotta. Toisaalta sen osalta raskauttavaksi seikaksi katsottiin toistuva osallistuminen
kilpailusääntöjen rikkomiseen, sillä se oli ollut toisen komission päätöksen kohteena ruostumattoman
teräksen alan kartellia 1990-luvulla koskeneessa asiassa. Outokummun lopullinen sakko oli
18,13 miljoonaa euroa, ja kaikille yrityksille määrättyjen sakkojen yhteismäärä tässä asiassa oli
78,73 miljoonaa euroa.

¥33∂ Asia COMP/E-2/37.857.
¥34∂ Orgaaniset peroksidit ovat muovin ja kumin valmistuksessa käytettäviä hapen kaksoissidoksia sisältäviä orgaanisia

kemikaalituotteita.
¥35∂ Asia COMP/E-1/38.240.
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1.3 Tuomioistuinten käsittelemät asiat

Aminohapot (36)

44. Aminohappoja koskevassa asiassa antamassaan tuomiossa (37) yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen
tuomioistuin hylkäsi kantajien väitteen, jonka mukaan komission olisi määritettävä sakon määrä ottaen
huomioon muilla lainkäyttöalueilla jo määrätyt sakot. Kantajat väittivät, että komissio rikkoi periaatetta,
jonka mukaan samasta teosta ei voida määrätä toista seuraamusta, eikä ottanut huomioon aikaisempien
sakkojen varoittavaa vaikutusta. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin päätteli, että tällä hetkellä ei ole
olemassa kansainvälisen julkisoikeuden periaatetta, joka kieltäisi eri valtioiden viranomaisia tai
tuomioistuimia syyttämästä tai tuomitsemasta henkilöä samojen tosiseikkojen perusteella.

45. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin vahvisti myös periaatteen, jonka mukaan tietojen
toimittaminen, jota ei voida pitää sakoista vapauttamista tai sakkojen lieventämistä koskevan tiedonannon
soveltamisalaan kuuluvana yhteistyönä mutta josta on kuitenkin apua komissiolle sen tutkimuksissa, on
suuntaviivojen soveltamisalaan kuulumatonta todellista yhteistyötä (suuntaviivojen 3 kohdan kuudennessa
luetelmakohdassa tarkoitetussa merkityksessä). Tällaiset tiedot oikeuttavat sakkojen lisäalentamiseen
lieventävien seikkojen perusteella.

46. Lisäksi vahvistetaan, että raskauttavien tai lieventävien seikkojen perusteella päätetyn sakkojen
prosenttimääräisen korottamisen tai alentamisen lähtökohtana on rikkomisen vakavuuden ja keston
perusteella määritetty sakon perusmäärä.

Kreikan lauttaliikenne (38)

47. Saatuaan eräältä matkustajalta kantelun siitä, että Kreikan ja Italian välillä liikennöivien eri
lauttayhtiöiden hinnat olivat hyvin samanlaisia, komissio aloitti vuonna 1992 tutkimuksen, joka koski
matkustaja- ja rahtipalveluja useilla Kreikan ja Italian välisillä reiteillä tarjoavien yhtiöiden toimintoja.
Vuonna 1998 komissio teki päätöksen, jonka mukaan näistä yhtiöistä seitsemän oli rikkonut EU:n
kilpailusääntöjä sopimalla hinnoista. Niille määrättiin yhteensä noin 9 miljoonan euron sakot.

48. Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen joulukuussa 2003 antamissa tuomioissa
vahvistettiin pääosin komission päätös ja alun perin määrättyjen sakkojen suuruus lukuun ottamatta kahta
yritystä, joiden sakkoja alennettiin.

49. Tuomioistuin vahvisti erityisesti, että tietyissä olosuhteissa on laillista suorittaa tarkastus sellaisen
edustajan toimitiloissa, joka on erillinen oikeushenkilö, vaikka tarkastusta koskeva päätös onkin osoitettu
ainoastaan päämiehelle. Tuomioistuin vahvisti myös, että sellaisen edustajan toimintojen voidaan katsoa
olevan päämiehen vastuulla, jolla on erillinen oikeushenkilöllisyys, jos kyseiset kaksi yritystä muodostivat
perustamissopimuksen 81 artiklan soveltamisen kannalta yhden ainoan taloudellisen yksikön tai yrityksen.
Julkisten viranomaisten roolin osalta tuomioistuin hyväksyi myös sen, että myös voimakkaasti säännellyillä
aloilla, joilla viranomaiset suosittelevat tiettyä hinnoittelupolitiikkaa, kuten kyseessä olevalla meriliikenteen
alalla, yritykset ovat vastuussa osallistumisestaan hintakartelliin, jos julkiset viranomaiset eivät
painostamalla pakota niitä hintasopimusten tekemiseen. Lisäksi tuomioistuin vahvisti komission sakkojen
laskennassa käyttämän menetelmän sekä tavan arvioida lieventäviä ja raskauttavia asianhaaroja.

¥36∂ Asiat T-220/00, T-223/00, T-224/00 ja T-230/00.
¥37∂ Asia T-224/00.
¥38∂ Asia COMP/D-2/34.466, EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan mukainen komission päätös 1999/271/EY, tehty

9.12.1998 (EYVL L 109, 27.4.1999, s. 24); yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen 11.12.2003 antamat
tuomiot asioissa T-56/99, Marlines v. komissio, T-59/99, Ventouris Group v. komissio, T-61/99, Adriatica v. komissio,
T-65/99, Strintzis v. komissio, ja T-66/99, Minoan v. komissio.
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Tuomioistuin kuitenkin pienensi Adriaticalle ja Ventourisille, jotka ovat keskisuuria yrityksiä, määrättyjä
sakkoja, koska ne toimivat ainoastaan niin sanotuilla eteläisillä reiteillä (Bari, Brindisi) ja koska niillä oli
vähäinen rooli kartellissa.

1.4 Muut asiat

BA/SN-liittoutuma (39)

50. British Airways (BA) ja SN Brussels Airlines (SN) ilmoittivat 25. heinäkuuta 2002 komissiolle
asetuksen (ETY) N:o 3975/87 (40) nojalla useista yhteistyösopimuksista, jotka mahdollistavat hinnoittelua,
aikatauluja ja kapasiteettia koskevan yhteistyön, joka kattaa niiden koko reittiverkon. Osapuolet pyysivät
perustamissopimuksen 81 artiklan 3 kohdan mukaista poikkeusta. Komissio ei esittänyt vakavia epäilyjä
90 päivän määräajassa, joka päättyi 10. maaliskuuta 2003.

51. Komission analyysi osoitti, että osapuolten reittiverkot täydentävät toisiaan suuressa määrin ja
että kuluttajat hyötyvät yhteistyöstä. Erityisesti sopimuksen ansiosta SN:n matkustajat pääsevät
kaukolentoverkostoon, kun taas BA:n matkustajat hyötyvät entistä helpommasta pääsystä SN:n
Afrikan kohteisiin.

52. Sen varmistamiseksi, että liittoutuma ei johda kilpailun poistumiseen tietyiltä sen vaikutusalaan
kuuluvilta markkinoilta, komissio tarkasteli perusteellisesti liittoutuman vaikutusta päällekkäisillä reiteillä,
erityisesti reiteillä Bryssel–Lontoo ja Bryssel–Manchester.

53. Brysselin ja Lontoon välisen reitin osalta komissio päätteli, että liittoutuma ei poista
kilpailua, koska BA:lla ja SN:llä on edelleen kaksi voimakasta kilpailijaa, BMI ja Eurostar.
Brysselin ja Manchesterin välisellä reitillä liittoutuma olisi rajoittanut eniten kilpailua, sillä
osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus on lähes sata prosenttia. Lisäksi Brysselin lentoasemalla
on ruuhka-aikoina kapasiteettirajoituksia, mikä voisi rajoittaa uuden tulokkaan mahdollisuuksia
tulla markkinoille. Poistaakseen komission alustavassa tarkastelussaan havaitsemat ongelmat
lentoyhtiöt sitoutuivat vapauttamaan sen verran lähtö- ja saapumisaikoja Brysselin lentoasemalla,
että uusi tulokas pystyisi liikennöimään kolmea päivittäistä vuoroa Manchesteriin, jos lähtö- ja
saapumisaikoja ei olisi saatavilla niiden tavanomaisessa jakamismenettelyssä.

ARA, ARGEV, ARO (41)

54. Komissio teki 16. lokakuuta myönteisen päätöksen Itävallan pakkausten takaisinottojärjestelmästä
(ARA). Päätöksessä myönnetään EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohdan nojalla puuttumatto-
muustodistus ilmoitetuille sopimuksille lukuun ottamatta ARA:n ja sen pakkausten keräämisestä ja
lajittelusta vastaavien kumppanien välistä sopimusta. Tälle sopimukselle myönnettiin perustamissopi-
muksen 81 artiklan 3 kohdan mukainen poikkeuslupa. Poikkeuslupaan liitettiin velvoitteita sen varmista-
miseksi, että ARA-järjestelmän kilpailijat pääsevät rajoituksetta keräysinfrastruktuuriin.

¥39∂ Asia COMP/D-2/38.477.
¥40∂ Neuvoston asetus (ETY) N:o 3975/87 (EYVL L 374, 31.12.1987, s. 1) kilpailusääntöjen soveltamisesta lentoliikenteen

alan yrityksiin, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 14 päivänä toukokuuta 1991 annetulla neuvoston asetuksella
(ETY) N:o 1284/91 (EYVL L 122, 17.5.1991, s. 2) ja 23 päivänä heinäkuuta 1992 annetulla neuvoston asetuksella (ETY)
N:o 2410/92 (EYVL L 240, 24.8.1992, s. 18). Tässä asetuksessa säädetään, että ilmoitetut sopimukset saavat ilman eri
toimenpiteitä enintään kuuden vuoden poikkeusluvan, jos komissio ei esitä vastalauseita 90 päivän kuluessa sopimusta
koskevan tiivistelmän julkaisemisesta Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä. Tässä tapauksessa tiivistelmä julkaistiin
10. joulukuuta 2002 EYVL:ssä C 306.

¥41∂ Asiat COMP/D-3/35.470 ja COMP/D-3/35.473.
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55. Altstoff Recycling Austria AG (ARA) on ainoa yritys, jolla on kattava kotitalouksissa ja yrityksissä
kertyvien pakkausten takaisinottojärjestelmä Itävallassa. ARA myöntää lisenssejä, jotka oikeuttavat vihreä
piste -merkin käyttöön, ja vastaa tehtävistä, joihin yritykset on velvoitettu Itävallan pakkausasetuksessa.
Alakohtaiset kierrätysyhtiöt (esimerkiksi ARGEV, joka vastaa muovipakkausten keräyksestä ja lajittelusta,
sekä ARO, joka vastaa paperipakkauksista) järjestävät yhteistyössä ARA:n kanssa pakkausjätteen keräyksen ja
kierrätyksen. Ne muodostavat yhdessä ARA:n kanssa ARA-järjestelmän. Varsinaisesta keräyksestä, lajittelusta
ja kierrätyksestä huolehtivat yritykset, jotka tarjoavat palvelujaan alakohtaisille kierrätysyhtiöille.

56. Itävallan ARA-järjestelmää koskevassa päätöksessä sovelletaan ja tarkennetaan
ympäristöystävällisten pakkausten takaisinottojärjestelmien alalla komission yleistä toimintalinjaa, joka
vahvistettiin vuonna 2001 tehdyissä päätöksissä Saksan DSD-järjestelmästä ja Ranskan
Eco-Emballages-järjestelmästä. (42) Siinä pyritään erityisesti varmistamaan, että ARA-järjestelmän
sopimukset sen kumppaneiden kanssa eivät sisällä perusteettomia yksinoikeuslausekkeita tai muita
perusteettomia rajoituksia, jotka voisivat estää kilpailijoiden tulon markkinoille. Komission puututtua
asiaan ARA toimitti merkittäviä sitoumuksia, jotka koskevat vihreä piste -merkin käyttöä sekä keräyksestä
ja lajittelusta vastaavien kumppanien kanssa tehtyjen sopimusten kestoa.

57. ARA ei peri lisenssimaksua pakkauksista, jotka eivät osallistu järjestelmään mutta jotka on merkitty
vihreällä pisteellä. Lisenssimaksuissa noudatetaan siten ”ei palvelua, ei maksua” -periaatetta. Lisäksi ARA on
antanut sitoumuksen, jonka mukaan se sallii vihreä piste -merkin käytön kaikissa Itävallan markkinoille
tuoduissa pakkauksissa, vaikka tuottajat ja maahantuojat käyttäisivätkin (osittain) ARA:n kilpailijan palveluita.
Tämä on tärkeää yrityksille, jotka myyvät tuotteitaan sellaisissa jäsenvaltioissa, joissa vihreä piste on
pakollinen, sillä ne voivat tuoda tuotteensa Itävallan markkinoille joutumatta käyttämään kahta tuotantolinjaa.

58. Keräyksestä ja lajittelusta vastaavien kumppanien kanssa tehtyjen sopimusten mukaan ainoastaan
yksi yritys vastaa alueittain ja materiaaliryhmittäin keräyksestä ja lajittelusta. Sopimussuhde voidaan
irtisanoa kolmen vuoden jälkeen, ja ARA-järjestelmä sitoutui myöntämään uudet sopimukset kilpailuun,
avoimuuteen ja tasapuolisuuteen perustuvassa menettelyssä viimeistään viiden vuoden kuluttua. Näiden
yksinoikeuden sisältävien sopimusten 3–5 vuoden kesto on hyväksyttävä, jotta kierrätysyhtiöt pystyvät
saamaan takaisin keräysinfrastruktuurin perustamisen edellyttämät investoinnit.

59. Kotitalouksien pakkausjätteen keräys- ja lajittelumarkkinoilla vallitsevien erityisten tarjontapuolen
olosuhteiden vuoksi toisen keräysinfrastruktuurin perustaminen jo olemassa olevan lisäksi on mahdotonta
tai taloudellisesti kannattamatonta. Sen vuoksi poikkeuslupapäätökseen oli välttämätöntä liittää velvoitteita,
joiden mukaan ARGEV ei saa estää keräyksestä eikä lajittelusta vastaavia yrityksiä antamasta
infrastruktuuriaan ARA-järjestelmän kilpailijoiden käyttöön.

Matkaviestintäverkon yhteiskäyttöä Saksassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa koskevat sopimukset (43)

60. Komissio teki 30. huhtikuuta ja 16. heinäkuuta kaksi poikkeuslupapäätöstä, joissa määritetään
matkaviestintäoperaattoreille verkon yhteiskäytön muodossa sallitun yhteistyön laajuus. T-Mobile ja mmO2

olivat helmikuussa 2002 ilmoittaneet kahdesta sopimuksesta, joissa sovittiin osapuolten yhteistyöstä verkon
yhteiskäytön muodossa rakennettaessa kolmannen sukupolven (3G) matkaviestintäverkkoja Saksaan ja
Yhdistyneeseen kuningaskuntaan.

¥42∂ DSD: komission päätökset 20.4.2001 (EYVL L 166, 21.6.2001, s. 1) ja 17.9.2001 (EYVL L 319, 4.12.2001, s. 1); Eco-
Emballages: komission päätös 15.6.2001 (EYVL L 233, 31.8.2001, s. 37).

¥43∂ Asia COMP/C-1/38.370, O2 UK Limited / T-Mobile UK Limited – UK Network Sharing Agreement, EUVL L 200,
7.8.2003, ja lehdistötiedote IP/03/589, 30.4.2003; asia COMP/C-1/38.369, T-Mobile Deutschland / O2 Germany –
Network Sharing Rahmenvertrag, lehdistötiedote IP/03/1026, 16.7.2003.
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61. Matkaviestintäoperaattoreiden välisen laitteistopaikkojen yhteiskäytön ei havaittu rajoittavan
kilpailua kummassakaan tapauksessa: yhteistyö kattaa ainoastaan verkon perusinfrastruktuurin, ja
osapuolten runkoverkot säilyvät niiden riippumattomassa määräysvallassa. Laitteistopaikkojen
yhteiskäytön katsottiin myös olevan suotavaa ympäristöön ja terveyteen liittyvistä syistä.

62. Matkaviestintäoperaattoreiden välisten kansallisten verkkovierailujen havaittiin rajoittavan
kilpailua tukkukaupan tasolla ja mahdollisesti aiheuttavan haitallisia vaikutuksia vähittäismarkkinoilla.
Kansallisten verkkovierailujen ansiosta operaattorit pystyvät kuitenkin tarjoamaan yhä suuremman
peittoalueen, paremman palvelujen laadun ja suuremman siirtonopeuden sekä ottamaan verkon käyttöön ja
aloittamaan palvelun tarjonnan entistä nopeammin. Näissä kahdessa päätöksessä komissio myönsi
kansallisille verkkovierailuille maaseutualueilla poikkeusluvan 31. joulukuuta 2008 asti. Sitä vastoin
kansalliset verkkovierailut kaupunkialueilla on tarkoitus lopettaa asteittain tiukan aikataulun mukaisesti
31. joulukuuta 2008 mennessä.

Yamaha (44)

63. Komissio määräsi 16. heinäkuuta päätöksellään (45) 2,56 miljoonan euron sakon Yamaha Corporation
Japanille, Yamaha Europa GmbH:lle, Yamaha Musica Italia SpA:lle, Yamaha Musique France SA:lle sekä
Yamaha Scandinavia AB:lle kaupan rajoittamisesta ja jälleenmyyntihintojen määräämisestä. Yamaha on
markkinajohtaja useimmilla musiikki-instrumenttien merkityksellisillä markkinoilla Euroopassa.

64. Yamahan eurooppalaiset tytäryhtiöt ja niiden viralliset jälleenmyyjät sovelsivat eri sopimuksia ja/tai
yhdenmukaistettuja menettelytapoja, joiden tavoitteena oli perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohdassa ja
ETA-sopimuksen 53 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu kilpailun rajoittaminen eräissä EU:n jäsenvaltioissa ja
ETA-valtioissa (Belgia, Tanska, Saksa, Ranska, Italia, Alankomaat, Itävalta ja Islanti). Kyseessä olevat
toimenpiteet sisältyivät pääasiassa jakelusopimuksiin ja muodostuivat alueellisista rajoituksista (pääasiassa
jälleenmyyjien välisten toimitusten kieltäminen valikoivassa jakeluverkossa) sekä rajoituksista
jälleenmyyjien oikeudelle määrittää omat jälleenmyyntihintansa.         

¥44∂ Asia COMP/F-1/37.975.
¥45∂ Komission päätös 16.7.2003, lehdistötiedote IP/03/1028, 16.7.2003.

Lisälehti 2: Kilpailu ja tärkeimpien kansainvälisten urheilutapahtumien televisiointi – 
perussääntöjen vahvistaminen: UEFA:n Mestarien liigaa koskeva päätös (1)

Eräät urheilutapahtumien – erityisesti jalkapallon – lähetysoikeudet yhdessä menestyselokuvien
ensilähetysoikeuksien kanssa ovat sellaista lähetyssisältöä, joka määrittelee lähetystoiminnan
harjoittajan kyvyn houkutella mainostajia ja tilaajia, jotka muodostavat kaupallisten
ilmaistelevisio- ja maksutelevisio-operaattoreiden tärkeimmän tulolähteen. Jos vakiintuneella
lähetystoiminnan harjoittajalla on hallussaan suurin osa oikeuksista tällaiseen sisältöön, se pääsee
markkina-asemaan, jonka seurauksena uusien, kilpailevien lähetyspalvelujen menestyksekäs tulo
markkinoille on erittäin vaikeaa.

(1) Ehtoja/velvoitteita sisältävä poikkeuslupapäätös 23.7.2003, asia COMP/C-2/37.398, lehdistötiedote IP/03/1105,
24.7.2003.
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Urheilulähetysoikeuksien markkinoilla kilpailuongelmia aiheuttavat usein yhteismyyntijärjestelyt ja
yksinoikeuksia sisältävät sopimukset, joiden soveltamisala on laaja ja/tai voimassaoloaika pitkä.
Tehokkaan kilpailun edistäminen urheilutapahtumien televisiointioikeuksien alalla lisää
todennäköisesti kilpailua televisiolähetystoiminnan markkinoilla ja tuo katselijoiden saataville
laadukkaita televisiopalveluja, jotka ovat kohtuuhintaisia sekä innovatiivisia ja joiden tarjonta on
monipuolista. Komissio pyrkii sen vuoksi varmistamaan, että televisiointioikeuksia tarjotaan
markkinoilla säännöllisesti tavalla, joka antaa potentiaalisille tarjouksentekijöille todellisen
mahdollisuuden voittaa oikeudet.

On todennäköistä, että uusien Internet- ja matkaviestintämarkkinoiden kehitys vastaa
maksutelevisiomarkkinoiden kehitystä siltä osin, että urheilusisällöstä tulee yksi näiden uusien
palvelujen kehitystä ajavista tekijöistä. Oikeuksien haltijoilla on kuitenkin tällä hetkellä taipumus
pidätellä uusmediaoikeuksien käyttöä, koska ne pelkäävät näiden oikeuksien syövän
televisiointioikeuksien arvoa. Komissio ei voi hyväksyä kilpailua rajoittavia sopimuksia, jotka
haittaavat tällaisten oikeuksien käyttöä.

Komission 23. heinäkuuta UEFA:n Mestarien liigaa koskevassa asiassa tekemä päätös on esimerkki
siitä, kuinka on mahdollista luoda yksinoikeudellisten mediaoikeuksien yhteismyyntijärjestely, josta
kuluttajat hyötyvät ja joka välttää tuotannon rajoittamisen ja hintakilpailun muodossa tapahtuvaa
turhaa kilpailun vääristämistä.

UEFA:n yhteismyyntijärjestelyt, joita sovellettiin ennen komission puuttumista asiaan, ovat osoitus
tästä. UEFA myi kaikki televisiointioikeudet yhtenä pakettina yhdelle ainoalle lähetystoiminnan
harjoittajalle yksinoikeudella neljäksi vuodeksi jäsenvaltioittain. Monet oikeudet jäivät käyttämättä,
koska yleensä enintään 16 ottelusta ainoastaan yksi tai kaksi ottelua lähetettiin suorana lähetyksenä.
Uusmediaoikeuksia ei käytetty, eivätkä yksittäiset jalkapalloseurat pystyneet käyttämään mitään
mediaoikeuksia.

Tämä tilanne haittasi kilpailua säännöllisesti järjestettävien (kausittaisten vastakohtana) jalkapallo-
otteluiden televisiointioikeuksien hankinnan markkinoilla, joilla UEFA:n Mestarien liigan osuus on
EU:ssa keskimäärin noin 20 prosenttia.

Komissio myöntää kuitenkin, että yhteismyyntijärjestely voi parantaa tuotantoa ja jakelua
jalkapalloseurojen, lähetystoiminnan harjoittajien ja katselijoiden eduksi. Yhteismyyntijärjestely luo
yhden ainoan myyntipisteen tavaramerkillisen ja pakatun liigamediatuotteen hankkimiseksi. Tämä
voi johtaa kaupasta aiheutuvien kustannusten huomattavaan pienentymiseen. On selvää, että
yhteismyyntijärjestely ei saisi sisältää kilpailunrajoituksia, jotka eivät ole välttämättömiä näiden
tehokkuusetujen eivätkä kuluttajille koituvien hyötyjen saavuttamiseksi.

Komissio katsoo päässeensä tiiviiden neuvottelujen jälkeen tähän tulokseen UEFA:n vuonna 2002
ilmoittamien uusien yhteismyyntijärjestelyjen tapauksessa. Nämä sopimukset varmistavat, että
kaikki mediaoikeudet myydään tarjouskilpailussa 14 erillisessä paketissa enintään kolmeksi
vuodeksi. Lisäksi UEFA menettää yksinoikeutensa myydä televisiointioikeuksia, joita ei ole myyty
tiettyyn päivämäärään mennessä. Sekä UEFA että yksittäiset seurat voivat käyttää yhtä aikaa tiettyjä
suorien lähetysten televisiointioikeuksia, nauhoitettujen lähetysten televisiointioikeuksia,
arkistomateriaalin käyttöoikeuksia ja uusmediaoikeuksia. Tämä lisää ja monipuolistaa kilpailua.
UEFA:n tuottaman laajan liigatuotevalikoiman lisäksi jalkapalloseurat voivat nyt tarjota Internet-
sivuillaan, matkapuhelinten kautta, DVD-levyillä ja muilla vastaavilla tavoilla aivan uusia
seuratuotteita, joissa korostetaan yksittäisten seurojen toimintaa UEFA:n Mestarien liigassa.
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Philips/Sony (46)

65. Komissio hyväksyi 25. heinäkuuta hallinnollisella kirjeellä Philipsin ja Sonyn ilmoittamat
kahdenväliset sopimukset, joissa vahvistetaan maailmanlaajuinen yhteinen CD-levyjen lisensointiohjelma
sekä vuoden 2003 versio vakiomuotoisesta lisenssisopimuksesta, jota Philips tarjoaa kolmansille
osapuolille Philipsin, Sonyn ja kummankin yrityksen yhteisiin keksintöihin CD-teknologian alalla
perustuvien, voimassa olevien patenttien nojalla.

66. Komissio päätteli, että yhteisen CD-levyjen lisensointiohjelman muodostavat sopimukset kuuluvat
tiettyjä teknologiansiirtosopimusten ryhmiä koskevan ryhmäpoikkeusasetuksen soveltamisalaan. Vaikka
patenttipoolin jäsenten väliset sopimukset eivät tavallisesti kuulu ryhmäpoikkeusasetuksen soveltamisalaan,
kyseisen asetuksen 5 artiklan 2 kohdan 2 alakohta kattaa ainoastaan kahden osapuolen väliset patenttipoolit
ilman alueellisia rajoituksia ETA:n alueella.

67. Lisäksi vuoden 2003 version vakiomuotoisesta lisenssisopimuksesta ei havaittu rajoittavan
tuntuvasti kilpailua perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohdan mukaisessa merkityksessä, erityisesti
koska tässä versiossa lisensoidaan ainoastaan keskeiset patentit. Lisäksi lisenssinsaajat voivat valita joko
yhteislisenssin tai yksittäiset lisenssit Philipsiltä tai Sonylta ja käyttää niitä teknisten standardien piirissä tai
ulkopuolella. Takaisinluovutusta koskevaa määräystä sovelletaan ainoastaan patentteihin, jotka ovat
keskeisiä kunkin lisenssinsaajan valitsemien CD-levytyyppien kannalta.

Reims II (47)

68. Komissio teki 23. lokakuuta päätöksen, jolla se myönsi uuden viisivuotisen poikkeusluvan Reims II
-sopimukselle. (48) Sopimus koskee korvauksia, niin sanottuja päätemaksuja, joita sopimuspuolet maksavat
toisilleen ulkomaanpostin eli maasta toiseen lähetetyn postin jakelusta. Reims II -sopimuksen on tällä
hetkellä allekirjoittanut 17 julkisen postitoiminnan harjoittajaa, ja se käsittää EU:n jäsenmaiden
(Alankomaita lukuun ottamatta), Islannin, Norjan ja Sveitsin postilaitokset.

Komission puututtua asiaan markkinat ovat avautuneet merkittävästi. Verrattuna tilanteeseen ennen
komission päätöstä kaksinkertainen määrä lähetystoiminnan harjoittajia lähettää UEFA:n Mestarien
liigan otteluita. Uusi järjestelmä on luonut uutta kilpailua mediamarkkinoilla, kun lähetystoiminnan
harjoittajat ja uusmediaoperaattorit tekevät kilpailevia tarjouksia kuluttajille.

UEFA:n Mestarien liigaa koskevassa asiassa vahvistettujen periaatteiden perusteella komissio tutkii
parhaillaan eräiden kansallisten jalkapalloliigojen yhteismyyntijärjestelyjä. Tässä tapauksessa
markkina-asemat ovat kuitenkin huomattavasti vahvempia ja markkinoiden sulkemisen riski
vastaavasti suurempi. Komissio aikoo tarkastella erityisellä huolella näitä tekijöitä.

¥46∂ Asiat COMP/C-3/37.228, Ingman Disc ja VDC v. Philips ja Sony, COMP/C-3/37.561, Pollydisc v. Philips ja Sony,
COMP/C-3/37.707, Broadcrest ja muut v. Philips ja Sony, sekä COMP/C-3/38.787, Philips ja Sony: vakiomuotoisen
lisenssisopimuksen ilmoittaminen.

¥47∂ Asia COMP/C-1/38.170, EUVL L 56, 24.2.2004, s. 76.
¥48∂ Lehdistötiedote IP/03/1438, 23.10.2003.
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69. Komissio oli jo vuonna 1999 myöntänyt sopimukselle poikkeusluvan 31. joulukuuta 2001 saakka.
Sopimuspuolet tekivät siitä uuden ilmoituksen 18. kesäkuuta 2001, jotta aikaisempi poikkeuslupa
uusittaisiin. Sopimuksen havaittiin rajoittavan kilpailua 81 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa merkityksessä,
koska siinä asetettiin esteitä sopimuspuolten vapaudelle sopia erisuuruisista päätemaksuista sopimukseen
verrattuna.

70. Ottaen huomioon hyödyt, jotka mainittiin jo vuoden 1999 poikkeuslupapäätöksessä, erityisesti
ulkomaanpostin jakelupalvelujen entistä parempi laatu, komissio päätti myöntää sopimukselle jälleen
viisivuotisen poikkeuksen asettaen tiukkoja ehtoja, jotka koskevat Reims II -jakeluehtojen syrjimätöntä
soveltamista yksityisiin postitoiminnan harjoittajiin ja edullisten vaihtoehtojen luomista päätemaksuille.

2 82 ja 86 artikla

2.1 82 artiklan mukaiset asiat

Deutsche Telekom (49)

71. Komissio teki 21. toukokuuta 82 artiklan nojalla päätöksen Deutsche Telekom AG:n (DT)
hinnoittelustrategiasta kiinteän puhelinverkon paikallisliittymille ja määräsi sille 12,6 miljoonan
euron sakon. (50) Päätöksessään komissio katsoi, että DT:n kustannusten ja hintojen välillä oli
epäsuhta, koska uusilta tulokkailta perittiin tilaajayhteyden käytöstä maksuja, jotka olivat joko
korkeampia kuin maksut, jotka tilaajien piti maksaa tilaajayhteyksistään, tai liian lähellä näitä
maksuja. Näin poistettiin uusilta yrityksiltä kannustimet tulla markkinoilla ja pienennettiin
loppukuluttajien valittavana olevien telepalvelujen tarjoajien lukumäärää ja hintakilpailua.
Komissio aloitti asian tutkinnan vuonna 1999 saatuaan kanteluja 15 uudelta tulokkaalta Saksan
kiinteän verkon telepalvelumarkkinoilla.

72. Komissio totesi marginaalin olevan kohtuuttoman pieni, koska DT:n vähittäis- ja
tukkuhintojen erotus oli joko negatiivinen tai hieman positiivinen, mutta riittämätön kattamaan
DT:n tuotekohtaiset kustannukset omien vähittäispalvelujensa tarjoamisesta. Tilaajayhteyksien
eriyttämisestä alkaen Saksassa ja vielä päätöksen tekoajankohtanakin uusilla tulokkailla ei
riittämättömän marginaalin vuoksi ollut mahdollisuuksia kilpailla DT:n kanssa kiinteän verkon
yhteyksien tarjonnassa loppukuluttajille.

73. Komissio totesi, että DT olisi pystynyt välttämään kohtuuttoman pienen marginaalin korottamalla
analogisten, ISDN- ja ADSL-yhteyksien vähittäishintoja Saksan Price cap -järjestelmän puitteissa.
Alkuperäisen, vuosina 1998–2001 sovelletun Price cap -järjestelmän mukaan DT olisi voinut välttää
kohtuuttoman pienen marginaalin uudistamalla tariffijärjestelmänsä vähittäiskaupan tasolla.
Liittymämaksujen korotukset olisi voitu tasoittaa alennetuilla puhelumaksuilla. Vuodesta 2002 eteenpäin
DT olisi voinut ainakin pienentää kohtuuttoman pientä marginaalia korottamalla ADSL-yhteyksien
tariffeja. Sen vuoksi DT:n kohtuuttoman pieni marginaali ei johtunut Saksan telealan sääntelyviranomaisen
päätöksistä.

¥49∂ Asiat COMP/C-1/37.451, COMP/C-1/37.578 ja COMP/C-1/37.579, EUVL L 263, 14.10.2003, s. 9.
¥50∂ Lehdistötiedote IP/03/717, 21.5.2003.
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Wanadoo Interactive (51)

74. Komissio teki 16. heinäkuuta 82 artiklan nojalla päätöksen hinnoittelustrategiasta, jota Wanadoo
soveltaa ADSL-palveluihinsa. (52) Se totesi, että Wanadoo, josta France Télécom omisti kyseisenä
ajankohtana 72 prosenttia, oli harjoittanut saalistushinnoittelua maaliskuusta 2001 lokakuuhun 2002, ja
määräsi sille 10,35 miljoonan euron sakon.

75. ADSL on tärkein Ranskassa käytettävissä oleva teknologia nopeiden Internet-yhteyksien
tarjoamiseksi kotitalouksille sekä koti- ja pientoimistoille. ADSL mahdollistaa laajakaistapalveluiden
tarjoamisen perinteisen puhelinlinjan kautta. Päätöksen kattaman ajanjakson aikana lähes kaikkia ADSL-
yhteyksiä Ranskassa hallinnoi vakiintunut operaattori France Télécom. Ensimmäisiä laajakaistapalveluja
markkinoitiin vuonna 1998, mutta vasta vuoden 1999 lopussa markkinat alkoivat laajentua ja kehittyä
nopeasti. Koska Wanadoon ADSL-palvelujen massamarkkinointi alkoi vasta maaliskuussa 2001, komissio
katsoi määräävän aseman väärinkäytön alkaneen vasta silloin.

76. Komissio totesi, että vuoden 1999 lopusta lokakuuhun 2002 Wanadoo markkinoi ADSL-
palvelujaan hinnoilla, jotka alittivat sen keskimääräiset kokonaiskustannukset. Wanadoon perimät hinnat
olivat selvästi keskimääräisten muuttuvien kustannusten alapuolella elokuuhun 2001 asti. Tämän jälkeen ne
olivat suunnilleen keskimääräisten muuttuvien kustannusten tasolla mutta selvästi keskimääräisten
kokonaiskustannusten alapuolella. Wanadoo kärsi tämän käytännön seurauksena merkittäviä tappioita
vuoden 2002 loppuun asti. On todennäköistä, että Wanadoon saalistushinnoittelustrategialla pyrittiin
saamaan takaisin nämä alkuvaiheen tappiot, mutta sen taustalla saattoivat olla myös muut syyt. Wanadoon
toimitiloissa järjestetyn tarkastuksen aikana löydettyjen asiakirjojen perusteella komissio päättelee myös,
että Wanadoo aikoi sulkea nopeiden Internet-yhteyksien strategiset markkinat itselleen. (53)    
  

¥51∂ Asia COMP/C-1/38.233.
¥52∂ Lehdistötiedote IP/03/1025, 16.7.2003.
¥53∂ Wanadoo on nostanut yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa kanteen päätöksen kumoamiseksi, asia T-340/03.

Lisälehti 3: Hintoihin liittyvä määräävän aseman väärinkäyttö televiestinnän alalla

Vuoden alkupuoliskolla komissio teki kaksi muodollista kielteistä päätöstä EY:n
perustamissopimuksen 82 artiklan nojalla määräävän aseman väärinkäyttöön perustuvasta, markkinat
sulkevasta telepalvelujen hinnoittelusta. Nämä ovat ensimmäiset tämänkaltaiset päätökset vuonna 1998
toteutetun telealan täydellisen vapauttamisen jälkeen ja jopa vuoden 1982 jälkeen, jolloin valtion
monopolina vielä toimineen British Telecommunicationsin todettiin käyttäneen väärin määräävää
asemaansa rajoittamalla teleksi- ja puhelinpalveluiden käyttöä. (1)

Kyseiset päätökset ovat erityisen merkittäviä, koska ne koskevat ennakkosääntelyn alaista talouden alaa
ja koska jäsenvaltioilla on tärkeä rooli ennakkosääntelyssä kansallisten sääntelyviranomaisten
päätöksentekokäytännön kautta. Tällaista sääntelyä koskevat säännöt on uudistettu vuonna 2002 uusilla
EU:n direktiiveillä sähköisestä viestinnästä, ja ne ovat lähentymässä kilpailuoikeuden periaatteita.

(1) EYVL L 360, 21.12.1982.
KILPAILURAPORTTI 2003



XXXIII KILPAILUPOLITIIKKAA KOSKEVA KERTOMUS 2003 – SEC(2004) 658 LOPULLINEN 39
IMS Health (54)

77. Tietopalvelujen alalla komissio päätti peruuttaa vuonna 2001 välitoimista tekemänsä päätöksen (55).
Kyseisessä päätöksessä komissio määräsi välitoimilla IMS Healthin, joka on maailman johtava lääkkeiden
myynti- ja reseptitietojen keruuta harjoittava yritys, myöntämään käyttöluvan ”1860-aluejakoonsa” (56)
tietojen keruuta varten silloisille kilpailijoilleen Saksan alueellisilla lääkemyyntitietopalvelujen markkinoilla.
Vastineena tästä IMS:llä oli oikeus rojalteihin. Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen
presidentti keskeytti tämän päätöksen täytäntöönpanon. (57) Saksalainen tuomioistuin (58) antoi 17. syyskuuta
2002 antamassaan tuomiossa NDC Healthille, joka on IMS:n pääkilpailija Saksan markkinoilla, luvan
tarjota rakennetta, joka täytti asiakkaiden tarpeet. Vaikka tuomioistuin tunnustikin, että IMS Healthin
1860-aluejako kuuluu kansallisten tekijänoikeussäännösten tarjoaman suojan piiriin, se katsoi, ettei
kolmansia voida estää kehittämästä toista hallinto- tai postivyöhykkeisiin perustuvaa aluejakoa, vaikka
kehityksen tuloksena saatavassa aluejaossa olisi vastaava määrä alueita kuin 1860-aluejaossa ja vaikka
sen voitaisiin katsoa perustuvan 1860-aluejakoon. Hyvin paljon 1860-aluejakoa muistuttavien muiden
aluejakojen kehittäminen ja niiden käyttö lääkemyyntiä koskevien tietojen keruuseen sekä
lääkemyyntiraporttien laatimiseen ja markkinointiin on näin ollen sallittua. Samanaikaisesti NDC:n
markkina-asema parani. Saksan markkinoilta poistui myös toinen kilpailija, joka olisi hyötynyt
komission määräämistä välitoimista.

78. Ottaen huomioon nämä olosuhteiden muutokset komission kiireellisiin toimenpiteisiin ei enää ollut
tarvetta, ja komissio päätti peruuttaa vuonna 2001 välitoimista tekemänsä päätöksen.

79. Kansalliset oikeuskäsittelyt ja ennakkoratkaisumenettely yhteisöjen tuomioistuimessa olivat tällöin
vielä kesken. Jälkimmäisessä menettelyssä julkisasiamies Antonio Tizzano antoi ratkaisuehdotuksen
2. lokakuuta. (59) Hän katsoi, että tekijänoikeuden suojaamaa aineetonta hyödykettä (tässä tapauksessa
”1860-aluejako”) koskevan käyttöoikeuden epääminen on määräävän aseman väärinkäyttöä, jos

Komissio aikoo jatkossakin vastustaa voimakkaasti hintoihin liittyvää määräävän aseman
väärinkäyttöä myös sellaisissa tilanteissa, joissa tarkasteltavat hinnat ovat alakohtaisen sääntelyn
kohteena. Näissä kahdessa päätöksessä vahvistetaan tällaisten tapausten arvioinnissa sovellettavat
edellytykset. Saalistushinnoittelu edellyttää hintojen ja niiden taustalla olevien kustannusten suoraa
vertailua ja hintojen korottamista määräävän aseman väärinkäytön ylittävälle tasolle. Kohtuuttoman
pientä marginaalia koskeva testi aloitetaan vertailemalla tukku- ja vähittäishintoja. Ainoastaan
vähittäishintojen ollessa tukkuhintoja korkeampia arvioidaan myös taustalla olevat tuotantoketjun
loppupään kustannukset. Kumpikin testi muodostaa niin komissiolle ja kansallisille
sääntelyviranomaisille kuin myös kansallisille kilpailuviranomaisille merkittävän ennakkotapauksen
tulevia asioita varten, jotka koskevat hintoihin liittyvää määräävän aseman väärinkäyttöä
yhteysverkkoja tarvitsevilla toimialoilla.

¥54∂ Asia COMP/D-3/38.044.
¥55∂ Asia COMP/D-3/38.044, NDC Health / IMS Health, päätös 3.7.2001 (EYVL L 59, 28.2.2002).
¥56∂ IMS:n ”1860-aluejaossa” Saksa jaetaan 1 860 myyntivyöhykkeeseen eli alueeseen.
¥57∂ Asia T-184/01 R, määräys 26.10.2001, ja asia C-481/01 P(R), määräys 11.4.2002, jossa yhteisöjen tuomioistuimen

presidentti hylkäsi NDC:n valituksen yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen presidentin määräystä vastaan.
¥58∂ Frankfurtin ylemmän maaoikeuden (Frankfurter Oberlandesgericht) tuomio 17.9.2002 asiassa 11 U 67/2000.
¥59∂ Julkisasiamies Antonio Tizzanon 2. päivänä lokakuuta 2003 antama ratkaisuehdotus asiassa C-418/01, IMS Health

GmbH & Co. KG v. NDC Health GmbH & Co. KG.
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epäämiseen ei ole objektiivisia perusteita ja jos aineettoman hyödykkeen käyttö on johdannaisilla
markkinoilla toimimisen kannalta välttämätöntä siten, että oikeudenhaltija voisi estää kaiken kilpailun
näillä markkinoilla. Edellytyksenä on kuitenkin, että käyttölupaa pyytävä yritys aikoo tuottaa
ominaisuuksiltaan erilaisia tavaroita tai palveluita, joilla tyydytetään kuluttajien sellaisia erityistarpeita,
joita olemassa olevilla tavaroilla tai palveluilla ei voida tyydyttää.

GVG/FS (60)

80. Komissio teki 28. elokuuta 82 artiklan nojalla päätöksen Italian kansallista rautatieyhtiötä Ferrovie
dello Stato SpA:ta (FS) vastaan määräävän aseman väärinkäytöstä Italian rautatiemarkkinoilla. Se katsoi,
että FS oli estänyt yksityistä saksalaista rautatieyhtiötä Georg Verkehrsorganisation GmbH:ta (GVG)
tarjoamasta kansainvälisiä matkustajaliikennepalveluja rautateitse Baselista Milanoon.

81. GVG on vuodesta 1995 alkaen pyytänyt FS:ltä kansainvälisen ryhmittymän (61) perustamista
tietojen saamiseksi junareittien hinnoista ja saatavuudesta sekä vetopalvelun eli veturin ja kuljettajan
saamiseksi. GVG halusi kuljettaa matkustajia Saksan eri kaupungeista Baseliin. Sieltä se aikoo liikennöidä
ilman pysähdyksiä väliasemilla toimivaa rautatieyhteyttä (”Sprinter”) kaksi kertaa päivässä Domodossolan
kautta Milanoon. Tämä vuoro kilpailisi erityisesti Cisalpinon kanssa, joka on FS:n ja Schweizerische
Bundesbahnen (SBB) -yhtiön välinen yhteisyritys. Cisalpino liikennöi yhtä päivittäistä junavuoroa Baselin
ja Milanon välillä.

82. FS on vertikaalisesti integroitunut yritys, jolla on lakisääteinen monopoli pitää yllä Italian
rautatieinfrastruktuuria. Lisäksi infrastruktuurin hallinnoijana ja sen käyttöoikeuden myöntäjänä FS hoitaa
valtion sääntelytehtäviä. Se vastaa Italian rautatieinfrastruktuurin rakentamisesta ja ylläpitämisestä sekä
junareittien jakamisesta rautatieyhtiöille Italiassa maksua vastaan. Se vastaa infrastruktuurin hallinnoijana
myös turvallisuustodistusten myöntämisestä rautatieyhtiöille.

83. FS:n todettiin olevan määräävässä asemassa Italian rataverkon käyttöoikeusmarkkinoilla. Tämä
käyttöoikeus on olennaisen tärkeä. Komissio päätteli yksityiskohtaisen markkinatutkimuksen perusteella,
että FS oli myös vetopalvelumarkkinoilla määräävässä asemassa. Tällä hetkellä yksikään toinen italialainen
rautatieyhtiö ei pysty tarjoamaan tarvittavaa vetopalvelua GVG:lle. (62) Myös tarjontaketjun loppupään
markkinoilla FS:n todettiin olevan määräävässä asemassa, koska se on ainoa yritys, joka tarjoaa
rautatiematkustajaliikennepalveluja Basel–Milano-reitin Italian osuudella. Cisalpinon lisäksi FS tarjoaa
useita päivittäisiä matkustajaliikennevuoroja Baselin ja Milanon välillä yhteistyössä SBB:n kanssa. Lisäksi
pääsy tarjontaketjun loppupään markkinoille on rajoitettu kansainvälisiin ryhmittymiin. Komissio päätteli,
että ainoastaan FS pystyi muodostamaan tällaisen kansainvälisen ryhmittymän GVG:n kanssa.

84. Komissio päätteli päätöksessään FS:n syyllistyneen kolmella tavalla 82 artiklaa rikkovaan
määräävän aseman väärinkäyttöön. Ensinnäkin kieltäytymällä käsittelemästä GVG:n pyyntöjä saada
käyttöoikeus rautatieinfrastruktuuriin se esti pääsyn rataverkkoon, joka on olennaisen tärkeä tekijä. Toiseksi
jättämällä vastaamatta GVG:n vetopalveluja koskeviin pyyntöihin se oli käytännössä kieltäytynyt myös
tarjoamasta vetopalveluja GVG:lle tarkasteltavana olevan palvelun osalta. Tässä on kyse määräävän aseman
väärinkäytöstä, sillä FS:n kieltäytyminen johti potentiaalisen kilpailijan poistamiseen, eikä se ollut

¥60∂ Asia COMP/D-1/37.685.
¥61∂ Direktiivissä 91/440/ETY edellytetään ”kansainvälisen ryhmittymän” eli vähintään kaksi eri jäsenvaltioihin

sijoittautunutta rautatieyritystä käsittävän yhteenliittymän perustamista, jonka tarkoituksena on tarjota kansainvälisiä
matkustaja- tai rahtiliikenteen palveluja rautateitse (EYVL L 237, 24.8.1991). 

¥62∂ Markkinatutkimuksen tuloksena komission päätteli useista syistä myös, että GVG ei voisi itse vastata vetopalveluista
Italian markkinoilla.
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perusteltua objektiivisilla syillä. Kolmanneksi FS ei perustellut objektiivisesti kieltäytymistään neuvotella
GVG:n kanssa kansainvälisen ryhmittymän perustamisesta. Näin se esti GVG:tä tulemasta
rautatiematkustajaliikennepalvelujen markkinoille Italiassa.

85. Asian sopimiseksi FS antoi merkittäviä sitoumuksia. Se sitoutui erityisesti tekemään
kansainvälistä ryhmittymää koskevia sopimuksia kaikkien rautatieyritysten kanssa, joilla on tarvittava
toimilupa ja jotka esittävät konkreettisia ehdotuksia kansainvälisen rautatieliikenteen aloittamiseksi.
FS sitoutui myös tarjoamaan viiden vuoden ajan vetopalveluja muille rautatieyhtiöille, jotka aikovat
tarjota rajatylittäviä matkustajaliikennepalveluja. Tämän perusteella FS teki sopimuksia GVG:n
kanssa. Se sitoutui lisäksi tarjoamaan GVG:lle sen tarvitsemia junareittejä, heti kun SBB on tarjonnut
käytettäväksi vastaavat junareitit. Vaikka komissio piti muodollisen päätöksen tekemistä tässä asiassa
kaikesta huolimatta asianmukaisena ottaen huomioon rautatiealan meneillä oleva vapauttaminen, se jätti
määräämättä sakkoja asian uutuuden vuoksi.

2.2 86 artiklan mukaiset asiat

Perustamissopimuksen 86 artiklan nojalla ei tehty muodollisia päätöksiä vuoden 2003 aikana.

C – Alakohtainen kehitys

1 Energia

86. Vuonna 2003 edistyttiin merkittävästi energia-alan (sähkö ja kaasu) vapauttamisessa. Tärkein
saavutus oli 26. kesäkuuta annettu säädöspaketti, jolla varmistetaan, että kaikki eurooppalaiset sähkön ja
kaasun kuluttajat voivat valita toimittajansa viimeistään 1. heinäkuuta 2007 alkaen. Näiden
lainsäädännöllisten toimenpiteiden lisäksi komissio jatkoi yksittäisten kilpailua koskevien asioiden
käsittelyä. Kaasualan toimitusvarmuudesta neuvostossa käydyissä keskusteluissa päästiin poliittiseen
sopimukseen 15. joulukuuta.

87. Säädöspaketti muodostuu seuraavista Euroopan kaasu- ja sähköalan täydellistä vapauttamista
koskevista Euroopan parlamentin ja neuvoston säädöksistä: 1) direktiivi 2003/54/EY (63) sähkön
sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä ja direktiivin 96/92/EY kumoamisesta (sähködirektiivi),
2) direktiivi 2003/55/EY (64) maakaasun sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä ja direktiivin
98/30/EY kumoamisesta (kaasudirektiivi) sekä 3) asetus (EY) N:o 1228/2003 (65) verkkoon pääsyä
koskevista edellytyksistä rajatylittävässä sähkön kaupassa (sähköasetus). Kaasu- ja sähködirektiivit
korvaavat aiemmat versiot, joissa vaadittiin markkinoiden asteittaista avaamista.

88. Uusissa kaasu- ja sähködirektiiveissä säädetään markkinoiden avaamisesta muille kuin
kotitalousasiakkaille 1. heinäkuuta 2004 mennessä ja kaikille kotitalousasiakkaille 1. heinäkuuta 2007
mennessä. Direktiiveissä säädetään myös säänneltyä kolmannen osapuolen verkkoonpääsyä ja nesteytetyn
maakaasun vastaanottoasemiin pääsyä koskevan järjestelmän käyttöönotosta. Ainoastaan varastojen
käyttöoikeuden osalta jäsenvaltiot voivat vielä valita joko säännellyn tai neuvotteluihin perustuvan
menettelyn käyttöoikeuden myöntämiseksi. Lisäksi direktiiveissä säädetään sellaisen sääntelyviranomaisen
perustamisesta, jonka tehtävänä on vahvistaa tai hyväksyä ennen verkkoonpääsytariffien veloitusta ainakin

¥63∂ EUVL L 176, 15.7.2003, s. 37.
¥64∂ EUVL L 176, 15.7.2003, s. 57.
¥65∂ EUVL L 176, 15.7.2003, s. 1.
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menetelmät, joita niiden laskennassa käytetään. Lisätietoja ja opastusta löytyy komission yksiköiden
julkaisemista tulkitsevista tiedonannoista.

89. Sähköasetuksessa luodaan oikeudenmukaiset säännöt rajatylittävää sähkökauppaa varten ja
edistetään siten kilpailua sähkön sisämarkkinoilla. Tätä tarkoitusta varten siinä luodaan rajatylittävistä
sähkövirroista siirtoverkonhaltijoille maksettavia korvauksia koskeva mekanismi, vahvistetaan rajatylittäviä
siirtoja koskeville maksuille yhdenmukaistetut periaatteet, jotka koskevat erityisesti maksujen tasapuolista
soveltamista, avoimuutta ja riippumattomuutta etäisyyksistä, sekä vahvistetaan siirtokapasiteetin
mahdollisimman suuren saatavuuden takaavat säännöt ja ylikuormituksen hallintaa koskevat periaatteet.

90. Yksi kaasudirektiivin ja sähköasetuksen kiistanalaisimmista kysymyksistä on kolmannen osapuolen
verkkoonpääsyä koskevien sääntöjen soveltamisesta myönnettävä poikkeus suurille uusille infrastruktuureille
(yhdysputkille ja nesteytetyn maakaasun vastaanottoasemille). Näiden säännösten tavoitteena on tasapaino
uuden infrastruktuurin perustamiseen kannustavien toimenpiteiden toteuttamisen ja yhteismarkkinoiden
luomisen välillä. On selvää, että poikkeus on mahdollinen ainoastaan silloin, kun kaikki direktiivissä/
asetuksessa luetellut edellytykset täyttyvät. Tärkein edellytys poikkeukselle velvollisuudesta myöntää
kolmansille pääsy verkkoon on se, että investointiin liittyvä riski on niin suuri, että investointia ei toteutettaisi
ilman poikkeusta. Toinen tärkeä edellytys on se, että investoinnin on lisättävä kilpailua tarjontapuolella.
Samanaikaisesti poikkeuksesta ei saa olla haittaa kilpailulle tai (kaasun tai sähkön) sisämarkkinoiden
tehokkaalle toiminnalle. Siitä ei myöskään saa olla haittaa sääntelyn alaisen järjestelmän, johon infrastruktuuri
liittyy, tehokkaalle toiminnalle. Poikkeusten voidaan odottaa luovan kannustimia sen varmistamiseksi, että
käyttämätöntä kapasiteettia ei varastoida ja että tarvittaessa sovellettaisiin ”käytä tai menetä” -mekanismeja.
Vastaavasti on helpompaa osoittaa, että poikkeus täyttää kilpailua koskevat edellytykset, jos infrastruktuurin
kehittäjä pystyy osoittamaan, että se on kyseistä infrastruktuuria suunnitellessaan tarjonnut kolmansille pääsyä
infrastruktuuriin esimerkiksi niin sanotun open season -menettelyn kautta. Suhteellisuusperiaatteen mukaan
poikkeuksen laajuus ja kesto on rajoitettava mahdollisimman pieniksi. (66)

91. Lisäksi komissio hyväksyi joulukuussa 2003 ehdotuksen asetukseksi kaasunsiirtoverkkoihin pääsyä
koskevista edellytyksistä. (67) Tämän asetusluonnoksen tavoitteena on varmistaa kolmannen osapuolen
verkkoonpääsyä koskevien ehtojen tasavertaisuus kaikkialla EU:ssa ja taata se, että kaikki
siirtoverkonhaltijat noudattavat Madridin foorumissa hyväksyttyjä suuntaviivoja. Ehdotetussa asetuksessa
vahvistetaan perusperiaatteet verkkoonpääsymaksujen, avoimuusvaatimusten, kolmannen osapuolen
verkkoonpääsyyn liittyvien palvelujen vähimmäistason, kapasiteetinjaon ja ylikuormituksen
hallintamenettelyjen, tasehallinnan ja tasepoikkeamamaksujen sekä kapasiteettioikeuksilla käytävän
kaupan osalta. Siinä säädetään vähimmäisehdoista kaasunjakeluverkkoihin pääsylle, mutta jäsenvaltiot
voivat ottaa käyttöön tai säilyttää tätä yksityiskohtaisempia toimenpiteitä.

92. Markkinoiden vapauttamisen kannalta merkittävää edistystä on saavutettu myös Madridin ja
Firenzen foorumeilla, joissa komissio, kansalliset sääntelyviranomaiset ja alan edustajat tapaavat kerran tai
kahdesti vuodessa keskustellakseen vapauttamisprosessista. Syyskuussa kaasua koskeva Madridin foorumi
hyväksyi uudet, kolmannen osapuolen verkkoonpääsyyn liittyviä hyviä toimintatapoja koskevat
suuntaviivat. Foorumin tärkeimmät saavutukset ovat entistä suurempi avoimuus ja paremmat
ylikuormituksen hallintajärjestelmät.

¥66∂ Lisätietoja on energian ja liikenteen pääosaston laatimassa tiedonannossa, joka koskee direktiivejä 2003/54/EY ja
2003/55/EY sekä asetusta (EY) N:o 1228/2003.

¥67∂ KOM(2003) 741, ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus kaasunsiirtoverkkoihin pääsyä koskevista
edellytyksistä.
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93. Toimitusvarmuus oli myös yksi vuoden 2003 tärkeimmistä aiheista. Sähköalalla kärsittiin useista
sähkökatkoista, jotka johtuivat ainakin osittain riittämättömistä verkkoinvestoinneista. Komissio ehdotti
tämän vuoksi direktiiviä sähköalan toimitusvarmuudesta. Kaasualan osalta komissio oli jo ehdottanut
vastaavaa direktiiviä syyskuussa 2002, ja siitä on päästy poliittiseen sopimukseen, kuten edellä todettiin.

94. Kuten aikaisempinakin vuosina, vapauttamisprosessin lisäksi komission käsiteltävänä oli useita
energia-alaa koskevia asioita, joissa komissio käytti kaikkia kilpailupolitiikan välineitä (yrityskeskittymien
valvonta, valtiontukien valvonta ja kilpailusääntöjen soveltamisen valvonta).

95. Kilpailusääntöjen soveltamisen valvonnan alalla yksi tärkeimmistä suuntauksista vuonna 2003
oli tiivis yhteistyö kansallisten sääntelyviranomaisten ja kansallisten kilpailuviranomaisten kanssa.
Tällaisen yhteistyön avulla voidaan varmistaa lainsäädännön yhdenmukainen soveltaminen kaikkialla
Euroopassa ja resurssien tehokas kohdentaminen. Hyvä esimerkki menestyksekkäästä yhteistyöstä on
asia Dong/DUC (68), jossa Tanskan kilpailuviranomaiset osallistuivat käytyihin neuvotteluihin ja jossa
Tanskan viranomaisten tehtäväksi annettiin valvoa, että kyseessä olevat markkinatoimijat noudattavat
antamiaan sitoumuksia.

96. On myös syytä huomata, että kilpailusääntöjen soveltamisen valvonta kaasualalla on siirtymässä
tuotantoketjun alkupään toimintoja koskevista asioista tuotantoketjun loppupään toimintoja koskeviin
asioihin. Kun aikaisemmat tapaukset koskivat pääasiassa kaasuntuotantoa (Corrib (69), GFU (70), Dong/
DUC (71)), tällä hetkellä tutkittavina olevat tapaukset liittyvät enemmän tuotantoketjun loppupään
markkinoihin. Ne koskevat esimerkiksi pitkäaikaisia yksinoikeuden sisältäviä toimitussopimuksia, jotka
saattavat estää uusien markkinatoimijoiden pääsyn markkinoille, tai alueellisia myyntirajoituksia
eurooppalaisten operaattoreiden välisissä kuljetussopimuksissa.

97. Kun aikaisemmin useiden asioiden käsittely lopetettiin sovintoratkaisuun pääsemisen jälkeen,
tulevaisuudessa on odotettavissa, että muodollisia päätöksiä tehdään yhä enemmän. Tämä lisää
oikeusvarmuutta ja antaa komissiolle mahdollisuuden selventää politiikkaansa virallisesti. Komissio
hyväksyy kuitenkin jatkossakin sovintoratkaisupyyntöjä, jos se katsoo, että sovintoratkaisun avulla voidaan
parhaiten saavuttaa todellinen muutos markkinoilla.

98. Tärkein saavutus kilpailusääntöjen soveltamisen valvonnan alalla vuonna 2003 oli sovintoon
pääseminen asiassa ENI/Gazprom (72). Tämä asia liittyy meneillään oleviin tutkimuksiin, jotka
koskevat alueellisia myyntirajoituksia kaasuntuottajien ja eurooppalaisten kaasun tukkukauppiaiden/
maahantuojien välisissä kaasuntoimitussopimuksissa. Asiassa päästiin sovintoon yritysten poistettua
tämän kilpailua rajoittavan lausekkeen voimassa olevista kaasuntoimitussopimuksistaan ja ENI:n
sitouduttua toteuttamaan useita lisätoimenpiteitä, joihin sisältyi esimerkiksi tarjous myydä merkittäviä
määriä kaasua Italian ulkopuolelle. Sovintoratkaisu toi myös tiettyä oikeusvarmuutta pitkäaikaisiin
kaasuntoimitussopimuksiin, joita kaasuteollisuuden edustajat pitävät välttämättöminä tiettyjen uusien
kaasukenttien kehittämiselle.

¥68∂ Lehdistötiedote IP/03/566, 24.4.2003.
¥69∂ Asia COMP/E-3/37.708, lehdistötiedote IP/01/578, 20.4.2001.
¥70∂ Asia COMP/E-3/36.702, lehdistötiedote IP/02/1084, 17.7.2002.
¥71∂ Lehdistötiedote IP/03/566, 24.4.2003.
¥72∂ Asia COMP/E-3/37.811, lehdistötiedote IP/03/1345, 6.10.2003.
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99. Muut asiat koskivat kolmansien osapuolten verkkoon pääsyä koskevien järjestelmien parantamista
Saksassa (73) ja Alankomaissa (74). Saksalaisen kaasuyhtiö BEB:n antamat sitoumukset johtivat sisääntulo-
ja poistumiskohtiin perustuvan järjestelmän käyttöönottoon Saksan kaasumarkkinoilla. Sisääntulo- ja
poistumiskohtiin perustuvien järjestelmien katsotaan olevan parempia kuin tähän mennessä Saksassa
sovelletut kolmansien verkkoonpääsyjärjestelmät. Politiikkaa selvennettiin merkittävällä tavalla myös
asiassa Dong/DUC (75), jossa korostettiin sitä, että käyttörajoitukset ja ostomäärän vähentämistä koskevat
lausekkeet ovat Euroopan kilpailulainsäädännön vastaisia. Käyttörajoitukset ovat lausekkeita, jotka estävät
ostajaa käyttämästä kaasua muihin tarkoituksiin kuin siihen, josta ostaja ja myyjä ovat sopineet.
Ostomäärän vähentämistä koskevat lausekkeet sallivat ostajalle myyjältä ostettujen määrien vähentämisen,
jos myyjä aloittaa myynnin ostajan toimitusalueelle.

100. Yrityskeskittymien osalta merkittävin vuonna 2003 käsitelty asia oli itävaltalaisen sähköntuottajan
Verbundin ja Energie Allianz -nimellä toimivien itävaltalaisten alueellisten toimitusyhtiöiden välinen
fuusio. (76) Komissio hyväksyi tämän fuusion, sen jälkeen kun yritykset olivat lupautuneet auttamaan yhä
vahvemman kilpailijan luomisessa Itävallan markkinoille ja kun ne olivat tarjoutuneet myymään
huutokaupassa tiettyjä sähkömääriä pienemmille kilpailijoille.

2 Postipalvelut

2.1 Uuden postidirektiivin  (direktiivi 2002/39/EY) saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä

101. Uudessa postidirektiivissä, joka annettiin vuonna 2002 (77), luodaan selvät puitteet kohti
postipalvelujen sisämarkkinoiden toteuttamista pienentämällä asteittain varattua aluetta ja vapauttamalla
lähtevän ulkomaanpostin markkinat. Näiden säännösten tavoitteena on laajentaa aluetta, jolla kilpailu on
sallittua, ja niiden täytäntöönpano vaikuttaa todennäköisesti EU:n kilpailusääntöjen soveltamiseen
postialalla. Määräaika direktiivin saattamiselle osaksi kansallista lainsäädäntöä oli 31. joulukuuta 2002.

102. Komissio aloitti tammikuussa 2003 rikkomisesta johtuvat menettelyt niitä jäsenvaltioita vastaan,
jotka eivät vielä olleet saattaneet direktiiviä osaksi kansallista lainsäädäntöä (tai ilmoittaneet siitä). Kaikki
jäsenvaltiot Ranskaa lukuun ottamatta ovat saattaneet direktiivin osaksi kansallista lainsäädäntöä
14. lokakuuta mennessä.

103. Direktiivin 97/67/EY 7 artiklan mukaan, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivin 2002/39/EY
1 artiklalla, lähtevä ulkomaanposti vapautetaan kaikissa jäsenvaltioissa niitä jäsenvaltioita lukuun ottamatta,
joissa siitä saatavat tulot ovat välttämättömiä yleispalvelun tarjoamisen varmistamiseksi. Kilpailusääntöjen
soveltamisen kannalta tärkeä seikka on näin ollen se, ovatko jäsenvaltiot direktiivin kansalliseen
lainsäädäntöön saattamisen yhteydessä päättäneet säilyttää lähtevän ulkomaanpostin markkinat monopolin
piirissä. Lokakuun 14. päivään mennessä kuusi jäsenvaltiota (Kreikka, Espanja, Irlanti, Italia, Luxemburg ja
Portugali) neljästätoista direktiivin kansalliseen lainsäädäntöön jo saattaneesta jäsenvaltiosta oli päättänyt
jättää kyseiset markkinat avaamatta kilpailulle.

¥73∂ Lehdistötiedote IP/03/1129, 29.7.2003.
¥74∂ Lehdistötiedote IP/03/547, 16.4.2003.
¥75∂ Lehdistötiedote IP/03/566, 24.4.2003.
¥76∂ Asia COMP/M.2947, lehdistötiedote IP/03/825, 11.6.2003.
¥77∂ Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/39/EY, annettu 10 päivänä kesäkuuta 2002, direktiivin 97/67/EY

muuttamisesta yhteisön postipalvelujen kilpailulle avaamisen jatkamiseksi (EYVL L 176, 5.7.2002, s. 21).
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104. Seuraavassa taulukossa esitetään yhteenveto tilanteesta jäsenvaltioissa.

Direktiivin 2002/39/EY täytäntöönpanon tilanne (14.10.2003) (1)

Jäsenvaltio Täytäntöönpanon 
tilanne

Säännökset, joilla direktiivi saatetaan osaksi kansallista 
lainsäädäntöä

Lähtevän 
ulkomaanpostin 
varaaminen

BE Saatu päätökseen Kuninkaallinen asetus yhteisön postipalvelujen kilpailulle 
avaamisen jatkamisesta annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2002/39/EY 1 artiklan 1 ja 2 kohdan 
saattamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöä

Ei

DK Saatu päätökseen Tanskan postin toimilupaa koskevan määräyksen 
muuttamisesta 13. päivänä joulukuuta 2002 annettu 
määräys nro 1149 Tanskan postin yleispalvelua ja varattua 
aluetta koskevan määräyksen muuttamisesta 13. päivänä 
joulukuuta 2002 annettu määräys nro 1148

Ei

DE Saatu päätökseen Postilain kolmas muutos, 16.8.2002 Ei

EL Saatu päätökseen Laki nro 3185/03 Kyllä

ES Saatu päätökseen Yleispostipalveluista ja postipalvelujen vapauttamisesta 
13. päivänä heinäkuuta 1998 annetun lain 24/1998 
muuttamisesta annetun lain 53/2002 106 pykälä

Kyllä

FR Käynnissä – –

IE Saatu päätökseen S. I. nro 616 vuodelta 2002, Euroopan yhteisöjen asetukset 
(postipalvelut) 2002

Kyllä  (1.1.2004 
asti)

IT Saatu 
päätökseen (2)

Käsittelyssä 18.12.2002 – määräys saattaa direktiivin 
97/67/EY muuttamisesta yhteisön postipalvelujen kilpai-
lulle avaamisen jatkamiseksi annettu direktiivi  
2002/39/EY osaksi kansallista lainsäädäntöä 
Käsittelyssä 18.12.2002 – postimonopolin laajuus 
yleispalvelun säilyttämiseksi

Kyllä

LU Saatu päätökseen Postipalveluista ja postin rahoituspalveluista 15. päivänä 
joulukuuta 2000 annetun lain muuttamisesta 20. päivänä 
joulukuuta 2002 annettu laki

Kyllä

NL Saatu päätökseen Yleisistä postialan säännöksistä annetun asetuksen muutta-
minen saatettaessa direktiivin 97/67/EY muuttamisesta 
yhteisön postipalvelujen kilpailulle avaamisen jatkami-
seksi annettua direktiiviä 2002/39/EY osaksi kansallista 
lainsäädäntöä; 20. marraskuuta 2002

Ei

AT Saatu päätökseen Vuoden 1997 postilain muuttamisesta annettu 
72. liittovaltion laki

Ei

PT Saatu päätökseen 12. kesäkuuta annettu laki nro 115/2003 Kyllä

FI Saatu päätökseen Direktiivin säännökset sisältyivät jo voimassa olevaan 
lainsäädäntöön.

Ei

SE Saatu päätökseen Direktiivin säännökset sisältyivät jo voimassa olevaan 
lainsäädäntöön.

Ei

UK Saatu päätökseen Postipalveluja (EY:n direktiivi) koskevat asetukset 2002 Ei

(1) Tätä taulukkoa ei pitäisi tulkita siten, että se tarkoittaisi komission katsovan, että kaikki direktiivin vaatimukset 
on täytetty.

(2) Ei vielä vahvistettu primaarioikeudessa.
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3 Sähköinen viestintä ja tietoyhteiskunta

3.1 Uuden sääntelypaketin saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä

105. Uuden sähköistä viestintää koskevan sääntelypaketin saattamiselle osaksi kansallista
lainsäädäntöä asetettu määräaika päättyi 25. heinäkuuta. Neuvosto ja Euroopan parlamentti olivat
antaneet 7. maaliskuuta 2002 neljä direktiiviä (78), ja komissio puolestaan oli antanut 86 artiklan
mukaisen direktiivin (79). Nämä direktiivit korvasivat säädökset, joihin alan sääntely oli aikaisemmin
perustunut.

106. Komissio aloitti 6. lokakuuta menettelyt niitä jäsenvaltioita vastaan, jotka eivät olleet
ilmoittaneet komissiolle toimenpiteistä direktiivien saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä tai
esittäneet tietoja, joista ilmenee, että ne noudattivat jo kyseisiä velvollisuuksia. Belgia, Saksa, Kreikka,
Espanja, Ranska, Luxemburg, Alankomaat ja Portugali olivat laiminlyöneet kaikkien viiden direktiivin
saattamisen osaksi kansallista lainsäädäntöä ja Ruotsi ainoastaan direktiivin 2002/77/EY. Komissio
lähetti 17. joulukuuta perustellut lausunnot kaikille näille jäsenvaltiolle lukuun ottamatta Espanjaa,
joka oli tällä välin saattanut direktiivit osaksi kansallista lainsäädäntöään. Ruotsin osalta menettely
lopetettiin joulukuussa. Komissio antoi 19. marraskuuta yhdeksännen kertomuksen (80) EU:n
sähköisen viestinnän sääntelypaketin täytäntöönpanosta. Kertomuksessa korostetaan, että kiinteän
verkon laajakaistayhteyksien määrä on lähes kaksinkertaistunut viime vuoden aikana, mutta lisätään,
että kilpailutilannetta on parannettava edelleen, jotta laajakaistasektori pääsisi todelliseen
kukoistukseen EU:ssa. Kertomuksessa ennustetaan, että vuonna 2003 matkaviestintäpalvelujen
tilaajien määrä kasvaa nopeammin kuin vuonna 2002 siitä huolimatta, että peittoaste on jo lähes
90 prosenttia useissa EU-maissa. Kertomuksessa huomautetaan myös, että ainoastaan kahdeksan
jäsenvaltiota on saanut tähän mennessä päätökseen EU:n uuden lainsäädännön saattamisen osaksi
kansallista lainsäädäntöään.

107. Tämän vuoksi yhdeksännessä kertomuksessa on tarkoituksella keskitytty niihin keskeisiin
kysymyksiin, jotka on otettava huomioon saatettaessa direktiivit osaksi kansallista lainsäädäntöä, sen
sijaan että siinä arvioitaisiin tilannetta yksittäisissä jäsenvaltioissa. Näitä keskeisiä kysymyksiä ovat
esimerkiksi toimivaltaisten kansallisten viranomaisten nimittäminen hoitamaan kansallisen
sääntelyviranomaisen tehtäviä ja selvä tehtäväjako eri viranomaisten välillä. Kertomuksessa
korostetaan myös tarvetta varmistaa kansallisille sääntelyviranomaisille yhä laajemmat toimivaltuudet
ja suurempi harkintavalta sekä valtuudet toteuttaa kaikkia uusissa puitteissa säädettyjä korjaavia
toimenpiteitä.

108. Kertomuksessa todetaan, että kilpailevien operaattoreiden määrä kansallisilla markkinoilla on
pysynyt suhteellisen vakaana, vaikka useat operaattorit ovatkin supistaneet toimintaansa
kotimarkkinoillaan. Kilpailupaine näyttää siirtyneen kauko- ja ulkomaanpuhelujen markkinoilta
paikallispuhelujen markkinoille, joilla vakiintuneiden operaattoreiden markkinaosuudet ovat jatkaneet
laskua ja joilla kuluttajat puolestaan ovat hyötyneet hinnanalennuksista kiinteän verkon
puhelinpalvelujen alalla. Vaikka trendi on hintojen osalta pysynyt laskevana, vuonna 2003 vauhti on
ollut huomattavasti hitaampaa kuin aikaisempina vuosina ja alle puolet vuoden 2002 tasosta. (81)

¥78∂ EYVL L 108, 24.4.2002.
¥79∂ EYVL L 249, 17.9.2002.
¥80∂ KOM(2003) 715 lopullinen.
¥81∂ IP/03/1572, 19.11.2003.
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109. Oikein ajoitettu saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä on erityisen tärkeää, koska
uudet puitteet tuovat merkittäviä muutoksia, jotka koskevat sääntelyn laajuutta ja roolia sekä
kilpailupolitiikan soveltamista televiestinnän alalla Euroopassa. Uusilla puitteilla on kolme
tunnusomaista periaatetta. Ensinnäkin ennakkosääntelytoimenpiteiden laajuuden ja voimakkuuden
on oltava oikeassa suhteessa käsiteltävään kilpailuongelmaan. Kun markkinoilla on kilpailua,
voimassa olevat sääntelytoimenpiteet on peruttava. Toiseksi markkinoita analysoitaessa on
sovellettava kilpailuoikeuden ja kilpailualan käytännön periaatteita. Tämä koskee markkinoiden
määrittelyä, markkinavoiman arviointia ja korjaavien toimenpiteiden määrittelyä. Uusien
puitteiden nojalla operaattoriin voidaan kohdistaa sääntelytoimenpiteitä ainoastaan, jos sillä on
82 artiklassa tarkoitettu määräävä asema. Kolmanneksi kaikkia sähköisen viestinnän palveluja ja
verkkoja on kohdeltava samalla tavoin (”teknologinen puolueettomuus”), mikä merkitsee
esimerkiksi sitä, että kaapelitelevisioverkkoihin sovelletaan nyt samoja sääntöjä kuin muihin
televiestintäverkkoihin.

110. Puitedirektiivin mukaan kansallisten telealan sääntelyviranomaisten on toteutettava markkina-
analyyseja selvittääkseen kilpailutilanteen merkityksellisillä viestintämarkkinoilla ja määrittääkseen
toimijat, joilla on merkittävää markkinavoimaa näillä markkinoilla. Kun operaattorilla havaitaan
olevan merkittävää markkinavoimaa, sääntelyviranomaisten on määritettävä, mitä erityisvelvoitteita
on asianmukaista asettaa kyseiselle operaattorille. Velvoitteet voivat olla erilaisia kilpailuongelman
luonteen ja alkuperän mukaan. Näin ollen on mahdollista mukauttaa vastatoimenpiteet joustavasti
erityisolosuhteisiin.

111. Suosituksessaan ennakkosääntelyn alaisiksi tulevista merkityksellisistä markkinoista (82)
komissio ehdottaa 18 markkinoiden sisällyttämistä ennakkosääntelyn piiriin. Päätös näiden
markkinoiden ottamisesta mukaan perustui markkinoiden rakenteellisiin piirteisiin ja komission
käytettävissä olleisiin tietoihin näiden markkinoiden tilanteesta kaikissa jäsenvaltioissa.
Kuulemismenettely (”7 artiklan mukainen menettely”) mahdollistaa komission ja kansallisten
sääntelyviranomaisten tiiviin yhteistyön sen varmistamiseksi, että uusia sääntelypuitteita sovelletaan
yhdenmukaisesti.   

¥82∂ Komission suositus 2003/311/EY, annettu 11 päivänä helmikuuta 2003, ennakkosääntelyn alaisiksi tulevista
merkityksellisistä tuote- ja palvelumarkkinoista sähköisen viestinnän alalla (EUVL L 114, 8.5.2003).

Lisälehti 4: 7 artiklan mukainen kuulemismenettely

Puitedirektiivin 7 artiklan mukaan kansallisten sääntelyviranomaisten on tietyissä tilanteissa
ilmoitettava toimenpide-ehdotukset komissiolle. Komissio voi kuukauden kuluessa esittää
toimenpide-ehdotuksesta muodollisen lausunnon, joka kansallisten sääntelyviranomaisten on
otettava mahdollisimman laajasti huomioon. Jos ehdotettu toimenpide vaikuttaisi jäsenvaltioiden
väliseen kauppaan ja jos se perustuu sellaiseen markkinoiden määritelmään, joka eroaa komission
suosituksessa annetuista määritelmistä, tai jos sillä pyritään päättelemään/kieltämään, että yrityksellä
on merkittävää markkinavoimaa, komissio saa kaksi kuukautta lisäaikaa, jonka kuluessa se voi vaatia
kansallista sääntelyviranomaista perumaan toimenpide-ehdotuksen (komission veto-oikeus).
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3.2 Direktiivien täytäntöönpanon valvonta

3.2.1 Direktiivin 2002/77/EY noudattamista koskevien tietojen jättäminen toimittamatta komissiolle

112. Komissio päätti 17. joulukuuta lähettää perustellut lausunnot Belgialle, Saksalle, Kreikalle,
Ranskalle, Luxemburgille, Alankomaille ja Portugalille. Kyseiset jäsenvaltiot eivät olleet kyseiseen päivään
mennessä toimittaneet komissiolle tietoja, joiden perusteella komissio olisi voinut varmistua siitä, että
kilpailusta sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen markkinoilla 16. syyskuuta 2002 annetun komission
direktiivin 2002/77/EY (”kilpailudirektiivi”) säännöksiä on noudatettu. Direktiivin 9 artiklan mukaan
jäsenvaltioiden olisi pitänyt toimittaa nämä tiedot 25. heinäkuuta mennessä. Komissio kehotti 10. lokakuuta
niitä virallisesti toimittamaan tiedot.

113. Sitä vastoin komissio lopetti lokakuussa aloitetut menettelyt Espanjaa ja Ruotsia vastaan, koska
nämä maat ilmoittivat sittemmin kansallisista toimenpiteistä. Se on ryhtynyt tutkimaan ilmoitettujen
toimenpiteiden yhdenmukaisuutta kilpailudirektiivin velvoitteiden kanssa.

3.2.2 Ranskan kaapeliverkot

114. Komissio lähetti 8. huhtikuuta perustellun lausunnon Ranskalle, koska tämä ei ollut noudattanut
”kaapelidirektiiviä” eikä ”täydellisen kilpailun” direktiiviä (83) säilyttämällä voimassa erityismääräyksiä,
jotka koskevat telepalvelujen tarjoamista kaapeliverkon kautta. Mainittujen direktiivien mukaan

Komission annettua 23. heinäkuuta suosituksen menettelyyn liittyvistä seikoista (1) ja kansallisten
sääntelyviranomaisten alettua toimittaa toimenpide-ehdotuksia elokuun alussa puitteiden
soveltaminen on päässyt vauhtiin. Kuulemisprosessin hallinnoimiseksi komissio on perustanut kaksi
työryhmää, joista toinen toimii kilpailun pääosastossa ja toinen tietoyhteiskunnan pääosastossa.
Työryhmät tarkastelevat ja analysoivat kansallisten sääntelyviranomaisten 7 artiklan mukaisesti
ilmoittamia toimenpide-ehdotuksia (”asioita”). Työryhmillä odotetaan olevan merkittävä rooli
kansallisten sääntelyviranomaisten tekemissä markkina-analyyseissa. Työryhmien vastuulla ovat
erityisesti toimenpide-ehdotusten vastaanottaminen kansallisilta sääntelyviranomaisilta, niiden
arviointi (eli sen arviointi, ovatko ne yhteisön oikeuden mukaisia), komission päätösten laadinta sekä
yhteydenpito kansallisiin sääntelyviranomaisiin, kansallisiin kilpailuviranomaisiin ja muihin
asianomaisiin osapuoliin.

Tavallisesti kansallisten sääntelyviranomaisten kanssa pidetään kokouksia ennen ilmoituksen
tekemistä muodollisen kuulemisprosessin helpottamiseksi. Joulukuun loppuun mennessä
työryhmien käsiteltävänä oli ollut 40 asiaa (28 saatu päätökseen, 12 vielä kesken).

(1) Komission suositus 2003/561/EY, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2003, ilmoituksista, määräajoista ja kuulemisista,
joista säädetään direktiivin 2002/21/EY 7 artiklassa, EUVL L 190, 30.7.2003, ja lehdistötiedote IP/03/1089,
23.7.2003.

¥83∂ Komission direktiivi 90/388/ETY, annettu 28 päivänä kesäkuuta 1990, kilpailusta telepalvelumarkkinoilla, sellaisena
kuin se on muutettuna kaapelitelevisioverkkojen käyttöä jo vapautettujen telepalveluiden tarjontaan koskevien rajoitusten
poistamiseksi 18 päivänä lokakuuta 1995 annetulla komission direktiivillä 95/51/EY ja täydellisen kilpailun
toteuttamisesta televiestintämarkkinoilla 13 päivänä huhtikuuta 1996 annetulla komission direktiivillä 96/19/EY.
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jäsenvaltioiden on sallittava kaapelitelevisioverkko-operaattorien tarjota telepalveluja samoin ehdoin kuin
muut teleoperaattorit. Ranska kuitenkin säilyttää erilliset sääntelyjärjestelmät kaapelioperaattorien telealan
toiminnoille. Kaapelioperaattorien on ennen palvelujen tarjonnan aloittamista kuultava järjestelmällisesti
kaikkia alueen kuntia. Yhtä kaapelioperaattoria jopa estettiin tarjoamasta puhelinpalveluja useissa kunnissa,
sen jälkeen kun kyseiset kunnat antoivat kielteisen lausunnon. Lisäksi kaapelioperaattoreilla ei ole samoja
käyttöoikeuksia julkisessa omistuksessa oleviin toiminteisiin kuin muilla televerkko-operaattoreilla.
Erityisesti julkisessa omistuksessa olevien toiminteiden käytöstä perittäviin maksuihin sovelletaan
erisuuruisia enimmäismääriä.

115. Tämä tilanne muodostaa vakavan haitan kaapelioperaattorien kaupalliselle toiminnalle eikä
kannusta niitä aloittamaan toimintaa näillä aloilla. Näin se estää kaapeliverkkojen muodostumisen
vaihtoehtoiseksi infrastruktuuriksi telepalvelujen tarjoamiselle. Komissio aloitti tutkimuksensa Ranskan
monipalveluverkkojen operaattorien yhdistyksen (AFORM) tehtyä asiasta kantelun lokakuussa 2001.

3.2.3 Rasiteoikeudet Luxemburgissa

116. Euroopan yhteisöjen tuomioistuin totesi 12. kesäkuuta, että Luxemburgin suurherttuakunta on
laiminlyönyt velvoitteensa, koska se ei ole taannut kilpailusta telepalvelumarkkinoilla 28 päivänä kesäkuuta
1990 annetun komission direktiivin 90/338/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna 13 päivänä maaliskuuta
1996 annetulla komission direktiivillä 96/19/EY, 4 d artiklan tosiasiallista saattamista osaksi kansallista
lainsäädäntöä. (84) Komissio oli aloittanut rikkomisesta johtuvan menettelyn Luxemburgia vastaan, koska
rasiteoikeuksien myöntämistä valtion maille koskeva lisensointijärjestelmä ei ollut riittävän avoin. Näin
suosittiin julkista teleoperaattoria EPT:tä verrattuna uusiin markkinatulijoihin, jotka aloittivat julkisten
televerkkojensa käyttöönoton. Tuomioistuin vahvisti, että kansalliset hallinnolliset menettelyt ovat
kokonaisuudessaan tarkasteltuina joka tapauksessa kaikkea muuta kuin avoimet ja että niin muodoin
Luxemburgissa vallitseva tilanne voi estää yrityksiä tekemästä hakemuksia rasiteoikeuksien saamiseksi.

3.2.4 Rasiteoikeudet Portugalissa

117. Komissio nosti 30. heinäkuuta yhteisöjen tuomioistuimessa kanteen Portugalin tasavaltaa vastaan
yhteisön lainsäädännön rikkomisesta, joka liittyy direktiivin 90/388/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna
direktiivillä 96/19/EY, saattamiseen osaksi kansallista lainsäädäntöä. Kanne koskee
syrjimättömyysperiaatteen soveltamista rasiteoikeuksien jakamisessa. Komissio katsoo, että Portugalin
lainsäädäntö johtaa vakiintuneen operaattorin PT Comunicações -yhtiön ja uusien tulokkaiden väliseen
syrjintään niiden taloudellisten ehtojen osalta, joilla välttämättömiä rasiteoikeuksia jaetaan. Koska
syrjintään ei ole objektiivisia perusteita, se rikkoo edellä mainitun direktiivin 4 d artiklaa.

3.3 Yksittäiset asiat

T-Mobile Deutschland / O2 Germany – verkon yhteiskäyttöä koskeva puitesopimus ja O2 UK Limited /
T-Mobile UK Limited – Yhdistyneen kuningaskunnan verkon yhteiskäyttöä koskeva sopimus

118. Komissio teki 30. huhtikuuta ja 16. heinäkuuta kaksi poikkeuslupapäätöstä, joissa määritetään
matkaviestintäoperaattoreille verkon yhteiskäytön muodossa sallitun yhteistyön laajuus. (85)
Matkaviestintäoperaattoreiden välisen laitteistopaikkojen yhteiskäytön ei havaittu rajoittavan kilpailua.
Kansallisten verkkovierailujen havaittiin rajoittavan kilpailua tukkukaupan tasolla ja mahdollisesti

¥84∂ Asia C-97/01.
¥85∂ Yhdistyneen kuningaskunnan sopimus: EUVL L 200, 7.8.2003, ja lehdistötiedote IP/03/589, 30.4.2003; Saksan sopimus:

EUVL L 75, 12.3.2004, s. 32, ja lehdistötiedote IP/03/1026, 16.7.2003. 
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aiheuttavan haitallisia vaikutuksia vähittäismarkkinoihin. Kansallisille verkkovierailuille kuitenkin
myönnettiin poikkeuslupa 31. joulukuuta 2008 asti. Kaupunkialueilla verkkovierailut lopetetaan tiukan
aikataulun mukaisesti. Asiaa käsitellään tarkemmin 62 kohdassa.

Deutsche Telekom AG

119. Komissio teki 21. toukokuuta 82 artiklan nojalla päätöksen hinnoittelustrategiasta, jota Deutsche
Telekom soveltaa paikalliseen pääsyyn kiinteään puhelinverkkoon. (86) Päätöksessään komissio katsoi, että
Deutsche Telekomin (DT) kustannusten ja hintojen välillä oli epäsuhta, koska uusilta tulokkailta perittiin
tilaajayhteyden käytöstä maksuja, jotka olivat joko korkeampia kuin maksut, jotka tilaajien piti maksaa
tilaajayhteyksistään, tai liian lähellä näitä maksuja. Sen vuoksi se määräsi DT:lle 12,6 miljoonan euron
sakon. Asiaa käsitellään tarkemmin 71 kohdassa ja sitä seuraavissa kohdissa.

Wanadoo Interactive

120. Komissio teki 16. heinäkuuta 82 artiklan nojalla päätöksen hinnoittelustrategiasta, jota Wanadoo
soveltaa ADSL-vähittäispalveluihinsa. (87) Komissio totesi, että Wanadoo, josta France Télécom omisti
kyseisenä ajankohtana 72 prosenttia, oli harjoittanut kyseisten palvelujen osalta saalistushinnoittelua
maaliskuusta 2001 lokakuuhun 2002, ja määräsi tämän vuoksi yritykselle 10,35 miljoonan euron sakon.
Asiaa käsitellään tarkemmin 74 kohdassa ja sitä seuraavissa kohdissa.

3.4 Tietoyhteiskunta

121. Internetin aluenimien rekisteröintiasiamiehiä vastaan tehtyjä kanteluja koskevissa asioissa on
edistytty huomattavasti. Kanteluntekijät olivat rekisteröintihakemusten tekijöitä ja aluenimien
jälleenmyyjiä, ja ne väittivät, että eräät niin sanottujen maatunnusten (”.maakoodi”) rekisteröijät käyttivät
82 artiklan mukaisesti väärin määräävää asemaansa esimerkiksi vaatimalla, että rekisteröintihakemuksen
tekijän kotipaikan on oltava maassa, jota koskevaa maatunnusta se hakee, tai että sen on oltava laillisesti
sijoittautunut kyseiseen maahan, rajoittamalla hakijan saatavilla olevaa aluenimien määrää tai rajoittamalla
aluenimen valintaa käyttäjän liiketoiminnan perusteella. Neljässä tapauksessa rekisteröintisääntöjä on
myöhemmin lievennetty, minkä seurauksena kantelut on peruttu ja menettelyt lopetettu. Kaksi asiaa on
edelleen käsiteltävänä.

4 Liikenne

4.1 Lentoliikenne

Vuoropuhelu alan edustajien kanssa

122. Yksi lentoliikennealan tärkeimmistä poliittisista tavoitteista vuonna 2003 oli laajamittaisen
vuoropuhelun aloittaminen muista kuin yksittäisiä tapauksia koskevista seikoista lentoliikennealan
sidosryhmien kanssa. Tavoitteena on laatia avoimia ja yhdenmukaisia ohjeita keskeisistä
kilpailulainsäädännön täytäntöönpanoon liittyvistä seikoista lentoyhtiöiden liittoutumien ja sulautumien
alalla. Aiheita ovat esimerkiksi markkinoiden määritelmä, markkinoille pääsyn edellytykset ja
korjaustoimenpiteitä koskevat parhaat käytänteet.

¥86∂ Lehdistötiedote IP/03/717, 21.5.2003, ja EUVL L 263, 14.10.2003, s. 9.
¥87∂ Lehdistötiedote IP/03/1025, 16.7.2003.
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123. Ensimmäisenä toimenpiteenä kaikille lentoliikennealan suurille sidosryhmille ja kansallisille
kilpailuviranomaisille lähetettiin kattava kyselylomake huhtikuussa. Seuraavaksi laaditaan
kuulemismenettelyssä käytettävä asiakirja saatujen vastausten perusteella.

Asetusten (ETY) N:o 3975/87 ja (ETY) 3976/87 muuttaminen

124. Neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 3975/87 säädetään menettelystä EU:n kilpailusääntöjen
soveltamiseksi lentoliikenteen alalla. Tällä hetkellä sen soveltamisala rajoittuu yhteisön lentoasemien
väliseen lentoliikenteeseen. Tämä merkitsee sitä, että yhteisön ja kolmansien maiden välisen liikenteen
osalta komissio pystyy vain rajoitetusti valvomaan kilpailusääntöjen soveltamista. Se ei esimerkiksi voi
vaatia yrityksiä lopettamaan kilpailusääntöjen rikkomista, eikä se voi määrätä korjaustoimenpiteitä tai
seuraamuksia. Komission kokemus transatlanttisista liittoutumista on osoittanut tämän olevan huomattava
puute.

125. Tästä syystä komissio teki 24. helmikuuta ehdotuksen neuvoston asetukseksi, jonka tavoitteena on
luoda tehokkaat puitteet yhteisön ja kolmansien maiden väliseen lentoliikenteeseen liittyvien asioiden
käsittelemiseksi. Ehdotuksen merkittävin vaikutus on asetuksen (EY) N:o 1/2003 soveltamisalan
laajentaminen koskemaan EU:n ja kolmansien maiden välistä lentoliikennettä. Tämän seurauksena asetus
(ETY) N:o 3975/87 kumotaan kokonaisuudessaan lukuun ottamatta 6 artiklan 3 kohtaa, jota sovelletaan
siirtymäkaudella. Lisäksi ryhmäpoikkeusasetuksen (ETY) N:o 3976/87 soveltamisalaa laajennetaan
ryhmäpoikkeusten mahdollistamiseksi myös EU:n ja kolmansien maiden välisten reittien osalta.

126. Ehdotus on toimitettu neuvostolle ja Euroopan parlamentille (kuulemismenettely).

Avoin taivas -sopimusta koskevat neuvottelut

127. Neuvoston 5. kesäkuuta komissiolle antamien valtuuksien nojalla komissio aloitti neuvottelut
Yhdysvaltojen kanssa avointa ilmailutilaa koskevan sopimuksen tekemiseksi. Ensimmäinen
neuvottelukierros järjestettiin Washington DC:ssä 1. ja 2. lokakuuta. Kilpailua koskevien seikkojen osalta
osapuolten tarkoituksena on neuvotella puitteet komission ja Yhdysvaltojen liikenneministeriön väliselle
yhteistyölle arvioitaessa transatlanttisia sopimuksia ja liiketoimia ilmailualalla, erityisesti lentoyhtiöiden
liittoutumia.

Lentoyhtiöiden liittoutumat/sopimukset

128. Komissio hyväksyi 10. maaliskuuta kuudeksi vuodeksi British Airwaysin ja SN Brussels Airlinesin
välisen liittoutuman. Vuonna 2003 komissio myös lopetti hallinnollisella kirjeellä kolmea
yhteistyösopimusta koskevat tutkimuksensa. Kyseiset sopimukset olivat Spanairin ja Portugalian välinen
sopimus (maaliskuussa), Aer Lingusin ja British Airwaysin välinen sopimus (elokuussa) sekä Finnairin ja
American Airlinesin välinen sopimus (syyskuussa).

129. Komissio ilmoitti 1. heinäkuuta 2002 Air Francelle ja Alitalialle kirjeitse vakavista epäilyistään
todeten, että osapuolten marraskuussa 2001 ilmoittamaa kattavaa yhteistyösopimusta ei voitaisi hyväksyä
sen nykyisessä muodossa. Komissio toteutti vuonna 2003 perinpohjaisen tutkimuksen
lentoliikennepalvelujen kysynnästä Ranskan ja Italian välisillä reiteillä, ja asiasta käytiin tiiviitä
neuvotteluja asianmukaisten ratkaisujen löytämiseksi komission kirjeessään mainitsemiin
kilpailuongelmiin. Osapuolten ehdottamien korjaustoimenpiteiden testaamiseksi markkinoilla komissio
julkaisi tiedonannon 9. joulukuuta. Kolmansille osapuolille annettiin 23. tammikuuta 2004 asti aikaa esittää
huomautuksensa ehdotetuista korjaustoimenpiteistä.
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130. Samantapainen markkinatutkimus toteutettiin British Airwaysin ja Iberian välisten
yhteistyösopimusten osalta. Tiivistelmä sopimuksista ja osapuolten antamista sitoumuksista julkaistiin
tiedonannossa 12. syyskuuta. (88) Komissio hyväksyi 10. joulukuuta liittoutuman kuudeksi vuodeksi.

131. Huhtikuussa SAS ja Austrian Airlines tekivät ”muutetun yhteistyösopimuksen”, josta ne ilmoittivat
komissiolle. Parhaillaan käydään neuvotteluja korjaustoimenpiteistä, jotka ratkaisisivat tähän sopimukseen
liittyvät kilpailuongelmat.

Matkatoimistoja koskevat kannustinjärjestelmät

132. Vuonna 1999 tehdyn Virgin/BA-päätöksen (89) yhteydessä komissio määritteli useita periaatteita,
jotka koskevat matkatoimistojen provisioita. Tämän perusteella se toteutti tarvittavat toimenpiteet
varmistaakseen, että edellä mainittuja periaatteita sovelletaan muihin EU:n lentoyhtiöihin vastaavissa
tilanteissa. Vuonna 2003 komissio lopetti tutkimuksensa, jotka koskivat useiden EU:n lentoyhtiöiden
matkatoimistoille suuntaamia kannustinjärjestelmiä. Sen oli varmistettava, että määräävässä asemassa
olevat lentoyhtiöt eivät käyttäneet näitä kannustinjärjestelmiä palkitakseen matkatoimistoja uskollisuudesta
luoden siten laittomia markkinoille pääsyn esteitä kilpailijoilleen. Useissa tapauksissa komission
tutkimusten seurauksena voimassa olevat kannustinjärjestelmät on uudistettu tai jopa korvattu kokonaan,
jotta ne noudattaisivat EU:n kilpailusääntöjä.

IATA

133. Komissio jatkoi vuonna 2003 IATA:n matkatoimisto-ohjelmaa koskevaa tutkimustaan. Tälle
ohjelmalle, jossa määritellään ehdot, joilla matkatoimistot saavat IATA:n hyväksynnän ja joilla kyseiset
matkatoimistot myyvät lippuja, myönnettiin poikkeuslupa vuosiksi 1991–1998. Tutkimus aloitettiin
Euroopan matkatoimistojen liiton ECTAA:n lokakuussa 2002 tekemän kantelun perusteella. Sen
päätavoitteena on määrittää, jaetaanko tällä IATA:n järjestelyllä keinotekoisesti sisämarkkinat.

134. Komissio jatkoi myös tilavuuspainoltaan kevyttä rahtia käsittelevän IATA:n lentorahtia koskevan
päätöslauselman tutkimista. Toukokuun 2002 lopussa IATA:n jäsenet päättivät muuttaa tilavuuspainoltaan
kevyen lentorahdin muuntokertoimen nykyisestä 6 000 kuutiosenttimetristä 5 000 kuutiosenttimetriin.
Tästä muutoksesta on tehty useita virallisia ja epävirallisia kanteluja, joiden keskeinen väite on se, että
muutos vaikuttaa merkittävästi rahtaajien ja huolitsijoiden kustannuksiin.

4.2 Rautatiet

135. Ensimmäisen rautatieliikennettä koskevan säädöspaketin saattamiselle osaksi kansallista
lainsäädäntöä asetettu määräaika päättyi 5. maaliskuuta. Tällä direktiivipaketilla vapautetaan kilpailulle
rajatylittävät rahtipalvelut ja luodaan puitteet sille, millä ehdoilla rahti- ja matkustajapalvelut pääsevät
käyttämään rataverkostoa eli kuinka junareitit jaetaan, millaisia reiteistä perittävien maksujen olisi oltava,
kenen tulisi vastata reittien jakamisesta sekä maksujen perimisestä ja kuinka vastaperustettujen kansallisten
rautatieliikenteen sääntelyviranomaisten olisi valvottava prosessia. Toisesta rautatieliikennettä koskevasta
paketista, johon sisältyy kansallisten rahtimarkkinoiden vapauttaminen, annettiin yhteinen kanta
kesäkuussa.

¥88∂ EUVL C 217, 12.9.2003. 
¥89∂ Komission päätös 2000/74/EY, tehty 14.7.1999, asiassa IV/D-2/34.780, Virgin / British Airways, EYVL L 30, 4.2.2000, s. 1–24,

vahvistettu asiassa T-219/99, British Airways v. komissio, 17.12.2003 annetussa tuomiossa.
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136. Toisen rautatieliikennettä koskevan paketin ensimmäisessä käsittelyssä 14. tammikuuta parlamentin
enemmistö puolsi komission ehdotusta avata kansalliset rahtimarkkinat kilpailulle ja myös vapauttaa sekä
kansalliset että kansainväliset matkustajaliikennemarkkinat. Neuvosto antoi 26. kesäkuuta yhteisen kannan
tästä ehdotuksesta. Komissio on päättänyt olla sisällyttämättä parlamentin tarkistuksia tarkistettuun
ehdotukseensa, koska käsiteltävänä on jo toinen ehdotus julkisen liikenteen avaamisesta kilpailulle
”säännellyn kilpailun” avulla (eli antamalla junaliikenteen harjoittajille mahdollisuus tehdä tarjouksia
yksinoikeudellisista, määräaikaisista sopimuksista), ja komissio on todennut, että muita ehdotuksia
rautateiden kansainvälisten matkustajaliikennepalvelujen avaamisesta kilpailulle tehdään vuoden 2004
alussa parhaillaan laadittavan, vaikutuksia koskevan kattavan arvioinnin perusteella.

137. Komissio teki 28. elokuuta muodollisen päätöksen asiassa GVG/FS (90). Päätöksessä todetaan, että
Italian valtion omistama rautatieyhtiö Ferrovie dello Stato (FS) oli käyttänyt väärin määräävää asemaansa
kieltäytymällä muodostamasta niin sanottua kansainvälistä ryhmittymää (91), neuvottelemasta rataverkon
käyttöoikeuden ehdoista ja tarjoamasta vetopalveluja (vetureita ja junan miehistöä), joita ainoastaan FS
pystyi tarjoamaan. Päästäkseen sovintoratkaisuun FS sopi komission kanssa käytyjen neuvottelujen jälkeen
GVG:n kanssa ehdoista ja sitoutui myös muodostamaan kansainvälisiä ryhmittymiä kaikkien
rautatieyritysten kanssa, joilla on tarvittava toimilupa ja jotka esittävät konkreettisia ehdotuksia
liikennöinnin aloittamiseksi Italiaan. FS sitoutui myös tarjoamaan vetopalveluja viiden vuoden ajan muille
rautatieyhtiöille. Tämän perusteella komissio päätteli, että määräävän aseman väärinkäyttö oli lopetettu.
Asian uutuuden ja FS:n tarjoamien huomattavien sitoumusten perusteella komissio päätti olla määräämättä
sakkoja.

138. Asetuksessa (EY) N:o 1/2003 annetaan kansallisille kilpailuviranomaisille toimivalta soveltaa
yhteisön kilpailusääntöjä täysimääräisesti rautatieliikenteen alalla. Kansallisten kilpailuviranomaisten
rautatieliikennealan asiantuntijoista ja kilpailun pääosaston edustajista muodostuva uusi verkosto kokoontui
ensimmäistä kertaa 8. lokakuuta. Sen tehtävänä on määritellä rautatieliikenteen vapauttamiseen liittyviä
yhteisen edun mukaisia ajankohtaisia aiheita, keskustella yksittäisiin asioihin liittyvistä tärkeistä seikoista
sekä yhdessä energian ja liikenteen pääosaston kanssa kehittää kansallisten kilpailuviranomaisten ja
ensimmäisen rautatieliikennettä koskevan paketin nojalla perustettujen uusien kansallisten
rautatieliikenteen sääntelyviranomaisten välisiä parhaita käytänteitä. Yleistavoitteena on luoda yhteinen
lähestymistapa kilpailuoikeuden soveltamiseen rautatiealalla ristiriitaisten päätösten välttämiseksi.

4.3 Meriliikenne

4.3.1 Lainsäädäntö

Neuvoston asetuksen (ETY) N:o 4056/86 uudelleentarkastelu

139. Komissio on aloittanut linjakonferensseille myönnetyn ryhmäpoikkeuksen sisältävän neuvoston
asetuksen (ETY) N:o 4056/86 uudelleentarkastelun. Uudelleentarkastelun ensimmäisessä vaiheessa
komissio julkaisi keskusteluasiakirjan 27. maaliskuuta. Keskusteluasiakirjassa pyydettiin jäsenvaltioilta ja
alan edustajilta kommentteja ja tietoja tietyistä keskeisistä seikoista, jotka ovat merkityksellisiä arvioitaessa
sitä, onko linjakonferensseja koskeva ryhmäpoikkeus edelleen oikeutettu. Se pyysi kommentteja myös
tarpeesta yksinkertaistaa ja nykyaikaistaa muita asetuksen (ETY) N:o 4056/86 olennaisia säännöksiä.

¥90∂ Asia COMP/D-2/37.685.
¥91∂ EU:n lainsäädännössä edellytetään kansainvälisen ryhmittymän muodostamista niiltä, jotka aikovat tarjota kansainvälisiä

rautatieliikenteen matkustajapalveluja.
KILPAILURAPORTTI 2003



54 XXXIII KILPAILUPOLITIIKKAA KOSKEVA KERTOMUS 2003 – SEC(2004) 658 LOPULLINEN
140. Komissio vastaanotti yhteensä 34 vastausta, jotka se analysoi riippumattomien asiantuntijoiden
avustuksella. Tämä analyysi osoitti, että tiettyjä seikkoja on tarpeen tutkia perusteellisesti. Tätä tarkoitusta
varten järjestettiin julkinen kuuleminen 27. marraskuuta.

Komission asetuksen (EY) N:o 823/2000 nykyaikaistaminen

141. Komissio julkaisi 30. syyskuuta (92) alustavan luonnoksen komission päätökseksi
perustamissopimuksen 81 artiklan 3 kohdan soveltamisesta linjaliikennettä harjoittavien varustamoiden
sopimuksiin, päätöksiin ja yhdenmukaistettuihin menettelytapoihin (konsortiot) annetun asetuksen (EY)
N:o 823/2000 muuttamisesta antaen asianomaisille osapuolille kuusi viikkoa aikaa huomautusten
esittämiseen.

142. Komission asetus (EY) N:o 823/2000 (93) sisältää ryhmäpoikkeuksen linjaliikennekonsortioille.
Siinä annetaan konsortioille, joiden markkinaosuus ylittää ryhmäpoikkeukselle asetetun rajan mutta joiden
markkinaosuus on enintään 50 prosenttia, mahdollisuus ilmoittaa komissiolle sopimuksista ja saada niille
hyväksyntä vastustusmenettelyssä. Koska neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1/2003 (94) poistetaan
ilmoitusjärjestelmä 1. toukokuuta 2004 alkaen, komission ehdotuksessa on tavoitteena yhdenmukaistaa
asetus tämän muutoksen kanssa.

143. Ehdotetut muutokset eivät koske ryhmäpoikkeuksen aineellisia säännöksiä, jotka ovat voimassa
25. huhtikuuta 2005 asti.

4.3.2 Asiat

144. Komissio tutki vuonna 2002 Wallenius/Wilhelmsen/Hyundai-fuusion ja hyväksyi sen ehdollisesti.
Kaupan osapuolet olivat kaksi autojen merikuljetuksiin erikoistunutta yhtiötä: norjalais-ruotsalainen
Wallenius Wilhelmsen Lines (WWL) ja korealainen Hyundai Merchant Marine. Fuusion arvioinnin aikana
komissio sai ensimmäistä kertaa tietoonsa, että autojen valtamerikuljetuksia Kaukoidän ja Euroopan välillä
harjoittavat yhtiöt olivat sopineet hinnoista horisontaalisesti. Hinnoista sopimiseen osallistuivat kolme
japanilaista laivayhtiötä (NYK, MOL ja K-Line) sekä edellä mainittu WWL. Kaikki neljä yhtiötä ovat tai
ovat olleet jäseniä Far Eastern Freight Conference -ryhmittymässä. Ne tarjoavat uusien autojen
erikoiskuljetuksia meriteitse japanilaisilta tehtailta Euroopan jakelukeskuksiin. Niiden tärkeimmät
asiakkaat ovat japanilaisia autonvalmistajia.

145. Komissio katsoi, että linjakonferensseille myönnetty EU:n ryhmäpoikkeus (neuvoston asetus
(ETY) N:o 4056/86) ei kattanut tällaista hinnoista sopimista ja että ei ollut todennäköistä, että sille olisi
mahdollista myöntää yksittäispoikkeus. Yhtiöt lopettivat välittömästi hinnoista sopimisen saatuaan
tietoonsa komission kannan.

146. Ne pyysivät komissiolta myöhemmin epävirallisia ohjeita uusista järjestelyistä, joilla oli tarkoitus
korvata aikaisempi laiton yhteistyö. Komissio esitti tiettyjä epäilyjä joistakin ehdotetun yhteistyön puolista,
ja yhtiöt ovat nyt suostuneet rajoittamaan yhteistyötään komission epävirallisten ohjeiden mukaisesti.

¥92∂ EUVL C 233, 30.9.2003, s. 8.
¥93∂ Komission asetus (EY) N:o 823/2000, annettu 19 päivänä huhtikuuta 2000, perustamissopimuksen 81 artiklan 3 kohdan

soveltamisesta linjaliikennettä harjoittavien varustamoiden sopimuksiin, päätöksiin ja yhdenmukaistettuihin
menettelytapoihin (konsortiot), EYVL L 100, 20.4.2000, s. 24.

¥94∂ Neuvoston asetus (EY) N:o 1/2003, annettu 16 päivänä joulukuuta 2002, perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklassa
vahvistettujen kilpailusääntöjen täytäntöönpanosta, EYVL L 1, 4.1.2003, s. 1.
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4.3.3 Oikeuskäytännön kehitys

147. Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin antoi 19. maaliskuuta tuomion kanteesta, joka
oli nostettu komission asiassa FETTCSA tekemää päätöstä vastaan. (95) Asia koski Euroopan ja Kaukoidän
välisessä liikenteessä toimivan 16 linjavarustamon välistä sopimusta olla myöntämättä asiakkailleen
alennuksia julkaistuista maksuista ja lisämaksuista. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin vahvisti
komission päätöksen aineellisoikeudellisen puolen mutta kumosi sakot sakkojen määräämiselle asetetun
vanhentumisajan perusteella. (96)

148. Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin antoi 30. syyskuuta tuomion TACA-asiassa (97)
komission vuonna 1998 tekemää päätöstä vastaan nostetusta kanteesta. Kyseisessä päätöksessä komissio oli
todennut, että Pohjois-Euroopan ja Yhdysvaltojen välillä liikennöivien linjavarustamoiden konferenssin
jäsenten tietyt toiminnot rikkoivat EY:n perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklaa. Linjavarustamoiden
konferensseihin sovelletaan neuvoston asetuksen (ETY) N:o 4056/86 (asetusta N:o 17 vastaava
meriliikenteen alan asetus) sisältämää ryhmäpoikkeusta, joka antaa niille luvan muun muassa sopia
yhteisistä rahtimaksuista ja säännellä jäsentensä tarjoamaa kapasiteettia.

149. Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin vahvisti komission päätöksen viidestä todetusta
rikkomisesta neljän osalta mutta kumosi sakot, jotka oli määrätty kahdesta 82 artiklan rikkomisesta.
Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi, että TACA:n osapuolet olivat rikkoneet
perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohtaa sopimalla EU:n sisäisten maakuljetuspalvelujen hinnoista,
vahvistamalla välittäjien ja huolitsijoiden palkkiot sekä sopimalla ehdoista, joilla ne voivat tehdä
palvelusopimuksia varustamojen kanssa. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin vahvisti komission
näkemyksen, että nämä tekijät eivät kuulu ryhmäpoikkeuksen soveltamisalaan ja että niille ei voida
myöntää yksittäispoikkeusta.

150. Lisäksi tuomioistuin totesi, että TACA-konferenssin osapuolet olivat rikkoneet
perustamissopimuksen 82 artiklaa rajoittamalla palvelusopimusten saatavuutta ja sisältöä (ensimmäinen
väärinkäyttö). Tehdessään tämän päätelmän yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin vahvisti,
että TACA:n osapuolilla oli yhteinen määräävä asema, ja hylkäsi perustelut, jotka liittyivät kilpailua
rajoittavista menettelytavoista aiheutuviin oletettuihin etuihin.

151. Komission päätöksessä oli myös todettu TACA:n rikkoneen perustamissopimuksen 82 artiklaa
muuttamalla markkinoiden kilpailurakennetta siten, että TACA:n osapuolten määräävä asema vahvistuu
(toinen väärinkäyttö). Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi, että tiettyä
todistusaineistoa, joiden perusteella osapuolten oli todettu toteuttaneen erityisiä toimenpiteitä markkinoiden
kilpailurakenteen muuttamiseksi, ei voitu hyväksyä, koska osapuolille ei ollut annettu mahdollisuutta
esittää kantaansa kyseisestä todistusaineistosta. Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi
myös, että komissio ei ollut esittänyt riittävästi todisteita tukemaan väitettään, jonka mukaan osapuolet
olivat toteuttaneet erityisiä ja yleisiä toimenpiteitä markkinoiden kilpailurakenteen muuttamiseksi. Näistä
syistä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin kumosi toista väärinkäyttöä koskevat päätelmät ja kyseiseen
rikkomiseen liittyvät sakot. Sakkoja oli määrätty myös ensimmäisestä väärinkäytöstä. Vaikka tuomioistuin
vahvisti tätä väärinkäyttöä koskevat komission päätelmät olennaisilta osiltaan, se kuitenkin kumosi nämäkin
sakot osittain sakoista vapauttamiseen liittyvistä syistä ja osittain lieventävien seikkojen perusteella.

¥95∂ Asia IV/34.018, Far East Trade Tariff Charges and Surcharges Agreement (FETTCSA), komission päätös 19.3.2000,
EYVL L 268, 20.10.2000, s. 1.

¥96∂ Komissio on nostanut kanteen tuomiota vastaan yhteisöjen tuomioistuimessa.
¥97∂ Asia IV/35.134, Trans-Atlantic Conference Agreement (TACA), komission päätös 16.9.1998, EYVL L 95, 9.4.1999, s. 1.
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5 Moottoriajoneuvojen jakelu

152. Vuosi 2003 muodosti siirtymäkauden ennen moottoriajoneuvojen jakelua koskevien uusien
sääntöjen voimaantuloa lokakuun alussa. (98) Vuoden aikana komissio keskittyi pääasiassa tiedottamaan
tilanteesta ja selvittämään sitä kaikille toimijoille, joihin uudet säännöt vaikuttavat (osallistuminen
konferensseihin, kauppiaiden ja kuluttajien kuuleminen sekä näiden asetuksen täytäntöönpanosta esittämiin
kysymyksiin vastaaminen). Tiedotuskampanjan seurauksena julkaistiin merkittäviä selvennyksiä tietyistä
uuden asetuksen tulkintaan liittyvistä kysymyksistä ja siten täydennettiin vuonna 2002 uuden asetuksen
hyväksymisen jälkeen julkaistua esitettä. Komissio esitti kantansa myös kahdesta uuden asetuksen
soveltamiseen liittyvästä asiasta, joista toinen koski riippumattomien korjaamojen pääsyä valtuutettuun
verkostoon ja toinen voiteluaineita.

Siirtymäkausi

153. Uusi ryhmäpoikkeusasetus merkitsee suurta muutosta edelliseen asetukseen (asetus (EY)
N:o 1475/95) verrattuna. Sen vuoksi komission yksiköt keskittyivät tämän siirtymävuoden aikana
tukemaan tätä muutosta tiedottamalla, järjestämällä kuulemismenettelyjä ja antamalla selvennyksiä. Tämä
lähestymistapa oli tarpeen lukuisten pyyntöjen perusteella, joita oli saatu kaikilta sidosryhmiltä
(moottoriajoneuvojen, niiden osien ja varaosien valmistajilta, valtuutetuilta jälleenmyyjiltä,
riippumattomilta korjaamoilta ja tietysti kuluttajilta).

154. Erityisesti on syytä mainita kolme merkittävää, uuden asetuksen tulkintaan liittyvää
toimenpidealuetta: riippumattomien korjaamoiden pääsy Volkswagenin ja Audin valtuutettuun verkostoon,
voiteluaineiden toimittamista korjaamoille koskevat vertikaaliset sopimukset sekä vuonna 2002 julkaistua
esitettä täydentävien kysymysten ja vastausten julkaiseminen.

Audin korjaamoverkosto

155. Taatakseen korjaus- ja huoltopalvelujen tarjoamisen Audi-merkkisille autoille Audi on perustanut
valtuutettujen jälleenmyyjien verkoston, joka myy uusia autoja ja tarjoaa myös myynnin jälkeisiä palveluja.
Lisäksi Audi on tehnyt sopimuksia valtuutettujen Audi-korjaamoiden kanssa, jotka tarjoavat ainoastaan
myynnin jälkeisiä palveluja.

156. Audin ja sen valtuutettujen korjaamoiden väliset sopimukset eivät voi hyötyä siirtymäkaudesta.
Tällaiset sopimukset, jotka koskevat pelkästään korjaus- ja huoltopalveluja, eivät kuulu aikaisemman
ryhmäpoikkeuksen soveltamisalaan, koska niistä puuttuu uusien autojen myynnin ja huoltopalvelujen
välinen yhteys, joka oli yksi aikaisemman ryhmäpoikkeusasetuksen soveltamisedellytyksistä.

157. Näin ollen Audin tapauksessa uutta ryhmäpoikkeusasetusta sovellettiin huoltopalveluihin
1. lokakuuta 2002 alkaen, jolloin uusi asetus tuli voimaan. Koska Audin markkinaosuus huoltopalvelujen
markkinoilla oli yli 30 prosenttia, sen oli tästä päivästä alkaen otettava käyttöön laadullisesti valikoiva
jakelujärjestelmä valtuutettujen korjaamoiden valitsemiseksi. Volkswagen-konserni vahvisti noudattavansa
näitä velvoitteita kaikkien konsernin automerkkien osalta (VW, Audi, Seat ja Skoda). (99)

¥98∂ Komission asetus (EY) N:o 1400/2002, annettu 31 päivänä heinäkuuta 2002, perustamissopimuksen 81 artiklan 3 kohdan
soveltamisesta vertikaalisten sopimusten ja yhdenmukaistettujen menettelytapojen ryhmiin moottoriajoneuvoalalla,
EYVL L 203, 1.8.2002.

¥99∂ Asia COMP/F-2/38.554, PO / Audi Deutschland.
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Voiteluaineet

158. Voiteluaineiden toimittamista ajoneuvojen korjaamoille koskevista vertikaalisista sopimuksista
tehtyä ilmoitusta analysoidessaan komissiolla oli tilaisuus vahvistaa kantansa vertikaalisiin
kilpailunrajoituksiin, erityisesti kilpailukieltolausekkeisiin, jotka eivät kuulu ryhmäpoikkeusasetuksen (EY)
N:o 1400/2002 soveltamisalaan. Jollei muita merkittäviä kilpailunrajoituksia ole, tällaisille
kilpailukieltolausekkeille voidaan myöntää vertikaalisia rajoituksia koskevan asetuksen (EY) N:o 2799/
1999 nojalla poikkeuslupa 30 prosentin markkinaosuuteen saakka. Komissio katsoi tässä asiassa, että niissä
jäsenvaltioissa, joissa voiteluaineiden toimittajien markkinaosuus ylittää 30 prosenttia, voiteluaineiden
toimittajien olisi sallittava korjaamoiden vaihtaa toimittajaa entistä joustavammin. (100)

Usein esitettyjä kysymyksiä

159. Useiden tahojen esittämien kysymysten ja kohtaamien ongelmien perusteella komission yksiköt
ovat julkaisseet joukon kysymyksiä ja vastauksia selventääkseen asetuksen tulkintaa tiettyjen seikkojen
osalta, joita ovat erityisesti useiden ajoneuvomerkkien myyminen, auton osto ulkomailta, takuu sekä
jälleenmyyjien ja korjaamoiden valintaa koskevat laadulliset kriteerit. (101) Nämä kysymykset ja vastaukset
täydentävät 30. syyskuuta 2002 julkaistua esitettä, joka koskee asetusta (EY) N:o 1400/2002, ja niissä
sovelletaan samaa pragmaattista lähestymistapaa. (102)

5.1 Uusien autojen hintojen kehitys

160. Komissio vertailee edelleen uusien autojen verottomien hintojen välisiä eroja yhteisössä. Vertailu
suoritetaan kaksi kertaa vuodessa, toukokuussa ja marraskuussa, valmistajien suosittamien verottomien
vähittäishintojen perusteella jokaisen yhteisön jäsenvaltion osalta. (103)

161. Marraskuun 1. päivänä 2002 voimassa olleiden hintojen vertailu ei osoittanut merkittävää muutosta
1. toukokuuta 2002 voimassa olleisiin hintoihin verrattuna. Kansallisten markkinoiden hintojen
keskihajonta oli 1. marraskuuta 2002 noin kymmenen prosenttia autojen hintojen laskettua yleisesti
0,2 prosenttia. Euroalueella Saksa ja Itävalta olivat edelleen kalleimmat markkinat, kun taas Kreikka,
Alankomaat ja Suomi olivat halvimmat markkinat. Hintaerot kansallisten markkinoiden välillä olivat yhä
suuria, ja ne vaihtelivat euroalueella mallin mukaan 10 ja 30 prosentin välillä. Merkittävää osaa tutkituista
automalleista myytiin edelleen kalleimmalla hinnalla Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

162. Toisin kuin 1. toukokuuta 2001 voimassa olleita hintoja koskeneessa raportissa (104), segmenteissä
A, B ja C, joissa autojen myyntimäärät ja mallien määrät ovat suurimpia ja joissa hintaerot olivat selvästi yli
20 prosenttia, keskimääräiset hintaerot lähestyvät muiden segmenttien hintaeroja. (105)

163. Merkittävin 1. toukokuuta 2003 voimassa olleita verottomia hintoja koskeva muutos oli kansallisten
markkinoiden hintojen keskihajonnan supistuminen kymmenestä prosentista 8,6 prosenttiin hintojen

¥100∂ Asia COMP/F-2/38.730, BP Lubricants.
¥101∂ Saatavilla Internet-sivulta http://europa.eu.int/comm/competition/ car_sector/distribution/faq_fi.pdf.
¥102∂ Kilpailun pääosaston esite on saatavilla 11 virallisella kielellä paperiversiona tai kilpailun pääosaston Internet-sivustosta

(http://europa.eu.int/comm/competition/car_sector/.) Se ei ole oikeudellisesti sitova. Katso myös komission
lehdistötiedote IP/02/1392, 30.9.2002.

¥103∂ Lehdistötiedotteet IP/03/290, 27.2.2002, ja IP/03/1117, 25.7.2002.
¥104∂ Lehdistötiedote IP/03/1051, 23.7.2001.
¥105∂ Segmentit A ja B (pienet autot), C (keskiluokka), D (ylempi keskiluokka), E (suuret autot), F (luksusautot) ja G (maasto-/

urheiluautot).
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pysyessä vakaina. Jäsenvaltioiden väliset merkittävät hintaerot olivat yhtä suuret kuin 1. marraskuuta 2002.
Merkittävä muutos on tapahtunut Yhdistyneessä kuningaskunnassa, jossa hinnat eivät euromääräisesti enää
ole EU:n kalleimmat, koska punnan arvo on laskenut.

5.2 Yhteisöjen tuomioistuimen ja ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomiot

Volkswagen I

164. Yhteisöjen tuomioistuin vahvisti 18. syyskuuta antamassaan tuomiossa (106) kaikilta osilta
ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomion (107), jossa vahvistettiin komission päätöksen (108) sisältö.
Kyseisessä komission päätöksessä todettiin, että VW oli sopinut jälleenmyyjiensä kanssa useista
toimenpiteistä, joiden tarkoituksena oli estää rinnakkaisvienti Italiasta Saksaan ja Itävaltaan tai rajoittaa sitä.

Opel

165. Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin vahvisti 21. lokakuuta antamassaan
tuomiossa (109) suurelta osin komission päätöksen (110), jossa tuomittiin Opelin Alankomaissa käyttöön
ottamat vientirajoitukset. Tuomioistuin totesi kuitenkin, että komissio ei ollut esittänyt riittävästi todisteita
siitä, että toimitusten rajoittamista koskevasta toimenpiteestä olisi ilmoitettu jälleenmyyjille. Tästä syystä
sakkoja pienennettiin 43 miljoonasta eurosta 35,475 miljoonaan euroon.

Volkswagen II

166. Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin (111) kumosi komission päätöksen (112) asiassa
Volkswagen II, jossa komissio oli todennut Volkswagenin rikkoneen kilpailusääntöjä, koska se oli
määrännyt tietyn automallin hinnat Saksassa. Tuomioistuin katsoi, että komissio ei ollut esittänyt riittävää
näyttöä siitä, että VW:n antamat, hintojen määräämistä koskevat kehotukset ovat osa jälleenmyyjien kanssa
tehtyä sopimusta. Tuomioistuimen mukaan komissio ei voi katsoa, että valmistajan kehotus, jonka se on
antanut jälleenmyyjiensä kanssa solmimiensa sopimussuhteiden puitteissa, on todellisuudessa yritysten
välinen sopimus, jollei se näytä toteen, että jälleenmyyjät ovat todellisuudessa hyväksyneet sen.
Tuomioistuin katsoi myös, että komissio ei ollut esittänyt näyttöä siitä, että jälleenmyyjät olisivat
noudattaneet kehotuksia, ja että komissio oli virheellisesti katsonut, että jälleenmyyntisopimuksen
allekirjoittaminen merkitsee kaikkien valmistajan myöhemmin antamien kehotusten selvään lausuttua tai
hiljaista hyväksyntää. Komissio on nostanut tuomiota vastaan kanteen (asia C-74/04).

5.3 Päätelmä

167. Hintojen kehitystä koskevien raporttien mukaan Euroopan unionissa on yhä suuria hintaeroja.
Nämä erot osoittavat, että eri jäsenvaltioiden jakelijoiden välinen kilpailu ja rajatylittävä kauppa eivät vielä
aiheuta kilpailupainetta valmistajille ja että markkinat ovat edelleen melko pirstaleiset. Nyt kun uusi
ryhmäpoikkeusasetus on tullut kokonaisuudessaan voimaan 1. lokakuuta 2003, uusien sääntöjen pitäisi

¥106∂ Asia C-338/00 P, Volkswagen AG v. komissio.
¥107∂ Asia T-62/98, Volkswagen v. komissio, tuomio 6.7.2000.
¥108∂ Asia COMP/F-2/35.733, Volkswagen, 28.1.1998 tehty komission päätös, jossa määrätään sakkoja, EYVL L 124,

25.4.1998, s. 60. 
¥109∂ Asia T-368/00, General Motors Nederland BV ja Opel Nederland BV v. komissio.
¥110∂ Asia COMP/F-2/36.653, Opel, komission päätös 20.9.2000, EYVL L 59, 28.2.2001, s. 1.
¥111∂ Asia T-208/01, tuomio 3.12.2003.
¥112∂ Asia COMP/F-2/36.693, Volkswagen, komission päätös 29.6.2001, EYVL L 262, 2.10.2001.
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lisätä kilpailupainetta ja edistää markkinoiden yhdentymistä sekä helpottaa rajatylittävää kauppaa. Seuraava
merkittävä vaihe markkinoiden yhdentymisen edistämisessä saavutetaan 1. lokakuuta 2005. Tämän päivän
jälkeen valmistajat eivät enää saa estää jakelijoita perustamasta lisämyyntipisteitä haluamaansa paikkaan,
myös muihin jäsenvaltioihin.

6 Rahoituspalvelut

6.1 Lainsäädäntö

Uusi vakuutusalan ryhmäpoikkeusasetus (113)

168. Komissio antoi 27. helmikuuta uuden vakuutusalan ryhmäpoikkeusasetuksen, joka korvasi
asetuksen (ETY) N:o 3932/92, jonka voimassaolo päättyi maaliskuun lopussa. Asetuksen antamista edelsi
laaja kuulemismenettely, jonka aikana saatiin lausuntoja vakuutusalan järjestöiltä, kuluttajajärjestöiltä ja
julkisilta elimiltä. Asetuksessa myönnetään poikkeus tietyille vakuutusalan sopimustyypeille, nimittäin
sopimuksille, jotka koskevat

– yhteisiä riskilaskelmia ja -tutkimuksia

– ohjeellisia vakiovakuutusehtoja

– tietyntyyppisten riskien yhteistä kattamista

– turvalaitteiden testausta ja hyväksymistä.

Asetuksen II luku: yhteiset riskilaskelmat ja -tutkimukset

169. Vakuuttajien kannalta on tärkeää, että niiden käytettävissä on tarkat tiedot vakuutettavista riskeistä,
tulevat riskit mukaan lukien. Tämä ei ole aina mahdollista niiden tietojen perusteella, joita niillä on
sisäisesti käytettävissä omien asiakkaidensa perusteella. Tämän vuoksi ryhmäpoikkeuksessa sallitaan
tilastotietojen vaihto ja yhteiset riskilaskelmat tietyin edellytyksin.

Asetuksen III luku: ohjeelliset vakiovakuutusehdot

170. Vakuuttajien kansalliset yhteenliittymät laativat vakiovakuutusehtoja monentyyppisiä
vakuutussopimuksia varten. Ryhmäpoikkeuksen soveltamisala säilyy tältä osin entisellään asetukseen
(ETY) N:o 3932/92 verrattuna, vaikka poikkeuksen myöntämiselle onkin asetettu joitakin lisäehtoja.
Vakuutusalan edustajat esittivät useita merkittäviä huomautuksia, joita ne tukivat käytännön esimerkeillä,
perustellakseen sitä, että ohjeelliset vakiovakuutusehdot täyttävät kaikki perustamissopimuksen 81 artiklan
3 kohdan mukaisen poikkeuksen edellytykset; erityisesti vakiovakuutusehdot tuovat vakuutusyhtiöille
tehokkuusetuja, ja ne voivat olla hyödyllisiä myös kuluttajajärjestöjen ja vakuutuksenvälittäjien kannalta.

¥113∂ Komission asetus (EY) N:o 358/2003, annettu 27 päivänä helmikuuta 2003, perustamissopimuksen 81 artiklan 3 kohdan
soveltamisesta tiettyihin vakuutusalan sopimusten, päätösten ja yhdenmukaistettujen menettelytapojen ryhmiin, EUVL L
53, 28.2.2003. 
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Asetuksen IV luku: vakuutuspoolit

171. Useiden vakuuttajien muodostamat vakuutuspoolit ovat tavallisia vakuutettaessa suuria tai
poikkeuksellisia riskejä (kuten ilmailuun, ydinvoimaan ja ympäristöön liittyvät riskit), joita yksittäiset
vakuutusyhtiöt ovat haluttomia vakuuttamaan yksin. Tältä osin ryhmäpoikkeuksen soveltamisalaa on
laajennettu asetukseen (ETY) N:o 3932/92 verrattuna. Ensinnäkin on nostettu sellaisten poolien
markkinaosuusrajoja, joille poikkeus voidaan myöntää (rinnakkaisvakuutuspoolien osalta kymmenestä
prosentista 20 prosenttiin ja rinnakkaisjälleenvakuutuspoolien osalta 15 prosentista 25 prosenttiin). Toiseksi
kaikille pooleille, jotka on vastaperustettu uuden riskin kattamiseksi – eli riskin, jota varten on kehitettävä
kokonaan uusi vakuutustuote –, myönnetään uuden asetuksen perusteella poikkeus kolmeksi vuodeksi
ilman markkinaosuusrajaa.

172. Poikkeuksen soveltamisalan laajentamisen vastapainoksi käyttöön otetaan tiettyjä poikkeuksen
myöntämistä koskevia lisäedellytyksiä. Erityisesti on syytä mainita edellytys, jonka mukaan
ryhmäpoikkeusta ei sovelleta, jos yritys on jäsenenä kahdessa samoilla markkinoilla toimivassa poolissa tai
jos sillä on määräävä vaikutus kahden poolin liiketoimintapolitiikkaan.

Asetuksen V luku: turvalaitteet

173. Useimmissa jäsenvaltioissa vakuuttajien välillä on sopimuksia, jotka koskevat turvalaitteiden
teknisiä eritelmiä (esimerkiksi hälyttimet sekä varkauden- ja palonestolaitteet). Laitteiden testaus tapahtuu
näiden sopimusten mukaisesti, ja niiden pohjalta laaditaan luettelot hyväksytyistä laitteista. Komission
asetus (ETY) N:o 3932/92 kattoi kaikki tällaiset sopimukset. Uuden sopimuksen soveltamisalaa on
pienennetty, jotta se vastaisi turvalaitteisiin sovellettavia yhdenmukaistettuja sisämarkkinasääntöjä.
Sopimuksille myönnetään poikkeuslupa ainoastaan silloin, kun yhteisön tason yhdenmukaistamista ei ole
tapahtunut.

174. Uusi asetus on voimassa seitsemän vuotta, ja sen voimassaoloaika päättyy 31. maaliskuuta 2010.

6.2 Asiat

Clearstream (114)

175. Komissio lähetti 28. maaliskuuta väitetiedoksiannon Clearstream Banking AG:lle, joka on Saksan
arvopaperikeskus, ja sen emoyhtiölle Clearstream International SA:lle. Väitetiedoksianto koskee
Clearstream Banking AG:n kieltäytymistä tarjoamasta tiettyjä kansainvälisiä selvityspalveluja ja sen yhtä
asiakastaan kohtaan harjoittamaa syrjintää.

176. Clearstream-konserni tarjoaa arvopapereiden selvitys- ja säilytyspalveluja.
Arvopaperimarkkinoiden transaktiot saatetaan päätökseen selvitystoiminnalla. Selvitysjärjestelmien
moitteeton toiminta EU:ssa on välttämätöntä tehokkaiden eurooppalaisten pääomamarkkinoiden
kehittämiseksi.

177. Väitetiedoksiannossa komissio katsoo, että Clearstream Banking AG on määräävässä asemassa
oleva yritys markkinoilla, joilla tarjotaan ensisijaisia selvityspalveluja Saksan lainsäädännön mukaisesti
liikkeeseen lasketuille arvopapereille. Määräävä asema on seurausta siitä, että suurin osa Saksan
lainsäädännön mukaisesti kaupankäyntiä varten liikkeeseen lasketuista arvopapereista säilytetään

¥114∂ Asia COMP/D-1/38.096.
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Clearstream Banking AG:ssä. Arvopaperikeskuksen säilytyksessään oleville arvopapereille tarjoamat
selvityspalvelut on erotettava välittäjien, kuten pankkien, tarjoamista toissijaisista selvityspalveluista. On
olemassa selvästi erotettava suurten rahoitusvälittäjien ryhmä, jolle toisen välittäjän käyttäminen
arvopaperikeskuksen sijasta ei ole vaihtoehto.

178. Väitetiedoksianto koskee Clearstream Banking AG:n kieltäytymistä tarjoamasta selvityspalveluja ja
sen harjoittamaa syrjivää hinnoittelua.

179. Komissio katsoo, että Clearstream kieltäytyi tarjoamasta Euroclear Bank SA:lle selvityspalveluja
rekisteröityjä osakkeita varten, joiden merkitys Saksassa on lisääntynyt vuodesta 1997, erityisesti
kieltämällä Eurocleariltä oikeuden käyttää rekisteröityjen osakkeiden selvitysjärjestelmää Saksassa yli
kahden vuoden ajan. Vastakohtana Clearstream Banking AG:n viivyttelylle tässä tapauksessa muut
asiakkaat saivat kyseiset palvelut nopeasti. Komissio katsoo tällaisten lyhyiden toimitusaikojen olevan
tavanomainen käytäntö alalla.

180. Syrjivän hinnoittelun osalta väitteet perustuvat siihen, että ennen tammikuuta 2002 Clearstream
Banking AG peri Eurocleariltä korkeampaa transaktiokohtaista hintaa kuin Saksan ulkopuolella sijaitsevilta
kansallisilta arvopaperikeskuksilta. Komissio katsoo alustavasti, että erilaiseen kohteluun ei ole perusteita.
Esimerkiksi Euroclearin transaktiomäärät ovat suurempia ja automatisoinnin aste on korkeampi kuin
kansallisilla arvopaperikeskuksilla.

181. Väitetiedoksiannolla aloitettiin muodollinen menettely, mutta se ei vaikuta menettelyn tulokseen.
Kuulemistilaisuus järjestettiin 24. heinäkuuta.

MasterCard Europe/International (monenvälinen toimitusmaksu) (115)

182. Komissio lähetti 24. syyskuuta Master Cardille väitetiedoksiannon, joka koskee sen monenvälisiä
toimitusmaksuja (116) maksukorteilla EU:ssa ja ETA-alueella tehdyistä rajatylittävistä maksuista.
MasterCardin järjestelmässä maksun maksaa kauppiaan pankki kortin myöntäneelle pankille. Kauppiaiden
pankit siirtävät kustannukset kauppiaille, jotka puolestaan sisällyttävät ne vähittäishintoihinsa.
Monenväliset toimitusmaksut vahvistetaan MasterCardin säännöissä, joista on ilmoitettu komissiolle.

183. Komissio päätteli väitetiedoksiannossa alustavasti, että MasterCardin monenväliset toimitusmaksut
rajoittavat kilpailua MasterCardin jäsenpankkien välillä ja että sille ei voida myöntää poikkeusta. Komissio
huomautti, että MasterCardin monenväliset toimitusmaksut eivät noudattaneet niitä perusperiaatteita, jotka
vahvistettiin komission heinäkuussa 2002 Visan monenvälisistä toimitusmaksuista tekemässä
päätöksessä (117). Kauppiailla ei ole muuta mahdollisuutta kuin hyväksyä MasterCard-kortit. Jotta
estettäisiin MasterCardia asettamasta kauppiaiden ja kuluttajien eduista välittämättä monenväliset
toimitusmaksunsa tasolle, jolla se saa mahdollisimman paljon tuloja, kyseisten maksujen on oltava
läpinäkyviä ja perustuttava kustannuksiin.

184. Väitetiedoksiannolla aloitettiin muodollinen menettely, mutta se ei vaikuta menettelyn tulokseen.

¥115∂ Asiat COMP/D-1/34.324, COMP/D-1/34.579, COMP/D-1/35.578, COMP/D-1/36.518 ja COMP/D-1/38.580.
¥116∂ Monenvälinen toimitusmaksu on pankkien välinen maksu, joka peritään jokaisesta maksukortilla suoritetusta maksusta.
¥117∂ Asia COMP/D-1/29.373, Visa International, EYVL L 318, 22.11.2002.
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7 Viestintäala

Lisälehti 5: Yhteismyyntijärjestelyt televisioalalla – kansallisen  tason jalkapallo-
ottelut

Komissio käsitteli useita asioita, jotka koskevat kansallisen liigan jalkapallo-otteluita. Saksan
Bundesliigan jalkapallo-otteluiden mediaoikeuksien yhteismyyntijärjestelyä koskevassa komission
tutkimuksessa ilmeni kilpailuongelmia, jotka ovat monessa suhteessa samankaltaisia kuin UEFA:n
Mestarien liigasta 23. heinäkuuta tehdyssä päätöksessä yksilöidyt kilpailuongelmat. Saksan
jalkapalloliitot esittivät komissiolle uuden suunnitelman, jossa muutetaan huomattavasti alun perin
ilmoitettua järjestelyä. Se perustuu UEFA:n Mestarien liigaa koskevassa päätöksessä luotuun malliin,
jota on mukautettu asiaa koskeviin olosuhteisiin. Komissio aikoo myöntää Bundesliigan 1. ja
2. divisioonan otteluiden lähetysoikeuksien uudelle markkinointijärjestelmälle poikkeuksen
kilpailusääntöjen soveltamisesta. Uutta markkinointijärjestelmää kuvailtiin lehdistötiedotteessa ja
asetuksen N:o 17 19 artiklan 3 kohdan mukaisessa tiedonannossa, joka julkaistiin lokakuussa.

Alustavan arvioinnin mukaan esitetty suunnitelma tuo lisää monipuolisuutta ja kilpailua
Bundesliigan 1. ja 2. divisioonan otteluiden lähettämiseen. Lisäksi sen odotetaan piristävän
lähetystoimintaa uusien medioiden, UMTS:n ja laajakaistaisen Internetin kautta. Uudessa
järjestelmässä kaikkia lähetysoikeuksia ei enää myydä pakettina yhdelle ainoalle lähetystoiminnan
harjoittajalle. Ensimmäistä kertaa lähetysoikeudet kootaan useisiin paketteihin, joita tarjotaan
erikseen avoimessa menettelyssä. Tulevaisuudessa kaikki ottelut voidaan lähettää suorina ja/tai lähes
suorina lähetyksinä Internetin ja matkapuhelimen välityksellä. Lisäksi Bundesliigan 1. ja
2. divisioonan seurat voivat myydä osan lähetysoikeuksista itse.

Markkinointijärjestelmä ja mahdollinen poikkeuslupa eivät kata Saksan liigan siirtymäkauden
jälkeen tekemiä tulevia lisenssisopimuksia. Komissio varaa itselleen oikeuden tarkastella niitä
erikseen yhteisön oikeuden perusteella, erityisesti jos yksi ainoa toiminnanharjoittaja hankkii useita
yhdessä myytävistä paketeista, joihin sisältyy yksinoikeuksia.

Komissio lähetti joulukuussa 2002 väitetiedoksiannon Yhdistyneen kuningaskunnan FA Premier
Leaguelle (FAPL). FAPL toimitti tarkistetun version myyntipolitiikastaan, joka parannuksista
huolimatta ei poistanut täysin komission havaitsemia ongelmia. Erityisesti ehdotukseen näytti
sisältyvän kohtuuttomia tuotannonrajoituksia, ja se rajoitti kilpailua FAPL-oikeuksien markkinoilla.
Komissio ilmoitti joulukuussa 2003 väliaikaisesta sopimuksesta FAPL:n ja BSkyB:n – suorien
televisiolähetysoikeuksien haltijan – kanssa. (1) Sopimus lisäsi markkinoille tulevien oikeuksien
määrää ja FAPL-sisältöä kuluttajille tarjoavien lisenssinhaltijoiden määrää. Väliaikaisesta
sopimuksesta oli tarkoitus käynnistää julkinen kuuleminen vuoden 2004 alussa.

(1) Lehdistötiedote IP/03/1748, 16.12.2003.
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Euroopan maksutelevisiomarkkinoiden rakenneuudistus ja vakauttaminen – periaatteiden kehittäminen

185. Valvoessaan kilpailulainsäädännön soveltamista viestintäalalla komissio on vuonna 2003
keskittynyt tarkastelemaan useiden eurooppalaisten maksutelevisiomarkkinoiden rakenneuudistusta
ja vakauttamista koskevia kaupallisia järjestelyjä esimerkiksi Pohjoismaissa ja Italiassa. Pohjois-
maissa maksutelevisio-operaattori Canal+ luopui pohjoismaisesta maksutelevision suorasta satelliitti-
jakelujärjestelmästä eli Canal Digitalista siirtämällä 50 prosentin omistusosuutensa toiselle
osakkaalle eli Telenorille. Samanaikaisesti Canal+ ja Telenor tekivät pitkäaikaiset kahdenväliset
yksinoikeudelliset sopimukset Canal+:n pohjoismaisten maksutelevisio- ja kertamaksutelevisioka-
navien jakelusta Pohjoismaissa, jotta taataan aikaisemmin Canal Digitalin vertikaalisesta yhteydestä
Canal+:aan saatujen taloudellisten etujen jatkuvuus. Komissio katsoo, että tällainen fuusion
purkaminen yhdessä taloudellisesti toisistaan erillisten yritysten välisten sopimukseen perustuvien
vertikaalisten yksinoikeuksien ja kilpailukieltovelvoitteiden kanssa kuuluu perustamissopimuksen
81 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan. Tällaisessa tapauksessa komission on estettävä maksutelevi-
sioalan tuotantoketjun alku- ja loppupään markkinoiden pitkäaikainen sulkeminen, josta erityisesti
potentiaaliset markkinoille tulijat kärsivät, varsinkin jos markkinat ovat erittäin keskittyneet. Sen
vuoksi komissio pyrkii pienentämään yksinoikeus- ja kilpailukieltojärjestelyjen sekä laajuutta että
kestoa vähentääkseen potentiaalisen markkinoille tulon esteitä. Näin komissio voi myöntää tällaisille
sopimuksille perustamissopimuksen 81 artiklan 3 kohdan mukaisen poikkeuksen rajoitetuksi ajaksi
ottaen huomioon syntyvät tehokkuusedut ja erityisesti osapuolten oikeus saada takaisin sopimussuh-
teensa perusteella liiketoimintaan tekemät investoinnit. Komissio sovelsi asiassa Telenor/Canal+ /
Canal Digital (118) ensimmäistä kertaa tällä alalla lokakuussa 2000 annetuissa, vertikaalisia
rajoituksia koskevissa suuntaviivoissa (119) vahvistettuja periaatteita. Sisältönsä puolesta tämä
lähestymistapa vastaa Italian maksutelevisiomarkkinoilla Newscorp/Telepiù-fuusiota (120)
koskeneessa asiassa noudatettua lähestymistapaa. Kyseisessä asiassa asetettiin useita ehtoja,
esimerkiksi kolmansien osapuolten oikeus käyttää fuusion seurauksena syntyvän yrityksen
omistamaa järjestelmää sekä premium-sisältöä koskevien lisenssisopimusten keston ja laajuuden
rajoittaminen, jotta varmistettaisiin potentiaalisten markkinoille tulijoiden mahdollisuudet päästä
markkinoille.

Useiden ranskalaisten jalkapalloseurojen joulukuussa 2001 tekemässä kantelussa asetettiin
kyseenalaiseksi muun muassa televisiointioikeuksien markkinointia koskevien kansallisten
säännösten yhdenmukaisuus EU:n kilpailusääntöjen kanssa. Kantelussa keskityttiin näiden
oikeuksien myyntiä koskeviin horisontaalisiin seikkoihin. Lisäksi jalkapallon kansallisten
mestaruusotteluiden lähetysoikeuksia koskeva tarjouskilpailu johti maksutelevisio-operaattorin
kansallisella tasolla tekemään kanteluun, jonka seurauksena Ranskan kilpailuviranomaiset
määräsivät välitoimia Ligue du Football Professionnel -liigaa vastaan vuoden 2003 alussa. Tässä
menettelyssä keskityttiin jalkapallon lähetysoikeuksien myyntiä koskeviin vertikaalisiin seikkoihin.
Komissiolle tehty kantelu peruttiin kesäkuussa. Peruminen johtui siitä, että relevantteja kansallisia
säännöksiä on muutettu kansallisen lainsäädäntöuudistuksen yhteydessä.

¥118∂ Asia COMP/C-2/38.287.
¥119∂ Komission tiedonanto ”Suuntaviivat vertikaalisista rajoituksista”, EYVL C 291, 13.10.2000, s. 1.
¥120∂ Asia COMP/M.2876.
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Lehtien jakelu painoalalla

186. Painoalalla, erityisesti aikakauslehtien markkinoilla, komissio seuraa edelleen tiiviisti
kansainvälisten hintaerojen kehitystä. Hintaerot ovat aiempaa selvemmin kuluttajien havaittavissa, sen
jälkeen kun euro otettiin käyttöön 1. tammikuuta 2002. Itävallan kuluttajien etuja ajavan
Bundesarbeitskammerin tekemän kantelun seurauksena komissio tutkii parhaillaan saksankielisten lehtien
hinnankorotuksia Saksassa ja Itävallassa.     

Lisälehti 6: Viestinten moniarvoisuus ja kilpailuoikeus

Viestinten moniarvoisuuden säilyttäminen ja kehittäminen on yksi Euroopan unionin tärkeimmistä
yleishyödyllisistä tavoitteista samoin kuin kulttuurin moninaisuuden säilyttäminen ja kaikenlaisten
viestintävälineiden asettaminen unionin kansalaisten käyttöön.

Tämä kuvastaa unionin selvää sitoumusta suojella viestinten moniarvoisuutta sekä vapautta
välittää ja vastaanottaa tietoja demokraattisen prosessin kannalta tärkeinä arvoina (1), kuten
perusoikeuskirjan 11 artiklassa, Euroopan ihmisoikeussopimuksen 10 artiklassa ja ehdotuksessa
Euroopan perustuslaiksi (2) määrätään.

Komissio on useissa tilanteissa selventänyt, että se katsoo viestinten moniarvoisuuden olevan
olennaista sekä Euroopan unionin toiminnalle että jäsenvaltioiden kulttuuri-identiteetille (3) mutta
että vastuu viestintäalan keskittymisen valvonnasta kuuluu pääasiassa jäsenvaltioille. Jäsenvaltioilla
säilyy oikeus antaa kansallisia lakeja viestinten omistamisen valvonnasta, kuten sulautuma-asetuksen
21 artiklan 3 kohdassa selvästi todetaan. (4)

Useat jäsenvaltiot valvovat omistuksia yhdessä viestimessä ja useissa viestimissä käyttäen erilaisia
lähestymistapoja ja/tai yhdistelemällä yleisöosuuksia, osakepääomaa ja toimilupien lukumäärää
koskevia rajoituksia.

Euroopan parlamentti on käsitellyt viestinten moniarvoisuutta ja viestintäalan keskittymisen
valvontaa useissa aloitteissa ja päätöslauselmissa.

Kilpailupolitiikan välineiden soveltaminen viestintäalalla rajoittuu markkinarakenteeseen ja
viestintäyritysten toiminnan taloudellisiin vaikutuksiin liittyviin seikkoihin sekä valtiontukien
valvontaan. Sillä ei voida eikä yritetäkään korvata viestintäalan keskittymisen kansallista valvontaa eikä
kansallisia toimenpiteitä viestinten moniarvoisuuden takaamiseksi. Kilpailusääntöjen soveltaminen
rajoittuu sellaisten ongelmien ratkaisuun, joita määräävien asemien syntyminen tai vahvistuminen
kyseessä olevilla markkinoilla aiheuttaa, sekä kilpailijoiden markkinoilta sulkemisen valvontaan.

(1) Katso perustamissopimuksen 6 artiklan 1 kohta ja Euroopan perustuslakia koskevan ehdotuksen 2 artikla.
(2) II osaston 11 artikla.
(3) Katso Amsterdamin sopimuksen liitteenä oleva pöytäkirja jäsenvaltioiden julkisesta yleisradiotoiminnasta.
(4) ”– – jäsenvaltiot voivat toteuttaa aiheelliset toimenpiteet suojatakseen muita kuin tässä asetuksessa tarkoitettuja

oikeutettuja etuja, jos toimenpiteet ovat sopusoinnussa yhteisön oikeuden yleisten periaatteiden ja muiden
yhteisön sääntöjen kanssa. – – tiedonvälityksen moniarvoisuutta – – pidetään – – oikeutettuina etuina.”
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8 Vapaat ammatit

187. Vapaiden ammatinharjoittajien tarjoamien ammatillisten palvelujen sääntelyä eri jäsenvaltioissa
koskevia tutkimuksia jatkettiin vuonna 2003. (121) Tarkoituksena on selvittää perusteellisesti, kuinka vapaita
ammatteja säännellään ja millaisia vaikutuksia sillä on.

188. Komissaari Mario Monti käynnisti tämän selvitystyön 21. maaliskuuta Saksan
lakimiesyhdistyksessä pitämässään puheessa (122). Hän totesi vapaiden ammattien alan myötävaikuttavan
merkittävällä tavalla Lissabonissa asetetun tavoitteen saavuttamiseen, jonka mukaan Euroopasta on
kehitettävä dynaamisin tietoon perustuva talousalue maailmassa vuoteen 2010 mennessä. Sen jälkeen hän
otti esille kysymyksen siitä, mikä estää innovatiivisten ja entistä kilpailukykyisempien palvelujen
kehittämistä. Hän pyysi kommentteja kaikilta asianomaisilta osapuolilta.

189. Keskustelun herättämiseksi kilpailun pääosasto julkaisi riippumattoman tutkimuksen, jonka
komission toimeksiannosta oli toteuttanut Wienissä toimiva tutkimuskeskus (Institut für Höhere Studien,
IHS). Tutkimus osoitti sääntelytason vaihtelevan merkittävästi jäsenvaltioiden ja myös eri ammattien

Kilpailunrajoituksia ja yrityskeskittymien valvontaa koskevia periaatteita soveltamalla
kilpailupolitiikka voi kuitenkin vaikuttaa osaltaan merkittävästi viestinten moniarvoisuuden
säilyttämiseen ja kehittämiseen niin perinteisillä televisiomarkkinoilla kuin muilla lähetystoiminnan
markkinoilla sekä uusmediamarkkinoilla. Avoimet markkinat luovat ympäristön, jossa voidaan
edistää television, painoalan ja uusmedioiden moniarvoisuutta.

Kilpailusääntöjen soveltaminen on vaikuttanut tähän yhtäältä säilyttämällä tasapainon kulttuurin
moninaisuuden ja viestinten moniarvoisuuden turvaamisen välillä ja toisaalta takaamalla
tehokkuuden, kuten johdonmukaisesti on osoitettu useissa käsitellyissä asioissa (1). Esimerkkeinä
voidaan mainita ehdot, joita on asetettu viimeaikaisissa sulautuma-asioissa (2), ja ehdot, joilla
pyritään varmistamaan, että toimijat saavat käyttöönsä premium-urheilusisältöä (3) ja -elokuvia.

Soveltamalla kilpailusääntöjä tiukasti viestintäalalla valtuuksiensa rajoissa komissio pienentää
lähetystoiminnan harjoittajien ja uusien tulokkaiden markkinoille pääsyn esteitä ja siten estää
markkinoiden sulkemisen sekä epätoivotut keskittymiset.

Kilpailunrajoituksia ja yrityskeskittymien valvontaa koskevien sääntöjen soveltaminen yhdessä
valtiontukisääntöjen soveltamisen kanssa edistää merkittävästi kaikenlaisten viestintävälineiden
asettamista unionin kansalaisten käyttöön.

(1) Katso esimerkiksi asiat COMP/M.469, MSG Media, EYVL L 364, 31.12.1994, COMP/M.553, RTL/Veronica,
EYVL L 294, 19.11.1996, COMP/M.993, Bertelsmann/Kirch/Premiere, EYVL L 53, 31.7.1999.

(2) Katso esimerkiksi asia COMP/M.2876, Newscorp/Telepiù.
(3) Katso UEFA:n Mestarien liigaa koskeva päätös, COMP/C-2/37.398.

¥121∂ Katso myös XXXII:n kilpailupolitiikkaa koskevan kertomuksen (2002) 197–209 kohdat.
¥122∂ ”Competition in Professional Services: New Light and New Challenges”, Bundesanwaltskammer, Berliini, Saksa,

21.3.2003.
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välillä. Siinä todettiin, ettei ole näyttöä siitä, että markkinat toimisivat puutteellisesti maissa, joissa
sääntelyä on suhteellisesti muita vähemmän. Päinvastoin tutkimuksessa pääteltiin, että yhä suurempi vapaus
ammatinharjoittamisessa lisäisi yleistä vaurastumista.

190. Kyselyyn saatiin lähes 250 vastausta asianomaisilta osapuolilta ja niistä julkaistiin tiivistelmä
kilpailun pääosaston verkkosivustolla. Lisäksi tutkimuksen ja asianomaisilta osapuolilta saatujen
kommenttien perusteella laadittiin katsaus sääntelyyn. (123)

191. Brysselissä 28. lokakuuta pidettyyn ammatillisten palvelujen sääntelyä koskevaan konferenssiin
osallistui 260 ammatinharjoittajien, heidän asiakkaidensa, kuluttajajärjestöjen, kilpailuviranomaisten ja
poliittisten päättäjien sekä akateemisten piirien edustajaa. Tavoitteena oli virittää avointa keskustelua
asianajajien, notaarien, arkkitehtien, insinöörien, tilintarkastajien ja farmaseuttien tarjoamiin ammatillisiin
palveluihin kohdistuvan erityyppisen sääntelyn perusteluista, eduista ja haitoista. Puheenvuoroissa
keskityttiin siihen, millaisia vaikutuksia sääntelyllä on liiketoimintaympäristöön ja kuluttajansuojaan. Myös
eräissä maissa toteutetuista viimeaikaisista uudistuksista saaduista kokemuksista keskusteltiin.

192. Puheenvuoroista ilmeni, että jonkinasteinen perinteisten sääntöjen uudistus olisi hyödyllistä.
Kuluttajien edustajat korostivat hintoihin liittyvien seikkojen lisäksi erityisesti sitä, että sääntöjen on oltava
avoimia ja perusteltuja.

¥123∂ Nämä ja muut asiaan liittyvät asiakirjat ovat saatavilla Internet-sivulta http://europa.eu.int/comm/competition/
liberalization/ conference/libprofconference.htm.

Lähde: HISS-tutkimus.
Huom. Kreikka ja Portugali eivät ole mukana, koska eräistä ammateista ei ollut riitävästi tietoja.
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193. Komissaari Monti ilmoitti konferenssin päätöspuheessa, että aikomuksena on antaa komission
kertomus kilpailusta ammatillisten palvelujen alalla vuoden 2004 alussa. Kertomuksessa on tarkoitus
tarkastella taloudellisia perusteita joidenkin voimassa olevien sääntöjen ja asetusten uudistukseen sekä
oikeudellisia puitteita, joiden perusteella arvioidaan niiden yhdenmukaisuus EU:n kilpailusääntöjen kanssa.

194. Komissio aikoo edistää entisestään pätevien ammatinharjoittajien tasapuolisia toimintaedellytyksiä
rajatylittävän liikkuvuuden ja terveen kilpailun lisäämiseksi, josta hyötyvät sekä ammatinharjoittajat että
kuluttajat. Samalla komissio vahvistaa sitoumuksensa kunnioittaa sellaista kilpailua rajoittavaa sääntelyä ja
itsesääntelyä, joka on perusteltua yleisen edun perusteella. (124)

195. Yhteistyötä muiden kilpailuviranomaisten kanssa jatkettiin ja tiivistettiin. Ammatillisten palvelujen
sääntelystä keskusteltiin kansallisten kilpailuvirastojen johtajien kanssa 18. kesäkuuta ja 19. marraskuuta
pidetyissä kokouksissa. Asiantuntijatason kokouksessa 26. marraskuuta keskusteltiin kyselytutkimuksen
tuloksista.

196. Yhteisöjen tuomioistuimen 9. syyskuuta asiassa Consorzio Industrie Fiammiferi (125) antamalla
tuomiolla on merkitystä tälle alalle, jolla jäsenvaltiot usein hyväksyvät kilpailua rajoittavia säännöksiä. Jotta
EU:n kilpailusääntöjen vaikutusta ei heikennettäisi, kansallisen kilpailuviranomaisen on lopetettava
sellaisen kansallisen lain soveltaminen, jossa yrityksiä vaaditaan toimimaan EY:n perustamissopimuksen
81 artiklan vastaisesti, ja annettava yrityksille kyseisen lain soveltamisen lopettamista koskeva määräys.

197. Lopuksi komission käsiteltävänä on ollut alaa koskevia yksittäisiä asioita. Erityisesti on syytä
mainita 3. marraskuuta lähetetty väitetiedoksianto asiassa, jonka käsittelyn komissio aloitti omasta
aloitteestaan ja joka koski Belgian arkkitehtiliiton suosittelemaa vähimmäishintataulukkoa. (126)

¥124∂ Katso vastaus Euroopan parlamentissa esitettyyn suulliseen kysymykseen, joka koski markkinoiden sääntelyä ja
kilpailusääntöjä vapaiden ammattien alalla (O-63/03).

¥125∂ Asia C-198/01, tuomio 9.9.2003.
¥126∂ Asia COMP/D-3/38.549.
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Kuvio 1 – Uudet asiat.
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II – YRITYSKESKITTYMIEN VALVONTA

1 Johdanto

198. Komissiolle vuonna 2003 ilmoitettujen sulautumien ja yrityskauppojen määrä laski edelleen kohti
1990-luvun lopun tasoa. Vaikka vuonna 2002 ilmoitettiin 279 yrityskeskittymää, mikä merkitsi hienoista
laskua vuodesta 2001 (335), vuonna 2003 tehtiin ainoastaan 212 ilmoitusta (katso kaavio). 

199. Ilmoitusten kokonaismäärän vähentymisen lisäksi myös niiden asioiden määrä, jotka aiheuttivat
vakavia epäilyjä kilpailuun kohdistuvan vaikutuksen osalta ja sen vuoksi edellyttivät sulautuma-asetuksen
8 artiklan mukaiseen päätökseen johtavaa perusteellista (toisen vaiheen) tutkimusta, väheni hieman
yhdeksästä tapauksesta vuonna 2002 kahdeksaan tapaukseen vuonna 2003. Kaikki kahdeksan
toimenpidettä hyväksyttiin lopulta joko siksi, että yritykset toimittivat sitoumuksia, jotka poistivat
alkuperäiset kilpailuongelmat (kuusi asiaa), tai siksi, että perusteellinen tutkimus ei vahvistanut alkuperäisiä
epäilyjä kilpailuongelmista (kaksi asiaa).

200. Komissio teki vuonna 2003 yhteensä 231 lopullista päätöstä, joista kahdeksaa edelsi perusteellinen
toisen vaiheen tutkimus (ei yhtään kieltoa, kaksi hyväksyntää ilman ehtoja ja kuusi ehdollista
hyväksymispäätöstä) ja joista yhdessätoista annettiin alustavan (”ensimmäisen vaiheen”) tutkimuksen
jälkeen ehdollinen hyväksyntä. Lisäksi komissio hyväksyi 203 muuta tapausta ensimmäisessä vaiheessa.
Näistä ensimmäisen vaiheen päätöksistä 110 (51 prosenttia) tehtiin syyskuussa 2000 käyttöön otetun
yksinkertaistetun menettelyn mukaisesti. Lisäksi komissio teki 9 artiklan nojalla yhdeksän päätöstä asian
käsittelypaikan siirtämisestä. Perusteellinen tutkimus aloitettiin yhdeksässä asiassa.

63 60 58

95
110

131

172

235

292

345
335

212

279

0

50

100

150

200

250

300

350

400

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Saadut ilmoitukset – Yrityskeskittymät 
1.1.1991–31.12.2003
KILPAILURAPORTTI 2003



72 XXXIII KILPAILUPOLITIIKKAA KOSKEVA KERTOMUS 2003 – SEC(2004) 658 LOPULLINEN
2 Yrityskeskittymien valvonnan uudistus

2.1 Uusi sulautuma-asetus

201. Neuvosto pääsi 27. marraskuuta poliittiseen sopimukseen sulautuma-asetuksen uudesta toisinnosta,
joka sisältää komission joulukuussa 2002 esittämät merkittävät uudistukset. Nämä uudistukset koskevat
ensinnäkin 2 artiklan aineellisoikeudellisia seikkoja koskevaa testiä sekä menettelyyn liittyviä seikkoja,
kuten ilmoitusten ajoittamista, tutkimuksen aikarajoja, komission päätöksentekovaltuuksia ja tapausten
siirtämistä kansallisten viranomaisten välillä EU:ssa.

202. Sulautuma-asetus hyväksyttiin ensimmäisen kerran vuonna 1989, ja se tuli voimaan 21. syyskuuta
1990. Tavanomaisen tarkistuslausekkeen mukaisesti komissio aloitti joulukuussa 2001 konsultoinnin, jonka
johdosta hyväksyttiin vuotta myöhemmin laajalle ulottuvien ehdotusten paketti, jonka tarkoituksena oli
parantaa EU:n yrityskeskittymien valvontajärjestelmää. Sulautuma-asetuksen muuttamista koskevan
ehdotuksen lisäksi näihin uudistuksiin sisältyi myös muita kuin lainsäädännöllisiä toimenpiteitä, joiden
tarkoituksena oli yksinkertaistaa päätöksentekomenettelyä ja erityisesti vahvistaa taloudellista analyysia
sekä noudattaa puolustautumisoikeuksia yhä paremmin. Suurin osa uudistuksista on nyt tullut voimaan,
mukaan lukien kilpailuasioista vastaavan pääekonomistin nimitys. Lisäksi on perustettu paneeleita, jotka
tarkastelevat yrityskeskittymiä tutkivien työryhmien päätelmiä ”uusin silmin”. Jäljempänä on esitelty
uudistuskokonaisuuden tärkeimmät seikat.

2.1.1 Aineellisoikeudellisia seikkoja koskeva testi (”substantive test”)

203. Komission uudistusehdotuksen tarkoituksena oli varmistaa, että sulautuma-asetukseen sisältyvä
aineellisoikeudellisten seikkojen arviointi kattaisi todellisuudessa kaikki kilpailunvastaiset sulautumat ja
takaisi jatkuvan oikeusvarmuuden. Komissio käynnisti vihreässä kirjassa keskustelun sulautuma-asetuksen
2 artiklaan sisältyvän aineellisoikeudellisten seikkojen arvioinnin vaikuttavuudesta (määräävään asemaan
perustuva testi) ja erityisesti siitä, kuinka tehokas se on verrattuna useilla muilla lainkäyttöalueilla
käytettyyn ”kilpailun merkittävän vähenemisen” (substantial lessening of competition, SLC)
periaatteeseen. Yksi pääväitteistä SLC:hen siirtymisen puolesta oli se, että tällainen testi sopisi paremmin
käsiteltäessä monenlaisia ja monimutkaisia kilpailuongelmia, joita voi aiheutua yrityskeskittymistä, ja
erityisesti se, että nykyisen testin kattavuudessa saattaa olla aukko tai aukkoja. Toisaalta katsottiin, että
aivan uudenlaisen arviointimenetelmän käyttöönotto voisi vaikeuttaa asetuksen aikana tehtyjen päätösten
soveltamista, tuomioistuinten vuosien aikana muodostama vakiintunut oikeuskäytäntö mukaan lukien, ja
vähentää oikeusvarmuutta. Tämän johdosta komissio ehdotti, että testin soveltamisalaa olisi selvennettävä.

204. Neuvoston hyväksymässä tekstissä todetaan uudesta testistä seuraavaa: ”Keskittymä julistetaan
yhteismarkkinoille soveltumattomaksi, jos se olennaisesti estää tehokasta kilpailua yhteismarkkinoilla tai
niiden merkittävällä osalla erityisesti siitä syystä, että sillä luodaan määräävä asema tai vahvistetaan sitä.”
Uusi testi täyttää komission alkuperäiset tavoitteet. Oikeusvarmuutta parannetaan sulkemalla kaikki
edellisessä testissä havaitut aukot ja samalla säilytetään edellisten päätösten käyttökelpoisuus, mukaan
lukien yhteisöjen tuomioistuimen vakiintunut oikeuskäytäntö. Olisi myös korostettava sitä, että uutta testiä
sovelletaan joulukuussa hyväksytyissä, horisontaalisia sulautumia koskevissa suuntaviivoissa arvioinnille
annetun vankan taloudellisen kehyksen perusteella (katso jäljempänä). Komissio aikoo myös laatia
suuntaviivat muista kuin horisontaalisista (vertikaalisista ja monialayritysten) sulautumista.

2.1.2 Menettelyihin liittyvät kysymykset

205. Uudessa asetuksessa säädetään useista muutoksista, joiden tarkoituksena on lisätä järjestelmän
joustavuutta säilyttäen samalla ennakkovalvonnan periaate ja selvät, oikeudellisesti sitovat määräajat.
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Lakisääteinen ilmoitusjärjestelmä, johon liittyy keskittymän toteuttamisen lykkääminen, säilyy, mutta
järjestelmään sisältyvät vaatimukset ovat entistä joustavampia ilmoitusten ajoituksen suhteen, ja
ilmoituksen tekemisen ”käynnistävän toimenpiteen” määritelmää on muutettu. Tutkimusaikataulut on
sidottu tiukoin määräajoin, vaikkakin joustavuutta on hieman lisätty.

Tutkimuksen aikarajat

206. Tutkimuksen aikarajojen osalta uudessa asetuksessa on useita merkittäviä muutoksia aikaisempaan
verrattuna. Ensinnäkin vanhat määräajat on nyt muutettu ”työpäiviksi”, minkä johdosta aikarajoihin on
tehty vähäisiä muutoksia. Ensiksi entinen yhden kuukauden mittainen ensimmäinen vaihe on 1. toukokuuta
2004 alkaen 25 työpäivää. Toiseksi ensimmäisen vaiheen kuuden viikon määräaika, jota sovelletaan
asioihin, joissa on esitetty sitoumuksia tai joissa on saatu pyyntö asian käsittelypaikan siirtämisestä, on
muuttunut 35 työpäivän määräajaksi. Kolmanneksi toisen vaiheen määräaikojen osalta uudessa asetuksessa
säädetään 90 päivän määräajan pidentämisestä 15 työpäivällä 105 työpäiväksi, jos osapuolet ovat esittäneet
korjaustoimenpiteitä. Tämän säännöksen tarkoituksena on antaa kolmansille osapuolille ja jäsenvaltioille
yhä paremmat mahdollisuudet tulla kuulluiksi. Tätä pidennystä ei kuitenkaan sovelleta, jos
korjaustoimenpiteitä esitetään menettelyn aikaisessa vaiheessa, toisin sanoen alle 55 työpäivää toisen
vaiheen menettelyn aloittamisen jälkeen. Neljänneksi asetuksessa säädetään toisen vaiheen pidentämisestä
20 työpäivällä monimutkaisissa tapauksissa. Määräaikaa pidennetään kuitenkin ainoastaan osapuolten
pyynnöstä tai niiden suostumuksella.

Ilmoitusten ajoitus

207. Uudessa asetuksessa säädetään myös yhä suuremmasta joustavuudesta komissiolle tehtävien
ilmoitusten ajoituksen osalta. Uuden lainsäädännön mukaan on mahdollista ilmoittaa toimenpiteestä ennen
sitovan sopimuksen tekemistä edellyttäen, että osapuolet aikovat vilpittömästi tehdä sopimuksen. Nykyinen
ilmoituksen yhden viikon määräaika sopimuksen tekemisestä on poistettu sillä edellytyksellä, että
sopimuksen täytäntöönpanoon ei ole ryhdytty. Näiden entistä joustavampien sääntöjen johdosta yritykset
voivat järjestää liiketoimensa yhä paremmin, kun niiden ei tarvitse sovittaa suunnitelmiaan tarpeettoman
jäykkien sääntöjen mukaisiksi, ja myös kansainvälinen yhteistyö keskittymäasioissa helpottunee erityisesti
siltä osin kuin on kyse eri viranomaisten tutkimusten ajoituksen yhteensovittamisesta.

Lisätyt tiedonhankintavaltuudet

208. Tiedonhankinnan osalta uudessa sulautuma-asetuksessa yhdenmukaistetaan joitain poikkeuksia
lukuun ottamatta tiedonhankintavaltuudet, sakkojen määräämistä koskevat säännökset mukaan lukien,
perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklan uuden täytäntöönpanoasetuksen säännösten kanssa. Erityisesti on
mainittava, että uudessa asetuksessa säädetään sakkojen enimmäismäärän korottamisesta, silloin kun
annetut tiedot ovat virheellisiä tai harhaanjohtavia, sekä uhkasakkojen tason korottamisesta, jos yritys ei
noudata tietopyyntöjä. Tämän johdosta komissio pystynee hankkimaan tietoja yhä helpommin ja
parantamaan tutkimusten tehokkuutta ja vaikuttavuutta.

Yhteisöjen tuomioistuimen kumoamistuomiota seuraava menettely

209. Komission päätöksen kumoamisen jälkeen sovellettavaa 10 artiklan 5 kohdan mukaista menettelyä
on selvennetty tarkoituksena kodifioida komission aikaisemmissa asioissa noudattama käytäntö. Uuden
säännöksen mukaan perusperiaatteena on se, että asian tutkinta aloitetaan uudelleen ensimmäisen vaiheen
menettelyllä uuden ilmoituksen ja vallitsevat markkinaolosuhteet huomioon ottavan uuden arvioinnin
perusteella.
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Asetuksen 8 artiklan mukaiset päätöksentekovaltuudet

210. Uudessa asetuksessa selvennetään ehtoja, joiden mukaisesti kielletty keskittymä on purettava
luopumalla hankituista osakkeista tai varoista (8 artiklan 4 kohta). Uudessa asetuksessa komissiolle
annetaan valtuudet ottaa käyttöön välitoimenpiteitä, jos keskittymä on toteutettu ilman lupaa tai jos
8 artiklan 2 kohdan nojalla asetettuja ehtoja ei ole noudatettu.

2.1.3 Toimivaltakysymykset

Yhä yksinkertaisempi ja joustavampi työnjako

211. Yksi komission ehdottamien uudistusten päätavoitteista oli optimoida komission ja kansallisten
kilpailuviranomaisten välinen työnjako toissijaisuusperiaatteen mukaisesti sekä samalla ratkaista sitkeä ja
suureneva moninkertaisten ilmoitusten ongelma, toisin sanoen samasta toimenpiteestä ilmoittaminen
usealle EU:n kilpailuviranomaiselle. Uudessa asetuksessa säädetään ensiksi asian siirtämistä koskevan
järjestelmän keventämisestä, siirtämiskriteerien yksinkertaistaminen mukaan lukien, ja toiseksi siinä
otetaan käyttöön ilmoituksentekijöiden mahdollisuus pyytää ilmoitusta edeltävässä vaiheessa asian
käsittelypaikan siirtämistä. Muutosten tarkoituksena on varmistaa, että toissijaisuusperiaatteen mukaisesti
asian käsittelee siihen parhaiten soveltuva viranomainen, mutta samalla pidetään moninkertaista
ilmoittamista edellyttävien asioiden määrä mahdollisimman pienenä.

Asiat, joilla on yhteisönlaajuinen ulottuvuus

212. Kun keskittymällä on yhteisönlaajuinen ulottuvuus, mutta osapuolet katsovat, että keskittymä
saattaa vaikuttaa merkittävästi kilpailuun tietyillä kansallisilla markkinoilla, ne voivat pyytää asian
käsittelyn siirtämistä kyseiselle jäsenvaltiolle. Ilmoituksentekijöillä on yksinoikeus tehdä kyseinen aloite
ennen ilmoituksen tekemistä. Pyynnön olisi perustuttava perusteltuun lausuntoon ja se on toimitettava sekä
komissiolle että kansalliselle kilpailuviranomaiselle hyväksyttäväksi. Määräajat ovat lyhyitä, jotta
vältettäisiin tilanteen lukkiutuminen.

213. Asioissa, joilla on yhteisönlaajuinen ulottuvuus, jäsenvaltiot voivat pyytää, kuten nytkin, asian
käsittelyn siirtämistä ilmoituksen tekemisen jälkeen. Tällaisten tapausten arviointitapaa on kuitenkin
muutettu, toisin sanoen asia voidaan siirtää kansallisten viranomaisten käsiteltäväksi, jos ilmoitettu
toimenpide ”uhkaa vaikuttaa kilpailuun merkittävästi” tietyillä kansallisilla markkinoilla. Siirtopyynnön
määräaika säilyy ennallaan eli 15 työpäivänä.

Asiat, joilla ei ole yhteisönlaajuista ulottuvuutta

214. Uudessa asetuksessa säädetään, että asiat, joilla ei ole yhteisönlaajuista ulottuvuutta, voidaan siirtää
komission käsiteltäväksi keskittymän osapuolten pyynnöstä, jos keskittymästä on ilmoitettava vähintään
kolmessa jäsenvaltiossa. Jos yksikään jäsenvaltio, jolla on toimivalta tarkastella keskittymää kansallisen
lainsäädäntönsä nojalla, ei vastusta asian käsittelyn siirtämistä 15 työpäivän kuluessa saatuaan keskittymän
osapuolten perustellun lausunnon, keskittymä katsotaan yhteisönlaajuiseksi ja siitä on ilmoitettava
vastaavasti. Jos jokin toimivaltainen jäsenvaltio vastustaa siirtoa kyseisen määräajan kuluessa, asiaa ei
siirretä komission käsiteltäväksi.

215. Uudessa asetuksessa muutetaan myös 22 artiklan säännöksiä, jotka koskevat asian siirtämistä
jäsenvaltion toimesta tapauksissa, joilla ei ole yhteisönlaajuista ulottuvuutta. Tällaiset pyynnöt on tehtävä
15 päivän kuluessa kansallisen ilmoituksen tekemisestä, tai jos ilmoitusta ei tarvitse tehdä, siitä päivästä,
jona viranomainen sai siitä tiedon. Muut jäsenvaltiot voivat yhtyä alkuperäiseen siirtopyyntöön 15 päivän
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kuluessa siitä, kun ne ovat saaneet tiedon kyseisestä pyynnöstä. Komissio päättää siirtopyynnön
hyväksymisestä sillä perusteella, uhkaako keskittymä vaikuttaa merkittävästi kilpailuun pyynnön esittävän
jäsenvaltion tai pyynnön esittävien jäsenvaltioiden alueella ja vaikuttaako se jäsenvaltioiden väliseen
kauppaan.

216. Aikomuksena on se, että näitä sulautuma-asetuksen muutoksia täydennetään julkaisemalla uusi
tiedonanto periaatteista, kriteereistä ja menetelmistä, joihin siirtopäätösten olisi perustuttava.

Seurantatoimenpiteet

217. Suunnitelmissa on se, että muutettu täytäntöönpanoasetus sekä uusittu CO-lomakkeen malli
hyväksytään ennen 1. toukokuuta 2004, jolloin uusi asetus tulee voimaan. Lisäksi tarvitaan toimia muiden
komission tiedonantojen saattamiseksi ajan tasalle vuonna 2004. Komission yleisen käytännön ja
kansainvälisen kilpailuviranomaisverkon suositusten mukaisesti näiden seurantatoimenpiteiden osalta
järjestetään julkinen konsultointi ennen niiden hyväksymistä.

2.2 Suuntaviivat horisontaalisten sulautumien arvioinnista

218. Komissio hyväksyi 16. joulukuuta suuntaviivat, joissa kuvaillaan yksityiskohtaisesti analyyttistä
lähestymistapaa, jota komissio soveltaa arvioidessaan sulautuma-asetuksen mukaisesti horisontaalisten
sulautumien (eli (mahdollisesti) keskenään kilpailevien yritysten välisten sulautumien) todennäköistä
vaikutusta kilpailuun. Suuntaviivoissa selvennetään, että sulautumat ja yritysostot ovat sääntöjenvastaisia
ainoastaan, jos ne lisäävät yritysten markkinavoimaa tavalla, jolla todennäköisesti on haitallisia vaikutuksia
kuluttajiin erityisesti aiempaa korkeampien hintojen, huonompilaatuisten tuotteiden tai supistuneen
valinnanvaran muodossa. Niiden tarkoituksena on täydentää keskittymien kilpailuvaikutusten arvioinnissa
käytettävän, sulautuma-asetukseen sisältyvän, aineellisoikeudellisia seikkoja koskevan testin uutta
sanamuotoa, jonka ministerineuvosto hyväksyi 20. tammikuuta 2004.

219. Tässä uudessa standardissa tuodaan selvästi ilmi, että kaikki yrityskeskittymät, joilla on
todennäköisesti merkittävä kielteinen vaikutus kilpailuun, olisi todettava sääntöjenvastaisiksi riippumatta
siitä, johtuvatko kilpailulle haitalliset vaikutukset yhden määräävässä asemassa olevan markkinatoimijan
luomisesta vai vahvistumisesta vai oligopolista. Uusien suuntaviivojen mukaan keskittymä voi haitata
kilpailua joko siksi, että se poistaa kilpailijan markkinoilta ja vähentää siten merkittävää kilpailupainetta, tai
siksi, että sen johdosta jäljelle jäävien yritysten harjoittama yhteensovittaminen on yhä todennäköisempää.
Uusissa suuntaviivoissa selvitetään näin ollen ne olosuhteet, joissa komissio saattaa havaita
kilpailuongelmia.

220. Lisäksi selvitetään olosuhteet, joissa komissio ei todennäköisesti puutu asiaan. Näin on
todennäköisesti silloin, kun sulautuma ei johda tietyn tason ylittävään markkinoiden keskittymiseen, jota
mitataan yritysten markkinaosuudella tai Herfindahl–Hirschmann-indeksillä (HHI) (127).

221. Suuntaviivoissa määritellään myös, että arvioidessaan keskittymän todennäköistä vaikutusta
kilpailuun komissio harkitsee huolellisesti kaikkia perusteltuja väitteitä keskittymän tuottamista
tehokkuuseduista. Jotta tällaiset tehokkuusedut voitaisiin ottaa huomioon, niiden on hyödytettävä kuluttajia,
niiden on oltava saavutettavissa ainoastaan sulautuman kautta ja niiden on oltava todennäköisiä sekä
todennettavissa.

¥127∂ HHI-indeksi on kansainvälisesti tunnustettu markkinoiden keskittymisasteen mittari.
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222. Suuntaviivoissa selvitetään, että erityiset tekijät voivat lieventää alustavaa arviota keskittymän
haitallisesta vaikutuksesta kilpailuun. Näin voi olla esimerkiksi silloin, kun sulautuvien yritysten asiakkailla
on merkittävää neuvotteluvoimaa, jolloin ne voivat helposti turvautua vaihtoehtoisiin toimittajiin. Lisäksi
otetaan huomioon se, kuinka helposti kilpailevat yritykset voisivat tulla kannattavasti markkinoille, joilla
sulautuvat yritykset toimivat. Keskittymän todennäköistä vaikutusta arvioidaan suhteessa
markkinakehitykseen, jos keskittymää ei toteutettaisi. Tämä saattaa tarkoittaa esimerkiksi sitä, että
maksukyvyttömän yrityksen hankinta ei olisi peruste komission puuttumiselle asiaan.

223. Uusia suuntaviivoja sovelletaan 1. toukokuuta 2004 alkaen, jolloin uusi sulautuma-asetus tulee
voimaan. Komissio aikoo julkaista vuoden 2004 aikana luonnoksen suuntaviivoista, jotka koskevat
sellaisten keskittymien arviointia, joiden osapuolet eivät ole kilpailijoita (vertikaaliset ja
monialayritysten sulautumat).

2.3 Uudet parhaat käytänteet

224. Joulukuussa 2002 esitetyn uudistuspaketin osana komissio aloitti julkisen kuulemisen
yrityskeskittymätutkimusten parhaita käytänteitä koskevien suuntaviivojen tarkistetusta versiosta. Kyseiset
suuntaviivat hyväksyttiin ensimmäisen kerran vuonna 1999. Kuulemisaika päättyi virallisesti
28. helmikuuta 2003. Julkisen kuulemisen aikana komissio vastaanotti noin 40 vastausta. Näistä yli 20 oli
kansainvälisiltä asianajotoimistoilta sekä kansallisilta ja kansainvälisiltä oikeusalan yhdistyksiltä ja
järjestöiltä, esimerkiksi OECD:n kilpailujaostolta. Kilpailun pääosasto vastaanotti myös yhdeksän vastausta
alan edustajilta (toimialajärjestöiltä ja yksittäisiltä yrityksiltä) sekä kolme lausuntoa kuluttajajärjestöiltä.
Huomautuksia saatiin myös neljältä jäsenvaltiolta (Saksa, Ranska, Irlanti ja Yhdistynyt kuningaskunta) sekä
Norjan ja Puolan kilpailuviranomaisilta. Kahta lausuntoa lukuun ottamatta julkisen kuulemisen aikana
toimitetut kirjalliset huomautukset on julkistettu kokonaisuudessaan kilpailun pääosaston Internet-
sivuilla (128). Parhaita käytänteitä koskeva lopullinen teksti on saatavilla kilpailun pääosaston verkkosivuilla.

2.3.1 Parhaiden käytänteiden tarkoitus

225. Parhaiden käytänteiden tavoitteena on antaa asianomaisille opastusta siitä, kuinka EU:n
keskittymien valvontamenettely yleensä etenee. Niiden tarkoituksena on edistää ja tukea yhteistyöhenkeä ja
keskinäistä ymmärtämistä kilpailun pääosaston sekä oikeusalan ja elinkeinoelämän edustajien välillä.
Aikomuksena on lisätä asianomaisten tietoja tutkimusmenettelystä, parantaa tutkimusten tehokkuutta ja
varmistaa tutkimusmenettelyn mahdollisimman suuri avoimuus ja ennustettavuus. Niiden erityisenä
tavoitteena on tehdä EU:n sulautumamenettelyihin käytettävissä olevasta lyhyestä ajasta mahdollisimman
hyödyllinen ja tehokas kaikkien osapuolten kannalta. Tarkoituksena on se, että ne toimivat edelleen
joustavana välineenä, jota voidaan mukauttaa yksittäistapausten erityispiirteiden mukaan.

2.3.2 Tärkeimmät säännökset

226. Uusissa parhaissa käytänteissä on aiempaa yksityiskohtaisempia ohjeita ilmoitusta edeltävän
vaiheen etenemisestä. Erityisesti selvennetään sitä, että ilmoitusta edeltävä vaihe käsitellään joustavasti ja
asian monitahoisuus huomioon ottaen, jolloin ilmoituksentekijöille ei aiheudu suhteetonta taakkaa
ongelmattomissa tapauksissa. Tekstissä selvennetään myös sitä, että komissio ei aloita ilmoitusta edeltäviä
tutkimuksia ilman ilmoituksentekijöiden suostumusta.

227. Parhaita käytänteitä koskevien suuntaviivojen mukaan komission ja ilmoituksentekijöiden
tilannekatsauskokouksia pidetään säännöllisesti menettelyn keskeisissä vaiheissa, jolloin taataan se, että

¥128∂ Katso http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/review/merger_control_comments.html.
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sulautuman osapuolet ovat jatkuvasti tietoisia tutkimuksen edistymisestä ja että niille annetaan
mahdollisuus keskustella asiasta säännöllisesti komission ylemmän johdon kanssa.

228. Lisäksi parhaissa käytänteissä annetaan osapuolille mahdollisuus keskustella toimenpiteeseen
liittyvistä huolenaiheista suoraan komission ja kanteluntekijöiden kanssa niin sanotuissa
kolmikantakokouksissa myös ennen väitetiedoksiantoa. Kolmikantakokouksia, jotka ovat vapaaehtoisia,
järjestetään silloin, kun keskeisistä markkinatiedoista sekä keskittymän ominaisuuksista ja vaikutuksista
kilpailuun kyseisillä markkinoilla on esitetty vähintään kaksi vastakkaista näkemystä. Niiden tarkoituksena
on auttaa komissiota muodostamaan tietoihin perustuva päätös asiaan liittyvistä kysymyksistä ennen
lopullisten väitteiden laatimista. Jotta kolmikantakokoukset olisivat mahdollisimman hyödyllisiä, niihin
osallistuvien, ilmoituksentekijät mukaan lukien, edellytetään yleensä antavan muiden osapuolten saataville
ei-luottamukselliset toisinnot keskeisistä asiakirjoista.

229. Lisäksi parhaita käytänteitä koskevissa suuntaviivoissa todetaan, että komissio antaa tutkimuksen ja
avoimuuden edun vuoksi osapuolille mahdollisuuden tarkastella komission asiakirjatiedostossa olevien
keskeisten asiakirjojen ei-luottamuksellisia toisintoja, ennen kuin komissio esittää keskittymää koskevat
väitteensä. Tällaisia asiakirjoja ovat kolmansien osapuolten ensimmäisen vaiheen aikana ja sen jälkeen
esittämät keskeiset lausunnot, jotka ovat ristiriidassa ilmoituksentekijöiden väitteiden kanssa,
markkinatutkimukset mukaan lukien.

3 Komission päätökset

3.1 Sulautuma-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 6 artiklan 2 kohdan nojalla tehdyt
päätökset

Tetra Laval / Sidel (II) (129)

230. Komissio päätti 13. tammikuuta olla vastustamatta sveitsiläiseen Tetra Pak -pakkausliiketoiminnan
omistavaan Tetra Laval -konserniin kuuluvan Tetra Laval BV:n aietta ostaa ranskalainen pakkausalan yritys
Sidel SA edellyttäen, että sitoumusta ja muita velvoitteita noudatetaan.

231. Sen jälkeen kun ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin oli 25. lokakuuta 2002 kumonnut
komission 30. lokakuuta 2001 tekemän päätöksen, jossa toimenpide oli kielletty, komissio ryhtyi tutkimaan
ehdotettua toimenpidettä uudelleen. Kyseinen toimenpide koski nestemäisten elintarvikkeiden
pakkausmarkkinoita. Komission tutkimus keskittyi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomiossa
esiin otettuihin seikkoihin, joita oli tutkittava yhä perusteellisemmin. Kyseisen tuomion perusteella
komissio tutki toimenpiteen vaikutusta venytysmuovauspuhalluskoneiden (SBM-koneiden) laajemmilla
markkinoilla eikä loppukäyttötarkoituksen mukaan rajatuilla kapeammilla markkinoilla.

232. Komissio sai kuitenkin tietoja uudesta SBM-tekniikasta nimeltä ”Tetra Fast”, jota Tetra oli
kehittänyt ja josta komissio ei ollut tietoinen edellisessä menettelyssä. Vaikka Tetra Fast -tekniikka oli vielä
kehitteillä, se oli kenttäkoevaiheessa johtaen näin ollen vakaviin epäilyihin määräävän aseman luomisesta
laajemmilla SBM-markkinoilla. Tämä johtui siitä, että yhdessä Sidelin selvien teknisten ja muiden etujen
kanssa sillä näytti olevan mahdollisuus vaikuttaa ratkaisevasti sulautuman tuloksena syntyvän yrityksen
laitteiden tulevaan asemaan SBM-markkinoilla. Tämä epäily poistui kuitenkin, kun Tetra sitoutui
myöntämään lisenssin Tetra Fast -tekniikkaansa.

¥129∂ COMP/M.2416, Tetra Laval / Sidel, 13.1.2003.
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233. Komissio valitti 8. tammikuuta ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen päätöksestä, jolla
tuomioistuin oli kumonnut komission 30. lokakuuta 2001 tekemän kieltopäätöksen ja 30. tammikuuta 2002
tekemän yritysten erottamista koskevan päätöksen (130). Tässä asiassa tehtyyn hyväksymispäätökseen, jossa
otetaan huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio, voi vaikuttaa komission tekemän
valituksen lopputulos ja komission aikaisemman päätöksen mahdollinen uudelleentarkastelu yhteisöjen
tuomioistuimessa tai ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa siinä tapauksessa, että yhteisöjen
tuomioistuin saattaisi asian takaisin sen käsiteltäväksi.

Pfizer/Pharmacia (131)

234. Komissio hyväksyi 27. helmikuuta ehdollisesti Pfizer Inc:n yrityskaupan, jolla se hankki Pharmacia
Corporationin. Kaupan tuloksena syntyi maailman suurin lääkealan yritys myynnin ja T&K-kustannusten
perusteella tarkasteltuna. Toimenpide johti moniin horisontaalisiin päällekkäisyyksiin ihmisille
tarkoitettujen lääkkeiden (mukaan lukien olemassa olevat ja kehitteillä olevat tuotteet) ja eläinten
terveydenhoidon aloilla.

235. Yrityskauppa hyväksyttiin, sen jälkeen kun komissio oli tutkinut useita ihmisten lääkkeisiin ja
eläinten terveyteen liittyviä hoitokohteita, joiden osalta oli vakavia epäilyjä toimenpiteen soveltuvuudesta
yhteismarkkinoille. Vastauksena komission esittämiin vakaviin epäilyihin osapuolet tarjosivat sitoumuksia
poistaakseen komission havaitsemat kilpailuongelmat.

236. Komissio teki tässä asiassa läheistä yhteistyötä Yhdysvaltojen liittovaltion kilpailuviranomaisen
(FTC) kanssa analysoidessaan erityisesti virtsainkontinenssi- ja erektiohäiriölääkekysymyksiä, joiden osalta
osapuolet tarjosivat sitoumuksia luopuakseen toiminnoista maailmanlaajuisesti.

Konica/Minolta (132)

237. Komissio päätti 11. heinäkuuta hyväksyä Konican aikeen ostaa Minolta. Yritykset ovat japanilaisia
kamera- ja kopiokonetuotteiden sekä muiden kuvantamistuotteiden valmistajia. Sekä Konica että Minolta
kehittävät ja valmistavat kuvantamistuotteita ja -laitteita, kuten kameroita, kopiokoneita ja valomittareita.
Konican tärkein liiketoiminta viimeksi mainitulla alalla muodostuu sen osakkuudesta japanilaisessa
Sekonicissa.

238. Komission tutkimuksessa ilmeni, että Konican ja Minoltan toiminnot olivat suurelta osin toisiaan
täydentäviä, vaikka niissä oli päällekkäisyyksiä useilla tuotemarkkinoilla, kopiokoneet, taskukamerat,
digikamerat ja valomittarit mukaan lukien. Komissiolla oli epäilyjä keskittymän vaikutuksista valomittarien
markkinoilla. Konica tarjoutui kuitenkin luopumaan noin 40 prosentin osuudestaan japanilaisessa
valomittarien valmistajassa Sekonicissa.

239. Komission tutkimus tehtiin läheisessä yhteistyössä Yhdysvaltojen oikeusministeriön kanssa.

Caemi/CVRD (133)

240. Komissio hyväksyi 18. heinäkuuta Companhia Vale do Rio Docen (CVRD) aikeen hankkia
yksinomainen määräysvalta Caemissa, joka oli sen ja japanilaisen rautamalmin tradingyhtiön Mitsuin

¥130∂ Lehdistötiedote IP/02/1952.
¥131∂ Asia COMP/M.2922, Pfizer/Pharmacia, 27.2.2003.
¥132∂ Asia COMP/M.3091, Konica/Minolta, 11.7.2003.
¥133∂ Asia COMP/M.3161, CVRD/Caemi, 18.7.2003.
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yhteisessä määräysvallassa. CVRD ja Caemi ovat brasilialaisia kaivosyhtiöitä, jotka tuottavat ja myyvät
rautamalmia, kaoliinia ja bauksiittia. CVRD oli hankkinut yhteisen määräysvallan Caemissa yrityskaupassa,
jonka komissio oli hyväksynyt ehdollisesti lokakuussa 2001. Komissio katsoi, että muutos yhteisestä
määräysvallasta yksinomaiseen määräysvaltaan ei aiheuttanut uusia kilpailuongelmia.

241. Ensimmäistä yrityskauppaa hyväksyessään käyttämän lähestymistavan mukaisesti komissio
keskittyi analyysissaan rautamalmin tuotanto- ja myyntimarkkinoihin, jotka olivat ainoat merkitykselliset
markkinat. Komission tarkastelun tuloksista ilmeni, että markkinadynamiikka (sopimuskäytäntö, hintojen
asettaminen ja alennuspolitiikka) ei ollut muuttunut merkittävästi, sen jälkeen kun alkuperäinen toimenpide
oli hyväksytty, ja että CVRD:n kilpailuasema oli ollut vakaa edellisten 18 kuukauden aikana. Komissio
päätteli, että ilmoitetulla toimenpiteellä ei ollut huomattavaa vaikutusta merkityksellisiin markkinoihin. Se
ei muuttanut ensimmäisestä toimenpiteestä johtuvaa kilpailutilannetta, eikä uusia kilpailuongelmia havaittu.

242. Koska ensimmäistä toimenpidettä koskevaan hyväksymispäätökseen liittyvää korjaustoimenpidettä
eli Caemin osakkuutta yrityksessä nimeltä Québec Cartier Mining Company ei vielä ollut toteutettu, CVRD
sitoutui vastaamaan sitoumuksen noudattamisesta. Tämä menettely oli komission aikaisemmissa
tapauksissa soveltaman käytännön mukainen.

Procter & Gamble / Wella (134)

243. Komissio hyväksyi ehdollisesti 30. heinäkuuta yrityskaupan, jossa amerikkalainen Procter &
Gamble (P&G) hankki yksinomaisen määräysvallan saksalaisessa Wella AG:ssä.

244. Sekä P&G että Wella toimivat aktiivisesti hiustenhoitotuotteiden, tuoksujen ja värikosmetiikan
markkinoilla. Komissio katsoi, että toimenpide olisi ilmoitetussa muodossaan todennäköisesti luonut
määräävän aseman hiustenhoitotuotteiden koko lajitelman (sampoot, hoitoaineet, tehohoitoaineet,
muotoilutuotteet ja väriaineet) osalta Irlannissa sekä eräillä hiustenhoitotuotteiden markkinoilla Norjassa ja
Ruotsissa.

245. Tehokkaan kilpailun palauttamiseksi hiustenhoitotuotteiden markkinoille P&G sitoutui
myöntämään viiden vuoden yksinoikeuslisenssin, jota seurasi kolmen vuoden käyttökieltojakso, seuraavien
tuotemerkkien osalta: P&G:n hiustenhoitomerkin ”Herbal Essences” koko lajitelma Irlannissa, Norjassa ja
Ruotsissa sekä P&G:n hiusvärimerkit ”Loving Care”, ”Lasting Color”, ”Glints”, ”Borne Blonde” ja
”Highlights”. Tämä koski myös Wellan ”Silvikrin”-muotoilutuotemerkkiä Irlannissa ja ”Catzy”-
tuotemerkkiä Norjassa. Korjaustoimenpiteet, joihin kuului näiden tuotemerkkien lisensointi sekä
osapuolten tarjoama tietty muu omaisuus, poistivat epäilyt toimenpiteen kilpailunvastaisista vaikutuksista
hiustenhoitomarkkinoihin Irlannissa, Norjassa ja Ruotsissa.

Candover/Cinven/BertelsmannSpringer (135)

246. Komissio päätti 29. heinäkuuta hyväksyä yrityskaupan, jolla sijoitusyhtiöt Candover ja Cinven
hankkivat yhteisen määräysvallan saksalaisessa korkeakoulu- ja ammattijulkaisuihin erikoistuneessa
kustantamossa BertelsmannSpringerissä. Toimenpide loi yhteyden BertelsmannSpringerin sekä Candoverin
ja Cinvenin vuonna 2002 ostaman hollantilaisen kustantamon Kluwer Academic Publishers -yrityksen
välille. Se johti myös BertelsmannSpringerin liiketoiminnan ja ranskalaisen ammattialan kustantamon
MediMedian liiketoiminnan välisiin yhteyksiin, sillä Cinvenillä on yhteinen määräysvalta MediMediassa.

¥134∂ Asia COMP/M.3149, Procter & Gamble / Wella, 30.7.2003.
¥135∂ Asia COMP/M.3197, Candover/Cinven/BertelsmannSpringer, 29.7.2003.
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247. Sekä BertelsmannSpringer että Kluwer Academic Publishers toimivat aktiivisesti akateemisen
kustannustoiminnan maailmanmarkkinoilla, joilla ne keskittyvät tieteellisiin, teknisiin ja
lääketieteellisiin lehtiin, jotka lähes poikkeuksetta julkaistaan englanniksi. Komission tutkimuksessa
havaittiin, että BertelsmannSpringeristä ja Kluwer Academic Publishers -yhtiöstä tulisi keskittymän
johdosta maailmanmarkkinoiden toiseksi suurin toimija, tosin selvästi pienempi kuin markkinajohtaja
Elsevier Science. Komissio ei havainnut merkkejä siitä, että keskittymä olisi johtanut yhteiseen
määräävään asemaan.

248. BertelsmannSpringer ja MediMedia toimivat kumpikin aktiivisesti lääketieteellisten
ammattijulkaisujen markkinoilla Saksassa ja Ranskassa. Komission tutkimuksessa ilmeni, että
toimenpide johtaisi määräävään asemaan Ranskan markkinoilla. Komission havaitsemien ongelmien
ratkaisemiseksi Candover ja Cinven tarjoutuivat luopumaan BertelsmannSpringerin liiketoiminnoista
lääketieteellisten ammattijulkaisujen markkinoilla Ranskassa, jossa kyseinen yritys käyttää nimeä
”Groupe Impact Médicine”. Komissio katsoi, että tämä sitoumus poistaisi kyseiset kilpailuongelmat.

Teijin/Zeon (136)

249. Euroopan komissio hyväksyi 13. elokuuta ehdotetun yhteisyrityksen, jolla yhdistetään Zeonin ja
Teijinin DCPD RIM -toiminnot (disyklopentadieenia hyödyntävä reaktioruiskuvalu).

250. Japanilainen Zeon toimii synteettisen kumin ja lateksin, kemikaalien, lääkinnällisten laitteiden sekä
ympäristö-, maa- ja vesirakentamisessa käytettävien materiaalien suunnittelussa, valmistuksessa ja
jakelussa. Zeon on mukana DCPD RIM -toiminnassa, ja se harjoittaa tytäryhtiöidensä kautta DCPD RIM
-puristemuovausta ja valmistaa DCPD RIM -tuotteita. Teijin, joka on myös japanilainen yritys, on kuitujen
tuotannon ja markkinoinnin alalla toimivan yritysryhmän emoyhtiö. Teijin toimii DCPD RIM -alalla
kokonaan omistamansa tytäryhtiön Teijin Mettonin kautta.

251. Zeon ja Teijin olivat DCPD RIM -valmisteiden ainoita toimittajia Euroopassa. Tämän vuoksi
niiden toimintojen yhdistäminen tällä alalla aiheutti vakavia kilpailuongelmia. Näiden ongelmien
ratkaisemiseksi osapuolet sitoutuivat luovuttamaan Teijinin määräysvallan tuottavan osuuden myös
DCPD RIM -alalla toimivasta Metton America Incorporated -yrityksestä riippumattomalle ja
elinkelpoiselle kolmannelle osapuolelle. Koska näistä toiminnoista luopuminen kumoaisi
keskittymästä johtuvan markkinaosuuden kasvun kokonaisuudessaan, komissio päätti hyväksyä
keskittymän edellyttäen, että tämä ehto toteutuu.

252. Japanin kilpailuviranomainen oli hyväksynyt toimenpiteen aikaisemmin.

Alcan/Pechiney (II) (137)

253. Komissio hyväksyi 29. syyskuuta ehdotetun yrityskaupan, jolla kanadalainen alumiiniyhtiö Alcan
osti ranskalaisen alumiinivalmistajan Pechineyn. Kummankin yrityksen toimintoihin sisältyvät bauksiitin
louhinta, alumiinioksidin jalostus ja energiantuotanto sekä alumiinin sulatus, valmistus ja kierrätys.
Kummallakin on tutkimus- ja kehitysosastot, ja ne valmistavat myös tehdastuotteita, erityisesti pakkauksia,
kuten aerosolipurkkeja, patruunoita ja joustopakkauksia.

¥136∂ Asia COMP/M.3235, Teijin/Zeon, 12.8.2003.
¥137∂ Asia COMP/M.3225, Alcan/Pechiney (II), 29.9.2003.
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254. Toimenpide olisi luonut johtavan, hieman Alcoaa suuremman alumiiniyrityksen maailmanlaajuisen
liikevaihdon perusteella tarkasteltuna. Komission markkinatutkimuksessa havaittiin kilpailuongelmia
valssattujen alumiinituotteiden kokonaismarkkinoilla erityisesti juoma- ja elintarviketölkkien aihioiden
sekä juomatölkkien kansiaihioiden osalta. Tutkimuksessa ilmeni myös ongelmia jäykkiä pakkauksia
vaativien alumiinisten aerosolipurkkien ja alumiinipatruunoiden markkinoilla. Tutkimuksessa havaittiin
myös vakavia ongelmia kolmilla teknologiamarkkinoilla (alumiinioksidin jalostustekniikka, sulaton
elektrolyysitekniikka, anodien paistouuni -teknologia), jolloin toimenpiteessä yhdistyisi
alumiinimetallituotantoketjun kaksi johtavaa, aktiivista lisenssinhaltijaa.

255. Komission havaitsemien kilpailuongelmien ratkaisemiseksi Alcan esitti laajaa
sitoumuskokonaisuutta. Se tarjoutui ensiksi luopumaan joko 50 prosentin osuudestaan AluNorfissa sekä sen
Göttingenissä ja Nachterstedtissa olevista valssaamoista tai Pechineyn Neuf-Brisachissa, Ruglesissa
sijaitsevasta alumiinifoliotehtaasta ja ostajan niin halutessa Annecyn valssaamosta. Kumpaankin
omaisuuden luovutusta koskevaan kokonaisuuteen sisältyy uudenaikaisia tuotantolaitoksia. Alcanin
Latchfordin valulaitos voitaisiin myös liittää joko AluNorfin tai Neuf-Brisachin kokonaisuuksiin ostajan
valinnan mukaan. Alcan siirtäisi lisäksi tutkimus- ja kehitysresurssit ostajalle. Tämän
sitoumuskokonaisuuden johdosta mahdollinen ostaja voisi toimia täysin kilpailukykyisesti valssausalalla.
Alcan tarjoutui myös poistamaan kyseisten kahden yrityksen toimintojen päällekkäisyydet alumiinisten
aerosolipurkkien ja alumiinipatruunoiden osalta. Se sitoutui myös tarjoamaan edelleen lisenssejä edellä
mainittuihin tekniikoihin ennen toimenpidettä sovellettuja ehtoja vastaavilla ehdoilla ja luopumaan
kokonaan anodien paistouuni -teknologiastaan.

256. Nämä ehdot varmistivat, että markkinoilla on riittävästi vahvoja ja kyvykkäitä toimittajia, mistä
teollisuuskäyttäjät ja viime kädessä myös kuluttajat hyötyvät. Mahdollisen ostajan on osoitettava
komissiolle, että se kykenee säilyttämään tämän omaisuuden ja kehittämään sitä alumiiniteollisuuden
aktiivisena toimijana. (138)

3.2 Sulautuma-asetuksen 8 artiklan nojalla tehdyt päätökset

3.2.1 Sulautuma-asetuksen 8 artiklan nojalla tehdyt päätökset, joissa ei aseteta ehtoja

Celanese/Degussa (139)

257. Komissio hyväksyi 11. kesäkuuta ehdoitta saksalaisten kemian alan valmistajien Celanesen ja
Degussan välisen yhteisyrityksen. Osapuolet siirtävät suurimman osan oksoyhdisteitä koskevista
toiminnoistaan yhteisyritykselle.

258. Komissio oli aloittanut perusteellisen tutkimuksen, koska keskittymä olisi johtanut suuriin
markkinaosuuksiin useilla markkinoilla. Tutkimuksessa ilmeni kuitenkin, että yhteisyrityksen perustaminen
ei johtanut määräävän aseman syntymiseen tai vahvistumiseen. Komissio katsoi, että markkinaosuudet
eivät olleet luotettava markkinavoiman mittari näillä markkinoilla ja että sellaisten kilpailijoiden läsnäolo,
joilla on runsaasti ylimääräistä kapasiteettia, aiheuttaisi yhteisyritykselle riittävästi kilpailupainetta.
Lisäkilpailupainetta aiheuttaisivat ETA:n ulkopuoliset tuottajat.

¥138∂ Alcan ja Pechiney olivat ilmoittaneet jo vuonna 1999 ystävällismielisestä sulautumasta saadakseen sille hyväksynnän.
Kauppa johti epäilyihin monista kilpailuongelmista, ja sitä tutkittiin perusteellisesti. Suunnitelma hylättiin maaliskuussa
2000, sen jälkeen kun yritykset eivät olleet päässeet yhteisymmärrykseen komissiolle esitettävistä sitoumuksista.

¥139∂ Asia COMP/M.3056, Celanese/Degussa, 11.6.2003.
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SEB/Moulinex (II) (140)

259. Komissio vahvisti 11. marraskuuta, että Moulinexin siirtyminen SEB:n omistukseen ei aiheuttanut
kilpailuongelmia Espanjassa, Irlannissa, Italiassa, Suomessa eikä Yhdistyneessä kuningaskunnassa.
Kumpikin yritys valmistaa pieniä sähkökodinkoneita.

260. Asiaa tarkasteltiin uudelleen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen huhtikuussa antaman
tuomion perusteella. Tuomiossa vahvistettiin komission vuonna 2002 tekemä päätös siirtää Ranskaa
koskevien seikkojen käsittely Ranskan viranomaisille ja eräissä Euroopan maissa asetetut ehdot, mutta siinä
kumottiin ilman ehtoja annettu hyväksyminen viiden muun jäsenvaltion osalta.

261. Komissio teki uuden, laajan tutkimuksen kyseisten viiden maan osalta arvioidakseen toimenpiteen
kilpailuvaikutuksia. Tutkimuksessa tarkasteltiin kunkin kilpailijan asemaa kullakin markkina-alueella
liikevaihdon, tuotetarjonnan ja tuotemerkin arvon perusteella. Tämä perusteellinen analyysi vahvisti, että
Espanjan, Irlannin, Italian, Suomen ja Yhdistyneen kuningaskunnan kuluttajat hyötyisivät riittävästä
kilpailusta myös sulautuman jälkeen.

262. Päätös ei vaikuttanut niiden vuoden 2002 päätökseen sisältyvien sitoumusten täyttämiseen, jotka
SEB oli antanut yhdeksän muun maan osalta.

3.2.2 Sulautuma-asetuksen 8 artiklan nojalla tehdyt päätökset, joissa asetetaan ehtoja ja velvoitteita

Siemens/Drägerwerk/JV (141)

263. Komissio hyväksyi 30. huhtikuuta ehdollisesti saksalaisten Siemens AG:n ja Drägerwerk AG:n
hengityskoneiden, anestesialaitteiden ja potilasvalvontalaitteiden liiketoiminnan yhdistämisen yhteisyri-
tykseen nimeltä Dräger Medical.

264. Komission tutkimus keskittyi yhteisyrityksen vaikutukseen anestesialaitteiden, hengityskoneiden ja
potilasvalvontalaitteiden markkinoilla. Markkinat ovat keskittyneet merkittävästi viime vuosina, sillä suuret
toimijat ovat laajentuneet ostamalla pieniä valmistajia. Komissio oli huolissaan siitä, että Siemensillä ja
Drägerwerkillä olisi yhteisyrityksensä kautta liian suuri osuus kyseisillä markkinoilla, mikä olisi ollut
haitallista sairaaloiden kannalta. Toimenpide poisti markkinoilta myös erityisen merkittävän kilpailijan
erityisesti hengityskoneiden osalta.

265. Vastauksena komission havaitsemiin kilpailuongelmiin osapuolet tarjoutuivat myymään Siemensin
hengityskone- ja anestesialaiteliiketoiminnan, mikä poisti alaa koskevan horisontaalisen päällekkäisyyden,
ja antamaan kilpailijoille tarpeelliset tiedot, joiden perusteella ne voivat liittää potilasvalvontalaitteensa ja
kliiniset tietojärjestelmänsä yhteisyrityksen laitteisiin.

266. Komissio teki läheistä yhteistyötä Yhdysvaltojen liittovaltion kilpailuviranomaisen kanssa. Koska
Siemens/Drägerin markkinaosuudet olivat Pohjois-Amerikassa huomattavasti pienemmät kuin Euroopassa,
Yhdysvaltojen kilpailuviranomaiset eivät vastustaneet toimenpidettä.

¥140∂ Asia COMP/M.2621, SEB/Moulinex (II), 11.11.2003.
¥141∂ Asia COMP/M.2861, Siemens/Drägerwerk/JV.
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Newscorp/Telepiù (142)

267. Komissio hyväksyi 2. huhtikuuta kahden italialaisen satelliittimaksutelevisioyhtiön sulautuman,
mutta se asetti useita monitahoisia ehtoja, jotka ovat voimassa vuoteen 2011. Keskittymässä News
Corporation hankkii yksinomaisen määräysvallan Telepiùssa (Vivendi-yhtymältä) ja sulauttaa sen jälkeen
Telepiùn Streamiin, joka on News Corporationin määräysvallassa oleva maksutelevisioyhtiö.

268. Italian maksutelevisio-operaattorit ovat olleet vakavissa taloudellisissa vaikeuksissa toimintansa
alusta lähtien (Telepiù vuodesta 1991 ja Stream vuodesta 1998). Italian kilpailuviranomainen oli tutkinut
kaksi aikaisemmin ehdotettua, samantapaista toimenpidettä.

269. Komissio päätteli, että keskittymä olisi johtanut pysyvään monopolinomaiseen tilanteeseen Italian
maksutelevisiomarkkinoilla, lisännyt esteitä satelliittitelevisiomarkkinoille tulolle ja luonut
monopoliaseman Italiassa eräiden suosituimpien ohjelmasisältöjen hankinnassa (erityisesti tiettyjen,
vuosittain järjestettäviä kansallisten joukkueiden jalkapallo-otteluja koskevien yksinoikeuksien sekä
menestyselokuvien osalta). Tämä olisi sulkenut kolmannet osapuolet suosituimman sisällön markkinoilta.
Tällainen sisältö on keskeistä menestyvän maksutelevisiotoiminnan kannalta, sillä se houkuttelee
maksutelevisiotilaajia. Tutkimuksessa ilmeni myös, että olisi erittäin epätodennäköistä, että Italian
maksutelevisiomarkkinoilla voisi säilyä kaksi toimijaa.

270. Komissio otti huomioon näiden kahden yrityksen jatkuvat taloudelliset vaikeudet, Italian
markkinoiden erityispiirteet ja häiriön, jota Streamin toiminnan mahdollisesta lopettamisesta aiheutuisi
italialaisille maksutelevisiotilaajille. Komissio katsoi, että yrityskeskittymän hyväksyminen aiheellisin
ehdoin hyödyttäisi kuluttajia enemmän kuin sen kieltäminen, jonka seurauksena Streamin omistajat hyvin
todennäköisesti lakkauttaisivat sen toiminnan.

271. Komission hyväksymien sitoumusten tarkoituksena oli varmistaa pitkällä aikavälillä (vuoteen 2011
saakka) kolmansien osapuolten pääsy suosituimpaan sisältöön, tekniseen alustaan ja ehdollisen pääsyn
järjestelmään sekä se, että sulautuman tuloksena syntyvä yritys ei toimi minkään vaihtoehtoisen
lähetystekniikan alalla. Samanaikaisesti luotiin tehokas täytäntöönpanojärjestelmä, jossa Italian
viestintäalan sääntelyviranomaisella on keskeinen asema.

DaimlerChrysler / Deutsche Telekom / JV (143)

272. Komissio hyväksyi 30. huhtikuuta yrityskaupan, jossa DaimlerChrysler AG ja Deutsche Telekom
AG hankkivat yhteisen määräysvallan vastaperustetussa yhteisyrityksessä Toll Collect. Toll Collect luo ja
toteuttaa järjestelmän raskailta kuorma-autoilta perittävien tiemaksujen perimiseksi Saksassa. Järjestelmää
voidaan käyttää myös alustana telemaattisten palveluiden tarjoamiseksi.

273. Komissio katsoi, että yhteisyrityksen perustaminen johtaisi DaimlerChryslerin määräävään
asemaan kuljetus- ja logistiikkayrityksille tarkoitettujen telemaattisten järjestelmien kehittyvillä
markkinoilla Saksassa. Markkinoiden odotetaan kasvavan nopeasti.

274. Koska DaimlerChryslerilla, Saksan suurimmalla kuorma-autojen valmistajalla ja yhdellä
tärkeimmistä toimijoista kuljetus- ja logistiikkayritysten telematiikkajärjestelmien markkinoilla, olisi
yhteinen määräysvalta Toll Collectissa, se voisi valvoa kolmansien palveluntarjoajien pääsyä Toll Collectin
ajoneuvolaitteisiin (onboard units). Toll Collect vartioisi telemaattisten palveluiden tarjontaa tämän

¥142∂ Asia COMP/M.2876, Newscorp/Telepiù, 2.4.2003.
¥143∂ Asia COMP/M.2903, DaimlerChrysler / Deutsche Telekom / JV, 30.4.2003.
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järjestelmän kautta, ja DaimlerChrysler voisi valvoa markkinoiden kilpailuedellytyksiä. Samalla
ajoneuvolaitteiden vallitsevan standardin syntyminen johtaisi jo markkinoilla olevien telemaattisten
järjestelmien toimittajien häviämiseen.

275. Vastauksena komission havaitsemiin kilpailuongelmiin osapuolet sitoutuivat muodostamaan
itsenäisen Telematics Gateway -yrityksen ja kehittämään Toll Collectin ajoneuvolaitteeseen GPS-liitännän,
jolla laite liitetään ulkopuolisten osapuolten laitteisiin, sekä tiemaksun keräysmoduulin ulkopuolisten
telemaattisia laitteita varten.

276. Komissio katsoi, että samalla kun sitoumuskokonaisuus poistaisi kilpailuongelmat ja loisi
tasapuoliset toimintaedellytykset kaikille kilpailijoille, se muodostaisi perustan telemaattisten järjestelmien
markkinoiden kehittymiselle ja olisi erityisesti kuluttajien etujen mukainen.

Verbund/EnergieAllianz (144)

277. Komissio hyväksyi 11. kesäkuuta itävaltalaisen voimayhtiön Österreichische Elektrizitätswirt-
schafts-AG:n (Verbund) ja viiden itävaltalaisen alueellisen energiatoimittajan ryhmittymän Energie-
Allianzin välisen sulautuman, mutta se asetti ehtoja ja velvoitteita.

278. Komissio katsoi, että keskittymä olisi luonut EnergieAllianzin ja Verbundin määräävän aseman tai
vahvistanut sellaista suurasiakkaille, pienjakelijoille ja pienasiakkaille toimitettavan sähkön markkinoilla
Itävallassa.

279. Osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus näillä markkinoilla oli suuri: kuluttajaryhmän mukaan se
vaihteli 50 prosentista 75 prosenttiin. Tilannetta olisivat pahentaneet Verbundin häviäminen
EnergieAllianzin tärkeimpänä nykyisenä ja mahdollisena kilpailijana, osapuolten johtava asema
energiantuotannossa sekä nykyiset sidokset kilpailijoihin.

280. Osapuolet esittivät sitoumuksia, jotka ratkaisivat komission havaitsemat ongelmat. Yksi näistä
sitoumuksista, Verbundin määräysvallan tuottavan osuuden myyminen APC:ssä (joka hoiti jakelun
suurasiakkaille), oli toteutettava ennen keskittymää.

281. Komissio otti huomioon sen, että keskipitkällä aikavälillä uuden, sähkön sisämarkkinoita koskevan
direktiivin ja rajatylittävää energianvaihtoa koskevan asetuksen tullessa voimaan voidaan odottaa, että
markkinoille tulon esteet vähenevät, kun otetaan huomioon Itävallan nykyinen markkinoiden
vapautumisaste ja riittävä yhteenliittämiskapasiteetti Saksan rajalla. Komissio otti huomioon myös sen, että
Itävallan talous- ja työministeri oli ilmoittanut haluavansa panna välittömästi täytäntöön energiamarkkinoita
koskevaan direktiiviin sisältyvät säännökset oikeudellisesta eriyttämisestä.

282. Komissio toimi läheisessä ja tuloksekkaassa yhteistyössä Itävallan kilpailuviranomaisen ja Itävallan
energia-alan sääntelystä vastaavan yrityksen (E-Control) kanssa. E-Control valvoo eräiden
sitoumuskokonaisuuden osien täytäntöönpanoa. Wirtschaftskammer Kärnten ja Best connect Ampere
Strompool ovat valittaneet päätöksestä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen. (145)

¥144∂ Asia COMP/M.2947, Verbund/EnergieAllianz, 11.6.2003.
¥145∂ Asia T-350/03.
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DSM/Roche (146)

283. Komissio hyväksyi 23. heinäkuuta yrityskaupan, jolla hollantilainen DSM ostaa sveitsiläisen
Rochen Vitamins and Fine Chemicals -liiketoimintayksikön (RV&FC). DSM ja RV&FC toimivat monilla
toimialoilla. Yritysten tuotevalikoimat ovat kuitenkin päällekkäiset vain rehuun lisättävien entsyymien,
etenkin muita polysakkarideja kuin tärkkelystä hajottavien entsyymien ja fytaasin, osalta. Muita
polysakkarideja kuin tärkkelystä hajottavat entsyymit auttavat eläimiä hyödyntämään rehun sisältämät
ravintoaineet. Fytaasi puolestaan on entsyymi, jolla lisätään rehun sisältämän sulavan fosforin määrää
sekä vähennetään lannan sisältämiä fosfaatteja ja ehkäistään näin ympäristön pilaantumista. DSM ja
RV&FC kuuluvat kahteen erilliseen vertikaaliseen yritysliittoutumaan, joista toisen muodostavat DSM ja
BASF ja toisen RV&FC ja tanskalainen teollisuusentsyymejä valmistava Novozymes.

284. Komissio havaitsi kilpailuongelmia fytaasin markkinoilla. DSM:n ja RV&FC:n välinen
yrityskauppa olisi luonut rakenteellisen yhteyden edellä mainittujen kahden liittoutuman välille sekä
johtanut lähes monopolitilanteeseen fytaasin markkinoilla sekä fytaasin tuotannossa että jakelussa.

285. DSM toimitti sitoumuksia, joiden tarkoituksena oli lopettaa sen ja BASFin välinen liittoutuma
rehuentsyymien tuotannossa ja jakelussa sekä siirtää rehuentsyymien tuotanto komission hyväksymälle
ostajalle. Komissio katsoi, että kyseiset korjaustoimenpiteet riittivät poistamaan kilpailuongelmat ja
palauttamaan tehokkaan kilpailun.

286. Komissio teki läheistä yhteistyötä toimenpidettä myös tarkastelleen Yhdysvaltojen liittovaltion
kilpailuviranomaisen kanssa.

GE/Instrumentarium (147)

287. Komissio hyväksyi 2. syyskuuta ehdollisesti GE Medical Systemsin ja Instrumentariumin välisen
yrityskaupan. General Electricilla (GE) on monenlaista liiketoimintaa eri puolilla maailmaa, ja GE
Medical Systemsin kautta se markkinoi sairaaloille erilaisia terveydenhuollossa käytettäviä laitteita,
kuten diagnostisia kuvantamislaitteita (esimerkiksi röntgenlaitteita), sähköteknisiä järjestelmiä
(esimerkiksi potilasvalvontalaitteita) ja tietotekniikkaratkaisuja. Instrumentarium toimii anestesian,
tehohoidon ja lääketieteellisen kuvantamistekniikan aloilla, ja sen tuotemerkkejä ovat Datex-Ohmeda,
Ziehm ja Spacelabs, joka on yhdysvaltalainen, viime vuonna hankittu potilasvalvontalaitteiden
valmistaja.

288. Komission huolenaiheena oli se, että GE ja Instrumentarium saisivat liian suuren osuuden
potilasvalvontalaitteiden markkinoista, mikä olisi haitallista sairaaloille.

289. Kyseessä olevat markkinat ovat keskittyneet merkittävästi viime vuosina, sillä suuret toimijat
ovat laajentuneet ostamalla pieniä valmistajia. Sulautuma vahvisti tätä suuntausta, koska siinä yhdistyi
kaksi potilasvalvontalaitteiden neljästä johtavasta valmistajasta Euroopassa. Yrityskauppa poisti erittäin
läheisen kilpailijan markkinoilta ja lisäsi siten GE:n/Instrumentariumin markkinavoimaa leikkaussalin
valvontalaitteissa asiakkaiden eli sairaaloiden suhteen.

290. Komission tutkimuksissa tuotiin esille huoli myös siitä, että GE voisi suosia tulevaisuudessa omia
tehohoidon ja leikkaussalin valvontalaitteitaan samoin kuin kliinisiä tietojärjestelmiään eikä antaisi teknisiä
tietoja, joita tarvitaan kilpailijoiden järjestelmien liittämiseksi sulautuman tuloksena syntyvän yrityksen

¥146∂ Asia COMP/M.2972, DSM/Roche, 23.7.2003.
¥147∂ Asia COMP/M.3083, GE/Instrumentarium, 2.9.2003.
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myymiin anestesialaitteisiin ja muihin laitteisiin. Tämä ei olisi sairaaloiden edun mukaista, koska se
vähentäisi toimittajien määrää ja johtaisi mahdollisesti nykyistä korkeampiin hintoihin.

291. GE sitoutui myymään Instrumentariumin Spacelabs-liiketoiminnan ja tekemään useita
toimitussopimuksia ostajan kanssa sekä varmistamaan, että sen anestesialaitteet, potilasvalvontalaitteet ja
kliiniset tietojärjestelmät ovat yhteensopivia kolmansien osapuolten laitteiden kanssa.

292. Komissio teki läheistä yhteistyötä Yhdysvaltojen oikeusministeriön kanssa tarkastellessaan
GE/Instrumentarium-asiaa.

3.3 Sulautuma-asetuksen 9 artiklan nojalla tehdyt päätökset

Electrabel/Intercommunales (148)

293. Vuonna 2003 Electrabel ilmoitti useista toimenpiteistä, joilla oli yhteisönlaajuinen ulottuvuus ja
joiden tarkoituksena oli hankkia alueellisten osuuskuntamuotoisten yleishyödyllisten laitosten
(intercommunales) sähkö- ja kaasutoiminnot.

294. Belgian sähkö- ja kaasumarkkinoiden vapauttamiseksi kyseisten yleishyödyllisten laitosten oli
erotettava vaatimukset täyttäville asiakkaille tarkoitetut kaasun ja sähkön toimitukset jakelutoiminnoista.
Electrabel Customer Solutions (ECS), joka on Suezin energiatoimintayksikön Tractebelin sidosyritys,
ehdotti, että se hankkisi niiden vaatimukset täyttävien asiakkaiden toimitussopimukset, jotka eivät olleet
valinneet toimittajaa, ja että se olisi näin ollen niiden vakituinen toimittaja. Vastineeksi yleishyödylliset
laitokset saisivat osuuden ECS:stä. Flanderissa ehdotetut toimenpiteet kattoivat sekä kaasun että sähkön,
kun taas Valloniaa koskevat sopimukset rajoittuivat sähköön. Koska kaikista eri alueellisten
yleishyödyllisten laitosten kanssa tehdyistä sopimuksista ilmoitettiin erikseen, useat toimenpiteet kuuluivat
suoraan Belgian kilpailuviranomaisen toimivaltaan. Kyseinen viranomainen katsoi, että toimenpiteet
vahvistaisivat Electrabelin määräävää markkina-asemaa.

295. Varmistaakseen yhdenmukaisuuden aikaisempien päätösten kanssa Belgian kilpailuviranomaiset
pyysivät komissiolle ilmoitettujen asioiden käsittelypaikan siirtämistä. Kaikissa sellaisissa asioissa, joilla
oli yhteisönlaajuinen ulottuvuus, komissio katsoi, että toimenpide voisi vahvistaa Electrabelin jo määräävää
asemaa vaatimukset täyttäville asiakkaille tarkoitettujen sähkö- ja kaasutoimitusten markkinoilla, jotka ovat
kansalliset laajuudeltaan. Komissio katsoi myös, että nämä toimenpiteet lisäisivät merkittävästi Electrabelin
kilpailijoiden jo ennestään korkeita markkinoille pääsyn esteitä Belgian sähkö- ja kaasumarkkinoilla. Nämä
toimenpiteet poistaisivat lisäksi kilpailijoiden mahdollisuuden tulla vakituisiksi toimittajiksi; tällainen
asema parantaisi merkittävästi toimittajien uskottavuutta markkinoilla. Komissio päätti näin ollen siirtää
asioiden käsittelyn Belgian toimivaltaisille viranomaisille. Belgian kilpailuviranomainen hyväksyi
4. heinäkuuta toimenpiteet (myös ne, jotka komissio oli sille siirtänyt), mutta se edellytti sitoumusten
noudattamista.

Arla / Express Dairies (149)

296. Komissio päätti 10. kesäkuuta siirtää tanskalaisen meijerialan yrityksen Arla Foodsin ja brittiläisen
Express Dairiesin suunnitteleman yrityskeskittymän käsittelyn osittain Yhdistyneen kuningaskunnan

¥148∂ Asiat COMP/M.3075, ECS / Intercommunale Iveka, COMP/M.3076, ECS / Intercommunale IGAO, COMP/M.3077,
ECS / Intercommunale Intergem, COMP/M.3078, ECS / Intercommunale Gaselwest, COMP/M.3079, ECS / Intercom-
munale Imewo, ja COMP/M.3080, ECS / Intercommunale Iverlek, kaikki 13.2.2003.

¥149∂ Asia COMP/M.3130, Arla / Express Dairies.
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kilpailuviranomaisille käsitellyn tuoreen maidon ja kerman markkinoihin kyseisessä maassa kohdistuvien
kilpailuvaikutusten arvioimiseksi. Samana päivänä komissio hyväksyi toimenpiteen muiden
tuotemarkkinoiden ja maantieteellisten markkinoiden osalta.

297. Yhdistynyt kuningaskunta pyysi komissiota siirtämään eräiden asiaan liittyvien seikkojen tutkinnan
maan kilpailuviranomaisille, nimittäin niiden markkinoiden osalta, jotka koskivat raakamaidon hankintaa
Yhdistyneessä kuningaskunnassa, käsitellyn tuoreen maidon toimituksia Isossa-Britanniassa ja pakatun
tuoreen kerman toimituksia Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaiset
pyysivät asian käsittelyn siirtämistä myös (yleensä maitomiehille toimitettavan) pullotetun maidon osalta
eräillä alueilla Englannissa, koska ne katsoivat toimenpiteen voivan vaikuttaa kilpailuun näillä markkinoilla.

298. Komissio katsoi, että toimenpide voisi aiheuttaa tuoreen maidon, tuoreen pakatun kerman ja
pullotetun maidon markkinoilla kilpailuongelmia, jotka soveltuvat parhaiten Yhdistyneen kuningaskunnan
kilpailuviranomaisten käsiteltäväksi. Komissio ei kuitenkaan havainnut yksinomaiseen tai yhteiseen
määräävän asemaan perustuvia kilpailuongelmia raakamaidon hankintamarkkinoilla. Näin ollen se hylkäsi
tämän osan pyynnöstä ja hyväksyi suunnitellun toimenpiteen näiden markkinoiden osalta sekä niiden
markkinoiden osalta, joiden käsittelyn siirtoa ei ollut pyydetty.

Lagardère/Natexis/VUP (150)

299. Ranskan viranomaiset toimittivat 14. toukokuuta hakemuksen, jossa ne pyysivät, että niiden
käsiteltäväksi siirrettäisiin asia, joka koski ranskalaisen monialayrityksen Lagardèren hanketta ostaa
Vivendi Universal Publishing (VUP). Toimenpide kattoi kaksi suurinta ranskalaista kustantamoa.

300. Ranskan viranomaiset katsoivat, että toimenpide uhkasi luoda määräävän aseman monilla Ranskan
markkinoilla, jotka kuuluvat ”kirjankustannusketjuun” (tekijänoikeuksien hankinnan, kustannustoiminnan
ja jakelun markkinat). Näin ollen ne pyysivät yrityskeskittymän käsittelyn osittaista siirtämistä voidakseen
analysoida toimenpiteen vaikutusta näihin markkinoihin Ranskassa.

301. Komissio katsoi, että asian käsittelyä ei voitu siirtää, koska useimmilla markkinoilla oli
ylikansallinen maantieteellinen ulottuvuus, sillä ne kattoivat koko ranskankielisen alueen Euroopassa.

302. Koulukirjojen ja muiden oppikirjojen myyntimarkkinoiden osalta komissio katsoi, että niistä
ensimmäiset muodostivat erilliset kansalliset markkinat, kuten Ranskan viranomaiset olivat todenneet
(erityisesti kansallisten oppisuunnitelmien vuoksi). Komissio ei kuitenkaan voinut päättää muiden
oppikirjojen markkinoiden maantieteellistä ulottuvuutta. Kun otetaan huomioon näiden markkinoiden
merkittävät päällekkäisyydet ja kaikski muut toiminnot, jotka muodostavat osan osapuolten
toiminnasta kirjankustannusketjussa, komissio katsoi, että yhden viranomaisen olisi tutkittava
toimenpiteen vaikutus kaikilla merkityksellisillä markkinoilla. Päätöstä tehdessään komissio otti
huomioon Lagardère-konsernin toiveen olla yhteydessä yhteen ainoaan kilpailuviranomaiseen,
varsinkin kun ainoastaan koulukirjojen myyntimarkkinoiden käsittely olisi siirretty Ranskan
viranomaisille. Myös Belgian viranomaiset ilmoittivat komissiolle, että ne halusivat asiaa käsiteltävän
yhteisön tasolla. Tämän vuoksi komissio päätti 23. heinäkuuta olla suostumatta Ranskan
viranomaisten pyyntöön siirtää asian osittainen käsittely niille.

¥150∂ Asia COMP/M.2978, Lagardère/Natexis/VUP.
KILPAILURAPORTTI 2003



88 XXXIII KILPAILUPOLITIIKKAA KOSKEVA KERTOMUS 2003 – SEC(2004) 658 LOPULLINEN
BAT / Tabacchi Italiani (151)

303. Komissio päätti 23. lokakuuta siirtää Italian kilpailuviranomaisten käsiteltäväksi asian, joka koski
British American Tobaccon (BAT) suunnitelmaa ostaa italialainen tupakkayhtiö Ente Tabacchi Italiani
(ETI).

304. BAT on kansainvälinen tupakkayritys, joka valmistaa, markkinoi ja myy savukkeita ja muita
tupakkatuotteita maailmanlaajuisesti. ETI on julkinen osakeyhtiö, joka valmistaa, markkinoi ja myy
tupakkatuotteita Italiassa. Sen kokonaan omistama tytäryhtiö Etìnera SpA jakelee näitä tuotteita Italiassa.

305. Toimenpide oli viimeinen vaihe Italian hallituksen hankkeessa yksityistää ETI. BAT ja sen kaksi
liikekumppania Axiter SpA ja FB Group Srl valittiin ETI:tä koskeneen tarjouskilpailun voittajaksi.

306. ETI on Italian toiseksi suurin tupakkayhtiö Philip Morrisin jälkeen. Keskittymän toteutumisen
jälkeen BAT olisi markkinajohtaja alhaisen hintaluokan tuotteiden markkinasegmentissä.

307. Italian kilpailuviranomainen pyysi komissiota siirtämään asian tutkinnan sille. Komissio katsoi, että
pyyntö oli hyvin perusteltu ja että se noudatti komission alustavaa havaintoa, jonka mukaan toimialan
lisääntynyt keskittyminen ja vahvan toimijan poistuminen markkinoilta voisivat luoda määräävän aseman
tai vahvistaa sellaista Italian tupakkamarkkinoilla.

4 Yhteisöjen tuomioistuinten tuomiot vuonna 2003

Philips ja Babyliss v. komissio (152)

308. Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin antoi 3. huhtikuuta tuomiot kahdesta Babylissin
ja Philipsin rinnakkaisesta kanteesta komission 8. tammikuuta 2002 tekemien päätösten kumoamiseksi.
Päätöksissä hyväksyttiin ehdollisesti ranskalaisen kodinkonevalmistajan SEB:n suunnittelema yritysosto
sulautuma-asetuksen 6 artiklan 2 kohdan nojalla ja siirrettiin asian käsittely osittain 9 artiklan 2 kohdan
a alakohdan nojalla. Yritysoston kohteena oli SEB:n kilpailija Moulinex. Tuomioissa vahvistettiin suurelta
osin komission kumpikin päätös ja kumottiin hyväksyvä päätös viiden jäsenvaltion (Espanja, Irlanti, Italia,
Suomi ja Yhdistynyt kuningaskunta) osalta.

309. Philips oli pyytänyt ehdollisen hyväksymispäätöksen ja siirtopäätöksen kumoamista, kun taas
Babyliss haki ainoastaan ehdollisen hyväksymispäätöksen kumoamista. Ensimmäisen oikeusasteen
tuomioistuin hylkäsi Philipsin kanteen ja hyväksyi Babylissin kanteen Espanjan, Irlannin, Italian, Suomen
ja Yhdistyneen kuningaskunnan osalta.

Sitoumuksiin kolmen viikon määräajan jälkeen tehtyjen muutosten hyväksyminen

310. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin hylkäsi kantajien väitteen, jonka mukaan komissio ei
voinut hyväksyä osapuolten alkuperäiseen sitoumuskokonaisuuteen tekemiä muutoksia, sen jälkeen kun
sitoumusten esittämiselle asetettu kolmen viikon määräaika oli umpeutunut. Tuomioistuin katsoi, että
kyseiset muutokset olivat ainoastaan alun perin ehdotettuihin sitoumuksiin tehtyjä parannuksia. Jos
komissio katsoo, että sillä on tarpeeksi aikaa tutkia myöhään tehtyjä muutoksia ja toteuttaa tarpeelliset
tutkimukset, sillä on oltava toimivalta hyväksyä keskittymä siinäkin tapauksessa, että muutokset on tehty

¥151∂ Asia COMP/M.3248, BAT / Tabacchi Italiani, 23.10.2003.
¥152∂ Asia T-114/02, Babyliss v. komissio, ja asia T-119/02, Royal Philips Electronics NV v. komissio.
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määräajan jälkeen. Tuomioistuin huomautti kuitenkin, että komission on noudatettava sulautuma-asetuksen
mukaan hyväksyttävistä korjaustoimenpiteistä antamansa tiedonannon määräyksiä ja varmistettava, että
sitoumusten eri luonnoksiin mahdollisesti tehtävät muutokset ovat pieniä muutoksia.

Sitoumusten riittävyys niiden maantieteellisten markkinoiden osalta, joita ehdotus koskee

311. Kantajat asettivat kyseenalaiseksi sitoumuksen myöntää lisenssi Moulinex-tuotemerkkiin
määräajaksi, koska niiden mielestä sitoumus ei riittänyt poistamaan havaittuja kilpailuongelmia.
Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi, että ei voida automaattisesti sulkea pois sitä, että
tuotemerkkilisenssin tapainen korjaustoimenpide riittäisi ratkaisemaan keskittymästä johtuvat
kilpailuongelmat. Ottaen huomioon tuotemerkkien tärkeys kyseisillä markkinoilla ensimmäisen oikeusasteen
tuomioistuin vahvisti komission kannan, että sitoumus oli asianmukainen ja oikeasuhteinen. Samoin
tuomioistuin katsoi, että viiden vuoden lisenssi, jota seurasi ylimääräinen kolmen vuoden aika, jolloin
Moulinex-tuotemerkkiä ei oteta uudelleen käyttöön, on riittävä. Tuomioistuin katsoi komission toimineen
oikein myös laajentaessaan Moulinex-tuotemerkin lisenssin kaikkiin pienten kodinkoneiden ryhmiin, vaikka
vakavia epäilyjä oli esitetty ainoastaan yhden tuoteryhmän osalta. Tämän perusteella tuomioistuin vahvisti
komission analyysin keskittymän portfoliovaikutuksista merkityksellisiin markkinoihin, kun tuotemerkki on
tärkein kilpailuelementti ja kun tuotemerkin maine hyödyttää kaikkia tuotteita.

Vakavat epäilyt, joita ei voitu sulkea pois niiden maantieteellisten markkinoiden suhteen, joiden osalta ei
esitetty sitoumuksia

312. Babyliss esitti kanneperusteenaan, että komissio ei vaatinut sitoumuksia eräillä markkinoilla
(Espanja, Irlanti, Italia, Suomi ja Yhdistynyt kuningaskunta), joilla keskittymä aiheutti vakavia
kilpailuongelmia.

313. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin muistutti, että komissio oli tehnyt päätöksensä
nelivaiheisen analyysin jälkeen. Ensimmäiseksi komissio oli tutkinut, ylittäisikö sulautuman tuloksena
syntyvän yrityksen yhteenlaskettu markkinaosuus 40 prosenttia yksittäisillä tuotemarkkinoilla. Toiseksi se
oli katsonut, että vakavat epäilyt voitaisiin sulkea pois, jos merkittäviä päällekkäisyyksiä ei ole, tai
kolmanneksi, jos kilpailijoita on markkinoilla läsnä merkittävässä määrin. Neljänneksi se oli katsonut, että
vakavat epäilyt voitiin sulkea pois, silloin kun kyseessä olevien tuotemarkkinoiden merkitys oli vähäinen
verrattuna yhdistyneen yrityksen kaikkien pienkodinkoneiden markkinoihin, koska tällöin vähittäismyyjillä
olisi tasapainottavaa neuvotteluvoimaa (käänteinen portfoliovaikutus).

314. Ensimmäisen kohdan osalta tuomioistuin ei kiistänyt komission havaintoa, että yli 40 prosentin
yhteenlaskettu markkinaosuus voi johtaa vakaviin epäilyihin kyseisten yksittäisten markkinoiden osalta,
kun otetaan huomioon muiden tekijöiden tarkastelu. Toisen kohdan osalta tuomioistuin vahvisti, että
vakavat epäilyt voitaisiin sulkea pois, jos päällekkäisyydet eivät olleet merkittäviä. Tuomioistuin painotti
kuitenkin sitä, että myös markkinat, joilla ei ole merkittäviä päällekkäisyyksiä mutta joilla osapuolilla on
suuret markkinaosuudet jo ennen sulautumaa, olisi otettava huomioon portfoliovaikutusten arvioinnissa.
Kolmannen kohdan osalta tuomioistuin huomautti, että markkinoilla, joiden osalta oli esitetty vakavia
epäilyjä, kilpailijoiden läsnäolo voisi sulkea pois vakavat epäilyt ainoastaan, jos kilpailijoilla on riittävän
vahva markkina-asema, jotta ne voivat toimia todellisena vastavoimana sulautuman osapuolille.

315. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin oli eri mieltä komission analyysin neljännestä kohdasta.
Tuomioistuin ei yhtynyt komission päätelmään, että silloin kun tuotemarkkinoilla, joilla osapuolilla on
vahva asema, on vähäinen merkitys suhteessa yhdistyneen yrityksen kaikkiin pienkodinkoneisiin,
mahdollisesta kilpailunvastaisesta käytännöstä joillain markkinoilla, joilla yrityksellä on määräävä asema,
voitaisiin rangaista ostamalla vähemmän SEB-Moulinexin tuotteita muilla markkinoilla. Ensimmäisen
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oikeusasteen tuomioistuin katsoi, että komissio ei ollut todistanut, että vähittäismyyjät käyttäytyisivät
kuvatulla tavalla eivätkä yksinkertaisesti siirtäisi hinnankorotuksia kuluttajille. Tuomioistuin huomautti
myös, että jos vähittäismyyjät rankaisevat uutta yritystä sen kilpailunvastaisen käytännön vuoksi, se on
pelkästään merkki siitä, että ne voivat estää SEB-Moulinexia käyttämästä väärin asemaansa. Sulautuma-
asetuksen tarkoituksena ei kuitenkaan ole estää määräävän aseman väärinkäyttö vaan tällaisen aseman
luominen tai vahvistaminen. Tuomioistuin katsoi näin ollen, että komission päätöksessään esittämä analyysi
ei näin ollen voinut sulkea pois vakavia epäilyjä kilpailuongelmista Espanjan, Irlannin, Italian, Suomen eikä
Yhdistyneen kuningaskunnan markkinoilla.

9 artiklan mukainen siirto

316. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin hyväksyi Philipsin kanteen sillä perusteella, että 9 artiklan
mukaisella siirtopäätöksellä olisi todennäköisesti välittömiä ja automaattisia oikeusvaikutuksia Philipsiin,
SEB-Moulinexin tärkeimpään kilpailijaan Ranskassa. Siirtopäätös vaikutti Philipsin laillisiin oikeuksiin
siten, että se vei Philipsiltä mahdollisuuden osallistua sulautuma-asetuksen 18 artiklan 4 kohdassa
tarkoitetun menettelyn mukaiseen komission tutkimukseen, jos tutkimus olisi edennyt toiseen vaiheeseen.
Siirtopäätös vei näin ollen kolmansilta osapuolilta EY:n perustamissopimuksen mukaisen oikeuden valittaa
komission päätöksestä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen.

Asian käsittelyn osittainen siirto Ranskan viranomaisille

317. Philips katsoi, että komission siirtopäätös rikkoi sulautuma-asetuksen 9 artiklan periaatteita ja että
se oli siirtopäätöksissä aiemmin sovelletun käytännön vastainen.

318. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi, että 9 artiklan 2 kohdan a alakohdan kaksi
edellytystä täyttyivät tässä asiassa, ja muistutti, että kyseisessä artiklassa säädetyt edellytykset ovat
kumulatiivisia sekä oikeudellisia ja että niitä on tulkittava objektiivisten seikkojen perusteella. Suuret
markkinaosuudet, markkinoille pääsyn merkittävät esteet ja tuotteiden myyminen pääasiallisesti suurten
jakelukanavien kautta riittivät perusteeksi näkemykselle, että Ranskan markkinat olivat rakenteellisesti
erilaiset ja erillään muista markkinoista. Tämän jälkeen tuomioistuin tutki, toimiko komissio oikein
siirtäessään asian käsittelyn osittain Ranskan viranomaisille. Se korosti, että sulautuma-asetuksen 9 artiklan
3 kohdan a alakohdassa myönnetään laaja harkintavalta päättää, siirretäänkö keskittymän tutkiminen
jäsenvaltiolle. Tämä harkintavalta ei kuitenkaan ole rajaton. Komissio ei voi siirtää käsittelyä jäsenvaltiolle,
jos jäsenvaltion esittämää siirtopyyntöä tutkittaessa täsmällisten ja yhtäpitävien seikkojen muodostama
kokonaisuus osoittaa, ettei asian siirtäminen mahdollista tehokkaan kilpailun turvaamista tai sen
palauttamista kyseessä olevilla markkinoilla. Tässä asiassa tuomioistuin totesi, että komission oli
perusteltua olettaa, että Ranskan kilpailuviranomaiset ottavat käyttöön toimenpiteitä, jotka mahdollistavat
tehokkaan kilpailun säilyttämisen tai sen palauttamisen, ja sen vuoksi komissio oli toiminut 9 artiklan
3 kohdan säännösten mukaisesti.

319. Tuomioistuin hylkäsi perusteettomana kanneperusteen, jonka mukaan komissio ei ollut noudattanut
aikaisempaa päätöskäytäntöään, sillä siirtopäätös oli tehty 9 artiklan mukaisesti.

320. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomion jälkeen komissio tutki perusteellisesti kaikkia
merkityksellisiä markkinoita tuomion mukaisesti ja päätteli, että toimenpide ei aiheuttanut kilpailuongelmia
varsinkaan portfoliovaikutuksen suhteen. Komissio hyväksyi toimenpiteen 11. marraskuuta ilman
sitoumuksia.
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Petrolessence SA, Société de gestion de restauration routière SA v. komissio (153)

321. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin hylkäsi 3. huhtikuuta kanteen komission 13. syyskuuta
2000 tekemän päätöksen kumoamiseksi. Tuomioistuin ei pitänyt Mirabellieria Ranskan moottoriteiden
varsilla sijaitsevien kuuden huoltoaseman sopivana ostajana. TotalFina/Elfin oli myytävä kyseiset
huoltoasemat niiden sitoumusten johdosta, joita se oli esittänyt TotalFinan hankkiessa määräysvallan
Elfissä. (154) Komissio hyväksyi kyseisen toimenpiteen 9. helmikuuta 2000 sulautuma-asetuksen 8 artiklan
2 kohdan nojalla. Komissio katsoi, että ilman sitoumuksia keskittymä aiheuttaisi vakavia kilpailuongelmia
muun muassa bensiinin vähittäismyynnin markkinoilla Ranskan moottoriteillä.

322. Komissio oli katsonut kiistanalaisessa päätöksessä, että Mirabellier, joka oli yksi sulautuman
osapuolten ehdottamista ostajista, ei täyttänyt yhtä sitoumuksissa esitettyä kriteeriä, toisin sanoen sen ei
katsottu pystyvän säilyttämään tai kehittämään tehokasta kilpailua. Mirabellier ei sisältynyt sulautuman
osapuolten tämän jälkeen tekemään ostajaehdotukseen, jonka komissio hyväksyi.

Tutkittavaksi ottaminen

323. Kantajat (Petrolessence, SG2, konsernin yhtiöt, joista yksi harjoittaa Mirabellierin liiketoimintaa)
valittivat päätöksestä, jossa Mirabellieria ei hyväksytty asianmukaiseksi ostajaksi. Ensimmäisen
oikeusasteen tuomioistuin katsoi, että päätös hylätä sulautuman osapuolten ehdotus ostajiksi muuttaa
kyseisten ostajien oikeusasemaa. Se katsoi, että hylkäys oli päätös, joka muutti ostajan (Mirabellier)
oikeusasemaa.

324. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin hylkäsi kanteen ja vahvisti, että komissio ei ollut tehnyt
virhettä arvioidessaan ostajaehdokasta sitoumusten kriteerien suhteen. Tässä yhteydessä tuomioistuin
hylkäsi kantajien väitteen, että toteamalla Mirabellierin olevan markkinatulokas ilman viimeaikaista
kokemusta kyseisillä vähittäismarkkinoilla komissio oli soveltanut sellaista ostajiin kohdistuvaa vaatimusta,
jota ei ollut määritelty sitoumuksissa. Se vahvisti myös muut komission arvioon sisältyvät seikat.

325. Tässä yhteydessä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin palautti mieliin, että vakiintuneen
oikeuskäytännön mukaan ja sulautuma-asetuksen aineellisten säännösten (erityisesti 2 artiklan) perusteella
komissiolla on jonkin verran harkintavaltaa erityisesti taloudellisia seikkoja koskevan arvioinnin osalta.
Näin ollen yhteisöjen tuomioistuinten valvoessa sulautumia koskevien sääntöjen soveltamisen kannalta
olennaisen harkintavallan käyttöä niiden on otettava huomioon keskittymien taloudellisessa arvioinnissa
tarpeellinen harkintavalta. Kun tuomioistuimen suorittaman valvonnan kohteena ovat komission sulautuma-
asetuksessa sille myönnetyn harkintavallan puitteissa tekemät monitahoiset taloudellisluonteiset arvioinnit,
valvonta kohdistuu ainoastaan siihen, että menettelysääntöjä ja perusteluvelvollisuutta on noudatettu, että
tosiseikat pitävät paikkansa ja että näitä tosiseikkoja ei ole arvioitu ilmeisen virheellisesti eikä
harkintavaltaa ole käytetty väärin.

Verband der freien Rohrwerke v. komissio (155)

326. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin hylkäsi 8. heinäkuuta kolmannen osapuolen pyynnön
kumota komission päätökset, joilla hyväksyttiin saksalaisen teräsyrityksen Salzgitter AG:n (Salzgitter)
suunnitelma ostaa Mannesmannroehren-Werke AG (MRW).

¥153∂ Asia T-342/00, Petrolessence SA, Société de gestion de restauration routière SA v. komissio.
¥154∂ Asia COMP/M.1628, TotalFina / Elf Aquitaine, 9.2.2000.
¥155∂ Asia T-374/00, Verband der freien Rohrwerke eV v. komissio.
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327. Komissio hyväksyi Salzgitterin ja MRW:n välisen yrityskaupan kahdella päätöksellä, jotka tehtiin
5. syyskuuta 2000 sulautuma-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla (”EY-päätös”) ja
14. syyskuuta 2000 EHTY:n perustamissopimuksen 66 artiklan nojalla (”EHTY-päätös”). (156) Salzgitter on
integroitunut teräksentuottaja, joka valmistaa ja jakelee hyvin monenlaisia tuotteita, muun muassa
läpimitaltaan suuria kierrehitsattuja putkia. MRW valmistaa teräsputkia ja niiden valmistamiseen
käytettäviä raaka-aineita.

328. Toimenpide johti päällekkäisyyksiin puolivalmiiden tuotteiden valmistuksessa, mutta komissio ei
havainnut kilpailuongelmia, koska osapuolilla oli suhteellisen alhainen markkinaosuus ETA:n teräs- ja
putkimarkkinoilla ja koska alalla on liikakapasiteettia. Koska joukko suurten putkien pieniä valmistajia,
jotka ostivat raaka-aineita Salzgitteriltä, esittivät huolensa siitä, että toimenpiteen jälkeen ne eivät ehkä voi
hankkia tarvitsemaansa määrää kilpailukykyisin hinnoin sulautuman tuloksena syntyvältä yritykseltä,
Salzgitter ilmoitti näiden pelkojen poistamiseksi, että se toimittaisi edelleen kvarttolevyjä ja
kuumavalssattuja leveitä teräsnauhoja (putkien valmistuksessa tarvittavia raaka-aineita) syrjimättömin
ehdoin. EHTY-päätöksessä otettiin huomioon tämä ilmoitus.

329. Kanteen panivat vireille kaksi pientä saksalaista putkivalmistajaa ja alan yhdistys. Kantajat
väittivät, että komission päätöksissä ei otettu riittävästi huomioon keskittymän väitettyjä horisontaalisia
eikä vertikaalisia seikkoja, erityisesti Salzgitterin väitettyä kykyä ja halukkuutta syrjiä riippumattomia
putkivalmistajia MRW:n putkituotannon hyväksi.

330. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin vahvisti komission päätelmät kuumavalssattujen leveiden
teräsnauhojen tuotemarkkinoiden ja maantieteellisten markkinoiden osalta ja totesi, että komissio ei ollut
tehnyt ilmeistä virhettä arvioidessaan keskittymän vaikutuksia läpimitaltaan suurten putkien markkinoihin.
Läpimitaltaan pienten putkien markkinoiden osalta ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin hylkäsi
kanneperusteen, jonka mukaan komissio ei ollut analysoinut riittävästi keskittymän vaikutuksia näihin
markkinoihin, sillä osapuolten toiminnoissa ei ollut horisontaalisia päällekkäisyyksiä eikä sulautuman
tuloksena syntyvällä yrityksellä merkittävää asemaa kuumavalssatun leveän nauhan tuotantoketjun
alkupään markkinoilla.

331. Tuomioistuin hylkäsi myös kanneperusteen, jonka mukaan komission olisi pitänyt tarkastella sitä,
että toimenpiteen johdosta Salzgitter yhdessä Usinor/DH:n kanssa käyttäisi määräysvaltaa Europipessa,
joka valmistaa suuria putkia kvarttolevyistä ja kuumavalssatuista nauhoista, sekä yhdessä TKS:n kanssa
sillä olisi määräysvalta HKM:ssä, joka valmistaa raakaterästä, levyaihioita ja kvarttolevyjä. Tuomioistuin
totesi, että koska toimenpiteestä oli ilmoitettu komissiolle sulautuma-asetuksen mukaisesti, komissiolla ei
ollut velvollisuutta analysoida tällaisia vaikutuksia perustamissopimuksen 81 artiklan perusteella, sillä ei
ollut todisteita tosiasiallisesta yhteensovittamisesta Europipen ja HKM:n emoyhtiöiden välillä.

Schlüsselverlag J. S. Moser v. komissio (157)

332. Euroopan yhteisöjen tuomioistuin antoi 25. syyskuuta tuomion asiassa, jossa Schlüsselverlag J. S.
Moser ym. (Moser) olivat valittaneet ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen määräyksestä, jolla
kyseinen tuomioistuin oli jättänyt tutkimatta kanteen, jonka mukaan komissio oli laiminlyönyt
velvollisuutensa tutkia keskittymä, jolla ei ollut yhteisönlaajuista ulottuvuutta. (158)

¥156∂ Asia COMP/M.2045, Salzgitter/Mannesmannroehren-Werke, 5.9.2000, ja asia COMP/EHTY.1336, Salzgitter/Mannes-
mannroehren-Werke, 14.9.2000.

¥157∂ Asia C-170/02 P, Schlüsselverlag J. S. Moser GmbH ym. v. komissio.
¥158∂ Asia T-3/02, Schlüsselverlag J. S. Moser GmbH ym. v. komissio.
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333. Valittajat toimivat Itävallassa lehtialalla, ja ne ovat sulautuman osapuolten suoria kilpailijoita. Ne
kantelivat vuonna 2001 komissiolle Bertelsmann-konserniin kuuluvan Verlagsgruppe News GmbH:n
aikeesta ostaa Kurier-Magazine Verlags GmbH ja väittivät, että komission olisi pitänyt tutkia
keskittymä (159) sen yhteisönlaajuisen ulottuvuuden vuoksi.

334. Yrityskeskittymien valvonnan erityisryhmän johtaja ilmoitti valittajille 12. heinäkuuta 2001, että
keskittymällä ei ollut yhteisönlaajuista ulottuvuutta, koska liikevaihto ei ylittänyt sovellettavia raja-arvoja,
ja vahvisti näkemyksensä 3. syyskuuta 2001. Näihin kahteen kirjeeseen sisältyi lauseke, jonka mukaan
esitetty näkemys edusti yrityskeskittymien valvonnan erityisryhmän mielipidettä eikä sitonut komissiota.
Kyseisen johtajan kolmannessa kirjeessä tämä näkemys vahvistettiin jälleen, mutta siinä ei ollut kyseistä
lauseketta. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi, että valittajien intressi nostaa kanne
laiminlyönnin vuoksi oli rauennut, koska komissio oli viimeisessä kirjeessä määritellyt lopullisen kantansa
kanteluun, eikä laiminlyöntikannetta voitu näin ollen nostaa.

Komission velvollisuudet yrityskeskittymämenettelyjä koskevien kantelujen osalta

335. Yhteisöjen tuomioistuin vahvisti ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen määräyksen ja selvitti
komission velvoitteita yrityskeskittymämenettelyihin liittyvien kantelujen osalta. Ensinnäkin se katsoi, että
komissio ei voi jättää ottamatta huomioon niiden yritysten kanteluita, jotka eivät ole mahdollisesti
yhteisönlaajuisen keskittymän osapuolia. Se katsoi, että tällaisen toimenpiteen toteuttaminen kantelun
tehneiden yritysten kilpailijayritysten hyväksi voi nimittäin välittömästi muuttaa kantelun tehneiden
yritysten asemaa kyseessä olevilla markkinoilla. Yhteisöjen tuomioistuimen mukaan tämä on yksi syy
siihen, miksi sulautuma-asetuksen 18 artiklassa säädetään, että kolmansilla osapuolilla on oikeus tulla
kuulluksi.

336. Komissio ei voi myöskään väittää, että sillä ei ole velvollisuutta antaa ratkaisua sen toimivaltaa
valvontaviranomaisena koskevasta periaatteesta, kun sillä on sulautuma-asetuksen 21 artiklan mukainen
yksinomainen vastuu tehdä tässä asetuksessa tarkoitettuja päätöksiä. Jos kolmannet yritykset pyytävät
komissiota ottamaan virallisesti kantaa siihen, kuuluuko sellainen yrityskeskittymä, josta sille ei ole
ilmoitettu, sulautuma-asetuksen soveltamisalaan, eikä komissio näin tee, se merkitsisi sitä, että nämä
yritykset eivät voisi käyttää hyväkseen niitä menettelyllisiä takeita, joita yhteisön lainsäädännössä niille
annetaan. Samalla komissio epäisi itseltään keinon tutkia sitä, noudattavatko yhteisönlaajuisen
yrityskeskittymän osapuolina olevat yritykset asianmukaisesti ilmoitusvelvollisuuttaan. Lisäksi kantelun
tehneet yritykset eivät pystyisi valittamaan komission päätöksestä jättää keskittymä tutkimatta, jos
tutkimatta jättäminen todennäköisesti haittaa niiden etuja.

337. Yhteisöjen tuomioistuin totesi myös, että hyvän hallintotavan mukaisesti komissiolla on
velvollisuus tutkia sille tehdyt kantelut huolellisesti ja puolueettomasti. Tuomioistuin katsoi, että se seikka,
että kantelijoilla ei ole sulautuma-asetuksen nojalla oikeutta saada kanteluitaan tutkituiksi vastaavilla
edellytyksillä kuin asetuksen N:o 17 soveltamisalaan kuuluvat kantelut, ei merkitse sitä, ettei komission
täydy arvioida, kuuluuko keskittymä sen toimivaltaan, eikä tehdä siitä tarvittavia päätelmiä.

338. Tuomioistuin katsoi, että osapuolten, jotka haluavat kyseenalaistaa kansallisten viranomaisten
toimivallan tutkia keskittymä sen yhteisönlaajuisen ulottuvuuden vuoksi, on kanneltava siitä komissiolle
kohtuullisessa määräajassa. Se perusteli tätä vaatimusta tarpeella varmistaa yritysten oikeusvarmuus ja
sulautuma-asetuksen mukainen menettelyvarmuus. Tässä tapauksessa tuomioistuin katsoi, että kantelua ei
ollut tehty määräajassa.

¥159∂ Toimivaltainen kansallinen tuomioistuin (OLG Wien) hyväksyi keskittymän 26.1.2001.
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Sogecable / Canalsatélite Digital / Vía Digital v. komissio (160)

339. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin hylkäsi 30. syyskuuta espanjalaisten kaapelitelevisio-
operaattorien (Aunacable ym.) vireille panemat kaksi kannetta komission 14. elokuuta 2002 tekemän
päätöksen kumoamiseksi. Päätöksen mukaan Sogecable SA:n ja Vía Digitalin välisen keskittymän arviointi
siirrettiin sulautuma-asetuksen 9 artiklan nojalla Espanjan kilpailuviranomaisen käsiteltäväksi (jäljempänä
’siirtopäätös’).

340. Sogecable on maksutelevisio-operaattori (Canal+:n ja Canalsatélite Digitalin kautta), ja se on
Prisan (espanjalainen media-alan konserni) ja Groupe Canal+:n (Vivendi) yhteisessä määräysvallassa. Sillä
on analoginen maksutelevisiokanava (Canal+) ja digitaalisatelliittitelevision kanavakokonaisuus
(Canalsatélite Digital). Se tarjoaa teknisiä palveluita, tuottaa, myy ja jakelee teemakanavia ja elokuvia sekä
hankkii ja myy urheiluoikeuksia. Vía Digital on Espanjan toinen monikanavainen maksutelevisio-
operaattori, ja se on Telefónican määräysvallassa (Espanjan vakiintunut televiestintäoperaattori). Komissio
siirsi koko asian käsittelyn Espanjan viranomaisille niiden pyynnöstä.

Tutkittavaksi ottaminen

341. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi, että vaikka siirtopäätös ei vaikuttanut kantajien
kilpailuasemaan, koska ainoastaan Espanjan kilpailuviranomaisen päätöksellä voi olla tällainen vaikutus,
siirtopäätös vaikutti niihin suoraan ja erikseen. Tämä johtui siitä, että siirtopäätös ei anna niille
mahdollisuutta käyttää oikeuksia osallistua kolmansina osapuolina sulautuma-asetuksen 18 artiklan
4 kohdan mukaiseen komission järjestämään kuulemiseen eikä panna vireille kannetta ensimmäisen
oikeusasteen tuomioistuimessa.

Erilliset markkinat / erilliset maantieteelliset markkinat

342. Kantajat katsoivat, että sulautuma-asetuksen 9 artiklan 2 kohdan toinen ehto ei ollut täyttynyt sillä
perusteella, että kiistanalaisessa päätöksessä määritellyt tuotemarkkinat eivät muodostaneet sellaisia
jäsenvaltion markkinoita, joilla olisi erillisten markkinoiden ominaisuudet. Jotta markkinat olisivat
asetuksen mukaiset erilliset markkinat, niiden on kantajien mukaan erotuttava muista markkinoista paitsi
sillä perusteella, että ne muodostavat erilliset maantieteelliset markkinat, myös siten, että niillä on erilainen
kilpailurakenne kuin muiden jäsenvaltioiden markkinoilla. Kantajat väittivät, että kyseiset maksutelevisio-,
televisiointioikeus- ja televiestintämarkkinat olivat kansallisia laajemmat. Tämän väitettiin ilmenevän muun
muassa siitä, että Canal+ toimi useissa jäsenvaltioissa ja että kilpailurakenne oli hyvin samankaltainen eri
maantieteellisillä alueilla.

343. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin hylkäsi tämän 9 artiklan 2 kohdan tulkinnan ja katsoi, että
”erillisten markkinoiden” käsitteen on ymmärrettävä tarkoittavan sulautuma-asetuksen 9 artiklan 7 kohdan
mukaisia eri tuotemarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita. Tämän perusteella tuomioistuin katsoi, että
ei ollut olennaista, esiintyykö kyseessä olevien markkinoiden joitakin rakenteellisia piirteitä myös muilla
maantieteellisillä markkinoilla. Siirtopäätöksen tekemiseksi riittää, että kilpailuedellytykset alueella, jolla
kyseiset yritykset tarjoavat tavaroita tai palveluita, eivät ole yhtenäiset ja että kuluttajien mieltymykset ja
tietyt markkinoille tulon esteet rajaavat kyseiset markkinat jäsenvaltion alueelle. Se, että yritys toimii eri
jäsenvaltioissa, ei tarkoita automaattisesti, että niiden markkinoiden maantieteellinen ulottuvuus, joilla
yritys toimii, ylittää tietyn jäsenvaltion alueen.

¥160∂ Yhdistetyt asiat T-346/02 ja T-347/02, Sogecable / Canalsatéite Digital / Vía Digital v. komissio.
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344. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin hylkäsi myös kanneperusteen, jonka mukaan
komission olisi siirtopäätöksessään analysoitava kaikkia ilmoituksessa ja jäsenvaltion siirtopyynnössä
mainittuja markkinoita. Tuomioistuin huomautti, että eräät ilmoituksessa mainitut markkinat eivät
olleet keskittymän vaikutusalaan kuuluvia markkinoita ja että komission siirtopäätöksestä ilmeni, että
eräiden siirtopyynnössä mainittujen markkinoiden osalta voitiin sulkea pois vaara määräävän aseman
luomisesta tai vahvistamisesta.

345. Tuomioistuin vahvisti, että komission toimivalta siirtää keskittymän käsittely jäsenvaltion
viranomaisten käsiteltäväksi sulautuma-asetuksen 9 artiklan 3 kohdan a alakohdan nojalla on
rajallinen ainoastaan, jos siirtopyynnön tarkasteluajankohtana on selvää tarkan ja yhdenmukaisen
näytön perusteella, että siirrolla ei voida turvata tai palauttaa tehokasta kilpailua. Tuomioistuin katsoi,
että koska Espanjan viranomaisilla oli erityislainsäädäntö kyseisen keskittymän käsittelemiseksi,
komissio toimi kohtuullisesti katsoessaan, että käsittelyn siirtäminen Espanjan viranomaisille
säilyttäisi tehokkaan kilpailun eikä uhkaisi sitä.

346. Tuomioistuin hylkäsi myös kantajien perusteen, jonka mukaan siirtopäätös poikkesi komission
aikaisemmin media-alan yrityskeskittymätapauksiin soveltamasta käytännöstä. Näillä tapauksilla ei ollut
merkitystä kyseessä olevan siirron laillisuuden kannalta, sillä kutakin siirtoa on tarkasteltava sen omien
piirteiden pohjalta sulautuma-asetuksen 9 artiklan perusteella.

”Täysimääräinen siirto”

347. Viitaten vakiintuneeseen oikeuskäytäntöön ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin huomautti, että
päätöksen artiklaosaa ei voida erottaa sen perusteena olevista syistä. Kun komissio oli määritellyt
päätöksessä syyt, joiden perusteella se katsoi, että toimenpide uhkasi luoda tehokkaan kilpailun estävän
määräävän aseman tai vahvistaa sellaista kyseisillä merkityksellisillä (espanjalaisilla) markkinoilla,
komission ei tarvinnut toistaa tätä analyysia artiklaosassa, erityisesti kun asian käsittely siirrettiin
kokonaisuudessaan. Osittainen siirto olisi saattanut edellyttää tarkkaa kuvausta analysoitavista
markkinoista.

348. Tarkastellessaan väitettä, jonka mukaan Espanjan viranomaisille ei ole annettu ohjeita,
ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi, että ne sisältyvät sulautuma-asetuksen 9 artiklaan ja
siirtopäätöksen 1 artiklaan. Sulautuma-asetuksen 9 artiklan 8 kohdassa säädetään, että jäsenvaltiot voivat
toteuttaa ainoastaan toimenpiteitä, jotka ovat ehdottoman välttämättömiä tehokkaan kilpailun turvaamiseksi
tai palauttamiseksi. Näin ollen kansallisen viranomaisen on ryhdyttävä kyseisiin toimenpiteisiin.

ARD v. komissio (161)

349. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin antoi 30. syyskuuta tuomion, jossa se vahvisti kokonaan
komission päätöksen hyväksyä (entisen) saksalaisen maksutelevisio-operaattorin KirchPayTV:n siirtymisen
Kirch Holdingin yksinomaisesta määräysvallasta Kirch Holdingin ja brittiläisen maksutelevisio-
operaattorin BSkyB:n yhteiseen määräysvaltaan. Tähän tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa tehtyyn
päätökseen liittyi sitoumuksia. (162)

¥161∂ Asia T-158/00, ARD v. komissio.
¥162∂ Asia COMP/JV.37, BSkyB/KirchPayTV, 21.3.2000.
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350. Komissio havaitsi kilpailuongelmia Saksan maksutelevisiomarkkinoilla ja digitaalisten,
interaktiivisten tv-palveluiden kehittyvillä markkinoilla. Saksan maksutelevisiomarkkinoiden osalta se
katsoi, että koska BSkyB ei todennäköisesti tulisi Saksan maksutelevisiomarkkinoille lyhyellä tai
keskipitkällä aikavälillä, BSkyB:n häviäminen mahdollisena kilpailijana ei ollut merkityksellistä. Komissio
katsoi kuitenkin, että ehdotettu toimenpide olisi vahvistanut KirchPayTV:n määräävää asemaa kyseisillä
markkinoilla ja lisännyt ennestään suuria markkinoille tulon esteitä, koska BSkyB olisi lisännyt sen
rahoitusvaroja ja taitotietoa. Keskittymä olisi johtanut KirchPayTV:n määräävän aseman luomiseen, ellei
peräti monopoliasemaan, digitaalisten, interaktiivisten televisiopalveluiden kehittyvillä markkinoilla.

351. Ilmoituksentekijät esittivät useita sitoumuksia, jotka poistivat komission havaitsemat kilpailuon-
gelmat Saksan maksutelevisiomarkkinoilla ja digitaalisten, interaktiivisten palveluiden markkinoilla.
Sitoumusten tavoitteena oli myöntää kolmannelle osapuolelle pääsy Kirchin tekniseen alustaan,
erityisesti Kirchin d-box-salauksenpurkulaitteisiin, ja helpottaa Kirchin kanssa kilpailevien televisioyh-
tiöiden luomista myöntämällä kolmansille osapuolille pääsy Kirchin maksutelevisiopalveluihin.
Sitoumukset poistivat maksutelevisiomarkkinoille tulon esteitä ja estivät KirchPayTV:tä siirtämästä
näiden markkinoiden määräävää asemaansa digitaalisten, interaktiivisten televisiopalveluiden markki-
noille.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio

352. ARD, saksalaisten julkisen palvelun yleisradiotoiminnan harjoittajien järjestö, valitti komission
päätöksestä ja sitoumusten hyväksymisestä viidestä syystä. Se väitti ensiksi, että komissio oli arvioinut
yrityskeskittymän väärin sulautuma-asetuksen 2 artiklan 3 ja 4 kohdan kannalta, sillä komissio oli päätellyt,
että keskittymä ei poistaisi mahdollista kilpailua, koska BSkyB ei todennäköisesti tulisi Saksan
maksutelevisiomarkkinoille lyhyellä tai keskipitkällä aikavälillä. Toiseksi ARD väitti, että sulautuma-
asetuksen 6 artiklan 2 kohtaa on rikottu, koska ainoastaan sellaiset yrityskeskittymät voidaan hyväksyä
ensimmäisessä vaiheessa, joiden aiheuttamat kilpailuongelmat ovat helposti tunnistettavissa (kuten
asetuksen (EY) N:o 1310/97 johdanto-osan 8. kappaleessa todetaan) ja helposti korjattavissa. ARD väitti
tältä osin, että komissio oli aikaisemmin kieltänyt kolme Saksan maksutelevisiomarkkinoita koskevaa
sulautumaa, joiden osapuolena KirchPayTV oli ollut. ARD väitti tämän osoittavan, että kilpailuongelmat
eivät olleet rajallisia eivätkä helposti korjattavissa. Kolmanneksi ARD väitti, että sitoumukset ovat
riittämättömiä poistamaan kilpailuongelmat. Se väitti tältä osin, että sitoumukset olivat pelkästään
käyttäytymiseen liittyviä sitoumuksia ja että niissä vain toistettiin perustamissopimuksen 82 artiklan
mukaiset määräävässä asemassa olevien yritysten velvoitteet. Neljänneksi ARD väitti, että toisen vaiheen
menettelyn aloittamatta jättäminen oli menettelyvirhe, sillä ainoastaan keskittymät, joissa kilpailuongelmat
ovat helposti tunnistettavissa ja korjattavissa, voidaan hyväksyä ensimmäisessä vaiheessa. Lopuksi ARD
väitti, että sen oikeuksia kolmantena osapuolena oli loukattu, koska muutetut sitoumukset hyväksyttiin niin
myöhäisessä vaiheessa, että se ei voinut esittää riittävästi näkemyksiään.

353. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin hylkäsi ensimmäisen väitteen, koska KirchPayTV:n
heikosta taloudellisesta tilasta huolimatta BSkyB:tä ei ilman ehdotetun toimenpiteen
toteuttamistakaan voitu markkinoille tulon esteiden vuoksi katsoa mahdolliseksi kilpailijaksi Saksan
maksutelevisiomarkkinoilla.

354. ARD:n toisen väitteen osalta tuomioistuin katsoi, että kanneperuste herätti kaksi kysymystä.
Ensimmäinen kysymys koskee sitä, voiko komissio hyväksyä toimenpiteen ensimmäisessä vaiheessa vain
silloin, kun kilpailuongelma on helposti tunnistettavissa ja korjattavissa asetuksen (EY) N:o 1310/97
johdanto-osan 8. kappaleen mukaisesti. Toinen kysymys liittyy siihen, voidaanko kyseistä kilpailuongelmaa
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pitää helposti tunnistettavana ja korjattavana. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin esitti kantansa
ainoastaan toisen kysymyksen osalta ja totesi, että se, että komissio oli aikaisemmin kieltänyt Saksan
maksutelevisiomarkkinoilla kolme samantapaista sulautumaa, joiden osapuolena KirchPayTV oli ollut, ei
riitä näytöksi siitä, että kyseiseen toimenpiteeseen liittyvät kilpailuongelmat eivät ole rajallisia tai helposti
korjattavissa. Tuomioistuin painotti tältä osin, että edelliset kieltävät päätökset koskivat eri osapuolia ja
erilaisia kilpailuongelmia.

355. ARD:n kolmannen väitteen osalta tuomioistuin katsoi, että vaikka sitoumukset liittyivät
enimmäkseen yrityksen käyttäytymiseen, ne olivat myös rakenteellisia, koska niiden tarkoituksena oli
ratkaista rakenteellinen ongelma eli kolmannen osapuolen pääsy markkinoille. Näin ollen sitoumuksia ei
voitu katsoa pelkästään käyttäytymiseen liittyviksi sitoumuksiksi, jotka eivät pysty ratkaisemaan komission
havaitsemia kilpailuongelmia. Tuomioistuin katsoi myös, että sitoumukset luovat lisäarvoa verrattuna
pelkästään sellaiseen sitoumukseen, jonka mukaan pidättäydytään perustamissopimuksen 82 artiklan
mukaisesta määräävän aseman väärinkäytöstä.

356. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin hylkäsi ARD:n neljännen väitteen toista ja kolmatta
väitettä koskeneiden perusteluidensa nojalla. ARD:n viidennen väitteen osalta tuomioistuin katsoi, että
ARD oli ollut riittävästi mukana menettelyssä. ARD oli saanut kyselylomakkeen ja esittänyt näkemyksensä
toimenpiteestä kyselyyn antamassaan vastauksessa. ARD:n ja asiaa käsitelleen työryhmän välillä oli pidetty
kokous Brysselissä. ARD oli osallistunut alkuperäisen ehdotuksen ja ensimmäisen muutetun ehdotuksen
ensimmäisiin markkinatesteihin. Toisen muutetun (lopullisen) ehdotuksen osalta ensimmäisen oikeusasteen
tuomioistuin katsoi, että muutettuihin ja lopullisiin ehdotuksiin sisältyi vain pieniä muutoksia, jotka
komissio saattoi hyväksyä, vaikka kolmen viikon määräaika oli umpeutunut.

5 Kansainvälinen yhteistyö

Kansainvälinen kilpailuviranomaisverkko (ICN)

357. Komissio on osallistunut aktiivisesti kansainvälisen kilpailuviranomaisverkon (ICN)
kansainvälisten yrityskeskittymien valvontaa käsittelevään työryhmään sen perustamisesta eli vuoden 2001
lopusta alkaen. Työryhmän toiminta on jaettu kolmeen alaryhmään: yksi ryhmä tarkastelee
tutkintamenetelmiä yrityskeskittymätutkimuksissa, toinen yrityskeskittymien valvonnan analyyttisia
puitteita sekä kolmas ilmoituksia ja menettelyjä yrityskeskittymien valvontajärjestelmissä. Myös monet
yksityisen sektorin järjestöt ja yksityishenkilöt osallistuvat näiden alaryhmien työhön. Komissio on
aktiivinen jäsen kaikissa kolmessa alaryhmässä. Perustavoitteena on löytää yrityskeskittymien valvontaan
liittyviä alueita, joilla voidaan edistää parhaita käytänteitä, vähentää sääntelykustannuksia ja poistaa esteitä,
jotka vaikeuttavat eri lainkäyttöalueiden välistä yhteisymmärrystä yrityskeskittymäpolitiikasta.

Ilmoituksia ja menettelyjä käsittelevä alaryhmä

358. Alaryhmällä on kolme tavoitetta: parantaa tehokkuutta kullakin lainkäyttöalueella, helpottaa
lähentymistä ja vähentää kansainvälisten yrityskeskittymien valvonnasta julkisille ja yksityisille tahoille
aiheutuvaa rasitetta. Tätä varten alaryhmä on yhteistyössä yksityisen sektorin neuvonantajien kanssa
laatinut luettelon keskittymien valvontaa koskevista lainsäädännöistä, ja se kokoaa parhaillaan tietoja
valvonnan aiheuttamista kustannuksista ja rasitteista. Lisäksi alaryhmä on laatinut joukon
keskittymäilmoituksia ja niiden arviointimenettelyjä koskevia periaatteita, jotka ICN:n laajempi jäsenistö
hyväksyi ICN:n ensimmäisessä vuotuisessa konferenssissa Napolissa lokakuussa 2002.
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359. Tarkoituksena on se, että periaatteet esitetään perusteellisessa parhaiden käytänteiden suosituksessa
(”suositellut käytänteet”). ICN:n jäsenet ovat tähän mennessä hyväksyneet seitsemän suositeltua
käytännettä seuraavilla aloilla: 1) riittävä yhteys toimenpiteen vaikutusten ja arvioinnin suorittavan
lainkäyttöalueen välillä; 2) ilmoitusta edellyttävät raja-arvot; 3) yrityskeskittymäilmoituksen ajoitus. Nämä
kolme suositeltua käytännettä hyväksyttiin Napolissa viime vuonna pidetyssä ensimmäisessä
vuosikonferenssissa. ICN:n jäsenet hyväksyivät tänä vuonna neljä uutta suositeltua käytännettä Meridassa
kesäkuussa järjestetyssä konferenssissa. Ne kattavat seuraavat aiheet: 4) tutkimuskaudet (toisin sanoen
tutkimusten kesto); 5) alustavan ilmoituksen vaatimukset (toisin sanoen sen, mitä tietoja
ilmoituksentekijöiden on heti toimitettava viranomaisille); 6) avoimuus (kuinka viranomaiset ilmoittavat
syyt täytäntöönpanotoimien toteuttamiselle tai toteuttamatta jättämiselle); 7) yrityskeskittymien valvontaa
koskevien säännösten tarkistus (toisin sanoen ajoittainen yrityskeskittymien valvontaa koskevan
lainsäädännön, menettelyjen jne. tarkistus).

360. Alaryhmä valmistelee neljää muuta suositeltua käytännettä. Nämä koskevat luottamuksellisuutta,
menettelyn oikeudenmukaisuutta, yrityskeskittymätutkimusten tekemistä ja viranomaisten välistä
yhteistyötä. Se tarkastelee myös tapoja, joilla voidaan edistää (Napolissa vuonna 2002 hyväksyttyjen)
periaatteiden ja suositeltujen käytänteiden täytäntöönpanoa ja noudattamista.

Tutkintamenetelmiä käsittelevä alaryhmä

361. Tämä alaryhmä keskittyy yrityskeskittymien tutkintaan liittyvien parhaiden käytänteiden
kehittämiseen, mukaan lukien erityisesti i) luotettavien todisteiden keräysmenetelmät, ii) yrityskeskittymien
tutkinnan tehokas suunnittelu ja iii) taloustieteilijöiden käyttö / taloudellisten todisteiden arviointi. Ensi
vuoden työohjelman puitteissa laaditaan tutkimusmenetelmien käsikirja, johon sisältyy kokoelma eri
lainkäyttöalueilla kerätyistä tutkimusvälineistä.

362. Tutkintamenetelmien alaryhmä esitti kolme raporttia vuoden 2003 konferenssissa: analyysin eri
lainsäädäntöalueilla sovellettavista tutkimuskeinoista, raportin luotettavan näytön hankkimisesta sekä
raportin taloustieteilijöiden ja ekonometristen tietojen roolista keskittymäasioissa. Kilpailun pääosasto
vastasi ensimmäisen raportin laatimisesta, ja sen panos kahteen muuhun hankkeeseen oli merkittävä.

Analyyttisiä puitteita käsittelevä alaryhmä

363. Tämä alaryhmä keskittyy yrityskeskittymien valvonnan yleisiin analyyttisiin puitteisiin, joihin
sisältyvät yrityskeskittymien analyysissa käytettävät aineelliset standardit ja näiden standardien
soveltamiskriteerit. Tietoja kerätään eri jäsenvaltioissa sovelletuista aineellisista standardeista, muun
muassa täytäntöönpanosta annettuja suuntaviivoja tai muita tulkitsevia asiakirjoja koskevia tietoja.
Perusteellinen tutkimus on tehty eri standardien vaikutuksesta neljään lainkäyttöalueeseen (Australia,
Etelä-Afrikka, Saksa ja Yhdysvallat).

364. Tänä vuonna alaryhmä analysoi yksityisen sektorin neuvonantajien avustuksella useiden
lainkäyttöalueiden yrityskeskittymäsuuntaviivoja (mukaan lukien EU:n ehdotus horisontaalisia sulautumia
koskeviksi suuntaviivoiksi). Alaryhmä on laatinut viisi asiakirjaa seuraavista aiheista: i) markkinoiden
määritelmä, ii) yksipuoliset vaikutukset, iii) koordinoidut vaikutukset, iv) markkinoille tulon ja
laajentumisen esteet sekä v) tehokkuusedut. Nämä asiakirjat esiteltiin yhdessä vuosikonferenssien
päätelmistä laaditun tiivistelmän kanssa. Kilpailun pääosasto osallistui kaikkien mainittujen asiakirjojen
laatimiseen.
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6 Tilastot          

Kuvio 4 – Vuosittain tehtyjen lopullisten päätösten ja ilmoitusten määrä  
vuodesta 1997 alkaen

Lopulliset päätökset (EHTY:n perustamissopimuksen 66 artikla)
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Kuvio 5 – Keskittymälajit (1994–2003)
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III – VALTIONTUET

A – Yleinen valtiontukipolitiikka

1 Johdanto

365. Valtiontuen valvonnassa keskitytään vaikutuksiin, joita yrityksille myönnetyllä jäsenvaltioiden
tuella on kilpailuun. Tavoitteena on huolehtia siitä, että valtion toimet eivät haittaa sisämarkkinoiden
kitkatonta toimintaa, vaalia kilpailua ja kilpailukykyä koko yhteisössä sekä edistää rakenneuudistusta.
Erityisesti pyritään varmistamaan, etteivät valtiontukitoimenpiteet heikennä kaupan vapauttamisen ilmeisen
myönteisiä vaikutuksia. Tukholmassa kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmissä esitettyjen
poliittisten tavoitteiden mukaisesti jäsenvaltioiden on jatkettava pyrkimyksiään vähentää valtiontuen yleistä
tasoa suhteessa maansa bruttokansantuotteeseen (BKT) sekä suunnattava tuki uudelleen yhteisön edun
mukaisiin horisontaalisiin tavoitteisiin, joita ovat esimerkiksi taloudellisen ja sosiaalisen
yhteenkuuluvuuden vahvistaminen, työllisyys, ympäristönsuojelu, tutkimuksen ja kehityksen edistäminen
sekä pk-yritysten kehittäminen. Myönnetyn tuen määrän olisi oltava suhteessa sen tavoitteisiin.

366. Valtiontukia valvotaan panemalla täytäntöön sääntelyvälineitä. Ne voivat olla sekä komissiota että
jäsenvaltioita sitovia säädöksiä tai sellaisia tekstejä, jotka sitovat oikeudellisesti vain komissiota, kuten
suuntaviivat, puitteet tai tiedonannot. Asetuksissa vahvistetaan tuen ilmoittamisessa ja arvioinnissa
sovellettavat menettelyt ja vapautetaan eräitä ongelmattomia tukilajeja ilmoitusvelvollisuudesta. Eräissä
alakohtaisissa teksteissä vahvistetaan tiettyihin aloihin (esimerkiksi laivanrakennukseen) sovellettavat
valtiontukisäännöt. Niissä teksteissä, jotka eivät ole oikeudellisesti sitovia, pyritään valottamaan
arviointiperusteita, joiden mukaan komissio arvioi yksittäisiä aloja.

367. Lisäksi komissio seuraa jäsenvaltioiden vastuulla olevaa sääntöjenvastaisen tuen takaisinperintää
sekä erityisten säädösten perusteella ilmoitusvelvollisuudesta vapautettuja tukitoimenpiteitä. Seuranta
laajennetaan vähitellen kattamaan kaikki valtiontukipäätökset, joihin sisältyy jäsenvaltioille asetettuja
ehtoja.

2 Valtiontuen valvonnan uudenaikaistaminen

2.1 Yleinen lähestymistapa

368. Käynnissä on mittava uudistushanke, jonka tavoitteena on parantaa ja uudenaikaistaa
valtiontukisääntöjä menettelyjen ja asiasisällön osalta. Hanke on edistynyt huomattavasti, ja se on
tarkoitus saada päätökseen ennen laajentumista, jotta uusia sääntöjä voidaan soveltaa kaikissa
25 jäsenvaltiossa laajentumispäivästä lähtien.

369. Yksi uudistuspaketin päätavoitteista on sujuvoittaa ja yksinkertaistaa menettelyjä, joita sovelletaan
jäsenvaltioiden tekemiin ilmoituksiin ja antamiin kertomuksiin, sekä parantaa samalla avoimuutta ja
oikeusvarmuutta. Tavoitteena on poistaa valtiontukitoimenpiteiden tarkasteluprosessista tarpeettomat
menettelyihin liittyvät rasitteet ja nopeuttaa täten päätösten tekemistä mahdollisuuksien mukaan.
Ilmoituslomakkeista pitäisi lisäksi käydä jäsenvaltioille aiempaa selvemmin ilmi, minkälaisia tietoja
komissio tarvitsee arvioidakseen asianmukaisesti erilaisia tukitoimenpiteitä. Tarkasteluprosessin odotetaan
nopeutuvan, sillä komission ei tarvitse pyytää jäsenvaltiolta lisätietoja.
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370. Uudistuksella pyritään lisäksi kehittämään merkittävästi jäsenvaltioiden kanssa harjoitettavaa
yhteistyötä kannustamalla yhä parempaan vuoropuheluun ja tietojenvaihtoon sekä lisäämällä kansal-
listen, paikallis- ja alueviranomaisten sekä oikeuslaitoksen tietoisuutta valtiontukikysymyksistä.
Samanaikaisesti valtiontuen valvonta pyritään sulauttamaan tätä laajempaan yhteisön politiikkaan,
erityisesti talousuudistusohjelmaan. Uudistusprosessin pitäisi johtaa kevyisiin, ennustettavissa oleviin ja
avoimiin menettelyihin sekä taloudellisesti aiempaa järkevämpiin ja vankempiin perusteisiin valtiontuki-
toimenpiteiden arvioinnissa.

Avoimuus

371. Sisämarkkinoiden tapaisilla yhdentyneillä markkinoilla on selvää, että yhteisesti sovittuun
tavoitteeseen talouden uudenaikaistamisesta päästään vain yhteisellä toiminnalla ja tiedonvaihdolla
parhaista käytänteistä. Tiedonvaihdon perusvälineet ovat valtiontukirekisteri ja valtiontukien tulostaulu. Ne
otettiin käyttöön vuonna 2001 ja niitä on jatkuvasti kehitetty.

Tilastollisten apuvälineiden kehittäminen

372. Jäsenvaltioilla on velvollisuus toimittaa yksityiskohtaisia tietoja ja tilastotietoja valtiontukiohjel-
mistaan. Osana menettelyasetuksen uudistusta parhaillaan on hyväksyttävänä komission ehdotus
vakioiduista kertomusmalleista, joita jäsenvaltioiden on tarkoitus käyttää vuotuisissa kertomuksissaan
voimassa olevista tukiohjelmista ja yksittäisistä tuista. Näiden kertomusmallien avulla komissio saa
jäsenvaltioilta täsmällistä tietoa myönnetyn tuen muodoista ja määrästä, ja se pystyy muodostamaan
yleiskuvan erityyppisten tukien kilpailuvaikutuksista.

Lisälehti 7: Huomattavien vaikutusten arvioiminen

Kilpailun pääosastossa pohdittiin vuonna 2003 laajalti, miten voidaan tunnistaa tuet, joilla
todennäköisesti ei ole huomattavia kilpailuvaikutuksia, samalla kun säilytetään kilpailua enemmän
vääristävän tuen tiukka valvonta. Vaikuttaa järkevältä pitää ensisijaisina tapauksia, joissa muihin
jäsenvaltioihin todennäköisesti kohdistuu kielteisiä vaikutuksia.

Tuloksena on kaksi täydentävää välinettä. Ensimmäinen väline perustuu ennen kaikkea tuen
vähäiseen määrään ja tuen tavoitteisiin. Perusajatuksena on se, että mitä vähemmän tukea
myönnetään, sitä vähemmän se todennäköisesti vääristää kilpailua, jos muut tekijät säilyvät
samanlaisina. Jos tuen määrä on riittävän alhainen, tukitoimenpidettä voidaan kenties pitää
vähämerkityksisenä. Toinen väline on edellistä toimialakohtaisempi, ja sillä pyritään erittelemään
toiminnot, joissa jäsenvaltioiden välillä käydään vain vähän kauppaa. Suljetun sektorin tavaroita ja
palveluita tuottavilla toimialoilla myönnettävä tuki ei suoraan siirrä tuotantoa pois muista
jäsenvaltioista. Tällaisilla toimialoilla myönnettävä tuki saattaa kuitenkin estää ulkomaisten
kilpailijoiden asettautumista. Riskiä voidaan vähentää varmistamalla, että tuki myönnetään ketään
syrjimättömällä tavalla. Lisäedellytyksin vältetään, etteivät jonkin toimialan yksittäiset toimijat
hyödy tuesta kohtuuttomalla tavalla.
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Valtiontukien tulostaulu

373. Osana haastetta tehdä EU:sta maailman kilpailukykyisin ja dynaamisin osaamistalous Lissabonissa
maaliskuussa 2000 kokoontunut Eurooppa-neuvosto pyysi neuvostoa, komissiota ja jäsenvaltioita jatkamaan
pyrkimyksiään alentaa valtiontukien yleistasoa. Useimmat jäsenvaltiot näyttävät ryhtyneen toimiin
varmistaakseen, että sitoumukset tuen vähentämiseksi ja uudelleensuuntaamiseksi toteutuvat. Valtiontuen
kokonaismäärä suhteessa BKT:hen viidessätoista jäsenvaltiossa laskee edelleen, sillä vuonna 2002 tukea
myönnettiin yhteensä 49 miljardia euroa eli 0,56 prosenttia suhteessa BKT:hen verrattuna 60 miljardiin
euroon vuonna 1998.

374. Marraskuussa 2002 kilpailukykyneuvosto hyväksyi päätelmät valtiontukien vähentämiseen ja
parantamiseen sovellettavasta taloudellisesta lähestymistavasta. Päätelmien tärkeimpänä tavoitteena on
laajentaa valtiontukien vaikutusten taloudellista analyysia kannustamalla jäsenvaltioiden välisten
keskustelujen ja tietojenvaihdon lisäämiseen. Jäsenvaltioita pyydettiin muun muassa harkitsemaan, onko
valtiontuen muodossa toteutettu toimi soveltuvin ja tehokkain tapa käsitellä markkinoiden toimintahäiriöitä.
Tuen vähentämistä koskevaan seurantakertomukseen, jonka komissio esitti neuvostolle vuonna 2002,
sisältyi jäsenvaltioille osoitettu muodollinen pyyntö esittää selvitys toimista, joita ne ovat toteuttaneet
valtiontukea koskevien päätelmien noudattamiseksi.

375. Valtiontukien syksyn 2003 tulostaulussa esitetään tiivistelmä kolmentoista jäsenvaltion lähettämistä
selvityksistä. Siinä tarkastellaan myös yhtä kilpailua eniten vääristävää valtiontukimuotoa eli vaikeuksissa
olevien yritysten pelastus- ja rakenneuudistustukea sekä komission valtiontukiuudistusohjelman
viimeaikaista kehitystä. Kevään 2004 päivityksessä luodaan katsaus valtiontukitilanteeseen unionissa ja
tarkastellaan vallitsevia suuntauksia viimeisimpien käytettävissä olevien tietojen perusteella (vuosi 2002).
Paperiversioiden lisäksi Internetissä on julkaistu vuodesta 2002 lähtien pysyvä verkkoversio, joka
muodostuu avainindikaattoreista, tilastotiedoista ja jäsenvaltioiden foorumista.

376. Komissio on yksittäisiä tapauksia käsitellessään soveltanut viime aikoina paljolti taloudellisiin
näkökohtiin perustuvaa lähestymistapaa. Se on kohdentanut uudelleen valtiontukipolitiikkaansa
sisämarkkinoiden kehittämisen kannalta merkityksellisiin tapauksiin ja kysymyksiin. Komission vuoden
2003 esityslistalla tärkeällä sijalla olivat muun muassa Saksan, Ranskan ja Itävallan julkisten pankkien
valtiontakaukset, pääomasiirrot Landesbankenille Saksassa, Deutsche Post, rajoittamaton valtiontakaus
Electricité de France -yhtiölle (EdF) ja osakasennakko France Télécom -yrityksen hyväksi.

377. Verotuki on ollut toinen merkittävä kysymys. Haitallista verokilpailua ehkäisevien
menettelysääntöjen soveltamisen ansiosta on tunnistettu joitakin mahdollisesti haitallisia verotoimenpiteitä,
joiden osalta on käynnistetty valtiontukea koskevat tutkimukset. Tältä osin on tehty päätöksiä useissa asioissa
ja jäsenvaltioille on joissakin tapauksissa myönnetty tietty siirtymäkausi järjestelmiensä mukauttamiseksi.

2.2 Lainsäädäntötoimet

2.2.1 Vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen myönnettävä valtiontuki

378. Pelastus- ja rakenneuudistustukea koskevissa vuoden 1999 yhteisön suuntaviivoissa (163)
todetaan, että valtiontuki vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseksi konkurssilta ja niiden
rakenneuudistuksen helpottamiseksi soveltuu yhteismarkkinoille vain silloin, kun tuensaajalle ja
jäsenvaltiolle asetetut tietyt tiukat ehdot täyttyvät. Vuoden 1999 suuntaviivojen voimassaoloaika päättyy

¥163∂ EYVL L 288, 9.10.1999, s. 2–18.
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vuoden 2004 lokakuussa. Suuntaviivoja on tarkistettu edellytysten tiukentamiseksi, sääntöjen
yksinkertaistamiseksi ja tiettyjen puutteiden korjaamiseksi. Parhaillaan tarkasteltavana olevien
tärkeimpien seikkojen joukossa ovat seuraavat mahdollisuudet:

– Varmistetaan, että pelastustuki rajoittuu palautuvaan väliaikaiseen ja lyhytaikaiseen rahoitustukeen, jota
myönnetään ainoastaan niin kauan kuin kattavan rakenneuudistussuunnitelman käynnistäminen kestää.

– Valtiontuen valvonnassa keskitytään suuryrityksiin, jotka käyvät kauppaa koko EU:n alueella. Näillä
yrityksillä on tavallisesti suuret markkinaosuudet, ja niille myönnettävä valtiontuki vaikuttaa
tavallista enemmän kilpailuun ja kauppaan.

– Vahvistetaan periaatetta, jonka mukaan erityisesti tukea saavien suuryritysten on rahoitettava
huomattava osuus rakenneuudistuksesta aiheutuvista kustannuksista ilman valtiontukea.

379. Myös tiettyjä teknisiä seikkoja on tarkasteltava, kuten tuen ainutkertaisuuden periaatteen
soveltamista lyhytaikaisten pelastustoimien yhteydessä ja mahdollisuutta määritellä pelastustuen suuruus
automaattisin perustein.

380. Käynnissä on monimutkainen tarkasteluprosessi, joka vaatii laajoja sisäisiä ja ulkoisia
lausuntokierroksia. Tavoitteena on saada uudet suuntaviivat voimaan ennen nykyisten suuntaviivojen
voimassaolon päättymistä.

2.2.2 Laivanrakennusteollisuuden puitteet

381. Komissio hyväksyi 26. marraskuuta laivanrakennusteollisuuden valtiontukea koskevat puitteet (164)
(jäljempänä ’puitteet’). Niillä korvataan laivanrakennusteollisuudelle myönnettävän tuen uusien sääntöjen
vahvistamisesta 29. kesäkuuta 1998 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 1540/98 (jäljempänä ’vuoden 1998
laivanrakennusasetus’) (165), jonka voimassaolo päättyi 31. joulukuuta 2003. Uusien puitteiden
perusperiaatteena on yksinkertaistaa laivanrakennusalalla sovellettavia valtiontukisääntöjä niin muodon
kuin sisällön suhteen. Näin saadaan myös päätökseen vuoden 1998 laivanrakennusasetuksella käynnistetty
normalisointiprosessi, jonka mukaan toimintatuki lakkautetaan asteittain.

382. Uudet säännöt annetaan komission puitteina. Sisällön kannalta voidaan todeta, että
horisontaaliset valtiontukisäännöt laajennetaan koskemaan mahdollisimman pitkälle laivanrakennusalaa.
Tähän sisältyvät erityisesti niin kutsuttujen ryhmäpoikkeusasetusten soveltaminen koulutustukeen, pk-
yrityksille myönnettävään tukeen ja työllisyystukeen sekä vähämerkityksistä tukea koskevat säännöt.
Näitä ei alalla aiemmin sovellettu. Lisäksi ilmoitusvaatimuksia on höllennetty vuoden 1998
laivanrakennusasetukseen verrattuna.

383. Uusissa puitteissa otetaan samalla huomioon eräitä laivanrakennusalan muista teollisuudenaloista
erottavia erityispiirteitä. Nämä piirteet näkyvät tietyissä alakohtaisissa toimenpiteissä innovaatiotuen,
sulkemistuen, vientiluottojen ja kehitysavun sekä aluetuen aloilla.

384. Yksi puitteiden mielenkiintoisimmista kohdista on uusi innovaatiotukea koskeva säännös. Koska
laivanrakennusalalla on tiettyjä erityispiirteitä – kuten lyhyet tuotantosarjat sekä tuotettujen yksiköiden
koko, arvo ja monimutkaisuus –, vuoden 1998 laivanrakennusasetuksella otettiin käyttöön innovaatiotuki.
Laivanrakennus on itse asiassa ainoa tämänkaltaista tukea saava ala. Innovaatiotukea koskevan säännöksen

¥164∂ EUVL C 317, 30.12.2003, s. 11.
¥165∂ EYVL L 202, 18.7.1998, s. 1.
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täytäntöönpano ei kuitenkaan ole ollut täysin tyydyttävää. Puitteiden tarkoituksena on parantaa ja kehittää
innovaatioon annettavaa tukea tekemällä kyseiseen säännökseen kaksi tärkeää muutosta. (166) Ensinnäkin
innovaation määritelmää on parannettu vastaamaan yhä paremmin kyseisen teollisuudenalan luonnetta ja
erityistarpeita. Toiseksi sallitaan entistä korkeampi tuki-intensiteetti (jopa 20 prosenttia aiemman
kymmenen prosentin sijaan). Näiden muutosten ansiosta säännöksen pitäisi toimia yhä paremmin ja vedota
yhä enemmän kyseiseen teollisuudenalaan. Erityistä kannustavaa vaikutusta edellytetään kuitenkin
vaatimalla, että ainoastaan sellaisia hankkeita, joissa on teknologinen ja teollinen riski, voidaan tukea.

385. Jotta edistettäisiin taloudellisesti kannattamattoman kapasiteetin sulkemista ja siirtymistä
erikoistuneisiin korkean teknologian segmentteihin, puitteissa säilytetään mahdollisuus myöntää
sulkemistukea telakoiden sulkemiseksi kokonaan tai osittain. Lisäksi vuoden 1998 laivanrakennusasetuksen
tavoin puitteissa viitataan asianomaisiin OECD:n vientiluottoja ja kehitysapua koskeviin määräyksiin, ja
puitteet sisältävät erityissääntöjä laivanrakennusalalla myönnettävästä aluetuesta.

2.2.3 Uudet meriliikenteen alan suuntaviivat

386. Komissio julkaisi 30. lokakuuta uudet suuntaviivat meriliikenteen valtiontuelle. Suuntaviivojen
tarkoituksena on parantaa valtiontukien vaikutusten valvontamenetelmiä, antaa verovapautuksia koskevat
uudet ohjeet ja samalla varmistaa terve kilpailu sisämarkkinoilla.

2.2.4 Täytäntöönpanoasetus

387. Komissio on tehnyt asetusehdotuksen menettelyasetuksen (EY) N:o 659/1999 täytäntöönpanosta ja
tiettyjen osien selventämisestä. Ehdotuksella pyritään ennen kaikkea selventämään ja keventämään ilmoitus-
menettelyjä. Lisäksi siinä vahvistetaan menetelmät määräaikojen laskemiseksi sekä perintämenettelyissä
sovellettava korko. Asetus hyväksyttäneen vuoden 2004 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana.

2.2.5 Suuria investointihankkeita koskevat monialaiset puitteet (2002)

388. Jäsenvaltioita laajalti kuultuaan komissio on muuttanut alueellisesta tuesta suurille
investointihankkeille annettuja monialaisia puitteita, jotka hyväksyttiin vuonna 2002 ja joiden tarkoituksena
oli ottaa käyttöön aiempaa nopeampi, yksinkertaisempi ja helpommin seurattava järjestelmä suurille
investoinneille myönnetyn valtiontuen valvomiseksi. (167)

389. Vakavien kilpailunvääristymien välttämiseksi puitteissa määrätään tiukoista säännöistä
rakenteellisista ongelmista kärsivillä toimialoilla. Luettelo tällaisista aloista oli tarkoitus laatia vuoden 2003
loppuun mennessä. Koska luettelon laatimisessa on ollut menetelmällisiä ja teknisiä vaikeuksia ja jotta
jäsenvaltioiden esittämät pyynnöt otettaisiin huomioon, komissio on päättänyt lykätä luettelon
hyväksymistä.

390. Koska luetteloa ei ole laadittu, komissio ehdotti 30. lokakuuta 2003 kaikille jäsenvaltioille
perustamissopimuksen 88 artiklan 1 kohdan mukaisena toimenpiteenä suuria investointihankkeita
koskevien, voimassa olevien siirtymäkauden sääntöjen voimassaolon jatkamista herkillä aloilla
31. joulukuuta 2006 saakka. Näiden sääntöjen mukaisesti tukea ei voida myöntää synteettikuitualan suurille
investointihankkeille ja autoteollisuudessa tukea voidaan myöntää vain rajoitetusti. Komissio ehdotti myös
laivanrakennusalan alueellisia investointihankkeita koskevaa menettelyvaatimusta.

¥166∂ Katso puitteiden 15 kohta.
¥167∂ Katso XXXII kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus (2002), s. 115.
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391. Kaikki jäsenvaltiot hyväksyivät komission ehdotukset, ja vuoden 2002 monialaisia puitteita
muutettiin vastaavasti. (168)

2.2.6 Pk-yritysten T&K-tuki

392. Tutkimus- ja kehitystyölle myönnetty tuki voi edistää taloudellista kasvua, vahvistaa kilpailukykyä
ja parantaa työllisyyttä. Pk-yrityksille tutkimus- ja kehitystyöhön annettava tuki on erityisen tärkeää, sillä
pk-yritysten rakenteellisena haittana ovat muun muassa vaikeudet, joita ne kohtaavat pyrkiessään
hyödyntämään uutta teknologista kehitystä ja teknologian siirtoa. Komissio katsoo, että tutkimus- ja
kehitystyöhön kohdistettu valtiontuki kannustaa pk-yrityksiä osallistumaan yhä enemmän tutkimus- ja
kehitystoimintaan. Nämä yritykset käyttävät yleensä liikevaihdostaan vain pienen osuuden tutkimus- ja
kehitystoimintaan. Komissio ehdotti näin ollen 12. elokuuta 2003 asetuksen (EY) N:o 70/2001 muuttamista
T&K-tuen sisällyttämiseksi siihen. (169) Muutos hyväksyttäneen vuoden 2004 alussa.

2.2.7 Alustava selvitys valtiontuesta, jota myönnetään laajakaistainfrastruktuurille yhteisön
patenttisopimuksen saamiseksi

393. Komission yksiköt hyväksyivät 28. heinäkuuta valmisteluasiakirjan nimeltä ”Guidelines on
criteria and modalities of implementation of structural funds in support of electronic communications”
(Sähköiselle viestinnälle rakennerahastoista myönnettävän tuen perusteita ja yksityiskohtaisia sääntöjä
koskevat suuntaviivat). Suuntaviivoissa keskitytään perusteisiin, joilla yhteisön tukea voidaan myöntää
laajakaistainfrastruktuuria koskeville aloitteille, mutta niissä käsitellään myös asiaan liittyviä
valtiontukiseikkoja. Kilpailusääntöjen osalta on todettava, ettei yhteisön tuki ole EY:n
perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua tukea, mutta sen on noudatettava kyseisiä
sääntöjä. Kun yhteisön tukea myönnetään jäsenvaltion rahoituksen lisäksi, se on otettava huomioon
määriteltäessä yhteismarkkinoille soveltuvaa tukimäärää. Suuntaviivoissa käsitellään seuraavia seikkoja.

Viranomaisomistuksessa oleva infrastruktuuri

394. Viranomaisomistuksessa olevan laajakaistainfrastruktuurin rahoittaminen ei ole EY:n
perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua valtiontukea. Tällaisen infrastruktuurin
luomiseksi toteutettavissa julkisissa hankinnoissa on noudatettava asiaa koskevaa yhteisön lainsäädäntöä.
Kun infrastruktuuria tarjotaan yritysten käyttöön, tämä on tehtävä ketään syrjimättä ja palvelusta on
perittävä tarkoituksenmukainen maksu. Jos markkinat eivät pysty tarjoamaan vastaavia palveluita,
tällaisten maksujen ei odoteta kattavan kaikkia investointikustannuksia, mutta infrastruktuurin käyttäjien
ei pitäisi niiden ansiosta saada ylimääräistä voittoa.

395. Jos markkinoilla on jo infrastruktuurin tarjoamaa palvelua vastaava palvelu, infrastruktuurin
vuokraamisesta olisi perittävä maksu, jolla voidaan kattaa kustannukset ja saada kohtuullista voittoa
investoinnille. Jos infrastruktuurin hallinnointi annetaan jonkin kolmannen osapuolen tehtäväksi, käyttöoikeus
infrastruktuuriin olisi myönnettävä määräajaksi avoimella ja syrjimättömällä menettelyllä, mieluiten
kilpailumenettelyllä, ja käyttöoikeuden haltijan olisi maksettava markkinahintainen korvaus. Periaatteessa
menettely olisi toteutettava tarkoituksenmukaisella tasolla (kansallinen, alueellinen, paikallinen) sellaisen
toimivaltaisen viranomaisen valvonnassa, jonka tehtävänä on varmistaa asianomaisen lainsäädännön
noudattaminen ja johdonmukaisuus kansallisen ja alueellisen tietoyhteiskuntapolitiikan kanssa.
Infrastruktuurin hallinnoijalle asetettavilla toimintavaatimuksilla säilytetään infrastruktuurin luonne palveluna,
joka on avoin kaikille sähköisiä viestintäverkkoja ja -palveluja tarjoaville operaattoreille syrjimättömin ehdoin.

¥168∂ EUVL C 263, 1.11.2003.
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Yritysomistuksessa oleva infrastruktuuri

396. Jos kyseessä on yritysomistuksessa olevan infrastruktuurin (osa)rahoitus, valtion rahoitusosuuden
edellytyksenä on oltava tiettyjen toimintavaatimusten asettaminen. Niillä säilytetään infrastruktuurin luonne
palveluna, joka on avoin kaikille sähköisiä viestintäverkkoja ja -palveluja tarjoaville operaattoreille
syrjimättömin ehdoin.

397. Olisi osoitettava, että valtiontukea myönnetään hankkeen etenemiseen tarvittava vähimmäismäärä.
Näin varmistetaan, että operaattori saa tavanomaisen markkinatuoton toiminnastaan. Tämän vuoksi valtion
rahoitus olisi myönnettävä avoimella tarjouskilpailulla. Periaatteessa menettely olisi toteutettava
tarkoituksenmukaisella tasolla (kansallinen, alueellinen, paikallinen) sellaisen toimivaltaisen viranomaisen
valvonnassa, jonka tehtävänä on varmistaa asianomaisen lainsäädännön noudattaminen ja johdonmukaisuus
kansallisen ja alueellisen tietoyhteiskuntapolitiikan kanssa. Tarjouskilpailuun osallistujien on esitettävä
tarjouksessaan tekniset ja rahoitukselliset yksityiskohdat. Tarjouskilpailun voittaa operaattori/operaattorit,
jonka/joiden tarjoamat sähköiset viestintäverkot täyttävät palvelulle määritellyt erityiset
vähimmäisvaatimukset (palvelun laatu, jatkokehitys jne.) pienimmin kustannuksin.

Infrastruktuurihankkeet, jotka eivät ole kaikille avoimia

398. Jos laitteistot ja välineet eivät ole kaikkien käytettävissä, vaan ne on suunnattu yhdelle tai
useammalle operaattorille, kyseessä ei ole avoimen infrastruktuurihankkeen rahoitus. Esimerkkinä voidaan
mainita sääntelyviranomaisen kanssa tehtävällä sopimuksella tietylle operaattorille varatut laitteistot.

399. Tietylle loppukäyttäjälle tarkoitettujen laitteistojen ja välineiden rahoittaminen saattaa olla
valtiontukea, jos kyseessä on yritys. Tapauksen mukaan rahoitusta ei ehkä pidetäkään valtiontukena tai se
saatetaan katsoa yhteismarkkinoille soveltuvaksi, jos rahoitus on tarpeen yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin
liittyvän palvelun tarjoamiseksi. Jos rahoitus katsotaan valtiontueksi, se saatetaan katsoa yhteismarkkinoille
soveltuvaksi pk-yrityksille myönnettävää tukea, aluetukea tai vähämerkityksistä tukea koskevien sääntöjen
perusteella.

400. Palveluntarjonnassa on noudatettava avoimuuden, syrjimättömyyden, oikeasuhteisuuden ja
vähäisimpien markkinavääristymien periaatetta. Jos palveluntarjoajaa ei valita avoimella ja syrjimättömällä
menettelyllä, operaattorin on pidettävä kyseisestä palvelusta erillistä kirjanpitoa, jonka perusteella julkisen
korvauksen suuruus tai palvelun käytöstä maksettavat maksut voidaan määrätä.

2.2.8 Alueellisia valtiontukia koskevien suuntaviivojen tarkistaminen tammikuun 2007 jälkeistä
ajanjaksoa varten

401. Alueellisia valtiontukia koskevien vuoden 1998 suuntaviivojen mukaan komission oli määrä
tarkastella suuntaviivoja uudelleen viiden vuoden kuluttua niiden voimaantulosta. (170) Komissio tarkasteli
suuntaviivoja keväällä 2003 ja katsoi, ettei suuntaviivoja tarvinnut tarkistaa. Komissio päätti kuitenkin
2. huhtikuuta 2003 (171) tehdä kohtuullisen pian yleistarkistuksen, jotta jäsenvaltiot voivat laatia aluekartat
1. tammikuuta 2007 alkavalle ajanjaksolle ja ilmoittaa niistä. Tämän jälkeen komissio voi hyväksyä ne.

402. Komissio on aloittanut harjoittamansa aluetukipolitiikan tulevaisuuden perusteellisen arvioinnin
ottaakseen huomioon laajentumisen mukanaan tuomat rakenteelliset muutokset, taloudellisen kehityksen ja
Euroopan kilpailukyvyn lisäämiselle annetun huomattavan poliittisen painoarvon. Tältä osin toimitaan

¥170∂ EYVL C 74, 10.3.1998, s. 9–31 (98/C 74/06).
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läheisessä yhteistyössä vanhojen ja uusien jäsenvaltioiden kanssa sekä täysin avoimessa hengessä. Näin
ollen vanhoja ja uusia jäsenvaltioita on pyydetty esittämään aluetuen tarkistamisen kannalta tärkeinä
pitämiään huomioita.

3 Laajentuminen (172)

403. Yhtenä asiakirjana esitetyt liittymissopimukset allekirjoitettiin 16. huhtikuuta 2003. Kymmenen
uuden maan liittymiseksi Euroopan unioniin tehtyjen valmistelujen yhteydessä on laadittu ensimmäinen
luettelo voimassa olevista tukitoimenpiteistä. Luettelo liitetään kymmenen uuden jäsenvaltion
liittymissopimukseen. Työ on jatkunut niin kutsutun väliaikaisen menettelyn avulla. Kyseisen oikeudellisen
kehyksen avulla arvioidaan tukiohjelmia ja yksittäisiä tukitoimenpiteitä, jotka on pantu täytäntöön uusissa
jäsenvaltioissa ennen liittymispäivää ja joiden soveltaminen jatkuu liittymisen jälkeen. Menettelyä
sovelletaan toimenpiteisiin, joita ei ole jo sisällytetty liittymissopimuksen liitteessä IV olevaan luetteloon
voimassa olevista tukitoimenpiteistä. Menettelyä sovelletaan 30. päivään huhtikuuta 2004 saakka ja siinä
vaaditaan, että uusien jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle suunnitelluista valtiontukitoimenpiteistä.

404. Menettelyn mukaisesti uusien jäsenvaltioiden on esitettävä komissiolle säännöllisesti luettelo
voimassa olevista tukitoimenpiteistä, jotka valtiontukien valvonnasta vastaava kansallinen viranomainen on
arvioinut ja joiden se katsoo noudattavan yhteisön säännöstöä. Samalla on toimitettava mahdolliset muut
tiedot, jotka ovat olennaisia arvioitaessa tukitoimenpiteiden soveltuvuutta yhteismarkkinoille. Ilmoituksen
saatuaan komissio tarkastelee ilmoitettujen, liittymisen jälkeen sovellettavien toimenpiteiden soveltuvuutta
yhteismarkkinoille. Jos komissio ei kolmen kuukauden kuluessa toimenpidettä koskevien täydellisten
tietojen saamisesta vastusta jotakin tiettyä tukitoimenpidettä, koska se epäilee vakaasti tuen soveltuvuutta
yhteismarkkinoille, komission katsotaan hyväksyvän tuen. Jos komissio päättää vastustaa jotakin tiettyä
toimenpidettä, se tekee päätöksen perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdan mukaisen tutkintamenettelyn
aloittamisesta. Jos päätös tehdään ennen liittymispäivämäärää, se tulee voimaan vasta kyseisenä päivänä.

B – Tuen käsite

1 Tuen alkuperä

405. Komissio hyväksyi 19. maaliskuuta kaksi Alankomaiden toimenpidettä nimeltä MEP
(Milieukwaliteit van de ElektriciteitsProductie – ympäristöseikat sähköntuotannossa), joiden tarkoituksena
on kannustaa uusiutuvien energialähteiden käyttöön (173) sekä sähkön ja lämmön yhteistuotantoon (174).
Tukiohjelman tavoitteena on tarjonnan lisääminen. Uudesta ohjelmasta myönnetään toimintatukea kiinteän,
enintään kymmenen vuoden pituisen ajanjakson ajan, ja sen kokonaisbudjetti on 2 503 miljoonaa euroa.
Ohjelma rahoitetaan sähkönkuluttajilta perittävällä pakollisella maksulla. Maksu peritään korotettuna
kytkentämaksuna ja varat ohjataan rahastoon. Rahastosta tuetaan uusiutuvista energialähteistä tuotetun
sähkön sekä yhdistetyllä lämmön ja sähkön tuotannolla tuotetun sähkön alankomaisia tuottajia, jotka
syöttävät tuottamansa energian suurjänniteverkkoon.

406. Kyseisessä tapauksessa täyttyi selvästikin kolme valtiontuen perusteista eli valikoivuus, etu ja
vaikutukset kauppaan. Valtion varojen osalta on todettava, että ohjelma rahoitetaan rahastosta. Yhteisöjen

¥172∂ Katso myös kansainvälistä toimintaa koskeva V luku.
¥173∂ N 707/2002.
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tuomioistuimen oikeuskäytäntö on vahvistanut kolme kasautuvaa perustetta, joilla arvioidaan valtion
varojen käyttöä rahastorahoituksessa (175): rahaston täytyy olla valtion perustama, sen on saatava
rahoituksensa valtion määräämistä tai hallinnoimista maksuosuuksista ja siitä on myönnettävä varoja
tietyille yrityksille. Komissio pani merkille, että rahasto on valtion perustama, että sitä hallinnoi valtionyhtiö
TenneT ja että rahastosta tuetaan ainoastaan uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön sekä yhdistetyllä
lämmön ja sähkön tuotannolla tuotetun sähkön alankomaisia tuottajia. Komissio totesi näin ollen, että
tukiohjelma sisältää EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua valtiontukea. Komissio
tarkasteli toimenpiteitä ympäristönsuojelulle myönnettävää valtiontukea koskevien yhteisön suuntaviivojen
perusteella. (176)

407. Ohjelma rahoitetaan kaikilta sähkönkuluttajilta perittävällä pakollisella maksulla. Se peritään
korotettuna kytkentämaksuna, joka on kaikille kuluttajille sama (riippumatta siitä, onko kyseessä suur- vai
pienkuluttaja). Korotus oli 34 euroa vuonna 2003. Energia- ja ympäristöpolitiikan kannalta komissio ei
suosi tällaista ohjelmaa, sillä se ei noudata saastuttaja maksaa -periaatetta. Lisäksi ohjelma voi olla
yleispalvelua koskevan periaatteen vastainen, sillä hyvälaatuisesta energiasta maksettava hinta saattaa
pienkuluttajasta vaikuttaa kohtuuttoman kalliilta. Yhteisön voimassa olevan lainsäädännön mukaan
jäsenvaltioilla on kuitenkin tässä suhteessa vapaat kädet suunnitella veroja ja veroluonteisia maksuja
koskevat järjestelmänsä.

408. Komissio hyväksyi 24. kesäkuuta EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan c alakohdan
nojalla Alankomaiden oikeudellisen kehyksen ilmansaasteena pidettäviä typen oksideja (NOx) koskevasta
yksityisyritysten päästökauppamekanismista. (177) Komissio oli jo tehnyt lukuisia päätöksiä kyseiseen
ilmoitettuun ohjelmaan liittyvistä järjestelmistä, joissa käydään kauppaa päästöillä tai ilmansaasteilla.
Näissä järjestelmissä käytetään erilaisia kaupattavia päästö- tai ilmansaasteasiakirjoja, kuten kiintiöitä,
päästöoikeuksia, todistuksia ja hyvityksiä. Komissio katsoo, että kaupattavat päästöasiakirjat ovat
viranomaisten vastaanottajalle myöntämiä aineettomia hyödykkeitä. Valtiontuen arvioinnin kannalta
kyseessä on kaksi kaupankäyntijärjestelmää, joista toinen kuuluu EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan
1 kohdan (178) soveltamisalaan ja toinen jää sen ulkopuolelle.

409. Kyseisten kahden järjestelmän erona on se, myyvätkö tai huutokauppaavatko viranomaiset
aineettomat hyödykkeet niiden vastaanottajille vai luovutetaanko ne jollain muulla tavalla. Ensimmäisessä
järjestelmässä viranomaiset myyvät tai huutokauppaavat päästö- tai ilmansaasteasiakirjat päästöjen tai
ilmansaasteiden aiheuttajalle, ja kaupattava päästö- tai ilmansaasteasiakirja antaa tälle oikeuden tuottaa
päästöjä tai ilmansaasteita (suoraan tai epäsuoraan). Toisessa järjestelmässä vastaanottaja ei maksa
kaupattavasta päästö- tai ilmansaasteasiakirjasta valtiolle, ja asiakirja on pelkkä tuotannon tai päästöjen
hyväksymistodistus.

410. Päästö- tai ilmansaasteasiakirjoilla käytävä kauppa on osoitus myönnetyn hyödykkeen arvosta.
Yrityksille aiheutuu kuluja kaupattavan päästö- tai ilmansaasteasiakirjan realisoinnista, mutta tämä ei poista
niiden saamaa etua. Tätä voidaan kuitenkin pitää myönteisenä seikkana arvioitaessa ohjelman soveltuvuutta
yhteismarkkinoille.

¥175∂ Yhteisöjen tuomioistuimen asiassa C-173/73, Italia v. komissio, 2.7.1974 antama tuomio ja asiassa C-78/76, Steinike v.
Saksa, 22.3.1977 antama tuomio.

¥176∂ EYVL C 37, 3.2.2001, s. 3.
¥177∂ N 35/2003, EUVL C 227, 23.9.2003.
¥178∂ Katso esimerkiksi 29.3.2000 tehty komission päätös asiassa N 653/1999, Tanska – CO2-kiintiöjärjestelmä (EYVL C 322,

11.11.2000, s. 9), ja 28.11.2001 tehty komission päätös asiassa N 416/2001, Yhdistynyt kuningaskunta –
päästökauppajärjestelmä (EYVL C 88, 12.4.2002, s. 16).
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411. Kaupattavat NOx-hyvitykset vaikuttavat ensinnäkin suoraan valtion määräämiin absoluuttisiin
yrityskohtaisiin päästönormeihin. Näin ollen ilmoitettua NOx-päästökauppajärjestelmää voidaan verrata
NOx-päästöoikeuksien suoraan jakoon. Toiseksi tuottaja itse on vastuussa päästönormin täyttämisestä.
Kolmanneksi Alankomaiden viranomaiset voivat luovuttaa päästönormit muutenkin kuin myymällä tai
huutokauppaamalla ne. Näin ollen nämä yksityiset järjestelmät ovat EY:n perustamissopimuksen
87 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja valtion varoja.

412. Komissio sai 17. syyskuuta päätökseen muodollisen tutkimuksen siitä, onko Saksa myöntänyt
valtiontukea Space Park Bremen -hankkeelle. (179) Bremenin osavaltio ei loppujen lopuksi hankkinut
osakkuutta Köllmann AG:stä, hankkeen pääinvestoijasta, joten tältä osin asian tarkastelu voitiin lopettaa.
Saksan kannan mukaan valtion varoja ei ole käytetty eikä valtio ole myöntänyt lainaa, vaan lainan on
myöntänyt julkinen yritys. Komissio tarkasteli näin ollen asiaa Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen niin
kutsutussa Stardust-tuomiossa (180) esittämien sääntöjen perusteella. Se katsoi, että valtion varoja oli
myönnetty ja että lainan myöntäjinä olivat Saksan viranomaiset.

413. Tarkasteltuaan lainaehtoja ja tukiosaa markkinaedellytysten perusteella komissio päätyi osittain
kielteiseen päätökseen. Se tuli siihen tulokseen, että laina sisälsi sääntöjenvastaista ja yhteismarkkinoille
soveltumatonta valtiontukea. Tuen suuruus on laskettava tosiasiallisesti perityn koron ja sovellettavan,
voimassa olleen viitekoron välisen erotuksen perusteella korotettuna 400 peruspisteellä 1. päivästä
huhtikuuta 2002 oletetun, lainanantajalle aiheutuneen kasvaneen riskin vuoksi. Komissio määräsi, että
Saksan oli heti toteutettava kaikki tarpeelliset toimenpiteet lakkauttaakseen välittömästi kaiken lainaan
sisältyvän sääntöjenvastaisen valtiontuen. Jos lainaa jatkettaisiin, Saksan oli välittömästi muutettava
toimenpidettä ja määrättävä koroksi viitekorko 400 peruspisteellä korotettuna sekä lisättävä lainaehtoihin
määräys, jonka mukaan laina on maksettava pian takaisin.

2 Yrityksen tai yritysten saama hyöty

414. Italian ilmoittamasta tukiohjelmasta (181) 17. syyskuuta 2003 tekemässään päätöksessä komissio
katsoi, että koska investoijille, rahastolle ja investointikohteena olleille yrityksille ei koitunut etua, EY:n
perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohdassa mainittu ensimmäinen ratkaiseva tekijä ei täyttynyt.
Komissio totesi täten, ettei kyseinen toimenpide ollut valtiontukea.

415. Komissio teki arviointinsa valtiontukea ja riskipääomaa koskevan tiedonannon (182) perusteella.
Tiedonannossa todetaan, että kun valtion varoja sijoitetaan rahastoihin samoin ehdoin, joita myös
markkinataloussijoittajat soveltavat (tasavertaisuusperiaate), voidaan yleensä päätellä, ettei toimenpiteestä
aiheudu etua. Komissio katsoi lukuisten tekijöiden perusteella, ettei kyseessä ollut tuki. Näistä tekijöistä
voidaan mainita kaksi seuraavaa: riskipääomarahastolle piti valita tarjouskilpailulla hoitaja, jonka pitää
myös tuoda omaa pääomaa rahastoon (alhaisin tarjous valitaan); toiseksi investoijalle ei myönnetä
ohjelmassa edullisia ehtoja.

416. Käsiteltävänä oli myös uusien yritysten perustamistuki Sardiniassa Italiassa. Komissio päätti tuen
soveltuvan yhteismarkkinoille. (183) Ohjelmassa on tiettyjä eroavaisuuksia edellä mainittuun ohjelmaan
verrattuna, minkä vuoksi tuen mahdollisuutta ei voitu sulkea pois. Yksi näistä eroavaisuuksista koski

¥179∂ C 53/2002.
¥180∂ Asia C-482/99; katso myös Ranska v. komissio (Stardust Marine), Kok. 2002, s. I-4397.
¥181∂ N 511/2002.
¥182∂ EYVL C 235, 21.8.2001.
¥183∂ N 597/2002.
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rahaston hoitajan saamaa korvausta. Hoitaja on myös investoija, sillä se tuo rahastoon omaa pääomaa.
Ohjelmassa määrätään peruskorvauksesta, joka on viisi prosenttia rahastoon keskimäärin vuodessa
sijoitetusta pääomasta. Tämän peruskorvauksen lisäksi rahaston hoitajalle/investoijalle maksetaan palkkio,
joka on 35 prosenttia osakkuuden tuoman tosiasiallisen voiton ja tavoitellun vähimmäisvoiton erotuksesta.
Koska tämän palkkion enimmäismäärää ei ole rajattu viiteen prosenttiin, kuten edellä mainitussa
ohjelmassa, komissio ei voinut sulkea pois mahdollisuutta, että hoitajalle/investoijalle olisi koitunut etua.
Koska myös muut valtiontuen olemassaoloon liittyvät edellytykset täyttyivät, komissio määritteli toimen
valtiontueksi.

417. Italian ilmoittamasta tukiohjelmasta (184) 27. marraskuuta 2003 tekemässään päätöksessä komissio
otti kantaa ohjelmaan, jolla perustetaan kolme rahastoa. Rahastot hankkivat pääomaosuuksia sekä
myöntävät takauksia ja pääomaennakkoa investoijille sekä osakkuuslainoja.

418. Ohjelmassa riskipääomarahastolle valitaan tarjouskilpailulla hoitaja, jonka on tuotava rahastoon
omaa pääomaa. Komissio haluaa muistuttaa, että koska hoitaja valitaan tarjouskilpailulla, erityisesti
hallinnointikulut eli valitun hoitajan enimmäiskulut voidaan määritellä. Ohjelmassa määrätään teknisistä
(pisteet 80/100) ja taloudellisista (pisteet 20/100) valintaperusteista. Komissio havaitsi, että kyseisessä
tapauksessa hinnalla oli merkitystä vain toisessa valintaperusteessa. Ennen kaikkea on todettava, että koska
teknisin perustein voidaan myöntää jopa 80 pistettä sadasta pisteestä ja hinnan perusteella ainoastaan
20 pistettä sadasta pisteestä, laatuperuste korostuu merkittävästi, kun toisaalta ehdottoman puolueettomana
tavoitteena on pitää julkishallinnolle aiheutuvat kustannukset mahdollisimman pieninä. Toisin sanoin koska
kyseisessä tapauksessa tarjouskilpailu ratkaistaan teknisten ja taloudellisten tekijöiden ilmeisen
epäsuhtaisen yhdistelmän eikä yksinomaan hinnan perusteella, julkisia hankintoja koskevalla menettelyllä
ei pystytä varmuudella valitsemaan ehdokasta, joka pystyy tarjoamaan palvelun vähäisimmin
kustannuksin. (185) Komissio havaitsi myös, että tietyt ohjelmassa määrätyt toimet edellyttävät välttämättä
hoitajan/investoijan rahastoon tuoman pääoman käyttöä. Markkinataloussijoittajaa koskevan periaatteen
mukaisesti toimiva yksityinen sijoittaja ei kuitenkaan hyväksyisi tukien myöntämistä sen omista varoista.
Komissio otti tutkimuksessaan nämä osatekijät huomioon ja tuli siihen tulokseen, että investoijan saamaa
etua oli mahdoton sulkea pois.

419. Helmikuussa 2003 komissio aloitti tutkintamenettelyn uudesta tuesta, jota myönnetään Fairchild
Dornier GmbH:lle, saksalaiselle lentokonevalmistajalle, joka oli ollut maksukyvyttömyystilassa
maaliskuusta 2002. Ennen tätä uutta tukea Saksan liittohallitus ja Baijerin osavaltio olivat myöntäneet
50 prosentin suuruisen lainatakauksen 90 miljoonan Yhdysvaltain dollarin (noin 85 miljoonan euron)
lainalle, jonka komissio oli hyväksynyt kesäkuussa 2003. Uudella tuella pidennettäisiin hyväksyttyä
takausta, ja Saksan työvoimaviranomainen (Bundesanstalt für Arbeit) myöntäisi 19,2 miljoonaa euroa
avustuksina. Niiden tarkoituksena on kattaa 65 prosenttia henkilöstösuunnitelmasta, joka hyödyttäisi puolta
Dornierin työvoimasta. Tutkintamenettelyssä on ennen kaikkea selvitettävä, onko kyseessä valtiontuki.
Saksan hallituksen mielestä toimenpiteet eivät ole valtiontukea, koska kyseessä ovat työntekijöiden
henkilökohtaiset oikeudet.

420. Komissio päätti 13. toukokuuta olla vastustamatta Irlannin sairausvakuutusmarkkinoiden
riskintasausjärjestelmää. (186) Kyseisellä järjestelmällä Irlannin viranomaiset haluavat estää markkina-

¥184∂ Valtiontuki N 152/2003.
¥185∂ Altmark-tuomiossa (asiassa C-280/00 24.7.2003 annetun tuomion 93 kohta) yhteisöjen tuomioistuin tähdensi julkisia

hankintoja koskevaa menettelyä, jossa on mahdollista valita se ehdokas, joka kykenee tuottamaan kyseiset palvelut
julkisyhteisön kannalta vähäisimmin kustannuksin, kun määritetään julkisen palvelun velvoitteista aiheutuvista
kustannuksista maksettavaa korvausta. Periaate vaikuttaa olevan sovellettavissa asianomaiseen ohjelmaan.

¥186∂ N 46/2003.
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tulokkaita poimimasta päältä vakuutusriskien kannalta parhaita asiakkaita. Komission havaintojen mukaan
riskintasausjärjestelmää tarvitaan vakauttamaan Irlannin viranomaisten valitsema sairausvakuutusjär-
jestelmä, joka perustuu yhtäläisiä hintoja eri vakuutustuotteille haluaviin markkinoihin. Lisäksi järjes-
telmällä halutaan varmistaa, että suunnitteilla olevilla, Irlannin terveysvakuutusviranomaisen hallinnoimilla
tasausmaksuilla peritään vain vähimmäismäärä, joka tarvitaan sairausvakuutuslaitosten riskiprofiileissa
olevien erojen häivyttämiseksi. Näin ollen riskintasausjärjestelmä ei kuulu valtiontukea koskevien EU:n
sääntöjen soveltamisalaan.

3 Valikoivuus

421. Komissio hyväksyi 24. kesäkuuta EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan c alakohdan
nojalla Ruotsin investointitukiohjelman, jolla alennetaan väliaikaisesti tietyntyyppisen talonrakennuksen
kustannuksia Ruotsin kasvualueilla. (187) Ohjelmassa tuetaan pienten vuokra-asuntojen omistajia.
Ohjelmassa ei kiinnitetä huomiota investointilähteeseen, joten se on avoin sekä kansallisille että
ulkomaisille kiinteistönomistajille/investoijille.

422. Komissio aloitti 30. huhtikuuta EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdan mukaisen
muodollisen tutkintamenettelyn Itävallan energiaverohyvityslaista. (188) Lakia sovelletaan 1.1.2002 ja
31.12.2002 välillä ja sen nojalla yrityksille myönnetään hyvitys maakaasun ja sähkön energiaverosta, jos
verojen yhteenlaskettu määrä ylittää 0,35 prosenttia yrityksen nettotuotantoarvosta. Vuoden 2000 uudistetulla
energiaverohyvityslailla tuensaajajoukko laajennetaan alkuperäisten tuensaajien eli hyödykkeiden
valmistajien ulkopuolelle asiassa Adria-Wien-Pipeline (189) annetun yhteisöjen tuomioistuimen tuomion
huomioonottamiseksi. Itävallan kannan mukaan toimenpide pitäisi muutoksen jälkeen katsoa yleiseksi
toimenpiteeksi. Komissio tunnustaa, että lainmuutoksen jälkeen hyvitystä ei enää rajoiteta lainsäädännön
nojalla tiettyihin talouden aloihin. Komissio katsoo kuitenkin tässä vaiheessa, että muutettunakin verohyvitys
on edelleen valikoiva. Kynnyksen asettamisen 0,35 prosenttiin katsotaan yhä aiheuttavan sen, että tuesta
hyötyvät ne yritykset, joiden energiankulutus on korkea verrattuna niiden nettotuotantoarvoon. Nämä
yritykset on katsottava valikoiduksi yritysryhmäksi EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohdassa
tarkoitetussa merkityksessä.

423. Koska kaikki muut valtiontuen osatekijät täyttyvät, komissio arvioi tuen soveltuvuutta
yhteismarkkinoille kahden tuensaajaryhmän osalta. Nämä ryhmät ovat hyödykkeiden valmistajat, joiden
osalta hyvitystä jatkettiin, ja palveluala, jolle hyvitys myönnettiin vasta vuodesta 2002. Komissio perusti
arviointinsa ympäristönsuojelulle myönnettävästä valtiontuesta vuonna 2001 annettuihin yhteisön
suuntaviivoihin. (190)

4 Kilpailun vääristyminen

424. Komissio päätti 19. maaliskuuta 2003, ettei Saksan vuonna 1997 Linde AG:lle myöntämä
4,6 miljoonan euron (9 miljoonan Saksan markan) suuruinen tuki ollut EY:n perustamissopimuksessa
tarkoitettua tukea. (191) Päätöksen perusteena oli yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen
17. lokakuuta 2002 asiassa T-98/00 antama tuomio. Linde AG kuuluu kansainvälisellä teknologia-alalla

¥187∂ N 40/2003.
¥188∂ NN 34/2003.
¥189∂ C-143/99.
¥190∂ EYVL C 37, 3.2.2001.
¥191∂ EUVL C 250, 4.10.2003.
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toimivaan Linde-ryhmään, joka työllistää maailmanlaajuisesti 46 000 ihmistä. Vuonna 1993 Saksan
yksityistämisvirasto Treuhandanstalt (THA) myi Leunassa (Sachsen-Anhalt) sijaitsevan
amiinintuotantolaitoksen Union Chimique Belgelle (UCB). Samanaikaisesti THA teki pitkäaikaisen
sopimuksen hiilimonoksidin toimittamisesta UCB:lle kiinteällä hinnalla.

425. Hiilimonoksidin tuotantokustannukset kuitenkin ylittivät THA:n alkuperäiset odotukset.
Sopimuksen noudattaminen sopimushinnalla olisi aiheuttanut THA:lle huomattavat tappiot. Tappioiden
välttämiseksi THA etsi sijoittajaa, joka pystyisi huolehtimaan sen tappiollisesta velvoitteesta. Ainoa
kiinnostunut sijoittaja, joka oli objektiivisin perustein sopiva ottamaan huolehtiakseen THA:n
hiilimonoksidin toimitusvelvoitteesta, oli Linde AG, sillä kyseinen yritys oli toiminut Leunan alueella
kaasuntuottajana vuodesta 1994. Uuden laitoksen rakennuskustannukset olivat 6,4 miljoonaa euroa
(12,5 miljoonaa Saksan markkaa). Linde AG osallistui näihin kustannuksiin 1,8 miljoonalla eurolla
(3,5 miljoonalla Saksan markalla) ja BvS (THA:n seuraaja) 4,6 miljoonalla eurolla (9 miljoonalla Saksan
markalla) (”tukiosuus”). Tukiosuus oli pienempi kuin täysin uudesta laitoksesta aiheutuvat
rakennuskustannukset, jotka olisivat olleet noin 10,3 miljoonaa euroa (20 miljoonaa Saksan markkaa).

426. Komissio aloitti muodollisen tutkintamenettelyn heinäkuussa 1999, sillä se epäili vakavasti Lindelle
myönnetyn avustuksen olevan tukea. Komissio päätti menettelyn tammikuussa 2000 osittain kielteisellä
päätöksellä, jossa todetaan, että avustusosa, joka ylittää 35 prosenttia laitoksen tukikelpoisista
investointikustannuksista (noin 2,3 miljoonaa euroa eli 4,4 miljoonaa Saksan markkaa), ei ole
perustamissopimuksen mukainen aluetukea koskevien säännösten nojalla. Yhteisöjen ensimmäisen
oikeusasteen tuomioistuin kumosi 17. lokakuuta 2002 komission päätöksen ja totesi, ettei Linde AG:lle
ollut myönnetty tukea.

427. Tuomioistuimen antaman tuomion perusteella komissio arvioi uudelleen toimenpidettä ja totesi,
ettei avustus ollut tukea, sillä oli käynyt ilmi, ettei toimenpide vaikuttanut kauppaan eikä näin ollen
vääristänyt kilpailua. Linde oli ainoa yritys, joka oli objektiivisin perustein sopiva toimittamaan
hiilimonoksidia UCB:lle, ja se toimitti koko tuotantonsa UCB:lle. Saksan hallitukselle Linde oli
yksinkertaisesti keino varmistaa, että se täytti velvollisuutensa toimittaa hiilimonoksidia UCB:lle.
Tukiosuus rajoittui tarvittavaan vähimmäismäärään.

5 Kauppaan kohdistuva vaikutus

428. Komissio aloitti 2. heinäkuuta 2002 muodollisen tutkintamenettelyn erään tukiohjelman
yrityskohtaisesta soveltamisesta Vila Galé -nimiseen portugalilaiseen yritykseen. Tarkoituksena oli hankkia
ja kunnostaa hotelli Brasiliassa. (192) Ehdotettu tukitoimenpide sisälsi sekä kansallisia varoja että yhteisön
osarahoitusta EAKR:sta. Tutkinnan perusteella komissio katsoi, ettei EAKR:n varoja voida käyttää EU:n
ulkopuolella tehtävään investointiin.

429. Koska matkailualalla ei ole yhteisön suuntaviivoja, komission oli arvioitava tätä tukea suoraan
perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan c alakohdan perusteella. Erityisesti komissio arvioi,
helpotettaisiinko tuella matkailun kehittymistä Portugalissa muuttamatta kaupankäynnin edellytyksiä
yhteisen edun kanssa ristiriitaisella tavalla. Tietyistä syistä, joita olivat erityisesti tuensaajan suhteellisen pieni
koko, tuen vähäinen määrä ja se, että kyseessä oli kyseisen yrityksen ensimmäinen kansainvälistymisyritys,
komissio katsoi, että tuki vaikuttaisi hyvin vähän EU:n kauppaan ja edistäisi jossain määrin Portugalin
taloutta. Komissio teki 15. lokakuuta lopullisen ehdollisen päätöksen toimenpiteestä. Tuki katsottiin EY:n
perustamissopimuksen mukaiseksi edellyttäen, ettei EAKR:n varoja käytettäisi.

¥192∂ C 47/2002.
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C – Valtiontuen soveltuvuus yhteismarkkinoille

1 Horisontaaliset tuet

1.1 Pelastustuki

430. Komissio aloitti 17. syyskuuta muodollisen tutkintamenettelyn arvioidakseen kaikkien Ranskan
elokuussa ilmoittamien, Alstomin hyväksi toteutettavien tukitoimenpiteiden soveltuvuutta
yhteismarkkinoille. Tutkintamenettely kattoi myös sellaisia toimenpiteitä, joista komissio oli saanut tiedon
muiden lähteiden kautta ja jotka saattoivat sisältää valtiontukea.

431. Samanaikaisesti muodollisen tutkintamenettelyn aloittamisen yhteydessä komissio katsoi, että oli
syytä tehdä välipäätös, jolla kahden pakettiin sisältyvän toimenpiteen maksatus keskeytettäisiin, kunnes
komissio tekisi päätöksen toimenpiteiden soveltuvuudesta yhteismarkkinoille. Kyseiset toimenpiteet olivat
Ranskan osallistuminen Alstomin pääomakorotukseen ja pääomalaina.

432. Komissio päätti pyytää Ranskaa muuttamaan pakettia ennen välipäätöksen tekemistä. Se antoi
Ranskalle viisi päivää aikaa luopua toimenpiteistä, jotka merkitsisivät peruuttamatonta pääomaosakkuutta
Alstomissa. Muutoin kilpailuasioista vastaava komissaari hyväksyisi yhdessä komission puheenjohtajan
kanssa tuen keskeyttämistä koskevan välipäätöksen ja ilmoittaisi siitä. Ranska suostui muuttamaan
tukipakettia ennen määräajan päättymistä. Se korvasi pääomaosakkuutensa Alstomissa velkakirjoilla, joilla
ei ole peruuttamatonta vaikutusta markkinoihin. Ranska suostui myös hakemaan komission hyväksyntää
tulevalle pääomaosakkuudelleen Alstomissa. Tämän vuoksi komissio ei tehnyt välipäätöstä tuen
keskeyttämisestä, koska uudet toimenpiteet ovat peruutettavissa. Tämä ei kuitenkaan merkitse komission
hyväksyntää. Komissio tekee myönteisen tai kielteisen päätöksen vasta tutkintamenettelyn päätyttyä.

433. Koska muutokset eivät olleet pelkästään muodollisia vaan myös sisällöllisiä (lyhytaikaista
maksuvalmiutta korotettiin 1,1 miljardilla eurolla), komissio laajensi käynnissä olevia tutkimuksiaan
15. lokakuuta 2003 tehdyllä päätöksellä. Muutetun tukipaketin arvo on nyt noin 8,2 miljardia euroa, joista
noin 4,275 miljardia euroa on Ranskan myöntämää valtiontukea. (193) Menettelyn laajentamisen ansiosta
komissio pystyy arvioimaan koko paketin soveltuvuutta yhteismarkkinoille. Komissio tutkii asiaa
valtiontuesta vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseksi ja rakenneuudistukseksi annettujen yhteisön
suuntaviivojen nojalla ja tarkastelee ensiksi perusteellisesti Alstomin kannattavuuden palauttamiseen
tähtäävää rakenneuudistussuunnitelmaa. Toiseksi komissio tutkii markkinoita, joilla Alstom toimii, ja sitä,
tarvitaanko vastasuoritteita tasapainottamaan tuen aiheuttamia kilpailunvääristymiä. Lopuksi se päättää,
onko tukea tarkoitus myöntää vain ehdoton vähimmäismäärä, joka tarvitaan yrityksen kilpailukyvyn
palauttamiseksi.

434. Komissio hyväksyi 19. maaliskuuta Babcock Borsig Power Service GmbH (BBP Service)
-yritykselle myönnettävän pelastustuen. (194) Tuki myönnetään 90-prosenttisena valtiontakauksena kahdelle
52,5 miljoonan euron suuruiselle luottojärjestelylle. Luotot myönnetään kuudeksi kuukaudeksi.
Luotonantajana on eräs pankkien yhteenliittymä. Takauksen ja luottojen ansiosta yritys voi jatkaa
toimintaansa kuusi kuukautta ja päättää tänä aikana tulevaisuudestaan. BBP Service oli nykyään
maksukyvyttömän Babcock Borsig AG -yrityksen tytäryhtiö. Se toimii voimalaitospalvelujen alalla, ja se
on ollut selvitystilassa syyskuusta 2002. Yrityksen vaikeudet johtuivat Babcock Borsig -ryhmän
maksukyvyttömyydestä, joka aiheutti huomattavia maksuhäiriöitä.

¥193∂ C 58/2003.
¥194∂ N 703/b/2002.
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435. Komissio arvioi takausta valtiontuesta vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseksi ja
rakenneuudistukseksi annettujen yhteisön suuntaviivojen (195) nojalla. Näiden suuntaviivojen mukaisesti
komissio voi hyväksyä pelastustuen vaikeuksissa olevalle yritykselle maksettavana kertaluonteisena
maksuvalmiustukena, jotta yritys voi jatkaa toimintaansa rakenneuudistus- tai selvitystilasuunnitelman
laatimiseen saakka. Komissio tuli siihen tulokseen, että näille luotoille myönnetty takaus täyttää
suuntaviivoissa vahvistetut edellytykset. Tuen perusteena olivat vakavat sosiaaliset syyt, se myönnettiin
markkinaehtoisena luottona, joka on maksettava takaisin, tai tällaisten luottojen valtiontakauksena, se oli
rajoitettu välttämättömään vähimmäismäärään, eikä sillä ole huomattavia kielteisiä heijastusvaikutuksia
muihin jäsenvaltioihin.

1.2 Rakenneuudistustuki

436. Komissio päätti 23. heinäkuuta aloittaa muodollisen tutkintamenettelyn tarkastellakseen
yksityiskohtaisesti Yhdistyneen kuningaskunnan British Energy plc -yritykselle myöntämää
rakenneuudistustukea. (196) British Energy plc (BE) on Yhdistyneen kuningaskunnan sähkömarkkinoiden
tärkeimpiä toimijoita. Sen toiminta keskittyy ydinvoimaloiden ylläpitoon. Englannissa ja Walesissa käyttöön
otetun uuden sähkökauppajärjestelmän jälkeen tapahtunut sähkön tukkuhintojen lasku on alentanut
merkittävästi konsernin ydinvoimaloiden kassavirtaa. Komissio oli päättänyt 11. marraskuuta 2002 olla
vastustamatta Yhdistyneen kuningaskunnan myöntämää pelastustukea. (197)

437. Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaiset ilmoittivat 7. maaliskuuta rakenneuudistussuunnitelmasta,
jonka tavoitteena on palauttaa BE:n pitkän aikavälin kannattavuus. Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus
sitoutui ottamaan vastuulleen edellisiltä vuosilta peräisin olevien ydinalan rasitteiden rahoituksen, erityisesti
ennen BE:n ydinvoimaloiden rakenneuudistusta ja käytöstä poistamista ladatun polttoaineen huollon osalta.
Suunnitelmassa määrätään myös neuvottelemaan uudelleen polttoainejakelua ja käytetyn polttoaineen huoltoa
koskevat sopimukset British Nuclear Fuel Limited (BNFL) -valtionyhtiön kanssa. Uusissa sopimuksissa
BNFL:n näistä palveluista perimien hintojen pitäisi olla BE:lle aiempaa edullisemmat. BE neuvotteli myös
sopimuksen maksuajan pidennyksestä ja teki joitakin rahoitusjärjestelyjä päävelkojiensa kanssa. Se on myös
ottanut käyttöön uuden kaupankäyntistrategian ja luopunut Pohjois-Amerikassa olevista omaisuuseristään. BE
on myös saanut paikallisviranomaisilta kolmen kuukauden lykkäyksen verojen maksuun.

438. Komissio on alustavasti tutkinut ilmoitettua tukea EY:n perustamissopimuksen mukaisesti. Koska
jotkin kyseisistä toimenpiteistä koskevat Euratomin perustamissopimuksen soveltamisalaan liittyviä
seikkoja, niitä arvioidaan kyseisen sopimuksen tavoitteiden mukaisesti. Tähän mennessä saatujen
asiakirjojen perusteella komissio katsoo, että on vakavasti epäiltävä toimenpiteiden luonnetta ja
soveltuvuutta yhteismarkkinoille. Komissio epäilee erityisesti, palautuuko BE:n kannattavuus kohtuullisen
ajan kuluessa suunnitelman avulla, osallistuuko yritys riittävissä määrin rakenneuudistukseen ja voidaanko
tuki hyväksyä ilman vastasuoritteita. Suunnitelma ei vaikuta täyttävän valtiontuesta vaikeuksissa olevien
yritysten pelastamiseksi ja rakenneuudistukseksi annettujen yhteisön suuntaviivojen vaatimuksia.

439. Komissio päätti, että koska Espanjan viranomaiset eivät ole toteuttaneet riittäviä toimia periäkseen
maksamattomia veroja ja sosiaaliturvamaksuja Hilados y Tejidos Puigneró SA -yritykseltä (198), joka on
suuri espanjalainen tekstiili- ja vaatetusalan yritys, yritykselle on myönnetty tukea. Yrityksellä on ollut
rahoitusvaikeuksia 1990-luvun alusta. Vuonna 2000 sillä oli maksamatta veroja 44 miljoonaa euroa ja
sosiaaliturvamaksuja 60 miljoonaa euroa. Lisäksi yritys oli saanut Katalonian rahoituslaitoksen (ICF) tukea

¥195∂ EYVL C 288, 8.9.1999, s. 2–18.
¥196∂ C 52/2003.
¥197∂ Katso tiivistelmä asiasta NN 101/2002 XXXII:sta kilpailupolitiikkaa koskevasta kertomuksesta (2002).
¥198∂ C 70/2001, C 518/2003.
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erilaisten lainojen ja takausten muodossa, esimerkiksi 12 miljoonan euron lainan vuonna 2000. Komission
kannan mukaan nämä toimenpiteet ovat ilmoittamatonta valtiontukea.

440. Komissio arvioi tukea erityisesti valtiontuesta vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseksi ja
rakenneuudistukseksi annettujen yhteisön suuntaviivojen (199) nojalla. Tukea ei voitu katsoa
yhteismarkkinoille soveltuvaksi, koska tuen myöntämishetkellä ei ollut riittäviä takeita yrityksen
kannattavuuden palautumisesta ja koska kohtuuttomia kilpailunvääristymiä ei vältetty. Tuella on sen sijaan
autettu yritystä jatkamaan tuotantoa lisääntyvästä velkaantumisesta huolimatta ilman tarpeellisten
rakenneuudistustoimenpiteiden toteuttamista. Kilpailua on vääristänyt yrityksen osassa tuotantoaan
harjoittama alhainen hintapolitiikka. Espanjan on perittävä yhteismarkkinoille soveltumaton tuki
korkoineen tuensaajalta.

1.3 Takaukset julkisten pankkien hyväksi

441. Itävalta ilmoitti kahdesta Burgenlandin osavaltion myöntämästä takauksesta Bank Burgenland
AG:n (BB) hyväksi. (200) Kyseessä on itävaltalainen alueellinen pankki, jonka pääosakas on Burgenlandin
osavaltio. BB:lle on myönnetty osavaltion täytetakaus, jonka mukaisesti osavaltion olisi puututtava asiaan,
jos pankki joutuisi selvitystilaan tai konkurssiin ja jos sen varat eivät riittäisi kattamaan sen velkoja.
Rikollisen toiminnan takia BB:hen kohdistui vaateita, jotka olisivat johtaneet vararikkoon. Osavaltio
myönsi rajallisen, nimenomaisen takauksen, joka kattoi kyseessä olevat vaateet, joita ei voitu periä, jotta
vältyttäisiin BB:n konkurssilta sekä täytetakauksen mukaisilta maksuilta. BB:n lainasalkun
yksityiskohtaisessa tarkastuksessa todettiin myöhemmin muitakin järjestämättömiä luottoja. Voidakseen
pitää pankin toiminnassa Burgenlandin osavaltio ja Bank Austria sopivat, että Bank Austria luopuu tietyistä
lainoista ja vaatii vastineeksi takaisinmaksua tulevista tuotoista (tilanteen paranemista koskeva lauseke)
sekä luovuttaa omat Bank Burgenlandin osakkeensa (34 prosenttia) osavaltiolle yhdellä Itävallan šillingillä.
Osavaltio myönsi lisätakauksen, joka kattoi muut järjestämättömät luotot.

442. Komissio katsoi, että toimenpiteet olivat valtiontukea, koska pankin annettiin jatkaa liiketoimintaa,
sen sijaan että se olisi asetettu konkurssiin. Toimenpiteet katsottiin myös uudeksi tueksi, koska nykyistä
täytetakausta voitiin noudattaa vasta konkurssin jälkeen eikä ennen konkurssia pankin liiketoiminnan
jatkamiseksi. Uudet toimenpiteet olivat tätä laajempia.

443. Komissio arvioi rakenneuudistussuunnitelman alustavasti soveltamalla pelastus- ja
rakenneuudistustukea koskevissa suuntaviivoissa vahvistettuja edellytyksiä. Se kuitenkin epäili,
pystyttäisiinkö rakenneuudistussuunnitelmalla palauttamaan kannattavuus tehokkaasti. Itävalta ei
myöskään ollut esittänyt todisteita siitä, että kilpailun kohtuuton vääristyminen olisi vältetty esitetyillä
vastasuoritteilla. Komissio ei myöskään pystynyt päättelemään, oliko tuki tosiasiallisesti rajoitettu
vähimmäismäärään. Näiden avoimeksi jääneiden kysymysten vuoksi komissio teki 26. kesäkuuta 2003
päätöksen muodollisen tutkintamenettelyn aloittamisesta. (201)

444. Keväällä 2003 Ranskan viranomaiset hyväksyivät komission ehdotuksen lakkauttaa asteittain
Ranskan julkisen rahoituslaitoksen Caisse des Dépôts et Consignationsin (CDC) tytäryhtiölle CDC IXIS:lle
myönnetty takaus. (202) CDC siirsi liikepankkitoimintansa CDC IXIS:lle vuoden 2000 lopussa. CDC oli
päättänyt tukea tytäryhtiötään myöntämällä takauksen, joka kattaa suuren osan CDC IXIS:n toiminnoista.

¥199∂ EYVL C 288, 9.10.1999, s. 2–18.
¥200∂ C 44/2003 (ex NN 158/2001).
¥201∂ EUVL C 189, 9.8.2003.
¥202∂ E 50/2001.
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Päinvastoin kuin edellä mainitussa tapauksessa (Bank Burgenland) tytäryhtiö ei ole julkinen pankki vaan
liikepankki.

445. Komissio katsoi, että CDC IXIS:lle myönnetty takaus on valtiontukea koskevien sääntöjen
mukaisesti valtiontakaus. CDC ei voinut myöntää CDC IXIS:lle takausta ottamatta huomioon
julkisviranomaisten asettamia vaatimuksia, ja oli hyvin epätodennäköistä, että tällainen päätös voitaisiin
tehdä viranomaisten tietämättä. Komissio tarkasteli, voitaisiinko takaukseen soveltaa poikkeusta takauksia
koskevan komission tiedonannon mukaisesti. Oli kuitenkin selvää, ettei CDC:n takausta voitu pitää
soveltamisalaltaan tai ajallisesti rajoitettuna. Pääomamarkkinoilla toimivan rahoituslaitoksen salkun arvo
vaihtelee päivästä toiseen. Lisäksi takaukseen sisältyy tosiasiallisia ja potentiaalisia riskejä, jotka CDC
IXIS:n tapauksessa ovat erityisen huomattavia, koska se on vahvasti mukana johdannaiskaupassa ja koska
se harjoittaa muita taseen ulkopuolisia toimintoja. Takausta, jonka kohteena olevien toimintojen määrä ja
arvo vaihtelevat jatkuvasti ja joka tämän vuoksi merkitsee mahdollisia kuluja takaajalle, ei voida pitää
rajallisena. Lopuksi on todettava, että oli mahdotonta laskea tällaisesta avoimesta takauksesta maksettavan
provision markkinahintaa.

446. Komissio katsoi tämän vuoksi, että tämä takaus oli valtiontukea, johon ei voitu soveltaa poikkeusta.
Näin ollen komissio ehdotti tammikuussa 2003 takauksen asteittaista lakkauttamista, jonka Ranskan
hallitus hyväksyi. (203) Tällainen asteittainen lakkauttaminen merkitsee siirtymäaikaa, jonka aikana CDC
IXIS voi mukauttaa toiminta- ja oikeusympäristöään pystyäkseen toimimaan samalla tasolla kuin
kilpailijansa. Sen ansiosta myös vastapuolet tietävät selkeästi, missä tapauksissa takaus kattaa niiden CDC
IXIS:n kanssa suorittamat liiketoimet. Markkinat pystyvät näin ollen toimimaan täysin avoimesti.

1.4 Ympäristötuki

447. Komissio hyväksyi 9. heinäkuuta Saksan ohjelman uusiutuvista raaka-aineista tehtyjen
eristysaineiden käytön edistämiseksi. (204) Ohjelmasta saadaan avustusta 30 tai 40 euroa kuutiometriä kohti,
jos ostetaan uusiutuvista luonnonvaroista, kuten pellava- tai hamppukuidusta, viljasta tai lampaanvillasta,
tehtyjä eristysaineita. Avustuksilla on tarkoitus kannustaa ihmisiä ostamaan ympäristöä säästäviä
eristyslevyjä, jotka maksavat enemmän kuin perinteiset fossiilisista aineksista tehdyt levyt.

448. Yksi komission tärkeimmistä syistä hyväksyä suunnitellut avustukset oli se, että ympäristöä
säästävät levyt ovat huomattavasti kalliimpia kuin fossiilisista aineksista tehdyt levyt. Uusiutuvista raaka-
aineista tehdyt levyt tarjoavat ympäristöetuja perinteisiin eristysaineisiin verrattuna. Luonnonvaroja säästyy,
kun käytetään uusiutuvia raaka-aineita. Uusiutuvat raaka-aineet ovat yleensä hiilidioksidineutraaleja, joten
niiden käyttö suojaa ilmakehää ja edistää Kioton pöytäkirjan tavoitteiden saavuttamista. Ympäristöä
säästävien eristysaineiden ostoon kannustavat avustukset voidaan hyväksyä ympäristönsuojeluun
tarkoitettuna tukena. Periaatteessa avustukset eivät kuitenkaan korvaa kaikkia ympäristöä säästävien
eristysaineiden ostosta aiheutuvia lisäkustannuksia.

449. Komissio lopetti 30. huhtikuuta muodollisen tutkintamenettelyn Italian tukiohjelmasta, jonka
tavoitteena on vähentää kasvihuonepäästöjä Toscanassa. (205) Tukiohjelmalla oli tarkoitus kannustaa
uusiutuvien energialähteiden käyttöön ja energiansäästöön. Ohjelmaa arvioitiin energia-alan investointiin
liittyvien, ympäristönsuojelun valtiontukia koskevien komission suuntaviivojen E.1.3 kohdan
mukaisesti. (206)

¥203∂ C/2003/42/3.
¥204∂ EUVL C 197, 28.8.2003 (N 694/2002).
¥205∂ C 60/2002 (ex N 747/2001).
¥206∂ EYVL C 37, 3.2.2001, s. 3–15.
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450. Italian viranomaisten menettelyn aloittamisen jälkeen toimittamien tietojen perusteella katsottiin,
että 75 prosentin tukitaso oli tarpeen fotosähkölaitosten osalta. Tämäntyyppisiin investointeihin voitiin
ensimmäistä kertaa soveltaa suuntaviivojen 32 kohdan kolmatta alakohtaa, jossa mahdollistetaan tuen
myöntäminen tukikelpoisten kustannusten kokonaismäärälle edellyttäen, että tuen välttämättömyys
osoitetaan. Kyseessä on ennakkotapaus muille alueille ja jäsenvaltioille, kun ne panevat täytäntöön
aurinkoenergian käyttämisen edistämisohjelmia. (207)

451. Komissio totesi 4. helmikuuta, 5. helmikuuta, 19. helmikuuta ja 22. huhtikuuta eräät vesiohjelmat
ympäristönsuojelun valtiontukia koskevien komission suuntaviivojen mukaisiksi (tutkimusten osalta
sovellettiin T&K-puitteita). (208) Kyseisten ohjelmien toteuttajina ovat Ranskan vesivirastot, jotka ovat
juomaveden laadusta vastaavia julkisia virastoja. Ohjelmien tarkoituksena on tehdä tutkimuksia vesien
pilaantumisesta, vähentää yritysten vedenkulutusta, puhdistaa alueita, jotka voivat saastuttaa pohjavedet,
sekä ehkäistä juomaveden pilaantumista.

452. Komissio päätti 11. marraskuuta hyväksyä Yhdistyneen kuningaskunnan jätteenkierrätysohjelman
(Waste and Resources Action Programme, WRAP), josta oli aloitettu muodollinen tutkintamenettely
19. maaliskuuta.

453. WRAP sisältää kaksi tukitoimenpidettä: avustusrahaston ja takuurahaston. Kaikki WRAP:stä
avustuksina tai takauksina rahoitetut hankkeet perustuvat samaan ajatukseen, eli jätetuotteille (puu, muovi,
lasi, kivijäte, komposti) luodaan kysyntää tukemalla jätteenkierrätyslaitoksiin tehtäviä investointeja. Tämä
kannustaa puolestaan paikallisviranomaisia näiden jätteiden erilliskeruuseen. Yhdistyneen kuningaskunnan
viranomaiset odottavat, että jätetuotteille muodostuu markkinat ja että jätteenkierrätys lisääntyy.
Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaiset ilmoittivat näistä kahdesta tukitoimenpiteestä
ympäristönsuojelulle myönnettävää valtiontukea koskevien suuntaviivojen perusteella. Komissio katsoi
kuitenkin, ettei kyseisiä suuntaviivoja voida soveltaa. Suuntaviivoja sovelletaan tavallisesti investointeihin,
joiden tavoitteena on vähentää tuensaajan aiheuttamaa ympäristön saastumista. Niitä ei ole tarkoitus
soveltaa tilanteisiin, joissa tuensaajan koko taloudellinen toiminta (eli kyseisessä tapauksessa
jätteenkierrätys) on ympäristön kannalta hyödyllistä.

454. Koska toimenpiteet eivät kuulu ympäristönsuojelulle myönnettävästä valtiontuesta annettujen
suuntaviivojen soveltamisalaan, komissio arvioi, voidaanko niitä pitää yhteismarkkinoille soveltuvina EY:n
perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan nojalla. Komissio pani ensin merkille, että tukitoimenpiteillä
tuetaan jätteenkierrätystä, joka on ensisijainen ympäristötavoite yhteisössä. Tuki on tarpeen korvaamaan
tiettyjen, hyvin vähän kierrätettyjen jätetuotteiden kierrätykseen ja uusien, markkinoilla testaamattomien
kierrätystekniikoiden kehittämiseen liittyvät ylimääräiset kustannukset. Lisäksi tukimäärät ovat suhteellisen
pieniä, ja tuensaajien valitsemiseksi ja tukimäärän määrittelemiseksi käytetään avointa
tarjouskilpailumenettelyä. Lopuksi komissio totesi, että tukikelpoiset kustannukset ja tuki-intensiteetit
noudattavat ympäristönsuojelulle myönnettävästä valtiontuesta annetuissa suuntaviivoissa vahvistettuja
periaatteita. Näin ollen tukitoimenpiteitä voidaan pitää tavoitteisiin suhteutettuina, eivätkä ne rajoita
kilpailua kohtuuttomasti tai vaikuta jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Komissio katsoi näistä syistä, että
toimenpiteet ovat perustamissopimuksen mukaisia.

455. Maaliskuussa 2002 Yhdistynyt kuningaskunta ilmoitti yhteensä 35 miljoonan euron (23 miljoonan
Englannin punnan) tuesta Shottonille, joka on UPM-Kymmenen omistama, Pohjois-Walesissa sijaitseva

¥207∂ Katso myös 9.7.2003 tehty päätös asiassa N 762/2002, Italia (Marche) – epäpuhtauspäästöjen vähentäminen:
toimenpiteet, joilla edistetään saastepäästöjen ja energiankulutuksen vähentämistä ja uusiutuvien energialähteiden
käyttöä. Huomionarvoista on 75 prosentin osuus fotosähköenergian osalta.

¥208∂ N 492/2003, N 493/2003, N 494/b/2003 ja N 497/2003.
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sanomalehtipaperia tuottava tehdas. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 200 miljoonaa euroa. Shotton
valittiin avoimella tarjouskilpailumenettelyllä, mutta toimenpide on silti perustamissopimuksen 87 artiklan
1 kohdassa tarkoitettua valtiontukea. Tuen tarkoituksena on mukauttaa Shottonin laitteistoja ensiökuidun
korvaamiseksi jätepaperilla sanomalehtipaperin tuotannossa. Tämä kasvattaa jätepaperin kulutusta noin
321 000 tonnia vuodessa, joten Yhdistynyt kuningaskunta päätti ilmoittaa tuesta ympäristötukea koskevien
suuntaviivojen nojalla. Tukea myönnetään WRAP-ohjelmasta, jonka tarkoituksena on edistää kestävää
jätehuoltoa. Komissio päätti 2. lokakuuta 2002 aloittaa muodollisen tutkintamenettelyn tuesta (209), koska se
epäili, voidaanko tuki hyväksyä ympäristö- ja aluetukea koskevien suuntaviivojen nojalla. Investointi
vaikutti tavanomaiselta investoinnilta, koska nykyään on tavanomainen käytäntö tuottaa sanomalehtipaperia
jätepaperista ja koska tuki-intensiteetti oli huomattavasti korkeampi kuin aluetuen enimmäismäärä.

456. Komissio päätti 23. heinäkuuta (210) hyväksyä osan tuesta. Vaikka komissio tunnusti
ympäristöhyödyn, joka saadaan, kun jätepaperia kierrätetään, sen sijaan että se vietäisiin kaatopaikalle, se
katsoi, että ympäristötukea ei voitu myöntää koko investoinnille. Ympäristötukea koskevien suuntaviivojen
mukaisesti tukea voidaan myöntää ainoastaan investoinneille, jotka parantavat yrityksen omaa
ympäristösuoritusta. Tässä tapauksessa tuen tarkoituksena oli auttaa Yhdistynyttä kuningaskuntaa
parantamaan sen omaa yleistä ympäristösuoritusta sekä auttaa maata täyttämään sille EY:n kaatopaikka- ja
pakkausdirektiivien mukaan kuuluvat velvoitteet.

457. Osalla tuesta on tarkoitus rakentaa lietteenpolttolaitos, jonka pitäisi vähentää Shottonin tehtaan
aiheuttamaa saastumista. Tähän investointiosaan komissio sovelsi ympäristötukea koskevia suuntaviivoja,
joiden perusteella hyväksyttiin 13 miljoonan euron suuruinen tuki, sillä ilman tukea Shotton olisi jatkanut
lietteen levittämistä maalle, joten lietemäärät olisivat vielä kasvaneet. Tukikelpoisista
investointikustannuksista vähennettiin viiden vuoden aikana saatava taloudellinen hyöty suuntaviivojen
mukaisesti. Mukaan laskettiin polttolaitoksen tuottaman sähkön ja höyryn arvo sekä lietteenlevityksen
poisjäännistä syntynyt kustannussäästö. Lietteenpolttolaitos olisi suhteellisen suuri, sillä siinä poltettaisiin
myös esikäsiteltyä kotitalousjätettä. Komissio tarkisti, oliko tukikelpoiset kustannukset rajattu tiukasti
ympäristötavoitteiden täyttämisestä syntyviin lisäkustannuksiin, laskemalla myös, mitkä olisivat olleet
tukikelpoiset kustannukset, jos Shotton olisi rakentanut vain pienen lietteenpolttolaitoksen. Koska
ensimmäisten viiden vuoden aikana saatava taloudellinen hyöty olisi kuitenkin ollut vähäisempi, pienempi
investointi ei kuitenkaan olisi johtanut alhaisempiin tukikelpoisiin investointikustannuksiin.

458. Investointikustannuksia arvioitiin myös alueellisesta tuesta suurille investointihankkeille annettujen
monialaisten puitteiden perusteella. Komissio otti huomioon alue- ja ympäristötuen kasaantumista koskevat
säännöt ja hyväksyi 11 miljoonan euron lisätuen tällä perusteella. Komissio tuli siihen lopputulokseen, että
Shottonille voitiin myöntää yhteensä 24 miljoonaa euroa tukea.

459. Komissio hyväksyi 7. syyskuuta hylätyistä kivihiilikaivoksista talteen otetusta metaanista
(Coal Mine Methane, CMM) tuotetun sähkön vapauttamista ilmastonmuutosmaksusta koskevan
ohjelman. (211) Se tutki ensin ohjelmaa perusteellisesti EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan
2 kohdan perusteella. Komissio arvioi, onko valtiontuki perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan
c alakohdan mukaista suuntaviivojen ja erityisesti niiden E.3.1 jakson nojalla. Komissio katsoo, että
hylätyissä kivihiilikaivoksissa sähköntuotantoa varten tapahtuva metaanin poraus on vastuullista
jätteenkäsittelyä, joten toiminta noudattaa suuntaviivojen 42 kohdan a alakohdan perusajatusta.

¥209∂ C(2002) 3569.
¥210∂ C 61/2002, EUVL L 314, 8.11.2003.
¥211∂ C 12/2003 (ex N 778/2002).
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460. CMM:n käyttö sähköntuotannossa säästää energiaa. Koska energiansäästötoimenpiteillä pyritään
energialähteiden kestävään käyttöön ja kasvihuonekaasujen vähentämiseen, toimenpiteen voidaan katsoa
edistävän energiansäästöä suuntaviivojen 42 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla. (212) Tukea
myönnetään viisi vuotta, eikä se ylitä 50:tä prosenttia ylimääräisistä kustannuksista CMM:n toimittajien
eikä sähköntuottajien tasolla.

461. Komissio teki 11. kesäkuuta kauaskantoisen päätöksen Yhdistyneen kuningaskunnan
tukitoimenpiteestä (213), jonka tavoitteena on saastuneiden maa-alueiden, teollisen joutomaan ja hylättyjen
maa-alueiden kunnostaminen. Yhdistyneen kuningaskunnan toteuttamalla toimenpiteellä halutaan saada
tällaiset maa-alueet takaisin tuotantokäyttöön korjaamalla aikaisemman käytön aiheuttamia haitallisia
vaikutuksia ja muuttamalla maa-alueet sopiviksi uusiin käyttötarkoituksiin. Tämä vähentää
rakentamattomiin viheralueisiin kohdistuvaa painetta ja rajoittaa kaupunkien suunnittelematonta leviämistä.
Ne ohjelman osatoimenpiteet, joiden tavoitteena on saastuneiden teollisuusalueiden kunnostaminen,
todettiin yhteismarkkinoille soveltuviksi, sillä ne täyttävät ympäristönsuojelulle myönnettävää valtiontukea
koskevien yhteisön suuntaviivojen 38 kohdassa vahvistetut edellytykset.

462. Joidenkin osatoimenpiteiden tavoitteena on hylättyjä rakennuksia, rakenteita tai tehtaita sisältävien
maa-alueiden kunnostus. Niitä arvioitiin suoraan EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan
c alakohdan perusteella. Komission kannan mukaan nämä osatoimenpiteet ovat yhteismarkkinoille
soveltuvia, sillä niillä edistetään kahta yhteisön tavoitetta eli ympäristönsuojelua ja kestävää kehitystä, eikä
niillä ole suhteettomia vaikutuksia kilpailuun eikä talouskasvuun.

1.5 Tutkimus- ja kehitystuki (T&K)

463. Komissio päätti 23. heinäkuuta hyväksyä Baskimaan hallituksen hankkeen myöntää
halpakorkoinen laina Gamesa-yritykselle. Yritys osallistuu kahden uuden, alueellisen lentokonemallin
kehittämiseen brasilialaisen Embraer-yrityksen kanssa. (214) Komissio oli aloittanut 12. maaliskuuta 2002
perusteellisen tutkimuksen varmistaakseen, noudattaako Espanjan viranomaisten ilmoittama
luotonantohanke tutkimus- ja kehitystyöhön (T&K) myönnettävästä valtiontuesta annettuja yhteisön
sääntöjä. (215) Tuolloin komissio ilmaisi epäilevänsä tuen kannustavaa vaikutusta sekä tiettyjen
sertifiointitoimien ja huoltotutkimusten tukikelpoisuutta.

464. Tarkasteltuaan yksityiskohtaisen tutkintamenettelyn aloittamisen jälkeen saamiaan tietoja komissio
tuli siihen lopputulokseen, että tuen kannustava vaikutus oli pystytty osoittamaan. Komissio katsoi
kuitenkin, että sen epäilykset sertifiointitoimien ja huoltotutkimusten liiallisesta markkinalähekkäisyydestä
eivät olleet poistuneet. Komissio katsoi näin ollen, että tukihanketta voidaan pitää EY:n
perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukaisena edellyttäen, että sertifiointitoimista ja
huoltotutkimuksista aiheutuvat kustannukset vähennetään tukikelpoisista kustannuksista ja että tuen
bruttoavustusekvivalentti ei ylitä 30:tä prosenttia tästä laskutoimituksesta seuraavista tukikelpoisista
kustannuksista.

¥212∂ Samojen perustelujen osalta katso komission päätös valtiontuesta N 74/b/2002, Suomi (EUVL C 59, 14.3.2003, s. 23), ja
erityisesti sen 3.2.2 kohta.

¥213∂ N 385/2002.
¥214∂ C 20/2002.
¥215∂ EYVL C 45, 17.2.1996, s. 5.
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465. Komissio päätti 13. toukokuuta, että ranskalaiselle Latécoère-yritykselle myönnettävä yksittäinen
tuki oli T&K-puitteiden mukainen. (216) Yritykselle myönnetään tukea sen osallistumisesta Dassault
Aviation -yrityksen uuteen F7X-liikelentokonehankkeeseen. Latécoère valmistaa kaikki lentokoneen
takarungot. Takarunko on erityisen merkityksellinen, koska siinä sijaitsevat lentokoneen kolme moottoria.
Tuki myönnetään 26 miljoonan euron suuruisena lainana, joka maksetaan takaisin, jos hanke onnistuu.

466. Komissio päätti 7. helmikuuta aloittaa EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 3 kohdan mukaisen
muodollisen tutkintamenettelyn osasta IFS SpA -yrityksen toteuttamaa T&K-hanketta. Komissio epäili,
voidaanko esikliiniset tutkimukset (hankkeen V vaihe) luokitella yhteisön määritelmän mukaiseksi
teolliseksi tutkimukseksi – eikä kilpailua edeltäväksi kehitykseksi –, jolloin niiden tuki-intensiteetti olisi
50 prosenttia. Esikliiniset tutkimukset suoritetaan ennen I vaiheen kliinisiä tutkimuksia. Vaikuttavat aineet
testataan laboratoriossa eri eläinlajeilla siten, että käytetään asteittain yhä lähempänä ihmistä olevia
eläinlajeja. Vaikka esikliiniset tutkimussuunnitelmat perustuvat eri eläinlajeilla tehtäviin testeihin, joiden
tulokset kirjataan ja joita analysoidaan kriittisesti sen määrittämiseksi, voidaanko I vaiheen tutkimukset
aloittaa, ne – samoin kuin I vaiheen kliiniset tutkimuksetkin – perustuvat tuotteen prototyyppiversioihin,
jotka saattavat olla vielä varsin epätäydellisiä. Tässä mielessä esikliinisiä tutkimuksia voitaisiin pitää
samankaltaisina kuin I vaiheen kliinisiä tutkimuksia. Ne suoritetaan keskeneräisemmillä tuotteilla ja ennen
I vaiheen tutkimuksia, joten ne eivät ole lähempänä markkinoita kuin I vaiheen tutkimukset.

467. Edellä esitetyn perusteella komissio ei periaatteessa voinut sulkea pois sitä, että ainakin osa
esikliinisistä tutkimuksista oli luokiteltavissa kilpailua edeltäväksi kehitykseksi. Tuensaajan (IFS) esittämien
tietojen perusteella ja ottaen huomioon, että huomattava osa (60–70 prosenttia) lääkeaineen esikliinisen
kehittämisvaiheen tutkimuksista ei tuota tuloksia, komissio katsoi 26. marraskuuta, että saadut tiedot voivat
osoittautua olennaisiksi vasta myöhemmässä kehitysvaiheessa. Kymmenen prosentin onnistumisaste on itse
asiassa alan keskimääräisten tulosten mukainen, ja se osoittaa, että tämän lääkekehitysvaiheen tulokset ovat
vielä varsin kaukana lääkkeen tuotannosta ja markkinoinnista. Tämän vuoksi esikliinisiä tutkimuksia voidaan
kyseisessä tapauksessa pitää T&K-puitteissa tarkoitettuna teollisena tutkimustoimintana.

468. Komissio päätti 10. joulukuuta olla vastustamatta investointeja varten tehtyä verovarantoa
Portugalissa. (217) Toimenpiteen tavoitteena on kannustaa tuottaviin investointeihin ja edistää
T&K-toiminnan kehitystä. Ohjelmassa yritykset voivat perustaa verovarannon, joka on 20 prosenttia
niiden maksettavaksi vuosina 2003 ja 2004 tulevasta verosta, edellyttäen, että tämä summa käytetään
kahden vuoden kuluessa verovarannon perustamisesta joko alkuinvestointeihin tai T&K-hankkeisiin.
Ohjelma kattaa koko Portugalin alueen, ja se on avoin kaikille kaivos- ja tehdasteollisuusalan
yrityksille sekä hotelleille, ravintoloille, matkatoimistoille ja muille matkailualan yrityksille.
Toimenpiteen kokonaistalousarvio on 318 miljoonaa euroa kahden täytäntöönpanovuoden aikana.

469. Komissio tarkasteli ilmoitusta alueellisia valtiontukia koskevien yhteisön suuntaviivojen perusteella
alkuinvestointien osalta sekä tutkimus- ja kehitystyöhön myönnettävää valtiontukea koskevien yhteisön
puitteiden perusteella T&K-hankkeiden osalta. Portugali ehdotti alkuinvestoinnille teknistä määritelmää,
jonka mukaan kyseessä on yrityksen uusiin aineellisiin kiinteisiin varoihin tietyllä ajanjaksolla tekemien
bruttoinvestointien sekä yrityksen taseeseen samalla viiteajalla sisältyvien kaikkien aineellisten kiinteiden
varojen myynnin, kuoletusten ja taseeseen uudelleen otettujen määrien välinen erotus. Komissio katsoi, että
tämä tekninen määritelmä noudattaa alueellisia valtiontukia koskevia yhteisön suuntaviivoja, sillä se sulkee
pois korvausinvestoinnit. Koska toimenpiteen tukikelpoiset kustannukset, tuki-intensiteetit ja muut
edellytykset noudattavat sovellettavaa valtiontukilainsäädäntöä, komissio ei vastustanut toimenpidettä.

¥216∂ N 453/2002.
¥217∂ N 247/2003.
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470. Komissio sai 27. toukokuuta päätökseen muodollisen tutkintamenettelyn, joka koski Steyrissä
Itävallassa sijaitsevalle moottoreita valmistavalle BMW:n tehtaalle myönnettävää tukea. (218) Suunnitellun
tuen määrä on 37,2 miljoonaa euroa (nykyarvo). Komissio hyväksyi siitä suurimman osan. Hankkeesta
ilmoitettiin huhtikuussa 2002; tämän vuoksi sitä arvioitiin aluetuen osalta moottoriajoneuvoalan
valtiontukia koskevan yhteisön puitesäännön mukaisesti. Komissio katsoi, että yhteensä 29,9 miljoonaa
euroa aluetukea, koulutustukea, ympäristötukea ja T&K-tukea noudattaa yhteisön asianomaisia sääntöjä.

471. Tuesta 7,3:a miljoonaa euroa ei kuitenkaan voitu katsoa näiden sääntöjen mukaiseksi, joten sitä ei
voitu myöntää. Tehtävä vähennys koskee osaa aluetuesta ja T&K-tuesta sekä innovaatiotukea. Alueellisen
investointituen osalta komissio katsoi, ettei sijoittautumisesta Steyriin aiheutunut niin paljon alueellista
haittaa kuin ilmoituksessa esitettiin vaihtoehtona olleeseen Saksan Landshutiin verrattuna. Kapasiteetin
lisääntymisen vuoksi sallittua tuki-intensiteettiä alennettiin. Tutkimus- ja kehitystuen osalta komissio
katsoi, että BMW olisi toteuttanut tietyt T&K-hankkeet kilpailukykynsä säilyttämiseksi, vaikka tukea ei
olisi myönnettykään. Koska näiden hankkeiden osalta ei ollut osoitettu tuen kannustavaa vaikutusta,
suunniteltua tukea ei pidetty yhteismarkkinoille soveltuvana. Suunniteltua innovaatiotukea ajatellen
kyseisiä hankkeita ei voitu pitää aidosti innovatiivisina, sillä innovaatio olisi edellyttänyt, että muut teolliset
toimijat eivät olisi käyttäneet tai markkinoineet kyseistä teknologiaa. Lisäksi kyseisen tuen ei voitu katsoa
kannustavan teolliseen tai teknologiseen riskinottoon, sillä BMW olisi toteuttanut investoinnin ilman
valtiontukeakin. Tämän vuoksi suunniteltua innovaatiotukea ei voitu hyväksyä.

1.6 Koulutustuki

472. Komissio antoi 17. syyskuuta Italialle luvan myöntää yhteensä 44 miljoonaa euroa koulutustukea
Fiat Autolle ja Comaulle, kahdelle Fiat-ryhmään kuuluvalle yritykselle. (219) Tuki myönnettiin
kolmivuotiselle koulutusohjelmalle, jonka arvo on 84 miljoonaa euroa. Ohjelman tavoitteena on parantaa
näiden kahden yrityksen palveluksessa Italiassa olevien työntekijöiden ammattitaitoa ja työllistyvyyttä.
Komissio arvioi tuen soveltuvuutta yhteismarkkinoille koulutushankkeiden valtiontukea koskevien
sääntöjen (220) perusteella ja katsoi, että tuki noudatti kyseisissä säännöissä esitettyjä vaatimuksia. Tämän
vuoksi se päätti hyväksyä suunnitellun tuen.

2 Aluetuet

473. Komissio päätti 2. huhtikuuta olla vastustamatta Kreikan viranomaisten myöntämää tukea, jonka
tavoitteena on polttoaineen kuljetusputken rakentaminen Ateenan uudelle kansainväliselle
lentokentälle. (221) Nykyään polttoainetta kuljetetaan 120 kuorma-autolla päivittäin 60 kilometriä. Putken
rakentaminen edistää Attikan alueen kehitystä, sillä se tarjoaa polttoaineen kuljetukseen aiempaa
turvallisemman ja ympäristöä säästävämmän tavan. Tämän vuoksi suunniteltua tukea, jonka määrä alittaa
alueellisissa suuntaviivoissa vahvistetun tuen enimmäismäärän, pidetään yhteismarkkinoille soveltuvana
EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan a alakohdan nojalla.

474. Komissio aloitti 5. helmikuuta muodollisen tutkintamenettelyn toimenpiteestä, jonka tavoitteena
on auttaa kehittämään pienyrityksille niiden käynnistämisvaiheessa tarkoitettuja yrityshautomoita (SBS
Incubation Fund). (222) Rahaston talousarvio olisi neljän vuoden aikana 115 miljoonaa euroa, ja siitä

¥218∂ C 64/2002.
¥219∂ N 322/2003.
¥220∂ Komission asetus (EY) N:o 68/2001 (EYVL L 10, 13.1.2001, s. 20–29).
¥221∂ N 527/2002.
¥222∂ C 7/2003 (ex N 107/2001).
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myönnettäisiin edullisia lainoja yrityksille, joiden tarkoituksena on käynnistää ja ylläpitää
yrityshautomoita mutta jotka eivät saa yksityissektorilta rahoitusta. Rahastosta myönnettäisiin tukea
myös Yhdistyneen kuningaskunnan kehittyneimmillä alueilla sijaitseville suurille yrityksille. Tämä ei
noudata alueellisia valtiontukia koskevia suuntaviivoja (223), joiden mukaan suurille yrityksille voidaan
myöntää investointitukea ainoastaan kaikkein köyhimmillä alueilla. Lisäksi Yhdistyneen kuningas-
kunnan viranomaiset eivät sitoutuneet noudattamaan alueellisten suuntaviivojen tai pienille ja keski-
suurille yrityksille myönnettävästä valtiontuesta annetun komission asetuksen (EY) N:o 70/2001 (224)
mukaisia tuen enimmäisintensiteettejä eivätkä tuen kasaantumista koskevia sääntöjä. Lisäksi lainalla
katettaisiin osa yrityshautomoiden käyttöpääomasta, joka saattaa olla toimintatukea.

2.1 Merentakaisille alueille myönnettävät valtiontuet

475. Eräät jäsenvaltiot pyysivät täytäntöönpanoasetuksesta käydyn lausuntokierroksen yhteydessä (katso
edellä 2.2.4) komissiota vahvistamaan tietyt erityisedellytykset merentakaisille alueille. Ne jäsenvaltiot,
joilla edelleen on merentakaisia alueita, olivat laatineet muistion, jossa ne toivovat näitä alueita koskevien
näkökohtien huomioonottamista lainsäädännöllisissä toimenpiteissä. Ennen tätä valtiontukitoimenpiteitä
arvioidaan kuitenkin yleisesti sovellettavien sääntöjen mukaisesti.

476. Näiden alueiden osalta tehtiin vuosina 2000–2003 useita päätöksiä. Komission 21. heinäkuuta
tekemät päätökset merentakaisten alueiden ohjelmaa koskevasta Ranskan laista olivat tärkeimmät vuonna
2003 hyväksytyt päätökset. (225) Komissio hyväksyi merentakaisten alueiden ohjelmaa koskevan Ranskan
lain verotuksellisen osion 11. marraskuuta ja sosiaalisen osion 16. joulukuuta 2003. Se katsoi, että
suunnitellut toimintatuet olivat oikeassa suhteessa niihin haittoihin, joita niillä yritettiin lievittää, ja että
toimintatukien myönteinen vaikutus alueelliseen kehitykseen sekä niiden luonne tekevät ne perustelluiksi
alueellisia valtiontukia koskevien suuntaviivojen 4.16.2 kohdan mukaisesti.

2.2 Ongelmalliset kaupunkialueet

477. Komissio hyväksyi 16. joulukuuta 2003 Ranskan kaupunkien vapaa-alueita (zones franches
urbaines, ZFU) koskevan säännöksen laajentamisen 41 uuteen ongelmalliseen kaupunkialueeseen.
Ranskassa on jo 44 kaupunkien vapaa-aluetta. (226) Ohjelman tarkoituksena on tukea taloudellista toimintaa
ongelmallisilla kaupunkialueilla vahvistamalla lähinnä pienyrityksistä koostuvaa taloudellista lähiverkkoa.
Kannustimina käytetään erityisvapautuksia veroista ja sosiaalimaksuista työllisyyden parantamiseksi.

478. Komissio oli hyväksynyt 23. huhtikuuta 1996 (227) ZFU-säännöksen, joka otettiin käyttöön
kaupunkien elvytyspaketista 14. marraskuuta 1996 annetulla Ranskan lailla nro 96-987, sekä 30. huhtikuuta
2003 (228) tämän säännöksen soveltamisajan pidennyksen jo aiemmin valittujen kaupunkialueiden osalta
1. päivästä tammikuuta 2003 alkaen. Kohteena olivat näillä kaupunkialueilla vastaperustetut tai käynnistetyt
pienyritykset, ja soveltamisaika on viisi vuotta. Komissio katsoi tuen noudattavan EY:n
perustamissopimusta sen 87 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukaisesti.

¥223∂ EYVL C 74, 10.3.1998, s. 9–31 (98/C 74/06).
¥224∂ Asetus (EY) N:o 70/2001 (EYVL L 10, 13.1.2001).
¥225∂ N 96/a/2003 ja N 96/b/2003.
¥226∂ N 211/2003.
¥227∂ N 159/1996.
¥228∂ N 766/2002.
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3 Verotuet

Valtiontukisääntöjen soveltaminen verotoimenpiteisiin

479. Vuonna 2003 komissio täsmensi kantaansa verotukena myönnettävään valtiontukeen. Erityisesti
komissio arvioi ”edun” käsitettä sovellettaessa vaihtoehtoisia verotusmenetelmiä, joita ovat muun muassa
kustannusvoittolisämenetelmä (niin kutsuttu cost plus -menetelmä) (229) ja verovapautusmenetelmä (230).
Menetelmien tavoitteena on pystyä yhä paremmin arvioimaan konsernin sisäisten, rajatylittävien toimintojen
synnyttämiä tuloja. Komissio tarkensi, että määriteltäessä, sisältääkö vaihtoehtoinen verotusmenetelmä
valtiontukea, on selvitettävä, onko kyseisen menetelmän seurauksena syntyvä verorasitus pienempi kuin
verorasitus, joka olisi syntynyt, jos olisi sovellettu perinteistä verotusmenetelmää.

480. Komissio tarkensi lisäksi, että jos jollekin monikansallisen konsernin jäsenelle myönnetty verotuki
hyödyttää suoraan myös muita ulkomailla sijaitsevia konsernin jäseniä, kyseiset jäsenet on myös katsottava
edunsaajiksi. Lisäksi komissio katsoi, että valtion varojen siirtoa on arvioitava edunsaajan tilanteen
kannalta. (231)

481. Aineellisen valikoivuuden osalta komissio teki selväksi, että vaikka jotkin toimenpiteet ovat
käytännöllisesti katsoen avoimia kaikille talouden aloille, ne voidaan kuitenkin määritellä valikoiviksi, jos
tietyt yritykset suljetaan niiden ulkopuolelle. Kyseessä voivat esimerkiksi olla toimenpiteet, joita
sovelletaan pelkästään monikansallisiin yrityksiin (232) tai riittävän suuriin yrityksiin (233).

482. Alueellisen valikoivuuden osalta komissio totesi, että paikallis- tai alueviranomaisen
verotuksellisen itsehallinnon nojalla toteuttama toimenpide voidaan määritellä valikoivaksi, jos kyseinen
viranomainen myöntää poikkeuksen kansallisen verojärjestelmän mukaisen veron maksusta. (233)

483. Komissio suhtautui varauksellisesti myös verojärjestelmän luonteen tai yleisen rakenteen vuoksi
eriytettyihin verotoimenpiteisiin. Se pyrki erityisesti varmistamaan, että jäsenvaltioiden esittämät perustelut
ovat johdonmukaisia yritysten tukikelpoisuuden määrittelemiseen sovellettavien perusteiden kanssa. (234)

¥229∂ Menetelmässä käytetään tavarantoimittajalle (tai palveluntarjoajalle) osakkuusyritysten välisissä liiketoimissa aiheutuvia
kustannuksia. Näihin kustannuksiin lisätään kustannusvoittolisä kohtuullisen voiton selvittämiseksi. Huomioon otetaan
hoidetut tehtävät, käytetyt varat, otetut riskit ja markkinaolosuhteet. Vuonna 2003 komissio täsmensi kantaansa
kustannusvoittolisämenetelmän soveltamiseen perustuvien järjestelmien laillisuudesta seuraavien asioiden yhteydessä:
Belgiassa sijaitsevia koordinointikeskuksia koskeva tukiohjelma, 17.2.2003 tehty päätös (EUVL L 282, 30.10.2003);
luxemburgilaisia rahoitusyhtiöitä koskeva tukiohjelma, 16.10.2002 tehty päätös (EUVL L 153, 20.6.2003); Biskajan
koordinointikeskuksia koskeva tukiohjelma (Espanja), 22.8.2002 tehty päätös (EUVL L 31, 6.2.2003); Ranskan
tukiohjelma pääkonttoreiden ja logistiikkakeskusten hyväksi, 13.6.2003 tehty päätös (ei vielä julkaistu); Belgian
tukiohjelma yhdysvaltalaisten myyntiyhtiöiden hyväksi, 24.6.2003 tehty päätös (ei vielä julkaistu).

¥230∂ Menetelmän tarkoituksena on välttää kaksinkertaista verotusta. Kansallista veroa ei makseta lainkaan ulkomailla
määrätyn veron suuruudesta riippumatta. Komissio on esittänyt kantansa tämän menetelmän laillisuudesta 17.2.2003
tekemässään päätöksessä ulkomailta saatujen tulojen verotukseen sovellettavasta Irlannin tukiohjelmasta (EUVL L 204,
13.8.2003, s. 51).

¥231∂ Katso edellä mainittu Belgian toteuttama koordinointikeskuksia koskeva tukiohjelma sekä Alankomaiden kansainvälisen
rahoitustoiminnan tukemiseksi toteuttama tukitoimenpide, 17.2.2003 tehty päätös (EUVL L 180, 18.7.2003), 91 kohta ja
sitä seuraavat kohdat.

¥232∂ Toimenpiteestä, jonka Alankomaat on toteuttanut kansainvälisen rahoitustoiminnan tukemiseksi, 17.2.2003 tehty päätös
(EUVL L 180, 18.7.2003) sekä Ranskan tukiohjelmasta finanssihallintokeskusten hyväksi 11.12.2002 tehty päätös (ei
vielä julkaistu).

¥233∂ Päätös 11.12.2002, EUVL L 150, 18.6.2003, s. 52.
¥234∂ Katso edellä mainittu Alankomaiden kansainvälisen rahoitustoiminnan tukemiseksi toteuttama tukitoimenpide.
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484. Lisäksi komissio sovelsi vuonna 2003 useissa kustannusvoittolisämenetelmää koskevissa
päätöksissään luottamuksensuojan periaatetta. Yhteisöjen tuomioistuimen ja ensimmäisen oikeusasteen
tuomioistuimen oikeuskäytäntöä noudattaen komissio soveltaa tätä periaatetta tiukasti. Se hyväksyi
periaatteen tunnustamisen näissä asioissa, koska ne ovat verrattavissa samankaltaiseen Belgian
tukiohjelmaan, jonka aiemmin oli katsottu olevan perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohdan
soveltamisalan ulkopuolella.

485. Belgian koordinointikeskukset: vuonna 2003 komissio teki kaksi päätöstä Belgian tukiohjelmista,
joiden kohteena ovat suurten monikansallisten yritysten koordinointikeskukset (tukikelpoisuusperusteet
maiden määrän, omien varojen määrän ja liikevaihdon osalta). Koordinointikeskus voidaan määritellä
taloudelliseksi yksiköksi, joka konsernin sisällä keskittää ja koordinoi konsernin hyväksi tiettyjä
tukitoimintoja, kuten rahoitus, kassanhallinta ja kirjanpito sekä myös henkilöstöhallinta, tietotekniikka tai
verotusneuvonta. Keskittäminen johtaa periaatteessa mittakaavaetuihin.

486. Ensimmäinen päätös tehtiin 17. helmikuuta (235) (se oikaistiin 23. huhtikuuta). Kyseessä oli
lopullinen kielteinen päätös, joka koski vuodesta 1982 voimassa ollutta ohjelmaa. Koska päätös koski
komission aiemmin hyväksymää, voimassa olevaa tukea, tukien takaisinperintää ei vaadittu ja ohjelman
soveltamisalaan päätöksen hyväksymispäivänä kuuluneille keskuksille myönnettiin siirtymäkausi. Toinen,
komission 23. huhtikuuta 2003 tekemä päätös (235) koski uutta ohjelmaa, jolla Belgia aikoi korvata vuoden
1982 ohjelman. Kyseessä oli osittain myönteinen päätös, jossa aloitettiin menettely kolmesta uuteen,
toukokuussa 2002 ilmoitettuun ohjelmaan sisältyvästä osatekijästä. Ensimmäinen koordinointikeskuksia
koskeva ohjelma perustuu 30. joulukuuta 1982 annettuun kuninkaan asetukseen nro 187. Ohjelmasta voivat
hyötyä ainoastaan asetuksessa etukäteen erikseen hyväksytyt keskukset. Hyväksyntä on voimassa
kymmenen vuotta, ja se voidaan uusia.

487. Yleisistä oikeussäännöistä poiketen hyväksyttyjen keskusten verotettava tulo määräytyy
kiinteämääräisenä prosenttina kuluista ja toimintamenoista (kustannusvoittolisämenetelmä).
Kustannusperusta kattaa kaikki keskuksen kulut henkilöstökuluja, rahoituskuluja ja yhtiöveroja lukuun
ottamatta, mitä komissio on arvostellut. Voittomarginaali on periaatteessa vahvistettava joka kerta erikseen
keskuksen tosiasiallisen toiminnan perusteella, mutta se oli vahvistettu yleisesti ottaen kahdeksaksi
prosentiksi, mitä komissio myös arvosteli. Joidenkin arvioiden mukaan järjestelmän ansiosta todellinen
veroprosentti olisi yksi prosentti verrattuna Belgian tuolloiseen 39 prosentin yhtiöveroon. Lisäksi
hyväksytyillä keskuksilla on myös erityisvapautus lähdeverosta ja pääoman hankintaverosta, mitä pidetään
yhteismarkkinoille soveltumattomana tukena.

488. Lähes 250 keskusta voivat jatkossakin hyödyntää ohjelmaa. Niiden hyväksyntä oli voimassa
komission lopullisen päätöksen hyväksymishetkellä. Joissakin tapauksissa ohjelmaa voidaan hyödyntää
vuoden 2010 loppuun saakka. Uudessa ohjelmassa muutetaan vanhaa ohjelmaa. Siinä sovelletaan
kustannusvoittolisämenetelmää uudella tavalla, joka komission kannan mukaan ei enää sinällään sisällä
tukea. Uudessa ohjelmassa on kuitenkin säilytetty komission aikaisemmin vastustama vapautus
lähdeverosta ja pääoman hankintaverosta, joten komissiolla ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin aloittaa
muodollinen menettely uudestaan.

489. Näiden ohjelmien tarkastelu nosti esille periaatteellisia ja menettelyihin liittyviä kysymyksiä, joihin
komissio pyrki vastaamaan kyseisissä kahdessa vuonna 2003 tekemässään päätöksessä (236). Erityisesti
kannattaa mainita seuraavat kysymykset: suhtautuminen aiemmin muuksi kuin tueksi määriteltyihin
tukiohjelmiin, edunsaajayrityksillä tällaisen aiemman hyväksynnän perusteella olevan tietyn perustellun

¥235∂ EUVL L 282, 30.10.2003, C 15/2002.
¥236∂ EUVL L 282, 30.10.2003, C 15/2002.
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luottamuksen tunnustaminen, veroviranomaisen yksipuoliset ennakkopäätökset verovelvollisen tulevien
investointien tai tulevan toiminnan tietynlaisesta verokohtelusta sekä vaihtoehtoisten kiinteiden
menetelmien käyttäminen verotettavan voiton määrittelyssä.

490. Asiasta nousseessa riita-asiassa tehtiin lopullinen kielteinen päätös 17. helmikuuta; tämän jälkeen
Belgian kuningaskunta ja Forum 187, koordinointikeskukset yhdistävä ammattialajärjestö, nostivat
kumoamiskanteet. Yhteisöjen tuomioistuin lykkäsi 26. kesäkuuta komission päätöksen täytäntöönpanoa,
siltä osin kuin siinä kielletään ohjelman uusiminen niiden keskusten osalta, joiden hyväksyntä päättyy.
Täytäntöönpanoa lykätään, kunnes pääasiassa annetaan tuomio. (237) Samanaikaisesti kun neuvoteltiin
veropaketin hyväksymisestä (veropaketti muodostuu korkotulojen verottamista koskevasta direktiivistä,
korkoja ja rojalteja koskevasta direktiivistä sekä yritysverotuksen menettelysäännöistä), Belgia pyysi
neuvostoa soveltamaan perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdan 3 alakohtaa vanhan ohjelman
hyväksymiseksi vuoteen 2005 asti. Neuvosto päätti 16. heinäkuuta (238) hyväksyä pyynnön komission
helmikuussa tekemän lopullisen päätöksen vastaisesti. Kiistäen tällaisen menettelyn laillisuuden komissio
nosti vuorostaan tuomioistuimessa kumoamiskanteen neuvostoa vastaan.

491. Kansainvälinen rahoitustoiminta (Alankomaat): komissio lopetti 17. helmikuuta kielteisellä
päätöksellä menettelyn, joka oli aloitettu 11. heinäkuuta 2001 Alankomaiden kansainväliseen
rahoitustoimintaan soveltaman verotusjärjestelmän osalta. (239)

492. Kyseinen verotusjärjestelmä mahdollistaa verottoman erityisvarauksen kansainvälisen
rahoitustoiminnan riskien kattamiseksi. Järjestelmää ei ollut varattu tietyille talouden aloille tai
Alankomaiden tietyille alueille. Komissio katsoi kuitenkin, että kyseessä oli valikoiva toimenpide, sillä
järjestelmää pystyivät hyödyntämään ainoastaan vähintään neljässä maassa tai kahdessa maanosassa
toimivat yritykset. Komissio kiisti väitteen, jonka mukaan neljän maan tai kahden maanosan
vähimmäisvaatimuksen tavoitteena oli ainoastaan vahvistaa puolueettomat perusteet sen varmistamiseksi,
että järjestelmän perusvaatimukset täyttyivät. Vaikka verojärjestelmässä onkin järkevää asettaa tiettyjä
enimmäis- tai vähimmäisarvoja, joiden tarkoituksena on varmistaa järjestelmän moitteeton toiminta, nämä
raja-arvot eivät saa johtaa kohtuuttomiin vaatimuksiin, jotka eivät ole oikeassa suhteessa asetettuihin
tavoitteisiin. Ainoastaan kolmessa maassa tai yhdessä maanosassa toimiviin konserneihin ei objektiivisesti
arvioiden kohdistu vähemmän kansainvälisen rahoitustoiminnan riskejä.

493. Komissio torjui myös sen väitteen, että verotusetuuden myöntämistä rajatulle joukolle yrityksiä
voitaisiin perustella yhtiöveropohjan keinotekoisen murenemisen estämisellä tai sillä, että Alankomaissa
harjoitettavan konsernirahoitustoiminnan kilpailukyky oli riittämätön ennen vuotta 1997. Nämä tavoitteet
liittyvät pikemminkin talouspoliittisiin pyrkimyksiin, eivätkä ne ole ominaisia Alankomaiden
verojärjestelmälle sinänsä. Sikäli kuin järjestelmän tarjoamat edut eivät liity investointien toteuttamiseen,
työpaikkojen luomiseen tai erityisiin hankkeisiin, ne yksinomaan vähentävät kiinteitä kustannuksia, ja niitä
on näin ollen pidettävä toimintatukina. Toimintatukia ei nykyään hyväksytä kuin tiukoin edellytyksin, jotka
eivät tässä tapauksessa täyttyneet. Komissio totesi siis järjestelmän yhteismarkkinoille soveltumattomaksi,
mutta se luopui jo myönnettyjen tukien takaisinperinnästä, sillä se katsoi, että järjestelmän tuensaajissa oli
syntynyt tietty perusteltu luottamus. Se hyväksyi poikkeuksellisesti siirtymäkauden järjestelmän
lakkauttamiseksi asteittain. Järjestelmä oli itse asiassa samankaltainen kuin komission vuonna 1984
yleisenä toimenpiteenä hyväksymä Belgian koordinointikeskusten ohjelma. Komission erään parlamentin
jäsenen esittämään kysymykseen antama vastaus antoi olettaa, että monikansallisten yritysten erityiset
verotusjärjestelmät eivät kuuluisi valtiontuen valvonnan piiriin.

¥237∂ Yhteisöjen tuomioistuimen presidentin 26.6.2003 antama määräys yhdistetyissä asioissa C-182/03 R ja C-217/03 R.
¥238∂ EUVL L 184, 23.7.2003, s. 17 ja 18 (päätös 2003/531/EY).
¥239∂ EUVL L 180, 18.7.2003, s. 52.
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494. Ulkomailta saatavia tuloja koskeva Irlannin ohjelma: komissio teki 17. helmikuuta lopullisen
kielteisen päätöksen ulkomailta saatavia tuloja koskevasta Irlannin verotusjärjestelmästä (240), jonka se
katsoi olevan sääntöjenvastainen ja yhteismarkkinoille soveltumaton, vaatimatta kuitenkaan
takaisinperintää. Komissio arvioi, että vaikka jäsenvaltioilla on vapaus valita yleinen menetelmä
(verovapautus tai -hyvitys) kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tytäryhtiön jakaessa emoyhtiölleen
voittoa, kaikki valittuun menetelmään tehdyt poikkeukset saattavat olla yhteismarkkinoille soveltumatonta
valtiontukea. Irlanti oli valinnut verohyvityksen kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi. Irlannin
verotuksessa kahteen kertaan verotetuista tuloista ja voitoista vähennetään näistä tuloista tai voitoista peritty
ulkomainen vero. Ulkomailta saatavia tuloja koskevassa ohjelmassa myönnetään kuitenkin verohuojennus
vapauttamalla ulkomailta saadut tulot tai voitot yhtiöverosta.

495. Toimenpide perustuu vuonna 1997 verotuksen yhteensovittamisesta annetun lain (Taxes
Consolidation Act) 222 ja 847 pykälään. Lain 222 pykälän mukaan Irlantiin sijoittautuneen yhtiön
ulkomaisista tytäryhtiöistä saamat osingot vapautetaan Irlannin yhtiöverosta, mikäli osingot sijoitetaan
investointisuunnitelmaan, jonka tavoitteena on työpaikkojen säilyttäminen tai lisääminen Irlannissa.
”Ulkomainen tytäryhtiö” on Irlannin kanssa kaksinkertaisen verotuksen välttämistä koskevan sopimuksen
tehneeseen valtioon sijoittautunut yhtiö, josta verovapautuksen saanut Irlantiin sijoittautunut yhtiö omistaa
vähintään 51 prosenttia. Investointisuunnitelma on toimitettava etukäteen Irlannin viranomaisille, jotka
vahvistavat verosta vapautettavan osinkomäärän. Luotujen tai säilytettyjen työpaikkojen määrälle ei ole
asetettu vaatimuksia. Säädöksen 847 artiklan mukaan tuloja ja voittoja koskeva verovapautus voidaan myös
myöntää, jos investointisuunnitelman tavoitteena on luoda Irlannissa ”merkittävä määrä uusia työpaikkoja”.
Vapautus myönnetään ainoastaan, kun ulkomaista toimintaa harjoitetaan hallintoviranomaisten
myöntämässä todistuksessa mainitussa maassa.

496. Komissio katsoi 17. helmikuuta tekemässään lopullisessa päätöksessä, että ohjelma oli
sääntöjenvastaista toimintatukea ja että se ei soveltunut yhteismarkkinoille. Se ei kuitenkaan vaatinut tukien
palauttamista, koska tuensaajissa oli saattanut syntyä tietty perusteltu luottamus. Komissio otti huomioon
Belgian koordinointikeskuksista 2. toukokuuta 1984 tekemänsä myönteisen päätöksen (241). Helmikuussa
tehdyn päätöksen keskeiset kohdat ovat seuraavat: 1) etua syntyy, kun samanaikaisesti sovelletaan kahta
menetelmää kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi, 2) toimenpide on luonteeltaan erityinen, sillä
yrityksiin kohdistuu selkeitä tai viitteellisiä rajoituksia, jos ne haluavat hyötyä edusta, ja 3) tunnustetaan
komission aikaisemman päätöksen synnyttämä perusteltu luottamus. Järjestelmän yleissääntönä on hyvitys,
mutta tiettyjen yritysten ulkomailta saamille tuloille myönnetään kuitenkin erityinen verovapautus, jolloin
kyseiset yritykset saavat etua verorasituksen pienetessä. Jos Irlannissa määrättävä vero olisi suurempi kuin
ulkomailla maksettu vero, hyvitysjärjestelmässä perittäisiin lisäveroa, mutta verovapautusjärjestelmässä ei.
Toimenpide on valikoiva, sikäli että ohjelman edunsaajayritysten on kuuluttava kansainvälisiin
konserneihin, joilla on ulkomaisia tytäryhtiöitä tai haaraliikkeitä. Ohjelmaa sovelletaan lisäksi ainoastaan
yrityksiin, jotka ovat saaneet todistuksen verovapautuksesta tiettyjen hyvin rajoittavien erityisvaatimusten
perusteella.

497. Pääkonttorit ja logistiikkakeskukset (Ranska): komissio teki 13. toukokuuta kielteisen päätöksen
erityisestä verotusjärjestelmästä, jota sovelletaan Ranskassa sijaitseviin pääkonttoreihin ja
logistiikkakeskuksiin. (242) Koska järjestelmän täytäntöönpanovaiheessa Ranskan viranomaisilla ja
edunsaajilla oli perusteltu syy uskoa, ettei järjestelmä ollut valtiontukea, komissio ei määrännyt mahdollisia
veroetuuksia takaisinmaksuun. Pääkonttoreita ja logistiikkakeskuksia koskeva Ranskan ohjelma oli
suunniteltu edistämään monikansallisten konsernien tytäryritysten tai haaraliikkeiden asettautumista

¥240∂ EUVL L 204, 28.8.2003, C 54/2001.
¥241∂ Katso edellä.
¥242∂ C 45/2001.
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Ranskaan. Tarkoituksena oli tehdä erityissopimus tiettyjen tällaisten konsernien sisäisten toimintojen
verotuskohtelusta. Monikansallisten konsernien Ranskassa sijaitsevat tytäryritykset ja haaraliikkeet saattoivat
pyytää veroviranomaisia laskemaan niiden verotettavan tulon kiinteänä prosenttiosuutena niiden menoista
käyttämällä kustannusvoittolisämenetelmää. Ranskan järjestelmässä ei kuitenkaan otettu huomioon tiettyjä
alihankintakuluja kustannusvoittolisän laskennassa, jos nämä kulut olivat alle 50 prosenttia kaikista
liiketoiminnan kokonaiskustannuksista. Lisäksi pääkonttoreihin ja logistiikkakeskuksiin ei osittain sovelleta
vaihtoehtoista vähimmäisliikevaihtoveroa koskevia Ranskan verosäännöksiä (vuotuinen kiinteämääräinen
vero – impôt forfaitaire annuelle, IFA).

498. Ranskan verolainsäädännön mukaisesti verotuksessa on otettava huomioon kaikki ansiotoiminta ja
kaikkien kannattavien yritysten on maksettava vuosittain kiinteämääräistä veroa. Sopimuksen tehnyt,
Ranskassa sijaitseva pääkonttori tai logistiikkakeskus saattoi kuitenkin pääkonttoreita ja
logistiikkakeskuksia koskevan ohjelman mukaisesti jättää huomattavan osan toiminnoistaan verotuksen
ulkopuolelle antamalla toiminnot kolmansien osapuolten tehtäväksi. Samalla pääkonttoreiden ja
logistiikkakeskusten ei tarvinnut maksaa ennakkoveroa, joka tavallisesti on maksettava vuotuista
kiinteämääräistä veroa koskevien sääntöjen mukaisesti. Tämän vuoksi komissio katsoi, että Ranskan
ohjelma alensi tällaisen sopimuksen tehneiden, Ranskassa sijaitsevien pääkonttoreiden ja
logistiikkakeskusten verotettavaa tuloa ja kasvatti niiden kassavirtaa vapauttamalla ne vuosittain
maksettavan kiinteän veron ennakkomaksusta. Ohjelma alensi valikoivalla tavalla todellista verotusastetta,
mitä valtiontukisäännöissä ei hyväksytä.

499. Ranskan ohjelma otettiin alun perin käyttöön houkuttelemaan monikansallisia konserneja
sijoittamaan tiettyjä toimintojaan Ranskaan niiden kansainvälisen kilpailukyvyn lisääntymisen myötä.
Komission suorittamissa tutkimuksissa kävi kuitenkin ilmi, että ohjelman veroedut olivat luonteeltaan
valikoivia, ja niistä pystyivät hyötymään ainoastaan edellä mainittujen sopimusten mukaisesti toimivat,
Ranskassa sijaitsevat tytäryhtiöt ja haaraliikkeet. Veroetu vääristi kilpailua huomattavasti erityisesti
konsernin sisäisissä kansainvälisissä toiminnoissa, kuten tutkimus- ja kehitystoiminnassa, koska kilpailu on
niissä kovaa ja koska niihin saatetaan soveltaa kyseistä järjestelmää. Kilpailuun ja kauppaan kohdistui
sisämarkkinoilla huomattavia kielteisiä vaikutuksia.

500. Komissio teki 24. kesäkuuta kielteisen päätöksen erityisestä verotusjärjestelmästä, jota sovelletaan
Belgiassa sijaitsevien yhdysvaltalaisten myyntiyritysten (US Foreign Sales Corporations, FSC)
toimintoihin. (243) Koska järjestelmän täytäntöönpanovaiheessa Belgian viranomaisilla ja edunsaajilla oli
perusteltu syy uskoa, ettei järjestelmä ollut valtiontukea, komissio ei määrännyt mahdollisia veroetuuksia
takaisinmaksuun.

501. Yhdysvaltojen aiemman lainsäädännön mukaan (kumottiin syyskuussa 2000 useiden WTO:n
päätösten jälkeen) FSC on ulkomainen yritys – yleensä yhdysvaltalaisen vientiyhtiön kokonaan omistama
tytäryritys –, johon sovelletaan FSC-yrityksiä koskevaa verotusjärjestelmää. Kyseinen järjestelmä vapauttaa
FSC-yrityksen ulkomaankaupasta saamat tulot veronmaksusta Yhdysvalloissa. FSC-yrityksiä koskevan
Yhdysvaltojen lainsäädännön mukaan FSC-yrityksen on oltava perustettu tai sillä on oltava konttori
sellaisessa maassa, joka on tehnyt Yhdysvaltojen kanssa verotietojen vaihtoa koskevan sopimuksen (kuten
Belgia on tehnyt). FSC-yrityksen ulkomaankaupasta saamasta tulosta ei tarvitse maksaa veroa
Yhdysvalloissa, jos tietyt liiketoiminnat, kuten vientituotteiden myynti tai vuokraus tai näihin myynti- tai
vuokraustoimiin liittyvät palvelut, tapahtuvat Yhdysvaltojen ulkopuolella. Liiketoiminnan katsotaan
erityisesti tapahtuvan Yhdysvaltojen ulkopuolella, jos ainakin osa FSC-yrityksen välittömistä
kustannuksista syntyy muualla kuin Yhdysvalloissa. Tämä koskee muun muassa mainontaa ja

¥243∂ C 30/2002.
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myynninedistämistä, asiakkaiden tilausten käsittelyä, tavaratoimituksen järjestämistä, tavarakuljetuksia
sekä laskuista ja luottoriskeistä vastaamista.

502. Belgian järjestelmässä Belgiassa sijaitsevan FSC-yrityksen liiketoiminnoista voitiin tehdä verotusta
koskeva ennakkopäätös verotettavan tuloksen määrittelemiseksi, kun kyseessä olivat liiketoimet
ulkomaisten osakkuusyritysten kanssa. Erityisesti on todettava, että FSC-yrityksen verotettava tulos
määriteltiin soveltamalla kiinteää kahdeksan prosentin voittolisää tiettyihin yrityksen hyväksyttäviin
kustannuksiin. Näihin kustannuksiin ei kuitenkaan laskettu mainontaan, myynninedistämiseen,
tavarankuljetuksiin eikä luottoriskeihin liittyviä välittömiä kustannuksia. Järjestelmää sovellettiin
ainoastaan monikansalliseen konserniin kuuluvan FSC-yrityksen Belgiassa sijaitseviin tytäryrityksiin tai
toimipaikkoihin edellyttäen, että tällainen FSC-yritys oli saanut Belgian veroviranomaisilta erityisen
ennakkopäätöksen.

503. Päätöksessään komissio katsoi Belgian järjestelmän valtiontueksi. Se katsoi, että Belgian FSC-
järjestelmä toi FSC-yritykselle ja monikansalliselle konsernille, johon se kuului, kohtuutonta etua
alentamalla tavanomaista verorasitusta. Belgian järjestelmä otettiin alun perin käyttöön houkuttelemaan
FSC-yrityksiä vapauttamalla ne paikallisverosta, mikä lisäisi niiden kansainvälistä kilpailukykyä EU:n
yhtenäismarkkinoilla. Komission suorittamissa tutkimuksissa kävi kuitenkin ilmi, että ohjelman veroedut
olivat luonteeltaan valikoivia ja että niistä pystyivät hyötymään ainoastaan FSC-yritysten edellä mainittujen
sopimusten perusteella toimivat tytäryhtiöt ja haaraliikkeet. Veroetu vääristi kilpailua huomattavasti
erityisesti tietyissä konsernin sisäisissä palveluissa (esimerkiksi luottoriskeistä vastaaminen sekä mainonta
ja myynninedistäminen), koska kilpailu on niissä kovaa ja koska niihin sovelletaan kyseistä järjestelmää.
Kilpailuun ja kauppaan kohdistui sisämarkkinoilla huomattavia kielteisiä vaikutuksia.

Veroluonteiset maksut

504. Komissio käsitteli myös niin kutsuttua FFG-asiaa (244), joka koskee elokuva-alan veroluonteisia
maksuja. Veroluonteisista maksuista saatava elokuvatuotannon tuki katsottiin perustamissopimuksen
mukaiseksi yhteisöjen tuomioistuimen asiaa koskevan oikeuskäytännön perusteella. Tämä vastaa komission
päätöstä eräässä aikaisemmassa asiassa, joka koski viihdeteollisuuden valtiontukea Ranskassa. (245)

4 Alakohtainen tuki

4.1 Laivanrakennus

505. Koska Korean kanssa ei päästy sopimukseen, Euroopan unioni päätti ottaa käyttöön
laivanrakennusteollisuuden väliaikaiset suojajärjestelyt alalla esiintyvää epätervettä kilpailua vastaan. (246)
Väliaikaisten suojajärjestelyjen mukaisesti voidaan komission hyväksynnällä myöntää toimintatukea.
Suoraa tukea, jolla tuetaan konttialusten sekä tuote- ja kemikaalisäiliöalusten rakentamissopimuksia,
pidetään yhteismarkkinoille soveltuvana. Jos komissio hyväksyy jäsenvaltioiden tukiohjelmat,
laivanrakennussopimusten osalta voidaan myöntää tukea, jonka enimmäisintensiteetti on kuusi prosenttia
tukea edeltävästä sopimusarvosta. Kun tutkimuksissa vahvistui, että yhteisön teollisuudelle oli aiheutunut
huomattavaa vahinkoa Korean harjoittaman epäterveen kilpailun vuoksi, hyväksyttiin myös LNG-
säiliöalusten (nesteytetyn maakaasun kuljetusalusten) rakentamissopimusten tuki. (247)
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506. Väliaikaiset suojajärjestelyt ovat poikkeuksellinen ja rajoitettu toimenpide, jonka esittäminen oli
kilpailun kannalta vaikeaa. Kun tarkastellaan väliaikaisten suojajärjestelyjen soveltamista, asetuksesta käy
selväksi, että tuki voidaan hyväksyä ainoastaan, jos sopimuksesta on ollut kilpailemassa alhaisemman
hinnan tarjoava korealainen telakka. Arvioitaessa jäsenvaltioiden tukiohjelmia käytännössä oli tärkeää
päättää, minkälaisia todisteita tarvittiin sopimuksesta käydyn kilpailun osoittamiseksi. Komission piti
löytää tasapaino pyrkiessään varmistamaan tämän vaatimuksen täyttyminen luomatta kuitenkaan niin
vaikeita edellytyksiä, että väliaikainen suojajärjestely ei olisikaan enää toiminut. Tähän mennessä komissio
on hyväksynyt Tanskan, Saksan, Ranskan ja Alankomaiden väliaikaiset suojajärjestelyt.

507. Komissio hyväksyi 16. joulukuuta 2003 Saksan uudet alusrahoituksen takausohjelmat.
Takausohjelmia sovelletaan viidessä Saksan rannikko-osavaltiossa (Bremen, Hampuri, Mecklenburg-
Vorpommern, Niedersachsen ja Schleswig-Holstein).

508. Ohjelmien uutuutena on riskineriytys. Takauksen kattamista eri riskeistä peritään erilainen
vakuutusmaksu. Saksa on laatinut edistyksellisen, kuusi luokkaa sisältävän riskinluokittelujärjestelmän
hankkeiden eriyttämiseksi. Pieniriskisten hankkeiden vakuutusmaksut ovat siis alhaisemmat kuin
suuririskisten. Suuririskisistä hankkeista maksettavat vakuutusmaksut heijastavat niiden vakuutusriskiä.

509. Kaikkien rahoituslaitosten myöntämät pankkiluotot taataan laitosten sijaintipaikasta riippumatta.
Takaukset voivat olla kahdenlaisia: ne voivat olla niin kutsuttuja rakennusrahoitustakauksia, joilla
varmistetaan aluksen rakentamisen ennakkorahoitus, kunnes telakka luovuttaa aluksen, tai niin kutsuttuja
loppurahoitustakauksia, joiden avulla laivanvarustaja rahoittaa kokonaisen laivan oston.

510. Ohjelmat hyväksyttiin vuoden 2006 loppuun asti. Ennen määräajan päättymistä komissio tarkastelee
uuden järjestelmän toimintaa ensimmäisen kolmen vuoden aikana saatujen kokemusten perusteella.

511. Komissio aloitti 30. huhtikuuta muodollisen tutkintamenettelyn Italian laivanrakennusalan
takuurahastoon mahdollisesti sisältyvästä valtiontuesta. (248) Arvioituaan alustavasti tukiohjelmaa, joka ei
ole vielä toiminnassa, komissio ei voinut sulkea pois sitä mahdollisuutta, että ohjelmaan sisältyisi
valtiontukea. Erityisesti komissio epäili, voidaanko valtion perustamaa takuuohjelmaa, joka veloittaa
kaikilta järjestelmän käyttäjiltä saman palkkion rahoitettavaan hankkeeseen liittyvistä riskeistä riippumatta,
pitää omarahoitteisena kaikki kustannustekijät huomioon ottaen, sillä toimiihan rahasto alalla, jolla on
kyseisten takausten myöntämiseen yksittäisen riskinarvioinnin perusteella valmiit markkinat.

512. Komissio teki 27. toukokuuta kaksi päätöstä, jotka liittyivät Espanjan valtion omistamiin
telakoihin. (249) Ensimmäisessä päätöksessä komissio ulotti muodollisen tutkintamenettelyn koskemaan
mahdollisen uuden rakenneuudistustuen myöntämistä kyseisille telakoille. Komissio aikoo selvittää,
myönnettiinkö nykyisin Izar-ryhmän omistuksessa oleville valtion telakoille 515 miljoonaa euroa tukea.
Mahdollinen tuki oli ilmeisesti myönnetty pääomalisäyksinä ja lainoina. Varat oli saatu valtion Sociedad
Estatal de Participationes Industriales (Sepi) -holdingyhtiöltä vuosina 1999 ja 2000. Komissio epäili
kyseessä olevan uusi valtiontuki, joka ei noudattaisi EU:n laivanrakennusalan tukea koskevia sääntöjä, kun
otetaan huomioon, että vuonna 1997 oli hyväksytty 1 377 miljoonan euron rakenneuudistuspaketti.

513. Toisessa päätöksessä komissio aloitti muodollisen tutkintamenettelyn Sepi-holgingyhtiön Izar-
ryhmälle vuosina 2000–2002 myöntämästä noin 1 500 miljoonan euroon suuruisesta pääomalisäyksestä. (250)
Komissio epäili, että Sepin Izarille myöntämä pääomalisäys toi siviililaivanrakennukselle taloudellista etua,
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jota se tuskin olisi muuten saanut kaupallisista lähteistä. Izarille Sepi-holdingyhtiöstä tai muista julkisista
lähteistä myönnetty pääoma saattaa tämän vuoksi olla yhteismarkkinoille soveltumatonta valtiontukea.

4.2 Moottoriajoneuvoala

514. Vaikka moottoriajoneuvoalaa koskevan yhteisön puitesäännön soveltaminen päättyi vuonna 2002,
tätä ennen ilmoitettuja tapauksia tarkasteltiin puitesäännön mukaisesti myös vuonna 2003. Vuodesta 2003
alkaen moottoriajoneuvoala on integroitu kokonaan uusiin monialaisiin puitteisiin alueellisesta tuesta
suurille investointihankkeille. Näiden uusien, yksinkertaistettujen sääntöjen mukaan moottoriajoneuvoalalla
toteutettavat hankkeet voivat saada tukea enintään 30 prosenttia kullakin alueella sallitusta
enimmäismäärästä (verrattuna vanhojen sääntöjen nojalla sallittuun sataan prosenttiin).

515. Komissio hyväksyi 11. kesäkuuta osittain alueellisen investointituen, joka myönnetään
autonvalmistaja Volkswagenin Pamplonassa sijaitsevalle Arazurin tehtaalle. (251) Asiaa yksityiskohtaisesti
tutkittuaan komissio tuli siihen tulokseen, että ainoastaan osa Espanjan ehdottamasta 62 miljoonan euron
tuesta oli tarpeen investoinnin toteuttamiseksi. Moottoriajoneuvoalaa koskevan puitesäännön mukaisesti
(soveltaminen on jo päättynyt) komissio katsoi, että ehdotettu tuki oli suurempi kuin oli tarpeen
korvaamaan lisäkustannukset, joita aiheutui hankkeen toteuttamisesta Espanjassa, ja se alensi sallitun tuen
määrää vastaavasti.

516. Komissio päätti 23. heinäkuuta aloittaa muodollisen tutkintamenettelyn 178 miljoonan euron
suuruisesta tuesta. Se myönnetään 219 miljoonan euron investointihankkeeseen, jonka autonvalmistaja De
Tomaso aikoo toteuttaa Cutrossa Calabriassa (Etelä-Italia). (252) De Tomaso aikoo investoida Cutrossa
uuteen tuotantolaitokseen, jonka on tarkoitus työllistää noin 800 työntekijää vuonna 2009. Laitos tuottaa
luksusluokan urheiluautoja ja huolehtii venäläisen moottoriajoneuvovalmistaja UAZ:n valmistaman
maastoauton loppukokoonpanosta. Menettelyn aloittamispäätöksessä komissio ilmaisi epäilyksensä siitä,
esitetäänkö Italian viranomaisten toteuttamassa kustannus-hyötyanalyysissa todelliset lisäkustannukset,
joita aiheutuu hankkeen toteuttamisesta Cutrossa muihin vaihtoehtoisiin sijoituspaikkoihin verrattuna.
Komission pääasialliset epäilykset koskevat kustannus-hyötyanalyysissa esitetyn vertailun laajuutta ja
erityisesti investointeja, jotka toteutettaisiin Cutrossa mutta ei vaihtoehtoisissa sijoituspaikoissa.

517. Komissio päätti 30. huhtikuuta aloittaa muodollisen tutkintamenettelyn 16 miljoonan Englannin
punnan suuruisesta tuesta, joka myönnetään autonvalmistaja Peugeot’n Rytonin tehtaallaan Yhdistyneessä
kuningaskunnassa toteutettavaksi suunnittelemaan 165 miljoonan punnan investointihankkeeseen. (253)
Peugeot’n investointikohde on nykyisen Peugeot 206 -mallin korvaava malli. Menettelyn
aloittamispäätöksessä komissio epäili, löytyisikö hankkeen sijoittamiselle Rytoniin toteuttamiskelpoista
vaihtoehtoa. Se myös ilmaisi epäilyksensä siitä, esitetäänkö Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaisten
toteuttamassa kustannus-hyötyanalyysissa todelliset lisäkustannukset, joita aiheutuu hankkeen
toteuttamisesta Rytonissa vaihtoehtoisiin sijoituspaikkoihin verrattuna.

4.3 Teräs

518. Komissio teki 15. lokakuuta 2003 lopullisen päätöksen, jossa se katsoi, että Belgian
valtionyrityksen Sogepan hankkima 9 miljoonan euron suuruinen osakkuus terästä tuottavasta Carsid-
yrityksestä oli yhteismarkkinoille soveltumatonta valtiontukea.
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519. Päätöksessään komissio katsoi, ettei Sogepan kaltainen vähemmistöosakas tavanomaisissa
markkinaolosuhteissa olisi valmis osoittamaan varoja tämäntyyppiseen toimeen, koska kannattavuudesta ei
ollut takeita asiaan liittyvien riskien vuoksi. Sen sijaan Sogepan kumppanit hyötyisivät toimesta eniten sekä
suoraan että välillisesti. Tämän vuoksi komissio katsoi, että Sogepan osakkuus Carsid-yrityksestä oli
valtiontukea. Koska komissio katsoi, että terästeollisuuden investointeihin ja rakenneuudistukseen
myönnettävä valtiontuki ei sovellu yhteismarkkinoille, se teki kielteisen päätöksen.

520. Usinor Sacilor -ryhmä oli ilmoittanut helmikuussa 2001, että se aikoi sulkea Cockerill Sambren
kuumavalssauslinjan Charleroissa. Tämän vuoksi Usinor-Cockerill Sambre, Duferco-ryhmä ja Sogepa
(joka on Vallonian alueen hallinnassa) ryhtyivät neuvottelemaan pääasiallisena tavoitteenaan perustaa
yhteisyritys teräslevyjen tuottamiseksi Cockerill Sambren nykyisessä tehtaassa Charleroissa yhdessä
Duferco Clabecqin omistaman tehtaan (jatkuvavalulaitos) kanssa.

4.4 Televiestintä

521. Vuosi 2003 käynnistyi kilpailun pääosaston tarkastellessa tiiviisti puhelinalan valtiontukia.
Tuloksena oli kaksi tammikuussa 2003 tehtyä komission päätöstä, joista toinen koski yksityistä saksalaista
operaattoria ja toinen jo vakiintunutta ranskalaista operaattoria. Kummassakin tapauksessa komission oli
aloitettava muodollinen tutkintamenettely, sillä kyseisten maiden viranomaisilta saamiensa tietojen
perusteella komissio ei voinut sulkea pois epäilyksiä toteutettujen toimenpiteiden soveltuvuudesta
sisämarkkinoille.

522. Komissio päätti 21. tammikuuta hyväksyä MobilCom AG -yritykselle myönnettävän 50 miljoonan
euron pelastustuen. Samalla se aloitti muodollisen tutkintamenettelyn takauksesta, jonka Saksan
viranomaiset myönsivät 112 miljoonan euron lisälainalle. (254) Saksan valtio takasi 19. syyskuuta 2002
MobilCom-yritykselle myönnetyn 50 miljoonan euron lainan (”ensimmäinen tukitoimenpide”). Itse lainan
myönsi valtion kehityspankki KfW. Saksan valtio myönsi 20. marraskuuta 2002 uuden takauksen
112 miljoonan euron lainalle (”toinen tukitoimenpide”). Tämän lainan myönsi julkisten ja yksityisten
pankkien yhteenliittymä.

523. Komission tekemässä alustavassa tarkastelussa ilmeni, että MobilCom tarvitsi ensimmäistä lainaa,
koska sen pääosakkaaltaan France Télécom (FT) -yritykseltä saama rahoitustuki loppui ja koska yritys
joutui vakavaan kassakriisiin. Komissio katsoi, että ensimmäinen tukitoimenpide voitiin katsoa
valtiontuesta vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseksi ja rakenneuudistukseksi annettujen yhteisön
suuntaviivojen (255) (jäljempänä ’suuntaviivat’) mukaiseksi pelastustueksi. Kyseisten suuntaviivojen
mukaisesti Saksan viranomaiset osoittivat, että 50 miljoonan euron laina oli tosiasiallisesti tarpeen
MobilComin juoksevien käyttökustannusten kattamiseksi, ja sitoutuivat esittämään
rakenneuudistussuunnitelman kuuden kuukauden sisällä siitä, kun komissio hyväksyi pelastustuen.

524. Komissio epäili vakavasti, voidaanko valtion myöntämä toinen, 112 miljoonan euron suuruisen
lainan kattava takaus hyväksyä pelastustukena. Saksan viranomaisten toimittamien tietojen perusteella
näytti siltä, että toista lainaa käytettiin juoksevien kustannusten kattamisen lisäksi myös
rakenneuudistustoimenpiteiden rahoittamiseen. Koska komissiolle ei ollut kuitenkaan esitetty
rakenneuudistussuunnitelmaa, sillä ei ole ollut tarvittavia tietoja arvioidakseen, voidaanko toista
tukitoimenpidettä pitää yhteisön suuntaviivojen mukaisena rakenneuudistustukena.
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525. Komissio ei voinut hyväksyä Saksan viranomaisten väitettä, että kyseessä oli yksi ainoa
pelastustuki, ja se aloitti muodollisen tutkintamenettelyn toisesta toimenpiteestä. Saksan viranomaiset
ilmoittivat 15. maaliskuuta komissiolle aikomuksestaan pidentää näiden kahden takauksen voimassaoloaika
vuoteen 2007. Komissio päätti 9. heinäkuuta ulottaa muodollisen tutkintamenettelyn tähän voimassaoloajan
pidennykseen. Syyskuussa 2003 MobilCom itse asiassa myi 20 prosenttia osakkuudestaan Freenet.de AG
-Internet-operaattorista. Näin MobilCom pystyi maksamaan lainat takaisin, ja takaukset päättyivät
automaattisesti. Muodollisessa menettelyssä komissio tarkastelee toimenpiteiden soveltuvuutta
yhteismarkkinoille erityisesti siltä osin, voidaanko tukea pitää tarpeellisena.

526. Komissio päätti 30. tammikuuta aloittaa EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdan
mukaisen muodollisen tutkintamenettelyn Ranskan hallituksen 3. joulukuuta 2002 ilmoittamista
rahoitustoimenpiteistä, joiden kohteena on France Télécom (FT). (256) Menettely koskee myös FT:hen
sovellettavaa elinkeinoverojärjestelmää, josta on tehty kantelu. Suunnitelman tarkoituksena on auttaa
France Télécomia selviämään lyhyellä aikavälillä velkojensa takaisinmaksusta kasvattamalla yrityksen
pääomaa arvopaperiannilla, johon valtio ja yksityiset osakkeenomistajat osallistuvat suhteessa senhetkiseen
tosiasialliseen osuuteensa. Koska Ranskan viranomaiset katsoivat, ettei FT:n pääomarakennetta ollut
mahdollista vahvistaa lähitulevaisuudessa, ne ilmoittivat, että myönnettäisiin enintään 9 miljardin euron
osakaslaina ennen valtion osallistumista arvopaperiantiin julkisessa omistuksessa olevan ERAP-laitoksen
(Entreprise de Recherches et d’Activités Pétrolières) välityksellä. Viranomaiset täsmensivät, että
osakaslaina olisi markkinakorkoinen. Komissio suhtautuu suunnitelmaan epäilevästi, sikäli että se saattaa
antaa France Télécomille etua, jota se ei saisi tavanomaisissa markkinaolosuhteissa, ja valtion toiminta ei
ole järkevästi toimivan sijoittajan toiminnan mukaista. Ranskan hallitus näyttää itsekin myöntäneen, että FT
oli ennen osakaslainasta annettua ilmoitusta rahoitusasemassa, jossa sen oli mahdotonta saada pääomaa
markkinoilta kohtuullisilla ehdoilla. Koska Ranskan hallitus ei jättänyt epäilyksiä siitä, että luotto ennakoi
valtion osallistumista France Télécomin oman pääoman lisäämiseen, tällaisessa tilanteessa on vaikea
katsoa, että Ranskan viranomaisten osallistuminen France Télécomin pääomarakenteen vahvistamiseen
vastaisi yksityisen sijoittajan toteuttamaa toimenpidettä. Tutkintamenettelyssä on siis arvioitava, antoiko
luotto France Télécomille tilaisuuden palata joukkovelkakirjamarkkinoille ennakoitua nopeammin sekä
mahdollisuuden toteuttaa pääomarakenteen vahvistamisen hyvin edullisin ehdoin.

527. Luotosta annettu ilmoitus, sen ilmeinen käyttöönasettaminen ja France Télécomin johdon esittämä
saneeraussuunnitelma mahdollistivat sen, että France Télécom pystyi luottoon turvautumatta hyödyntämään
joukkovelkakirjamarkkinoita ensimmäisen kerran 18 kuukauteen ja keräämään hyvin huomattavia summia.
Samoin se pystyi sopimaan uuden laina-ajan osalle veloistaan. Markkinat suhtautuivat myönteisesti
operaattorin 24. maaliskuuta 2003 käynnistyneeseen 15 miljardin euron pääomakorotukseen. Nämä eri
tapahtumat ajoittuivat siis Ranskan hallituksen tekemän investointipäätöksen jälkeiseen aikaan.
Hallituksella ei vaikuttanut olevan ilmoitushetkellä minkäänlaista varmuutta markkinoiden luottamuksesta
eikä markkinatoimijoiden osallistumisesta toimenpiteen toteuttamiseen, sillä pankit olivat asettaneet
suostumuksensa ehdoksi saneeraussuunnitelmaa ja sen alustavia tuloksia koskevan ennakkoarvioinnin.
Lisäksi luoton käyttöönasettamista koskevien maksujärjestelyjen vuoksi ei voitu sulkea pois
mahdollisuutta, että yritys olisi saanut etua, jota se ei olisi saanut tavanomaisissa markkinaolosuhteissa.

528. Komissio panee myös merkille, ettei Ranskan hallitus ole osoittanut riittävällä tavalla, että sijoitetun
pääoman tuottavuus olisi riittänyt yksityiselle sijoittajalle. France Télécom on pahasti velkaantunut yritys,
ja valtio luokittelee itsekin sijoituksensa poikkeukselliseksi. Ranskan hallitus ei ollut myöskään toimittanut
komissiolle ilmoituksen liitteenä FT:n saneeraussuunnitelmaa kokonaisuudessaan tai riittävän
yksityiskohtaisesti osoittaakseen, että yksityinen sijoittaja olisi hyväksynyt sijoitetun pääoman tuoton.
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4.5 Yleisradiotoiminta

529. Komissio hyväksyi eräitä valtion rahoitustoimenpiteitä, joiden kohteena olivat Portugalin (RTP) ja
Italian (RAI) julkiset yleisradioyhtiöt (15. lokakuuta 2003) (257) sekä Ranskan julkiset yleisradioyhtiöt
(France 2 ja France 3) (10. joulukuuta 2003) (258). Kyseessä ovat julkisia yleisradioyhtiöitä hyödyttävät
tilapäiset valtion rahoitustoimenpiteet näiden maiden televisiolähetysmarkkinoiden avauduttua 1990-
luvulla. Tämä tilapäinen rahoitus kattaa useita eri toimenpiteitä, esimerkiksi pääomalisäyksiä, lainojen
uudelleenjärjestelyjä, toimintatukia, verovapautuksia ja pääomalainoja. Komissio totesi, ettei toimenpiteillä
myönnettävä julkisten korvausten kokonaismäärä ylittänyt julkisesta yleisradiotoiminnasta aiheutuvia
nettomääräisiä lisäkustannuksia. Lisäksi Ranskan ja Italian osalta kilpailun vääristymistä kaupallisilla
markkinoilla (esimerkiksi mainonta) ei havaittu.

530. Nämä tilapäiset toimenpiteet eivät liity toistuviin rahoitusjärjestelyihin, joita asianomaiset
jäsenvaltiot loivat ennen EY:n perustamissopimuksen voimaantuloa. Kyseiset järjestelyt toteutetaan yleensä
radio- ja televisiolaitteiden omistajilta perittävinä lupamaksuina tai suoraan valtion talousarviosta
myönnettävänä vuotuisena korvauksena. Kilpailun pääosaston yksiköt totesivat, että kaikissa kolmessa
maassa järjestelyjä on pidettävä voimassa olevana tukena ja käsiteltävä nykyisten valtiontukimenettelyjen
mukaisesti. Neljännen maan eli Espanjan osalta komissio ei ollut aloittanut muodollista tutkintamenettelyä
tilapäisistä toimenpiteistä, eikä se näin ollen ole tehnyt muodollista päätöstä. Kilpailun pääosaston yksiköt
katsoivat kuitenkin, että Espanjan toistuvia rahoitusjärjestelyjä oli pidettävä voimassa olevana tukena, kuten
Ranskan, Italian ja Portugalin tapauksissakin.

531. Kilpailun pääosaston yksiköt katsoivat, että kilpailun ja sisämarkkinoiden kitkattoman toiminnan
varmistamiseksi kyseisten neljän maan lupamaksujärjestelyjä oli muutettava. Tämän vuoksi ne ehdottivat
Espanjan, Ranskan, Italian ja Portugalin kansallisille viranomaisille joitakin muutoksia, jotta kyseiset
järjestelyt saataisiin muutettua valtiontukisääntöjen soveltamisesta julkiseen yleisradiotoimintaan annetun
tiedonannon (259) mukaiseksi. Tällä halutaan erityisesti varmistaa, että rahoitusjärjestelmät sisältävät
suojalausekkeita, joilla estetään liialliset korvaukset, ja velvoittavat julkiset yleisradioyhtiöt harjoittamaan
kaupallista toimintaansa markkinahinnoin.

532. Komissio päätti aloittaa muodollisen tutkintamenettelyn Tanskan yleisradioyhtiö TV2:lle
myönnetystä valtion rahoituksesta. Alustavan tutkimuksen perusteella komissio päätteli, että Tanskan valtio
oli maksanut TV2:lle liian suurta korvausta yhtiölle julkisesta palvelusta aiheutuneista nettokustannuksista
tutkimusajanjaksolla (1995–2002). TV2 saa rahoitusta kahdesta lähteestä, eli se saa valtion rahoitusta ja
kaupallisia tuloja lähinnä mainoksista. Käytettävissä olevat tiedot viittaisivat siihen, että TV2 oli saattanut
käyttää saamaansa liian suurta korvausta kaupallisten toimintojensa tukemiseen. Komissio totesi jatkavansa
osana yksityiskohtaisia tutkimuksiaan TV2:n hinnoittelukäyttäytymisen analysointia suhteessa sen
kilpailijoihin arvioidakseen, onko TV2:n toiminta vääristänyt kilpailua mainosmarkkinoilla.

533. Tarkasteltavat rahoitustoimenpiteet käsittävät lupamaksuista saatavat varat, korottomat ja
lyhennyksettömät lainat, toimintaluottojen valtiontakaukset, verovapautuksen sekä varojen siirrot TV2:n
rahastosta ja radiorahastosta. TV2 kuuluu jakeluvelvoitteen piiriin, ja sillä on ilmainen, koko maan kattava
lähetystaajuus.

¥257∂ Financiamento de RTP pelo Estado, päätös C(2003) 3526; Misure in favore della RAI, päätös C(2003) 3528.
¥258∂ Tuet France 2:n ja France 3:n hyväksi, päätös C(2003) 4497.
¥259∂ Valtiontukisääntöjen soveltamisesta julkiseen yleisradiotoimintaan annettu komission tiedonanto (EYVL C 320,

15.11.2001, s. 5).
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534. Komissio arvioi näitä toimenpiteitä julkisesta yleisradiotoiminnasta antamaansa tiedonantoon
sisältyvien periaatteiden mukaisesti.

Elinkeinoverojärjestelmä

535. Ranskan 2. heinäkuuta 1990 annetussa laissa nro 90-568 vapautetaan France Télécom yleisessä
verolainsäädännössä vahvistetuista yleisistä oikeussäännöistä. Käytännössä järjestelmiä oli kaksi: ensin
1. tammikuuta 1991 ja 1. tammikuuta 1994 välisenä aikana sovellettu siirtymäjärjestelmä, jossa FT:n ei
tarvinnut maksaa elinkeinoveroa, ja tämän jälkeen lopullinen järjestelmä, jossa vuodesta 1994 alkaen
elinkeinovero kannetaan yleisten oikeussääntöjen soveltamisalan ulkopuolisten sääntöjen mukaisesti.
Veroperusteena käytetään päätoimipaikan sijaintipaikan veroperustetta; France Télécom maksaa vähemmän
elinkeinoveroa kuin muut yritykset, ja sen veroprosentti poikkeaa muiden yritysten veroprosentista. France
Télécomiin sovellettava elinkeinoverojärjestelmä näyttää täyttävän perustamissopimuksessa määrätyt
perusteet toimenpiteen luokittelemiseksi valtiontueksi. Järjestelmä näyttää tuoneen France Télécomille
etua, sikäli että se on maksanut yleisten oikeussääntöjen mukaista tavanomaista määrää alempaa
elinkeinoveroa. Komissio epäilee myös vakavasti tällaisen mahdollisen tuen soveltuvuutta
sisämarkkinoiden moitteettomaan toimintaan. Epäilykset eivät poistuneet alustavassa tutkimuksessa, ja
komissio päättikin perustamissopimuksen mukaisesti aloittaa muodollisen tutkintamenettelyn näistä
kahdesta järjestelmästä.

5 Kivihiiliteollisuus

536. Kivihiiliteollisuudessa myönnettyyn valtiontukeen sovelletaan 24. heinäkuuta 2002 (260) lähtien
uusia puitteita. Nykyään EU:ssa on neljä kivihiilen tuottajamaata eli Saksa, Espanja, Ranska ja Yhdistynyt
kuningaskunta. Epäsuotuisten geologisten olosuhteiden vuoksi useimmat EU:n kaivoksista eivät pysty
kilpailemaan maahantuodun kivihiilen kanssa.

537. Espanjan osalta komissio hyväksyi yksityisille hiiliyhtiöille Asturian maakunnassa tutkimukseen ja
teknologiseen kehitykseen, ympäristönsuojeluun ja kaivosmiesten koulutukseen myönnettävän tuen (261)
sekä Hunosa-hiiliyhtiön rakenneuudistustuen. (262) Tutkintamenettely aloitettiin kuitenkin
tukitoimenpiteistä, joiden kohteena ovat Kastilia ja Leónin itsehallintoalueen yksityiset hiiliyhtiöt. (263)

538. Komissio päätti myös aloittaa uudelleen González y Diez SA -yrityksen vastaisen menettelyn
korvatakseen 2. heinäkuuta 2002 tehdyn päätöksen 2002/827/EHTY uudella päätöksellä (264). Se katsoi, että
EHTY:n perustamissopimuksen voimassaoloajan päättymisen jälkeen nykyhetkellä sovellettavat
menettelysäännöt tarjoavat paremman tilaisuuden taata jäsenvaltioiden, asianomaisen yrityksen ja
kolmansien osapuolten oikeudet. Komissio lopetti menettelyn 5. marraskuuta ja päätti, että vuosiksi 1998 ja
2000 hyväksytty tuki ei ollut noudattanut sovellettavia edellytyksiä ja että vuoden 2001 tuki voitiin
hyväksyä vain osittain. (265)

539. Komissio hyväksyi 7. toukokuuta Saksan kivihiiliteollisuuden rakenneuudistussuunnitelman ja tuen
vuodeksi 2003. (266)

¥260∂ EYVL L 205, 2.8.2002, s. 1.
¥261∂ Komission päätös, 21.1.2003, C(2003) 244.
¥262∂ Komission päätös, 19.2.2003, C(2003) 526.
¥263∂ Komission päätös, 19.2.2003, C(2003) 525.
¥264∂ Komission päätös, 19.2.2003, C(2003) 524.
¥265∂ Komission päätös, 5.11.2003, C(2003) 3910.
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540. Komissio hyväksyi 28. toukokuuta UK Coal -yhtiön omistaman Selby Complex -laitoksen
sulkemisesta aiheutuvien työttömyysmaksujen vuoksi maksettavan tuen. (267) Komissio hyväksyi
25. kesäkuuta tukiohjelman, jolla katetaan Yhdistyneen kuningaskunnan kivihiiliteollisuudelle aiheutuneet
alustavat investointikustannukset ajanjaksolla 2003–2005. (268) Ohjelman tarkoituksena on tukea
kaupalliselta kannalta toteuttamiskelpoisia investointihankkeita, joilla säilytetään mahdollisuudet käyttää
elinkelpoisten kaivosten hiilivarantoja sekä luodaan tai säilytetään työpaikkoja sosiaalisesti tai
taloudellisesti muita heikommassa asemassa olevilla alueilla.

6 Liikenne

6.1 Rautatieliikenne

541. Komissio hyväksyi 16. joulukuuta intermodaalikonttien siirtämiseen rautateitse Isossa-Britanniassa
tarkoitetun uuden tukiohjelman. (269) Ohjelmassa annetaan jatkuvaa tukea valtamerenkulun ja
lähimerenkulun intermodaalikonttikuljetuksiin, joissa käytetään rautatiekuljetuksia, myöntämällä
kiinteämääräinen tuki jokaisesta kuljetetusta kontista. Tukiohjelman pitäisi edistää kyseisen alan ja
kotimaan intermodaalirahtiliikenteen turvallisuutta.

6.2 Yhdistetyt kuljetukset

542. Komissio hyväksyi eri tukiohjelmia, joiden tavoitteena on edistää yhdistettyjä kuljetuksia
maantiekuljetusten vaihtoehtona korvaamalla niistä aiheutuvat lisäkustannukset. (270) Erityisesti voidaan
mainita Ranskan tukiohjelma (271), joka kattaa kaikki intermodaalikuljetusluokat ja jossa myönnetään
kiinteämääräinen korvaus jokaisesta kuljetetusta yksiköstä, sekä kuljetusten rationalisointia koskeva
Italian kansallinen tukiohjelma (272), josta muun muassa myönnetään tukea yrityksille, jotka turvautuvat
vuosittain tiettyyn vähimmäismäärään rautatiekuljetuksia yhdistetyissä kuljetuksissa tai vaarallisten
tavaroiden kuljetuksissa.

543. Yksi edellä mainittuun Italian tukiohjelmaan sisältyvistä toimenpiteistä on ranskalais-italialainen,
kokeiluluonteinen, liikkuva moottoritie Aitonin ja Orbassanon (Lyon–Torino) välillä. Uutta palvelua hoitaa
vuosina 2003–2006 AFA eli Autoroute Ferroviaire Alpine (tärkeimmät kumppanit yrityksessä ovat SNCF ja
Trenitalia). (273) Italia rahoittaa hankkeen kyseisestä hyväksytystä tukiohjelmasta, kun taas Ranskan rahoitus
hankkeen kokeiluvaiheelle hyväksyttiin erillisellä komission päätöksellä (274).

544. Komissio myös lopetti kaksi muodollista tutkintamenettelyä, jotka se oli aloittanut kahdessa
infrastruktuurihankkeessa myönnettäväksi suunnitellun tuen oikeasuhteisuutta koskevien epäilyjen
vuoksi. Ensimmäinen tapaus koski laituri- ja rahdinkäsittelyjärjestelmien laajentamista Corparch
Pierissä lähellä Fort Williamia (Skotlanti). (275) Toinen koski konttiterminaalin rakentamista

¥266∂ Komission päätös, 7.5.2003, C(2003) 1295.
¥267∂ Komission päätös, 27.5.2003, C(2003) 1668.
¥268∂ Komission päätös, 24.6.2003, C(2003) 1908.
¥269∂ N 464/2003, Yhdistynyt kuningaskunta – Company Neutral Revenue Scheme (CNRS), komission päätös 16.12.2003.
¥270∂ N 64/2003, Italia (Trento) – yhdistettyjen kuljetusten tukeminen, komission päätös 1.10.2003, EUVL C 284, 27.11.2003.
¥271∂ N 623/2002, komission päätös 30.4.2003, EUVL C 248, 16.10.2003.
¥272∂ N 810/2002, komission päätös 10.12.2003, ei vielä julkaistu.
¥273∂ Euroopan komissio hyväksyi 4.8.2003.
¥274∂ NN 155/2003, komission päätös 10.12.2003, ei vielä julkaistu.
¥275∂ C 62/2002 (ex N 221/2002), Yhdistynyt kuningaskunta – rahtiliikenteen infrastruktuureja varten perustetun FFG-järjestelmän

(Freight Facilities Grant Scheme) mukainen tapauskohtainen tuki ClydeBoyd-yhtiölle, komission päätös 5.2.2003.
KILPAILURAPORTTI 2003



XXXIII KILPAILUPOLITIIKKAA KOSKEVA KERTOMUS 2003 – SEC(2004) 658 LOPULLINEN 137
Alkmaariin (Noord-Hollandin maakunta), ja sen tavoitteena oli edistää kotitalousjätteen kuljetusta
sisävesikuljetuksina maantiekuljetusten sijaan. (276)

545. Lisäksi komissio aloitti muodollisen tutkintamenettelyn käynnistystuesta uusien raide- ja
meriliikennepalvelujen kehittämiseksi Friuli-Venezia Giulian aluetta varten. (277)

6.3 Maantieliikenne

546. Tammikuussa komissio teki myönteisen päätöksen ABX Logistics -yritykselle myönnettävästä
pelastustuesta. (278) Kyseisen yksikön omistaa Belgian rautatieyhtiö SNCB, ja se harjoittaa muun muassa
integroitua kuljetuslogistiikkaa maantie-, meri- ja ilmakuljetusten alalla sekä sopimuspohjaista logistiikkaa.
Komissio päätti kuitenkin aloittaa muodollisen tutkintamenettelyn kyseisen yrityksen (ABX Logistics)
rakenneuudistussuunnitelmasta. (279)

547. Lisäksi komissio aloitti muodollisen tutkintamenettelyn, koska sen aiemmin tekemää, Sernam-
yrityksen rakenneuudistusta (280) koskevaa myönteistä päätöstä oli sovellettu väärin. Kyseinen yritys on
Ranskan rautatieyhtiön SNCF:n tytäryritys, ja se harjoittaa maantie- ja rautatiekuljetuksia sekä tarjoaa
huolintapalveluita.

548. Komissio ilmoitti Ranskan viranomaisille 5. maaliskuuta hyväksyvänsä tukiohjelman, jonka
tavoitteena on rajoittaa liikenteen kasvihuonepäästöjä. Kyseisellä monivuotisella ohjelmalla (281), jota johtaa
Ranskan ympäristö- ja energianhallintavirasto Ademe, pyritään vastaamaan kestävän kehityksen
tavoitteisiin Euroopan unionin Kioton pöytäkirjassa tekemien sitoumusten mukaisesti.

549. Komissio hyväksyi myös Italian Piemonten alueen (282) maksamat, enintään 40 prosentin
korvaukset tietulleista, jotka yli 7,5 tonnin painoisten raskaiden ajoneuvojen on maksettava niiden
joutuessa pakollisesti käyttämään moottoritietä A26, koska Lac Majeur -valtatie oli niiltä suljettu kesä-
syyskuussa 2003.

550. Komissio päätti 23. heinäkuuta aloittaa muodollisen tutkintamenettelyn korvaustoimenpiteestä,
jonka Saksan viranomaiset aikovat toteuttaa otettuaan käyttöön raskailta ajoneuvoilta Saksan moottoriteillä
kannettavan uuden käyttömaksun. (283) Kyseessä on kertakorvaus, jonka suuruus on enintään 2,6 senttiä
kilometriä kohti toteen näytetystä 8,6 sentin suuruisen polttoaineen valmisteveron maksamisesta Saksassa.
Komissio epäili, onko korvaustoimenpide valtiontukisääntöjen ja yhteisön lainsäädännön, erityisesti
direktiivin 1999/62/EY (eurovinjetti), mukainen.

¥276∂ C 51/2002 (ex 840/2001), Alankomaat – Alkmaarin konttiterminaali, komission päätös 24.6.2003, EUVL C 212,
6.9.2002, s. 2–8.

¥277∂ N 134/2001, Italia (Friuli-Venezia Giulian alue), lakiluonnos nro 106/1-A – ”Tuki tavarankuljetusalan infrastruktuurin ja
palvelujen luomista, maantiekuljetusten rakenneuudistusta ja yhdistettyjen kuljetusten kehittämistä varten”, komission
päätös 26.9.2003, EUVL C 311, 20.12.2003.

¥278∂ N 769/2002, Belgia – tuki yritysten pelastamiseksi kolmen ABX Logistics -yksikön hyväksi (DE, FR, NL), komission
päätös 21.1.2003.

¥279∂ NN 62/2003, Belgia – ABX Logistics -yrityksen rakenneuudistussuunnitelma, komission päätös 23.7.2003.
¥280∂ NN 122/2000, Ranska – Sernam 2: rakenneuudistustukien tarkistus, komission päätös 30.4.2003.
¥281∂ N 353/2001, Ranska – Ademen (ympäristö- ja energianhallintavirasto) tukijärjestelmä liikenteen alalla.
¥282∂ C 11/2002 (ex N 382/2001), Italia – komission päätös 9.7.2003.
¥283∂ C 54/0203 (ex N 194/2002), Saksa – raskailta tavaraliikenteen ajoneuvoilta kannettavan kilometriperusteisen

moottoriteiden käyttömaksun käyttöönoton lisäksi suoritettava korvaustoimenpide, komission päätös 13.7.2003,
EUVL C 202, 27.8.2003, s. 5.
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551. Matkustajaliikenne: komissio päätti 19. helmikuuta olla vastustamatta avustusta (12 miljoonaa
Englannin puntaa eli 18,7 miljoonaa euroa vuosittain), jonka Yhdistynyt kuningaskunta myöntää
kaukoliikenteen bussiyhtiöille, jos ne tarjoavat matkoja puoleen hintaan vanhuksille ja vammaisille. (284)
Avustus kattaa tällaisista alennuksista aiheutuvat kulut. Komissio katsoi, että tukiohjelmalla pyritään
takaamaan tärkeä tavoite eli julkinen palvelu.

6.4 Meriliikenne

552. Komissio päätti 4. helmikuuta olla vastustamatta Madeiran vapaa-aluetta koskevaa tukiohjelmaa
ajanjaksolla 2003–2006. (285) Rekisteröityihin meriliikenneyhtiöihin, jotka on perustettu ajanjaksolla
1.1.2003–31.12.2003, sovelletaan alennettua yhtiöveroprosenttia (1 % vuosina 2003–2004, 2 % vuosina
2005–2006 ja 3 % vuosina 2007–2011).

553. Komissio hyväksyi 19. maaliskuuta kymmeneksi vuodeksi Belgian kauppamerenkulkua
hyödyttävän veropaketin joitakin sen määräyksiä lukuun ottamatta. (286) Paketti sisältää erityisesti kiinteän
verotuksen ohjelman, jota sovelletaan meriliikenneyhtiöihin samaan tapaan kuin useimmissa
jäsenvaltioissa, joissa on kauppalaivasto. Komission hyväksymien verotoimenpiteiden tavoitteena on
parantaa Belgian laivaston kilpailukykyä unionin ulkopuolisiin maihin verrattuna.

554. Komissio hyväksyi 13. toukokuuta ranskalaisiin meriliikenneyhtiöihin sovellettavan kiinteän
verotuksen ohjelman. (287) Ranskasta tulee kymmenes jäsenvaltio, jossa tällaista kiinteän verotuksen
ohjelmaa sovelletaan. Muut ovat Belgia, Tanska, Saksa, Kreikka (ennen liittymistä käyttöön otettu
ohjelma), Espanja, Irlanti, Alankomaat, Suomi ja Yhdistynyt kuningaskunta.

555. Komissio hyväksyi 9. heinäkuuta ehdollisesti Corse Méditerranée -nimisen meriliikenneyhtiön
(Société Nationale Maritime Corse Méditerranée eli SNCM) (288) pääomarakenteen vahvistamisen
66 miljoonalla eurolla, vaikka Ranskan viranomaiset olivat alun perin suunnitelleet 76 miljoonan euron
myöntämistä tälle valtion meriliikenneyhtiölle. Komissio vaati muun muassa, että SNCM rajoittaa alustensa
kokonaismäärää sekä vuoroja reiteillä Nizza/Toulon ja Korsika koko rakenneuudistuskauden ajan,
pidättäytyy tarjoamasta halvimpia hintoja markkinoilla ja lisää osallistumistaan rakenneuudistukseen
myymällä kaikki muut kuin strategiset osakkuutensa.

556. Komissio hyväksyi myös Saksassa vuodesta 1999 sovelletun koulutustukiohjelman
pidennyksen (289) sekä eri ohjelmia, joiden tavoitteena on keventää laivanvarustajille aiheutuvia työnantajan
sosiaaliturvamaksuja. (290)

¥284∂ N 588/2002, Yhdistynyt kuningaskunta – BSO – kaukoliikenteen bussiyhtiöiden avustus, komission päätös 19.2.2003.
¥285∂ N 222/b/2002, Portugali – komission päätös 4.2.2003, EUVL C 148, 25.6.2003, s. 7.
¥286∂ C 20/2003 (ex N 433/2002), Belgia – myönteinen päätös ja menettelyn aloittaminen – verotoimenpiteet meriliikenteen

alalla, komission päätös 19.3.2003.
¥287∂ N 737/2002, Ranska – tonnistoon perustuva verotusjärjestelmä meriliikenneyhtiöiden hyväksi, komission päätös

13.5.2003.
¥288∂ C 58/2002, Ranska – SNCM – rakenneuudistustuki, lopullinen päätös 9.7.2003.
¥289∂ NN 126/2003, Saksa – ohjeet Saksan merikuljetusten edistämiseksi, annettu 5. toukokuuta 2003 (vuoden 2003

rahoitusosuudet), komission päätös 1.10.2003.
¥290∂ N 19/2003, Italia – merikabotaasialan sosiaaliturvamaksuihin sovellettavan kevennysjärjestelmän voimassaoloajan

pidentäminen, komission päätös 11.3.2003; NN 135/2003, Saksa – ohjeet Saksan merenkulkualan työntekijöiden
sosiaaliturvamaksujen alentamisesta, komission päätös 26.11.2003.
KILPAILURAPORTTI 2003



XXXIII KILPAILUPOLITIIKKAA KOSKEVA KERTOMUS 2003 – SEC(2004) 658 LOPULLINEN 139
6.5 Lentoliikenne

557. Vuonna 2003 komissio harjoitti edelleen politiikkaa, jonka se määritteli 10. lokakuuta 2001
antamassaan tiedonannossa ”Yhdysvalloissa suoritettujen terrori-iskujen seuraukset ilmailualalla” (291).
Komissio oli korostanut tiedonannossaan, että jos riittämättömän vakuutussuojan tilanne jatkuu
entisenlaisena, jäsenvaltio voi päättää vakuutusyhtiöille myönnettävän lisätakauksen jatkamisesta tai vastata
suoraan riskeistä. Niinpä mahdollisuutta kansallisen tason järjestelyihin pidennettiin 31. lokakuuta 2002
saakka. (292) Komissio oli tiedonannossaan määritellyt myös ehdot, joiden mukaan se arvioi, ovatko
jäsenvaltioiden vakuutusasioissa toteuttamat toimenpiteet perustamissopimuksen 87 artiklan 2 kohdan
b alakohdan mukaisia. Tämän määräyksen mukaan jäsenvaltiot voivat myöntää tukea, joka on tarkoitettu
”poikkeuksellisten tapahtumien aiheuttaman vahingon korvaamiseksi”. Komissio tutki näin ollen kyseisen
artiklan perusteella toimenpiteet, joista 13 jäsenvaltiota oli ilmoittanut sille. (293)

558. Lisäksi komissio hyväksyi useiden jäsenvaltioiden luomat ohjelmat niiden tappioiden
korvaamiseksi, joita lentoyhtiöille aiheutui 11.–14. syyskuuta 2001 ilmatilan osittaisen sulkemisen vuoksi.
Komissio kuitenkin katsoi, että tiettyjen sen tiedonannossa määritettyjen arviointiperusteiden oli täytyttävä,
jotta tuet voitiin hyväksyä.

559. Tämän mukaisesti komissio hyväksyi Irlannin ja Alankomaiden käyttöön ottamat ohjelmat (294) ja
teki lopullisen, pääosin myönteisen päätöksen Itävallan ilmoittamasta ohjelmasta (295). Komissio päätti
27. toukokuuta 2003 aloittaa muodollisen tutkintamenettelyn Kreikan ilmoittamasta ohjelmasta. Menettely
koskee niiden kustannusten korvaamista, joita aiheutui 14. syyskuuta 2001 jälkeen, ja ilmatilaa, jota ei
suljettu. (296) Lisäksi komissio päätti, että Ranskassa ilmailualalla terrori-iskujen jälkeen käyttöön otettujen
poikkeuksellisten turvallisuustoimenpiteiden väliaikainen korvaaminen ei ollut tukea. (297)

560. Edelleen syyskuun 11. päivän 2001 seurauksiin liittyen komissio hyväksyi Saksan ilmoittaman
rakenneuudistustuen (298) charteryhtiölle LTU (Lufttransport Unternehmen GmbH). Komissio oli jo
hyväksynyt vuoden 2001 lopussa kyseisen yrityksen pelastustuen. (299) Tuen avulla yhtiö pystyy
toteuttamaan rakenneuudistuksen, jonka tavoitteena on palauttaa kannattavuus vuodesta 2004 lähtien.

¥291∂ KOM(2001) 574.
¥292∂ Tiedonanto, annettu 2.7.2002, KOM(2002) 320 lopullinen.
¥293∂ Belgia: NN 52/2002, päätös 20.8.2003, EUVL C 230, 26.9.2003. Tanska: NN 171/2002, päätös 9.7.2003, EUVL C 206,

2.9.2003. Saksa: NN 125/2002, päätös 20.8.2003, EUVL C 230, 26.9.2003. Kreikka: NN 145/2001, päätös 9.7.2003,
EUVL C 206, 2.9.2003. Espanja: NN 169/2001, päätös 9.7.2003, EUVL C 206, 2.9.2003. Ranska: NN 19/2002, päätös
9.7.2003, EUVL C 206, 2.9.2003. Irlanti: NN 32/2002, päätös 9.7.2003, EUVL C 206, 2.9.2003. Alankomaat: NN 47/2003,
päätös 9.7.2003, EUVL C 206, 2.9.2003. Itävalta: NN 124/2002, päätös 20.8.2003, EUVL C 230, 26.9.2003. Portugali:
NN 173/2001, päätös 20.8.2003, EUVL C 230, 26.9.2003. Suomi: NN 55/2003, päätös 9.7.2003, EUVL C 206, 2.9.2003.
Ruotsi: NN 168/2002, päätös 9.7.2003, EUVL C 206, 9.2003. Yhdistynyt kuningaskunta: NN 123/2002, päätös 9.7.2003,
EUVL C 206, 2.9.2003. 

¥294∂ Irlanti: NN 38/2002, päätös 13.5.2003, EUVL C 148, 25.6.2003, s. 7; Alankomaat: NN 39/2002, päätös 14.9.2003, ei
vielä julkaistu.

¥295∂ Itävalta: C 65/2002 (ex N 262/2002), EUVL L 222, 5.9.2003, s. 33.
¥296∂ C 39/2003 (ex NN 119/2002), EUVL C 199, 23.8.2003, s. 3.
¥297∂ Ranska: N 309/2002, päätös 19.3.2003, EUVL C 148, 25.6.2003, s. 7.
¥298∂ N 428/2002, EUVL C 148, 5.6.2003, päätös 19.3.2003 EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan sekä ETA-

sopimuksen 61 artiklan soveltamisesta ilmaliikenteen valtiontukiin annetun komission tiedonannon (http://europa.eu.int/
comm/competition/state_aid/legislation/94c350_en.html) 27 kohdan ja vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja
rakenneuudistukseen myönnettäviä valtiontukia koskevien komission vuoden 1999 suuntaviivojen perusteella (EYVL
C 288, 9.10.1999).

¥299∂ N 723/2001, päätös 20.12.2001.
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561. Komissio oli aloittanut 21. tammikuuta muodollisen tutkintamenettelyn Ranskan myöntämistä
ilmoittamattomista pelastus- ja rakenneuudistustoimenpiteistä, joiden kohteena on lentoyhtiö Air Lib. (300)
Kyseessä olivat jo myönnettyjen lainojen pidennys, lisälainat tai -takaukset ja maksujen helpottaminen.
Yrityksen toiminta ei elpynyt, ja Ranskan tuomioistuimet asettivat yhtiön konkurssiin 17. helmikuuta 2003.

562. Komissio hyväksyi 5. maaliskuuta (301) luonteeltaan sosiaalisen, väliaikaisen tukiohjelman, jonka
nojalla tietynlaiset matkustajat voivat ostaa alennushintaisia lentolippuja Pariisin Orlyn lentokentän ja
neljän korsikalaisen lentokentän välisille lennoille. (302)

563. Lisäksi komissio hyväksyi joitakin tukia, joiden tavoitteena on alueellisen lentoliikenteen
lentokoneiden korvaaminen ja uudelleenvarustelu. (303) Kyseiset toimenpiteet kuuluvat yleiseen ohjelmaan,
jonka tavoitteena on edistää Ranskan merentakaisissa departementeissa (Guadeloupe, Guayana, Martinique,
Réunion) tehtäviä investointeja. Näin ollen komissio hyväksyi Ranskan ohjelman, jolla alennetaan tietyistä
näissä merentakaisissa departementeissa harjoitettavista toiminnoista aiheutuvia sosiaaliturvamaksuja. (304)
Ohjelmassa määrätään erityisesti, ettei merentakaisissa departementeissa sijaitsevien ilmailu-, meri- ja
sisävesiliikennealan yritysten tarvitse maksaa työnantajan sosiaaliturvamaksuja.

564. Lisäksi julkaistiin komission 11. joulukuuta 2002 tekemä päätös muodollisen tutkintamenettelyn
aloittamisesta. Menettely koskee Ryanair-yhtiön saamia etuja sen perustaessa ensimmäistä Manner-
Euroopan toimipaikkaansa Charleroihin vuonna 2001. (305) Vallonian alue (epäavoin ja syrjivä
lentokenttämaksujen alennustapa) sekä lentokentän hallinnoija, joka on Vallonian alueen valvonnassa oleva
julkinen yritys (avustukset uusien reittien avaamiseen, henkilöstön hotellikustannukset, mainonta- ja
markkinointikustannusten kattaminen jne.), ovat myöntäneet nämä edut. Asiaa tutkitaan parhaillaan.

7 Maatalous

7.1 EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta maataloustuotteiden
tuottamisen, jalostamisen ja kaupan pitämisen alalla toimiville pienille ja keskisuurille
yrityksille myönnettävään valtiontukeen annettu komission asetus

565. Komissio hyväksyi 23. joulukuuta 2003 uuden asetuksen (306), jolla otetaan käyttöön
ryhmäpoikkeusjärjestelmä viljelijöille tai maataloustuotteita jalostaville ja kaupan pitäville yrityksille
myönnettävien tietynlaisten valtiontukien osalta tiettyyn enimmäismäärään saakka. Jäsenvaltioiden ei enää
tarvitse ilmoittaa tuista ennakolta komissiolle hyväksynnän saamiseksi. Asetusta sovelletaan vuoden 2006
loppuun.

¥300∂ Ranska: C 3/2003 (ex NN 42/2002), EUVL C 88, 11.4.2003, s. 2.
¥301∂ N 309/2002, EUVL C 110, 8.5.2003.
¥302∂ Ajaccio, Bastia, Calvi ja Figari.
¥303∂ Tuki Caraïbes Air Transport (CAT) -yhtiön hyväksi, EUVL C 196, 20.8.2003, päätös 2.4.2003; tuki Air Caraïbes

(ex CAT) -yhtiön hyväksi, N 474/2003, Ranska – merentakainen investointiohjelma 2003 – Air Caraïbes -lentoyhtiö,
päätös 16.12.2003; tuki Air Austral -lentoyhtiön hyväksi, N 427/2003, Ranska – merentakainen investointiohjelma 2003
– Air Austral -lentoyhtiö, päätös 16.12.2003.

¥304∂ N 96/a/2003, Ranska – merentakaisten alueiden ohjelmasta annettu laki – otsikko I: työllisyystoimenpiteet, päätös
10.12.2003.

¥305∂ Belgia: C 76/2002 (ex NN 122/2002), EYVL C 18, 25.1.2003, s. 3.
¥306∂ Komission asetus (EY) N:o 1/2004, annettu 23 päivänä joulukuuta 2003, EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan

soveltamisesta maataloustuotteiden tuottamisen, jalostamisen ja kaupan pitämisen alalla toimiville pienille ja
keskisuurille yrityksille myönnettävään valtiontukeen (EUVL L 1, 3.1.2004).
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566. Asetus koskee maatalousalalla toimiville pienille ja keskisuurille yrityksille (pk-yrityksille)
myönnettäviä valtiontukia. Pk-yrityksen määritelmän vuoksi – enintään 250 työntekijää, 40 miljoonan
euron liikevaihto tai 27 miljoonan euron tase – se kattaa lähes kaikki maatilat ja maatalousalalla toimivat
yritykset.

567. Komissio ottaa myös käyttöön uuden avoimuusvaatimuksen: yhteenvetoasiakirja kunkin
jäsenvaltion kaikista poikkeuksen saaneista valtiontuista julkaistaan Internetissä viisi päivää ennen tukien
maksun aloittamista. Näin ollen viljelijät ja muut osapuolet pystyvät tutustumaan
ryhmäpoikkeusjärjestelmän piiriin kuuluviin valtiontukitoimenpiteisiin. Toimenpide takaa tehokkaasti
avoimuuden ja vertailuanalyysin ilman virallisen ilmoituksen ja sitä seuraavan komission hyväksynnän
käsittävää raskasta menettelyä.

568. Seuraavat tuet kuuluvat asetuksen soveltamisalaan, eikä niistä näin ollen tarvitse ilmoittaa
komissiolle edellyttäen, että asetuksessa vahvistetut erityisedellytykset täyttyvät:

– Viljelijöille voidaan myöntää enintään 40 prosentin suuruista investointitukea. Tuki voidaan nostaa
50 prosenttiin epäsuotuisilla alueilla. Nuorten viljelijöiden osalta sitä voidaan vielä korottaa
kymmenen prosenttia. Tuki ei saa rajoittua tiettyihin maataloustuotteisiin. Maanviljelijöillä on oltava
vapaus valita, mihin alaan he investoivat, kunhan markkinamahdollisuuksia on riittävästi.
Tuotantokapasiteettia lisäävälle tuelle annetaan poikkeus enintään 20 prosentin lisäyksiin asti
nautayksikköinä tai viljeltynä pinta-alana mitattuna. Ympäristön suojelemiseen ja parantamiseen
sekä eläintuotteita jalostavien yritysten hygieniaolojen ja kotieläinten hyvinvoinnin parantamiseen
liittyviin kustannuksiin voidaan myöntää tukea enintään 60 prosenttia – epäsuotuisilla alueilla
enintään 75 prosenttia –, jos näillä investoinneilla ylitetään EU:n vähimmäisvaatimukset. Tällainen
tuki voidaan kohdistaa tiettyihin tuotteisiin.

– Perinteisten maisemien ja rakennusten säilyttämiseen liittyviin kustannuksiin voidaan myöntää
tukea enintään sata prosenttia. Tähän voi sisältyä enintään 10 000 euroa vuodessa kohtuullisena
korvauksena viljelijän itsensä tai tämän työntekijöiden tekemästä työstä.

– Tukea voidaan myöntää yleisen edun vuoksi tehtävään maatilarakennusten siirtoon.

– Maataloustuotteita jalostaville ja kaupan pitäville yrityksille voidaan myöntää enintään 40 prosenttia
investointitukea. Tuki voidaan korottaa 50 prosenttiin tavoite 1 -alueilla. Tuki ei saa rajoittua
tiettyihin maataloustuotteisiin. Esimerkiksi ainoastaan maitoalaa koskeva erityinen tukijärjestelmä
ei kuuluisi asetuksen soveltamisalaan. Yrityksillä on oltava vapaus valita, mihin alaan ne investoivat,
kunhan markkinamahdollisuuksia on riittävästi.

– Nuorille viljelijöille voidaan myöntää enintään 30 000 euroa aloitustukea.

– Varhaiseläkkeelle siirtymiseen voidaan myöntää tukea edellyttäen, että viljelystä luopuminen on
lopullista ja pysyvää.

– Tuottajaryhmittymien tai tuottajien liittojen perustamiseen voidaan myöntää tukea, jos tuen
kokonaismäärä ei ylitä 100 000:ta euroa ja jos tuki alenee asteittain viiden vuoden aikana (sata
prosenttia perustamiskustannuksista ensimmäisenä vuonna, ja tuki laskee vähintään 20 prosenttia
kunakin seuraavana vuonna).

– Vakuutusmaksujen maksamiseen voidaan myöntää tukea, jos tuki rajoittuu 80 prosenttiin
vakuutusmaksuista, joiden tarkoituksena on kattaa luonnonmullistuksiin rinnastettavissa olevien
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epäsuotuisten sääolojen aiheuttamat menetykset. Tuki alennetaan 50 prosenttiin, jos vakuutus kattaa
myös muita epäsuotuisten sääolojen tai eläin- tai kasvitautien aiheuttamia menetyksiä.

– Tuelle voidaan myöntää poikkeus ilmoitusvelvoitteesta sataan prosenttiin asti, jos tuki on tarkoitettu
ja rajattu maa-alueiden uusjaosta johtuviin oikeudellisiin ja hallinnollisiin kustannuksiin.

– Laadukkaiden maataloustuotteiden tuotannon ja kaupan pitämisen kannustamiseen voidaan myöntää
enintään 100 000 euroa tuensaajaa kohti kolmen vuoden aikana. Tähän voi sisältyä kustannuksia,
jotka aiheutuvat markkinatutkimuksista ja vastaavista toimista, laadunvarmistusjärjestelmien
käyttöönotosta, tällaisten järjestelmien käyttämiseksi tarvittavasta koulutuksesta, maksuista, jotka
peritään laadunvarmistusjärjestelmien ja vastaavien järjestelmien varmentamisesta ensimmäistä
kertaa, sekä kolmansien osapuolten toteuttamista tarkastustoimenpiteistä.

– Maatalousalan teknisen tuen tarjoamisen kustannuksiin voidaan myöntää enintään 100 000 euroa
tuensaajaa kohti kolmen vuoden aikana. Tähän voivat sisältyä viljelijöiden ja maataloustyöntekijöiden
opetus ja koulutus, tietyt maatilojen lomituspalvelut, neuvontapalvelut sekä kilpailujen, näyttelyiden ja
messujen järjestäminen ja niihin osallistuminen.

– Kotieläintalousalalla voidaan myöntää tukea sataan prosenttiin asti kantakirjojen laatimisesta ja
ylläpitämisestä aiheutuviin hallinnollisiin kustannuksiin. Kolmansien osapuolten toteuttamiin tai
niiden puolesta toteutettuihin kokeisiin, joilla määritetään kotieläinten perimän laatu tai niiden
tuotos, voidaan myöntää tukea enintään 70 prosenttia. Tukea voidaan myöntää enintään
40 prosenttia eläinten jalostuskeskuksiin tehdyistä investoinneista aiheutuneisiin kustannuksiin sekä
kotieläinten innovatiivisten jalostustekniikoiden tai -käytäntöjen käyttöönotosta tilalla aiheutuneisiin
kustannuksiin. Tukea voidaan myöntää sataan prosenttiin asti TSE-testien kustannuksiin – enintään
40 euroa testiä kohti ihmisravinnoksi teurastettavien nautaeläinten osalta.

7.2 Asetusluonnos vähämerkityksisistä tuista maatalous- ja kalastusaloilla

569. Euroopan komissio hyväksyi 23. joulukuuta 2003 maatalous- ja kalastusalan vähämerkityksistä
tukea (de minimis -tuki) koskevan asetusluonnoksen. Uudessa asetuksessa kansalliset tuet, joiden suuruus
on enintään 3 000 euroa viljelijää tai kalastajaa kohti kolmen vuoden aikana, on tarkoitus vapauttaa
ennakkoilmoitusvelvoitteesta. Tällaista tukea myöntävän jäsenvaltion on laajamittaisten tukitoimenpiteiden
välttämiseksi noudatettava kokonaistuen enimmäismäärää, joka on noin 0,3 prosenttia jäsenvaltion
maatalous- tai kalastustuotannon arvosta.

570. Uusien sääntöjen myötä jäsenvaltiot voisivat myöntää ilman komission ennakkohyväksyntää tukea,
joka täyttää kaikki asetuksessa säädetyt edellytykset, mutta niiden on pidettävä rekisteriä, josta ilmenee, että
kumpaakin enimmäismäärää on noudatettu. Asetusluonnos lähtee seuraavaksi laajalle lausuntokierrokselle,
jonka aikana kuullaan jäsenvaltioita ja kolmansia osapuolia. Komissio aikoo panna asetuksen täytäntöön
vuoden 2004 lopulla.

7.3 Uusien suuntaviivojen soveltamisen kehittyminen

7.3.1 Menekinedistäminen ja mainonta

571. Vuonna 2003 komissio käsitteli useita valtiontukitapauksia, jotka koskivat maataloustuotteiden
menekinedistämistä ja mainontaa. Arvioidessaan näitä toimenpiteitä ja niihin kantaa ottaessaan komissio
pystyi kehittämään tietynlaisen käytännön uusien suuntaviivojen soveltamisessa maataloustuotteiden
mainontaan. Tehtyjen päätösten ansiosta pystyttiin konkreettisesti
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a) selventämään tiettyjä suuntaviivojen käsitteitä, erityisesti ”menekinedistämisen” ja ”mainonnan”
käsitteitä (307)

b) ottamaan kantaa tukiin, joiden kohteena ovat useat tuotteen alkuperään viittaavat nimitykset (308)

c) laatimaan hyvin kattava luettelo menekinedistämisen ja mainonnan tukikelpoisista kustannuksista (309)

d) tarkentamaan laadun käsitettä (310)

e) ottamaan kantaa EU:n ulkopuolella toteutettavien mainoskampanjoiden sataprosenttiseen
rahoitukseen. (311)

7.3.2 TSE ja BSE

572. TSE-testien, kuolleiden eläinten ja teurasjätteiden vuoksi myönnettäviä valtiontukia koskevien
yhteisön suuntaviivojen (312) voimaantulon jälkeen komissio on käsitellyt useita ilmoituksia, omaksunut
tietyn käytännön ja selventänyt kantaansa.

573. Vuonna 2003 komissio otti kantaa suuntaviivojen tiettyjen kohtien tulkintaan käsitellessään
seuraavia tapauksia:

– tuki nro N 256/2003, Saksa (Baden-Württemberg) – ”BSE:n saastuttamia ruhoja hävittävien
teurastamojen korvaukset”

– tuki nro NN 21/2002 (ex N 730/2001), Espanja – ”BSE:n vastaiset toimenpiteet”

– tuki nro N 150/2002, Saksa (Baijeri) – ”BSE:n pikatestien tuki”

– tuki nro N 371/2003, Saksa (Sachsen) – ”BSE:n testauskustannukset”

– tuki nro N 129/2003, Espanja (Navarra) – ”BSE:n testauskustannukset”

– tuki nro N 268/2003, Italia (Piemonte) – ”Yhteenliittymä eläinjätteen poistamiseksi”

– tuki nro N 164/2003, Ruotsi – ”TSE:n ja BSE:n testauskustannukset”

– tuki nro NN 48/2003 (ex N 157/2003), Belgia (Vallonia) – ”Vallonian alueen maatiloille eläinten
ruhojen poisvientiin ja hävittämiseen myönnettävä tuki”.

¥307∂ NN 44/2003 (ex N 6/2003) ja N 389/2003, Italia (Toscana) – ”Toscana promozione”; N 853/2001, Espanja; N 727/2002,
Espanja (Madrid); N 829/2001, Saksa (Sachsen); NN 166/2002 ja N 10/2003, Italia (Mantova); N 145/2002, Italia
(Piemonte); N 434/2002, Italia (Bolognan kauppakamari); N 418/2001, Italia (Veneto).

¥308∂ N 525/2002, Saksa (Baden-Wüttemberg) – ”Biolabel BW”.
¥309∂ NN 44/2003 (ex N 6/2003), Italia (Toscana); NN 150/2002 (ex 109/2002), Italia (Toscana).
¥310∂ N 260/a/2002, Saksa (Hessen); tuki N 200/2003, Saksa (Niedersachsen); N 368/2003, Saksa (Sachsen); tuki N 442/2002,

Saksa (Nordrhein-Westfalen) – ”Menekinedistäminen”; N 541/2002, Saksa (Baden-Wüttemberg); N 716/2002,
Yhdistynyt kuningaskunta (Wales) – ”Ohjelma laadukkaan lihan mainostamiseksi”; N 166/2002, Ranska – ”Laatuviinien
mainonta”. 

¥311∂ N 166/2002, Ranska – ”Laatuviinien mainonta”; N 658/2002, Yhdistynyt kuningaskunta – ”Ruokaa Britanniasta”.
¥312∂ TSE-testien, kuolleiden eläinten ja teurasjätteiden vuoksi myönnettäviä valtiontukia koskevat yhteisön suuntaviivat

(EYVL C 324, 24.12.2002).
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7.3.3 Kuivuus

574. Eräät jäsenvaltiot kärsivät vuonna 2003 kuivuudesta, minkä vuoksi sekä yhteisö että jäsenvaltiot
toteuttivat kiireellisiä toimenpiteitä maatalousalan kärsimien vahinkojen korvaamiseksi.

575. Yhteisön tukitoimenpiteiden hyväksymisen lisäksi komissio arvioi useita valtiontukiohjelmia (313) ja
muistutti asiassa harjoittamastaan politiikasta.

576. Arvioidessaan tukiohjelmia, joilla korvataan viljelijöille epäsuotuisista sääoloista aiheutuneet
vahingot, komissio soveltaa maatalousalan valtiontukia koskevien yhteisön suuntaviivojen 11.3 kohtaa. (314)
Suuntaviivojen 11.3.1 kohdan mukaisesti komissio on johdonmukaisesti katsonut, että epäsuotuisia
sääoloja (kuten hallaa, rakeita, jäätä, sadetta tai kuivuutta) ei voida sinänsä pitää 87 artiklan 2 kohdan
b alakohdassa tarkoitettuina luonnonmullistuksina. Koska tällaiset tapahtumat voivat kuitenkin vahingoittaa
maataloustuotantoa tai maatalouden tuotantovälineitä, komissio on hyväksynyt, että ne voidaan rinnastaa
luonnonmullistuksiin, silloin kun vahinkojen taso ylittää tietyn vähimmäismäärän, joka on vahvistettu 20
prosentiksi tavanomaisesta tuotannosta epäsuotuisilla alueilla ja 30 prosentiksi muilla alueilla.

7.4 Tukien tarkastelu

577. Komissio sai 268 ilmoitusta maatalous- ja elintarvikealan valtiontukia koskeviksi
toimenpideluonnoksiksi. Komissio aloitti myös 29 sellaisen tukitoimenpiteen tutkinnan, joita ei ollut
aiemmin ilmoitettu EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 3 kohdan mukaisesti. Yhtään voimassa olevien
tukitoimenpiteiden 88 artiklan 1 kohdan mukaista tarkastusta ei pantu alulle tai saatettu päätökseen.
Komissio ei vastustanut tuen myöntämistä 269 toimenpiteen osalta. Useat näistä toimenpiteistä
hyväksyttiin, sen jälkeen kun kyseiset jäsenvaltiot joko muuttivat tai sitoutuivat muuttamaan ne valtiontukia
koskevien yhteisön sääntöjen mukaisiksi. Komissio aloitti EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan
2 kohdassa tarkoitetun menettelyn yhdeksässä asiassa, joiden osalta heräsi vahvoja epäilyjä niiden
soveltuvuudesta yhteismarkkinoille. Komissio päätti EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdan
mukaisen menettelyn kuudessa asiassa ja teki niistä neljän osalta lopullisen kielteisen päätöksen. Kaikissa
tapauksissa, joita koskeva päätös oli kielteinen ja joiden osalta kyseinen jäsenvaltio oli jo myöntänyt
valtiontuen, komissio vaati maksetun tuen perimistä takaisin.

8 Kalastusala

8.1 Yleiskatsaus

578. Kalastusalalla toteutetaan alan sosiaalis-taloudellisten ominaisuuksien vuoksi niin yhteisön kuin
jäsenvaltioidenkin tasolla huomattavia julkisia tukitoimia.

579. Komissio on arvioinut kalastusalalla toteutettavien jäsenvaltioiden tukijärjestelmien vastaavuutta
yhteisön oikeuden kanssa kalastus- ja vesiviljelyalan valtiontukien tarkastelemista koskevien
suuntaviivojen (315) mukaisesti.

¥313∂ Tuki N 436/2003, Saksa – ”Tuki kuivuudesta aiheutuneiden vahinkojen korvaamiseksi”. Tuki N 398/2003, Itävalta –
”Tuen maksaminen rehun ja rehun korvikkeiden hankkimiseksi”. Tuki N 661/2001, Italia (Sardinia) – ”Kuivuuden
aiheuttamien vahinkojen korvaaminen, oliivit”. Tuki N 353/2002, Kreikka – ”Huonojen sääolojen aiheuttamien
vahinkojen korvaaminen”.

¥314∂ EYVL C 28, 1.2.2000, s. 2, ks. myös oikaisu EYVL C 232, 12.8.2000, s. 19.
¥315∂ EYVL C 19, 20.1.2001, s. 7.
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580. Komissio aikoo tarkistaa kalastusalan valtiontukien myöntämistä koskevia sääntöjä. Tämän
vuoksi komissio hyväksyi 9. heinäkuuta 2003 luonnoksen komission asetukseksi EY:n
perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta kalastustuotteiden tuottamisen, jalostamisen ja
kaupan pitämisen alalla toimiville pienille ja keskisuurille yrityksille myönnettävään valtiontukeen.
Kyseisessä asetusluonnoksessa vahvistetaan periaatteet, joiden mukaisesti lukuisista kalastusalan
valtiontuista ei enää tarvitse ilmoittaa komissiolle ennakolta edellyttäen, että tuet ovat asetuksessa
vahvistettujen sääntöjen mukaisia.

581. Asetusluonnoksesta keskusteltiin jäsenvaltioiden kanssa neuvoa-antavan
valtiontukikomitean kokouksessa 22. lokakuuta 2003. Ehdotus julkaistiin Euroopan unionin
virallisessa lehdessä 4. marraskuuta 2003 kuulemista varten. (316) Asetuksesta järjestetään
jäsenvaltioiden kanssa toinen kokous, jonka jälkeen komissio hyväksyy asetuksen lopullisesti, ja se
tulee voimaan ennen kesää 2004.

582. Ryhmäpoikkeusasetuksen soveltamisalan ulkopuolelle jäävistä kalastusalan valtiontuista on
edelleen ilmoitettava komissiolle. Niihin sovelletaan uusia kalastusalan valtiontukia koskevia suuntaviivoja,
joita laaditaan parhaillaan ja jotka tulevat voimaan samaan aikaan kun ryhmäpoikkeusasetuskin.

583. Kalastusalalla on tarkoitus soveltaa myös komission asetusta EY:n perustamissopimuksen
87 ja 88 artiklan soveltamisesta maatalous- ja kalastusalan vähämerkityksiseen tukeen (de minimis
-tukeen). Komissio hyväksyi asetusluonnoksen 10. joulukuuta 2003. Sen mukaan yritykselle voidaan
myöntää tukea alle 3 000 euroa kolmen vuoden aikana, ja tuesta ei tarvitse ilmoittaa komissiolle
edellyttäen, että tuen kokonaismäärä ei ylitä 0,3:a prosenttia asianomaisen jäsenvaltion kalastusalan
tuotannosta. Jäsenvaltiot keskustelevat asetusluonnoksesta vuonna 2004, ja se tullee voimaan vuoden
2005 alussa.

8.2 Kalastusalalla käsitellyt asiat

584. Kahdella 3. kesäkuuta 2003 tehdyllä kielteisellä päätöksellä komissio lopetti kahden Yhdistyneen
kuningaskunnan tukiohjelman tarkastelun. Ensimmäisessä tapauksessa Pohjois-Skotlannissa Orkneyn
valtuusto ja toisessa tapauksessa Shetlandin valtuuston hallinnassa oleva yritys ostivat kalakiintiöitä, joita
ne sitten vuokrasivat kyseissä kunnissa asuville kalastajille.

585. Komissio sai tiedon näistä ohjelmista kirjeitse eräältä Euroopan parlamentin jäseneltä, joka oli
valittu muualta Yhdistyneestä kuningaskunnasta.

586. Komissio tarkasteli ohjelmia yksityiskohtaisesti ja katsoi, että ne täyttävät neljä perustetta, joiden
mukaan ne oli katsottava valtiontueksi: tuensaajien eli kalastajien saama etu, valtion varojen käyttö,
kilpailun vääristyminen tai uhka siitä ja vaikutus jäsenvaltioiden väliseen kauppaan.

587. Tuen takaisinperintää ei kuitenkaan vaadittu. Komissio katsoi, että tukiohjelmissa käytetyt varat
tulivat lähteestä, jonka komissio oli rakennerahastojen osalta katsonut yksityisiksi varoiksi. Vaikka yhteisön
rakennerahastojen ja valtiontuen välillä ei välttämättä ole yhteyttä, valtuustoilla saattoi olla perusteltu
luottamus olettaa, että kyseisiä varoja voitiin pitää valtiontuen alalla yksityisinä varoina.

¥316∂ EUVL C 265, 4.11.2003, s. 17.
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D – Menettelyt

1 Voimassa olevat tuet uusissa jäsenvaltioissa

588. Liittymissopimuksessa määrätään, että liittymispäivästä lähtien EY:n perustamissopimuksen
88 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuksi voimassa olevaksi tueksi katsotaan seuraavat tukitoimenpiteet:

a) tukitoimenpiteet, jotka tulivat voimaan ennen 10. joulukuuta 1994

b) liittymissopimuksen liitteessä luetellut tukitoimenpiteet (liittymissopimuksen luettelo)

c) tukitoimenpiteet, jotka uuden jäsenvaltion valtiontukea valvova viranomainen on arvioinut ennen
liittymispäivää ja katsonut yhteisön säännöstön mukaiseksi ja joita komissio ei ole vastustanut,
koska sillä ei ole ollut vakavia epäilyjä toimenpiteen soveltuvuudesta yhteismarkkinoille
(väliaikainen menettely).

589. Kaikkia toimenpiteitä, jotka ovat valtiontukea ja jotka eivät täytä edellä esitettyjä ehtoja, pidetään
liittymishetkellä EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 3 kohdan soveltamisen kannalta uutena tukena.

590. Vuonna 2003 uudet jäsenvaltiot esittivät komissiolle väliaikaisen menettelyn mukaisesti
171 toimenpidettä. Niistä 76:ta esitettiin voimassa olevaksi tueksi. Muut 95 toimenpidettä ovat edelleen
arvioitavina. Väliaikaisessa menettelyssä komissio korostaa, että tukitoimenpiteiden soveltuvuutta
yhteismarkkinoille on arvioitava yksityiskohtaisesti, kun kyseessä ovat kaikkein mutkikkaimmat,
suuruudeltaan merkittävimmät ja todennäköisesti kilpailuun eniten/kauimmin liittymisen jälkeen
vaikuttavat toimenpiteet, kuten pankkialan tuki Tšekissä ja Unkarissa sekä energia-alan hukkakustannuksia
koskevat asiat Puolassa. Väliaikaista menettelyä sovelletaan nyt ensimmäistä kertaa unioniin liittyviin
maihin. Kun unioniin on aiemmin liittynyt uusia jäsenvaltioita, näiden maiden ennen varsinaista
liittymispäivää toteuttamat toimenpiteet katsottiin voimassa olevaksi tueksi, eikä komissio arvioinut niitä.

1.1 Hukkakustannukset, Puola

591. Eräät puolalaiset sähköntoimittajat tekivät 1990-luvulla pitkäaikaisia sähköntoimitussopimuksia
Puolan julkisen sähköverkon haltijan kanssa. Sopimuksella verkon haltija sitoutui ostamaan
sähköntoimittajan tuottaman sähkön kiinteään hintaan hyvin pitkän ajan. Puolan hallitus aikoo kumota
nämä sopimukset lailla ja myöntää sähköntuottajille tukea korvaamaan tappiot, joita sopimusten
päättymisestä aiheutuu. Se on ilmoittanut tästä korvaushankkeesta väliaikaisella menettelyllä. Komissio
arvioi hanketta parhaillaan. Apunaan se käyttää metodologiaa, jonka se on aiemmin kehittänyt nykyisiä
jäsenvaltioita varten tarkastellessaan tukea, jota valtio on myöntänyt sähköntuottajille yhteisön
sähköntuotantoalan vapauttamisesta aiheutuneiden hukkakustannusten kattamiseksi.

1.2 Tšekin pankkitapaukset

592. Vuosina 1994–1998 Tšekin koko pankkiala kärsi vakavista taloudellisista vaikeuksista. Tänä aikana
valtio toteutti useita tukitoimenpiteitä, joiden tavoitteena oli varmistaa useiden pankkien pelastaminen ja
rakenneuudistus sekä myöhempi yksityistäminen. Tämän vuoksi Tšekin viranomaiset sitoutuivat
ilmoittamaan komissiolle väliaikaisella menettelyllä kaikista pankkialan hyväksi toteutetuista
toimenpiteistä.
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593. Komissio hyväksyi 16. joulukuuta ensimmäisen päätöksen Tšekin pankkialan rakenneuudis-
tuksesta. Ensimmäisessä väliaikaisen menettelyn mukaisessa päätöksessä komissio katsoi, ettei
yhtään Tšekin viranomaisten ilmoittamista, Komercni banka a.s. (KB) -pankin hyväksi toteutettavista
toimenpiteistä sovelleta liittymisen jälkeen.

594. Tämän vuoksi komission ei liittymissopimuksen liitteen IV.3 mukaisesti tarvinnut arvioida
toimenpiteiden soveltuvuutta yhteismarkkinoille.

2 Tuen takaisinperiminen

595. Kilpailun pääosasto perusti uudelleenorganisointinsa osana kesäkuussa 2003 valtiontukea
käsittelevään linjaan H uuden yksikön. Yksikkö H4 vastaa erityisesti valtiontukipäätösten täytäntöönpanon
valvonnasta. Komissaari Monti on toistuvasti ilmoittanut, että valtiontukipäätösten ja erityisesti
takaisinperintäpäätösten täytäntöönpanon valvonta on yksi hänen harjoittamansa valtiontukipolitiikan
painopisteistä. Komission päätösten täytäntöönpanoa eivät valvo komission yksiköt vaan jäsenvaltiot
kansallisia menettelyjään noudattaen. Tämä on heikko lenkki täytäntöönpanon valvonnassa. Viime vuosien
kokemus viittaa siihen, etteivät jäsenvaltiot aina pidä riittävän ensisijaisena komission
takaisinperintäpäätösten täytäntöönpanoa. Tämä saattaa johtua luontaisesta eturistiriidasta, jonka aiheuttaa
se, että jäsenvaltio on samanaikaisesti tuen myöntäjä ja takaisinperijä. Erityisiä ongelmia syntyy, jos
tuensaaja on joutunut vararikkoon (noin kolmannes kaikista takaisinperintätapauksista). Tällaisissa
tapauksissa takaisinperintä toteutetaan kansallisten maksukyvyttömyysmenettelyjen mukaisesti, sillä
maksukyvyttömyyttä koskevaa yhdenmukaistettua yhteisön lainsäädäntöä ei ole. Jotta yritys voisi aloittaa
toimintansa uudestaan, kansalliset konkurssilait suojaavat yleensä maksukyvyttömän yrityksen
liiketoimintaa velkojia vastaan ja myös valtiontuen takaisinperintää koskevia vaateita vastaan.

596. Uudella yksiköllä on kolme pääasiallista tehtävää. Ensimmäinen ja kiireellisin tavoite on
takaisinperintäpäätösten täytäntöönpanon tehokas valvonta. Toisena tehtävänä on varmistaa, että
jäsenvaltiot seuraavat ja valvovat aiempaa johdonmukaisemmin muiden valtiontukipäätösten (erityisesti
muttei kuitenkaan yksinomaan ehdollisten päätösten) täytäntöönpanoa sekä ryhmäpoikkeusasetusten
soveltamista. Kolmantena tulevat monialaiset tehtävät. Niitä ovat muun muassa täytäntöönpanon
valvontapolitiikan kehittäminen määrittelemällä kattava ja tehokas täytäntöönpanon valvontastrategia.
H4-yksikkö kehittää tehokkaita menetelmiä ja (lainsäädännöllisiä) välineitä, joiden avulla täytäntöönpanoa
pystytään valvomaan heti ja kattavasti. Samanaikaisesti yksikkö antaa täytäntöönpanon valvontaa koskevia
neuvoja ja tukea kansallisille viranomaisille, tuomareille, lakimiehille ja yrityksille.

597. Komissio on arvioinut kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi vaihtoehtoisten energialähteiden
ja energiansäästön avulla Laziossa Italiassa myönnettävää tukea. (317) Kyseessä on kaksi hanketta, joiden
tavoitteena on parantaa a) vaihtoehtoisten energialähteiden tuotantoa ja käyttöä (tuulivoima) sekä
b) energiansäästöä (sähkön ja lämmön yhteistuotanto sekä kaukolämpö). Komissio totesi kummankin
hankkeen yhteismarkkinoille soveltuvaksi tueksi, sillä ne noudattavat ympäristönsuojelulle myönnettävästä
valtiontuesta annettuja suuntaviivoja, erityisesti niiden 30 kohtaa (energiansäästöä koskeva tuki-
intensiteetti), 32 kohtaa (uusiutuvia energialähteitä koskeva tuki-intensiteetti), 36 kohtaa (tukikelpoiset
investoinnit) ja 37 kohtaa (tukikelpoiset kustannukset).

598. Komissio aloitti kuitenkin 3. toukokuuta muodollisen tutkintamenettelyn ensimmäisestä hankkeesta
(TLR / ACEA SpA) asiassa Deggendorf noudatetun oikeuskäytännön perusteella. Tuensaaja ACEA SpA on
niin sanottu ”aziende municipalizzate”. Näille laitoksille on osoitettu 5. kesäkuuta 2002 tehty komission

¥317∂ C 35/2003 (ex N 90/2002).
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päätös valtiontuesta, jota Italia myöntää verovapautuksina ja halpakorkoisina lainoina. Tuensaajat
ovat yleishyödyllisiä laitoksia, joiden osake-enemmistö on julkisessa omistuksessa. (318) Komission
päätöksen 3 artiklassa säädetään, että Italian on toteutettava kaikki tarpeelliset toimenpiteet
sääntöjenvastaisesti myönnetyn tuen perimiseksi takaisin tuensaajilta. ACEA SpA ei ole vielä maksanut
takaisin asiassa C 27/1999 myönnettyä tukea. Tämän vuoksi ACEA SpA:lle myönnetty uusi tuki ei ole
asiassa Deggendorf noudatetun oikeuskäytännön periaatteiden mukainen. (319)

599. Biskajan maakuntaneuvosto ja P&O Ferries allekirjoittivat 9. heinäkuuta 1992 sopimuksen Bilbaon
ja Portsmouthin välisestä laivayhteydestä. Sopimuksessa määrätään, että viranomaiset ostavat Bilbao–
Portsmouth-reitillä käytettäviä matkaseteleitä. Komissio aloitti sopimuksesta muodollisen tutkimuksen.
Menettelyn aikana P&O Ferries ehdotti muutoksia alkuperäiseen sopimukseen ja sen korvaamista uudella.
Komissio ei katsonut uutta sopimusta valtiontueksi ja päätti lopettaa menettelyn. Uudella,
29. marraskuuta 2000 tehdyllä päätöksellä (320) Espanjan tukiohjelmasta Ferries Golfo de Vizcaya
-varustamon hyväksi (321) komissio totesi kyseisen tuen yhteismarkkinoille soveltumattomaksi ja määräsi
Espanjan kuningaskunnan perimään sen takaisin.

600. Päätöksessä todettiin, että matkaseteleitä ostamalla Diputación eli maakuntaneuvosto pyrki
ensinnäkin tukemaan Biskajan alueen eläkeläisten matkoja Adineko-ohjelman avulla. Ohjelmassa tarjotaan
räätälöityjä pakettilomamatkoja. Toiseksi maakuntaneuvosto pyrki helpottamaan matkustamisessa
erityisjärjestelyjä tarvitsevien Biskajan alueen asukkaiden ja instituutioiden mahdollisuuksia käyttää
liikennevälineitä.

601. Yhteisöjen tuomioistuin katsoi tässä tapauksessa, että uudella sopimuksella käyttöön otettua
tukea ei myönnetty EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 3 kohdassa määrätyn menettelyn
mukaisesti, joten tuki oli sääntöjenvastaista. Tuomioistuimen mukaan riidanalaisesta päätöksestä
ilmenee selvästi, että alkuperäinen sopimus ja uusi sopimus muodostavat yhden tuen, joka on otettu
käyttöön ja pantu täytäntöön vuonna 1992 alkuperäisen sopimuksen tekemisen yhteydessä ilman
komissiolle etukäteen annettua ilmoitusta.

602. Tukea arvioidessaan komissio havaitsi, että Diputaciónin ostamien matkaseteleiden kokonaismäärä
ei liittynyt niihin todellisiin tarpeisiin, joita maakuntaneuvostolla oli ohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi.
Komissio havaitsi myös, että sopimuksessa on useita määräyksiä, joita ei yleensä ole tavanomaiseen
liiketoimintaan kuuluvissa, matkaseteleiden ostoa koskevissa sopimuksissa. Tämän vuoksi se katsoi, että
liiketoimi oli varustamolle myönnettyä tukea.

603. Diputaciónin kannan mukaan komission olisi pitänyt myöntää tuelle EY:n perustamissopimuksen
87 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukainen poikkeus, sillä hankitut matkasetelit jaettiin Diputaciónin
hallinnoimissa sosiaalisissa ohjelmissa, joten tuki hyödytti yksittäisiä kuluttajia. Yhteisöjen tuomioistuin
totesi, että sen varmistamiseksi, että tuki on myönnetty harjoittamatta syrjintää tuotteiden alkuperän
perusteella, on selvitettävä, saavatko kuluttajat kyseisen tuen riippumatta siitä, mikä taloudellinen toimija
toimittaa tuotteen tai suorittaa palvelun, joka voi täyttää kyseisen jäsenvaltion esittämän sosiaalisen
tavoitteen. Uuden sopimuksen nojalla P&O Ferries saa tietyn, etukäteen määritetyn vuosittaisen summan
riippumatta kuluttajien todellisuudessa käyttämien matkaseteleiden määrästä. Lisäksi on muistettava, että
tässä tapauksessa matkaseteleitä koskenut ostosopimus tehtiin yksinomaan Diputaciónin ja P&O Ferriesin
välillä. Tässä yhteydessä on kiistatonta, että uudessa sopimuksessa ei määrätä siitä, että P&O Ferriesin

¥318∂ Asia C 27/1999 (ex NN 69/1998), päätös 2003/193/EY, EUVL L 77, 24.3.2003, s. 21.
¥319∂ Yhteisöjen tuomioistuimen 15.5.1997 asiassa C-355/95 P antama tuomio.
¥320∂ Päätös 2001/247/EY.
¥321∂ EYVL L 89, 29.3.2001, s. 28.
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jakamia matkaseteleitä voitaisiin käyttää muissa yhtiöissä, jotka voisivat täyttää Diputaciónin tavoitteleman
sosiaalisen päämäärän.

604. Koska asiassa ei ole esitetty mitään näyttöä, joka osoittaisi sen, että kuluttajat voisivat saada
riidanalaisen tuen myös käyttäessään muiden sellaisten yhtiöiden palveluja, jotka kykenisivät täyttämään
Diputaciónin tavoitteleman sosiaalisen päämäärän, yhteisöjen tuomioistuin katsoi, että komissio on
menetellyt perustellusti päätellessään, että kyseistä tukea ei ollut myönnetty yksittäisille kuluttajille
harjoittamatta syrjintää tuotteiden alkuperän perusteella, ja että EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan
2 kohdan a alakohdan edellytykset eivät näin ollen täyttyneet. Espanja vetosi myös siihen, että mikäli
riidanalaista tukea pidettäisiin sääntöjenvastaisena tukena, perustellun luottamuksen synnyttäneet
poikkeukselliset seikat estävät riidanalaisen tuen takaisinperimisen asetuksen (EY) N:o 659/1999
14 artiklan 1 kohdan viimeisen alakohdan mukaisesti.

605. Yhteisöjen tuomioistuin hylkäsi kanteen seuraavin perustein. Valtiontukien alalla on olemassa
merkittävä yleinen etu välttää se, että kilpailulle vahingolliset valtiontuet vääristävät markkinoiden
toimintaa, ja tämä edellyttää vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan sitä, että sääntöjenvastaiset tuet
peritään takaisin aikaisemman tilanteen palauttamiseksi. On todettava, että sääntöjenvastaisen tuen saajan
mahdollisuutta vedota sellaisiin poikkeuksellisiin olosuhteisiin, joiden perusteella se on voinut perustellusti
luottaa tuen sääntöjenmukaisuuteen ja joiden perusteella se voi kieltäytyä tuen palauttamisesta, ei voida
sulkea pois. (322) Jäsenvaltio, jonka viranomaiset ovat myöntäneet tuen EY:n perustamissopimuksen
88 artiklassa vahvistettujen menettelymääräysten vastaisesti, ei sen sijaan voi vedota edunsaajien
perusteltuun luottamukseen vapautuakseen velvollisuudestaan toteuttaa tarvittavat toimenpiteet sellaisen
komission päätöksen täytäntöönpanemiseksi, jolla komissio on määrännyt kyseisen jäsenvaltion perimään
tuen takaisin. Näin ollen ei ole kyseessä olevan jäsenvaltion vaan tukea saaneen yrityksen asiana
lainvastaisen tuen palauttamista vastustaakseen vedota poikkeuksellisiin oloihin, joiden takia sille on voinut
syntyä perusteltu luottamus. Tässä yhteydessä on täsmennettävä, että se, että komissio on alun perin tehnyt
myönteisen päätöksen, jolla riidanalainen tuki on hyväksytty, ei ole voinut synnyttää P&O Ferriesissä
perusteltua luottamusta, koska kyseinen päätös on riitautettu kanneoikeutta koskevassa määräajassa ja
koska yhteisöjen tuomioistuimet ovat kumonneet sen. Edellä mainittujen perustelujen mukaisesti
P&O Ferriesissä ei ollut voinut syntyä esillä olleessa asiassa perusteltua luottamusta.

3 Päätösten noudattamatta jättäminen

606. Komissio päätti 13. marraskuuta 2002 hyväksyä (323) Bull-yritykselle vuoden 2002 alkupuoliskolla
myönnetyn 450 miljoonan euron pelastustuen. (324) Tämän myönteisen päätöksen edellytyksenä oli se, että
Bull maksaa käteisennakon takaisin ennen 17. kesäkuuta 2003. Päätöksellä lopetettiin tutkintamenettely,
joka oli aloitettu 9. huhtikuuta 2002. Lopullinen päätös perustui siihen, että käteisennakko noudatti
valtiontuesta vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseksi ja rakenneuudistukseksi annetuissa
suuntaviivoissa vahvistettuja edellytyksiä. Komissio oli varmistanut tutkimuksensa aikana, että
käteisennakko todellakin oli pelastustuki ja että sitä ei käytetty Bullin rakenneuudistuksen rahoittamiseen.

607. Pelastus- tai rakenneuudistustukea koskevissa suuntaviivoissa edellytetään kuitenkin, että tuki
maksetaan takaisin 12 kuukauden kuluessa viimeisestä tukierästä. Koska tätä edellytystä ei pystytty
varmistamaan päätöksen hyväksymishetkellä, komissio asetti hyväksyntänsä edellytykseksi, että Ranska
esittäisi sille todisteet takaisinmaksusta 17. kesäkuuta 2003 mennessä. Komissio on todennut, ettei Ranska

¥322∂ Asia C-5/89, komissio v. Saksa (Kok. 1990, s. I-3437, 16 kohta).
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aikonut vaatia Bullille myönnetyn tuen takaisinmaksua määräajassa. Komissio katsoi näin ollen, ettei
Ranska ole täyttänyt sille kuuluvia velvoitteita, ja päätti nostaa Ranskaa vastaan kanteen yhteisöjen
tuomioistuimessa. Perustamissopimus mahdollistaa tämän, jos jäsenvaltio ei noudata valtiontuesta tehtyä
lopullista päätöstä määräajassa.

4 Tuomioistuinten tuomiot

608. Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin antoi 6. maaliskuuta tuomion asiassa
WestLB (325), joka koskee Wohnungsbauförderungsanstaltin (Wfa) siirtoa WestLB:lle ja kyseiseen
liiketoimeen sisältyvää valtiontukea. WestLB on Saksan suurin Landesbank-pankki (julkisoikeudellinen
luottolaitos). Sen omistavat Nordrhein-Westfalenin osavaltio (suunnilleen 43 prosenttia) sekä kaksi muuta
julkisyhteisöä ja kaksi säästöpankkien yhteenliittymää. Joulukuussa 1991 osavaltio siirsi kokonaan
omistamansa Wfa:n omana pääomana WestLB:lle. Wfa on julkinen kehitysluottolaitos, joka tukee
asuntorakentamista. Vaikka varojen sisältämä likviditeetti varattiin edelleen Wfa:n julkisiin tehtäviin,
WestLB:n oma pääoma kasvoi, minkä ansiosta pankki pystyi lisäämään liiketoimiaan. Tämä oli erityisen
tärkeää, sikäli että Euroopan yhteisön lainsäädännössä oli tiukennettu omaa pääomaa koskevia vaatimuksia
(luottolaitosten vakavaraisuussuhteesta annettu direktiivi ja omista varoista annettu direktiivi) 30. päivästä
kesäkuuta 1993. Osavaltion omistusosuus WestLB:stä ei siirron myötä kasvanut. Tammikuusta 1992 alkaen
Nordrhein-Westfalenin osavaltio sai kuitenkin pääomaosuudestaan rahallisen korvauksen, joka oli
vuosittain 0,6 prosenttia verojen jälkeen.

609. Saksalaisten yksityispankkien yhdistys Bundesverband deutscher Banken teki kantelun, jonka
mukaan siirtoon sisältyi sääntöjenvastaista valtiontukea, sillä osavaltion pääomasta saama korvaus oli
riittämätön. Asiaa perusteellisesti tutkittuaan komissio päätti 8. heinäkuuta 1999, että osavaltion saama
korvaus ei ollut niin kutsutun markkinataloussijoittajaa koskevan periaatteen mukainen ja että WestLB oli
näin ollen saanut yhteismarkkinoille soveltumatonta sääntöjenvastaista tukea. Komissio katsoi, että osasta
WestLB:lle siirrettyjä varoja olisi vuosittain pitänyt saada markkina-arvoista tuottoa 9,3 prosenttia verojen
jälkeen. Komission laskelmat perustuivat 12 prosentin perustuottoon (käteisvarojen pitkäaikaisten
sijoitusten (cash core) keskimääräinen tuotto pankkialalla sijoitusajankohtana). Tähän lisättiin
1,5 prosenttia liiketoimen erikoisluonteen vuoksi, minkä jälkeen vähennettiin 4,2 prosenttia sijoitetun
pääoman maksuvalmiuteen liittyvien puutteiden vuoksi.

610. Vaikka yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin kumosi komission päätöksen
katsottuaan, että noin 808 miljoonan euron tukimäärän laskennassa käytetyt perusteet olivat riittämättömät,
tuomio vahvisti ja selkeytti komission valtiontukialalla soveltamia tärkeimpiä toimintaperiaatteita,
erityisesti markkinataloussijoittajaa koskevan periaatteen soveltamista yrityksiin, jotka eivät ole
vaikeuksissa. Tuomioistuin hylkäsi kantajien näkemyksen siitä, että komissio oli laajentanut ”valtiontuen”
käsitettä sääntöjenvastaisesti. Tämä vahvisti, että kyseessä on valtiontuki, jos valtio pyytää tällaisesta
sijoituksesta vähemmän voittoa kuin markkinataloudessa toimiva yksityinen sijoittaja olisi vaatinut
samanlaisesta sijoituksesta. Tuomioistuin katsoi myös, että komissio sai ottaa huomioon asianomaisella
alalla tehtyjen sijoitusten keskimääräisen tuoton määritelläkseen kohtuullisen korvauksen.

611. Yhdistetyissä asioissa van Calster ja Cleeren (326) yhteisöjen tuomioistuimessa käsiteltiin eläinten
terveydestä annettua Belgian lakia (327), jolla perustetaan järjestelmä eläintautien torjumisen ja
eläinhygienian parantamisen rahoittamiseksi. Samoin käsiteltiin kyseisen lain merkitystä valtiontuen

¥325∂ Asia T-233/99, Westdeutsche Landesbank Girozentrale v. komissio.
¥326∂ Yhdistetyt asiat C-261/01 ja C-262/01, Belgische Staat v. Eugène van Calster ja Felix Cleeren ja Openbaar Slachthuis NV.
¥327∂ Belgian virallinen lehti Moniteur belge, 17.4.1987.
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kannalta. Lain tavoitteena oli eläintautien torjunta kansanterveyden ja karjankasvattajien taloudellisen
hyvinvoinnin edistämiseksi. Lain nojalla kauppiaiden van Calster ja Cleeren sekä teurastamon Openbaar
Slachthuis NV oli maksettava maksuja vuonna 1987 perustettuun rahastoon. Pääasioissa kantajat vaativat
palauttamaan osan näistä maksuista sillä perusteella, että ne oli peritty yhteisön oikeuden vastaisesti.

612. Van Calster ja Cleeren katsoivat, että sääntöä, jonka tavoitteena on estää se, että jäsenvaltioilla olisi
houkutus rikkoa EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 3 kohtaa, ja joka ilmenee samasta tuomiosta,
sovelletaan myös tukiin, joilla on taannehtiva vaikutus, toisin sanoen tukiin, joita jäsenvaltio haluaa
myöntää ajanjaksoksi, joka on niistä ilmoitettaessa jo kulunut.

613. Yhteisöjen tuomioistuin ratkaisi ensin, sovelletaanko EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan
3 kohdassa määrättyä valtiontuen ilmoittamisvelvollisuutta ja kyseisen velvollisuuden mahdollisesta
noudattamatta jättämisestä aiheutuvia seurauksia myös tällaisen tuen rahoitustapaan. Itse asiassa tämä
kysymys koskee tukitoimenpidettä, jossa säädetään olennaisesti siihen kuuluvasta, nimenomaan ja
pelkästään tuen rahoittamiseen tarkoitetusta maksujärjestelmästä. Yhteisöjen tuomioistuin on todennut, että
EY:n perustamissopimuksen 87 artiklassa ei sallita, että komissio erottaa varsinaisen tuen sen
rahoitustavasta ja jättää ottamatta huomioon rahoitustavan, jos se yhdessä varsinaisen tuen kanssa tekee
koko järjestelmän yhteismarkkinoille soveltumattomaksi. (328)

614. Tästä seuraa, että tukitoimen rahoitustapa voi tehdä koko tukijärjestelmän, joka sillä on tarkoitus
rahoittaa, yhteismarkkinoille soveltumattomaksi. Näin ollen tukea ei voida tarkastella erillään sen
rahoitustavan vaikutuksista. Tällaisessa tapauksessa EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 3 kohdan
mukaisen ilmoituksen on koskettava tukitoimenpiteen lisäksi myös tuen rahoitustapaa, jotta komissio voi
suorittaa arviointinsa kattavien tietojen perusteella. Muussa tapauksessa ei voida sulkea pois sitä, että
yhteismarkkinoille soveltuvaksi todetaan tukitoimenpide, jota ei olisi voitu tällaiseksi todeta, jos komission
tiedossa olisi ollut sen rahoitustapa. Kun otetaan huomioon, että ilmoitusvelvollisuus kattaa myös
tuen rahoitustavan, seurauksia, jotka aiheutuvat siitä, että kansalliset viranomaiset rikkovat
perustamissopimuksen 88 artiklan 3 kohdan viimeistä virkettä, on sovellettava myös tähän tukitoimenpiteen
osatekijään. Periaatteessa jäsenvaltion on maksettava takaisin yhteisön lainsäädännön vastaisesti perityt
maksut.

615. Vuoden 1998 laki ilmoitettiin komissiolle ja todettiin yhteismarkkinoille soveltuvaksi vuoden 1996
päätöksellä. Sekä varsinainen tuki että sen rahoittamiseksi perittävät maksut ovat näin ollen laillisia, siltä
osin kuin ne koskevat ajanjaksoa, joka alkaa juuri kyseisen päätöksen tekopäivästä eli 9. elokuuta 1996.
Vuoden 1998 laissa säädetään kuitenkin maksuista, jotka ovat vaikutukseltaan taannehtivia
1. tammikuuta 1988 alkaen. Osa vuoden 1998 lailla säädetyistä maksuista on näin ollen peritty vuoden
1996 päätöstä edeltävältä ajanjaksolta. Sikäli kuin vuoden 1998 laissa säädetään vaikutukseltaan
taannehtivista maksuista, kyseinen laki on näin ollen lainvastainen sen vuoksi, että tältä osin ei ole
noudatettu vaatimusta, jonka mukaan tukijärjestelmän toteuttamisesta on ilmoitettava etukäteen. Kyseiset
maksut on siis peritty EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 3 kohdan viimeisen virkkeen vastaisesti.

616. Yhteisöjen tuomioistuin katsoi myös, ettei komissio voi määrätä valtiontukea palautettavaksi vain
sillä perusteella, että siitä ei ole ilmoitettu EY:n perustamissopimuksen 93 artiklan 3 kohdan mukaisesti.
Tuomioistuin katsoi kuitenkin, että kansalliset tuomioistuimet voivat tehdä näin. Kansallisten
tuomioistuinten ”on tehtävä asiasta kaikki päätelmät kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti sekä kyseessä
olevien tukitoimenpiteiden toteuttamista koskevien toimien pätevyyden osalta että myönnetyn rahallisen
tuen takaisinperimisen osalta”. (329)

¥328∂ Asia 47/69, Ranska v. komissio, Kok. 1970, s. 487, 4 kohta.
¥329∂ Katso tuomion 64 kohta.
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617. Yhteisöjen tuomioistuin vahvisti 20. marraskuuta (330) asiassa Ministre de l’économie, des finances
et de l’industrie v. S.A. GEMO antamassaan tuomiossa kannan, jonka komissio oli ilmaissut käynnissä
olevassa muodollisessa tutkintamenettelyssä. (331) Sen mukaan Ranskan julkisten renderointipalveluiden
tarjoama palvelu poistaa maksutta teurastamojätteet ja maatiloilla kuolleet eläimet on viljelijöille ja
teurastamoille annettavaa valtiontukea. Yhteisöjen tuomioistuin vahvisti myös, että julkisen palvelun
tarjoaminen maksutta yrityksille on valtiontukea, jos a) valtio maksaa palvelusta aiheutuvat kustannukset,
b) yritykset vapautuvat näin kustannuksista, jotka niille tavallisesti aiheutuisivat osana niiden toimintaa, ja
c) palvelu tarjotaan valikoidulle yritysjoukolle.

618. Yhteisöjen tuomioistuin joutui arvioimaan 22. toukokuuta tekemässään Freskot-tuomiossa (332),
oliko pelkästään kotimaisista tuotteista kannettu veroluonteinen maksu sellaisenaan yhteisen
markkinajärjestelyn vastainen. Vero kannettiin maataloustuotteiden liikevaihdosta. Veron tuottoa käytettiin
rahoittamaan kreikkalaisten viljelijöiden vakuutusjärjestelmä (jota hallinnoi ELGA). Yhteisöjen
tuomioistuin totesi, että veroluonteinen maksu voi olla yhteisen markkinajärjestelyn vastainen, jos se
vaikuttaa kauppaan, vaikka vero kannetaan ainoastaan kotimaisista tuotteista ja vaikka kotimaisia tuotteita,
jotka jalostetaan ja pidetään kaupan kotimaassa, ja niitä, jotka viedään muihin jäsenvaltioihin, ei erotella.
Tuomioistuin yksilöi useita tekijöitä, joiden avulla tällaista vaikutusta voidaan arvioida: veron suuruus
(korkea vero voi vaikuttaa enemmän kuin alhainen), kesto (pysyvä vero vaikuttaa enemmän kuin
lyhytaikainen), edunsaaja ja korvaus (jos veron tuotto käytetään niiden tuotteiden hyväksi, joista se
kannetaan, mahdollinen vaikutus alenee tai häviää).

¥330∂ Asia C-126/01.
¥331∂ C 49/2002.
¥332∂ Asia C-355/00.
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E – Tilastot        

Kuvio 6 – Kirjattujen asioiden määrän kehitys vuosina 1998–2003 
(muut alat kuin maatalous, kalastus, liikenne ja kivihiiliteollisuus)
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Kuvio 7 – Komission tekemien päätösten määrän kehitys vuosina 1998–2003 
(muut alat kuin maatalous, kalastus, liikenne ja kivihiiliteollisuus) 

1998
1999

2000
2001

2002
2003

460
460 475

451
444

374
200

100

0

300

400

500

600

700

800

Kuvio 8 – Päätösten määrä jäsenvaltioittain vuonna 2003  
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IV – YLEISHYÖDYLLISET PALVELUT

1 Viimeaikaiset tapahtumat

Yleiset periaatteet

619. On tärkeää täsmentää, millaisin edellytyksin jäsenvaltiot voivat myöntää rahoitustukea yrityksille,
jotka tarjoavat yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviä palveluita. Erityisesti on tarkennettava tällaisen
rahoituksen ja valtiontukia koskevien yhteisön sääntöjen väliset yhteydet. Jotta jäsenvaltiot pystyisivät
nauttimaan yhä suuremmasta avoimuudesta ja oikeusvarmuudesta, komissio ehdotti Laekenissa 14. ja
15. joulukuuta 2001 kokoontuneelle Eurooppa-neuvostolle osoittamassaan kertomuksessa kaksivaiheista
lähestymistapaa:

– Ensin laaditaan yhteisön puitteet valtiontuille, joita myönnetään julkisen palvelun korvaamiseksi.

– Toiseksi laaditaan ryhmäpoikkeusasetus, sikäli kuin se on aiheellista näiden puitteiden soveltamisen
yhteydessä saadun kokemuksen perusteella. Asetuksen soveltamisala on määriteltävä huolellisesti.

620. Viivytystä on aiheuttanut julkisen palvelun velvoitteesta maksettavan korvauksen oikeudellisesta
asemasta vallinnut epävarmuus. Tältä osin yhteisöjen tuomioistuimen asiassa Altmark (333) 24. heinäkuuta
antama tuomio selventää merkittävästi yksityiskohtaisia sääntöjä, jotka koskevat perustamissopimuksen
87 ja 88 artiklan soveltamista yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviä palveluita tarjoavien yritysten
julkiseen rahoitukseen.

Altmark-tuomio

621. Tuomioistuimen käsittelemä asia liittyy Landkreis Stendalissa (Saksa) tarjottavien vakituisten linja-
autopalveluiden toimilupien jakamista koskeviin yksityiskohtaisiin sääntöihin sekä kyseisten palvelujen
suorittamiseen myönnettävään julkiseen tukeen. Saksan toimivaltaiset viranomaiset olivat myöntäneet
toimiluvat Altmark Trans -yritykselle vuonna 1990, ja toimilupia oli jatkettu kahdesti eli vuosina 1994 ja
1996. Toimiluvissa yritykselle asetetaan tiettyjä velvoitteita, jotka koskevat erityisesti viranomaisten
määrittelemiä hintatariffeja ja aikatauluja. Vastineeksi yritys voi saada rahoitustukea toimintatappion
kattamiseksi.

622. Saksan viranomaiset olivat hylänneet erään kilpailijan esittämät toimilupahakemukset, minkä
jälkeen kyseinen yritys nosti saksalaisessa tuomioistuimessa kanteen sillä perusteella, ettei Altmark
täyttänyt Saksan lainsäädännön vaatimuksia. Erityisesti se katsoi, ettei Altmark ollut taloudellisesti
kannattava yritys, sillä se ei selvinnyt ilman julkista tukea. Muutoksenhakutuomioistuin hyväksyi nämä
perustelut ja peruutti Altmarkille myönnetyt toimiluvat. Perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohdan
mukaan on osoitettava, että kyseinen yritys saa etua, jota se ei olisi saanut tavanomaisissa
markkinaolosuhteissa. Komissio on katsonut perinteisesti, ettei kyseinen peruste täyty, kun kyseessä on
julkisen palvelun velvoitteesta maksettava korvaus, koska tarkoituksena on ainoastaan korvata valtion
asettama erityinen velvoite.

623. Altmarkin nostamaa kannetta käsitellessään yhteisöjen tuomioistuin vastasi sille tehtyyn
ennakkoratkaisupyyntöön. Antamassaan tuomiossa yhteisöjen tuomioistuin vahvistaa, että kyseessä on

¥333∂ Asia C-280/00.
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korvaus, mutta asettaa tiukat rajat sille, milloin jäsenvaltioiden myöntämiä korvauksia ei luokitella
valtiontueksi.

624. Yhteisöjen tuomioistuin muistuttaa ensinnä, että toimenpiteestä on koiduttava etua, jotta sitä
voidaan pitää valtiontukena. Asioissa ADBHU ja Ferring luomansa oikeuskäytännön mukaisesti yhteisöjen
tuomioistuin katsoo, että ”siltä osin kuin valtion toimenpidettä on pidettävä korvauksena, joka on vastike
edunsaajayritysten suorittamista sellaisista palveluista, jotka johtuvat julkisen palvelun velvoitteiden
täyttämisestä siten, että kyseiset yritykset eivät todellisuudessa saa taloudellista etua ja että kyseinen
toimenpide ei näin ollen aseta kyseisiä yrityksiä edullisempaan kilpailutilanteeseen suhteessa niiden
kilpailijayrityksiin, tällaiseen toimenpiteeseen ei sovelleta perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohtaa”.

625. Tuomioistuin katsoo, ettei kyse ole tuesta, jos neljä seuraavaa edellytystä täyttyy:

– Edunsaajayrityksen tehtäväksi on tosiasiassa annettava julkisen palvelun velvoitteiden täyttäminen
ja nämä velvoitteet on määriteltävä selvästi.

– Ne parametrit, joiden perusteella korvaus lasketaan, on etukäteen vahvistettava objektiivisesti ja
läpinäkyvästi, jotta vältettäisiin sellaisen taloudellisen edun sisältyminen korvaukseen, joka olisi
omiaan suosimaan edunsaajayritystä suhteessa sen kilpailijayrityksiin.

– Korvaus ei saa ylittää sitä, mikä on tarpeen, jotta voidaan kattaa kaikki ne kustannukset tai osa niistä
kustannuksista, joita julkisen palvelun velvoitteiden täyttäminen aiheuttaa, kun otetaan huomioon
kyseisestä toiminnasta saadut tulot ja kyseisten velvoitteiden täyttämisestä saatava kohtuullinen
voitto.

– Silloin kun julkisen palvelun velvoitteiden täyttämisestä vastaavaa yritystä ei tietyssä
konkreettisessa tapauksessa valita sellaisessa julkisia hankintoja koskevassa menettelyssä, jossa on
mahdollista valita se ehdokas, joka kykenee tuottamaan kyseiset palvelut julkisyhteisön kannalta
vähäisimmin kustannuksin, tarvittavan korvauksen taso on määritettävä tarkastelemalla sellaisia
kustannuksia, joita hyvin johdetulle ja asetettujen julkisen palvelun velvoitteiden täyttämisen
kannalta riittävillä kuljetusvälineillä varustetulle keskivertoyritykselle aiheutuisi kyseisten
velvoitteiden täyttämisestä, kun otetaan huomioon toiminnasta saadut tulot ja kyseisten
velvoitteiden täyttämisestä saatava kohtuullinen voitto.

626. Kun nämä perusteet täyttyvät, korvaukset eivät ole valtiontukea, joten niistä ei tarvitse
ilmoittaa ennakolta.

627. Tuomioistuin vahvistaa siis useilta osin komission perinteisesti soveltaman lähestymistavan.
Julkisen palvelun velvoitteesta maksettavia korvauksia voidaan maksaa ainoastaan yrityksille, jotka
tosiasiallisesti hoitavat yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviä palveluita. Vaikka jäsenvaltioilla on
asiassa paljon harkintavaltaa, komission on kuitenkin valvottava, etteivät jäsenvaltiot tee ilmeisiä virheitä
tätä toimivaltaa käyttäessään. Julkisia korvauksia ei ole perusteltua myöntää yrityksille, joiden toiminta
mitä ilmeisimmin ei ole yleishyödyllistä. Samaan tapaan on ensiarvoisen tärkeää, että yleisiin taloudellisiin
tarkoituksiin liittyviä palveluita tarjoavien yritysten velvoitteet määritellään selkeästi. Jotta julkisten
palveluiden rahoitus olisi avointa, valtion on otettava käyttöön järjestelyt, joissa toisaalta määritellään
yrityksen velvoitteet ja toisaalta valtion velvoitteet erityisesti rahoituskorvauksen osalta.

628. Kaikkein tärkeimmällä sijalla ovat yksityiskohtaiset säännöt, joilla määritellään ja lasketaan
rahoituskorvaus. Kun jäsenvaltion ja yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvää palvelua tarjoavan
yrityksen väliset suhteet muuttuvat sopimuspohjaisiksi, loogisena seurauksena on se, että korvauksen
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laskemiseksi on määriteltävä etukäteen tietyt parametrit. Jos parametreja ei ole määritelty etukäteen, valtion
yrityksen mahdollisesta toimintatappiosta maksama korvaus on valtiontukea. Tuomioistuin ei puutu
korvauksen määrään, vaan se käsittelee yksinomaan korvauksen laskemisessa käytettäviä parametreja.
Tuomiossa ei tarkenneta, mitä parametrilla tarkoitetaan. Tämä tuomioistuimen käyttämä peruste noudattaa
myös komission noudattamaa käytäntöä. Jos yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvän palvelun
tarjoavalla yrityksellä on oltava palvelun toiminnan kannalta tarpeelliset resurssit, valtion ei olisi perusteltua
maksaa korvausta, joka ylittää aiheutuneet kustannukset. Tuomioistuin vahvistaa myös, että kyseisillä
yrityksillä on luonnollisesti oikeus saada kohtuullinen korvaus.

629. Tuomiossa tehdään joitakin muutoksia korvauksen laskemisessa käytettyyn menetelmään. Jos
yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvän palvelun tarjoava yritys on valittu ”sellaisessa julkisia
hankintoja koskevassa menettelyssä, jossa on mahdollista valita se ehdokas, joka kykenee tuottamaan
kyseiset palvelut julkisyhteisön kannalta vähäisimmin kustannuksin”, yritykselle maksettava korvaus ei ole
tuomioistuimen mukaan valtiontukea.

Vihreä kirja yleishyödyllisistä palveluista

630. Eurooppa-neuvosto ja Euroopan parlamentti olivat pyytäneet komissiota pohtimaan mahdollisuutta
esittää puitedirektiivi yleishyödyllisistä palveluista.

631. Nämä yleishyödylliset palvelut vaihtelevat paljon jäsenvaltiokohtaisesti, ne kattavat useita eri
toimintoja, ja ne riippuvat paljon jäsenvaltioiden tekemistä valinnoista. Euroopan unioni kunnioittaa tätä
moninaisuutta sekä kansallisten, alueellisten ja paikallisten viranomaisten roolia. Komissio katsoi, että
ennen kuin se arvioisi mahdollisuutta antaa puitedirektiivi, olisi hyödyllistä keskustella laajalti
yleishyödyllisten palveluiden asemasta osana Euroopan kehittämistä.

632. Komission toukokuussa 2003 hyväksymässä vihreässä kirjassa käsitellään etupäässä neljää
seuraavaa kysymystä:

– yhteisön mahdollisen toiminnan laajuus toissijaisuusperiaatteen rajoissa

– periaatteet, jotka voitaisiin sisällyttää yleishyödyllisiä palveluita koskevaan puitedirektiiviin tai
muuhun yleiseen säädökseen, ja tästä säädöksestä saatava konkreettinen lisäarvo

– ”hyvän hallintotavan” määritelmä yleishyödyllisten palvelujen järjestämisen, sääntelyn, rahoituksen
ja arvioinnin alalla talouden kilpailukyvyn parantamiseksi sekä tehokkaan ja oikeudenmukaisen
pääsyn takaamiseksi kaikille ihmisille korkealaatuisiin palveluihin, jotka tyydyttävät heidän
tarpeensa

– toimenpiteet, joiden avulla voitaisiin lisätä oikeusvarmuutta sekä varmistaa johdonmukainen ja
yhdenmukainen yhteys yleishyödyllisten palvelujen korkean tason säilyttämistä koskevan tavoitteen
sekä kilpailu- ja sisämarkkinasääntöjen tiukan soveltamisen välillä.

633. Euroopan parlamentti, jäsenvaltiot ja kansalaisyhteiskunta ovat esittäneet vihreään kirjaan useita
kommentteja. Komissio päättää näiden kommenttien perusteella vuonna 2004, millaisia jatkotoimia se
toteuttaa vihreän kirjan osalta.
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2 Valtiontukitapaukset

Energia-ala

634. Komissio sovelsi ensimmäisen kerran Altmark-tuomiossa luotua oikeuskäytäntöä ja hyväksyi
18. joulukuuta toimenpiteen, jonka tavoitteena on edistää uusiin sähkövoimaloihin Irlannissa tehtäviä
investointeja sähkön toimitusvarmuuden takaamiseksi. (334)

635. Kyseistä päätöstä tehdessään komissio sovelsi yhteisöjen tuomioistuimen vahvistamia perusteita ja
katsoi, ettei Irlannin viranomaisten 8. lokakuuta ilmoittama toimenpide sisältänyt valtiontukea. Irlannin
viranomaiset olivat todenneet, että lähitulevaisuudessa Irlannin kansallisilla markkinoilla olisi
sähköntuotantovajausta, ja ne ottivat näin ollen käyttöön järjestelmän tämän vajauksen poistamiseksi.

636. Irlannin viranomaiset käynnistivät tarjouskilpailun, joka oli avoin kaikille yhteisön toimijoille.
Tarjouskilpailun voittajien kanssa tehdään sopimukset, joiden nojalla tuotantokapasiteetin käyttöönasetta-
misesta maksetaan palkkio. Palkkioita mukautetaan sen perusteella, minkä osan investoinnistaan sähkön-
tuottajat saavat takaisin markkinoilta.

637. Yhteisöjen tuomioistuin vahvisti Altmark-tuomiossaan neljä perustetta, joiden täyttyessä voidaan
katsoa, ettei korvaus, jonka valtio maksaa yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvän palvelun
velvoitteesta, ole EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohdan mukaista valtiontukea.

638. Koska Irlannin viranomaisten toteuttama toimenpide täyttää kaikki neljä perustetta, komissio päätti
olla vastustamatta sitä. Päätöksessä käsitellään erityisesti sitä, milloin sähkömarkkinoilla on kyse yleisiin
taloudellisiin tarkoituksiin liittyvästä palvelusta. Päätöksessä todetaan, että huomioon on otettava Irlannin
saariasema ja varakapasiteetin turvaaminen. Sähköntoimittajat pystyvät takaamaan, että kaikki kuluttajat
saavat ympäri vuoden sähköä, joten palvelu voidaan katsoa yleishyödylliseksi.

Postipalvelut

639. Komissio teki 27. toukokuuta, 23. heinäkuuta ja 11. marraskuuta kolme päätöstä olla vastustamatta
Yhdistyneen kuningaskunnan (335), Belgian (336) ja Kreikan (337) hallitusten ilmoittamia korvaustoimenpiteitä.

640. Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus ilmoitti myös Post Office Limited (POL) -yhtiötä koskevasta
uudesta toimenpidekokonaisuudesta. Tavoitteena on palauttaa POL:n kannattavuus, samalla kun
maaseudulla säilytetään kattavat postipalvelut ja pystytään tarjoamaan erityisiä yleisiin taloudellisiin
tarkoituksiin liittyviä palveluja. POL on toimipaikkojen määrän perusteella suurin asiakastoimintaa
harjoittava postitoimiyhtiö Euroopassa. Se on valtion omistaman Royal Mail Group plc:n sataprosenttisesti
omistama tytäryhtiö ja tärkein välikäsi hallituksen ja kansalaisten välillä tarjotessaan maanlaajuisia suoria
postipalveluita. Sen tarjoamat palvelut liittyvät pääosin yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin (90 prosenttia
liikevaihdosta). POL on julkinen palveluverkko, ja sen tappiot aiheutuvat pääosin velvoitteesta kattaa koko
maa. Tämän vuoksi se on joutunut pitämään yllä rakenteellisesti tappiota tuottavia toimipaikkoja. Ilman
Royal Mail Group plc:n myöntämää lainaa POL ei olisi voinut jatkaa toimintaansa.

¥334∂ N 475/2003.
¥335∂ N 763/2002.
¥336∂ N 784/2002.
¥337∂ N 183/2003.
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641. Ilmoitetut kolme toimenpidettä saattavat olla EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohdan
mukaista tukea. Maaseutuposteille vuosittain maksettavaksi suunniteltu korvaus (enintään 150 miljoonaa
Englannin puntaa) ei kuitenkaan ylitä kustannuksia, jotka aiheutuvat 2 000:n rakenteellisesti tappiota
tuottavan maaseutupostin ylläpitämisestä, kun otetaan huomioon kilpailun alaisten toimintojen myönteinen
vaikutus. Hallituksen maksamien korvausten (enintään 1,3 miljardia Englannin puntaa) tavoitteena on
ensinnäkin auttaa POL:ää maksamaan takaisin lainansa Royal Mail -ryhmälle ja toiseksi selviämään
veloistaan kokonaan varainhoitovuoden 2006/2007 loppuun mennessä. Korvauksia on tarkoitus maksaa
ainoastaan vähimmäismäärä, joka tarvitaan POL:n toiminnan jatkumiseksi. POL:lle on myönnetty enintään
1 150 miljoonan Englannin punnan suuruinen pysyvä pääomalaina, koska POL ei ole pankki ja koska sillä
ei ole pääsyä talletuksiin. Myös tätä lainaa on tarkoitus myöntää vähimmäismäärä, joka tarvitaan, jotta
toimipaikoissa voidaan tarjota yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviä palveluja.

642. Toimintojen erottelulla varmistetaan, ettei hallitus myönnä POL:n yleispaketissa kaksinkertaista
korvausta (komissio hyväksyi viime vuonna kaksi muuta ilmoitettua, samaan tavoitteeseen tähtäävää
toimenpidekokonaisuutta). Lisäksi Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus sitoutui perimään takaisin
mahdolliset liian suuret korvaukset, jos tällaisia ilmenee POL:n erillisestä kirjanpidosta.

643. Koska käyttöön on otettu järjestelyt liian suurten korvausten estämiseksi ennakolta ja tällaisten
mahdollisten liikakorvausten perimiseksi takaisin jälkikäteen, POL:lle ei ole syntynyt todellista etua.
Tarkastelussa on päädytty siihen, että toimenpiteet soveltuvat yhteismarkkinoille. Komissio päätti näin ollen
27. toukokuuta olla vastustamatta kyseisiä toimenpiteitä.

644. Komissio arvioi Belgian valtion suunnittelemaa ja ilmoittamaa 300 miljoonan euron
pääomalisäystä Belgian postilaitokseen (La Poste SA).

645. Eläkesäännöksen kumoaminen ei tuonut Belgian postilaitokselle etua, koska postilaitos pääsi
samaan asemaan kuin muut yksityiset markkinainvestoijat. Se ei myöskään käyttänyt valtiontakausta, jota
sovelletaan ainoastaan pyynnöstä. Yhtiöverosta myönnetyllä vapautuksella ei ollut vaikutusta, sillä
ajanjakson nettotulokertymä oli negatiivinen. Kyseiset kaksi toimenpidettä eivät näin ollen merkinneet
valtion varojen siirtoa. Mikään näistä kolmesta toimenpiteestä ei ole tukea, sillä EY:n
perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohdassa vahvistetut edellytykset eivät täyty niiden osalta.

646. Toisaalta aiemmat kaksi ilmoittamatonta pääomalisäystä eli vapautus paikallisverosta ja erillisen
kirjanpidon osoittama julkisesta palvelusta aiheutuvien nettokustannusten ylikorvaaminen vuosina 1993–
1995 katsottiin EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohdan mukaiseksi mahdolliseksi valtiontueksi.

647. Erillisestä kirjanpidosta käy ilmi, että vuodesta 1995 lähtien julkisesta palvelusta aiheutuvista
nettokustannuksista on maksettu liian pientä korvausta. Koska liian suuren korvauksen ja kolmen
mahdollisen valtiontukitoimenpiteen nykyarvo alitti myöhemmin maksettujen liian pienten korvausten ja
ilmoitetun pääomalisäyksen nykyarvon, komissio päätti olla vastustamatta toimenpidettä, sillä uusi
toimenpide ei johtanut julkisesta palvelusta aiheutuvista nettokustannuksista maksettuun ylisuureen
korvaukseen ja soveltui sinällään yhteismarkkinoille. On tuotava esille, että kirjanpidon eriyttäminen, jota
toteutettiin kahdeksan vuoden ajan, ennen kuin se muutettiin pakolliseksi ensimmäisellä direktiivillä,
helpotti komission työtä ja lisäsi oikeusvarmuutta.

648. Huhtikuussa 2003 Kreikka ilmoitti 80 miljoonan euron tuesta Kreikan postilaitoksen
uudenaikaistamisen rahoittamiseksi. Kreikan postilaitoksen tehtävänä on yleisten postipalveluiden ja
muiden yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvien palveluiden, erityisesti peruspankkipalveluiden,
tarjoaminen. Tuen tarkoituksena ovat Kreikan postilaitoksen perusrakenteiden uudenaikaistaminen sekä
tällä hetkellä EY:n standardien alapuolelle jäävien yleisten postipalveluiden laadun parantaminen. Tuki
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rajoittuu Kreikan postilaitoksen tarjoamien, yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvien palveluiden
uudenaikaistamisesta syntyvien kustannusten rahoittamiseen, eikä se vääristä kilpailua kohtuuttomasti.
Tämän vuoksi komissio päätti hyväksyä tuen EY:n perustamissopimuksen 86 artiklan 2 kohdan perusteella.

649. Samassa päätöksessä komissio hyväksyi myös Kreikan postilaitokselle vuosina 2000–2002
myönnetyt 41,8 miljoonan euron uudenaikaistamisavustukset. Myös nämä avustukset rajoittuivat määrään,
joka oli ehdottoman tarpeellinen takaamaan Kreikan postilaitoksen tehtäväksi annettujen, yleisiin
taloudellisiin tarkoituksiin liittyvien palveluiden tyydyttävä laatu. Komissio totesi myös, että vuosina 1997–
2001 toteutetut 293,469 miljoonan euron pääomalisäykset olivat EY:n sääntöjen mukaisia, sillä niiden
tarkoituksena oli ainoastaan Kreikan postilaitokselle sen julkisen palvelun velvoitteista aiheutuneiden
velkojen maksu.

BBC

650. Ison-Britannian yleisradioyhtiö BBC on ehdottanut uutta palvelua, jossa sähköistä
opetusmateriaalia jaettaisiin maksutta oppilaille ja opiskelijoille kouluissa ja kodeissa. Palvelu
rahoitettaisiin valtion varoista, tässä tapauksessa televisiolupamaksuista. Palvelussa luotaisiin
virtuaaliluokkahuone, jossa opettajat ja oppilaat pääsisivät käyttämään opetusmateriaalia Internetin
välityksellä. BBC:n opetusmateriaalin rinnalla olisi kaupallisten toimijoiden tuottamaa materiaalia.
Arvioinnissa keskityttiin kolmeen seuraavaan kysymykseen:

– Missä määrin palveluun sisältyy valtiontukea, ja onko kyseessä yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin
liittyvä palvelu?

– Kuinka kauas BBC voi etääntyä perinteisestä roolistaan radio- ja televisio-ohjelmien tarjoajana
suuntautuakseen uusiin julkisiin palveluihin?

– Varmistetaanko riittävillä suojalausekkeilla, että palvelu ei ole yhteisön edun vastainen?

651. Arvioinnissa tarkasteltiin kielteisiä vaikutuksia, joita BBC:llä, sen tuotemerkillä, imagolla ja
resursseilla olisi markkinoiden vakiintuneisiin toimijoihin. Samoin arvioitiin tämän kielteisen vaikutuksen
poistamiseen tähtäävien suojalausekkeiden riittävyyttä. Samanaikaisesti tunnustettiin se myönteinen rooli,
joka BBC:llä voi olla maksuttoman ja laadukkaan opetuspalvelun tarjonnassa. Komissio katsoi, etteivät
ilmoituksen tehneet viranomaiset olleet esittäneet tietoja, jotka olisivat mahdollistaneet palvelun luokittelun
muuksi kuin valtiontueksi (Altmark-tuomiossa esitettyjen perusteiden mukaisesti). Sekä Yhdistyneen
kuningaskunnan viranomaisilta että kantelijalta saatujen selvitysten jälkeen katsottiin, että vaikkei
suunniteltua julkista palvelua tarjotakaan BBC:n perinteisellä toiminta-alalla, palvelun määritelmä ja
ehdotukseen sisältyvät suojalausekkeet mahdollistavat 86 artiklan 2 kohdan mukaisen poikkeuksen
soveltamisen.

3 Markkinoiden vapauttamiseen tähtäävät lainsäädännölliset toimenpiteet

Energia: öljy ja kaasu

652. Komissio on ehdottanut öljyn ja kaasun toimitusvarmuuden parantamista EU:ssa. (338) Sen
ehdotuksista on keskusteltu Euroopan parlamentissa ja neuvostossa. Yhteispäätösmenettelyn
ensimmäisessä käsittelyssä parlamentin teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta antoi

¥338∂ Katso XXXII:ssa kilpailupolitiikkaa koskevassa kertomuksessa (2002) olevat jaksot I.C.1 ja IV.4.
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mietintönsä komission ehdotuksista 9. syyskuuta. Mietinnöissä ehdotettiin useita muutoksia. (339)
Parlamentti hylkäsi kuitenkin 22. ja 23. syyskuuta pitämässään täysistunnossa komission ehdotuksen
öljytuotteiden toimitusvarmuudesta. Hylkääminen vahvistettiin 17.–20. marraskuuta pidetyssä
täysistunnossa. Maakaasun osalta energianeuvosto pääsi 15. joulukuuta poliittiseen sopimukseen uudesta
tekstistä, joka myös poikkeaa huomattavasti komission ehdotuksesta. Uusi teksti antaa jäsenvaltioille yhä
enemmän toimintavapautta määritellä niiden omat toimitusvarmuuteen liittyvät standardit. Kaasun
varastoinnin merkitys on vähentynyt ehdotukseen verrattuna. Myöskään komission ehdotusta suojata
kilpailuhaitoilta markkinatulokkaita ja yhtiöitä, joilla on pienet markkinaosuudet, ei tuettu, sillä
toimitusvarmuutta koskevat toimenpiteet hyväksytään kansallisella tasolla. Lisäksi luovuttiin Euroopan
seurantakeskuksen perustamisesta tälle alalle. Neuvosto katsoi myös, että ehdotusten oikeusperustana
pitäisi olla EY:n perustamissopimuksen 100 artikla (toimitusvarmuus) eikä 95 artikla (sisämarkkinat).

¥339∂ Mietintö A5-0293/2003, 10.9.2003, ja mietintö A5-0295/2003, 10.9.2003.
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V – KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

1 Laajentuminen ja Länsi-Balkanin maat

1.1 Johdanto

653. Euroopan unioni valmistautuu parhaillaan kautta aikojen kattavimpaan ja monitahoisimpaan
laajentumiseensa. Ateenassa 16. huhtikuuta 2003 liittymissopimuksen allekirjoittaneet kymmenen maata
liittyvät EU:n jäseniksi 1. toukokuuta 2004 liittymissopimuksen ratifioimisen jälkeen. Nämä kymmenen
maata ovat Kypros, Latvia, Liettua, Malta, Puola, Slovakia, Slovenia, Tšekki, Unkari ja Viro. Kyseisistä
maista käytetään tällä hetkellä nimitystä ”liittymässä olevat maat”.

654. Bulgaria ja Romania pyrkivät liittymään EU:n jäseniksi vuoteen 2007 mennessä. Jos joulukuussa
2004 kokoontuva Eurooppa-neuvosto päättää komission kertomuksen ja suosituksen perusteella, että Turkki
täyttää Kööpenhaminassa vahvistetut poliittiset kriteerit, Euroopan unioni aloittaa viipymättä
liittymisneuvottelut myös Turkin kanssa. Näistä kolmesta maasta käytetään tällä hetkellä nimitystä
”ehdokasmaat”.

655. Kilpailupolitiikkaa koskevat liittymisneuvottelut voidaan päättää vasta sen jälkeen kun
ehdokasmaat ovat osoittaneet, että ne ovat säätäneet unionin säännöstön periaatteisiin perustuvia kansallisia
kilpailulakeja ja perustaneet kilpailuviranomaisia vastaamaan kilpailulakien täytäntöönpanosta. Lisäksi
ehdokasmailla on oltava vakuuttavaa näyttöä siitä, että kilpailuviranomaiset ovat panneet kilpailulait
täytäntöön kaikilla kilpailupolitiikan piiriin kuuluvilla aloilla. Nämä vaatimukset perustuvat Kööpen-
haminan Eurooppa-neuvostossa sovittuihin yleisperusteisiin, joilla määritetään laajentumisprosessissa
noudatettavat poliittiset ja taloudelliset normit.

656. EU:n lait ja säännöt (säännöstö) on jaettu laajentumisneuvotteluita varten yhteensä 31 lukuun.
Kilpailupolitiikkaa käsitellään luvussa 6, joka kattaa seuraavat kilpailupolitiikkaa koskevat EY:n
perustamissopimuksen artiklat (ja siihen liittyvän lainsäädännön): 31 artikla (kaupalliset valtion
monopolit), 81–85 artiklat (yrityksiin sovellettavat säännöt), 86 artikla (julkiset yritykset ja yritykset, joille
jäsenvaltiot myöntävät erityisoikeuksia tai yksinoikeuksia) ja 87–89 artiklat (valtiontukea koskevat
säännöt). Yrityskeskittymiä seurataan EU:n yrityskeskittymien valvonnasta annetun asetuksen perusteella.

657. Osaa valtiontukea koskevista kilpailusäännöksistä käsitellään muissa ehdokasmaiden kanssa
käytävien neuvotteluiden luvuissa, kuten liikennettä, tiettyjä kivihiililajeja, maataloutta ja kalastusta
koskevissa luvuissa. Aiemmin säänneltyjen alojen, esimerkiksi energia-, liikenne-, televiestintä- ja
tietoyhteiskunta-alojen, vapauttamista koskevaa lainsäädäntöä käsitellään kyseisiä aloja koskevissa luvuissa.

658. Länsi-Balkanin maissa vakautus- ja assosiaatioprosessi on vähitellen pääsemässä vauhtiin myös
kilpailun alalla.

1.2 Liittymässä olevat maat

659. Liittymisneuvottelut kaikkien liittymässä olevien maiden kanssa saatiin päätökseen joulukuuhun
2002 mennessä. EU ja liittymässä olevat maat sopivat liittymissopimukseen sisällytettävien
kilpailupolitiikkaa koskevien määräysten ja erityisesti siirtymäjärjestelyitä koskevien määräysten
täsmällisestä sisällöstä ennen sopimuksen allekirjoittamista huhtikuussa 2003. Liittymissopimukseen on
sisällytetty seuraavat siirtymäjärjestelyt:
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Tšekki

– Terästeollisuuden rakenneuudistus on saatettava päätökseen vuoden 2006 loppuun mennessä.

Kypros

– Offshoreyhtiöiden hyväksi myönnettävät yhteismarkkinoille soveltumattomat verotuet on
poistettava vähitellen käytöstä vuoden 2005 loppuun mennessä.

Unkari

– Pk-yritysten hyväksi myönnettävät yhteismarkkinoille soveltumattomat verotuet on poistettava
vähitellen käytöstä vuoden 2011 loppuun mennessä.

– Suuryritysten hyväksi myönnettävä yhteismarkkinoille soveltumaton verotuki on muunnettava
alueelliseksi investointitueksi. Tuen enimmäismäärä on rajattava 75 prosenttiin tukikelpoisista
investointikustannuksista, jos yritys on käynnistänyt tukiohjelmaan liittyvän investoinnin vuoden
1999 loppuun mennessä, ja 50 prosenttiin, jos yritys on käynnistänyt investoinnin aikaisintaan
tammikuun 2000 alussa. Moottoriajoneuvoalalla tuen määrä on rajattava 40 prosenttiin tuen
enimmäismäärästä (esimerkiksi jos aluetuen enimmäismäärä muiden investointien osalta on
75 prosenttia, tuen enimmäismäärä on 40 % x 75 % = 30 %).

– Offshoreyhtiöiden hyväksi myönnettävät yhteismarkkinoille soveltumattomat verotuet on
poistettava vähitellen käytöstä vuoden 2005 loppuun mennessä.

– Paikallisviranomaisten myöntämät yhteismarkkinoille soveltumattomat verotuet on poistettava
vähitellen käytöstä vuoden 2007 loppuun mennessä.

Malta

– Pk-yritysten hyväksi myönnettävät yhteismarkkinoille soveltumattomat verotuet on poistettava
vähitellen käytöstä vuoden 2011 loppuun mennessä.

– Yrittäjyyden edistämistä koskevan Business Promotion Act -säädöksen mukainen toimintatuki on
poistettava vähitellen käytöstä vuoden 2008 loppuun mennessä.

– Suuryritysten hyväksi myönnettävä yhteismarkkinoille soveltumaton verotuki on muutettava
alueelliseksi investointitueksi. Tuen enimmäismäärä on rajattava 75 prosenttiin tukikelpoisista
investointikustannuksista, jos yritykselle on myönnetty verovapautus vuoden 1999 loppuun
mennessä, ja 50 prosenttiin, jos verovapautus on myönnetty vuoden 2000 tammikuun ja marraskuun
välisenä aikana.

– Laivanrakennusalan rakenneuudistustukea voidaan myöntää vuoden 2008 loppuun.

– Perustamissopimuksen 31 artiklan nojalla toteutettava öljytuotteiden tuonti-, varastointi- ja
tukkumarkkinoiden mukauttaminen on saatettava päätökseen vuoden 2005 loppuun mennessä.

Puola

– Terästeollisuuden rakenneuudistus on saatettava päätökseen vuoden 2006 loppuun mennessä.
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Verotuki (erityistalousalueet)

– Pienyritysten hyväksi myönnettävät yhteismarkkinoille soveltumattomat verotuet on poistettava
vähitellen käytöstä vuoden 2011 loppuun mennessä.

– Keskisuurten yritysten hyväksi myönnettävät yhteismarkkinoille soveltumattomat verotuet on
poistettava vähitellen käytöstä vuoden 2010 loppuun mennessä.

– Suuryritysten hyväksi myönnettävä yhteismarkkinoille soveltumaton verotuki on muutettava
alueelliseksi investointitueksi. Tuen enimmäismäärä on rajattava 75 prosenttiin tukikelpoisista
investointikustannuksista, jos yritykselle on myönnetty alueellinen lupa vuoden 1999 loppuun
mennessä, ja 50 prosenttiin, jos alueellinen lupa on myönnetty vuoden 2000 aikana.
Moottoriajoneuvoalalla tuki on rajattava 30 prosenttiin tukikelpoisista kustannuksista.

Ympäristönsuojeluun myönnettävä valtiontuki

– Sellaisten normeihin liittyvien investointien osalta, joille on myönnetty siirtymäkausi
ympäristöasioita koskevissa neuvotteluissa, tuki-intensiteetti on rajattava siirtymäkauden aikana
aluetuen enimmäismäärään (30–50 prosenttia), jota voidaan korottaa 15 prosenttia pk-yritysten
tapauksessa.

– Sellaisten ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen yhtenäistämiseksi perustettujen
laitosten osalta, joille on myönnetty siirtymäkausi ympäristöasioissa koskevissa neuvotteluissa, tuen
enimmäisintensiteetti on rajattava 30 prosenttiin vuoden 2010 loppuun.

– Sellaisten ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen yhtenäistämiseen liittyvien
investointien osalta, jotka eivät kuulu ympäristöasioita koskevissa neuvotteluissa myönnetyn
siirtymäkauden soveltamisalaan, tuen enimmäisintensiteetti on rajattava 30 prosenttiin lokakuun
2007 loppuun.

– Suurten polttolaitosten tapauksessa sovittiin 50 prosentin tuki-intensiteetistä ympäristöasioita
koskevissa neuvotteluissa myönnettyyn siirtymäaikaan liittyvien investointien osalta.

Slovakia

– Moottoriajoneuvoteollisuuden alalla toimiville tuensaajille myönnettävä verotuki on poistettava
käytöstä vuoden 2008 loppuun mennessä. Tuen enimmäismäärä on rajattava 30 prosenttiin
tukikelpoisista investointikustannuksista.

– Yhdelle teräsalalla toimivalle tuensaajalle myönnetty verotuki on poistettava käytöstä vuoden 2009
lopussa tai silloin, kun tuen kokonaismäärä saavuttaa ennalta määrätyn tason, jos kyseinen taso
saavutetaan ennen vuoden 2009 loppua. Kyseisen tuen tarkoituksena on helpottaa liiallisten
henkilöstömäärien järkeistämistä, josta aiheutuvien kokonaiskustannusten määrä vastaa tuen
kokonaismäärää.

660. Viron, Latvian, Liettuan ja Slovenian kanssa ei ole sovittu siirtymäjärjestelyistä.

661. Jotta voitaisiin varmistaa, että liittymässä olevien maiden valtiontukitoimenpiteet
yhdenmukaistetaan EU:n säännöstön vaatimusten kanssa hyvissä ajoin ennen niiden liittymistä, liittymässä
olevia maita on kehotettu toimittamaan komissiolle luettelo kaikista voimassa olevista, kansallisten
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valtiontukiviranomaisten hyväksymistä tukitoimenpiteistä (sekä tukiohjelmista että tapauskohtaisesta
tuesta). Komissio onkin saanut liittymässä olevilta mailta liittymissopimuksen allekirjoittamisen jälkeen
erittäin paljon tämän järjestelmän mukaisia ilmoituksia tukitoimenpiteistä. Kyseiset tukitoimenpiteet
katsotaan voimassa olevaksi tueksi, jos komissio ei vastusta niitä. Kaikki tukitoimenpiteet, jotka katsotaan
yhteisön säännöstössä tarkoitetuksi valtiontueksi ja joita ei mainita komissiolle toimitetussa luettelossa, on
katsottava uudeksi tueksi kyseisten valtioiden liittymisen jälkeen.

662. Komissio on seurannut tiiviisti liittymässä olevien maiden edistymistä erityisesti kilpailusääntöjen
soveltamisessa. Komission kokonaisvaltaisessa seurantakertomuksessa esitetään yhteenveto
seurantaprosessin tärkeimmistä havainnoista. Liittymässä olevat maat saavat näin tilaisuuden ratkaista
liittymisvalmisteluiden viime vaiheessa esille tuodut ongelmat ja parhaat mahdolliset lähtökohdat
vastatakseen täysivaltaiseen jäsenyyteen liittyviin haasteisiin toukokuuhun 2004 mennessä.

663. Liittymässä olevat maat ovat myös valmistautuneet EU:n uuden kilpailunrajoituksia koskevan
menettelyasetuksen soveltamiseen. Uusi asetus tulee voimaan samanaikaisesti uusien jäsenvaltioiden
liittymisen kanssa. Liittymässä olevien maiden kansallisten kilpailuviranomaisten hallintovalmiuksien ja
täytäntöönpanotoimien kehittäminen on tämän vuoksi sitäkin tärkeämpää. Myös Euroopan
kilpailuviranomaisten verkon puitteissa on työskennelty tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

1.3 Ehdokasmaat

664. Unionin jäseneksi liittymiselle asetettujen perusteiden täyttämiseksi ehdokasmaiden on esitettävä
näyttöä toimivasta markkinataloudesta sekä kyvystä selviytyä unionin kilpailupaineesta ja
markkinavoimista. Kilpailupolitiikan alalla tämä merkitsee, että ehdokasmaiden on osoitettava hyvissä
ajoin ennen unioniin liittymistä, että niiden yritykset ja viranomaiset ovat tottuneet toimimaan EU:n
kaltaisessa ympäristössä ja että ne ovat valmiit kohtaamaan sisämarkkinoiden kilpailupaineet. EU on
määrittänyt neuvotteluissa seuraavat kolme vaatimusta, jotka ehdokasmaiden on täytettävä: i) tarvittava
lainsäädäntökehys (kilpailunrajoitukset ja valtiontuki), ii) tarvittavat hallintovalmiudet ja iii) vakuuttava
näyttö kilpailusäännösten täytäntöönpanosta.

665. Liittymistä koskevat valmistelut saatiin vuonna 2003 päätökseen kymmenen liittymässä olevan
maan kanssa. Samaan aikaan Bulgarian ja Romanian kanssa käytäviä neuvotteluja jatkettiin rakentavassa
hengessä. Toukokuussa päivitettiin sekä Bulgariaa että Romaniaa koskevia EU:n yhteisiä kantoja, joiden
päätelmissä todetaan, että kilpailupolitiikkaa koskevia neuvotteluja näiden maiden kanssa olisi jatkettava.
Turkin tapauksessa arvioidaan, täyttääkö se jäsenyydelle asetetut poliittiset perusteet. Tämän arvioinnin
perusteella tehdään vuoden 2004 aikana päätös neuvotteluiden käynnistämisestä Turkin kanssa.

666. Bulgaria ja Romania ovat saavuttaneet parempia tuloksia kilpailunrajoituksia koskevien
menettelyiden ja yrityskeskittymien valvonnan alalla kuin valtiontuen valvonnassa. Näiden maiden on
kuitenkin vielä kehitettävä riittävän varoittava seuraamuspolitiikka ja sisällytettävä vakavien
kilpailunvääristymien ehkäiseminen painopistealueiden joukkoon. Ponnisteluja on edelleen jatkettava myös
kilpailun edistämisen, tietoisuuden lisäämisen ja oikeuslaitoksille suunnatun koulutuksen aloilla.

667. Valtiontukien valvonnan käynnistäminen ehdokasmaissa on osoittautunut yleisesti ottaen
kilpailunrajoitusten valvontaa kiistanalaisemmaksi, hitaammaksi ja poliittisesti aremmaksi prosessiksi.
Vaikka Bulgaria ja Romania ovat perustaneet kansallisia valtiontuen valvontaviranomaisia, niiden
hallintovalmiudet ovat edelleen täysin riittämättömät. Vaikka valtiontukisääntöjen täytäntöönpano on
hiljalleen käynnistymässä Bulgariassa ja Romaniassa, se on edelleen riittämätöntä suhteessa asetettuun
tavoitteeseen, joka on kaikkien tukea myöntävien viranomaisten myöntämän uuden ja voimassa olevan
valtiontuen tehokas valvonta.
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1.4 Tekninen apu

668. Kilpailun alaan liittyvä tekninen apu on edelleen keskeinen väline ehdokasmaiden
valmistelemiseksi unionin jäsenyyteen. Phare-ohjelmien osana on toteutettu erityistoimia. EU:n
jäsenvaltioiden asiantuntijoita siirretään osana instituutioiden kehittämiseen liittyvää järjestelyä (niin
sanottua kummitoimintajärjestelyä) tilapäisesti pitkiksi ajoiksi liittymässä oleviin maihin ja ehdokasmaihin
näiden kilpailu- ja valtiontukiviranomaisille annettavaa konsultointiapua varten.

Valtiontukea käsittelevät koulutusseminaarit

669. Komissio järjesti heinä- ja lokakuun välisenä aikana kussakin liittymässä olevassa maassa yksi- tai
kaksipäiväisiä koulutusseminaareja, joissa käsiteltiin valtiontukisääntöjä ja -menettelyitä. Nämä kymmenen
seminaaria oli suunnattu liittymässä olevien maiden kansallisille, alueellisille ja paikallisille virkamiehille,
jotka ovat jatkossa suoraan mukana rakennerahasto-ohjelmien täytäntöönpanossa. Seminaarien
järjestelyistä vastasivat liittymässä olevien maiden viranomaiset, joiden tehtäviin kuuluvat rakennerahaston
hallinnointi ja valtiontukien valvonta, yhdessä komission aluepolitiikan ja kilpailun pääosastojen kanssa.
Seminaareissa keskityttiin rakennerahastojen kannalta erityisen merkityksellisiin aiheisiin (aluetuki,
työllisyys, koulutus, pk-yritykset, tutkimus- ja kehitystoiminta, ympäristönsuojelutuki sekä yleisiin
taloudellisiin tarkoituksiin liittyvien palveluiden tarjoamiseen myönnettävä tuki). Maatalous-, kalastus- ja
liikennealoilla myönnettävää tukea on tarkoitus käsitellä erillisissä seminaareissa.

Neuvoa-antava tehtävä

670. Komission jatkoi vuonna 2003 kahdenvälisten kokousten pitämistä jäsenyyttä hakeneiden maiden
kilpailu- ja valtiontukiviranomaisten kanssa. Asiantuntijatasolla käydyissä teknisissä keskusteluissa
käsiteltiin kilpailuoikeuden säännösten lähentämistä, instituutioiden kehittämistä ja kilpailusäännösten
soveltamisen valvontaa. Kokouksissa käsiteltiin myös seuraavia aiheita:

– valtiontukisäännösten lähentäminen

– valtiontukien valvonnasta vastaavien viranomaisten perustaminen

– valtiontukeen liittyvät erityiskysymykset, kuten valtiontukea koskevien vuosikertomusten laadinta,
aluetukikartat, investointitukiin ja erityistalousalueisiin liittyvät valtiontukinäkökohdat sekä herkillä
aloilla myönnettävien yksittäisten tukien arviointi.

Valtiontukea ja kilpailunrajoituksia käsittelevät seminaarit

671. Komissio järjesti lokakuussa kaksi nelipäiväistä koulutusseminaaria, joihin osallistui yhteensä
80 kilpailualan virkamiestä liittymässä olevista maista ja ehdokasmaista. Ensimmäisessä seminaarissa
käsiteltiin valtiontukea ja toisessa kilpailunrajoituksiin liittyviä kysymyksiä. Kumpaankin seminaariin
osallistui valtiontukiin ja kilpailunrajoituksiin erikoistuneita komission erikoisasiantuntijoita.
Valtiontukiseminaarissa oli mukana myös Tanskan edustaja, joka esitteli valtiontukia koskevien
ryhmäpoikkeusasetusten soveltamista EU:n nykyisen jäsenvaltion näkökulmasta.

672. Kilpailun pääosasto ja laajentumisasioiden pääosaston Taiex-virasto isännöivät seminaareja
yhdessä. Tarkoituksena oli jakaa osallistujille tietoja EU:n kilpailupolitiikan viimeaikaisesta kehityksestä.
Lisäksi osallistujilla oli mahdollisuus tavata muita kansallisia viranomaisia edustavia kollegoitaan, joiden
kanssa he toimivat jatkossa entistä tiiviimmässä yhteistyössä osana Euroopan kilpailuviranomaisten verkon
toimintaa.
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1.5 Länsi-Balkanin maat

673. Komissio lisäsi kilpailukysymyksiin liittyvää yhteistyötä ja keskusteluita joidenkin Länsi-
Balkanin alueen maiden, kuten Kroatian, entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian sekä Serbia ja
Montenegron, kanssa.

674. Kroatian ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian kanssa pidettiin alakomiteoiden kokouksia
ja niille annettiin teknistä konsultointiapua. EU:n kilpailulainsäädännön täytäntöönpanoprosessi näyttää
tällä hetkellä edenneen pidemmälle Kroatiassa, joka on jo hakenut EU:n jäsenyyttä.

2 Kahdenvälinen yhteistyö

2.1 Johdanto

675. Kilpailulainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien viranomaisten välisen kansainvälisen
yhteistyön kasvavasta merkityksestä vallitsee laaja yksimielisyys. Komissio aikoo tästä syystä
noudattaa tällä alalla myös jatkossa kahta toimintalinjaa, joista toisen tarkoituksena on lisätä
kahdenvälistä yhteistyötä Euroopan unionin tärkeimpien kauppakumppaneiden kanssa ja toisen tutkia
keinoja kilpailun alalla harjoitettavan monenvälisen yhteistyön laajentamiseksi.

676. Kahdenvälisen yhteistyön alalla Euroopan unioni on tehnyt kilpailuasioihin liittyviä
yhteistyösopimuksia Japanin, Kanadan ja Yhdysvaltojen kanssa. Sopimusten pääkohtia ovat
täytäntöönpanotoimintaa koskeva vastavuoroinen tiedotus ja koordinointi sekä julkisten tietojen
vaihto. Sopimuksissa määrätään lisäksi sopimuspuolen mahdollisuudesta pyytää toista sopimuspuolta
toteuttamaan asianmukaisia täytäntöönpanotoimia (niin kutsuttu positive comity -menettely) ja
sopimuspuolen mahdollisuudesta ottaa toisen sopimuspuolen tärkeät edut huomioon
täytäntöönpanotoiminnassaan (niin kutsuttu traditional comity -menettely). Komission ja OECD:n
muiden jäsenmaiden kilpailuviranomaisten välinen yhteistyö perustuu OECD:n vuonna 1995
antamaan suositukseen. EU on myös tehnyt useita vapaakauppasopimuksia (muun muassa Euro–
Välimeri-sopimukset ja sopimukset Latinalaisen Amerikan maiden kanssa). Näissä sopimuksissa on
yleensä kilpailuasioita koskevaa yhteistyötä koskevia perusmääräyksiä.

2.2 Japanin, Kanadan ja Yhdysvaltojen kanssa tehdyt sopimukset

2.2.1 Yhdysvallat

Johdanto

677. Komissio teki 23. syyskuuta 1991 Yhdysvaltojen kanssa kilpailusääntöjen soveltamista
koskevan yhteistyösopimuksen (340) (jäljempänä ’vuoden 1991 sopimus’). Sopimus hyväksyttiin
10. huhtikuuta 1995 tehdyllä neuvoston ja komission päätöksellä (341), jossa säädetään, että sopimus
tulee voimaan, kun komissio on allekirjoittanut sen. Näkökantojen huomioonottamisen periaatteen
soveltamista koskeva sopimus, jolla lujitetaan vuoden 1991 sopimuksessa olevia näkökantojen huo-

¥340∂ Amerikan yhdysvaltojen hallituksen ja Euroopan yhteisöjen komission välinen sopimus niiden kilpailulakien
soveltamisesta (EYVL L 95, 27.4.1995, s. 47 ja 50).

¥341∂ EYVL L 95, 27.4.1995, s. 45 ja 46.
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mioonottamisen periaatteen soveltamista koskevia määräyksiä, tuli voimaan 4. kesäkuuta 1998 (342)
(jäljempänä ’vuoden 1998 sopimus’), sen jälkeen kun se oli hyväksytty 29. toukokuuta 1998 teh-
dyllä neuvoston ja komission päätöksellä.

678. Vuoden 1991 sopimuksessa määrätään erityisesti i) sopimuspuolen kilpailuviranomaisten
käsittelemien asioiden antamisesta tiedoksi, kun asiat koskevat toisen sopimuspuolen tärkeitä etuja
(II artikla), ja kilpailusääntöjen täytäntöönpanoon liittyviä yleisiä näkökohtia koskevasta tietojenvaihdosta
(III artikla), ii) kummankin sopimuspuolen kilpailuviranomaisten välisestä yhteistyöstä ja niiden
toteuttamien toimenpiteiden yhteensovittamisesta (IV artikla), iii) niin kutsutusta traditional comity
-menettelystä, jonka mukaan kukin sopimuspuoli sitoutuu ottamaan huomioon toisen sopimuspuolen
tärkeät edut toteuttaessaan kilpailusääntöjensä soveltamista koskevia toimenpiteitä (VI artikla) ja iv) niin
kutsutusta positive comity -menettelystä, jonka mukaan sopimuspuoli voi pyytää toista sopimuspuolta
toteuttamaan tämän lainsäädännön mukaisia asianmukaisia toimenpiteitä, jotka koskevat pyynnön
esittäneen sopimuspuolen alueella todettua kilpailunvastaista käyttäytymistä, joka vaikuttaa pyynnön
esittäneen sopimuspuolen tärkeisiin etuihin (V artikla).

679. Vuoden 1991 sopimuksessa määrätään lisäksi, ettei sen määräyksiä saa tulkita Euroopan unionin ja
Amerikan yhdysvaltojen voimassa olevan lainsäädännön kanssa ristiriitaisella tavalla (IX artikla).
Kilpailuviranomaisten on edelleen noudatettava tutkimuksissaan keräämiensä tietojen luottamuksellisuuden
suojaamista koskevia sisäisiä sääntöjään (VIII artikla).

680. Näkökantojen huomioonottamisen periaatteen soveltamisesta tehty vuoden 1998 sopimus selventää
näkökantojen huomioonottamisen muodossa toteutetun yhteistyön mekanismeja ja olosuhteita, joissa siihen
voidaan turvautua. Lisäksi sopimuksessa kuvaillaan edellytyksiä, joiden täyttyessä pyynnön esittävän
sopimuspuolen olisi tavallisesti keskeytettävä omat täytäntöönpanotoimensa ja pyydettävä käsittelypaikan
siirtämistä.

Yksittäisiä asioita koskeva yhteistyö EU:n ja Yhdysvaltojen välillä vuonna 2003

681. Komissio jatkoi vuonna 2003 tiivistä yhteistyötään Yhdysvaltojen oikeusministeriön (DoJ)
kilpailuosaston (Antitrust Division) ja liittovaltion kilpailuviranomaisen (US Federal Trade
Commission) kanssa. Komission virkamiehet olivat tihein väliajoin yhteydessä yhdysvaltalaisiin
virkaveljiinsä. Osapuolet olivat yhteydessä toisiinsa sekä yksittäisiä asioita koskevan yhteistyön että
yleisen tason kilpailukysymysten tiimoilta. Yksittäisiä asioita koskeva yhteydenpito tapahtuu yleensä
säännöllisten puhelinkeskusteluiden, sähköpostiviestien, asiakirjojen vaihtamisen ja kyseistä asiaa
käsittelevien tiimien muun yhteydenpidon muodossa. Kumpikin osapuoli saa yhteistyöstä edelleen
merkittävää hyötyä, sillä se tehostaa niiden toimintaa, mahdollistaa täytäntöönpanotoimintaan
liittyvien tarpeettomien ristiriitojen ja epäjohdonmukaisuuksien välttämisen sekä lisää toisen
osapuolen kilpailupoliittisen järjestelmän tuntemusta.

682. Vaikka rajatylittävien yrityskeskittymien kokonaismäärä väheni vuonna 2003 edellisiin vuosiin
verrattuna, niihin liittyvissä asioissa tehtiin tuloksekasta yhteistyötä. Yhteistyö on tehokkainta silloin, kun
keskittymän osapuolet antavat EU:n ja Yhdysvaltojen viranomaisille luvan käyttää yhteisesti osapuolten
niille toimittamia tietoja, mikä on nykyisin yhä yleisempää. Esimerkkinä keskittymäasioista voidaan
mainita Pfizerin ja Pharmacian sulautumisen myötä syntynyt maailman suurin lääkealan yritys. Komissio
teki kyseisessä asiassa tiivistä yhteistyötä liittovaltion kilpailuviranomaisen kanssa analysoidessaan siihen

¥342∂ Euroopan yhteisöjen ja Amerikan yhdysvaltojen sopimus näkökantojen huomioonottamisen periaatteen soveltamisesta
niiden kilpailulainsäädäntöjen täytäntöönpanossa (EYVL L 173, 18.6.1998, s. 26–31).
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liittyviä näkökohtia, esimerkiksi korjaustoimenpiteitä, joilla osapuolet sitoutuivat luopumaan joistakin
omaisuuseristä eri puolilla maailmaa. Liittovaltion kilpailuviranomaisen kanssa toimittiin läheisessä
yhteistyössä myös kemianteollisuuden alaan liittyvässä keskittymäasiassa, jonka osapuolina olivat DSM ja
Roche, sekä asiassa, joka koski Siemensin ja Drägerwerken lääkinnällisten laitteiden alalla muodostamaa
yhteisyritystä. Komissio oli tiiviisti yhteydessä myös Yhdysvaltojen oikeusministeriöön Konicaa ja
Minoltaa koskevassa asiassa sekä GE:n ja Instrumentariumin sulautumaa lääkinnällisten laitteiden alalla
koskevassa asiassa.

683. Yhteydenpito vuonna 2003 oli tiivistä myös monissa muissa kuin keskittymäasioissa. Komission ja
Yhdysvaltojen oikeusministeriön kahdenvälistä yhteistyötä lisättiin erityisesti kartelliasioissa. Komission
kartelliyksiköissä työskentelevät virkamiehet olivat useaan otteeseen yhteydessä yhdysvaltalaisiin
virkaveljiinsä. Yksittäisiä asioita koskevia tietoja vaihdettiin tiheään. Tietojenvaihdossa noudatettiin
kuitenkin voimassa olevia luottamuksellisia tietoja koskevia määräyksiä. Lisäksi käytiin keskusteluita
poliittisista kysymyksistä. Monet yksittäisiin asioihin liittyvät yhteydenotot perustuivat Yhdysvalloissa ja
EU:ssa samanaikaisesti jätettyihin sakoista vapauttamista koskeviin hakemuksiin. Yhdysvalloissa ja EU:ssa
toteutettiin useaan otteeseen myös koordinoituja täytäntöönpanotoimia, jotka pyrittiin toteuttamaan siten,
että kumpikin osapuoli käynnistää toimet mahdollisimman lyhyen ajan sisällä.

684. Hyvä esimerkki toimien koordinoinnista on lämmönkestäväksi tekeviä aineita ja iskusitkisteitä
koskeva asia, jossa komissio sekä Japanin, Kanadan ja Yhdysvaltojen kilpailuviranomaiset tekivät tiivistä
yhteistyötä tutkintatoimiensa koordinoimiseksi. Ne käynnistivät helmikuussa tarkastukset tai muut
tutkimuksiin liittyvät toimet lähes samanaikaisesti. Toisena esimerkkinä voidaan mainita pakkaamattomien
nesteiden merikuljetuksia koskeva asia, jossa komissio, Eftan valvontaviranomainen ja Norjan viranomaiset
suorittivat yhdessä tarkastuksia samanaikaisesti Yhdysvaltojen oikeusministeriön kanssa.

Korkean tason yhteydenpito ja poliittinen yhteistyö

685. Yhdysvaltojen viranomaiset ja komissio olivat vuoden 2003 aikana useita kertoja yhteydessä
toisiinsa kahdenvälisesti. Ne järjestivät myös vastavuoroisia virkamiesvierailuja. EU:n ja Yhdysvaltojen
kilpailuviranomaisten vuotuinen kahdenvälinen tapaaminen järjestettiin Washingtonissa 27. lokakuuta,
jolloin komissaari Mario Monti tapasi Yhdysvaltojen apulaisoikeuskanslerin Hew Paten ja liittovaltion
kilpailuviranomaisen johtajan Timothy Murisin.

686. Yksittäisiä asioita koskevan yhteistyön lisäksi Yhdysvaltojen viranomaiset ja komissio olivat
tiiviisti yhteydessä toisiinsa myös horisontaalisten keskittymien arvioinnista annettuja komission
suuntaviivojen valmisteluvaiheessa. Tämä yhteydenpito sisälsi antoisaa näkemystenvaihtoa monista
suuntaviivoissa käsitellyistä aiheista, kuten tehokkuuseduista ja markkinoiden keskittymisasteista.
Yhdysvaltojen viranomaisten kanssa tehtävässä yhteistyössä aiotaan myös jatkossa keskittyä kummankin
osapuolen erityisiin poliittisiin hankkeisiin.

687. Marraskuussa 2002 toimintansa aloittanut teollis- ja tekijänoikeuksia käsittelevä työryhmä jatkoi
työskentelyään koko vuoden 2003. Työryhmässä keskusteltiin muun muassa monenvälisistä
lisenssijärjestelmistä ja standardointijärjestöjen asettamista standardeista.

688. Komissio antoi vuoden 2003 aikana yhteensä 56 virallista ilmoitusta ja vastaanotti Yhdysvaltojen
viranomaisilta 46 virallista ilmoitusta.
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2.2.2 Kanada

689. Euroopan yhteisöjen ja Kanadan hallituksen välinen yhteistyösopimus (343) allekirjoitettiin Bonnissa
17. kesäkuuta 1999 pidetyssä EU:n ja Kanadan huippukokouksessa. Sopimus tuli voimaan
allekirjoittamisen jälkeen.

690. Sopimuksessa määrätään muun muassa i) sopimuspuolten kilpailuviranomaisen harjoittaman
täytäntöönpanotoiminnan vastavuoroisesta ilmoittamisesta, jos kyseinen toiminta voi vaikuttaa toisen
sopimuspuolen tärkeisiin etuihin, ii) sopimuspuolen kilpailuviranomaisen toisen sopimuspuolen
kilpailuviranomaiselle täytäntöönpanotoiminnassa antamasta avusta, iii) sopimuspuolten viranomaisten
täytäntöönpanotoimien yhteensovittamisesta, iv) täytäntöönpanotoimien toteuttamista koskevista
pyynnöistä, jotka sopimuspuoli esittää toisen sopimuspuolen kilpailuviranomaiselle (positive comity),
v) toisen sopimuspuolen tärkeiden etujen huomioonottamisesta täytäntöönpanotoiminnassa (traditional
comity) ja vi) sopimuspuolten välisestä tietojenvaihdosta, jossa on kuitenkin noudatettava
luottamuksellisten tietojen suojaamista koskevia kansallisia lakeja.

691. Komission ja Kanadan kilpailuviraston (Canadian Competition Bureau) välinen yhteydenpito oli
tiivistä ja antoisaa. Keskusteluita on käyty sekä yksittäisistä asioista että yleisen tason poliittisista
kysymyksistä. Yksittäisiä asioita koskeva yhteydenpito liittyi kaikkiin kilpailulainsäädännön
soveltamisalaan kuuluviin aloihin. Kartelliasioiden osalta yhteistyö kattoi myös tutkintatoimenpiteiden
koordinoinnin. Komissio ja Kanadan kilpailuvirasto jatkoivat myös vuoropuhelua kummallekin osapuolelle
yhteisistä kilpailukysymyksistä.

692. Pääjohtaja Philip Lowe ja Kanadan kilpailuviraston johtaja Konrad von Finckenstein tapasivat
12. toukokuuta kahdenvälisessä korkean tason kokouksessa. Kokouksessa keskusteltiin viimeaikaisesta
poliittisesta kehityksestä ja muista yhteisen edun mukaisista aiheista.

693. Komissio antoi vuoden 2003 aikana seitsemän virallista ilmoitusta ja vastaanotti Kanadan
viranomaisilta kuusi virallista ilmoitusta.

2.2.3 Japani

694. Euroopan yhteisön ja Japanin yhteistyösopimus allekirjoitettiin Brysselissä 10. heinäkuuta.
Sopimus tuli voimaan 9. elokuuta. (344)

695. Sopimuksen pääkohdat ovat seuraavat: i) vastavuoroinen ilmoittaminen sopimuspuolten
viranomaisten tutkittavina olevista asioista, jotka saattavat vaikuttaa toisen sopimuspuolen tärkeisiin
etuihin, ii) sopimuspuolten viranomaisten mahdollisuus koordinoida täytäntöönpanotoimiaan ja avustaa
toisiaan, iii) sopimuspuolen mahdollisuus pyytää toista sopimuspuolta toteuttamaan täytäntöönpanotoimia
(positive comity) sekä sopimuspuolen mahdollisuus ottaa toisen sopimuspuolen tärkeät edut huomioon
täytäntöönpanotoiminnassaan (traditional comity) ja iv) sopimuspuolten välinen tietojenvaihto, jossa
kummankin sopimuspuolen on noudatettava salassapitovelvollisuuksiaan. Yhteistyösopimuksessa
määrätään säännöllisten kokousten pitämisestä toteutettavina olevia täytäntöönpanotoimia ja ensisijaisia
tavoitteita sekä kumpaakin osapuolta kiinnostavia talouden aloja koskevien tietojen vaihtamiseksi. Lisäksi
tarkoituksena on keskustella harkittavina olevista toimintalinjojen muutoksista sekä muista kummankin
etuihin ja kilpailulainsäädännön soveltamiseen liittyvistä kysymyksistä.

¥343∂ Euroopan yhteisöjen ja Kanadan hallituksen sopimus niiden kilpailulainsäädännön soveltamisesta (EYVL L 175,
10.7.1999, s. 50).

¥344∂ Kilpailunvastaista toimintaa koskevasta yhteistyöstä tehty Euroopan yhteisön ja Japanin hallituksen välinen sopimus
(EUVL L 183, 22.7.2003, s. 12).
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696. Sopimuksella pyritään tiivistämään komission ja Japanin kilpailuviranomaisen välisiä suhteita sekä
parantamaan toisen sopimuspuolen kilpailupolitiikan tuntemusta.

697. Komissio ja Japanin viranomaiset pitivät useita kokouksia, joissa käsiteltiin poliittisia kysymyksiä
ja yksittäisiä asioita. Näitä aiheita käsiteltiin myös muissa virallisissa yhteydenotoissa. On huomattava, että
yksittäisiä asioita koskeva yhteistyö ulottui vuonna 2003 ensimmäistä kertaa kartelliasian tutkintaan. Kyse
oli kartellista, jonka väitettiin toimivan iskusitkisteiden ja lämmönkestäväksi tekevien aineiden
markkinoilla. Lisäksi on huomionarvoista, että kyseiseen asiaan liittyi ensimmäistä kertaa yhtäaikaisten
tutkimusten koordinointia paitsi Japanin kilpailuviraston ja komission välillä myös Yhdysvaltojen
oikeusministeriön ja Kanadan kilpailuviraston kanssa. Tokiossa järjestettiin 21. marraskuuta komission ja
Japanin kilpailuviraston välinen vuotuinen kahdenvälinen tapaaminen, jossa komissaari Mario Monti tapasi
Japanin kilpailuviraston johtajan Kazuhiko Takeshiman. Kokouksessa keskusteltiin viimeaikaisesta
poliittisesta kehityksestä ja kahdenvälisen yhteistyön tulevaisuudennäkymistä.

3 Yhteistyö muiden yksittäisten maiden ja alueiden kanssa

Australia ja Uusi-Seelanti

698. Komissio teki vuoden 2003 aikana yhteistyötä monien OECD-maiden sekä erityisesti Australian ja
Uuden-Seelannin kilpailuviranomaisten kanssa. Yhteydenotot liittyivät sekä yksittäisiin asioihin että
kilpailupolitiikkaan läheisesti liittyviin kysymyksiin.

Kiina

699. Asiakirjassa, joka koskee Kiinaan liittyvää komission toimintaa vuonna 2003, asetetaan yhdeksi
komission toiminnan uusista tavoitteista kilpailupolitiikkaa koskevan vuoropuhelun käynnistäminen Kiinan
kanssa.

700. Tämä uusi aloite on erittäin ajankohtainen, sillä säännöt, jotka Kiina antoi vuoden 2003
alkupuoliskolla yrityskeskittymistä, joissa on osapuolina ulkomaisia yrityksiä, sekä monopolististen
hinnoittelukäytäntöjen ehkäisemisestä, korostivat tarvetta kilpailukysymyksiä käsittelevään vuoropuheluun
komission ja Kiinan välillä. Kiinan antamaa kilpailulainsäädäntöä voitaisiin käyttää uutena perustana
kilpailusääntöjen soveltamista koskevalle vuoropuhelulle kilpailuviranomaisten välillä.

701. Kiinan viranomaisten kanssa käytiin alustavia keskusteluita kilpailua koskevan vuoropuhelun
yksityiskohdista komissaari Mario Montin Pekingiin 24. marraskuuta tekemän vierailun yhteydessä.

Euroopan talousalue

702. Komissio ja Eftan valvontaviranomainen jatkoivat vuonna 2003 tiivistä yhteistyötään Euroopan
talousalueesta tehdyn sopimuksen soveltamiseen liittyvissä kysymyksissä.

Etelä-Korea

703. Komissaari Mario Monti tapasi 21. toukokuuta Etelä-Korean kilpailuviraston johtajan tohtori
Kangin. Etelä-Korean ja komission kilpailuviranomaisten välinen yhteistoiminta on sujunut
erinomaisesti, ja osapuolten näkemykset ovat usein samoja kilpailuasioita käsittelevissä monenvä-
lisissä tapahtumissa. Etelä-Korean kilpailuviraston panosta kansainvälisen kilpailuviranomaisverkon
toiminnassa arvostetaan suuresti. Etelä-Korean kilpailuvirasto isännöi vuonna 2004 Soulissa
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pidettävää kansainvälisen kilpailuviranomaisverkon vuosikokousta. Komission ja Etelä-Korean kilpai-
luviranomaiset ovat säännöllisesti yhteydessä toisiinsa vaihtaakseen näkemyksiä yhteisen edun
mukaisista kilpailukysymyksistä.

Latinalainen Amerikka

704. Komissio myönsi yli 2 miljoonaa euroa rahoitusta Andien alueella toteutettavaan kolmivuotiseen
hankkeeseen, joka käynnistettiin maaliskuussa Bolivian, Ecuadorin, Kolumbian, Perun ja Venezuelan
kilpailulainsäädännön kehittämiseksi ja yhdenmukaistamiseksi sekä kilpailulainsäädännön valvonnasta ja
soveltamisesta vastaavien elinten tukemiseksi. Hankkeen tarkoituksena on parantaa alueen oikeus-,
hallinto- ja lainkäyttöjärjestelmää kilpailulainsäädännön osalta, tukea kilpailulainsäädännön soveltamisesta
ja valvonnasta vastaavia elimiä Andien alueen maissa sekä kehittää alueen kilpailukulttuuria. Nämä
tavoitteet pyritään saavuttamaan harjoittamalla monenlaista toimintaa, jossa on mukana EU:n ja Andien
alueen asiantuntijoita. Esimerkkeinä tästä toiminnasta voidaan mainita alueelliset ja kansalliset seminaarit,
oikeudellinen neuvonta, alakohtaiset tutkimukset sekä kilpailusäännösten soveltamisesta ja valvonnasta
vastaaville virkamiehille ja tuomioistuimille suunnattu koulutus.

4 Monenvälinen yhteistyö

4.1 Kansainvälinen kilpailuviranomaisverkko

705. Komissio on yksi kansainvälisen kilpailuviranomaisverkon (International Competition Network,
ICN) perustajajäsenistä. Verkosta on kehittymässä yksi tärkeimmistä monenvälisistä keskustelufoorumeista,
joissa käsitellään kansainvälistä kilpailupolitiikkaa. (345) ICN:n toiminta käynnistyi lokakuussa 2001, jolloin
14 maan kilpailuviranomaiset tekivät päätöksen virtuaalisen verkon perustamisesta. Kilpailujärjestelmien
määrän kasvaessa nopeasti eri puolilla maailmaa ICN pyrkii helpottamaan kansainvälistä yhteistyötä ja
esittämään menettelyiden ja aineellisen oikeuden lähentymistä koskevia ehdotuksia. ICN:n jäsenmäärän
noustua yli 80 kilpailuviranomaiseen se edustaa tällä hetkellä suurinta osaa maailman nykyisistä
kilpailuviranomaisista. ICN pyytää myös korkeakoulujen edustajia, yritysmaailmaa, kuluttajaryhmiä ja
juristeja osallistumaan verkon käynnistämiin hankkeisiin.

706. Komissio on osallistunut ICN:n Napolissa pidetyn perustamiskokouksen jälkeen ICN:n kolmeen
tärkeimpään hankkeeseen lukeutuvan hankkeen johtamiseen. Kyseisen hankkeen tarkoituksena on
kartoittaa tapoja helpottaa luotettavien kilpailuviranomaisten perustamista kehitysmaihin ja
siirtymätalousmaihin. Hankkeen tuloksena komissio ja Etelä-Afrikan kilpailutuomioistuin esittelivät
Meridassa (Meksikossa) 23.–25. kesäkuuta pidetyssä ICN:n toisessa vuosikokouksessa kattavan
selvityksen. (346) Selvitys perustuu kehitys- ja teollisuusmaiden kilpailuviranomaisten kokemuksiin, ja siinä
käsitellään tyypillisiä haasteita, joita kohdataan kilpailujärjestelmien luomisessa kehitysmaihin ja
siirtymätalousmaihin. Selvityksessä kuvaillaan myös tapoja parantaa viranomaisen asemaa suhteessa
tiettyihin sidosryhmiin, kuten hallitus, tuomioistuinlaitos, kansalaisyhteiskunta, kilpailualan
”ammattilaiset” ja yritykset. Lisäksi selvityksessä pohditaan toimenpiteitä, joilla voitaisiin tehostaa
kyseisiin prosesseihin suunnattavaa ulkoista apua. Selvityksen päätelmissä esitetään luettelo kysymyksistä,
jotka olisi otettava huomioon teknistä apua koskevien ohjelmien suunnittelussa.

707. Komissio osallistui aktiivisesti myös toimintaan, jota ICN harjoittaa parhaillaan yrityskeskittymien
alalla. Aihetta käsitellään yksityiskohtaisemmin yrityskeskittymiä käsittelevässä jaksossa II.5.1.

¥345∂ Lisätietoja ICN:stä on saatavilla sen verkkosivustosta osoitteesta www.internationalcompetitionnetwork.org.
¥346∂ Katso www.internationalcompetitionnetwork.org/Final%20 Report_16June2003.pdf.
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708. ICN viimeisteli Meridassa kilpailun edistämiseen liittyvän hankkeensa. Kilpailuvirastojen edustajat
tarkastelivat muun muassa eräiden kilpailuvirastojen noudattamaa tapaa käyttää valtuuksiaan kilpailun
edistämiseen parantaakseen monien säänneltyjen alojen sääntely-ympäristöä. Asettaakseen
kilpailuvirastojen käyttöön niiden kilpailunedistämistyötä tukevia uusia välineitä komissio on laatinut
kilpailunedistämisaloitteitaan esittelevän CD-ROM-levyn. Kyseiset levyt ja muuta aineistoa on asetettu
saataville eräänlaisena tietokeskuksena toimivaan online-tietokantaan ICN:n verkkosivustolle (347).

709. ICN:n jäsenet päättivät Meridassa käynnistää uuden hankkeen, jonka tarkoituksena on kartoittaa
kilpailuoikeuden soveltamista säännellyillä aloilla. Hanke toteutetaan Ranskan ja Italian
kilpailuviranomaisten johdolla. ICN:n toiminta laajenee kyseisen hankkeen myötä myös perinteiseen
kilpailuoikeuteen liittyville aihealueille.

4.2 Maailman kauppajärjestö (WTO)

710. Syyskuussa Cancúnissa pidetyssä WTO:n ministerikokouksessa ei tehty kilpailukysymyksiä
koskevia päätöksiä eikä myöskään WTO:n kilpailusopimusta koskevia virallisia neuvotteluita voitu tämän
vuoksi käynnistää. Tämä on ristiriidassa marraskuussa 2001 annetun Dohan julistuksen kanssa, sillä
julistuksen mukaan kyseiset neuvottelut oli määrä käynnistää WTO:n seuraavan ministerikokouksen
jälkeen. Neuvottelut jäivät käynnistämättä myös siitä huolimatta, että Genevessä toimivassa kauppa- ja
kilpailupolitiikkaa koskevaa vuorovaikutusta käsittelevässä WTO:n työryhmässä oli saavutettu huomattavaa
edistymistä monien aiheeseen liittyvien kysymysten ratkaisemisessa (työryhmä kokoontui vuonna 2003
kaksi kertaa ratkaisemaan näitä kysymyksiä ennen Cancúnin ministerikokousta).

4.3 Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö (OECD)

711. Komissio osallistui vuonna 2003 erittäin aktiivisesti OECD:n kilpailukomitean toimintaan.
Kilpailukomitea käsittää työvaliokunnan (jonka jäsen komission kilpailun pääosaston pääjohtaja on) ja
useita työryhmiä, jotka käsittelevät esimerkiksi kilpailua ja säänneltyjä aloja, kilpailuun liittyviä
kansainvälisiä näkökohtia, yrityskeskittymiä sekä kartelleja.

712. Komissio osallistui myös OECD:n kilpailuaiheisiin kokouksiin, kuten kerran vuodessa
järjestettävään maailmanlaajuiseen kilpailufoorumiin, johon voivat osallistua myös OECD:hen
kuulumattomien maiden edustajat, kilpailuvaliokunnan sekä kuluttaja-asiain ja kauppavaliokunnan
yhteisistuntoihin, sääntelypolitiikkaa käsittelevään erityisryhmään sekä infrastruktuurialojen
yhteyshinnoittelua käsittelevään Amsterdamin konferenssiin, joka järjestettiin muun muassa
vastaperustetun Alankomaiden taloudellisen sääntelyn osaamiskeskuksen tuella.

713. Komissio osallistui aktiivisesti OECD:n kaikkiin kilpailuaiheisiin pyöreän pöydän keskusteluihin
sekä Norjassa, Ranskassa ja Saksassa toteutettuihin vertaisarviointeihin. Komissio antoi vuoden 2003
aikana kilpailuvaliokunnalle seitsemän kirjelmää seuraavista aiheista:

i) kansainvälinen tietojenvaihto yrityskeskittymien valvontamenettelyissä

ii) yhteyspalveluiden sääntely

iii) media-alalla muodostetut keskittymät

¥347∂ Katso www.internationalcompetitionnetwork.org/notification.html.
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iv) keskittymän osapuolille taattava menettelyiden oikeudenmukaisuus keskittymän tutkinnassa

v) kilpailu- ja kuluttajapolitiikka (348): täydentävyys, ristiriidat ja puutteet

vi) ei-kaupallisiin palveluihin liittyvät velvoitteet ja vapauttaminen

vii) yrityskeskittymäasioissa ehdotetut korjaustoimenpiteet.

714. Komissio osallistui myös OECD:n talous- ja kehityskatsauskomitean (Economic and Development
Review Committee, EDRC) euroalueen tilanteesta vuonna 2003 julkaiseman selvityksen laadintaan.

4.4 YK:n kauppa- ja kehityskonferenssi (Unctad)

715. Komissio lähetti edustajansa YK:n kauppa- ja kehityskonferenssin hallitustenvälisen kilpailualan
asiantuntijaryhmän viidenteen istuntoon, joka pidettiin 2.–4. heinäkuuta. Komissio esitteli kokouksessa
kaksi asiakirjaa, joista toisen aiheena oli kilpailu- ja teollisuuspolitiikan vuorovaikutus ja toisen kilpailualan
valmiuksien kehittämistä koskeva tekninen apu. Ensimmäisessä asiakirjassa korostetaan, että
kehitysmaiden (ja teollisuusmaiden) saatavilla on monia eri välineitä kilpailu- ja teollisuuspolitiikan
välisten ristiriitojen välttämiseksi. Toisessa asiakirjassa tuodaan esille Euroopan komission halu antaa
resurssiensa sallimissa rajoissa teknistä apua kehitysmaiden kilpailuvirastoille. Tämänkaltainen tekninen
apu rahoitetaan Euroopan unionin kehitysapumäärärahoista, eikä komission kilpailun pääosasto osallistu
suoraan sen rahoittamiseen. Virallisten istuntojen lisäksi kokouksessa tarjoutui hyvä tilaisuus kehitysmaiden
kilpailuvirastojen edustajien tapaamiseen sekä heidän kokemuksiaan ja huolenaiheitaan koskeviin
keskusteluihin.

4.5 Kartelleja käsittelevä kansainvälinen seminaari

716. Komissio järjesti lokakuussa kartelliseminaarin, johon osallistui noin 160 kilpailusta vastaavaa
virkamiestä yli 35 maasta. EU:n jäsenvaltioiden ja liittymässä olevien maiden lisäksi seminaariin lähettivät
edustajansa esimerkiksi Australia, Brasilia, Etelä-Afrikka, Indonesia, Israel, Japani, Kanada, Norja, Sveitsi,
Turkki ja Yhdysvallat. Seminaariin osallistui myös monien kilpailuasioita käsittelevien kansainvälisten
organisaatioiden, kuten OECD:n, edustajia.

717. Tässä viidennen kerran pidetyssä seminaarissa virkamiehet voivat vaihtaa asiantuntemusta ja
vauhdittaa kansainvälisten kartellien torjuntaa koskevaa yhteistyötä. Komissaari Mario Montin mukaan
kartellit ovat laajuudeltaan yhä kansainvälisempiä. Kartellien kansainvälistymisen asettama haaste
edellyttää kilpailuviranomaisten tehostavan yhteistyötään esimerkiksi samanaikaisesti toteutettavilla
yllätystarkastuksilla ja tämän taloudellisesti vahingollisen ilmiön poistamista koskevalla
näkemystenvaihdolla.

718. Kartellit kuuluvat kaikkialla maailmassa vakavimpiin kilpailulainsäädännön rikkomisiin, sillä
talouselämältä ja kuluttajilta veloitettava hintataso nousee yleensä niiden vaikutuksesta. Pitkällä aikavälillä
ne heikentävät myös kilpailukykyä ja uhkaavat kestävää työllisyyttä, kun kyseisten yritysten
innovaatiohalukkuus alenee verrattuna tilanteeseen, jossa kilpailuvoimat vaikuttavat täysimääräisesti.

719. EY:n perustamissopimuksen 81 artiklassa kielletään sopimukset, joilla suoraan tai välillisesti
vahvistetaan hintoja, rajoitetaan tai valvotaan tuotantoa ja jaetaan markkinoita tai hankintalähteitä.

¥348∂ Kuluttajansuojalla viitataan tässä asiakirjassa lähinnä kuluttajien taloudellisten ja oikeudellisten etujen suojaamiseen,
vaikka se kattaa yleensä myös terveys- ja turvallisuusnäkökohdat.
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Komissio tehtäviin kuuluu Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen 53 artiklan nojalla kyseisen
määräyksen soveltaminen EU:n jäsenvaltioiden lisäksi myös Islannissa, Liechtensteinissa ja Norjassa.

720. Seminaarien tarkoituksena on vaihtaa asiantuntemusta kartellien tutkinnasta, syytetoimista ja
lopettamisesta. Vuoden 2003 seminaarissa keskusteltiin muun muassa sakkojen määräämättä jättämistä
koskevista ohjelmista, joita yhä useammat maat ovat ottaneet käyttöön kannustaakseen yrityksiä
paljastamaan kartellien olemassaolon sakkojen alentamista tai määräämättä jättämistä koskevaa lupausta
vastaan.

721. Muita keskustelunaiheita olivat järjestelyt tuomioistuinten välisen tietojenvaihdon lisäämiseksi ja
kartelliasioissa käytettävien tutkinta- ja lainkäyttövälineiden tehokkuus.
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VI – KEHITYSNÄKYMÄT VUONNA 2004

1 Kilpailunrajoitukset

722. Kartellien valvonta kuuluu myös jatkossa komission kilpailuoikeuden alalla harjoittaman toiminnan
painopistealueisiin. Komissio arvioi tällä hetkellä meneillään olevien tutkimusten määrän perusteella
tekevänsä vuonna 2004 huomattavan määrän päätöksiä ja antavansa huomattavan määrän
väitetiedoksiantoja. Tämä noudattelee edellisen kolmen vuoden suuntausta.

723. Vakavimpien kartellien torjunta voi olla tuloksekasta vain, jos (potentiaalisiin) kartelliyrityksiin
kohdistetaan vakuuttava pelotevaikutus. Tämä merkitsee, että tällaisten asiakkaiden kannalta vahingollisten
hankkeiden paljastumisen todennäköisyyden on oltava suuri ja että niistä on määrättävä riittävän ankaria
seuraamuksia.

724. Kartellien paljastumisen todennäköisyyden odotetaan edelleen kasvavan vuonna 2004. Tämä
johtuu monista eri tekijöistä. Kilpailun pääosasto voi suunnata jatkossa yhä enemmän voimavaroja vakavien
rikkomistapausten aktiiviseen seurantaan kilpailusääntöjen uudistamisesta annetun asetuksen (EY)
N:o 1/2003 voimaantulon ja pääosaston uudelleenorganisoinnin loppuunsaattamisen myötä. Lisäksi
kilpailijoiden odotetaan jatkavan kartellien ilmoittamista komissiolle sakkojen lieventämistä tai
määräämättä jättämistä koskevan ohjelman mukaisesti. Asetuksessa (EY) N:o 1/2003 säädetään komission
käytettävissä olevien tutkintavälineiden vahvistamisesta. Samanaikaisesti komission ja EU:n
jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä ja verkottumista lisätään erityisesti Euroopan kilpailuviranomaisten
verkossa käytävän luottamuksellisten tietojen vaihtamisen avulla. Myös kartelliasioita käsittelevien
viranomaisten eri tasoilla harjoittama kansainvälinen yhteistyö lisääntyy edelleen sekä yksittäisiä asioita
koskevien tutkimusten että parhaiden käytäntöjen kehittämisen alalla.

725. Seuraamusten osalta komissio pyrkii myös jatkossa asettamaan sakkojen määrän tasolle, jolla
voidaan varmistaa, että sen lisäksi, että yrityksiä rangaistaan niiden harjoittamasta lainvastaisesta
toiminnasta, niitä estetään osallistumasta samankaltaiseen toimintaan tulevaisuudessa.

2 Yrityskeskittymät

726. Vuoden alkupuolella on panostettava johdetun oikeuden, täytäntöönpanoasetuksen, CO-lomakkeen
jne. tarkistamiseen, jotta yhteisönlaajuisten keskittymien tarkistetut arviointipuitteet voidaan saattaa
voimaan 1. toukokuuta 2004. Vuoden jälkipuoliskolla keskitytään näiden uusien välineiden soveltamiseen,
horisontaalisten yrityskeskittymien arviointia ja parhaita käytäntöjä koskevat suuntaviivat mukaan lukien.
Myös muita kuin horisontaalisia keskittymiä koskevien suuntaviivojen valmistelutyö jatkuu.

3 Valtiontuki

727. Valtiontukia koskeva uudistusprosessi jatkuu koko vuoden 2004. Uudistusprosessissa keskitytään
menettelyiden uudistamiseen, taloudellisten arviointikriteerien parantamiseen ja valtiontuen
valvontamenetelmien uudistamiseen.

728. Pisimmälle on edistytty menettelyiden uudistamisessa. Menettelyihin on suunniteltu muutoksia
niiden yksinkertaistamiseksi ja nykyaikaistamiseksi. Jäsenvaltioiden kanssa on keskusteltu neuvoa-
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antavassa komiteassa asetusluonnoksesta, jossa annetaan yksityiskohtaisia säännöksiä valtiontukea
koskevan menettelyasetuksen täytäntöönpanosta ja joka on tarkoitus antaa toukokuuhun 2004 mennessä.

729. Taloudellisten arviointikriteerien parantamisella pyritään kehittämään uusia välineitä, jotka
perustuvat huomattavaa vaikutusta koskevaan testiin ja joiden tarkoituksena on yksinkertaistaa merkittävästi
sellaisten asioiden käsittelyä, jotka katsotaan perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohdan määritelmän
mukaiseksi valtiontueksi mutta joihin ei liity huomattavia ongelmia kilpailun vääristymisen tai kilpailuun
kohdistuvan vaikutuksen kannalta.

730. Pk-yrityksille myönnettävää tukea ja koulutustukea koskeviin ryhmäpoikkeuksiin tehtyjen
muutosten jälkeen päätettiin keskittyä nykyisten valtiontukipuitteiden ajantasaistamiseen ja
yksinkertaistamiseen erityisesti laajentumisesta ja yhteisön politiikan uusista painopistealueista johtuvien
tarpeiden huomioonottamiseksi. Suunnitelmissa on tarkistaa pelastamis- ja rakenneuudistustukea koskevia
suuntaviivoja, viitekorkoja koskevaa tiedonantoa (lisäksi uusien jäsenvaltioiden viitekorot on tarkoitus
vahvistaa 1. toukokuuta 2004 mennessä), elokuva-alaa koskevaa tiedonantoa ja vientiluottovakuutusta
koskevia suuntaviivoja. Aluepolitiikan pääosasto tarkistaa parhaillaan rakennerahastoasetuksia, ja
tarkoituksena on tehdä samaan aikaan tarkistuksia myös jäsenvaltioiden myöntämää aluetukea koskeviin
valtiontukisääntöihin. Muita sääntöjä tarkistetaan, jos tarvetta ilmenee. Vuoden 2004 tehtäväkenttä kattaa
myös muun muassa laivanrakennusalaa koskevien suuntaviivojen täytäntöönpanon seurannan, tutkimus- ja
kehityspuitteiden tarkistamisen sekä verotukea koskevien uusien aloitteiden tekemisen.

4 Kansainvälinen toiminta

731. Komission aikomuksena on osallistua kansainvälisen kilpailuviranomaisverkon (ICN) kartelleja
koskevan työryhmän johtamiseen. OECD:n on määrä tarkastella EU:n kilpailupolitiikkaa vuoden 2004
kuluessa.

732. Komissio aikoo käydä Yhdysvaltojen kanssa alustavia keskusteluja mahdollisuudesta käynnistää
neuvottelut niin kutsutusta toisen sukupolven sopimuksesta, jonka nojalla voitaisiin vaihtaa oikeudellisesti
suojattuja tietoja. Lisäksi komissio osallistuu ehdokasmaihin kuuluvien Bulgarian ja Romanian kanssa
kilpailuluvuista käytäviin neuvotteluihin sekä Turkin, Kroatian ja entisen Jugoslavian tasavallan
Makedonian kilpailujärjestelmien arviointiin.
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LIITE – KERTOMUKSESSA KÄSITELLYT ASIAT

1 Perustamissopimuksen 81, 82 ja 86 artikla     

Asia Julkaisu Kohdan numero
Aminohapot 44

ARA, ARGEV, ARO 54

BA/SN-liittoutuma 50, 128

BP Lubricants (voiteluaineet) EUVL C 126, 28.5.2003 158

British Airways / Iberia EUVL C 217, 12.9.2003 130

Clearstream Banking AG IP/03/462, 31.3.2003 175

Consorzio Industrie Fiammiferi 196

Deutsche Telekom AG EUVL L 263, 14.10.2003 71, 119

Dong/DUC IP/03/566, 24.4.2003 95–99

ENI/Gazprom IP/03/1345, 6.10.2003 98

3G-verkon yhteiskäyttö EUVL L 75, 12.3.2004 60, 118

GVG/FS 80

Hintoihin liittyvä määräävän aseman väärinkäyttö 
televiestintäalalla

Lisälehti 3

IATA 133

IMS Health 77

Kreikan lauttaliikenne 47

Kupariset teollisuusputket 42

MasterCard Europe/International 182

Opel 165

Orgaaninen peroksidi 40

Philips/Sony 65

PO / Audi Deutschland 155

Ranskalainen naudanliha EUVL L 209, 19.8.2003 36

Reims II EUVL L 56, 24.2.2004 68

Sorbaatit 38

Sähköiset ja mekaaniset hiili- ja grafiittituotteet 39

Telenor/Canal+ / Canal Digital 185

UEFA EUVL L 291, 8.11.2003 Lisälehti 2 / lisälehti 5

Vapaat ammatit 187

Volkswagen I 164

Volkswagen II 166

Wanadoo Interactive IP/03/1025, 16.7.2003 74, 120

Yamaha IP/03/1028, 16.7.2003 63
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2 Yrityskeskittymien valvonta    
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Candover/Cinven/BertelsmannSpringer IP/03/1130, 29.7.2003 246

Celanese/Degussa IP/03/154, 31.1.2003,
IP/03/826, 11.6.2003

257

DaimlerChrysler / Deutsche Telekom / JV IP/03/594, 30.4.2003 272

DSM/Roche IP/03/712, 19.5.2003 283

Electrabel/Intercommunales IP/03/230, 13.2.2003 293

GE/Instrumentarium IP/03/1193, 2.9.2003 287

Konica/Minolta IP/03/1004, 11.7.2003 237

Lagardère/Natexis/VUP IP/03/1078, 23.7.2003 299

Newscorp/Telepiù 267

Petrolessence SA 321

Pfizer/Pharmacia IP/03/293, 27.2.2003 234

Philips ja Babyliss v. komissio 308

Procter & Gamble / Wella IP/03/1137, 30.7.2003 243

Schlüsselverlag J. S. Moser v. komissio 332

SEB/Moulinex (II) IP/03/1531, 11.11.2003 259

Siemens/Drägerwerk/JV IP/03/602, 30.4.2003 263

Sogecable / Canalsatèllite digital / Via Digital v. 
komissio

339

Teijin/Zeon IP/03/1157, 13.8.2003 249

Tetra Laval / Sidel (II) IP/03/36, 14.1.2003 230

Verband der freien Rohrwerke v. komissio 326

Verbund/EnergieAllianz IP/03/825 100, 277
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3 Valtiontuki 

Asia Julkaisu Kohdan numero
Alankomaat – Alkmaarin konttiterminaali 543

Austria Bank Bungerland AG 441

Austria BMW 470

BBP Service 434

Belgia – ABX Logistics -yhtiön rakenneuudistus 546

Belgia – Belgiassa sijaitseviin yhdysvaltalaisiin 
myyntiyrityksiin sovellettava erityinen 
verotusjärjestelmä 

500

Belgia – meriliikennettä tukevat verotoimenpiteet 553

Belgia – Sogepa/Carsid 518

Belgian koordinointikeskukset 485

Belgian postilaitos 644

British Broadcasting Corporation 650

Charleroi – Ryanair 564

ClydeBoyd – rahtiliikenteen infrastruktuureja 
varten perustetun FFG-järjestelmän (Freight 
Facilities Grant Scheme) mukainen 
tapauskohtainen tuki

544

Elinkeinovero, France Télecom 535

Espanja – Gamesa 463

Espanja – Hilados y Tejidos Puignero SA EUVL C 337, 23.12.2003 439

Espanja – P&O Ferries 599

Espanja – Volkswagenin tehdas Arazurissa 
Pamplonassa

515

Espanja – yksityiset hiiliyhtiöt 537

Espanjan valtion telakat 512

Fairchild Dornier GmbH 425

Gonzàlez – Diez SA 538

IFS SpA 466

Irlannin sairausvakuutusmarkkinoiden 
riskintasausjärjestelmä

420

Irlanti – uudet sähkövoimalat 634

Italia – De Tomaso, Cutro 516

Italia – Fiat Auto ja Comau 472

Italia – kasvihuonepäästöjen vähentäminen 597

Italia – kasvihuonepäästöt Toscanassa 449

Italia – pääomaosakkuuksia hankkivat rahastot 417

Italia – RAI 529

Italia – raskaiden ajoneuvojen tietullit 549

Italia – rautatie- ja meriliikennepalvelut EUVL C 311, 26.9.2003 545

Italian laivanrakennusalan takuurahasto 511

Italian riskipääomaohjelma 414

Itävallan energiaverohyvityslaki 422

Kansainvälinen rahoitustoiminta (Alankomaat) 491

Kreikka – polttoaineen kuljetus Ateenan 
kansainväliselle lentoasemalle

473
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Kuljetusten rationalisointia koskeva Italian 
tukiohjelma

Ei vielä julkaistu 542

Maatalous 571, 573, 575

Portugali – Madeiran vapaa-alue EUVL C 148, 25.6.2003 552

Portugali – RTP 529

Portugali – verovaranto investointeja varten 468

Portugali – Vila Galé 428

Puola – hukkakustannukset 591

Ranska – Ademen liikennealan tukiohjelma 548

Ranska – Air Lib 561

Ranska – Alstom 430

Ranska – Bull 606

Ranska – CDC IXIS 444

Ranska – FFG, elokuvatuotannon tuki 504

Ranska – France 2 / France 3 529

Ranska – France Télecom 526

Ranska – kiinteän verotuksen ohjelma 554

Ranska – Latécoère 465

Ranska – merentakaisia alueita koskeva ohjelma 476

Ranska – pääkonttorit ja logistiikkakeskukset 497

Ranska – Sernam 547

Ranska – SNCM:n rakenneuudistustuki 555

Ranska – vesiohjelma 451

Ranska – ZFU (zone franches urbanes, kaupunkien 
vapaa-alueet)

477

Ranskan yhdistettyjen kuljetuksien tukiohjelma EUVL C 248, 30.4.2003 542

Ruotsin investointitukiohjelma 421

Saksa – Linde AG EUVL L 250, 4.10.2003 424

Saksa – LTU 560

Saksa – MobilCom AG 522

Saksa – raskailta ajoneuvoilta kannettava 
käyttömaksu

550

Saksan alusrahoituksen takausohjelma 507

Saksan hiiliteollisuus 539

Saksan ohjelma uusiutuvista raaka-aineista 
tehtyjen eristysaineiden käytön edistämiseksi EUVL C 197, 28.8.2003

447

Space – Park Bremen 412–413

Tšekin pankit 592–594

Ulkomailta saatavia tuloja koskeva Irlannin 
ohjelma

494

Valtion rahoitus Tanskan julkisen 
lähetystoiminnan harjoittajalle TV2:lle

532

Yhdistyneen kuningaskunnan tuki saastuneiden 
maa-alueiden, teollisen joutomaan ja hylättyjen 
maa-alueiden kunnostamiseen

461

Yhdistynyt kuningaskunta – British Energy 436

Yhdistynyt kuningaskunta – hiiliteollisuus 540

Yhdistynyt kuningaskunta – 
jätteenkierrätysohjelma 

452
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Yhdistynyt kuningaskunta – kaukoliikenteen 
bussiyhtiöt

551

Yhdistynyt kuningaskunta – konttien 
intermodaalikuljetukset rautateitse

541

Yhdistynyt kuningaskunta – Orkney 591

Yhdistynyt kuningaskunta – Peugeot’n Rytonin 
tehdas

584–587

Yhdistynyt kuningaskunta – pienyritysten 
yrityshautomoita koskeva rahasto

474

Yhdistynyt kuningaskunta – Post Office Limited 
(POL)

640

Yhdistynyt kuningaskunta – Selby complex 540

Yhdistynyt kuningaskunta – Shotton 455

Ympäristönmuutosmaksu – energiavero 459
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Lukijalle
Tässä kilpailusääntöjen soveltamista koskevassa kertomuksessa (II osa) ei esitetä yhteenvetoa
tapauksista, joita käsitellään yksityiskohtaisesti vuoden 2003 kilpailupolitiikkaa koskevassa
XXXIII kertomuksessa (I osa). Viitetietoja annetaan tarvittaessa. Lisätietoja yksittäistapauksista on
saatavilla kilpailun pääosaston verkkosivuilta osoitteesta http://europa.eu.int/comm/competition/
index_fi.html.
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KILPAILUOIKEUS 191
I – KILPAILUOIKEUS: EY:N PERUSTAMISSOPIMUKSEN 
81 JA 82 ARTIKLA

A – Tiivistelmä käsitellyistä asioista

1 Kiellot

1.1 Horisontaaliset sopimukset

Naudanliha (1)

Komissio määräsi 2. huhtikuuta 2003 (2) yhteensä 16,68 miljoonan euron sakot kuudelle ranskalaiselle
naudanliha-alan yhdistykselle. Näistä yhdistyksistä neljä edusti maataloustuottajia (muun muassa
Fédération Nationale des Syndicats d’Exploitants Agricoles, FNSEA, Ranskan suurin maatalousalan
ammattiyhdistys) ja kaksi teurastamoita. Tällaiset yhdistykset ovat yritysten yhteenliittymiä (tai yritysten
yhteenliittymien yhteenliittymiä), jotka ylittävät lakisääteisen tehtävänsä rajat osallistuessaan
kilpailusääntöjen vastaisten sopimusten tekemiseen ja täytäntöönpanoon.

Kyseinen sopimus, joka allekirjoitettiin 24. lokakuuta 2001, tehtiin useita viikkoja kestäneiden
maataloustuottajien mielenosoitusten jälkeen. Mielenosoitukset johtivat teurastamoiden piiritykseen
lähes koko Ranskan alueella. Sopimuksen mukaan teurastamot antavat vastineeksi piirityksen
lopettamisesta maataloustuottajille sitoumuksen, joka on voimassa 29. lokakuuta 2001–30. marraskuuta
2001 ja jonka mukaan ne 1) keskeyttävät tilapäisesti naudanlihan tuonnin (tätä sitoumusta lievennettiin
31. lokakuuta 2001 tehdyllä lisäsopimuksella, jossa viitataan pelkästään ”tuonti- ja vientiyritysten”
väliseen ”solidaarisuuteen”, mikä kyseessä olevassa yhteydessä on ymmärrettävä sitoumukseksi rajoittaa
tuontia) ja 2) soveltavat tiettyihin nautaluokkiin vähimmäisostohintoja, jotka on vahvistettu sopimukseen
sisältyvässä taulukossa.

Erityisesti tarkastuskäyntien aikana löydettyjen asiakirjojen mukaan näytti siltä, että sopimuspuolet
olivat suullisesti ja salaa päättäneet sopimuksen uusimisesta marras–joulukuun vaihteessa 2001 vastoin
komissiolle marraskuun 2001 lopussa kirjallisesti antamiaan takeita. Kyseiset asiakirjat osoittavat lisäksi,
että sopimuspuolet olivat hyvin tietoisia tekemänsä sopimuksen lainvastaisuudesta.

Asiakirja-aineistossa on lukuisia todisteita siitä, että sopimukseen sisältyvät kaksi kilpailusääntöjä
rikkovaa toimenpidettä, joiden tavoitteena on kilpailun rajoittaminen perustamissopimuksen 81 artiklassa
tarkoitetulla tavalla, on pantu täytäntöön.

Se, että teurastamot antoivat sitoumuksen maataloustuottajien fyysisen pakotuksen alaisina, ei ole
peruste olla luokittelematta sopimusta 81 artiklassa tarkoitetuksi sopimukseksi. Vaikka Ranskan
maatalousministeri antoi julkisesti tukensa 24. lokakuuta 2001 tehdyn kirjallisen sopimuksen tekemiselle
ja ilmoitti olevansa tyytyväinen sen allekirjoittamiseen, tämä ei riitä estämään 81 artiklan soveltamista
kyseisten kuuden yhdistyksen toimintaan, koska ei ole sellaisia oikeudellisia puitteita, jotka eivät
jättäneet osapuolille liikkumavaraa.

¥1∂ COMP/F3/C-38.279.
¥2∂ EUVL L 209, 19.8.2003.
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Komissio päätteli myös, että asetuksen N:o 26 (3) 2 artiklan mukaisia poikkeuksia ei voitu soveltaa.
Riidanalainen sopimus ei vaikuttanut välttämättömältä perustamissopimuksen 33 artiklassa lueteltujen
yhteisen maatalouspolitiikan tavoitteiden saavuttamiseksi seuraavista syistä: i) poikkeusta on tulkittava
tiukasti; ii) sopimus ei selvästikään liity yhteisen maatalouspolitiikan viidestä tavoitteesta neljän
saavuttamiseen; iii) naudanliha-alan yhteisen markkinajärjestelyn nimenomaisena tavoitteena on
varmistaa yhteisen maatalouspolitiikan tavoitteiden saavuttaminen eikä sopimus kuulu yhteisessä
markkinajärjestelyssä vahvistettuihin keinoihin; iv) yhteisen maatalouspolitiikan tavoitteet voitaisiin
saavuttaa kilpailua vähemmän rajoittavin keinoin. Riidanalainen sopimus vaikutti näin ollen
kohtuuttomalta.

SAKKOJEN LASKEMINEN

Sakkojen laskemiseksi rikkominen luokiteltiin erittäin vakavaksi ottaen huomioon sen luonne
(hintasopimus ja tuonnin keskeyttäminen tai rajoittaminen) ja maantieteellinen laajuus (Ranska on yksi
tärkeimmistä naudanlihamarkkinoista, ja sopimus ylittää Ranskan markkinat tuontiin kohdistuvan
vaikutuksensa vuoksi). Sitä vastoin sopimuksen kesto on erittäin lyhyt (24.10.2001–11.1.2002).

Raskauttaviksi seikoiksi katsottiin kaikkien yhdistysten tai joidenkin yhdistysten osalta tapauksesta
riippuen seuraavat kolme tekijää: i) maataloustuottajien käyttämä väkivalta sopimuksen tekemiseen
painostamiseksi ja sen noudattamisen varmistamiseksi; ii) sopimuksen jatkaminen salaa marras–
joulukuun vaihteessa vuonna 2001, vaikka osapuolet olivat saaneet komissiolta varoituskirjeen ja
vakuuttaneet, ettei sopimusta jatkettaisi; iii) yhden maataloustuottajien yhdistyksen rooli kilpailu-
sääntöjen rikkomisen alkuunpanijana.

Lieventäviksi seikoiksi katsottiin kaikkien yhdistysten tai joidenkin yhdistysten osalta tapauksesta
riippuen seuraavat kolme tekijää: i) Ranskan maatalousministerin julkinen tuki 24. lokakuuta 2001
tehdyn sopimuksen tekemiselle, vaikka ministerin puuttuminen asiaan johtuikin maataloustuottajien
useita viikkoja kestäneistä väkivaltaisista mielenosoituksista; ii) fyysinen pakottaminen, jota
maataloustuottajat kohdistivat teurastamojen yhdistyksiin; iii) yhden maataloustuottajien yhdistyksen
passiivinen rooli.

Sakkojen laskemista koskevien suuntaviivojen 5 kohdan b alakohdan nojalla sakkojen määrää alennettiin
huomattavasti maatalousalaa ravistelleesta ja kuluttajien käyttäytymiseen vaikuttaneesta ”hullun lehmän”
taudista johtuvan erityisen taloudellisen toimintaympäristön huomioon ottamiseksi.

Sakot vaihtelevat maataloustuottajien yhdistysten osalta 600 000 eurosta 12 miljoonaan euroon (suurin
sakko määrättiin FNSEA:lle) ja teurastamoiden yhdistysten osalta 480 000 eurosta 720 000 euroon.

Sorbaatit (4)

Komissio määräsi 1. lokakuuta (5) sakkoja saksalaiselle Hoechst AG:lle 99 miljoonaa euroa, japanilaiselle
Daicel Chemical Industries, Ltd:lle 16,6 miljoonaa euroa, japanilaiselle Ueno Fine Chemicals Industry,
Ltd:lle 12,3 miljoonaa euroa ja japanilaiselle The Nippon Synthetic Chemical Industry Co., Ltd:lle
10,5 miljoonaa euroa osallistumisesta yhdessä japanilaisen Chisso Corporationin kanssa kartelliin, jossa
sovittiin hinnoista ja markkinoiden jakamisesta sorbaattien alalla. Chisso Corporation vapautettiin

¥3∂ Neuvoston asetus N:o 26, annettu 4 päivänä huhtikuuta 1962, tiettyjen kilpailusääntöjen soveltamisesta maataloustuotteiden
tuotantoon ja kauppaan (EYVL 30, 20.4.1962, s. 993/62). 

¥4∂ COMP/E1-37.370.
¥5∂ Lehdistötiedote IP/03/1330, 1.10.2003.
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kokonaan sakoista, koska se toimitti ensimmäisenä komissiolle ratkaisevia todisteita kartellin toiminnasta.
Sorbaatit ovat kemiallisia säilöntäaineita, joilla pystytään hidastamaan tai estämään mikro-organismien
kasvu. Niitä käytetään pääasiassa elintarvike- ja juomateollisuudessa. Kilpailusääntöjen rikkomisen
viimeisenä vuotena sorbaattien ETA-markkinoiden arvo oli noin 45 miljoonaa euroa. Vuonna 1998
alkaneen tutkimuksen päätteeksi komissio totesi, että Hoechst, Daicel, Ueno Nippon ja Chisso osallistuivat
vuosina 1979–1996 (Nippon vuosina 1979–1995) maailmanlaajuiseen kartelliin, jonka kautta ne sopivat
hintatavoitteista, toteuttivat hinnankorotuksia, jakoivat markkinaosuudet ja vaihtoivat tietoja sorbaattien
myyntimääristä ja markkinaosuuksista.

Kartelli toteutettiin järjestämällä säännöllisesti kokouksia, joissa osapuolet keskustelivat tavoitehinnoista
ja volyymikiintiöistä.

SAKKOJEN LASKEMINEN JA SAKKOJEN MÄÄRÄÄMÄTTÄ JÄTTÄMISTÄ 
TAI LIEVENTÄMISTÄ KOSKEVAN TIEDONANNON SOVELTAMINEN

Määrittäessään sakkojen määrän komissio otti huomioon rikkomisen vakavuuden ja keston sekä
mahdolliset raskauttavat ja/tai lieventävät seikat. Kunkin yrityksen osuus rikkomiseen arvioitiin erikseen.
Sakkojen laskennassa sovellettiin vuoden 1996 tiedonantoa sakkojen määräämättä jättämisestä tai
lieventämisestä.

Kilpailusääntöjen rikkominen todettiin erittäin vakavaksi. Yritykset jaettiin kahteen ryhmään sen
mukaan, kuinka suuri markkinaosuus niillä oli merkityksellisillä markkinoilla. Sakkojen määrää
nostettiin yhden yrityksen osalta sen erittäin suuren koon ja kokonaisresurssien perusteella. Kyse oli
pitkäkestoisesta rikkomisesta (yli viisi vuotta).

Koska sorbaattikartellin tutkiminen aloitettiin vuonna 1998, asiassa sovellettiin vuoden 1996 tiedonantoa
sakkojen määräämättä jättämisestä tai lieventämisestä. Chisso Corporation toimitti ensimmäisenä
yrityksenä komissiolle ratkaisevia tietoja, ja sille myönnettiin 100 prosentin alennus sakosta, joka olisi
muussa tapauksessa määrätty sille. Tämä vastaa uudessa tiedonannossa vapautusta sakoista. Kaikki muut
osallistujat tekivät jossain muodossa yhteistyötä komission kanssa, ja niiden sakkoja alennettiin
asianmukaisella tavalla: Hoechstin sakkoa alennettiin 50 prosenttia, Nipponin sakkoa 40 prosenttia,
Daicelin 30 prosenttia ja Uenon 25 prosenttia.

Sähköiset ja mekaaniset hiili- ja grafiittituotteet (6)

Komissio määräsi 3. joulukuuta yhteensä 101,44 miljoonan euron sakot viidelle yritykselle
osallistumisesta ETA-markkinoiden laajuiseen kartelliin sähköisten ja mekaanisten hiili- ja
grafiittituotteiden alalla. Sähköisiä hiili- ja grafiittituotteita käytetään sähkömoottoreiden sähkönsiirrossa,
esimerkiksi autoissa, pölynimureissa ja parranajokoneissa. Mekaanisia hiili- ja grafiittituotteita käytetään
muun muassa nesteiden tiivistämiseksi pumpuissa. Näiden markkinoiden arvo ETA-alueella oli
291 miljoonaa euroa vuonna 1998, joka oli kartellin viimeinen kokonainen toimintavuosi.

Tutkimus aloitettiin Morgan Crucible Company plc:n haettua syyskuussa 2001 sakoista vapauttamista tai
niiden alentamista vuoden 1996 tiedonannon nojalla. Komissio lähetti 11 artiklan mukaiset kirjeet
elokuussa 2002. Vastauksena kaikki paitsi yksi vastaanottajista haki sakkojen alentamista tai sakoista
vapauttamista. Osapuolet eivät ole kiistäneet tärkeimpiä asiaan liittyviä tosiseikkoja. Komissio totesi
tutkimuksessaan, että C. Conradty Nürnberg GmbH (Saksa), Hoffmann & Co. Elektrokohle AG
(Itävalta), Le Carbone Lorraine S.A. (Ranska), Morgan Crucible Company plc (Yhdistynyt

¥6∂ COMP/E2/38.359.
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kuningaskunta), Schunk GmbH ja Schunk Kohlenstofftechnik GmbH (Saksa; molemmat
yhteisvastuullisesti) ja SGL Carbon AG (Saksa) olivat osallistuneet myyntihintojen ja muiden asiakkaille
asetettujen myyntiehtojen suoraan ja välilliseen vahvistamiseen, markkinoiden jakamiseen, erityisesti
jakamalla asiakkaat, sekä yhteensovitettuun toimintaan muita, kartellin ulkopuolisia kilpailijoita kohtaan.
Rikkominen kesti vähintään lokakuusta 1988 joulukuuhun 1999 (7). Tänä aikana järjestettiin yli
140 kartellikokousta.

SAKKOJEN LASKEMINEN JA SAKKOJEN MÄÄRÄÄMÄTTÄ JÄTTÄMISTÄ 
TAI LIEVENTÄMISTÄ KOSKEVAN TIEDONANNON SOVELTAMINEN

Morgan vapautettiin sakoista, sillä se antoi kartellin ensimmäisenä ilmi. Carbone Lorrainen sakkoa
alennettiin eniten tutkimuksen aikaisen yhteistyön perusteella, ja sen jälkeen tulivat Schunk,
Hoffmann ja SGL. Määrätyt sakot olivat seuraavat: Carbone Lorraine 43,05 miljoonaa euroa, Schunk
30,87 miljoonaa euroa, SGL 23,64 miljoonaa euroa, Hoffmann 2,82 miljoonaa euroa ja Conradty
1,06 miljoonaa euroa.

Kyseessä oli komission kolmas peräkkäinen tutkimus, joka koski grafiittituotteiden markkinoilla
toteutettuja samanaikaisia kilpailunvastaisia käytäntöjä. Komissio määräsi aikaisemmin sakkoja
grafiittielektrodialan (8) ja erikoisgrafiittialan (9) kartelleista. SGL osallistui kaikkiin näihin kartelleihin.
Carbone Lorraine osallistui isostaattisten erikoisgrafiittien alan kartelliin. Näille kahdelle yritykselle
määrättyjä sakkoja ei kuitenkaan korotettu kuten rikkomisen uusimisen tapauksessa olisi tehty, sillä eri
kartellit toteutettiin samanaikaisesti. SGL:n sakkoa alennettiin, koska se oli erittäin vaikeassa
taloudellisessa tilanteessa ja sille oli jo määrätty suuret sakot samanaikaisista kartellitoiminnoista.
Komissio katsoi, että näissä poikkeuksellisissa olosuhteissa täyden sakon määrääminen SGL:lle ei ollut
tarpeen pelotevaikutuksen luomiseksi.

Orgaaniset peroksidit (10)

Komissio määräsi 10. joulukuuta (11) sakkoja Atofina S.A:lle (Ranska) 43,47 miljoonaa euroa, Peroxid
Chemie GmbH & Co KG:lle (Saksa) 8,83 miljoonaa euroa, Degussa UK Holdings Ltd:lle (Yhdistynyt
kuningaskunta) ja Peroxid Chemie GmbH & Co KG:lle (Saksa) yhteisvastuullisesti 16,73 miljoonaa
euroa, Peroxidos Organicos S.A:lle (Espanja) 0,5 miljoonaa euroa ja AC Treuhand AG:lle (Sveitsi)
1 000 euroa. Akzo (Akzo Nobel Polymer Chemicals B.V, Akzo Nobel N.V, Akzo Nobel Chemicals
International B.V) vapautettiin sakoista, koska se antoi kartellin ensimmäisenä ilmi. Vuonna 2000
alkaneiden tutkimusten päättyessä komissio totesi kyseisten yritysten osallistuneen ETA-alueen
laajuiseen kartelliin orgaanisten peroksidien alalla vuosina 1971–1999 (osa yrityksistä lyhyemmän
aikaa). Orgaaniset peroksidit ovat muovin ja kumin valmistuksessa käytettäviä hapen kaksoissidoksia
sisältäviä orgaanisia kemikaalituotteita. Kilpailusääntöjen rikkomisen viimeisenä vuotena orgaanisten
peroksidien ETA-markkinoiden arvo oli noin 250 miljoonaa euroa. Kartelli toteutettiin sveitsiläisen
konsulttiyrityksen AC Treuhandin avulla, joka auttoi salaamaan raskauttavia todisteita. Tämä kartelli,
joka kesti yhteensä 29 vuotta, on pisin komission paljastama kartelli.

¥7∂ Lehdistötiedote IP/03/1651, 3.12.2003.
¥8∂ Komission päätös 2002/271/EY asiassa COMP/E1/36.490 – grafiittielektrodit (EYVL L 100, 16.4.2002, s. 1).
¥9∂ Komission päätös 17.12.2002 asiassa COMP/E1/37.667 – erikoisgrafiitit, lehdistötiedote IP/02/1906, 17.12.2002.
¥10∂ COMP/E2/37.857.
¥11∂ Lehdistötiedote IP/03/1700, 10.12.2003.
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SAKKOJEN LASKEMINEN JA SAKKOJEN MÄÄRÄÄMÄTTÄ JÄTTÄMISTÄ TAI LIEVENTÄMISTÄ KOSKEVAN TIEDONANNON 
SOVELTAMINEN

Kaikkien kartelliin osallistuneiden yritysten todettiin syyllistyneen erittäin vakavaan rikkomiseen.
Yritykset jaettiin kolmeen ryhmään sen mukaan, kuinka suuri markkinaosuus niillä oli merkityksellisillä
markkinoilla. Sakkojen määrää nostettiin kahden yrityksen osalta niiden erittäin suuren koon ja
kokonaisresurssien perusteella. Kaikki osallistujat syyllistyivät pitkäkestoiseen kilpailusääntöjen
rikkomiseen (yli viisi vuotta). Yhden yrityksen sakkoa alennettiin sillä perusteella, että se paljasti
kartellin poikkeuksellisen keston.

On tärkeää huomata, että konsulttiyritys AC Treuhandin todettiin rikkoneen EU:n lainsäädäntöä
auttamalla kartellin organisoinnissa, mutta sen sakon määrä on pieni kysymyksen suhteellisen uutuuden
vuoksi. Päätöksen kohteena olevista yrityksistä kolmen (Peroxid Chemie, Atofina ja Degussa UK
Holdings) sakkoja korotettiin, koska ne olivat osallistuneet muihin kartelleihin aikaisemmin.

Koska orgaanisten peroksidien alan kartellin tutkimus aloitettiin vuonna 2000, asiassa sovellettiin
vuoden 1996 tiedonantoa sakkojen määräämättä jättämisestä tai lieventämisestä. Akzo toimitti
ensimmäisenä komissiolle ratkaisevia tietoja, ja sille myönnettiin 100 prosentin alennus sakosta, joka
muutoin olisi määrätty sille. Kaikki muut orgaanisen peroksidin tuottajat tekivät muodossa tai toisessa
yhteistyötä komission kanssa ja niiden sakkoja alennettiin seuraavasti: Atochem 50 prosenttia, Peroxid
Chemie ja Degussa UK Holdings 25 prosenttia ja Perorsa 15 prosenttia.

Kupariset teollisuusputket (12)

Komissio totesi 16. joulukuuta 2003 tehdyssä päätöksessä, että johtavat eurooppalaiset kupariputkien
valmistajat, KM Europa Metal AG (yhdessä kokonaan omistamiensa tytäryhtiöiden Europa Metalli
SpA:n ja Tréfimétaux SA:n kanssa), Wieland Werke AG ja Outokumpu Oyj (yhdessä kokonaan
omistamansa tytäryhtiön Outokumpu Copper Products Oy:n kanssa) olivat rikkoneet Euroopan
yhteisöjen kilpailusääntöjä tekemällä salaista yhteistyötä sopiakseen kerroksittain keloille käärittyinä
myytävien (level wound coils, LWC) kuparisten teollisuusputkien hinnoista ja jakaakseen niiden
markkinat ETA:n alueella. Vuonna 2001 alkaneen tutkimuksen päätteeksi komissio osoitti, että
rikkominen kesti vuodesta 1988 vuoden 2001 alkuun.

Teollisuusputkia käytetään pääasiassa ilmastointi- ja jäähdytysteollisuudessa, mutta niitä käytetään myös
teollisuuden putkiyhteissä, jäähdytyksessä, kaasulämmittimissä, suodatuskuivureissa ja tietoliikenteessä.
LWC-putkien ETA-markkinoiden arvo oli noin 290 miljoonaa euroa vuonna 2000.

Kartellin päätavoitteena oli estää hintojen laskeminen ja vakiinnuttaa markkinaosuudet teollisuudessa
käytettävien LWC-putkien ETA-markkinoilla. Kartelli toimi Sveitsissä vuonna 1985 perustetun
ilmastointi- ja jäähdytysputkien laadusta huolehtivan Cuproclima Quality Association for ACR Tubes
-yhdistyksen (jäljempänä ’Cuproclima’) puitteissa, jonka keskeinen tavoite oli kehittää ilmastointi- ja
jäähdytysputkia varten laatustandardi. Kilpailevat valmistajat kokoontuivat säännöllisesti yhdistyksen
kokouksiin, joiden yhteydessä kartellin jäsenet syksyisin sopivat tavoitehinnoista ja keväisin valvoivat
niiden noudattamista vaihtamalla yksityiskohtaisia tietoja myyntimääristä ja asiakkailta perityistä
hinnoista. Kartellikokoukset, joista ei laadittu asiakirjoja, pidettiin yleensä Cuproclima-kokouksen
toisena kokouspäivänä virallisen osuuden jälkeen.

¥12∂ COMP/E1/38.240; EUVL L 125, 28.4.2004.
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Komissio luokitteli yritysten toiminnan ’erittäin vakavaksi’ yhteisön ja ETA:n kilpailusääntöjen
rikkomiseksi ja teki perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohdan ja ETA-sopimuksen 53 artiklan
1 kohdan nojalla päätöksen, jossa se määräsi yhteensä 78,73 miljoonan euron sakot. Suurimmat sakot
määrättiin KME-konserniin kuuluville yrityksille, yhteensä 39,81 miljoonaa euroa, kun taas Wieland
Werken sakkojen määrä oli 20,79 miljoonaa euroa ja Outokummun 18,13 miljoonaa euroa.

SAKKOJEN LASKEMINEN JA SAKKOJEN MÄÄRÄÄMÄTTÄ JÄTTÄMISTÄ TAI LIEVENTÄMISTÄ KOSKEVAN TIEDONANNON 
SOVELTAMINEN

Määrittäessään sakkojen määrän komissio otti huomioon rikkomisen vakavuuden ja keston sekä
mahdolliset raskauttavat ja/tai lieventävät seikat. Kunkin yrityksen osuus rikkomiseen arvioitiin erikseen.

KME-ryhmän osalta sakkojen perusmäärät jaettiin kahteen osaan: yksi osa koski vuosia 1988–1995, jolloin
KME oli Europa Metallista ja Tréfimétaux-yhtiöstä erillinen yhtiö, ja toinen osa vuosia 1995–2001, jolloin
KME muodosti yhden yrityksen. Ensimmäisen ajanjakson osalta toteutettiin vielä toinen jako ja yhtäältä
EuropaMetallin ja Tréfimétaux’n muodostamalla yritykselle ja toisaalta KME:lle laskettiin erilliset sakot.

Kaikkien kartelliin osallistuneiden yritysten todettiin syyllistyneen erittäin vakavaan rikkomiseen. Yritykset
jaettiin kahteen ryhmään sen mukaan, kuinka suuri markkinaosuus niillä oli merkityksellisillä markkinoilla.
Outokummun sakkoa korotettiin sen suuren koon ja kokonaisresurssien huomioon ottamiseksi. Kaikki
osallistujat syyllistyivät pitkäkestoiseen kilpailusääntöjen rikkomiseen (yli viisi vuotta).

Outokummun tapauksessa rikkomisen vakavuutta lisäsi se, että sille oli osoitettu jo aikaisemmin päätös,
jossa sen todettiin syyllistyneen samantyyppiseen rikkomiseen (komission päätös 90/417/EHTY –
ruostumattomasta teräksestä valmistetut kylmävalssatut levyt (13)). Toisaalta Outokummun osalta
lieventävänä seikkana pidettiin vuoden 1996 tiedonannon soveltamisalan ylittävää yhteistyötä, sillä se
paljasti ensimmäisenä yrityksenä kartellin koko keston, joka oli yli 12 vuotta.

Koska teollisuusputkikartellin tutkiminen aloitettiin vuonna 2001, asiassa sovellettiin vuoden 1996
tiedonantoa sakkojen määräämättä jättämisestä tai lieventämisestä. Kaikki yritykset, joille päätös
osoitettiin, tekivät komission kanssa yhteistyötä tutkimuksen aikana. Tässä asiassa voitiin soveltaa
ainoastaan tiedonannon D jaksoa, koska kaikki yritykset ottivat yhteyttä komissioon vasta tarkastuskäyntien
jälkeen. Näiden tarkastuskäyntien aikana oli jo saatu riittävästi todisteita menettelyn aloittamiseksi ja
sakkojen määräämiseksi yrityksille vähintään neljän vuoden pituisesta kilpailusääntöjen rikkomisesta.

Outokumpu haki sakkojen määräämättä jättämistä tai lieventämistä heti komission tarkastuskäyntien
jälkeen ja paljasti kartellin toiminnan vuosina 1988–2001. Se aloitti yhteistyön komission kanssa
huomattavasti muita osallistujia aikaisemmin, ja sen harjoittama yhteistyö oli kokonaisvaltaista ja
laajamittaista. Sen vuoksi Outokummulle myönnettiin yhteistyön perusteella enimmäisalennus,
50 prosenttia.

Wieland Werke ja KME aloittivat yhteistyön komission kanssa myöhäisemmässä vaiheessa menettelyä,
kun tarkastuskäynneistä oli kulunut yli puolitoista vuotta, ja vasta vastauksena komission viralliseen
tietopyyntöön. Sen vuoksi niiden sakkoja alennettiin Outokumpua vähemmän, Wieland Werken
20 prosenttia ja KME:n 30 prosenttia. Tämä ero johtuu siitä, että KME toimitti enemmän tietoja
rikkomisen kestosta ja jatkuvuudesta.

¥13∂ EYVL L 220, 15.8.1990, s. 28. 
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1.2 Vertikaaliset sopimukset

Yamaha (14)

Komissio määräsi 16. heinäkuuta päätöksellään (15) 2,56 miljoonan euron sakon Yamaha Corporation
Japanille, Yamaha Europa GmbH:lle, Yamaha Musica Italia SpA:lle, Yamaha Musique France SA:lle ja
Yamaha Scandinavia AB:lle (16) kaupan rajoittamisesta ja jälleenmyyntihintojen määräämisestä
Euroopassa. Yamaha jakelee valikoivaa jakelujärjestelmää käyttäen perinteisten ja sähköisten musiikki-
instrumenttien sekä äänentoistossa, vahvistamisessa ja muuntamisessa käytettävien elektronisten
laitteiden laajaa valikoimaa. Yamaha on markkinajohtaja useimmilla musiikki-instrumenttien
merkityksellisillä markkinoilla Euroopassa.

Komissio aloitti asian käsittelyn omasta aloitteestaan lokakuussa 2000 Yamahan eurooppalaisille
tytäryhtiöille ja useille jälleenmyyjille lähetettyjen tietopyyntöjen avulla saatujen tietojen perusteella.
Komissiolle toimitetuista sopimusjäljennöksistä ilmeni, että Yamaha oli vähintään 1970-luvulta lähtien
rikkonut Euroopassa sovellettavia kilpailusääntöjä. Komission puututtua asiaan Yamaha lähetti kyseisille
jälleenmyyjille kiertokirjeen selvittääkseen ja/tai muuttaakseen kyseessä olevia määräyksiä. Yamaha
myös ilmoitti uudesta yleiseurooppalaisesta sopimuksesta maaliskuussa 2002.

Erillisiä tuotemarkkinoita on ehdotettu akustisille pianoille, digitaalisille kotipianoille, sähköuruille,
kannettaville kosketinsoittimille, huipputeknologiaa käyttäville sähköisille musiikkituotteille,
ammattikäyttöön tarkoitetuille audiotuotteille, rummuille, kitaroille ja puhallinsoittimille.
Maantieteelliset markkinat katsottiin kansallisiksi.

Yamahan eurooppalaiset tytäryhtiöt ja niiden viralliset jakelijat ovat soveltaneet eri sopimuksia ja/tai
yhdenmukaistettuja menettelytapoja, joiden tavoitteena on perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohdassa
ja ETA-sopimuksen 53 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu kilpailun rajoittaminen eräissä EU:n
jäsenvaltioissa ja ETA-valtioissa (Saksa, Italia, Ranska, Itävalta, Belgia, Alankomaat, Tanska ja Islanti).
Kilpailunrajoitukset koostuivat markkinoiden jakamisesta ja jälleenmyyntihintojen määräämisestä ja
sisältyivät pääasiassa jakelusopimuksiin. Kyse oli seuraavista rajoituksista: i) virallisille jälleenmyyjille
asetetut velvoitteet myydä ainoastaan loppukuluttajille Saksassa, Italiassa ja Ranskassa; ii) virallisille
jälleenmyyjille asetetut velvoitteet ostaa yksinomaan Yamahan kansalliselta tytäryhtiöltä Ranskassa ja
Italiassa; iii) virallisille jälleenmyyjille asetetut velvoitteet toimittaa ainoastaan Yamahan kansallisen
tytäryhtiön Ranskassa, Itävallassa, Belgiassa ja Alankomaissa valtuuttamille jälleenmyyjille; iv) vientiä
Internetin kautta Saksassa, Belgiassa ja Tanskassa koskevat rajoitukset; v) valmistajan takuuta Saksassa,
Belgiassa ja Tanskassa koskeva alueellinen suoja; vi) rinnakkaiskaupan suorat rajoitukset Islannissa; sekä
vii) jälleenmyyntihintojen määrääminen Alankomaissa, Italiassa ja Itävallassa.

Alueellinen suojelu suojaa jakelijoita tavaramerkin sisäiseltä kilpailulta ja vie kuluttajilta yhdentyneiden
markkinoiden tuomat edut. Se vahvistaa keinotekoisesti hintaeroja jäsenvaltioiden välillä. Sopimukset ja/
tai yhdenmukaistetut menettelytavat, jotka rajoittivat myyntiä alueen ulkopuolelle ja jälleenmyyjien
kykyä määrittää omat jälleenmyyntihintansa, täydensivät toisiaan ja niillä olisi voitu pyrkiä samaan
tavoitteeseen, valtioiden välisten hintaerojen keinotekoiseen säilyttämiseen.

Tällaiset sopimukset ovat omiaan vahvistamaan markkinoiden kansallista lokeroitumista ja hidastavat
siten taloudellista yhteenliittymistä, joka on perustamissopimuksen tavoitteena. Ottaen huomioon

¥14∂ COMP/F1/37.975.
¥15∂ Komission päätös, tehty 16.7.2003, lehdistötiedote IP/03/1028, 16.7.2003.
¥16∂ Sakot on määrätty yhteisvastuullisesti niille viidelle yritykselle, joille päätös on osoitettu.
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Yamahan aseman vaikutusalaan kuuluvilla markkinoilla sekä alueellista markkinoiden suojelua ja
hintarajoituksia sisältävien rajoitusten luonteen mahdolliset vaikutukset jäsenvaltioiden väliseen
kauppaan olivat tuntuvia.

Komission asetuksessa N:o 2790/99 säädettyä ryhmäpoikkeusta ei voitu soveltaa. Yamahan
markkinaosuus on useilla markkinoilla selvästi yli 30 prosenttia, mikä kyseisen asetuksen 3 artiklan
mukaan estää poikkeuksen soveltamisen. Vaikka merkityksellisten markkinoiden katsottaisiin olevan ne
musiikki-instrumenttien ETA-alueen markkinat, joilla Yamahan osuus kokonaismyynnistä on alle
30 prosenttia, asetusta N:o 2790/99 ei voitaisi soveltaa, koska kaikki edellä mainitut rajoitukset ovat
kyseisen asetuksen 4 artiklan a, b ja d alakohdan mukaisia vakavimpia kilpailunrajoituksia. Yksittäistä
poikkeusta perustamissopimuksen 81 artiklan 3 kohdan nojalla ei ollut mahdollista myöntää, koska
kyseisistä sopimuksista ei ollut ilmoitettu. Vaikka sopimuksista olisikin ilmoitettu, niille ei olisi voitu
myöntää yksittäispoikkeusta perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohdan ja ETA-sopimuksen 53 artiklan
1 kohdan soveltamisesta, koska edellytykset poikkeuksen myöntämiselle eivät täyttyneet edellä
mainittujen kilpailunrajoitusten vuoksi.

Oikeuskäytännössä on runsaasti ennakkotapauksia, joissa todetaan, että sopimukset ja/tai kilpailua
rajoittavat menettelytavat, joilla jaetaan kansalliset markkinat ja määrätään jälleenmyyntihinnat, ovat
yhteisön tavoitteiden vastaisia. Sen vuoksi rikkominen luokiteltiin vakavaksi. Jotkin rikkomisen osat
kuitenkin koskivat vain pientä määrää jälleenmyyjistä tai ainoastaan joitakin tuotteita eikä niitä
sisällytetty järjestelmällisesti kaikkiin Yamahan sopimuksiin ETA-alueella. Rikkomisen eri osatekijät
ovat olleet voimassa vuosina 1977–2002. Näin ollen kyseessä on pitkäkestoinen kilpailusääntöjen
rikkominen. Kaikkia osatekijöitä ei kuitenkaan pantu täytäntöön samanaikaisesti. Lieventävänä seikkana
pidettiin sitä, että Yamaha poisti suurimman osan rajoituksista heti komission puututtua asiaan.

1.3 Määräävän aseman väärinkäyttö

Deutsche Telekom AG (17)

Komissio teki 21. toukokuuta 82 artiklan nojalla päätöksen hinnoittelustrategiasta, jota Deutsche
Telekom sovelsi paikalliseen pääsyyn kiinteään puhelinverkkoon. Päätöksessään komissio katsoi, että
Deutsche Telekomin (DT) kustannusten ja hintojen välillä oli epäsuhta, koska uusilta tulokkailta perittiin
telealueverkkoon pääsystä korkeampia maksuja kuin tilaajien piti maksaa tilaajayhteyksistään. Komissio
määräsi DT:lle 12,6 miljoonan euron sakon.

Kustannusten ja hintojen välisestä epäsuhdasta voi olla kyse, jos vertikaalisesti integroitunut operaattori
perii telealueverkkoon pääsystä niin suuria maksuja, että kilpailijat joutuvat vähittäismarkkinoilla
perimään asiakkailtaan hintoja, jotka ovat suurempia kuin vertikaalisesti integroituneen operaattorin
omilta asiakkailtaan samanlaisista palveluista perimät maksut (18). Jos tukkuhinnat ovat korkeampia kuin
vähittäishinnat, kilpailijat eivät voi koskaan toimia voitollisesti, vaikka ne olisivat yhtä tehokkaita kuin
määräävässä asemassa oleva operaattori. Tämä johtuu siitä, että tukkuhintojen lisäksi niiden on katettava
myös muita kustannuksia, esimerkiksi markkinoinnista, laskutuksesta ja velanperinnästä aiheutuvat
kustannukset, ennen kuin ne pystyvät tarjoamaan vastaavia vähittäispalveluja.

Komissio totesi, että DT peri kilpailijoilta eriytetystä tilaajayhteyksien käyttöoikeudesta tukkukaupan
tasolla korkeampia maksuja kuin omilta tilaajiltaan vähittäiskaupan tasolla. Tällainen negatiivinen
hintaero, kun kilpailijoiden on maksettava tukkukaupan tasolla enemmän kuin kuluttajat maksavat

¥17∂ COMP/C-1/37.451, 37.578, 37.579, EUVL L 263, 14.10.2003, lehdistötiedote IP/03/717, 21.5.2003.
¥18∂ Komission päätös vuodelta 1988, Napier Brown – British Sugar, EYVL L 284, 19.10.1988, 66 kohta.
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vastaavista palveluista vähittäiskaupan tasolla, on selvä esimerkki kustannusten ja hintojen välisestä
epäsuhdasta ilman minkään kustannustekijän huomioon ottamista. Vuodesta 2002 alkaen tukkuhinnat
laskivat vähittäishintojen alapuolelle, jolloin hintojen välillä oli positiivinen hintaero. Tämänkään
ajanjakson aikana uudet tulokkaat eivät kuitenkaan pystyneet kilpailemaan DT:n kanssa
oikeudenmukaisin ehdoin. DT:n toimittamien tietojen perusteella komissio totesi, että positiivinen
hintaero ei vielä riittänyt DT:lle kattamaan sen tuotekohtaisia kustannuksia vastaavanlaisten
loppukäyttäjäpalvelujen tarjoamisesta. Näin komissio käytti DT:n omia tuotantoketjun loppupään
kustannuksia vertailuarvona tässä asiassa. Tämä testi todistaa kustannusten ja hintojen epäsuhdan, sillä
oli ilmeistä, että DT ei itse olisi pystynyt tarjoamaan vähittäispalveluja ilman tappioita, jos sen olisi
täytynyt maksaa sama tukkuhinta kuin kilpailijoidensa (19). Tätä lähestymistapaa soveltamalla ilmeni, että
kustannusten ja hintojen epäsuhta säilyi vielä senkin jälkeen, kun Saksan telealan sääntelyviranomainen
alensi kuukausittaisia tukkuhintoja 1. toukokuuta 2003 alkaen.

Määräävän aseman väärinkäyttöä koskevissa komission päätöksissä on osoitettava, että väärinkäyttö ei
johdu julkisten viranomaisten määräyksistä. Komissio määritteli sen vuoksi ehdot, joita soveltamalla DT
olisi pystynyt välttämään kustannusten ja hintojen välisen epäsuhdan. Erityisesti tämä olisi ollut
mahdollista korottamalla analogisten, ISDN- ja ADSL-yhteyksien vähittäishintoja Saksan Price cap
-järjestelmän puitteissa. Tämän mahdollisuuden olemassaolosta ovat todisteena DT:n vuosina 1998–2002
toteuttamat vähittäishintojen korotukset. Nämä hinnankorotukset olivat askel oikeaan suuntaan, mutta ne
eivät riittäneet läheskään kustannusten ja hintojen välisen epäsuhdan poistamiseen.

Saksan posti- ja televiestintäministeriön alun perin säätämässä Price cap -järjestelmässä annettiin DT:lle
riittävät vapaudet järjestää hinnoittelujärjestelmänsä kokonaan uudelleen vuosina 1998–2001. Liittymien
vähittäishintojen korotukset olisi voitu tasoittaa alennetuilla puhelumaksuilla. Price cap -järjestelmässä ei
rajoitettu hinnanalennusten lukumäärää tai suuruutta, joten DT oli vapaa korottamaan liittymämaksuja
alentaen samalla puhelumaksuja vastaavalla summalla. DT alensi puhelumaksuja kuusi kertaa tammikuun
1998 ja helmikuun 2000 välisenä aikana. Sen vuoksi liittymämaksujen korotus vähittäiskaupan tasolla oli
mahdollista niin oikeudelliselta kuin taloudelliselta kannalta. Lisäksi DT olisi pystynyt alentamaan
puhelumaksuja koska tahansa, erityisesti paikallispuhelujen osalta. Näin sillä olisi ollut paremmat
mahdollisuudet korottaa analogisten ja ISDN-liittymien kuukausittaisia ja kertamaksuja.

DT on käyttänyt lähes kokonaan vapautensa liittymähintojen korotuksiin 1. tammikuuta 2002 voimaan
tulleen Price cap -järjestelmän puitteissa. Price cap -järjestelmän mukaan säännellyt liittymämaksut
eivät kuitenkaan olleet DT:n ainoa mahdollisuus välttää kustannusten ja hintojen epäsuhtaa, koska myös
sääntelyn ulkopuoliset ADSL-maksut on otettava huomioon. DT:llä oli mahdollisuus korottaa milloin
tahansa, ilman sääntelyviranomaisen etukäteishyväksyntää, ADSL-liittymien maksuja pienentääkseen
kustannusten ja hintojen epäsuhtaa. DT on kuitenkin pitänyt ADSL-maksut lähes muuttumattomina.
Vaikka DT ei ehkä olisikaan voinut tämän mahdollisuuden avulla poistaa kokonaan kustannusten ja
hintojen epäsuhtaa, se olisi ainakin voinut pienentää sitä.

Wanadoo Interactive (20)

Komissio teki 16. heinäkuuta 82 artiklan mukaisessa menettelyssä päätöksen hinnoittelustrategiasta, jota
Wanadoo sovelsi ADSL-palveluihinsa. Komissio totesi Wanadoon, josta France Télécom omisti
kyseisenä ajankohtana 72 prosenttia, harjoittaneen saalistushinnoittelua maaliskuusta 2001 lokakuuhun
2002 ulottuvalla ajanjaksolla ja määräsi yritykselle 10,35 miljoonan euron sakon.

¥19∂ Komission tiedonanto kilpailusääntöjen soveltamisesta telealan liittymäsopimuksiin, EYVL C 265, 22.8.1998, 117 kohta.
¥20∂ COMP/C1/38.233, ei vielä julkaistu, lehdistötiedote IP/03/1025, 16.7.2003.
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EU:n oikeuskäytännön mukaan on olemassa kaksi testiä, joilla voidaan havaita kustannukset alittavan
saalistushinnoittelun muodossa harjoitettu määräävän aseman väärinkäyttö. Kun keskimääräisiä
muuttuvia kustannuksia ei kateta, oletetaan automaattisesti olevan kyse väärinkäytöksestä. Kun
keskimääräiset muuttuvat kustannukset katetaan, mutta keskimääräisiä kokonaiskustannuksia ei kateta,
hinnoittelussa katsotaan olevan kyse väärinkäytöksestä, jos se on osa suunnitelmaa poistaa kilpailijat
markkinoilta (21). Molempia testejä on sovellettu tässä päätöksessä elokuuta 2001 edeltävän ja sen
jälkeisen ajanjakson osalta. Vuoden 2000 lopusta lokakuuhun 2002 Wanadoo markkinoi ADSL-
palvelujaan (”Wanadoo ADSL” ja ”eXtense”) keskimääräiset kokonaiskustannukset alittavalla hinnalla.
Komission tutkimuksessa ilmeni, että Wanadoon perimät hinnat olivat elokuuhun 2001 selvästi myös
keskimääräisten muuttuvien kustannusten alapuolella ja sen jälkeen suunnilleen keskimääräisten
muuttuvien kustannusten tasolla, mutta selvästi keskimääräisten kokonaiskustannusten alapuolella.
Wanadoon hinnoittelustrategia johti siihen, että sen osuus laajakaistaisten Internet-yhteyksien yleisillä
markkinoilla vakiintui 50 prosentista 72 prosenttiin rikkomisen aikana. Koko tämän ajanjakson aikana
Wanadoolla oli – – 80–95 prosenttia – – ADSL-markkinoista.

Koska Wanadoon ADSL-palvelujen massamarkkinointi alkoi vasta maaliskuussa 2001, komissio katsoi
määräävän aseman väärinkäytön alkaneen vasta silloin. Komissio otti huomioon myös sen, että
markkinoiden kehitysaste ennen maaliskuuta 2001 on mahdollisesti ollut liian pieni saalistushinnoittelua
koskevan testin soveltamiseksi ja Wanadoo on voinut aluksi yliarvioida pienempien kilpailijoiden
luoman kilpailupaineen. Wanadoo kärsi tämän käytännön seurauksena merkittäviä tappioita vuoden 2002
loppuun asti. Lisäksi Wanadoon toimitiloissa järjestetyn tarkastuksen aikana löydettyjen asiakirjojen
perusteella komissio päätteli, että Wanadoo aikoi varata nopeiden Internet-yhteyksien strategiset
markkinat itselleen mahdollisten yhtä tehokkaiden kilpailijoiden kustannuksella. Vaikka Wanadoo teki
suuria tappioita kyseisen palvelun osalta, France Télécom, jonka hallussa kyseisenä ajankohtana oli lähes
100 prosenttia Internet-palvelujen tarjoajille (Wanadoo mukaan luettuna) tarjottavien ADSL-palvelujen
tukkumarkkinoista, odotti saavansa lähitulevaisuudessa huomattavia voittoja omista tukkukaupan ADSL-
tuotteistaan. Väärinkäyttö loppui lokakuussa 2002, jolloin France Télécomin uudet tukkuhinnat tulivat
voimaan; uudet hinnat olivat yli 30 prosenttia halvemmat kuin vanhat hinnat.

Wanadoota koskeva asia nosti esille perinteisen EU:n kilpailuoikeuteen liittyvän kysymyksen, nimittäin
kuinka erotetaan toisistaan yrityksen tavanomainen, oikeutettuihin tavoitteisiin perustuva toiminta ja
määräävän aseman väärinkäytöksi katsottava toiminta. Wanadoo väitti, että palvelujen myynti
kustannukset alittavaan hintaan oli yksinkertaisesti järkevää toimintaa tavoitteena kehittää uudet
markkinat ja saavuttaa kannattavuusraja keskipitkällä aikavälillä. Yritys toimitti erityisesti laskelmia,
joilla oli tarkoitus osoittaa, että kunkin uuden tilaajan osalta tappiolla myydyistä palveluista saatava
diskontattu kassavirta olisi positiivinen alle viiden vuoden kuluessa. Vaikka näiden laskelmien pohjalla
olikin perinteiset investointipäätösten tekoa koskevat standardit, komissio ei katsonut niiden olevan
asianmukainen väline sen arvioimiseksi, onko määräävässä asemassa olevan yrityksen toiminta
katsottava saalistushinnoitteluksi vai ei. Aloitustappioiden saaminen takaisin tietyn ajanjakson kuluessa
on yleisimmissä tilanteissa saalistushinnoittelun nimenomaisena tavoitteena. Yritys odottaa
kilpailijoidensa markkinoilta häätämisen tai kurinpalautuksen jälkeen pystyvänsä lisäämään voittojaan
saalistushinnoittelukaudella kärsittyjen tappioiden kattamiseksi. Sen osoittaminen, että ADSL-asiakkaan
hankkiminen on järkevää, koska viiden vuoden deflatoitu tulo on positiivinen, saattaa vahvistaa
ainoastaan, että saalistushinnoittelustrategia kannattaa. Wanadoon väitteen hyväksyminen olisi johtanut
päätelmään, että saalistushinnoittelua ei yksinkertaisesti voi esiintyä koskaan.

¥21∂ C-62/86, Akzo v. komissio, Kok. 1991, s. I-3359; asia C-333/94 P, Tetra Pak International SA v. komissio, Kok. 1996,
s. I-5951.
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Wanadoota koskeva asia nosti esille myös kysymyksen, oliko komission puuttuminen asiaan
syntyvaiheessa olevilla markkinoilla oikein ajoitettua ja soveliasta. Vuoden 2000 lopussa nopeiden
Internet-yhteyksien markkinoilla Ranskassa oli noin 200 000 asiakasta ja ne olivat selvästi ohittaneet
puhtaista teknisistä ja markkinakokeiluista muodostuvan alkuvaiheen. Vuoden 2000 puolesta välistä
alkaen markkinoiden kasvu oli nopeaa. On kuitenkin totta, että markkinat jatkavat kasvuaan eivätkä
missään tapauksessa olleet päässeet kypsien markkinoiden vaiheeseen päätöksen tekoajankohtana.

Komissio katsoi, että 82 artiklassa tai oikeuskäytännössä ei määrätä poikkeuksesta kilpailusääntöjen
soveltamisesta aloilla, jotka eivät ole vielä täysin kypsät tai joiden katsotaan olevat kehittyvät markkinat.
Jos kilpailusääntöjen soveltaminen asetettaisiin riippuvaiseksi markkinoiden täydellisestä vakaudesta, se
merkitsisi sitä, että kilpailuviranomaisilta vietäisiin valtuudet toimintaan ennen kuin väärinkäyttö on
saavuttanut täyden tehonsa ja sen avulla saadut asemat lopullisesti vakiintuneet. Koska markkinoille
ensimmäisenä tulevan yrityksen saamat hyödyt ovat huomattavia tämäntyyppisellä alalla, komissiolla oli
sitäkin suurempi oikeutus puuttua asiaan. Wanadoon toteuttaman saalistushinnoittelun yhtenä tavoitteena
olikin valloittaa ensimmäisenä nopeiden Internet-yhteyksien markkinat ja olla suuren yleisön silmissä se,
joka onnistuu tuomaan markkinoille teknologisen uutuuden. Wanadoo on määräävän aseman
väärinkäytön loputtuakin vielä sellaisessa asemassa, että se pystyy hyötymään tästä maineesta ja muista
ensimmäisenä markkinoille tulleen yrityksen saamista hyödyistä.

IMS Health (ks. I osa, s. 39)

GVG/FS (ks. I osa, s. 40)

2 Hyväksyvät päätökset

2.1 Horisontaaliset ja vertikaaliset sopimukset

Elintarvikkeet ja juomat

Interbrew (22)

Komissio hyväksyi 15. huhtikuuta Belgian suurimman panimon Interbrew’n ja Belgiassa sijaitsevien
pubien, ravintoloiden ja hotellien (horeca-liikkeiden) väliset muutetut toimitussopimukset
hallinnollisella kirjeellä annetulla puuttumattomuustodistuksella. Hyväksynnän edellytyksenä komissio
vaati Interbrew’ta muuttamaan sopimuksia siten, että kilpailijat pääsevät ”sidottuihin” horeca-liikkeisiin.
Tämä asia on esimerkki siitä, kuinka komissio käsittelee vertikaalisia toimitussopimuksia panimoalalla
sellaisten panimoiden osalta, joiden markkinaosuus on yli 30 prosenttia, nyt kun tällaiset sopimukset
eivät enää kuulu ryhmäpoikkeuksen soveltamisalaan. Kansallinen kilpailuviranomainen oli
29. toukokuuta 2002, oltuaan yhteydessä komissioon, tehnyt päätöksen johtavan hollantilaisen panimon
Heinekenin, jonka markkinaosuus myös ylittää 30 prosenttia, tekemistä panimosopimuksista.

Niitä yli 7 000 liikettä, jotka aikaisemmin olivat täydellisesti sidottuja Interbrew-panimoon niin sanotun
lainasopimuksen (23) nojalla, koskeva kilpailukieltolauseke (ts. lauseke, joka pakottaa ne anniskelemaan
yksinomaan Interbrew’n olutta) rajoittuu tulevaisuudessa tynnyreissä toimitettuun pils-olueen.
Ainoastaan siinä epätodennäköisessä tilanteessa, että Interbrew’n tynnyrissä toimitettavan pils-oluen

¥22∂ COMP/F3/A37.904 – Interbrew – ks. lehdistötiedote IP/03/345.
¥23∂ Sopimus, jonka mukaan Interbrew antaa riippumattomille horeca-liikkeille lainan, pankkitakuun tai arvokasta laitteistoa

(esim. jäähdytyslaitteet). Sen enimmäiskesto on yleensä viisi vuotta.
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osuus liikkeen koko olutmyynnistä on alle 50 prosenttia, liikkeen on ostettava sen alle jäävä osuus
Interbrew’n muiden kuin pils-oluiden valikoimasta.

Lisäksi liikkeet voivat nyt irtisanoa lainasopimuksensa milloin tahansa edellyttäen, että ne ilmoittavat
siitä Interbrew’lle kolme kuukautta etukäteen ja maksavat takaisin, ilman sakkoa, jäljellä olevan
lainasumman tai laitteiston jäännösarvon.

Niitä yli 3 000 muuta liikettä, jotka ovat Interbrew’n vuokralaisia tai alivuokralaisia (24), koskeva
kilpailukieltolauseke rajoittuu tynnyriolueen. Näin kilpailevat panimot saavat mahdollisuuden myydä
näille liikkeille pullo- tai tölkkioluttaan, pils-olut mukaan luettuna. Lisäksi horeca-
toiminnanharjoittajalla on oikeus myydä yhtä tynnyriolutta (ei pils-olut) niin sanottuna vierasoluena.
Tämän vierasoluen toimittaa Interbrew tai sen nimittämä tukkukauppias.

Moottoriajoneuvot ja polttoaineet

Audi Deutschland (25)

Moottoriajoneuvoalan uusi ryhmäpoikkeusasetus (26) tuli voimaan 1. lokakuuta 2002. Ryhmäpoikkeus-
asetuksessa säädetään yhden vuoden siirtymäkaudesta 30. syyskuuta 2003 asti, jotta kaikilla asianomai-
silla olisi aikaa sopeuttaa jakelusopimuksensa uusiin oikeudellisiin puitteisiin. Ensimmäisessä asiassa,
jossa sovellettiin uutta asetusta, komissiolla oli tilaisuus selventää kahta tärkeää seikkaa, nimittäin
korjaamoiden valtuuttamista ajoneuvovalmistajien verkostoissa ja ryhmäpoikkeusasetuksen soveltamista
siirtymäkauden aikana.

Syksyn 2002 aikana monet Audin entisistä jälleenmyyjistä ja korjaamoista kantelivat komissiolle siitä,
että Audi oli kieltäytynyt tekemästä ennen siirtymäkauden päättymistä sopimuksia sellaisten yritysten
kanssa, jotka täyttivät valtuutetuille Audi-korjaamoille asetetut laadulliset kriteerit.

Uuden ryhmäpoikkeusasetuksen tavoitteena on lisätä kilpailua sekä uusien moottoriajoneuvojen
myynnin että korjaus- ja huoltopalvelujen tarjonnan alalla. Jälkimmäisen osalta yksi uuteen
ryhmäpoikkeusasetukseen sisältyvistä toimenpiteistä on uusien ajoneuvojen myynnin ja myynnin
jälkeisten palvelujen välisen yhteyden uudelleenjärjestely. Uuden säännön ansiosta yrityksillä on
mahdollisuus päästä ajoneuvovalmistajan jakeluverkoston jäseneksi ja keskittyä moottoriajoneuvojen
korjaus- ja huoltopalveluihin sekä varaosien jakeluun (ks. uuden ryhmäpoikkeusasetuksen 1 artiklan
1 kohdan l alakohta ja 4 artiklan 1 kohdan h alakohta). Ennen uuden ryhmäpoikkeusasetuksen
voimaantuloa Audi ja eräät muut ajoneuvovalmistajat olivat tehneet sopimuksia valtuutettujen
korjaamoiden kanssa, jotka tarjosivat ainoastaan myynnin jälkeisiä palveluja. Tämän valtuutettujen
korjaamoiden verkoston rinnalla toimi kyseisen merkin valtuutettujen jälleenmyyjien verkosto, jonka
jäsenet myivät uusia autoja ja samalla tarjosivat myynnin jälkeisiä palveluja.

Audin ja valtuutettujen korjaamoiden sekä riippumattomien korjaamoiden markkinaosuuksia koskevien
käytettävissä olevien tietojen perusteella komissio havaitsi, että Audi-verkoston markkinaosuus Audi-

¥24∂ Vähintään yhdeksän vuotta voimassa olevan vuokra- tai alivuokrasopimuksen mukaan Interbrew omistaa liikkeen ja
vuokraa sen riippumattomalle toiminnanharjoittajalle tai se on kyseisen liikkeen päävuokralainen ja alivuokraa sen
tällaiselle toiminnanharjoittajalle.

¥25∂ COMP 38.554.
¥26∂ Komission asetus (EY) N:o 1400/2002, annettu 31 päivänä heinäkuuta 2002, perustamissopimuksen 81 artiklan 3 kohdan

soveltamisesta vertikaalisten sopimusten ja yhdenmukaistettujen menettelytapojen ryhmiin moottoriajoneuvoalalla
(EYVL L 203, 1.8.2002, s. 30).
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merkkisille autoille tarjottavien myynnin jälkeisten palvelujen markkinoilla ylitti
ryhmäpoikkeusasetuksen 3 artiklan 1 kohdassa säädetyn 30 prosentin raja-arvon. Näin ollen Audin oli
perustettava laadullinen valikoiva jakelujärjestelmä kuuluakseen ryhmäpoikkeusasetuksen
soveltamisalaan. Tällaisen jakelujärjestelmän syrjimätön soveltaminen merkitsee, että laadulliset kriteerit
täyttävien yritysten on voitava vapaasti liittyä valmistajan verkostoon.

Audia koskevassa asiassa komission oli lisäksi tutkittava sitä, oliko valmistajan velvollisuutena perustaa
tällainen laadullinen jakelujärjestelmä jo ennen siirtymäkauden päättymistä. Ryhmäpoikkeusasetuksen
10 artiklassa säädetään, että EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohdassa asetettua kieltoa ei
sovelleta 1. lokakuuta 2002 ja 30. syyskuuta 2003 välisenä aikana sopimuksiin, jotka olivat jo voimassa
30. syyskuuta 2002 ja jotka eivät täytä uuden ryhmäpoikkeusasetuksen mukaisia poikkeuksen
edellytyksiä mutta jotka täyttävät vanhan ryhmäpoikkeusasetuksen (27) mukaiset edellytykset. Audin ja
sen valtuutettujen korjaamoiden väliset sopimukset, jotka koskevat pelkästään myynnin jälkeisiä
palveluja, eivät voineet hyötyä siirtymäkaudesta. Tämä johtuu siitä, että tällaiset sopimukset eivät
kuuluneet vanhan ryhmäpoikkeusasetuksen soveltamisalaan, koska niihin ei sisältynyt uusien
ajoneuvojen myynnin ja ajoneuvojen huoltopalveluiden välistä yhteyttä, jonka olemassaolo oli yksi
aikaisemman ryhmäpoikkeuksen soveltamisedellytyksistä.

Kyseessä olevassa tapauksessa Audi suostui soveltamaan laadullista valikoivaa jakelujärjestelmää
myynnin jälkeisiin palveluihin voidakseen hyötyä uudesta ryhmäpoikkeuksesta. Tämä merkitsi sitä, että
Audi käyttäisi ainoastaan laadullisia kriteereitä valtuutettujen korjaamoiden valinnassa ja tekisi
huoltopalvelusopimukset niiden korjaamoiden kanssa, jotka täyttivät Audin jo ennen siirtymäkauden
loppumista vahvistamat kriteerit. Tämän ratkaisun ansiosta aikaisemmat Audin jälleenmyyjät tai
korjaamot, jotka täyttävät asianomaiset kriteerit, pääsivät takaisin Audin verkostoon ja pystyivät
jatkamaan toimintaa markkinoilla. Lisäksi Volkswagen AG sitoutui varmistamaan, että samaa
toimintalinjaa noudatettaisiin myös kaikkien muiden Volkswagen-konsernin automerkkien osalta.

Yhtenä Audia koskevan asian tärkeimpänä tavoitteena oli toimia esimerkkinä muille
moottoriajoneuvovalmistajille, jotka olivat myynnin jälkeisten palvelujen osalta samankaltaisessa
tilanteessa. Tätä varten komissio julkaisi 20. tammikuuta 2003 lehdistötiedotteen IP/03/80. Siinä
selvennettiin, että sellaiset ajoneuvovalmistajat, joilla 1. lokakuuta 2002 oli huoltoliikeverkosto ja joiden
markkinaosuus merkityksellisten korjaus- ja huoltopalvelujen alalla ylitti 30 prosenttia, eivät voineet
hyötyä uudessa ryhmäpoikkeusasetuksessa säädetystä siirtymäkaudesta huoltopalvelusopimusten osalta.
Näin ollen tällaisten valmistajien oli perustettava laadullisesti valikoiva jakelujärjestelmä valtuutettujen
korjaamoiden verkostolleen jo asetuksen N:o 1400/2002 soveltamisen alkamispäivänä eli 10. lokakuuta
2002, jotta kyseiset sopimukset kuuluisivat asetuksen soveltamisalaan.

Neste Markkinointi Oy (28)

Tämä on yksi ensimmäisistä asioista, joissa komissio on tarkastellut vertikaalisia sopimuksia kyseisiä
sopimuksia koskevan ryhmäpoikkeusasetuksen (29) antamisen jälkeen. Asia koskee suomalaisen Neste
Markkinointi Oy:n (Neste) ilmoittamia, huoltoasemayrittäjien kanssa tehtyjä sopimuksia, joissa

¥27∂ Komission asetus (EY) N:o 1475/95, annettu 28 päivänä kesäkuuta 1995, perustamissopimuksen 85 artiklan 3 kohdan
soveltamisesta moottoriajoneuvojen jälleenmyyntiä ja huoltopalvelua koskevien sopimusten ryhmiin (EYVL L 145,
29.6.1995, s. 25).

¥28∂ COMP/E/37.194 ja COMP/E/37.195.
¥29∂ Komission asetus (EY) N:o 2790/1999, annettu 22 päivänä joulukuuta 1999, EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan

3 kohdan soveltamisesta tiettyihin vertikaalisten sopimusten ja yhdenmukaistettujen menettelytapojen ryhmiin (EYVL
L 336, 29.12.1999).
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asetetaan polttonesteitä koskevia kilpailukielto- ja yksinostovelvoitteita. Yksi sopimus koskee Nesteen
omistamia ja vähittäiskauppiaan pitämiä huoltoasemia. Toinen sopimus koskee Nesteen
polttonestetoimituksia vähittäiskauppiaan omistamille ja pitämille huoltoasemille (itsenäiset
huoltoasemat), jotka toimivat Nesteen tuotemerkin alla. Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä
julkaistiin ilmoitus, jossa pyydettiin asianomaisilta kolmansilta huomautuksia ilmoitetuista
sopimuksista (30).

Tutkimuksen aikana komissio totesi, että Nesteen markkinaosuus polttonesteiden vähittäiskaupan
markkinoilla Suomessa ei ylittänyt ryhmäpoikkeusasetuksessa säädettyä 30 prosentin raja-arvoa.
Komissio tarkasteli kuitenkin, olisiko ryhmäpoikkeuksen soveltaminen peruttava tässä tapauksessa
ryhmäpoikkeusasetuksen 6 artiklan mukaisesti Nesteen ja sen kilpailijoiden tekemien, samankaltaisia
kilpailukielto- ja/tai yksinostovelvoitteita sisältävien sopimusten rinnakkaisten verkostojen
kumulatiivisen markkinoita sulkevan vaikutuksen vuoksi.

Delimitis-tuomiota (31) soveltaen komissio totesi, että polttonesteiden toimittajilla oli todellisia
mahdollisuuksia tulla markkinoille tekemällä sopimuksia toimittajaa vaihtavien itsenäisten
huoltoasemien kanssa tai perustamalla uusia huoltoasemia. Keskimäärin 20 prosenttia itsenäisten
huoltoasemien kanssa tehdyistä polttonesteiden toimitussopimuksista tulee joka vuosi uusittavaksi.
Komissio pani merkille Suomessa lisääntyvän suuntauksen kohti innovatiivista jakelukanavaa, toisin
sanoen miehittämättömiä asemia, jotka vaativat vähemmän investointeja ja pienemmän myyntimäärän
ollakseen kannattavia, sekä suuret potentiaalit omaavan innovatiivisen jakelukanavan (supermarkettien
pitämät huoltoasemat) kehittämisen Suomessa. Komissio totesi, että uudet tulokkaat olivat pystyneet
näiden mahdollisuuksien avulla tulemaan menestyksekkäästi Suomen polttonesteiden vähittäiskaupan
markkinoille.

Näin ollen komissio totesi hallinnollisella kirjeellä, että ilmoitetut sopimukset kuuluivat
ryhmäpoikkeusasetuksen soveltamisalaan sillä edellytyksellä, että itsenäisten huoltoasemien (32) osalta
noudatetaan tiukasti ryhmäpoikkeusasetuksen 5 artiklan a alakohdassa säädettyä
kilpailukieltovelvoitteen viiden vuoden enimmäiskestoa. Tätä tarkoitusta varten komissio vaati Nestettä
yhdenmukaistamaan joidenkin itsenäisten huoltoasemien kanssa Nesteen diesel-automaattien
sijoituspaikasta (ilmoitus ei koske näitä sopimuksia) tekemiensä maanvuokraussopimusten keston
polttonesteen toimitussopimuksen keston kanssa. Tämän vaatimuksen tavoitteena oli ehkäistä kaikki
esteet, jotka ovat voineet rajoittaa itsenäisten huoltoasemien vapautta vaihtaa toimittajaa sopimuksen
irtisanomisen jälkeen.

BP Lubricants (33)

Arvioidessaan ilmoitusta (34), jonka BP plc teki tietyistä moottoriajoneuvojen korjaamoiden kanssa
kaikissa jäsenvaltioissa tekemistään sopimuksista, komissiolla oli tilaisuus määrittää uudelleen
ryhmäpoikkeuksen ulkopuolelle jääviä vertikaalisia rajoituksia koskeva politiikkansa ja soveltaa sitä.
Ilmoitetut sopimukset kuuluvat nykyisin moottoriajoneuvoalan ryhmäpoikkeusasetuksen N:o 1400/2002
soveltamisalaan. Ne koskevat huoltopalveluihin toimitettavia voiteluaineita ja niissä yhdistetään lainoja

¥30∂ EYVL C 70, 19.3.2002
¥31∂ Asia C-234/89, Stergios Delimitis v. Henniger Bräu (Kok. 1991, s. I-935).
¥32∂ Nesteen omistamien ja vähittäiskauppiaan pitämien huoltoasemien osalta viiden vuoden rajoitusta ei sovelleta, jos

kilpailukieltovelvoitteen kesto ei ylitä aikaa, jonka liiketilat ja maa ovat vähittäiskauppiaan käytössä.
¥33∂ COMP/F2/38.730.
¥34∂ Neuvoston asetuksen N:o 17 2 ja 4 artiklan mukainen ilmoitus. Ks. ilmoituksesta julkaistu ennakkoilmoitus, EUVL

C 126, 28.5.2003.
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tai muita kannustimia vähimmäisostovelvoitteeseen, joka käytännössä vastaa suurinta osaa korjaamon
tarpeesta tai jopa koko tarvetta viiden vuoden ajanjaksolla. Näin ollen kyse on epäsuorasta
kilpailukieltovelvoitteesta. Näitä sopimuksia käytetään alalla laajasti. BP:n ilmoittamien velvoitteiden
kaltaiset epäsuorat kilpailukieltovelvoitteet kuuluvat kuitenkin ryhmäpoikkeuksen soveltamisalaan
vertikaalisista rajoituksista annetun asetuksen N:o 2790/1999 5 artiklan a alakohdan nojalla, mutta eivät
alakohtaisen asetuksen 5 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla. Useat toimialajärjestöt olivat tämän
vuoksi ottaneet yhteyttä kilpailun pääosastoon pyytäen opastusta siitä, mikä niiden sopimusten asema on
moottoriajoneuvoalan ryhmäpoikkeusasetuksella luodussa uudessa järjestelmässä.

BP:n sopimusten arviointi osoitti, että useissa jäsenvaltioissa sopimukset eivät todennäköisesti
rajoittaneet kilpailua tuntuvasti. Silloin kun 81 artiklan 1 kohdan soveltaminen oli mahdollista, näytti
siltä, että vaikka sopimukset eivät täyttäneet sovellettavan ryhmäpoikkeusasetuksen edellytyksiä,
81 artiklan 3 kohtaa voitiin soveltaa tapauskohtaisesti rajoituksiin siinä muodossa kuin ne esiintyivät
lähes kaikissa muissa jäsenvaltioissa. BP ei muun muassa ollut määräävässä asemassa, se toimitti
ainoastaan pienen osan kaikista korjaus- ja huoltopalvelujen tarjonnassa tarvittavista tuotteista eikä se
soveltanut muita rajoituksia, jotka olisivat suurentaneet ilmoitetun kilpailukieltovelvoitteen kielteisiä
vaikutuksia. Lisäksi BP myös muutti ilmoitusta yhdenmukaistaakseen ilmoitetut sopimukset vertikaalisia
rajoituksia koskevan komission politiikan (35) kanssa niissä jäsenvaltioissa, joissa seuraavat kaksi
kumulatiivista edellytystä täyttyvät:

– BP:n markkinaosuus ylittää 30 prosenttia,

– jos BP:n ilmoittamien rajoitusten kanssa samantapaisia kilpailuvaikutuksia aiheuttavien rajoitusten
rinnakkaiset verkostot kattavat vähintään 30 prosenttia merkityksellisistä markkinoista, BP:n ”sidottu
markkinaosuus” on yli 15 prosenttia.

Näissä jäsenvaltioissa BP sitoutui antamaan ostajille, joita ilmoitetut sopimukset sitovat, oikeuden
irtisanoa sopimukset kuuden kuukauden irtisanomisajalla sen jälkeen, kun sopimusten voimaantulosta on
kulunut kaksi vuotta, ja tiedottamaan niille tästä. Syyskuussa kilpailun pääosasto lopetti asian käsittelyn
hallinnollisella kirjeellä ja ilmoitti voiteluainealan toimialajärjestöille, että se aikoo soveltaa edellä
mainittuja periaatteita vastaavanlaisiin sopimuksiin.

Sähköinen viestintä

T-Mobile Deutschland / O2 Germany – Verkon yhteiskäyttöä koskeva puitesopimus (36) ja O2 UK Limited /
T-Mobile UK Limited – Yhdistyneen kuningaskunnan verkon yhteiskäyttöä koskeva sopimus (37)

Komissio teki 30. huhtikuuta ja 16. heinäkuuta poikkeuslupapäätökset, joissa määritetään
matkaviestintäoperaattoreille verkon yhteiskäytön muodossa sallitun yhteistyön laajuus Yhdistyneessä
kuningaskunnassa ja Saksassa. T-Mobile ja mmO2 olivat helmikuussa 2002 ilmoittaneet kahdesta
sopimuksesta, joissa sovittiin osapuolten yhteistyöstä verkon yhteiskäytön muodossa rakennettaessa
kolmannen sukupolven (3G) matkaviestintäverkkoja.

¥35∂ Komission tiedonanto – ”Suuntaviivat vertikaalisista rajoituksista” (EYVL C 291, 13.10.2000, s. 1; yhden tuotemerkin
määräämisen tai kilpailukieltojärjestelyjen osalta ks. 138–158 kohta ja erityisesti 156 kohta). Ks. kilpailun pääosaston
julkaisema esite komission asetuksesta N:o 1400/2002, kysymys 17.

¥36∂ COMP/C1/38.369, EUVL L 75 12.3.2004, lehdistötiedote IP/03/1026, 16.7.2003.
¥37∂ COMP/C1/38.370, EUVL L 200 7.8.2003, lehdistötiedote IP/03/589, 30.4.2003.

COMP/C1/38.369, EUVL L 75 12.3.2004, lehdistötiedote IP/03/1026, 16.7.2003.
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Matkaviestintäoperaattoreiden välisen laitteistopaikkojen yhteiskäytön ei havaittu rajoittavan kilpailua
kummassakaan tapauksessa: yhteistyö kattaa ainoastaan verkon perusinfrastruktuurin ja osapuolten
runkoverkot säilyvät niiden riippumattomassa määräysvallassa. Laitteistopaikkojen yhteiskäytön
katsotaan myös olevan suotavaa ympäristöön ja terveyteen liittyvistä syistä.

Matkaviestintäoperaattoreiden välisten kansallisten verkkovierailujen (38) havaittiin rajoittavan kilpailua
tukkukaupan tasolla ja mahdollisesti aiheuttavan haitallisia vaikutuksia vähittäismarkkinoilla.
Verkkovierailut heikentävät infrastruktuuriin perustuvaa kilpailua, sillä ne rajoittavat merkittävästi
verkon peitolla, laadulla ja siirtonopeuksilla käytävää kilpailua. Ne vähentävät myös mahdollisuuksia
hintakilpailuun palvelujen tasolla, sillä operaattorit pystyvät eriyttämään tarjontansa asiakkaille
ainoastaan tarjolla olevan palveluvalikoiman perusteella eivätkä hinnan tai laadun perusteella.

Kansallisten verkkovierailujen ansiosta operaattorit pystyvät kuitenkin tarjoamaan nopeammin palveluja,
joiden peitto-alue on suurempi, laatu parempi ja siirtonopeus suurempi. Tämä koskee erityisesti
maaseutualueita ja syrjäisiä alueita, joilla taloudelliset kannustimet korkealaatuisen verkon luomiseen
ovat pienet. Kaupunkialueilla taloudelliset kannustimet erillisten verkkojen rakentamiseen ovat suuret ja
kilpailijoiden välisellä kilpailulla on ratkaiseva merkitys markkinoiden kilpailukyvyn kannalta.
Kansalliset verkkovierailut voivat olla perusteltuja rajoitetun aikaa, esimerkiksi kilpailun edistämiseksi
verkon käyttöönottovaiheessa sekä 3G-palvelujen kaupallisessa käynnistysvaiheessa ja alkuvaiheessa.

Tekemissään kahdessa päätöksessä komissio myönsi kansallisille verkkovierailuille maaseutualueilla
poikkeusluvan 31. joulukuuta 2008 saakka. Rajoitusten vaikutusalaan kuuluvat markkinat ovat vielä
kehittyvät markkinat eikä ollut mahdollista arvioida rajoitusten vaikutuksia juurikaan viittä vuotta
pidemmällä ajanjaksolla. Kaupunkialueiden osalta komissio on kannassaan ottanut huomioon
operaattorien erilaiset markkina-asemat Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Saksassa. Yhdistyneessä
kuningaskunnassa molemmat osapuolet ovat asemansa vakiinnuttaneita operaattoreita, ja verkkovierailut
rajoitetaan 31. joulukuuta 2007 asti muutamaan kaupunkiin, joiden osuus Yhdistyneen kuningaskunnan
väestöstä on alle 10 prosenttia. Saksassa O2 on pienin operaattori 2G-markkinoilla noin 8 prosentin
osuudella vähittäismarkkinoista. Verkkovierailut kaupunkialueilla antavat sille mahdollisuuden
käynnistää 3G-palvelut paremmin ja aikaisemmin ja siten kilpailla tehokkaammin vakiintuneiden
operaattoreiden kanssa. Verkkovierailut kaupunkialueilla on kuitenkin lopetettava tiukan aikataulun
mukaisesti 31. joulukuuta 2008 mennessä.

Viestintäala

Telenor / Canal+ / Canal Digital (39)

Komissio teki 29. joulukuuta myönteisen päätöksen, jolla se myönsi poikkeusluvan – ja osittain
puuttumattomuustodistuksen – useille yksinoikeus-, kilpailukielto- ja yhteistyöjärjestelyille, jotka
koskevat maksutelevisioliiketoimintaa Pohjoismaissa. Kyseisten järjestelyjen osapuolet ovat Telenor-
konserni, mukaan luettuna sen tytäryhtiö Canal Digital, joka on Pohjoismaiden tärkein maksutelevision
suora satelliittijakelujärjestelmä (Direct-To-Home, DTH), ja Groupe Canal+ SA, mukaan luettuna sen
entinen tytäryhtiö Canal+ Television AB (Canal+Nordic), joka oli ensimmäinen pohjoismainen
premium-maksutelevisiokanavien tarjoaja. Alun perin ilmoitetussa muodossaan sopimukset aiheuttivat
useita kilpailuongelmia, jotka liittyivät erityisesti eräiden Canal+Nordicin maksutelevisiokanavien
satelliittijakelua Pohjoismaissa koskevien yksinoikeus- ja kilpailukieltovelvoitteiden pitkään kestoon

¥38∂ Kansallisissa verkkovierailuissa kyseisillä operaattoreilla ei ole sinänsä mitään verkon osia yhteiskäytössä, vaan ne vain
käyttävät toistensa verkkoja palvelujen tarjoamiseen omille asiakkailleen.

¥39∂ COMP/C2/38.287.
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sekä horisontaalista yhteensovittamista ja sisällön yhteistä hankintaa koskeviin järjestelyihin. Näiden
järjestelyiden täytäntöönpano olisi johtanut merkityksellisten pohjoismaisten tuotantoketjun loppupään
ja alkupään markkinoiden (maksutelevision vähittäis- ja tukkutarjonta) pitkäaikaiseen sulkemiseen ja
estänyt Telenoria luomasta omaa maksutelevisiotuotemerkkiä erittäin pitkään aikaan. Näiden alustavasti
havaittujen ongelmien vuoksi osapuolet sitoutuivat rajoittamaan merkittävästi kyseisten ilmoitetuissa
sopimuksissa olevien lausekkeiden kestoa ja soveltamisalaa ja poistamaan eräät lausekkeet kokonaan.
Näiden sitoumusten perusteella ja koottuaan huomautukset, joita asianomaiset kolmannet esittivät
Euroopan unionin virallisessa lehdessä (40) julkaistun asetuksen N:o 17 19 artiklan 3 kohdan mukaisen
tiedonannon jälkeen, komissio myönsi ilmoitetuille sopimuksille poikkeusluvan viideksi vuodeksi
(21.6.2002–21.6.2007) sillä edellytyksellä, että niitä muutetaan osapuolten sitoumusten mukaisesti.
Komissio totesi, että siltä osin kuin ilmoitetut sopimukset rajoittavat kilpailua, ne täyttävät
perustamissopimuksen 81 artiklan 3 kohdan ja ETA-sopimuksen 53 artiklan 3 kohdan edellytykset. Se
otti tässä yhteydessä huomioon kilpailua rajoittavien järjestelyjen aikaansaamat tehokkuusedut, joita ei
syntyisi ilman kyseisiä järjestelyjä. Tehokkuusetuihin kuuluivat osapuolten mahdollisuus saada takaisin
maksutelevisiotoimintaansa tekemät markkinakohtaiset investoinnit tietyssä ajassa, Canal+Nordic /
Canal Digitalin ja sen maksutelevision satelliittijakelualalla toimivan tärkeimmän kilpailijan MTG/
Viasatin välisen kilpailun (tuotemerkkien välinen kilpailu) säilyminen kohtuullisena Pohjoismaiden
maksutelevisiomarkkinoilla ja sen takaaminen, että loppukuluttajat saavat kohtuullisen osuuden
saatavasta hyödystä, esimerkiksi parempia digitaalisia maksutelevisiopalveluja ja halvempia digitaalisia
salauksenpurkulaitteita.

UEFA:n Mestarien liiga (41)

Komissio vastusti aluksi sille vuonna 1999 ilmoitettuja yhteismyyntijärjestelyjä, sillä UEFA myi kaikki
Mestarien liigan tv-oikeudet yksinoikeudellisena pakettina yhdelle ainoalle lähetystoiminnan harjoittajalle
enintään neljäksi vuodeksi. Ostajat olivat yleensä maksutonta lähetystoimintaa harjoittavia tv-yhtiöitä, jotka
voivat myydä joitakin lähetysoikeuksia maksutelevisioyhtiöille. Alkuperäisen yhteismyyntijärjestelyn
huonoihin puoliin kuului, että vain osa otteluista nähtiin suorina televisiolähetyksinä eikä lähetysoikeuksia
myönnetty lainkaan Internet- ja puhelinoperaattoreille. UEFA:n yhteismyyntijärjestely vaikutti tästä syystä
kielteisesti mediamarkkinoihin rajoittamalla kilpailua.

Komissio antoi heinäkuussa 2001 väitetiedoksiannon, ja intensiivisten neuvottelujen jälkeen UEFA
ilmoitti uudesta yhteismyyntijärjestelystä toukokuussa 2002. Uudessa yhteismyyntijärjestelyssä luodaan
yksi ainoa myyntipiste tavaramerkillisen ja pakatun liigamediatuotteen hankkimiseksi, mikä pienentää
merkittävästi kaupasta aiheutuvia kustannuksia jalkapalloseurojen, lähetystoiminnan harjoittajien ja
katselijoiden eduksi.

Uudella yhteismyyntijärjestelyllä varmistetaan, että kaikki mediaoikeudet myydään tarjouskilpailussa 14
erillisessä paketissa enintään kolmeksi vuodeksi. Lisäksi UEFA menettää yksinoikeutensa myydä
televisiointioikeuksia, joita ei ole myyty tiettyyn päivämäärään mennessä. Sekä UEFA että yksittäiset
seurat voivat käyttää yhtä aikaa tiettyjä suorien lähetysten televisiointioikeuksia, nauhoitettujen
lähetysten televisiointioikeuksia, arkistomateriaalin käyttöoikeuksia ja uusmediaoikeuksia. Tämä lisää ja
monipuolistaa kilpailua. UEFAn tuottaman laajan liigatuotevalikoiman lisäksi jalkapalloseurat voivat nyt
tarjota Internet-sivuillaan, matkapuhelinten kautta, DVD-levyillä ja muilla vastaavilla tavoilla aivan uusia
seuratuotteita, joissa korostetaan yksittäisten seurojen toimintaa UEFA:n Mestarien liigassa.

¥40∂ EUVL C 149, 26.6.2003, s. 16.
¥41∂ COMP/C2/37.398, IP/03/1105, 24.7.2003.
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Komission puututtua asiaan markkinat avautuivat merkittävästi. Verrattuna tilanteeseen ennen komission
päätöstä kaksinkertainen määrä lähetystoiminnan harjoittajia lähettää UEFA:n Mestarien liigan otteluita.
Uusi järjestelmä on luonut uutta kilpailua mediamarkkinoilla, kun lähetystoiminnan harjoittajat ja
uusmediaoperaattorit tekevät kilpailevia tarjouksia kuluttajille.

Komissio hyväksyi UEFA:n Mestarien liigan mediaoikeuksien yhteismyyntijärjestelyn 23. heinäkuuta 2003
tehdyllä päätöksellä tietyin ehdoin (42).

Kulutuselektroniikka

Ingman Disc + VDC v. Philips ja Sony (43), Pollydisc v. Philips ja Sony (44), Broadcrest ym. v. Philips ja
Sony (45) sekä Philips ja Sony (46): vakiomuotoista lisenssisopimusta koskeva ilmoitus (47)

Komissio hyväksyi 25. heinäkuuta hallinnollisella kirjeellä Philipsin ja Sonyn kahdenväliset sopimukset
CD-teknologian alalla ja vakiomuotoisen lisenssisopimuksen, jota tarjotaan tästä alkaen kolmansille
samalla alalla.

Tämä hallinnollinen kirje on osa kokonaisvaltaista ratkaisua kolmansien osapuolten tai komission itsensä
esille nostamiin useisiin Philipsin ja Sonyn CD-teknologia-alan yhteiseen lisensointiohjelmaan liittyviin
kysymyksiin ja ongelmiin.

Komission kiinnostus asiaan heräsi muutama vuosi sitten, kun eräät sisällöntoimittajien toimittamaa
musiikki- tai ohjelmistoaineistoa sisältävien CD-levyjen valmistajat kantelivat komissiolle Philipsin ja
Sonyn sopimuksista useita vuosia sen jälkeen, kun yhtiöt olivat sopineet yhteisestä CD-levyjen
lisensointiohjelmasta.

Kanteluja tehtiin kolme (48), ja kantelijoiden yhteismäärä oli 20 (49). Komissio arvioi kaikki kolme
kantelua yhdessä.

Kantelijat väittivät, että Philips ja Sony olivat rikkoneet 81 ja 82 artiklaa perustamalla patenttipoolin,
johon sisältyi sellaisia teollis- ja tekijänoikeuksia, jotka eivät olleet keskeisiä eivätkä olleet enää
voimassa, ja jossa rojaltit asetettiin kohtuuttomalle tasolle.

CD-teknologia on menestynyt erittäin hyvin. Siihen perustuvat CD-audio- ja CD-ROM-levyt ja -soittimet
sekä muut heikommin menestyneet CD-muodot (kuten CD-I ja CDV). Samaan teknologiaan perustuvat
myös nauhoitettavat levyt (CD-R ja CD-RW) ja DVD-levyt.

Philips ja Sony kehittivät yhteistyössä CD-järjestelmästandardin osana japanilaisen elektroniikka-alan
yhdistyksen käynnistämää innovaatio-ohjelmaa, joka koski äänen digitaalista tallentamista. CD-audio-
formaatti tuotiin markkinoille vuonna 1982. Tuolloin Philips ja Sony julkaisivat System Description

¥42∂ Ks. I osa – lisälehti 2.
¥43∂ COMP/C3/37.228.
¥44∂ COMP/C3/37.561.
¥45∂ COMP/C3/37.707.
¥46∂ COMP/C3/38.787.
¥47∂ Lehdistötiedote IP/03/1152, 7.8.2003.
¥48∂ COMP/C3/37.228, Ingman Disc + VDC v. Philips ja Sony, COMP/C3/37.561, Pollydisc v. Philips ja Sony, COMP/C3/37.707,

Broadcrest ym. v. Philips ja Sony. 
¥49∂ Nämä 20 kantelijaa muodostivat lähes 25 prosenttia kaikista Euroopan talousalueen lisenssinhaltijoista.
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Compact Disc Digital Audion (”punainen kirja”). Vuonna 1987 kansainvälinen sähkötekniikan
toimikunta (International Electrotechnical Commission, IEC) hyväksyi punaisen kirjan perustaksi
digitaalisten CD-audio-järjestelmien kansainväliselle standardille. Vuonna 1992 myös Euroopan
sähkötekniikan standardointikomitea hyväksyi tämän standardin.

Vuonna 1984 Philips ja Sony kehittivät CD-ROM-levyn. CD-ROM on laajassa käytössä
tietokonealalla ja se on korvannut levykkeen magneettisena tallennusvälineenä suurien tietokantojen
julkaisussa ja ohjelmistojen jakelussa. Philips ja Sony määrittelivät CD-ROM-levyjen standardin
System Description Compact Disc Read Only Memory (”keltainen kirja”), jonka IEC ja
Kansainvälinen standardisoimisjärjestö hyväksyivät vuonna 1989.

Komissio keskittyi kilpailua koskevassa arvioinnissaan seuraaviin kysymyksiin:

Ensin määriteltiin CD-teknologian lisensoinnin merkitykselliset markkinat. Maantieteelliset markkinat
olivat vähintään Euroopan talousalueen laajuiset. Tässä yhteydessä merkittävä seikka oli se, että Philips
ja Sony lisensoivat teollis- ja tekijänoikeuksiaan. Tämä erillinen liiketoiminta tuo lisensointituloja, mikä
ilmenee yhtiöiden vuotuisista tilinpäätöksistä.

Toiseksi koottujen todisteiden perusteella voitiin päätellä alustavasti, että Philipsillä ja Sonylla saattaa
olla yhdessä määräävä asema markkinoilla. Tässä yhteydessä merkittävä tekijä oli Philipsin ja Sonyn
välille ajan mittaan kehittyneet tiiviit rakenteelliset yhteydet CD-alalla ja muilla aloilla. Nämä yhteydet
muodostuvat ristiinlisensointisopimuksista, joita ne ovat tehneet vuodesta 1979 alkaen. Lisäksi Philips ja
Sony käynnistivät vuonna 1982 yhteisen CD-levyjen lisensointia koskevan maailmanlaajuisen ohjelman,
jonka hallinnoinnista vastaa Philips (50) ja joka toteutetaan standardilisenssisopimuksen (”SLA”)
muodossa. Tämän jälkeen SLA-sopimuksesta on ollut käytössä useita versioita.

Lisäksi, kuten edellä todettiin, Philips ja Sony määrittivät yhdessä CD-audio- ja CD-ROM-levyjen
tekniset eritelmät. Näistä tuli myöhemmin kansainvälisesti hyväksyttyjä standardeja. Standardin
olemassaolo voi luoda teollis- ja tekijänoikeuksien haltijoille määräävän aseman kyseisen teknologian
markkinoilla. Tämä ei riipu pelkästään standardin yleisestä hyväksymisasteesta, vaan myös siitä, onko
olemassa vaihtoehtoisia teknologioita, jotka noudattavat standardia.

Tarkasteltavana olevassa asiassa oli selvää, että CD-teknologia oli valtava menestys – ainakin CD-audio-
ja CD-ROM-sovellusten osalta. CD-ROM-levyt ovat korvanneet kokonaan tai suurelta osin aikaisemmat
tallennusvälineet, kuten vinyylilevyt, musiikkikasetit tai levykkeet. Philipsin ja Sonyn patenttien
kattamien teknisten eritelmien lisäksi ei myöskään ole olemassa vaihtoehtoisia teknisiä eritelmiä
relevanttien standardien noudattamiseksi.

Kolmanneksi yhteisen lisensointiohjelman hallinnoinnissa havaittiin useita epäilyttäviä menettelytapoja.
Näiden menettelytapojen seurauksena ohjelman hallinnointi ei ollut riittävän avointa ja aiheutti
hämmennystä lisenssinsaajien keskuudessa (joista suurin osa on erittäin pieniä riippumattomia yrityksiä)
tavalla, joka voisi vastata kohtuuttomien kauppaehtojen määräämistä perustamissopimuksen 82 artiklan a
alakohdan mukaisessa merkityksessä.

¥50∂ Sony myönsi Philipsille yksinoikeudellisen lisenssin, joka sisältää oikeuden myöntää alilisenssejä i) yhteisiin
keksintöihin ja ii) muihin digitaaliseen CD-audio-järjestelmään liittyviin Sonyn patentteihin. Lisenssin soveltamisalaa on
vuosien mittaan laajennettu markkinoille tuotuihin uusiin formaatteihin.
KILPAILURAPORTTI 2003



210  XXXIII KILPAILUSÄÄNTÖJEN SOVELTAMINEN EUROOPAN UNIONISSA
Alustavasta analyysista keskusteltiin ensin osapuolten kanssa, jonka jälkeen väitetyn määräävän aseman
väärinkäytön luonne ja kaikkien osapuolten yhteistyöhalukkuus huomioon ottaen päädyttiin
kaksivaiheiseen ratkaisuun, jonka tulos osoittautui vastaavan tulosta, johon olisi voitu päästä
muodollisemman menettelyn kautta.

Ensimmäisessä vaiheessa kantelijoille annettiin rajallinen mahdollisuus sopia molempia osapuolia
tyydyttävästä ratkaisusta. Asian tutkinta keskeytettiin tämän jakson ajaksi. Kesäkuun 2003 puolivälissä
kaikki kantelijat yhtä lukuun ottamatta ilmoittivat kilpailun pääosastolle peruuttavansa kantelunsa.

Kantelujen peruuttamisen jälkeen Philips ja Sony ilmoittivat muodollisesti kahdenvälisistä
sopimuksistaan, joilla perustetaan Philipsin ja Sonyn yhteinen CD-levyjen maailmanlaajuinen
lisensointiohjelma, sekä SLA 2003 -sopimuksesta, jota Philips tarjoaa kolmansille osapuolille ja joka
kattaa Philipsin, Sonyn ja kyseisten yhtiöiden yhteisiin keksintöihin perustuvat voimassa olevat
patentit (51).

Arvioinnissa päädyttiin seuraaviin päätelmiin:

Yhteisen CD-levyjen lisensointiohjelman muodostavat sopimukset kuuluivat tiettyjä teknologiansiirto-
sopimusten ryhmiä koskevan ryhmäpoikkeusasetuksen soveltamisalaan. Vaikka patenttipoolin jäsenten
väliset sopimukset eivät tavallisesti kuulu ryhmäpoikkeusasetuksen soveltamisalaan, kyseisen asetuksen
5 artiklan 2 kohdan 2 alakohta kattaa ainoastaan patenttipoolit, jotka tehdään vain kahden osapuolen
välillä ja joihin ei sisälly alueellisia rajoituksia ETA:n alueella.

Uusi vuoden 2003 SLA-sopimus ei rajoittanut merkittävästi kilpailua 81 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla
tavalla.

Tältä osin on syytä huomata seuraavat seikat:

– Nyt lisensoidaan ainoastaan keskeiset patentit.

– Lisenssinsaajat voivat valita joko yhteislisenssin tai yksittäiset lisenssit Philipsiltä tai Sonylta ja käyttää
niitä teknisten standardien piirissä tai ulkopuolella.

– Lisenssin avoimuutta on lisätty, erityisesti siltä osin, kuinka paljon lisenssinsaajille annetaan tietoa
patenttiluetteloissa.

– Takaisinluovutusta koskevaa määräystä sovelletaan ainoastaan patentteihin, jotka ovat keskeisiä kunkin
lisenssinsaajan valitsemien CD-levytyyppien kannalta.

– Rojaltien maksuvelvollisuutta on selkeytetty siten, että ne vastaavat lisensoitujen patenttien alueellista
kattavuutta ja voimassaoloa, ja sopimusehtojen noudattamiseen perustuvan alennetun rojaltimaksun
soveltamiselle asetettuja ehtoja on selkeytetty ja parannettu.

– Lisenssinsaajat ovat lisäksi velvollisia antamaan Philipsille tietoja vain rojaltinalaisten CD-levyjen
valmistuksesta ja myynnistä.

¥51∂ COMP/C3/38.787, Philips ja Sony: vakiomuotoista lisenssisopimusta koskeva ilmoitus.
KILPAILURAPORTTI 2003



KILPAILUOIKEUS 211
Liikenne

Aer Lingusin ja British Airwaysin välinen yhteistyö (52)

Komissio lähetti 4. elokuuta Aer Lingusille ja British Airwaysille hallinnollisen kirjeen, joka koski niiden
yhteistyötä tietyillä Irlannin ja Yhdistyneen kuningaskunnan välisillä reiteillä. Komissio katsoi reittien
Lontoo–Dublin, Lontoo–Cork ja Lontoo–Shannon osalta, että sopimus kuului 81 artiklan 1 kohdan
kiellon soveltamisalaan mutta täytti edellytykset poikkeuksen myöntämiselle. Komissio katsoi, että
sopimus ei poista todellista tai potentiaalista kilpailua, koska erityisesti London City -lentoasema voisi
ottaa vastaan uusia tulokkaita kyseisille reiteille.

Finnairin ja American Airlinesin välinen yhteistyö (53)

American Airlines ilmoitti komissiolle 26. heinäkuuta 2002 Finnairin kanssa tekemästään
liittoutumasopimuksesta, jonka avulla osapuolet loivat markkinointiin ja lentoliikenteen harjoittamiseen
liittyviä synergiaetuja verkostoissaan. Tämän jälkeen komissio aloitti viran puolesta perustamissopimuksen
85 artiklan mukaisen tutkimuksen. Komissio lopetti asian käsittelyn 10. syyskuuta hallinnollisella kirjeellä.

Sopimus katsottiin ongelmalliseksi Helsinki–New York -reitillä tarjottavien matkustajapalvelujen osalta.
Komissio päätteli, että tärkeimpien kilpailuparametrien voimakas yhteensovittaminen vaikutti
merkittävästi kilpailuun tällä reitillä. Perustamissopimuksen 81 artiklan 3 kohdan mukaisen poikkeuksen
myöntämisedellytysten katsottiin kuitenkin täyttyvän. Etenkään kilpailun poistaminen näiltä
markkinoilta ei ole todennäköistä, koska jäljelle jäävien välilaskullisten lentojen pitäisi rajoittaa
riittävästi osapuolten markkinakäyttäytymistä ja merkittäviä markkinoille pääsyn esteitä ei näytä
esiintyvän tällä reitillä.

Spanairin ja Portugalian välinen yhteistyö (54)

Komissio lähetti 4. maaliskuuta Spanairille ja Portugalialle hallinnollisen kirjeen, joka koski niiden
yhteistyötä neljällä Espanjan ja Portugalin välisellä suoralla reitillä ja seitsemällä Espanjan ja Euroopan
välisellä jatkoyhteysreitillä.

Komission mukaan sopimus kuului 81 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan mutta täytti 81 artiklan 3 kohdan
mukaisen poikkeuksen myöntämisedellytykset, sillä sen ansiosta osapuolet pystyivät tarjoamaan kuluttajille
enemmän valinnanvaraa aikataulujen ja hintojen suhteen. Komissio katsoi, että suorilla päällekkäisillä
reiteillä Madrid–Lissabon ja Barcelona–Lissabon yhteistyö ei poistaisi kilpailua Iberian ja TAP:n
voimakkaan läsnäolon vuoksi. Iberia ja TAP myös harjoittavat yhteistunnuksen käyttöä näillä reiteillä.

Postipalvelut

REIMS II (55)

Komissio teki 23. lokakuuta 81 artiklan 3 kohdan nojalla päätöksen, jolla se myönsi viisivuotisen
poikkeusluvan REIMS II -sopimukselle. Sopimus koskee korvauksia, ns. päätemaksuja, joita
sopimuspuolet maksavat toisilleen ulkomaanpostin eli maasta toiseen lähetetyn postin jakelusta. REIMS

¥52∂ COMP/D2/38.065.
¥53∂ COMP/D2/38.754.
¥54∂ COMP/D2/38.419.
¥55∂ COMP/C1/38.170, EUVL L 56, 24.2.2004.
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II -sopimuksen on tällä hetkellä allekirjoittanut 17 julkisen postitoiminnan harjoittajaa, ja se käsittää
EU:n jäsenmaiden (Alankomaita lukuun ottamatta), Norjan, Islannin ja Sveitsin postilaitokset.
Sopimuksen päätavoitteena on taata sopimuspuolille asianmukainen korvaus ulkomaanpostin jakelusta ja
parantaa ulkomaanpostipalvelujen laatua. Sopimuksessa päätemaksut lasketaan prosenttiosuutena
vastaanottajamaassa voimassa olevista kotimaan postimaksuista. Sopimukseen sisältyy palvelun
laatuvaatimuksia koskeva järjestelmä, jota vahvistetaan ankaralla rangaistusjärjestelmällä, jos sovittuja
vaatimuksia ei täytetä.

Komissio oli myöntänyt 15. syyskuuta 1999 aikaisemmalle REIMS-sopimukselle poikkeusluvan vuoden
2001 loppuun asti, mutta oli rajoittanut korvauksen tason 70 prosenttiin voimassa olevasta kotimaan
maksusta. Muutetusta REIMS-sopimuksesta ilmoitettiin uudelleen komissiolle 18. kesäkuuta 2001 ja
komissiota pyydettiin uusimaan poikkeuslupa. Tämän jälkeen komissio tutki uudelleen sopimuksen
vaikutukset ja totesi, että se rajoittaa edelleen kilpailua 81 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla. Tämä
johtuu esteistä, joita on asetettu sopimuspuolten vapaudelle sopia eri päätemaksuista kuin sopimuksessa
vahvistetut päätemaksut. Kilpailun rajoittaminen oli entistä ilmeisempää sen jälkeen, kun 10. kesäkuuta 2002
annettiin direktiivi 2002/39/EY (56) (”uusi postidirektiivi”), joka avasi ulkomaanpostin markkinat
kilpailulle lähes kaikissa jäsenvaltioissa. Tämän lainsäädännöllisen muutoksen lisäksi REIMS II
-sopimuksen sopimuspuolet olisivat olleet ainakin potentiaalisia kilpailijoita yksillä niistä markkinoista,
joihin sopimus vaikuttaa.

REIMS II -sopimuksen katsottiin kuitenkin jälleen tuovan huomattavia etuja, joista kohtuullinen osuus
siirtyy postipalvelujen käyttäjille. Näiden etujen katsottiin olevan suurempia kuin sopimuksen
aiheuttamat kilpailunrajoitukset. Komission tutkimus on osoittanut, että sopimus todella johti
ulkomaanpostin jakelun parantumiseen. Esimerkiksi vuosina 1998–2000 saapuvasta ulkomaanpostista
yhden päivän kuluessa vastaanottajamaahan saapumisesta perille toimitetun postin osuus on noussut
keskimäärin 6 prosenttia. Italiassa nousu on 50 prosenttia ja Norjassa 13 prosenttia. Indikaattoreiden
mukaan tämä nousu jatkui vuoden 2000 jälkeen. Ulkomaanpostin nopeampi jakelu hyödyttää suoraan
postipalvelujen käyttäjiä EU:ssa.

Edellä esitetyn perusteella komissio päätti uusia aikaisemman poikkeusluvan viideksi vuodeksi
(1.1.2002–31.12.2006). Poikkeusluvalle asetettiin seuraavat edellytykset, joiden tarkoituksena on
pääasiassa varmistaa, että sopimus takaa postipalvelujen käyttäjille kohtuullisen osuuden saaduista
hyödyistä eikä poista kilpailua merkityksellisiltä markkinoilta:

Päätemaksujen on vastattava todellisia jakelukustannuksia. Sopimuspuolten toimittamien kustannuksia
koskevien tietojen mukaan saapuvasta ulkomaanpostista perittäviä maksuja voidaan korottaa asteittain
poikkeuslupakauden aikana 73,3 prosentista vuonna 2002 78,5 prosenttiin vuonna 2006. Näille
päätemaksujen tasoille myönnetään poikkeus ainoastaan 31. joulukuuta 2006 saakka. Jos tiukkoja
palvelun laatua koskevia tavoitteita ei täytetä, sovelletaan rangaistuksia, jotka pienentävät huomattavasti
päätemaksuja. Tämä rangaistusjärjestelmä otettiin käyttöön vuoden 1999 poikkeuslupapäätöksessä ja sen
vuoksi 17 sopimuspuolesta kymmenen ei vuonna 2002 voinut periä sopimuksen mukaisia täysiä
päätemaksuja.

REIMS II -sopimuksen allekirjoittajien on jaeltava saapuva ulkomaanposti yksityisten postitoiminnan
harjoittajien puolesta samoin ehdoin kuin ne soveltavat keskenään. Tämä määräys on välttämätön, sillä
uudessa postidirektiivissä säädetään lähtevän ulkomaanpostin markkinoiden avaamisesta kilpailulle
EU:ssa 1. tammikuuta 2003 alkaen.

¥56∂ EYVL L 176, 5.7.2002.
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Muille REIMS II -sopimuksen sopimuspuolille ja kolmansille postitoiminnan harjoittajille on tarjottava
houkuttelevia suurten postierien kotimaan postimaksuja. Päätemaksujen noustessa vähitellen
kustannuksiltaan edullisten jakelumuotojen tarve kasvaa. Viimeaikaiset luvut osoittavat, että
sopimuspuolet käyttävät yhä enemmän tällaisia houkuttelevia kotimaan postimaksuja jakelumaassa.

2.2 Hylätyt kantelut

Energia

Corus Nederland / Nederland (57) ja Pechiney Nederland N.V. / Nederland (58)

Komissio lopetti vuonna 2003 tutkimuksen, joka koski siirtokapasiteetin jakamista Ranskan ja Espanjan
sekä Alankomaiden ja sen naapurimaiden välisissä sähköverkon liitosyksiköissä. Komissio sai
Alankomaiden liitosyksiköitä koskevia kanteluja, joiden mukaan sähkö on Alankomaissa kalliimpaa kuin
naapurimaissa ja Alankomaiden liitosyksiköiden ylikuormitus on ongelma. (59)

Komissio päätteli, että ei ollut riittäviä perusteita toimintaan kilpailusääntöjen, tässä tapauksessa
82 artiklan, perusteella. Komission tietoon saatetut tosiseikat eivät osoittaneet syrjintää siirtokapasiteetin
jakamisessa Alankomaiden liitosyksiköissä. Kantelujen kohteena olevat sähkönsiirrot liittyivät sellaisten
sähköntoimitussopimusten täyttämiseen, jotka oli tehty ennen sähkömarkkinat osittain EU:ssa
vapauttavan direktiivin 96/92/EY (60) antamista.

Tietotekniikka

On Guard Plus v. Elmo-Tech Limited (61)

Yhdistyneessä kuningaskunnassa sijaitseva yritys On Guard Plus Ltd. (OPGL) teki 19. marraskuuta 2001
(ensimmäinen kantelu) ja 1. heinäkuuta 2002 (toinen kantelu) kantelut, joiden mukaan israelilainen
yritys Elmo-Tech Limited (ELT) oli rikkonut 82 artiklaa.

OGPL katsoi, että ELT oli määräävässä asemassa vankien sähköisessä valvonnassa käytettävän
kenttälaitteiston ETA-alueen laajuisilla markkinoilla. OGPL väitti, että ELT oli käyttänyt väärin
määräävää asemaansa tarkoituksenaan sulkea markkinat. Väärinkäyttö tapahtui ensinnäkin harjoittamalla
saalistushinnoittelua, jonka tavoitteena oli ajaa muut markkinatoimijat pois sähköisten
valvontajärjestelmien markkinoilta (ensimmäinen kantelu) ja toiseksi kieltäytymällä toimittamasta
kenttälaitteistoja OGPL:lle (toinen kantelu).

Sähköiset valvontajärjestelmät (62) muodostuvat sähköisestä valvontatuotteesta (sähköinen ranneke), joka
on yhteydessä rikoksentekijän kotona olevaan valvontayksikköön (yhdessä kenttälaitteisto), sekä

¥57∂ COMP/E3/38.063.
¥58∂ COMP/E3/38.201.
¥59∂ Alankomaalainen tuomioistuin (College van Beroep voor Bedrijfsleven’s-Gravenhage) pyysi 13. marraskuuta 2002

yhteisöjen tuomioistuimelta ennakkoratkaisua samoihin tosiseikkoihin liittyvistä kysymyksistä. Asia (C17/03-1) on
yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltävänä.

¥60∂ 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).

¥61∂ COMP/C3/38.289 ja 38.460. 
¥62∂ Sähköisten valvontajärjestelmien avulla on mahdollista valvoa henkilöitä, ja niitä käytetään pääasiassa rangaistuslaitosalalla

(esim. vaihtoehtona tutkintavankeudelle tai lyhyille vankeustuomioille sekä varhaisten vapauttamisten yhteydessä). Sähköisiä
valvontajärjestelmiä on käytetty Yhdysvalloissa 1980-luvun lopusta, mutta Euroopassa niiden käyttö on vielä alkuvaiheessa.
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keskustietokoneesta (tukikohtalaitteisto) ja sähköisistä valvontapalveluista, joista vastaavat
tietotekniikka- ja valvontahenkilöstö sekä turvahenkilöstö.

Asian tutkinnassa keskityttiin pääasiassa määräävää markkina-asemaa koskeviin kysymyksiin.
Merkityksellisiä markkinoita havaittiin olevan kahdet: tuotantoketjun loppupäässä olevat vankien
jatkuvassa valvonnassa käytettävien sähköisten valvontajärjestelmien markkinat, jotka ovat vähintään
Euroopan talousalueen laajuiset, sekä tuotantoketjun alkupäässä olevat kenttälaitteiston tarjonnan
markkinat, jotka ovat Euroopan talousalueen laajuiset. Tuotantoketjun loppupään markkinoilla
kysynnästä vastaavat vankeinhoitoviranomaiset, jotka hankkivat sähköisiä valvontajärjestelmiä avoimilla
tarjouskilpailuilla (63). Tuotantoketjun alkupään markkinoilla kysynnästä vastaavat OGPL:n kaltaiset
yritykset, jotka eivät valmista kenttälaitteistoja ja tarvitsevat tällaisia laitteita voidakseen osallistua
tarjouskilpailuihin. Merkityksellisten markkinoiden ominaispiirteiden ja ELT:llä näillä markkinoilla
olevan aseman perusteella pääteltiin, että ELT ei ole määräävässä asemassa yksilläkään markkinoista.

Tuotantoketjun loppupään markkinoilla ELT:n markkinaosuus ei näyttänyt ylittävän 30:tä prosenttia, ja
markkinoilla toimii useita yrityksiä, jotka ovat onnistuneet voittamaan tarjouskilpailuja. Lisäksi kaksi
muuta markkinoiden ominaispiirrettä, nimittäin tarjouskilpailut (64) ja vankeinhoitoviranomaisilla oleva
ja niiden käyttämä erittäin suuri neuvotteluvoima, tukivat kantaa, jonka mukaan ELT:llä ei ollut
määräävää asemaa näillä markkinoilla.

Tuotantoketjun alkupään markkinoilla ELT:n markkinaosuuden ei kahden ja puolen viime vuoden aikana
voitu katsoa olleen merkittävästi yli 30 prosenttia, kun todellisten kilpailijoiden ETA-alueella aikaan
saama kilpailupaine otettiin huomioon. Lisäksi potentiaalisia kilpailijoita – joista useimmat toimivat tällä
hetkellä Yhdysvalloissa – voisi lähitulevaisuudessa tulla markkinoilla ETA-alueen tarjouskilpailujen
kasvaessa, kuten odotetaan tapahtuvan.

Lopuksi kilpailuedellytykset tuotantoketjun loppupään markkinoilla olivat sellaiset, että niiden perusteella
voitiin suurelta osin päätellä, ettei tuotantoketjun alkupään markkinoilla ole todennäköisesti sellaista
määräävää asemaa, jota käytetään väärin tuotantoketjun loppupään markkinoilla. Sen lisäksi, että
vankeinhoitoviranomaisilla on tasapainottavaa neuvotteluvoimaa ja molempien markkinoiden odotetaan
kasvavan lähitulevaisuudessa nopeasti ETA-alueella, kilpailijoiden runsaus tuotantoketjun loppupään
markkinoilla oli selvästi ristiriidassa OGPL:n väittämien markkinoita sulkevien käytäntöjen kanssa.

Koska kummillakaan tutkituista markkinoista ei ollut määräävää asemaa, komissio ilmoitti OGPL:lle
24. heinäkuuta päätöksestään hylätä molemmat kantelut.

Rahoituspalvelut

BIPAR v. Allianz (65)

Komissio ilmoitti 29. heinäkuuta 2003 asetuksen N:o 2842/98 6 artiklan mukaisesti BIPARille (Euroopan
vakuutusmeklariliittojen kattojärjestö) aikomuksestaan hylätä BIPARin kantelu vakuutusyhtiöitä Allianz,
Colonia ja Hamburger-Mannheimer vastaan. BIPARin mukaan mainituilla vakuutusyhtiöillä oli sidottujen

¥63∂ Tarjouskilpailujen sisällöt vaihtelevat maittain. Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Yhdysvalloissa vankeinhoitoviran-
omaiset vuokraavat kenttä- ja tukikohtalaitteiston lisäksi myös valvonta- ja turvahenkilöstön ja -palvelut. Manner-Euroo-
passa vankeinhoitoviranomaiset vastaavat itse valvontapalveluista.

¥64∂ Tällaisilla markkinoilla todellista merkitystä on sillä, onko olemassa suuri määrä todennäköisiä tarjouksentekijöitä, jotka
ovat halukkaita osallistumaan tarjouskilpailuihin. 

¥65∂ COMP/D1/34.323.
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edustajien verkostoja ja niiden edustussopimuksien sisältämät kilpailukieltolausekkeet johtivat
ryhmävakuutusmarkkinoiden sulkemiseen Saksassa. Komissio oli vuonna 1997 ilmoittanut BIPARille
aikomuksestaan hylätä kantelu. BIPAR pyysi marraskuussa 2000 komissiota tarkastelemaan asiaa
uudelleen, koska sen mukaan suurinta osaa ryhmävakuutusasiakkaista ei pystytä saavuttamaan
vaihtoehtoisten kanavien kuten suoramyynnin tai meklarien kautta. Lisätutkimusten jälkeen komissio
vahvisti aikomuksensa hylätä kantelu, koska ei ollut todisteita riittämättömästä tuotemerkkien välisestä
kilpailusta markkinoilla ja koska sidottujen edustajien verkosto Saksassa ei sulkenut markkinoita uusilta
kilpailijoilta. Arvioidessaan tätä asiaa komissio sovelsi ensimmäistä kertaa vertikaalisia rajoituksia koskevia
suuntaviivoja (66) vakuutusalalla. BIPAR peruutti kantelunsa 6. lokakuuta 2003.

Viestintäala

Gaststätte Niestroy’s Tanzwelt v. GEMA (67); Ambiance 17 v. SACEM (68); Alte Hückeswagen v. 
GEMA+GEZ (69)

Musiikin tekijänoikeuslisenssien yhteishallinnoinnin alalla komissio hylkäsi useita pienten ja
keskisuurten käyttäjien kuten ravintoloiden/hotellien, tanssikoulujen ja diskojen tekemiä kanteluja, joissa
väitettiin eurooppalaisten tekijänoikeusjärjestöjen perineen kohtuuttomia hintoja lisenssien
myöntämisestä muun muassa perustamissopimuksen 82 artiklan vastaisesti. Komissio hylkäsi kantelut
asiassa Alte Hückeswagen vastaan GEMA+GEZ 4. huhtikuuta tehdyllä päätöksellä, asiassa Gaststätte
Niestroy’s Tanzwelt vastaan GEMA 21. lokakuuta tehdyllä päätöksellä ja asiassa Ambiance 17 vastaan
SACEM 7. joulukuuta tehdyllä päätöksellä.

On kuitenkin syytä huomata, että komissio teki kaikki edellä mainitut hylkäyspäätökset yhteisön edun
puuttumisen vuoksi yhteisöjen tuomioistuinten Automec-asiassa annetusta tuomiosta alkaen kehittämän
oikeuskäytännön mukaisesti. (70) Koska asioilla oli pelkästään alueellista tai jopa vain paikallista merkitystä,
tuntuvaa vaikutusta Euroopan unionin yhteismarkkinoiden toimintaan ei voitu havaita. Lisäksi useimmat
kantelijoista olivat jo aloittaneet tai jopa saattaneet päätökseen kansallisen oikeuskäsittelyn samoista
kilpailuongelmista, mikä osoitti, että kantelijoiden oikeuksia ja etuja pystyttiin suojelemaan tehokkaasti
kansallisella tasolla. Komissio teki myös selväksi meneillä olevan EY:n kilpailulainsäädännön
täytäntöönpanon hajauttamisen hengessä, että komission niukkojen resurssien jatkuva käyttö tällaisten
kantelujen käsittelyyn oli suhteetonta ottaen huomioon kyseessä olevien kilpailuongelmien suuruus.

2.3 86 artikla

Tögel ym. v. Itävallan tasavalta ja Niederösterreichische Gebietskrankenkasse (NÖGKK) (71)

Asia koskee pääasiassa Niederösterreichische Gebietskrankenkassea (NÖGKK) vastaan tehtyä kantelua
sen kieltäydyttyä tekemästä suoraa laskutusta koskevaa sopimusta kantelijoiden kanssa
sairaankuljetuspalveluista. Toisena kantelun kohteena oli Itävallan tasavalta. NÖGKK:n kanssa tehdyn
suoralaskutusjärjestelyn ansiosta ambulanssiyhtiöt saisivat maksun suoraan NÖGKK:lta eikä potilaalta
(joka sitten hakee korvausta sairausvakuutuskassasta). Kantelijat väittivät, että ilman tällaista
suoralaskutusta ne eivät käytännössä pysty kilpailemaan sairaankuljetuspalvelujen markkinoilla.

¥66∂ EYVL C 291, 13.10.2000.
¥67∂ COMP/C2/38.138.
¥68∂ COMP/C2/38.323.
¥69∂ COMP/C2/38.391.
¥70∂ Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin, asia T-24/90, Automec v. komissio, Kok. 1992, s. II-2223.
¥71∂ COMP/D1/38.306.
KILPAILURAPORTTI 2003



216  XXXIII KILPAILUSÄÄNTÖJEN SOVELTAMINEN EUROOPAN UNIONISSA
Komissio pysyi samassa kannassa kuin yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen
käsittelemässä asiassa Fenin (72) ja katsoi, että NÖGKK ei ole yritys eikä kyse sen vuoksi ole 82 artiklan
rikkomisesta. Asiassa Fenin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin vahvisti, että kun yksikkö ostaa
tuotteen käyttääkseen sitä puhtaasti sosiaalisessa toiminnassa, kyse ei ole yrityksestä pelkästään sen
vuoksi, että se toimii markkinoilla ostajana. Vaikka tällainen yksikkö voikin käyttää huomattavaa
taloudellista valtaa, se ei kuitenkaan toimi yrityksenä siltä osin kuin se toiminta, jonka harjoittamiseksi
yksikkö ostaa näitä tuotteita, ei ole taloudellista.

Association pour la Promotion de l’Odontologie Libérale (APOL) v. Ranskan tasavalta (73)

APOL:n kantelu koski eräitä Ranskan sairausvakuutusjärjestelmän piirteitä. Järjestelmässä sellaisten
hammaslääkäreiden antamista hoidoista, jotka perivät ns. ”tarif conventionné” -tariffin, maksettava korvaus
on suurempi kuin muita tariffeja perivien hammaslääkäreiden hoidoista. Kantelijan mukaan tässä on kyse
julkisen viranomaisen määräämästä erityisestä hintatasosta ja/tai sellaisten hammaslääkäreiden syrjinnästä,
jotka perivät muita hintoja. Lisäksi eräiden hammaslääkäreiden ammattiyhdistysten osallistuminen
korvaustasojen ja ”tarif conventionné” -tariffin määrittämiseen sairausvakuutusjärjestelmän hallinnointiin
osallistumisen kautta merkitsisi kyseisten yhdistysten osallistumista hinnoista sopimiseen.

Komissio katsoi, että

– sairauskulujen korvaustasojen määrittäminen Ranskan sairausvakuutusjärjestelmässä ja tariffit, jotka
oikeuttavat tiettyihin korvaustasoihin, kuuluvat ”sosiaaliturvan” määritelmän piiriin eivätkä näin ollen
ole taloudellista toimintaa;

– hammaslääkärit voivat Ranskassa valita vapaasti tariffinsa eikä ole todisteita tariffeja koskevista
hammaslääkäreiden sopimuksista eikä myöskään Ranskan valtion toimenpiteistä, joilla hammaslää-
käreitä kannustettaisiin soveltamaan yhtä tariffia toisen sijasta;

– sitä, että hammaslääkäreiden ammattiyhdistys osallistuu Ranskan sairausvakuutusjärjestelmän hallin-
nointiin, korvausmäärien vahvistaminen mukaan luettuna, ja tiettyihin korvaustasoihin oikeuttavia
tariffeja ei voida verrata hammaslääkäreiden väliseen hintasopimukseen, jos yhdistyksen jäsenet eivät
sovi tietyn tariffin soveltamisesta.

3 Sovitteluratkaisut

Liikenne

Autojen valtamerikuljetuksia harjoittavat yhtiöt (74)

Komissio antoi 28. maaliskuuta lehdistötiedotteen (75), jossa se ilmaisi tyytyväisyytensä Far Eastern
Freight Conference -ryhmittymän (FEFC) ilmoitukseen, että se lopettaa Euroopan ja Kaukoidän välisten
erikoisaluksilla toteutettavien autojen kuljetusten hinnoista sopimisen. Tämä sitoumus annettiin sen
jälkeen, kun komissio oli päätellyt, että autojen erikoiskuljetukset valtamerialuksilla eivät kuulu
neuvoston asetuksessa N:o 4056/86 linjakonferensseille myönnetyn poikkeuksen soveltamisalaan.

¥72∂ T-319/99, tuomio 4.3.2003 (ei vielä julkaistu).
¥73∂ COMP/D1/38.515.
¥74∂ COMP/D2/38.591.
¥75∂ IP/03/450.
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Neljä suurinta autojen valtamerikuljetuksiin erikoistunutta laivayhtiötä maailmassa, NYK Line, Mitsui
O.S.K. Lines, K-Line ja Wallenius Wilhelmsen AS, jotka kaikki olivat FEFC:n jäseniä, olivat yhdessä
vahvistaneet autojen ja muiden ajoneuvojen kuljetushinnat useiden vuosikymmenten ajan. Komissio sai
tämän tietoonsa vasta tutkiessaan kauppaa, jolla Wallenius Lines ja Wilhelm Wilhelmsen ASA hankkivat
omistukseensa Hyundai Merchant Marinen valtamerikuljetuksiin liittyvän liiketoiminnan vuoden 2002
lopussa (76). Tämän yrityskaupan hyväksymisen jälkeen komissio päätti aloittaa erillisen tutkimuksen
FEFC:hen kuuluvien autojen merikuljetuksia harjoittavien yhtiöiden toteuttamasta hinnoista
sopimisesta (77). Tutkimuksen vuoksi FEFC luopui kyseenalaisista menettelytavoista.

Matkatoimistojen kannustinohjelmat (78)

Vuoden alussa komissio lopetti tutkimuksen, joka koski kahdeksan EU:n lentoyhtiön matkatoimistoille
suuntaamia kannustinohjelmia, joista BA oli kannellut sen omia kannustinohjelmia koskevan komission
tutkimuksen yhteydessä. Tämä tutkimus oli vuonna 1999 johtanut sakkopäätökseen, jossa todettiin, että
BA:n Yhdistyneen kuningaskunnan matkatoimistoille suuntaamat kannustinohjelmat rikkoivat
perustamissopimuksen 82 artiklaa.

Yhdistyneen kuningaskunnan matkatoimistoille suunnattuja kannustinohjelmiaan koskevan komission
tutkimuksen yhteydessä BA kanteli kahdeksasta muusta EU:n lentoyhtiöstä (79) väittäen, että niiden
kannustinohjelmat sisälsivät piirteitä, joita komissio vastusti BA:n tapauksessa. Päätöksen jälkeen
komissio toteutti tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että BA:ta koskevassa päätöksessä vahvistettuja
periaatteita sovelletaan EU:n muihin lentoyhtiöihin vastaavissa tilanteissa. BA:n tekemiä kanteluja
koskevien tutkimusten lisäksi komissio aloitti viran puolesta kolme menettelyä (80).

Komissio tutki näiden lentoyhtiöiden kaikki kannustinohjelmat. Joissakin tapauksissa komissio ei
toteuttanut perusteellista tutkimusta, esimerkiksi siitä syystä, että kyseinen lentoyhtiö ei selvästikään
ollut määräävässä asemassa merkityksellisillä markkinoilla (esim. Olympic Airways) tai koska
kansalliset viranomaiset olivat jo tutkineet asian tai olivat tutkimassa sitä (esim. Alitalia, Iberia ja TAP).
Toisissa tapauksissa komissio analysoi huolellisesti voimassa olevia kannustinohjelmia ja kehotti
kyseisiä lentoyhtiöitä tekemään eräissä tapauksissa huomattaviakin muutoksia. Näin oli erityisesti Air
Francen ja Lufthansan tapauksessa.

Tutkimusten seurauksena komissio ilmoitti BA:lle kesä- ja joulukuun 2002 välisenä aikana, että se katsoo
muiden lentoyhtiöiden yksittäisten kannustinohjelmien olevan sopusoinnussa perustamissopimuksen
82 artiklan kanssa. Koska BA ei esittänyt lisähuomautuksia, komissio lopetti tutkimukset vuonna 2003.
Komissio lopetti myös viran puolesta aloittamansa menettelyt.

¥76∂ M.2879, EYVL C 258, 25.10.2002, IP/02/1780.
¥77∂ COMP/D2/38.591.
¥78∂ COMP/D2/37.119 (BA / Air France), COMP/D2/37.117 (BA/Lufthansa), COMP/D2/37.118 (BA/KLM), COMP/D2/37.234

(BA/Alitalia), COMP/D2/37.235 (BA / Austrian Airlines), COMP/D2/37.236 (BA / Olympic Airways), COMP/D2/37.237
(BA/Sabena), COMP/D2/37.238 (BA/SAS), COMP/D2/37.675 (TAP), COMP/D2/37.676 (Iberia), COMP/ D2/37.677 (Aer
Lingus).

¥79∂ Sabena, Alitalia, Olympic Airways, Lufthansa, Air France, Austrian Airlines, KLM ja SAS. 
¥80∂ Iberiaa, Aer Lingusia ja TAP:tä vastaan.
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Energia

Marathon (81)

Komissio lopetti tutkimuksen, joka koski EU:n kilpailusääntöjen rikkomista, johon alankomaalaisen
kaasuyhtiön Gasunien (82) ja saksalaisen kaasuyhtiön BEB:n (83) epäiltiin syyllistyneen. Kyseiset yhtiöt
olivat yhdessä kolmen muun Manner-Euroopan kaasuyhtiön kanssa kieltäytyneet myöntämästä pääsyä
putkiverkkoonsa yhdysvaltalaisen öljyn- ja kaasuntuottajan Marathonin norjalaiselle tytäryhtiölle
1990-luvulla. Asian käsittely voitiin lopettaa sen jälkeen, kun yritykset olivat antaneet merkittäviä
sitoumuksia, jotka paransivat järjestelmää antaen kolmansille osapuolille mahdollisuuden käyttää niiden
putkiverkkoja. Samanlaiseen sovitteluratkaisuun oli vuoden 2001 lopussa päästy saksalaisen kaasuyhtiön
Thyssengasin kanssa (84). Kaksi muuta asiassa mukana ollutta yhtiötä ovat suuri saksalainen ja
ranskalainen operaattori. Asian käsittely sai alkunsa Marathonin tekemästä kantelusta, joka myöhemmin
peruttiin Marathonin ja eurooppalaisten yhtiöiden päästyä sovintoon ilman oikeuskäsittelyä. Komissio
kuitenkin jatkoi tutkimustaan, koska Marathonin ja eurooppalaisten yhtiöiden välinen sovitteluratkaisu ei
poistanut epäiltyä EU:n kilpailulainsäädännön rikkomista.

Gasunien ja BEB:n antamat sitoumukset tutkimuksen lopettamiseksi liittyvät neljään pääseikkaan:
avoimuuteen, tasapainottamiseen, verkkoonpääsyä koskevien pyyntöjen käsittelyyn sekä ylikuormituksen
hallintaan.

– Lisätäkseen verkkoonpääsyjärjestelmiensä avoimuutta Gasunie ja BEB tarjoutuivat tekemään jakelu-
yhtiöille helpommaksi saada tietoja saatavilla olevasta siirtokapasiteetista kaasuverkkojensa
tärkeimmissä sisääntulo- ja poistumiskohdissa julkaisemalla tietoja Internet-sivuillaan.

– Tasapainottamisessa Gasunie ja BEB auttavat jakeluyhtiöitä, joiden toimituslähde on joustava,
välttämään epätasapainotilanteita, joita voi esiintyä, jos sisääntulevan ja poismenevän kaasun määrä ei
ole sama tai poikkeaa ennustetuista määristä. Gasunie ja BEB luovat maksuttoman online-tasapaino-
tusjärjestelmän. BEB antaa lisäksi yritysten käyttää varastointikapasiteettiaan, vaikka teknisiä
vähimmäisvirtavaatimuksia ei täytettäisi. Ainoana ehtona on, että muut jakeluyhtiöt (yksin tai yhdessä)
täyttävät samaan aikaan vähimmäisvirtaa koskevat vaatimukset (ns. back pack -periaate).

– Sekä Gasunie että BEB sitoutuvat myös parantamaan verkkoonpääsyä koskevien pyyntöjen käsittelyä
ottamalla käyttöön online-varausmenettelyn, jonka ansiosta toisinaan pitkätkin vastausajat poistuvat.
Online-varaukset ovat erityisen hyödyllisiä lyhyen aikavälin kaupoissa.

– Ylikuormituksen hallinnan osalta Gasunie ja BEB ovat mahdollistaneet jälkimarkkinoiden syntymisen
antamalla asiakkaiden myydä ja vuokrata edelleen siirtokapasiteettia kolmansille. Sen lisäksi BEB on
sitoutunut ottamaan käyttöön ”käytä tai menetä” -periaatteen, joka koskee sen oman kaasun trading-
osaston kapasiteettivarauksia. Tämä sitoumus tarkoittaa sitä, että kolmansilla osapuolilla on pyynnöstä
oikeus käyttää käyttämätöntä siirtokapasiteettia.

On syytä huomata, että komission ja Alankomaiden sääntelyviranomaisen Dte:n, jolla on erittäin
aktiivinen rooli Alankomaiden markkinoilla ja joka jatkossakin valvoo Gasunien verkkoonpääsyjär-
jestelmää, esittämien selvien vaatimusten jälkeen Gasunie oli jo merkittävästi parantanut verkkoonpääsy-

¥81∂ COMP/E3/36.246.
¥82∂ Lehdistötiedote IP/03/547, 16.4.2003.
¥83∂ Lehdistötiedote IP/03/1129, 29.7.2003.
¥84∂ Lehdistötiedote IP/01/1641, 23.11.2001.
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järjestelmäänsä ennen sitoumusten voimaantuloa. Komission yksiköt ottivat tämän huomioon
hyväksyessään Gasunien antamat sitoumukset.

BEB:n osalta olennainen osa sitoumuksia oli sisääntulo- ja poistumiskohtiin perustuvan
verkkoonpääsyjärjestelmän käyttöönotto. Gasunie oli ottanut tällaisen järjestelmän käyttöön jo vuotta
aikaisemmin. Järjestelmän etuna on se, että jakeluyhtiöt voivat varata kapasiteettia ainoastaan
relevanteista sisääntulo- ja poistumiskohdista eikä niiden tarvitse maksaa kaasunsiirrosta koko
teoreettiselta sopimusreitiltä, joka ei kuvasta varsinaisia kaasuvirtoja. BEB sitoutui myös neuvottelemaan
muiden putkiverkko-operaattorien kanssa mahdollisesta yhteistyöstä, jonka avulla sisääntulo- ja
poistumiskohtiin perustuvan järjestelmän käyttö ulotettaisiin laajemmalle alueelle.

Sitoumukset tulivat voimaan pian sovitteluratkaisujen vastaanottamisen jälkeen ja ovat voimassa vuoteen
2007. Riippumaton toimitsijamies valvoo niiden noudattamista ja raportoi säännöllisesti komissiolle.
Lisätietoja asiasta on saatavilla Gasunien ja BEB:n Internet-sivustoilla, joilla on julkaistu julkiset
toisinnot sitoumuksista.

Dong/DUC (85)

Kilpailun pääosasto tiiviissä yhteistyössä Tanskan kilpailuviranomaisten kanssa pääsi huhtikuussa
sovitteluratkaisuun kilpailuoikeudellisessa tutkimuksessa, joka koski pääasiassa Tanskan suurimpien
kaasuntuottajien Shellin, A.P. Møllerin ja ChevronTexacon välisiä yhteismarkkinointijärjestelyjä.
Sovitteluratkaisun seurauksena yritykset sitoutuivat markkinoimaan tuotantonsa tulevaisuudessa
itsenäisesti ja varaamaan merkittäviä kaasumääriä uusille asiakkaille. Aikaisemmin ne olivat myyneet
kaiken kaasunsa Tanskan vakiintuneelle kaasunjakelijalle DONGille. Sovitteluratkaisu noudattaa vuonna
2002 norjalaisten kaasuntuottajien kanssa sovittua ratkaisua (GFU) (86).

Tutkimus koski Danish Underground Consortium -yhteenliittymää (DUC), joka vastaa 90 prosentista
Tanskan kaasuntuotannosta ja jonka osapuolet ovat Shell (46 %), A.P. Møller (39 %) ja ChevronTexaco
(15 %). Tutkimus koski lisäksi DONGin ja DUC:n välisen toimitussuhteen eräitä yksityiskohtia, jotka
perustuvat DONGin kunkin DUC:n osakkaan kanssa vuosina 1979, 1990 ja 1993 tekemiin
kaasunmyyntisopimuksiin. Sopimusten mukaan DUC:n osakkaat myyvät DONGille niin paljon kaasua,
että se tyydyttää koko Tanskan kysynnän. Ylimääräinen kaasu myydään Ruotsiin ja Saksaan.

Komissio keskittyi ensin tarkastelemaan yhteismarkkinointijärjestelyjä ja DUC:n käsitystä, jonka mukaan
järjestelmä kuuluu perustamissopimuksen 81 artiklan 3 kohdan soveltamisesta erikoistumissopimusten
ryhmiin 29 päivänä marraskuuta 2000 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2658/2000 (87)
(erikoistumissopimuksia koskeva ryhmäpoikkeusasetus) soveltamisalaan. Kyseisessä asetuksessa
myönnetään poikkeus tietyille yhteisen jakelun muodoille. DUC:n osakkaat väittivät erityisesti, että niiden
yhteismarkkinointitoiminnot kuuluvat tämän asetuksen 3 artiklan b kohdan soveltamisalaan, jossa annetaan
tietyissä olosuhteissa lupa yhdessä tuotettujen tuotteiden yhteiseen jakeluun. Kilpailun pääosasto ei yhtynyt
tähän näkemykseen. DUC:n osakkaiden yhteismarkkinointi oli ”riippumattomien tuottajien välistä
myynnin yhteistä yhteensovittamista” eikä ”yhteistä jakelua”. Lisäksi komission yksiköt kiinnittivät
osapuolten huomion erikoistumissopimuksia koskevan ryhmäpoikkeusasetuksen johdanto-osan
8 kappaleeseen, jonka mukaan erikoistumisella pitäisi olla se vaikutus, että ”asianomaiset yritykset voivat

¥85∂ COMP/E3/38.187.
¥86∂ Lehdistötiedote IP/02/1084, 17.7.2002, ks. myös Competition Policy Newsletter 2000, 3rd edition, s. 50 alkaen.
¥87∂ EYVL 304, 5.12.2000, s. 3. On syytä huomata, että asetusta N:o 2658/2000 edeltävää asetusta (asetus N:o 417/85

sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella N:o 151/93) ei voitu soveltaa kyseisen asetuksen 3 artiklan 1 kohdan
b alakohdassa säädettyjen liikevaihdon raja-arvojen vuoksi.
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keskittyä tiettyjen tuotteiden valmistukseen ja siten toimia tehokkaammin ja toimittaa tuotteet
edullisemmin”. Komission yksiköiden mukaan näin on tuskin koskaan tämänhetkisten kaasun
yhteistuotantomuotojen tapauksessa.

DUC:n osakkaat seurasivat norjalaisten kaasuyhtiöiden GFU-asiassa antamaa esimerkkiä ja lupasivat
lopettaa yhteismarkkinointijärjestelynsä ja markkinoida kaasunsa tulevaisuudessa itsenäisesti, vaikka ne
eivät muuttaneetkaan käsitystään tilanteen oikeudellisesta tulkinnasta. Uusien toimitussuhteiden
luomisen edistämiseksi DUC:n osakkaat myyvät uusille asiakkaille 7 miljardia kuutiometriä kaasua
viiden vuoden ajanjaksolla, joka alkaa 1. tammikuuta 2005 tai mahdollisuuksien mukaan aikaisemmin,
toisin sanoen kun uutta kaasua on saatavilla. Vuositasolla määrä vastaa noin 1,4 miljardia kuutiometriä
eli 17 prosenttia DUC:n osakkaiden kokonaistuotannosta. Kilpailun pääosasto hyväksyi tämän
sitoumuksen, sillä se uskoo, että sitoumus helpottaa kilpailun lisäämistä Tanskan markkinoilla, joita
DONG edelleen hallitsee, ja lisää kilpailua naapurimarkkinoilla kuten Alankomaissa ja/tai Saksassa.
Tältä osin on huomattava, että DUC:n osakkaat ja DONG ovat päättäneet rakentaa uuden kaasuputken,
joka yhdistää Tanskan kaasuesiintymät ja Manner-Euroopan olemassa olevan infrastruktuurin (88). Uusi
putki on tarkoitus ottaa käyttöön viimeistään 1. tammikuuta 2005.

Osapuolten nimenomaisesta pyynnöstä Tanskan kilpailuviranomaiset osallistuivat kilpailun pääosaston
kanssa käytyihin neuvotteluihin. Kilpailun pääosasto ja Tanskan kilpailuviranomaiset totesivat
neuvottelujen aikana, että DUC:n osakkaiden ja DONGin välisiin kaasuntoimitussopimuksiin sisältyi
kilpailun vastaisia ehtoja.

Kaasuntoimitussopimuksiin sisältyi lauseke, joka velvoitti DONGin alennusten tai erityishintojen
vastineeksi ilmoittamaan DUC:n osakkaille tietyille asiakasryhmille myydyt määrät. Komission
yksiköiden mukaan nämä ilmoitusvelvoitteet merkitsevät ”käyttörajoitusta”, sillä DONG ei voi myydä
kaasua vapaasti mille tahansa asiakkaalle menettämättä erityishinnan tuomaa etua. Tältä osin komission
yksiköt selittivät, että käyttörajoitukset ovat vakavimpia rajoituksia, sillä ne koskevat aluetta, jolle myyjä
voi myydä sopimustuotteita tai -palveluja, tai asiakkaita, joille se voi myydä niitä (89). Kun tällaisia
rajoituksia sovelletaan kaasun myynnissä, ne johtavat markkinoiden jakamiseen, mikä on ristiriidassa
EY:n kilpailulainsäädännön ja kaasun yhteismarkkinoiden luomisen kanssa. DUC:n osakkaat ja DONG
suostuivat muuttamaan toimitussopimuksiaan myös tältä osin, mutta ne pysyivät oikeudellisessa
kannassaan. Komission yksiköt olivat tyytyväisiä tähän päätökseen, sillä sen ansiosta DONG voi myydä
kaasua minne ja kenelle tahansa harkintansa mukaan ja erityisesti ilmoittamatta näistä kaupoista DUC:n
osakkaille.

DUC:n osakkaiden ja DONGin välisiin sopimuksiin sisältyi myös DUC:n osakkaita koskeva velvoite
tarjota kaikki tulevaisuudessa löytämänsä kaasu ensin DONGille. DONG sitoutui olemaan ostamatta
niitä määriä, jotka DUC:n osakkaat ovat varanneet uusille asiakkaille. DONG sitoutui myös olemaan
ostamatta lisää kaasua DUC:ltä ajanjaksolla, joka alkaa nykyhetkestä ja päättyy kolme vuotta sen
jälkeen, kun Tanskan ja Alankomaat yhdistävä uusi putki on otettu käyttöön.

Lisäksi DONG sitoutui vapauttamaan DUC:n osakkaat niin sanotusta ”välttämättömästä
sopeutusjärjestelmästä”. DONG tulkitsi sen oikeudeksi vähentää DUC:n osakkailta ostetun kaasun
määrää näiden alkaessa myydä kaasuaan Tanskan markkinoilla. DONGin mukaan DUC:n osakkaiden
kanssa tehdyt toimitussopimukset sisälsivät sopimusehdon, jonka mukaan DONGin on maksettava
kaasusta, vaikka se ei ottaisi sitä vastaan. DONG väitti, että tällaisen sopimusehdon noudattaminen

¥88∂ Den Helder, NOGAT-putkiston kautta.
¥89∂ Ks. myös komission tiedonanto – Suuntaviivat vertikaalisista rajoituksista (EYVL C 291, 13.10.2000, s. 1, johdanto-osan

49 kappale).
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edellyttäisi Tanskan markkinoiden suojelua. Muutoin tuottaja/myyjä voisi myydä kaasunsa kahdesti,
kerran ostajalle (vaikka sitä ei otettaisikaan vastaan) ja jälleen kerran ostajan entisille asiakkaille.

Kilpailun pääosasto katsoo, että välttämättömällä sopeutusjärjestelmällä on sama vaikutus kuin niin
sanotulla vähennyslausekkeella, joka aikaisemmin käsitellyssä asiassa todettiin mahdollisesti
kilpailunvastaiseksi (90). Kilpailun pääosaston mukaan vähennyslausekkeilla on samankaltaisia
vaikutuksia kuin yksinoikeuslausekkeilla – joista ne yleensä ovat lähtöisin – nimittäin estää toimittajaa
(tässä tapauksessa DUC:n osakkaita) tulemasta tuotantoketjun loppupään markkinoille tai ainakin
pienentää toimittajan houkutusta myydä suoraan kyseisille markkinoille. Tätä ei voitu hyväksyä, koska
ostajalla (tässä tapauksessa DONG) on määräävä asema kyseisillä Tanskan markkinoilla. Komission
yksiköt väittivät erityisesti, että markkinoiden vapauttamisen jälkeen kotimarkkinoiden suojelu ei enää
ole oikeutettua, kun Tanskan muihin Manner-Euroopan markkinoihin yhdistävät uudet putket otetaan
käyttöön.

Kilpailun pääosasto ja Tanskan kilpailuviranomaiset pitivät DONGin väitettä oikeutettuna edellyttäen,
että DONGilla on vähäiset mahdollisuudet myydä kaasua Tanskan ulkopuolelle rajallisten
siirtoyhteyksien vuoksi. DONG pysyi oikeudellisessa kannassaan, mutta suostui vapauttamaan DUC:n
osakkaat sopimusvelvoitteesta kuusi kuukautta uuden kaasuputken käyttöönoton jälkeen (91). DONG
selvensi myös, että se ei sovella sopeutusjärjestelmää kaasuun, joka on peräisin muualta kuin DUC:n
kaasukentiltä.

Helpottaakseen DUC:n osakkaiden ja muiden potentiaalisten toimittajien pääsyä Tanskan markkinoille
DONG sitoutui myös ottamaan käyttöön järjestelmän, joka helpottaa pääsyä sen merenalaiseen
putkistoon, joka yhdistää Tanskan kaasuesiintymät Tanskan mantereelle. DONG sitoutui erityisesti
lisäämään järjestelmän läpinäkyvyyttä julkistamalla tietoja käytettävissä olevasta kapasiteetista,
sallimalla maaputkistoihin pääsyyn sovellettavan järjestelmän mukaisen lyhyen aikavälin kaupan ja
ottamalla käyttöön irtisanottavissa olevat kuljetussopimukset.

Asia on hyvä esimerkki kilpailulainsäädännön roolista Euroopan kaasumarkkinoiden vapauttamisessa,
joka johtaa parempiin palveluihin ja alhaisempiin hintoihin niin yrityksille kuin kuluttajille.

Koska Tanskan kilpailuviranomaiset valvovat, noudattavatko DUC:n osakkaat ja DONG komissiolle ja
Tanskan kilpailuviranomaisille antamiaan sitoumuksia, asia on hyvä esimerkki myös siitä, kuinka
komissio ja kansalliset kilpailuviranomaiset voivat yhteistyössä varmistaa kilpailukykyisen
liiketoimintaympäristön.

4 Yhteisöjen tuomioistuinten tuomiot

Rasiteoikeudet Luxemburgissa

Euroopan yhteisöjen tuomioistuin totesi 12. kesäkuuta, että Luxemburgin suurherttuakunta on
laiminlyönyt velvoitteensa, koska se ei ole taannut kilpailusta telepalvelumarkkinoilla 28. kesäkuuta

¥90∂ EdF Trading/WINGAS, ks. lehdistötiedote IP/02/1293, 12.9.2002.
¥91∂ Ratkaisu DONG/DUC-asiassa vahvistaa aikaisemman asian EdF Trading / WINGAS ja vie komission

päätöksentekokäytäntöä eteenpäin. Saksalainen kaasuyhtiö WINGAS oli suostunut olemaan käyttämättä EdF Tradingin
kanssa tekemiensä toimitussopimusten sisältämää vähennyslauseketta, jos kyseinen yhtiö myy kaasua muille
tukkumyyjille Saksassa. Sopeutusjärjestelmän poistaminen DONG/DUC-asiassa koskee myös myyntiä muille asiakkaille
kuin tukkumyyjille, toisin sanoen pääasiassa teollisuuskäyttäjille.
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1990 annetun komission direktiivin 90/388/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna 13. maaliskuuta 1996
annetulla komission direktiivillä 96/19/EY, 4 d artiklan tosiasiallista saattamista osaksi kansallista
lainsäädäntöä (92). Komissio oli aloittanut rikkomisesta johtuvan menettelyn Luxemburgia vastaan, koska
rasiteoikeuksien myöntämistä valtion maille koskeva lisensointijärjestelmä ei ollut riittävän avoin. Näin
suosittiin julkista teleoperaattoria EPT:tä verrattuna uusiin markkinoille tulijoihin, joiden oli aloitettava
julkisten televerkkojensa käyttöönotto.

Vuonna 1997 annetussa Luxemburgin televiestintälaissa luotiin muun muassa televerkkojen tarjontaa
varten lisensointijärjestelmä ja annettiin lisenssinhaltijoille rasiteoikeudet valtion maille ja valtion mailla
olevaan infrastruktuuriin (rautatiet, moottoritiet). Ennen verkkolaitteiden (kaapelit, ilmajohdot)
asentamista oli toimitettava ”sijoitussuunnitelma ja järjestelmää koskevat yksityiskohdat” valtion maasta
vastaavalle viranomaiselle. Kansallisten ja paikallisten viranomaisten valtuudet myöntää tarvittavat luvat
eivät kuitenkaan olleet selviä. Tästä on esimerkkinä eräs lisenssinhaltija (Coditel), joka lähetti
hakemuksen useille viranomaisille tuloksetta. Julkisten rautatielinjojen osalta ilmeni, että Luxemburgin
viranomaiset ovat itsekin eri mieltä siitä, mikä viranomainen on toimivaltainen käsittelemään
hakemuksia, jotka koskevat kaapeleiden asentamista rautatielinjoille.

Tuomioistuin vahvisti tuomiossaan, että hallinnolliset menettelyt ovat kokonaisuudessaan tarkasteltuina
kaikkea muuta kuin avoimet ja niin muodoin Luxemburgissa vallitseva tilanne voi estää yrityksiä
tekemästä hakemuksia rasiteoikeuksien saamiseksi.

Naloo (93)

Yhteisöjen tuomioistuin antoi 2. lokakuuta tuomion asiassa National Association of Licensed Opencast
Operators (Naloo) (94). Tässä tuomiossa osittain kumottiin ja osittain vahvistettiin ensimmäisen
oikeusasteen tuomioistuimen 7. helmikuuta 2001 antama tuomio (95), jossa kumottiin komission
toukokuussa 1998 tekemä päätös Naloon tekemän kantelun hylkäämisestä. Naloo väitti ensinnäkin, että
Central Electricity Generation Board (CEGB) oli soveltanut syrjiviä hintoja sen jäseniin ostaessaan hiiltä
vuosina 1973–1990. Tämä merkitsi sen mukaan EHTY:n perustamissopimuksen, joka ei enää ole
voimassa, 63 artiklan rikkomista. Se väitti myös, että saman ajanjakson aikana British Coal Corporation
(BCC) oli perinyt kohtuuttomia lupamaksuja hiilen avolouhinnan toimiluvista. Tämä merkitsi EHTY:n
perustamissopimuksen 66 artiklan rikkomista.

Tuomioistuin totesi tuomiossaan ensinnäkin, että päätöksen tekoajankohtana komissiolla oli toimivalta
käsitellä kyseinen kantelu, mutta korosti kuitenkin, että Naloon velvollisuutena oli esittää komissiolle
tosiseikat ja oikeudelliset seikat, joihin sen kantelu perustui. Sen jälkeen tuomioistuin totesi, että vuoden
1998 päätöksessä esitettyä analyysia BCC:n väitetyistä kohtuuttomista lupamaksuista ei voitu kiistää, ja
se vahvisti näin ollen tämän osan komission päätöksestä. Lopuksi se totesi, että ensimmäisen
oikeusasteen tuomioistuin oli tehnyt oikeudellisen virheen katsoessaan tuomiossaan, että kantelun
hylkäämisestä tehty päätös oli perusteluiltaan puutteellinen väitettyjen CEGB:n soveltamien syrjivien
hintojen osalta.

¥92∂ C-97/01.
¥93∂ COMP/E3/35.821.
¥94∂ Yhdistetyt asiat C-172/01 P, C-175/01 P, C-176/01 P ja C-180/01 P.
¥95∂ T-89/98, josta tiivistelmä kilpailupolitiikkaa koskevassa vuoden 2001 kertomuksessa, s. 216.
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Aminohappokartelli (96)

Tässä tuomiossa, joka koskee aminohappokartellia koskevaa päätöstä vastaan nostettuja kanteita, yhteisöjen
ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin suurelta osin vahvisti komission päätöksen, jossa määrättiin
sakkoja, pienentäen kuitenkin useimpien yritysten sakkoja. Useat seikat ovat erityisen kiinnostavia.

MUISSA MAISSA MÄÄRÄTTYJEN SAKKOJEN MERKITYS

Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin muistuttaa siitä, että kahdenkertaisen seuraamuksen
kieltoa koskeva periaate on yhteisön oikeuden yleinen periaate. Kyseistä periaatetta ei kuitenkaan voida
soveltaa tässä asiassa useista syistä:

– Yhteisöjen tuomioistuin on hyväksynyt sen, että yritys voi olla kahden rinnakkaisen menettelyn
kohteena samasta kilpailusääntöjen rikkomisesta, jos näiden menettelyjen tavoitteet ovat erilaiset.
Komission noudattamalla menettelyllä ja määräämillä seuraamuksilla ja toisaalta Yhdysvaltain ja
Kanadan viranomaisten noudattamilla menettelyillä ja määräämillä seuraamuksilla ei selvästikään ole
samoja tavoitteita (97);

– kahdenkertaisen seuraamuksen kieltoa koskevalla periaatteella ainoastaan kielletään valtion
tuomioistuinta tutkimasta sellaista rikosta tai määräämästä seuraamuksia sellaisesta rikoksesta,
josta asianomainen on jo vapautettu tai tuomittu kyseisessä valtiossa; periaate ei sitä vastoin estä
sitä, että henkilöä syytetään tai hänelle määrätään seuraamus samasta teosta kahdessa tai
useammassa eri valtiossa. Tällä hetkellä ei ole olemassa kansainvälisen julkisoikeuden periaatetta,
joka kieltäisi eri valtioiden viranomaisia tai tuomioistuimia syyttämästä tai tuomitsemasta
henkilöä samoista teoista.

Tuomioistuin hylkää myös väitteen, jonka mukaan komission olisi otettava huomioon kolmannen valtion
viranomaisten määräämä sakko (ks. 101–103 kohta). Tuomioistuin katsoo, että kantajat eivät ole näyttäneet
toteen, että aikaisemmat sakot määrättiin samojen tosiseikkojen perusteella: on ilmeistä, että Yhdysvalloissa
ja Kanadassa annetut tuomiot koskivat laajempaa sopimusten ja yhdenmukaistettujen menettelytapojen
kokonaisuutta. Siinäkin tapauksessa, että tuomioita voitaisiin pitää erillisinä, ei ole näytetty toteen, että
määrätty seuraamus olisi koskenut kartellin soveltamistoimia tai vaikutuksia muualla kuin Yhdysvalloissa
tai Kanadassa (sakot laskettiin kyseisiltä markkinoilta saadun liikevaihdon perusteella).

Yhteistyö hallinnollisen menettelyn aikana

– Kun yritys toimittaa komission kartellitutkimuksen aikana tietoja sellaisista toimista, joista sille ei
missään tapauksessa olisi voitu määrätä sakkoa asetuksen N:o 17 nojalla, kyse ei ole sakoista vapaut-
tamista tai sakkojen lieventämistä koskevan tiedonannon soveltamisalaan kuuluvasta yhteistyöstä.

– Tietojen toimittaminen, jota ei voida pitää sakoista vapauttamista tai sakkojen lieventämistä koskevan
tiedonannon soveltamisalaan kuuluvana yhteistyönä, mutta josta on kuitenkin apua komissiolle sen
tutkimuksissa, on suuntaviivojen soveltamisalaan kuulumatonta todellista yhteistyötä (suuntaviivojen
3 kohdan kuudennessa luetelmakohdassa tarkoitetussa merkityksessä). Tällaiset tiedot oikeuttavat
sakkojen lisäalentamiseen lieventävien seikkojen perusteella (98).

¥96∂ T-224/00, ADM.
¥97∂ Ensin mainitussa tapauksessa pyrittiin säilyttämään vääristymätön kilpailu Euroopan unionin alueella ja ETA:ssa, kun

jälkimmäisessä tapauksessa pyrittiin suojelemaan Yhdysvaltain ja Kanadan markkinoita.
¥98∂ Alennus lasketaan sakon perusmäärästä.
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Tuomioistuin hylkää komission perustelun, jonka mukaan huomattava osuus yritysten toimittamista
tiedoista annettiin vastauksena 11 artiklan mukaiseen tietopyyntöön, minkä vuoksi yhteistyö ei ollut
täysin vapaaehtoista. Se muistuttaa, että oikeuskäytännön mukaan sakonalennus on oikeutettu, kun yritys
toimittaa komissiolle enemmän tietoja kuin komissio voi vaatia asetuksen N:o 17 11 artiklan nojalla.

SAKON LOPULLISEN MÄÄRÄN LASKENTAMENETELMÄ

Kun otetaan huomioon suuntaviivojen sanamuoto, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin arvioi, että
raskauttavien tai lieventävien olosuhteiden perusteella hyväksyttyjä korotuksia tai alennuksia vastaavia
prosenttilukuja on sovellettava kilpailusääntöjen rikkomisen vakavuuden ja keston perusteella
määritettyyn sakon perusmäärään eikä kilpailusääntöjen rikkomisen keston perusteella sovelletun
aikaisemman korotuksen määrään tai raskauttavan tai lieventävän olosuhteen perusteella myönnetyn
ensimmäisen korotuksen tai alennuksen soveltamisen lopputulokseen.

B – Komission antamat tai ehdottamat uudet säädökset tai 
tiedonannot  

Nimi Päivämäärä Julkaisu

Komission suositus sähköisten viestintäverkkojen ja 
-palvelujen yhteisestä sääntelyjärjestelmästä annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/21/EY 
mukaisesti ennakkosääntelyn alaisiksi tulevista 
merkityksellisistä tuote- ja palvelumarkkinoista sähköisen 
viestinnän alalla 

11.2.2003 EUVL L 114, 8.5.2003

Muutetut asetukset N:o 3975/87 ja 3976/87 + asetus 
N:o 1/2003 (uudistus)

24.2.2003 KOM(2003) 91

Komission asetus (EY) N:o 358/2003, annettu 27 päivänä 
helmikuuta 2003, perustamissopimuksen 81 artiklan 3 
kohdan soveltamisesta tiettyihin vakuutusalan sopimusten, 
päätösten ja yhdenmukaistettujen menettelytapojen 
ryhmiin

27.2.2003 EUVL L 53, 28.2.2003, s. 8

Komission suositus ilmoituksista, määräajoista ja 
kuulemisista, joista säädetään sähköisten 
viestintäverkkojen ja -palvelujen yhteisestä 
sääntelyjärjestelmästä annetun Euroopan parlamentin 
ja neuvoston direktiivin 2002/21/EY 7 artiklassa 

23.7.2003 EUVL L 190, 30.7.2003

Muutettu asetus N:o 823/2000 (konsortiot) 30.9.2003 EUVL C 233, 30.9.2003

Nimi Päivämäärä Julkaisu

Vapaiden ammattien sääntely ja sen vaikutukset – 
huomautusten esittämistä koskeva pyyntö

27.3.2003 http://europa.eu.int/comm/
competition/index_fi.html

Neuvotteluasiakirja perustamissopimuksen 81 ja 
82 artiklan soveltamista meriliikenteeseen koskevista 
yksityiskohtaisista säännöistä annetun neuvoston asetuksen 
(ETY) N:o 4056/86 tarkistamisesta

27.3.2003 http://europa.eu.int/comm/
competition/index_fi.html
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C – EY:n perustamissopimuksen 81, 82 ja 86 artiklan nojalla tehdyt 
viralliset päätökset

1 Julkaistut päätökset

2 Muut viralliset päätökset (99)

2.1 Päätökset kantelun hylkäämisestä

Asia 
COMP/ Julkaistut päätökset Päätöksen 

päivämäärä Julkaisu

38.477 BA/SN Brussels Airlines (päätös olla 
vastustamatta)

10.3.2003 10.3.2003 (kilpailun pääosaston 
Internet-sivusto)

38.279 Ranskalainen naudanliha 2.4.2003 EUVL L 209, 19.8.2003, s. 12–41

36.700 Teollisuus- ja lääkintäkaasut – 24.7.2002 
tehdyn päätöksen 2003/207/EY muuttaminen

9.4.2003 EUVL L 123, 17.5.2003, s. 49–50

38.370 O2 UK Limited / T-Mobile UK Limited – 
Yhdistyneen kuningaskunnan verkon 
yhteiskäyttöä koskeva sopimus

30.4.2003 EUVL L 200, 7.8.2003, s. 59–84

37.451 – 
37.578 – 
37.579

Deutsche Telekom AG 21.5.2003 EUVL L 263, 14.10.2003, s. 9–41

37.975 Yamaha 16.7.2003

38.369 3G-verkon yhteiskäyttö Saksassa 16.7.2003 EUVL L 75, 12.3.2004, s. 32

38.233 Wanadoo Interactive 16.7.2003 Ei vielä julkaistu

37.398 UEFA 23.7.2003 EUVL L 291, 8.11.2003, s. 25

38.044 IMS (välitoimien peruuttaminen) 13.8.2003 EUVL L 268, 18.10.2003, s. 69–72

37.685 GVG/FS 25.8.2003 EUVL L 11, 16.1.2004, s. 17

37.370 Sorbaatit 1.10.2003 Ei vielä julkaistu 

35.470-
35.473

ARA, ARGEV, ARO 
(puuttumattomuustodistus ja velvoitteita 
sisältävä poikkeuslupa)

16.10.2003 Kilpailun pääosaston Internet-
sivusto

38.170 REIMS II -sopimus 23.10.2003 EUVL L 56, 24.2.2004, s. 76

38.359 Sähköiset ja mekaaniset hiili- ja grafiittituotteet 3.12.2003 EUVL L 125, 28.4.2004, s. 45

37.857 Orgaaniset peroksidit 10.12.2003 Ei vielä julkaistu

38.240 Kupariset teollisuusputket 16.12.2003 EUVL L 125, 28.4.2004, s. 50

38.479 BA/Iberia 16.12.2003 Kilpailun pääosaston Internet-
sivusto

38.287 Telenor + Canal + + Canal Digital 29.12.2003 Kilpailun pääosaston Internet-
sivusto

¥99∂ Ei julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Asia
COMP/ Nimi Päätöksen päivämäärä

33.690 Caterpillar 1.4.2003

38.455 EAEPC GlaxoSmithKline 2.4.2003
KILPAILURAPORTTI 2003



226  XXXIII KILPAILUSÄÄNTÖJEN SOVELTAMINEN EUROOPAN UNIONISSA
2.2 Muut julkaisemattomat päätökset

D – Hallinnollisella kirjeellä päätökseen saatetut asiat vuonna 2003 100

38.391 Gaststaette Alt Hueckeswagen / GEMA+GEZ+Bundesrepublik 
Deutschland

4.4.2003

38.575 Werlich Thomas / Stadtwerke Elmshorn 6.6.2003

38.289 – 
38.460

On Guard Plus Ltd vs Elmo-Tech Ltd 24.7.2003

38.138 NIESTROY STANZ / GEMA 21.10.2003

38.323 AMBIANCE 17 / SACEM 7.11.2003

Asia 
COMP/ Nimi Päätöksen päivämäärä

38.589 Lämmönkestäväksi tekevät aineet (oikeudellinen luottamuksellisuus) 8.5.2003

Asia 
COMP/ Nimi Päivämäärä Hallinnollisen  

kirjeen laji ¥100∂

38.483 Ydinvoimaenergiaa koskeva sopimus 8.1.2003 2

38.267 Metsä-Serla (M. Real) + Myllykoski 9.1.2003 2

37.278 Lonza 3.2.2003 1

38.139 De Beers: DTC ‘Supplier of choice’ 5.2.2003 1

37.920 3G Patent Platform + 18 14.2.2003 1

37.748 Patek Philippe SA 19.2.2003 2

36.237B TPS + 7 5.3.2003 2

38.419 Spanair + Portugalia 10.3.2003 2

38.544 MAN Roland + Manugraph 8.4.2003 1

38.194 Neste Markkinointi Oy + Jakeluasema Timo Peltonen Ky 10.4.2003 1

38.195 Neste Markkinointi Oy + Kaustinen Motelli Oy 10.4.2003 2

38.468 Vuoden 2004 olympialaisten lipunmyyntijärjestelyt 14.4.2003 1

37.904 Interbrew 15.4.2003 1

37.986 Pioneer-Magirus 12.5.2003 1

38.020 PSA + Ford Diesel Engine Cooperation 21.5.2003 2

38.524 Eutelsat S.A. + France Télécom S.A. 2.6.2003 1

38.588 CECED – Pesukoneet II 26.6.2003 2

38.259 DRK&LRK-Blutspendedienst + Arbeitsgemeinschaft der 
Aertze / Chiron Corp. + Hoffmann-La Roche

30.6.2003 2

38.787 Philips – Sony 25.7.2003 1–3

38.220 Siemens-NEC-Mobisphere 25.7.2003 3

38.065 Aer Lingus + British Airways 22.8.2003 2

38.730 BP Lubricants 19.9.2003 2

¥100∂ 1 = puuttumattomuustodistus – 81 artiklan 1 kohta tai 82 artikla
2 = yksittäispoikkeus – 81 artiklan 3 kohta
3 = yhdenmukaisuus tiedonannon/ryhmäpoikkeuksen kanssa.
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Kielteisellä hallinnollisella kirjeellä päätökseen saatetut asiat

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 kolmansia kehotetaan esittämään huomautuksensa 
ehdotetuista toimenpiteistä

3 ”Carlsberg-ilmoitukset” (rakenteellisista yhteistoiminnallisista yhteisyrityksistä)

Asia 
COMP / Nimi Päivämäärä

37.430 Rolex 30.4.2003

37.675 TAP – matkatoimistojen provisiot 22.5.2003

Asia 
COMP / Nimi Julkaisu

38.170 REIMS II (Deutsche Post + La Poste + De Post + 14) EUVL C 94, 23.4.2003, s. 3–11

38.287 Telenor + Canal+ + Canal Digital EUVL C 149, 26.6.2003, s. 16–17

37.214 DFB EUVL C 261, 30.10.2003, s. 13

Asia 
COMP / Nimi Julkaisu

38.730 BP Lubricants EUVL C 126, 28.5.2003, s. 5–6

38.345 Asetuksen N:o 4056/86 tarkistaminen 27.3.2003 – Intranet

Asia
COMP / Nimi Julkaisu

38.553 Dentsu + Publicis + Madame EB EUVL C 30, 8.2.2003, s. 29

38.526 Österreichisher Terrorpool EUVL C 49, 1.3.2003, s. 3

38.576 IRTS EUVL C 54, 8.3.2003, s. 2

38.606 Groupement Cartes Bancaires EUVL C 80, 3.4.2003, s. 13

38.775 Orde van Vlaamse Balies EUVL C 207, 3.9.2003, s. 22

38.733 AMP – Nouvelles CGFP EUVL C 240, 7.10.2003, s. 5

38.772 Cannesin sopimuksen voimassaolon jatkamista koskeva 
sopimus

EUVL C 282, 25.11.2003, s. 14
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F – Lehdistötiedotteet

IP/03/1797 19.12.2003 Komissio epäilee ruotsalaista TeliaSoneraa määräävän aseman väärinkäytöstä 
nopeiden Internet-yhteyksien tarjontamarkkinoilla

IP/03/1748 16.12.2003 Komissio pääsee Englannin valioliigan ja BskyB:n kanssa tilapäiseen 
sopimukseen jalkapallo-oikeuksista

IP/03/1746 16.12.2003 Komissio määrää kolmelle yritykselle sakkoja teollisuusputkikartellissa

IP/03/1740 16.12.2003 Komissio hyväksyy Saksan uudet alusrahoituksen takausohjelmat

IP/03/1700 10.12.2003 Komissio määrää sakkoja orgaanisten peroksidien alan kartelliin osallistuneille 
yrityksille

IP/03/1651 3.12.2003 Komissio määrää sakkoja viidelle hiili- ja grafiittituotteiden kartelliin 
osallistuneelle yritykselle

IP/03/1607 26.11.2003 Komissio hyväksyy aikaisempaa edullisemmat säännöt laivanrakennusalan 
innovaatioiden tukemiselle

IP/03/1500 5.11.2003 Komissio vastustaa Belgian arkkitehtien liiton suosittelemaa 
vähimmäishintataulukkoa

IP/03/1491 31.10.2003 Komissio lopettaa asiassa FIA / Formula 1 vuonna 2001 saavutetun 
sovitteluratkaisun noudattamisen valvonnan

IP/03/1438 23.10.2003 Ulkomaanpostimaksut 17 eurooppalaisen postitoiminnan harjoittajan välillä 
hyväksytty vuoteen 2006 asti

IP/03/1405 17.10.2003 Komissio hyväksyy Itävallan pakkausjätteen hävitysjärjestelmän

IP/03/1345 6.10.2003 Komissio pääsee sovintoon Gazpromin ja ENI:n kanssa alueellisia rajoituksia 
sisältävistä lausekkeista

IP/03/1341 3.10.2003 Komissio ehdottaa uutta poikkeusta patenttien ja taitotiedon lisensoinnille

IP/03/1340 3.10.2003 Komissio käynnistää kilpailumenettelyjen täydellistä uudistamista käsitteleviä 
tekstiluonnoksia koskevan kuulemismenettelyn

IP/03/1330 1.10.2003 Komissio määrää neljälle sorbaattikartelliin osallistuneelle yritykselle yhteensä 
138,4 miljoonan euron sakot

IP/03/1318 30.9.2003 Autokaupan ja huoltopalvelujen uudet kilpailusäännöt

IP/03/1246 15.9.2003 Komissio tyytyväinen uudesta laista, joka sallii Japanin ja EU:n lakimiesten 
kumppanuudet

IP/03/1203 5.9.2003 Komissio tutkii ensimmäisen asian uusien sähköisen viestinnän 
sääntelypuitteiden nojalla

IP/03/1182 28.8.2003 Komissio ryhtyy toimiin poistaakseen valtion rautatieyhtiöillä kansainvälisten 
matkustajapalvelujen alalla olevan kuristusotteen

IP/03/1159 13.8.2003 NDC Health kykenee nyt kilpailemaan IMS Healthin kanssa ilman komission 
toimenpiteitä

IP/03/1152 7.8.2003 Komissio hyväksyy Philipsin ja Sonyn CD-lisensointiohjelman

IP/03/1150 6.8.2003 Komissio tarjoaa Microsoftille viimeisen mahdollisuuden huomautusten 
esittämiseen ennen kilpailunrajoituksia koskevan tutkintansa päättämistä

IP/03/1136 31.7.2003 Komissio varoittaa AstraZenecaa Losec-lääkettä koskevan kilpailuoikeudellisen 
tutkimuksen alustavista tuloksista

IP/03/1129 29.7.2003 Komissio sopi Marathonia koskevan asian saksalaisen kaasuyhtiön BEB:n kanssa

IP/03/1117 25.7.2003 Tuoreimman autojen hintavertailun mukaan ryhmäpoikkeusasetus ei vielä 
hyödytä kuluttajaa

IP/03/1106 24.7.2003 Jalkapallon Saksan Bundesliigan lähetysoikeuksille uusi 
markkinointijärjestelmä

IP/03/1105 24.7.2003 Komissio hyväksyy UEFA:n soveltamat uudet Mestarien liigan 
lähetysoikeuksien myyntijärjestelyt

IP/03/1089 23.7.2003 Komissio valmis takaamaan sähköisen viestinnän sääntelyn yhteensovittamisen 
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IP/03/1028 16.7.2003 Komissio määrää Yamahalle sakon kaupan rajoittamisesta ja 
jälleenmyyntihintojen määräämisestä Euroopassa

IP/03/1026 16.7.2003 Komissio hyväksyy kolmannen sukupolven matkaviestintäverkon yhteiskäytön 
Saksassa

IP/03/1025 16.7.2003 Nopeat Internet-yhteydet: komissio määrää Wanadoolle sakon määräävän 
aseman väärinkäytöstä

IP/03/866 19.6.2003 Komissio aloittaa Pokémon-keräilytarrojen ja -korttien jakelukäytäntöä 
koskevan menettelyn Toppsia vastaan

IP/03/738 23.5.2003 Komissio hyväksyy Ateenan olympiakisojen lipunmyyntijärjestelyt

IP/03/717 21.5.2003 Komissio määrää Deutsche Telekomille sakkoja kilpailunvastaisten tariffien 
perimisestä pääsystä sen verkkoon

IP/03/677 13.5.2003 Hyväksyntä riskintasausjärjestelmälle Irlannin sairausvakuutusmarkkinoilla

IP/03/655 8.5.2003 Komissio lopettaa Audiovisual Sportia koskevan tutkimuksen Sogecablen ja 
Via Digitalin sulautuman jälkeen

IP/03/603 30.4.2003 Komissio uudistaa kilpailupääosastonsa organisaation ennen EU:n 
laajentumista

IP/03/589 30.4.2003 Komissio hyväksyy kolmannen sukupolven matkaviestintäverkon yhteiskäytön 
Yhdistyneessä kuningaskunnassa

IP/03/566 24.4.2003 Komissio ja Tanskan kilpailuviranomaiset avaavat Tanskan kaasumarkkinat

IP/03/557 23.4.2003 Komissio ehdottaa poikkeusta REIMS II -sopimukselle: ehtona muiden pääsy 
järjestelmään

IP/03/547 16.4.2003 Komission kilpailupääosasto sopii Marathon-asian Gasunien kanssa

IP/03/545 15.4.2003 Euroopan komissio avaa Interbrew’n belgialaiset horeca-liikkeet kilpaileville 
olutmerkeille

IP/03/520 9.4.2003 Komissio vaatii kaapeliverkkojen tasavertaista kohtelua telepalvelujen 
tarjonnan alalla Ranskassa

IP/03/515 8.4.2003 Ranskan on noudatettava kokonaisuudessaan tuomioistuimen tuomiota 
yleispalvelun rahoituksesta televiestinnän alalla

IP/03/462 31.3.2003 Komissio havaitsee kilpailuongelmia Clearstream Banking AG:n toiminnassa

IP/03/450 28.3.2003 FEFC lopettaa hinnoista sopimisen autojen valtamerikuljetuksissa

IP/03/445 27.3.2003 Komissio aloittaa lausuntokierroksen kilpailusääntöjen soveltamisesta 
meriliikenteeseen

IP/03/420 21.3.2003 Komissio pyytää kommentteja vapaiden ammattien sääntelystä ja sen 
vaikutuksista

IP/03/291 27.2.2003 Komissio hyväksyi vakuutusalan uuden ryhmäpoikkeusasetuksen

IP/03/290 27.2.2003 Komissio julkisti raportin autojen hinnoista Euroopan unionissa

IP/03/284 26.2.2003 Lentoliikenne: komissio ehdottaa selkeitä sääntöjä EU:n ja EU:n ulkopuolisten 
lentoyhtiöiden välisten liittoutumien tarkasteluun

IP/03/80 20.1.2003 Volkswagen ja Audi aloittavat sopimusten tekemisen korjaamoiden kanssa 
myynnin jälkeisten palvelujen tarjonnasta

IP/03/64 16.1.2003 Komissio hyväksyy De Beersin Supplier of Choice -järjestelmän, mutta 
vastustaa Alrosan kanssa tehtyä sopimusta

IP/03/19 8.1.2003 Julkisten palveluyritysten erillistä kirjanpitoa koskeva lainsäädäntö yhä 
puutteellinen monessa jäsenvaltiossa
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G – Yhteisöjen tuomioistuinten tuomiot ja määräykset

1 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

EY:n perustamissopimus

Asia Asianosaiset Päivämäärä Julkaisu

T-15/02 BASF vastaan komissio 25.2.2003

T-319/99 FENIN vastaan komissio 4.3.2003 EUVL C 112, 10.5.2003, s. 24

T-213/00 CMA CGM ym. vastaan komissio 19.3.2003 EUVL C 124, 24.5.2003, s. 18

T-398/02 R Linea GIG vastaan komissio 27.3.2003 EUVL C 171, 19.7.2003, s. 28

T-224/99_1 European Council of Transport Users ym. 
vastaan komissio 

4.6.2003 EUVL C 213, 6.9.2003, s. 34

T-52/00 Coe Clerici Logistics vastaan komissio 17.6.2003 EUVL C 213, 6.9.2003, s. 26

T-220/00 Cheil Jedang vastaan komissio 9.7.2003 EUVL C 213, 6.9.2003, s. 27

T-223/00 Kyowa Hakko Kogyo ja Kyowa Hakko Europe 
vastaan komissio 

9.7.2003 EUVL C 213, 6.9.2003, s. 27

T-224/00 Archer Daniels Midland ja Archer Daniels 
Midland Ingredients vastaan komissio 

9.7.2003 EUVL C 213, 6.9.2003, s. 28

T-230/00 Daesang and Sewon Europe vastaan komissio 9.7.2003 EUVL C 213, 6.9.2003, s. 28

T-191/98,
T-212/98,
T-213/98,
T-214/98

Atlantic Container Line AB ym. vastaan 
komissio 

30.9.2003 EUVL C 7, 10.1.2004, s. 29

T-203/01 Manufacture française des pneumatiques 
Michelin vastaan komissio 

30.9.2003 EUVL C 304, 13.12.2003, 
s. 24

T-368/00 General Motors Nederland ja Opel Nederland 
vastaan komissio 

21.10.2003 EUVL C 7, 10.1.2004, s. 30

T-65/98 Van den Bergh Foods vastaan komissio 23.10.2003 EUVL C 7, 10.1.2004, s. 30

T-125/03 R1, 
T-253/03 R1

Akzo Nobel Chemicals ja Akcros Chemicals 
vastaan komissio 

30.10.2003 EUVL C 35, 7.2.2004, s. 10

T-198/03 R1 Bank Austria Creditanstalt vastaan komissio 7.11.2003 EUVL C 35, 7.2.2004, s. 10

T-208/01 Volkswagen vastaan komissio 3.12.2003 EUVL C 71, 20.3.2004, s. 24

T-66/99 Minoan Lines vastaan komissio 11.12.2003 EUVL C 71, 20.3.2004, s. 21

T-65/99 Strintzis Lines Shipping vastaan komissio 11.12.2003 EUVL C 71, 20.3.2004, s. 21

T-61/99 Adriatica di Navigazione vastaan komissio 11.12.2003 EUVL C 85, 3.4.2004, s. 22

T-59/99 Ventouris vastaan komissio 11.12.2003 EUVL C 71, 20.3.2004, s. 20

T-56/99 Marlines vastaan komissio 11.12.2003 EUVL C 71, 20.3.2004, s. 20

T-5/00,
T-6/00

Nederlandse Federatieve Vereniging voor de 
Groothandel op Elektrotechnisch Gebied 
vastaan komissio 

16.12.2003 EUVL C 71, 20.3.2004, p. 23

T-219/99 British Airways vastaan komissio 17.12.2003 EUVL C 71, 20.3.2004, s. 22

T-250/01 Dresdner Bank AG vastaan komissio 9.7.2003 EUVL C 251, 18.10.2003, s. 11

T-219/01 Commerzbank AG vastaan komissio 9.7.2003 EUVL C 251, 18.10.2003, s. 11

T-216/01 Reisebank AG vastaan komissio 9.7.2003 EUVL C 251, 18.10.2003, s. 11
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2 Yhteisöjen tuomioistuin

EY:n perustamissopimus

EHTY:n perustamissopimus

Asia Asianosaiset Päivämäärä Julkaisu

C-97/01 Komissio vastaan Luxemburg 12.6.2003

C-233/03 P(R) Linea GIG vastaan komissio 24.7.2003

C-137/00 Milk Marque ja National Farmers’ Union 9.9.2003 EUVL C 264, 1.11.2003, s. 2

C-198/01 Consorzio Industrie Fiammiferi 9.9.2003 EUVL C 264, 1.11.2003, s. 9

C-207/01 Altair Chimica SpA ja ENEL Distribuzione 11.9.2003 EUVL C 264, 1.11.2003, s. 9

C-338/00P Volkswagen AG vastaan komissio 18.9.2003 EUVL C 264, 1.11.2003, s. 3

C-170/02 P Schlüsselverlag J.S. Moser ym. vastaan 
komissio

25.9.2003

C-34/01,
C-35/01, 
C-36/01, 
C-37/01,
C-38/01

Enirisorse 27.11.2003 EUVL C 21, 24.1.2004, s. 3

C-204/02 P_1 Joynson vastaan komissio 10.12.2003

Asia Asianosaiset Päivämäärä Julkaisu

C-172/01P, 
C-175/01P, 
C-176/01P ja
C-180/01P

International Power plc (entinen National Power 
plc) ym. vastaan komissio

2.10.2003

C-176/99P ARBED SA vastaan komissio 2.10.2003

C-179/99P Eurofer ASBL vastaan komissio 2.10.2003

C-182/99P Salzgitter AG vastaan komissio 2.10.2003

C-194/99P Thyssen Stahl AG vastaan komissio 2.10.2003

C-195/99P Krupp Hoesch Stahl AG vastaan komissio 2.10.2003

C-196/99P Siderúrgica Aristrain Madrid SL vastaan komissio 2.10.2003

C-198/99P Empresa Nacional Siderúrica SA (Ensidesa) 
vastaan komissio

2.10.2003

C-199/99P Corus UK Ltd vastaan komissio 2.10.2003
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II – YRITYSKESKITTYMIEN VALVONTA: 
NEUVOSTON ASETUS (ETY) N:o 4064/89

A – Tiivistelmä käsitellyistä asioista

1 Neuvoston asetuksen (ETY) N:o 4064/89 6 artiklan nojalla tehdyt päätökset

Asetuksen 6 artiklan nojalla tehtyjä päätöksiä käsitellään tämän kertomuksen ensimmäisessä osassa,
II jakson 3.1 luvussa.

2 Neuvoston asetuksen (ETY) N:o 4064/89 8 artiklan nojalla tehdyt päätökset

Asetuksen 8 artiklan nojalla tehtyjä päätöksiä käsitellään tämän kertomuksen ensimmäisessä osassa,
II jakson 3.2 luvussa.

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

SNCF:n ja Trenitalian välinen keskittymä (101)

Komissio hyväksyi 4. elokuuta SNCF:n ja Trenitalian (102) välisen yhteisyrityksen perustamisen, josta
kumpikin omistaa 50 prosenttia. Yhteisyritys, joka tunnetaan myös nimellä Autoroute Ferroviaire Alpine,
tarjoaa Mont-Cenis’ssä kuorma-autoille ja yhdistelmäajoneuvoille uutta raideliikennepalvelua Ranskan
ja Italian yhdistävän Fréjusin tunnelin läpi. Tavoitteena on vähentää kuorma-autojen ja muun raskaan
liikenteen aiheuttamia Alppien ylitysteiden ruuhkia.

Komission tutkimuksessa kävi ilmi, että Autoroute Ferroviaire Alpinen tarjoama uusi palvelu täydentää
Alppien nykyisiä ylikulkutapoja ja -reittejä ja tarjoaa näin kuorma-auton kuljettajille uuden
ympäristöystävällisen vaihtoehdon.

Ranskan ja Italian hallitukset aikovat tukea taloudellisesti hanketta, joka alkuvaiheessa ei ole kannattava.
Sulautuma-asetuksen säännösten nojalla annettu komission lupa Autoroute Ferroviaire Alpinen
perustamiseen ei kuitenkaan millään tavoin vaikuta ennalta oletetun tuen sääntöjenmukaisuutta
koskevaan mahdolliseen tutkimukseen, jonka komissio voi toteuttaa valtiontukien valvontaan liittyvän
toimivaltansa nojalla.

4 Yhteisöjen tuomioistuinten päätökset

Yrityskeskittymien alalla vuonna 2003 annettuja tärkeimpiä Euroopan yhteisöjen tuomioistuinten
tuomioita käsitellään tämän kertomuksen ensimmäisen osan II jakson 4 luvussa.

¥101∂ COMP/D2/M.3150.
¥102∂ Ranskalainen ja italialainen rautatieyhtiö.
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B – Komission päätökset

1 Neuvoston asetuksen (ETY) N:o 4064/89 6 ja 8 artiklan nojalla tehdyt päätökset

1.1 Asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdan ja 6 artiklan 2 kohdan nojalla tehdyt 
päätökset

Asia Nimi Päätöksen 
päivämäärä EUVL Julkaisupäivä

M.1939 Rexam (Plm) / American National Can 30.6.2003

M.2416 Tetra Laval / Sidel 13.1.2003 C 137 12.6.2003

M.2596 RMC / UMA JV 12.3.2003 C 268 7.11.2003

M.2657 Robert Bosch / Buderus 10.7.2003 C 203 28.8.2003

M.2768 Generali / Banca Intesa JV 15.12.2003 C 34 7.2.2004

M.2851 Intracom/Siemens/STI 10.2.2003 C 49 1.3.2003

M.2922 Pfizer / Pharmacia 27.2.2003 C 110 8.5.2003

M.2964 Global Crossing / Hutchison / St Telemedia 16.1.2003 C 16 23.1.2003

M.2982 Lazard / Intesabci JV 4.2.2003 C 118 20.5.2003

M.2993 Carlyle Group / Qinetiq 16.1.2003 C 40 19.2.2003

M.2995 Apax Europe V / Goldman Sachs / Providence / Telekom 
Cable JV

28.2.2003 C 52 6.3.2003

M.3000 Schroder Ventures Ltd / Compass 30.1.2003 C 28 6.2.2003

M.3011 Timken/Torrington 23.1.2003 C 41 20.2.2003

M.3012 Tebodin / Lockwood Greene JV 16.1.2003 C 20 28.1.2003

M.3021 Apax / Duke / Focus Wickes JV 14.1.2003 C 13 18.1.2003

M.3026 DMdata / WM-Data JV 17.1.2003 C 20 28.1.2003

M.3027 State Street Corporation / Deutsche Bank Global 
Securities

16.1.2003 C 48 28.2.2003

M.3029 Societe Generale / AIHL Europe 10.2.2003 C 47 27.2.2003

M.3030 Eaton/Delta 23.1.2003 C 30 8.2.2003

M.3031 Burda / HDP / Catherine Nemo 21.2.2003 C 47 27.2.2003

M.3035 Berkshire Hathaway / Converium / Gaum JV 28.2.2003 C 65 19.3.2003

M.3038 Aldeasa/Compass/Foodlasa 30.1.2003 C 28 6.2.2003

M.3039 Soprol / Cereol – Lesieur 30.1.2003 C 48 28.2.2003

M.3040 Capvis / Quadriga / Zellweger Uster 14.1.2003 C 15 22.1.2003

M.3041 Credit Suisse / Safilo 17.1.2003 C 20 28.1.2003

M.3043 Emerson / Dana JV 31.1.2003 C 33 12.2.2003

M.3044 ADM/Pura 3.4.2003 C 118 20.5.2003

M.3046 AMEC/FS 21.1.2003 C 23 30.1.2003

M.3048 Suomen Rehu Oy / Kemira Agro Oy / Hankkija-
Maatalous Oy / Movere Oy

30.1.2003 C 175 7.7.2004

M.3049 Alcan/Flexpack 24.2.2003 C 78 1.4.2003

M.3051 Future Capital / CDPQ / Sam Holding / Zipperling / 
Ormecon

3.2.2003 C 29 7.2.2003

M.3052 ENI / Fortum Gas 23.1.2003 C 36 15.2.2003

M.3053 Blackstone Group / TRW Automotive 4.2.2003 C 33 12.2.2003
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M.3055 Rautakirja / Hachette Distribution Services JV 29.1.2003 C 30 8.2.2003

M.3057 CVC/REE/Iberdrola 7.1.2003 C 22 29.1.2003

M.3060 UCB/Solutia 31.1.2003 C 78 1.4.2003

M.3062 IBM/Rational 20.2.2003 C 65 19.3.2003

M.3063 De Agostini / Holding Di Partecipazioni / 
RCS Diffusione JV

12.5.2003 C 136 11.6.2003

M.3064 Ahlström Capital / Capman / Nordkalk 10.2.2003 C 144 20.6.2003

M.3065 Bain Fund Group / Sigmakalon Group 24.2.2003 C 51 5.3.2003

M.3066 Delta Lloyd / ABN Amro JV 30.4.2003 C 119 21.5.2003

M.3067 Intesa / Capitalia / Imi Investimenti / Unicredito / 
Fidis Retail

25.4.2003 C 141 17.6.2003

M.3068 Ascott Group / Goldman Sachs / Oriville 13.2.2003 C 52 6.3.2003

M.3071 Carnival Corporation / P&O Princess (II) 10.2.2003 C 42 21.2.2003

M.3073 Nuon Deutschland / Stadtwerke Leipzig / Stadtlicht 14.3.2003 C 68 21.3.2003

M.3074 Acea / Bticino / Siemens Metering JV 10.2.2003 C 40 19.2.2003

M.3081 Michelin/Viborg 7.3.2003 C 89 12.4.2003

M.3082 Pon/Nimbus/Geveke 24.2.2003 C 78 1.4.2003

M.3084 Siemens / Sequa JV 28.2.2003 C 80 3.4.2003

M.3085 Schroders Ventures Limited / Premiere 13.2.2003 C 42 21.2.2003

M.3086 Gaz De France / Preussag Energie 25.4.2003 C 138 13.6.2003

M.3087 Penske / Daimlerchrysler / VM Motori JV 13.2.2003 C 45 25.2.2003

M.3088 Duferco/Sorral/Beautor 20.3.2003 C 79 2.4.2003

M.3091 Konica/Minolta 11.7.2003 C 192 14.8.2003

M.3096 Totalfinaelf / Mobil Gas 28.2.2003 C 80 3.4.2003

M.3097 Maersk Data / Eurogate It / Global Transport Solutions 
JV

12.3.2003 C 87 10.4.2003

M.3098 Nissho Iwai / Nichimen 28.3.2003 C 80 3.4.2003

M.3100 Mediaset/Telecinco/Publiespaña 28.3.2003 C 100 26.4.2003

M.3101 Accor / Hilton / Six Continents JV 16.5.2003 C 140 14.6.2003

M.3102 Thomesto / SCA Holz JV 5.5.2003 C 115 15.5.2003

M.3103 General Electric Consumer Finance / Abbey National 27.3.2003 C 60 9.3.2004

M.3104 Compass / Cremonini JV 6.5.2003 C 201 26.8.2003

M.3107 Tech Data Corporation / Azlan Group 24.3.2003 C 89 12.4.2003

M.3108 Office Depot / Guilbert 23.5.2003 C 186 6.8.2003

M.3109 Candover/Cinven/Gala 14.3.2003 C 108 7.5.2003

M.3110 OMV / BP (Southern Germany Package) 11.6.2003 C 186 6.8.2003

M.3111 P&O Ports / CMA-CGM / Egis Ports 28.5.2003 C 136 11.6.2003

M.3112 Aeroports De Paris / Aelia 17.3.2003 C 68 21.3.2003

M.3113 GE/Jenbacher 14.4.2003 C 119 21.5.2003

M.3114 Unión Fenosa / ENI / Union Fenosa Gas 21.5.2003 C 136 11.6.2003

M.3115 ABN Amro Capital / Pizzaexpress 27.3.2003 C 80 3.4.2003

M.3118 MTU Friedrichshafen / RWE Fuel Cells JV 20.8.2003 C 206 2.9.2003

M.3119 BP / Alfa Group / Access / Renova / TNK-BP 25.7.2003 C 191 13.8.2003

M.3120 ING/Entrium 12.6.2003 C 143 19.6.2003

M.3121 AXA Private Equity / Tokheim International 25.3.2003 C 123 24.5.2003

M.3122 Dupont / Statoil JV 25.3.2003 C 78 1.4.2003

M.3124 Deutsche Bahn / Westlb / Aurelis JV 28.3.2003 C 81 4.4.2003
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M.3125 Huntsman/Matlinpatterson/Vantico 19.6.2003 C 294 4.12.2003

M.3126 Great-West Lifeco / Canada Life Financial 17.6.2003 C 153 1.7.2003

M.3127 Wienerberger / Koramic Building Products JV 23.5.2003 C 136 11.6.2003

M.3130 Arla Foods / Express Dairies (See M.2579) 10.6.2003 C 297 9.12.2003

M.3131 Sika / Buzzi JV 8.5.2003 C 117 17.5.2003

M.3132 Sasol / Mitsubishi Chemical JV 11.9.2003 C 223 19.9.2003

M.3134 Arcelor / Umicore / Duology JV 4.7.2003 C 186 6.8.2003

M.3135 SGAM4D/Guggenhein/IES 16.4.2003 C 117 17.5.2003

M.3136 GE / Agfa NDT 5.12.2003 C 66 16.3.2004

M.3138 Hamburgische Landesbank / Landesbank Schleswig 
Holstein

25.4.2003 C 108 7.5.2003

M.3139 Carlyle / Breed Technologies 10.4.2003 C 100 26.4.2003

M.3140 Cinven / Fitness First 15.5.2003 C 118 20.5.2003

M.3141 Cementbouw / Enci JV 1.8.2003 C 260 29.10.2003

M.3142 CVC / Danske Traelast 12.5.2003 C 140 14.6.2003

M.3145 Xstrata/MIM 19.5.2003 C 131 5.6.2003

M.3146 Smith & Nephew / Centerpulse 27.5.2003 C 155 3.7.2003

M.3148 Siemens / Alstom Gas and Steam Turbines 10.7.2003 C 207 3.9.2003

M.3149 Procter & Gamble / Wella 30.7.2003 C 195 19.8.2003

M.3150 SNCF/Trenitalia/AFA 4.8.2003 C 258 28.10.2003

M.3151 Thyssenkrupp/Sofedit 27.5.2003 C 198 22.8.2003

M.3152 Thyssenkrupp / Mercedes Lenkungen 10.11.2003 C 27 30.1.2004

M.3154 Süd-Chemie / Sabic / Scientific Design JV 12.5.2003 C 170 19.7.2003

M.3155 Deutsche Post / Securicor 19.6.2003 C 222 18.9.2003

M.3156 EADS / Astrium (II) 26.5.2003 C 66 16.3.2004

M.3157 ING / Sonae / Ascendente JV 27.5.2003 C 170 19.7.2003

M.3158 De Agostini Invest / Toro Assicurazioni 17.6.2003 C 148 25.6.2003

M.3159 Rheinmetall / STN Atlas 25.7.2003 C 204 29.8.2003

M.3160 CVC Funds / Viterra 27.5.2003 C 149 26.6.2003

M.3161 CVRD/Caemi 18.7.2003 C 241 8.10.2003

M.3162 Hearst / De Telegraaf Tijdschriften JV 1.7.2003 C 204 29.8.2003

M.3169 Bridgepoint Capital / Permira / Holmes Place 1.7.2003 Celex/Internet

M.3170 Sapa / Remi Claeys Aluminium 17.6.2003 C 25 29.1.2004

M.3171 Computer Sciences Corporation / Royal Mail Business 
Systems

27.5.2003 C 187 7.8.2003

M.3172 Ferrovial/Amey 27.5.2003 C 170 19.7.2003

M.3173 E.On / Fortum Burghausen / Smaland / Edenderry 13.6.2003 C 157 5.7.2003

M.3174 Scottish & Newcastle / Parfil 18.6.2003 C 150 27.6.2003

M.3175 Best Agrifund / Dumeco 2.7.2003 C 233 30.9.2003

M.3176 Diageo / Heineken / Olfiltra JV 10.7.2003 C 199 23.8.2003

M.3177 BASF / Glon-Sanders JV 29.7.2003 C 241 8.10.2003

M.3182 Scottish & Newcastle / HP Bulmer 30.6.2003 C 187 7.8.2003

M.3183 Holtzbrink Networxs / Weltbild / T-Online Venture / 
Bertelsmann Online

25.6.2003 C 155 3.7.2003

M.3184 Wolseley / Pinault Bois & Materiaux 3.7.2003 C 222 18.9.2003

M.3185 Victor Rijssen / Kon. Volker Wessels Stevin 18.6.2003 C 150 27.6.2003
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M.3187 4* Ente Vasco De La Energia / Hidrocantabrico / 
Naturcorp

19.6.2003 C 153 1.7.2003

M.3188 ADM/VDBO 31.7.2003 C 236 2.10.2003

M.3190 Barclays Bank / Banco Zaragozano 12.6.2003 Celex/Internet

M.3191 Philip Morris / Papastratos 2.10.2003 C 258 28.10.2003

M.3192 Thyssenkrupp / HSP Hoesch JV 3.7.2003 C 186 6.8.2003

M.3195 Heineken/BBAG 18.7.2003 C 227 23.9.2003

M.3196 Belgium CA – Agricaisse – Lanbokas / Credit Agricole 
Belgique

20.8.2003 C 178 10.7.2004

M.3197 Candover/Cinven/Bertelsmann-Springer 29.7.2003 C 207 3.9.2003

M.3198 VW-Audi / VW-Audi Vertriebszentren 29.7.2003 C 206 2.9.2003

M.3199 Bank One Corporation / Quintiles 20.8.2003 C 202 27.8.2003

M.3200 Toshiba / Mitsubishi Electric JV 17.9.2003 C 232 27.9.2003

M.3203 Total / Samsung Chemicals JV 17.7.2003 C 204 29.8.2003

M.3204 Montagu Private Equity / Actaris 15.7.2003 C 204 29.8.2003

M.3205 SNPE / Saab / Patria JV (Eurenco) 2.10.2003 C 255 24.10.2003

M.3206 Schroder Ventures Limited / Rodenstock 14.7.2003 C 198 22.8.2003

M.3209 WPP/Cordiant 25.7.2003 C 212 6.9.2003

M.3210 EDF/EDFT 26.8.2003 C 48 24.2.2004

M.3212 GDF / Italcogim JV 25.7.2003 C 198 22.8.2003

M.3213 Umicore / Omg Precious Metal Group 29.7.2003 C 201 26.8.2003

M.3214 American Express Financial Corporation / 
Threadneedle

19.9.2003 C 233 30.9.2003

M.3215 Montagu Private Equity / Linpac 4.8.2003 C 199 23.8.2003

M.3217 Carlyle/Finmeccanica/Avio 18.8.2003 C 245 11.10.2003

M.3218 Cerberus / ANC Rental 21.10.2003 C 260 29.10.2003

M.3219 Nortel / NNG – NNF 21.8.2003 C 204 29.8.2003

M.3220 Eads / Eads Telecom 22.82003 C 223 19.9.2003

M.3221 Investcorp Financial Services / Minimax 10.7.2003 Celex/Internet

M.3222 United Technologies / Chubb 18.7.2003 C 257 25.10.2003

M.3223 Onex / Kieft / Neue Filmpalast 4.8.2003 C 199 23.8.2003

M.3224 Rewe / Bon Appetit 22.8.2003 C 203 28.8.2003

M.3225 Alcan / Pechiney (II) 29.9.2003 C 299 10.12.2003

M.3227 Paperlinx / Buhrmann Paper Merchanting Division 10.10.2003 C 274 15.11.2003

M.3228 Nestle / Colgate-Palmolive JV 10.12.2003 C 309 19.12.2003

M.3230 Statoil / BP / Sonatrach / In Salah JV 19.12.2003 C 29 3.2.2004

M.3231 Apollo / Soros / Goldman Sachs / Cablecom 4.9.2003 C 215 10.9.2003

M.3232 Trelleborg / Smiths (Pss Division) 19.9.2003 C 243 10.10.2003

M.3233 Allianz / Sole / Zanussi Elettromeccanica 30.7.2003 C 191 13.8.2003

M.3235 Teijin / Zeon JV 12.8.2003 C 222 4.9.2004

M.3237 San Paolo IMI / Santander Group / Allfunds JV 28.11.2003 C 297 9.12.2003

M.3240 Liberty Media / Qvc 25.8.2003 Celex/Internet

M.3241 Arla / Nordzucker JV 30.9.2003 C 241 8.10.2003

M.3245 Vodafone/Singlepoint 16.9.2003 C 242 9.10.2003

M.3246 VW / Pon / Pon Financial Services 15.10.2003 C 253 22.10.2003

M.3250 Permira III / Goldman Sachs Group / Blackstone Group / 
Debenhams

9.9.2003 C 222 18.9.2003
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M.3251 PAI Partners / Grandvision 29.8.2003 C 210 5.9.2003

M.3252 Generali / Continent Holding 15.10.2003 C 255 24.10.2003

M.3254 Vidacaixa / Swisslife Espana 3.11.2003 C 288 29.11.2003

M.3256 Liberty Insurance / Metlife Iberia 3.9.2003 C 215 10.9.2003

M.3257 Vestar Capital Partners / Fl Selenia 19.9.2003 C 233 30.9.2003

M.3258 ACH/ACC 11.9.2003 C 230 26.9.2003

M.3259 CRH/CVC/Cementbouw 29.9.2003 Celex/Internet

M.3263 3i Group / Refresco 4.9.2003 C 215 10.9.2003

M.3265 Amcor / Amcor Flexibles Europe 25.9.2003 C 236 2.10.2003

M.3266 Carlyle / Saint-Gobain Terreal 10.10.2003 C 249 17.10.2003

M.3267 CRH/Cementbouw 29.9.2003 C 260 29.10.2003

M.3268 Sydkraft/Graninge 30.10.2003 C 297 9.12.2003

M.3269 Phoenix/Tamro 30.9.2003 C 238 4.10.2003

M.3270 UFG / ENEL / UFEE JV 21.10.2003 C 268 7.11.2003

M.3273 First / Keolis / TPE JV 8.12.2003 C 317 30.12.2003

M.3274 Advent International / Moeller Holding 20.10.2003 C 255 24.10.2003

M.3276 Anglo American / Kumba Resources 3.12.2003 C 9 14.1.2004

M.3278 CVC/TPG/Debenhams 5.11.2003 C 277 18.11.2003

M.3279 Generali / Zurich Financial Services 13.11.2003 C 297 9.12.2003

M.3283 Ferroser / Teris / Ecocat JV 19.11.2003 C 288 29.11.2003

M.3284 Outokumpu/Boliden 8.12.2003 C 25 29.1.2004

M.3287 AGCO/Valtra 12.12.2003 C 11 15.1.2004

M.3288 TNK-BP / Sibneft / Slavneft JV 19.12.2003 C 25 29.1.2004

M.3289 Interbrew/Spaten-Franziskaner 19.12.2003 C 84 3.4.2004

M.3290 General Electric / Sophia 1.12.2003 C 297 9.12.2003

M.3291 Preem / Skandinaviska Raffinaderi 1.12.2003 C 317 30.12.2003

M.3293 Shell/BEB 20.11.2003 C 1 6.1.2004

M.3294 Exxonmobil/BEB 20.11.2003 C 8 13.1.2004

M.3295 Atos Origin / Sema Group 10.11.2003 C 295 5.12.2003

M.3296 Areva / Alstom T&D 19.12.2003 C 16 22.1.2004

M.3297 Norsk Hydro / Duke Energy 19.12.2003 C 14 20.1.2004

M.3298 Karolin Machine Tool / ABB IR Waterjet Systems 13.11.2003 C 295 5.12.2003

M.3301 Royal Bank Of Scotland Group / First Active Plc 3.12.2003 C 303 13.12.2003

M.3303 GE / Vivendi Universal Entertainment 19.12.2003 C 6 10.1.2004

M.3305 ABN Amro / Global Garden Products 26.11.2003 C 27 30.1.2004

M.3306 E.On/Midlands 16.12.2003 C 14 20.01.2004

M.3307 Cap Gemini / Transiciel 24.11.2003 C 295 5.12.2003

M.3311 Van Oord / BHD / Bagger Holding JV 11.12.2003

M.3312 Nestle / Ingman Foods 17.12.2003 C 14 20.1.2004

M.3313 CRH/Samse/Doras 10.12.2003 C 55 3.3.2004

M.3315 Investcorp Group / Hilding Anders Ab 17.12.2003 C 14 20.1.2004

M.3316 Celestica/MSL 18.12.2003 C 31 5.2.2004

M.3317 Ratos / Lehmann Brothers / Fastighetstornet 1.12.2003 C 297 9.12.2003

M.3319 Doughty Hanson / Saft 12.12.2003 C 311 20.12.2003

M.3320 Electra Partners / Azelis 8.12.2003 C 305 16.12.2003

M.3322 Polestar / Prisa / Inversiones Ibersuizas JV 15.12.2003 C 31 5.2.2004
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1.2 Neuvoston asetuksen (ETY) N:o 4064/89 8 artiklan nojalla tehdyt päätökset

2 Siirtopäätökset

C – Lehdistötiedotteet

1 Neuvoston asetuksen (ETY) N:o 4064/89 6 artiklan nojalla tehdyt päätökset

M.3323 Cardinal Health / Intercare Group 16.12.2003 C 14 20.1.2004

M.3329 Tchibo/Beiersdorf 16.12.2003 C 16 22.1.2004

M.3331 KKR/MTU 22.12.2003 C 14 20.1.2004

M.3335 Götz / Schwenk / Strabag / BFU JV 9.12.2003 C 1 6.1.2004

M.3342 TPG/JPMP/Kraton 18.12.2003 C 315 24.12.2003

Asia Nimi Päätöksen 
päivämäärä EUVL Julkaisupäivä

M.2621 SEB/Moulinex 11.11.2003 Web

M.2861 Siemens / Drägerwerk JV 30.4.2003 L 291 8.11.2003

M.2876 Newscorp/Telepiu 2.4.2003 L 110 16.4.2004

M.2903 Daimler Chrysler / Deutsche Telekom JV 30.4.2003 L 300 18.11.2003

M.2947 Verbund / Energie Allianz 11.6.2003 L 92 30.3.2004

M.2972 DSM / Roche Vitamins 23.7.2003 L 82 19.3.2004

M.3056 Celanese/Degussa / European Oxo Chemicals 11.6.2003 L 38 10.2.2004

M.3083 GE/Instrumentarium 2.9.2003 L 109 16.4.2004

9 artikla 

M.3318 ECS/Sibelga 19.12.2003

M.3248 BAT / Tabacchi Italiani 23.10.2003

M.3130 Arla Foods / Express Dairies 10.6.2003

M.3080 ECS / Intercommunale Iverlek 13.2.2003

M.3079 ECS / Intercommunale Imewo 13.2.2003

M.3078 ECS / Intercommunale Gaselwest 13.2.2003

M.3077 ECS / Intercommunale Intergem 13.2.2003

M.3076 ECS / Intercommunale Igao 13.2.2003

M.3075 ECS / Intercommunale Iveka 13.2.2003

22 artikla

M.3136 GE / Agfa NDT 5.12.2003

Viite Päivämäärä Aihe

IP/03/10 7.1.2003 Komissio hyväksyy Red Eléctrican ja CVC:n yhteisen määräysvallan 
Iberdrolan sähkönsiirtotoiminnoissa 

IP/03/36 14.1.2003 Komissio hyväksyy Sidelin myynnin Tetra Laval -konsernille
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IP/03/70 17.1.2003 Komissio hyväksyy Qinetiqin myynnin Carlyle-konsernille 

IP/03/71 17.1.2003 Komissio hyväksyy Deutsche Bank Global Securities Services -yhtiön myynnin 
State Street Corporationille 

IP/03/100 22.1.2003 Komissio aloittaa perusteellisen tutkimuksen Siemensin ja Drägerwerkin 
sairaalalaitteiden alan hankkeesta 

IP/03/112 23.1.2003 Komissio hyväksyy Ingersoll-Randin Torrington-liiketoimintayksikön myynnin 
rullalaakereita valmistavalle Timkenille 

IP/03/113 23.1.2003 Komissio hyväksyy brittiläisen Deltan sähköalan liiketoimintayksikön myynnin 
Eaton Corp:lle

IP/03/114 23.1.2003 Komissio hyväksyy norjalaisen Fortum Petroleumin myynnin ENI:lle

IP/03/154 31.1.2003 Komissio tutkii yksityiskohtaisesti Celanesen ja Degussan suunnitellun 
yhteisyrityksen

IP/03/155 31.1.2003 Komissio hyväksyy kuljetuslogistiikan alan yrityskeskittymän, joka koskee 
yhteisen määräysvallan hankintaa suomalaisessa Moveressa

IP/03/156 31.1.2003 Komissio hyväksyy Lesieurin myynnin Saipolille

IP/03/167 3.2.2003 Komissio hyväksyy kaupan, jolla belgialainen UCB hankkii kolme 
erikoiskemikaaliyksikköä Solutialta

IP/03/172 5.2.2003 Komissio tutkii itävaltalaisen sähköalan fuusion

IP/03/173 5.2.2003 Komissio hyväksyy IntesaBCI:n ja Lazardin välisen investointipankkialan 
yhteisyrityksen 

IP/03/207 10.2.2003 Komissio hyväksyy yhteisen määräysvallan kalkkikivipohjaisten tuotteiden 
alalla toimivassa suomalaisessa Nordkalk-yhtiössä

IP/03/210 10.2.2003 Komissio hyväksyy Hertz Lease Europen myynnin Société Généralelle 

IP/03/211 10.2.2003 Komissio hyväksyy Intracomin omistusosuuden kreikkalaisessa 
televiestintälaitteiden valmistajassa STI:ssä

IP/03/212 10.2.2003 Komissio hyväksyy kummankin perustajayhtiön nimellä noteeratun yhtiön, 
johon yhdistetään Carnivalin ja P&O Princessin risteilytoiminnot

IP/03/230 13.2.2003 Kuusi Electrabelin ja Flanderin kuntayhtymien välistä toimea: komissio siirtää 
asiat Belgian kilpailuviranomaisille

IP/03/234 14.2.2003 Komissio hyväksyy Singapore Technologiens -yhtiön yhteisen määräysvallan 
Orivillessa

IP/03/270 20.2.2003 Komissio hyväksyy Rationalin myynnin IBM:lle

IP/03/275 25.2.2003 Komissio hyväksyy Hydro Aluminiumin joustopakkausyksikön siirtymisen 
kanadalaiselle Alcanille

IP/03/276 25.2.2003 Komissio hyväksyy Ponin ja Nimbusin välisen alankomaalaisen 
yhteisyrityksen

IP/03/293 27.2.2003 Komissio hyväksyy Pharmacian myynnin Pfizerille, mutta asettaa sille ehtoja

IP/03/296 28.2.2003 Komissio hyväksyy kaupan, jolla TotalFinaElf hankkii omistukseensa Mobil 
Gas Limitedin Yhdistyneen kuningaskunnan kaasuntoimitusliiketoiminnan

IP/03/302 28.2.2003 Komissio hyväksyy GAUM-yhtiön siirtymisen Berkshire Hathawayn ja 
Converiumin yhteiseen määräysvaltaan 

IP/03/341 7.3.2003 Komissio hyväksyy Viborgin renkaiden jakelu- ja pinnoitusliiketoiminnan 
myynnin Euromasterille (Michelin)

IP/03/368 13.3.2003 Komissio hyväksyy RMC:n ja UMA:n yhteisyrityksen merenpohjasta saadun 
kiviaineksen alalla Isle of Wrightin saarella Yhdistyneessä kuningaskunnassa

IP/03/369 13.3.2003 Komissio hyväksyy yhteisyrityksen, joka tarjoaa tietotekniikkaratkaisuja 
konttiterminaaleille

IP/03/386 14.3.2003 Komissio hyväksyy kaupan, jolla Candover ja Cinven yhdessä hankkivat 
Yhdistyneessä kuningaskunnassa toimivan bingo- ja kasinotoiminnan 
harjoittajan

IP/03/428 24.3.2003 Komissio hyväksyy dataverkkojakelija Azlanin siirtymisen Tech Datalle
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IP/03/491 3.4.2003 Komissio on tyytyväinen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomioon 
asioissa SEB/Moulinex ja TotalFinaElf 

IP/03/492 3.4.2003 Komissio hyväksyy brittiläisen ruokaöljy-yhtiön Puran myynnin Archer 
Daniels Midlandille

IP/03/493 4.4.2003 Komissio aloittaa tutkimuksen General Electricin suomalaisesta 
terveydenhuollon laitteita valmistavasta Instrumentariumista tekemästä 
ostotarjouksesta 

IP/03/538 14.4.2003 Komissio hyväksyy Jenbacherin myynnin General Electricille

IP/03/578 28.4.2003 Komissio hyväksyy Preussag Energien saksalaisten öljy- ja kaasutoimintojen 
myynnin Gaz de Francelle 

IP/03/579 28.4.2003 Komissio hyväksyy Fidis Retail Italian (Fiat Italia) myynnin neljälle 
italialaiselle pankille

IP/03/639 6.5.2003 Komissio hyväksyy Compassin ja Cremoninin yhteisyrityksen moottoriteiden 
varsien ateriapalvelujen alalla 

IP/03/671 13.5.2003 Komissio hyväksyy tanskalaisen rakennustarvikeyrityksen Danske Trælastin 
myynnin CVC:lle

IP/03/672 13.5.2003 Komissio antaa luvan yhteisyritykseen, joka jakelee tuotteita kioskeille Italiassa

IP/03/702 19.5.2003 Komissio hyväksyy ostajat TeliaSoneran omistamille Com hem- ja Telia 
Mobile Finland -yhtiöille

IP/03/706 19.5.2003 Komissio hyväksyy hotellien online-varauksia hoitavan yhteisyrityksen, jonka 
jäsenet ovat Accor, Hilton ja Six Continents WorldRes Europen kautta 

IP/03/712 19.5.2003 Komissio laajentaa tutkimusta, joka koskee Roche-konsernin Vitamins and Fine 
Chemicals -liiketoimintayksikön myyntiä DSM:lle

IP/03/744 23.5.2003 Komissio laajentaa tutkimustaan SEB/Moulinex-asiassa

IP/03/745 23.5.2003 Komissio hyväksyy Guilbertin myynnin Office Depotille 

IP/03/751 26.5.2003 Komissio hyväksyy Astriumin siirtymisen EADS:n yksinomaiseen 
määräysvaltaan

IP/03/763 27.5.2003 Komissio hyväksyy ortopedisia tuotteita valmistavan Centerpulsen myynnin 
Smith & Nephew’lle

IP/03/764 27.5.2003 Komissio hyväksyy autojen jakelun alalla toimivan ranskalaisen Sofeditin 
myynnin Thyssenkruppille

IP/03/765 27.5.2003 Komissio hyväksyy Ameyn myynnin espanjalaiselle rakennuskonsernille 
Ferrovialille 

IP/03/766 27.5.2003 Komissio hyväksyy Royal Mailin tietotekniikkayksikön myynnin Computer 
Sciences Corporationille

IP/03/808 6.6.2003 Komissio aloittaa perusteellisen tutkimuksen VUP:n myynnistä Lagardèrelle 

IP/03/820 11.6.2003 Komissio siirtää maitofuusion osittain Yhdistyneen kuningaskunnan 
viranomaisille

IP/03/830 12.6.2003 Komissio hyväksyy kaupan, jolla itävaltalainen OMV hankkii omistukseensa 
osan BP:n öljytoiminnoista Etelä-Saksassa

IP/03/838 13.6.2003 Komissio hyväksyy Fortumin omistusosuuksien myynnin E.On:lle

IP/03/861 18.6.2003 Komissio hyväksyy belgialaisen alumiiniyhtiön Remi Claeys Aluminiumin 
myynnin ruotsalaiselle Sapalle

IP/03/868 19.6.2003 Komissio hyväksyy Deutsche Postin yksinomaisen määräysvallan Securicorin 
jakelutoiminnoissa

IP/03/874 20.6.2003 Komissio hyväksyy kemikaalialalla toimivien Vanticon ja Huntsmanin fuusion

IP/03/919 1.7.2003 Komissio hyväksyy Yhdistyneessä kuningaskunnassa toimivan 
siiderinvalmistajan Bulmersin myynnin Scottish & Newcastlelle

IP/03/928 1.7.2003 Komissio hyväksyy brittiläisten Holmes Place -kuntosalien myynnin kahdelle 
sijoitusrahastolle

IP/03/938 3.7.2003 Komissio hyväksyy alankomaalaisen teurastamon Dumecon myynnin
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IP/03/945 3.7.2003 Komissio hyväksyy ThyssenKruppin ja Salzgitterin välisen yhteisyrityksen 
ponttiteräksen ja rakennuslaitteiden alalla

IP/03/946 3.7.2003 Komissio hyväksyy Pinault Bois & Matériaux -yhtiön myynnin brittiläiselle 
Wolseley-konsernille

IP/03/951 4.7.2003 Komissio hyväksyy Arcelorin ja Umicoren välisen yhteisyrityksen

IP/03/996 10.7.2003 Komissio hyväksyy Buderusin myynnin Robert Boschille

IP/03/997 10.7.2003 Komissio hyväksyy Alstomin kaasu- ja höyryturbiiniliiketoiminnan myynnin 
Siemensille

IP/03/1004 11.7.2003 Komissio hyväksyy Konican ja Minoltan fuusion sitoumusten perusteella

IP/03/1046 18.7.2003 Komissio hyväksyy kaupan, jolla Heineken ostaa itävaltalaisen panimon 
BBAG:n

IP/03/1052 18.7.2003 Komissio hyväksyy brasilialaisen kaivosyhtiön Caemin siirtymisen 
malmintuottaja CVRD:n yksinomaiseen määräysvaltaan, mutta asettaa sille 
ehtoja

IP/03/1078 23.7.2003 Komissio päättää tutkia itse VUP:n suunnitellun myynnin Lagardèrelle

IP/03/1124 25.7.2003 Komissio hyväksyy Cordiantin myynnin WPP:lle

IP/03/1126 28.7.2003 Komissio hyväksyy STN Atlasin siirtymisen Rheinmetallin yksinomaiseen 
määräysvaltaan

IP/03/1130 29.7.2003 Ehdollinen hyväksyntä Candoverin ja Cinvenin yhteiselle määräysvallalle 
saksalaisessa BertelsmannSpringer-kustantamossa 

IP/03/1131 29.7.2003 Komissio hyväksyy yhdeksän VW:n/Audin varaosien jakelukeskuksen 
sulautumisen

IP/03/1134 30.7.2003 Komissio hyväksyy BASFin ja Glon Sandersin yhteisyrityksen eläinten rehun 
ja esiseosten alalla

IP/03/1135 30.7.2003 Komissio hyväksyy OMG:n jalometalliyksikön myynnin Umicorelle

IP/03/1137 30.7.2003 Komissio hyväksyy Wellan myynnin Procter & Gamblelle 

IP/03/1143 1.8.2003 Komissio hyväksyy VDBO:n myynnin Archer Daniel Midlandsille (ADM) 

IP/03/1146 4.8.2003 Komissio hyväksyy Cementbouwin ja ENCI:n välisen alankomaalaisen 
yhteisyrityksen

IP/03/1148 4.8.2003 Komissio hyväksyy SNCF:n ja Trenitalian välisen yhteisyrityksen, Autoroute 
Ferroviaire Alpinen, perustamisen 

IP/03/1157 13.8.2003 Komissio hyväksyy muovialalla ja muovien puristemuovauksen alalla toimivan 
Zeonin ja Teijinin yhteisyrityksen

IP/03/1167 19.8.2003 Komissio hyväksyy italialaisen ilmailu- ja avaruusalan yhtiön Avion myynnin 
Carlylelle ja Finmeccanicalle 

IP/03/1172 21.8.2003 Komissio hyväksyy Crédit Agricole Belgiquen siirtymisen belgialaisten ja 
ranskalaisten aluekonttoreiden omistukseen 

IP/03/1176 26.8.2003 Komissio antaa EDF:lle luvan hankkia EDF Trading yksinomaiseen 
määräysvaltaansa

IP/03/1193 2.9.2003 Komissio hyväksyy Instrumentariumin myynnin General Electricille, mutta 
asettaa sille ehtoja

IP/03/1246 15.9.2003 Komissio tyytyväinen uudesta laista, joka sallii Japanin ja EU:n lakimiesten 
kumppanuudet

IP/03/1259 17.9.2003 Komissio hyväksyy Singlepointin ja Corporate 4U:n myynnin Vodafonelle 

IP/03/1273 19.9.2003 Komissio hyväksyy Smithin polymeeritiivisteratkaisuihin liittyvän 
liiketoiminnan myynnin Trelleborgille

IP/03/1308 30.9.2003 Komissio hyväksyy CRH:n myynnin Cementbouw’lle ja CRH:n ja CVC 
Capital Partnersin välisen yhteisyrityksen 

IP/03/1309 29.9.2003 Komissio hyväksyy Alcanin Pechineystä tekemän ostotarjouksen, mutta asettaa 
sille ehtoja 
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IP/03/1338 3.10.2003 Komissio hyväksyy SNPE:n, Saabin ja Patrian ruuti- ja räjähdysainetoiminnot 
yhdistävän yhteisyrityksen

IP/03/1339 3.10.2003 Komissio hyväksyy Papastratosin savukevalmistusliiketoiminnan myynnin 
Philip Morrisille 

IP/03/1379 13.10.2003 Komissio hyväksyy Buhrmannin paperinmyyntiyksikön myynnin PaperlinX:lle

IP/03/1441 23.10.2003 Komissio siirtää tupakka-alan BAT/ETI-fuusion Italian kilpailuviranomaisten 
tutkittavaksi

IP/03/1442 23.10.2003 Komissio syventää tutkimuksia, jotka koskevat INA:n/FAG:n ja vakuutusyhtiö 
AIG:n yhteistä määräysvaltaa ranskalaisessa laakerinvalmistajassa SNFA:ssa

IP/03/1480 30.10.2003 Komissio hyväksyy sähköalan sulautuman Ruotsissa

IP/03/1493 3.11.2003 Komissio hyväksyy vakuutusalan sulautuman Espanjassa

IP/03/1556 17.11.2003 Komissio tutkii PeopleSoftia koskevan Oraclen ostotarjouksen 

IP/03/1564 18.11.2003 Yhtiöoikeus: komissio esittää direktiiviä rajatylittävistä sulautumista

IP/03/1586 21.11.2003 Komissio hyväksyy BEB:n maakaasumarkkinoinnin jakamisen Saksassa 
ExxonMobilin ja Shellin kesken

IP/03/1621 27.11.2003 Komissio tyytyväinen uutta sulautuma-asetusta koskevaan sopimukseen

IP/03/1639 2.12.2003 Komissio hyväksyy Preemin täydellisen määräysvallan ruotsalaisessa 
Scanraffin öljynjalostamossa

IP/03/1654 3.12.2003 Komissio hyväksyy Kumba Resources -yhtiön myynnin Anglo Americanille 

IP/03/1666 5.12.2003 Komissio hyväksyy Agfan ainetta rikkomattomiin testausmenetelmiin (NDT) 
liittyvän liiketoiminnan myynnin GE:lle

IP/03/1674 9.12.2003 Komissio hyväksyy Outokummun määräysvallan Bolidenissa 

IP/03/1675 9.12.2003 Komissio hyväksyy FirstGroupin ja Keolisin välisen yhteisyrityksen, joka 
harjoittaa junaliikennettä Pohjois-Englannissa

IP/03/1676 9.12.2003 Air France ja Alitalia ehdottavat korjaustoimenpiteitä liittoutumaansa liittyvien 
kilpailuongelmien poistamiseksi 

IP/03/1703 10.12.2003 Komissio hyväksyy BA:n ja Iberian liittoutuman

IP/03/1712 11.12.2003 Komissio antaa CRH:lle ja SAMSElle luvan ostaa rakennusmateriaaliyhtiö 
Doras

IP/03/1719 12.12.2003 Komissio hyväksyy BAM- ja Van Oord-konsernien välisen ruoppausalan 
yhteisyrityksen Alankomaissa

IP/03/1720 12.12.2003 Komissio hyväksyy traktorinvalmistaja Valtran siirtymisen AGCO:n 
omistukseen

IP/03/1730 15.12.2003 Komissio hyväksyy Generalin ja Banca Intesan välisen pankki- ja vakuutusalan 
yhteisyrityksen Italiassa

IP/03/1736 16.12.2003 Komissio hyväksyy tietyin ehdoin Prisan, Polestarin ja Ibersuizasin välisen 
painoalan yhteisyrityksen

IP/03/1744 16.12.2003 Komissio hyväksyy yrityskeskittymien valvontaa koskevat suuntaviivat

IP/03/1758 17.12.2003 Komissio hyväksyy Allianzin Beiersdorfista omistaman osuuden myynnin 
Tchibolle

IP/03/1759 17.12.2003 Komissio hyväksyy Midlands Electricityn ehdotetun myynnin E.On:lle

IP/03/1785 19.12.2003 Komissio hyväksyy Statoilin osakkuuden BP:n ja Sonatrachin maakaasualan In 
Salah -yhteisyrityksessä 

IP/03/1790 19.12.2003 Komissio hyväksyy Manufacturers’ Services -yhtiön myynnin 
Celesticalle

IP/03/1798 19.12.2003 Komissio hyväksyy Alstomin sähkönsiirto- ja jakeluliiketoiminnan myynnin 
Arevalle

IP/03/1800 19.12.2003 Komissio hyväksyy Duke Energy Europe Northwestin myynnin Norsk 
Hydrolle

IP/03/1801 19.12.2003 Komissio hyväksyy saksalaisen panimon Spatenin myynnin Interbrew’lle
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2 Asetuksen 8 artiklan nojalla tehdyt päätökset

3 Yleiset

IP/03/1802 19.12.2003 Komissio hyväksyy venäläisen öljyalan yhteisyrityksen

IP/03/1803 19.12.2003 Komissio siirtää Electrabelin ja Intercommunale de Bruxelles-capitalen 
sulautuman Belgian kilpailuviranomaisten tutkittavaksi 

Viite Päivämäärä Aihe

IP/03/478 2.4.2003 Komissio hyväksyy Streamin ja Telepiùn välisen sulautuman, mutta asettaa 
sille ehtoja

IP/03/594 30.4.2003 Ehdollinen hyväksyntä Daimler Chryslerin ja Deutsche Telekomin Toll Collect 
-yhteisyritykselle 

IP/03/602 30.4.2003 Komissio hyväksyy Siemensin ja Drägerwerkin sairaalalaitteiden alalla 
toimivan yhteisyrityksen, mutta edellyttää liiketoiminnoista luopumista

IP/03/825 11.6.2003 Komissio hyväksyy itävaltalaisen sähköalan sulautuman, mutta asettaa ehtoja ja 
velvoitteita

IP/03/826 11.6.2003 Komissio hyväksyy Celanesen ja Degussan kemiallisten oksoyhdisteiden alan 
yhteisyrityksen

IP/03/1078 23.7.2003 Komissio päättää tutkia itse VUP:n suunnitellun myynnin Lagardèrelle

IP/03/1079 23.07.2003 Komissio hyväksyy yrityskaupan, jolla DSM hankkii Roche-konsernin 
Vitamins ja Fine Chemicals-liiketoimintayksikön

IP/03/1193 2.9.2003 Komissio hyväksyy Instrumentariumin myynnin General Electricille, mutta 
asettaa sille ehtoja

IP/03/1259 17.9.2003 Komissio hyväksyy Singlepointin ja Corporate 4U:n myynnin Vodafonelle 

IP/03/1273 19.9.2003 Komissio hyväksyy Smithin polymeeritiivisteratkaisuihin liittyvän 
liiketoiminnan myynnin Trelleborgille

IP/03/1309 29.9.2003 Komissio hyväksyy Alcanin Pechineystä tekemän ostotarjouksen, mutta asettaa 
sille ehtoja 

IP/03/1308 30.9.2003 Komissio hyväksyy CRH:n myynnin Cementbouw’lle ja CRH:n ja CVC 
Capital Partnersin välisen yhteisyrityksen

IP/03/1338 3.10.2003 Komissio hyväksyy SNPE:n, Saabin ja Patrian ruuti- ja räjähdysainetoiminnot 
yhdistävän yhteisyrityksen

IP/03/1339 3.10.2003 Komissio hyväksyy Papastratosin savukevalmistusliiketoiminnan myynnin 
Philip Morrisille 

IP/03/1379 13.10.2003 Komissio hyväksyy Buhrmannin paperinmyyntiyksikön myynnin PaperlinX:lle

IP/03/1441 23.10.2003 Komissio siirtää tupakka-alan BAT/ETI-fuusion Italian kilpailuviranomaisten 
tutkittavaksi

IP/03/1531 11.11.2003 Komissio hyväksyy SEB/Moulinex-yrityskeskittymän Suomessa, Espanjassa, 
Irlannissa, Italiassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa

Viite Päivämäärä Aihe

IP/03/614 2.5.2003 Komissio julkaisee suuntaviivat luovutussitoumuksia sulautuma-asioissa 
koskevista parhaista käytänteistä

IP/03/902 26.6.2003 Maailman kilpailuviranomaiset vaativat parantamaan yrityskeskittymien 
valvontaa, kilpailun edistämiseen tähtääviä toimia ja valmiuksien kehittämistä 
ICN:n konferenssissa 
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D – Yhteisöjen tuomioistuinten tuomiot

1 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

2 Yhteisöjen tuomioistuin

Asia Päivämäärä Asianosaiset Oikeudenala

T-114/02 3.4.2003 BaByliss vastaan komissio Kilpailu

T-119/02 3.4.2003 Royal Philips Electronics vastaan komissio Kilpailu

T-342/00 3.4.2003 Petrolessence ja SG2R vastaan komissio Kilpailu

T-374/00 8.7.2003 Verband der freien Rohrwerke ym. vastaan komissio Kilpailu

T-346/02
T-347/02

30.9.2003 Cableuropa ym. vastaan komissio Kilpailu

T-158/00 30.9.2003 Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen 
Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland 
(ARD) vastaan komissio

Kilpailu

Asia Päivämäärä Asianosaiset Oikeudenala

C-170/02P 25.9.2003 Schlüsselverlag J.S. Moser ym. vastaan komissio Kilpailu
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III  – VALTIONTUKI

A – Tiivistelmä käsitellyistä asioista

1 Aluetuen suuntaviivojen tarkistaminen – ensimmäinen keskusteluasiakirja 
jäsenvaltioiden asiantuntijoille

Johdanto ja poliittinen tausta

Jäsenvaltioiden aluetukikartat, joissa esitetään EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan a ja c
alakohdan nojalla aluetukeen oikeutetut alueet, ovat voimassa vuoden 2006 loppuun (103). Kartat on
laadittu alueellisia valtiontukia koskevien yhteisön suuntaviivojen (104) (jäljempänä ’aluetuen
suuntaviivat’) perusteella.

Komissio ilmoitti 2. huhtikuuta 2003 päivätyllä kirjeellä (105) jäsenvaltioille päättäneensä tarkistaa
suuntaviivoja useiden tutkimusten perusteella, jotka osoittavat muun muassa niiden menetelmien
tehokkuuden ja vaikuttavuuden, joita jäsenvaltiot ovat käyttäneet laatiessaan aluetukikarttojaan, ja joissa
tarkastellaan eri tukivälineitä, joita voitaisiin käyttää 87 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukaisilla
tukialueilla vuoden 2006 jälkeen.

Monet jäsenvaltiot viittasivat komissiolle esittämissään kannanotoissa erityisesti Lissabonin, Göteborgin
ja Barcelonan Eurooppa-neuvostojen asettamiin tavoitteisiin, jotka koskevat kilpailukykyä, kestävää
kehitystä ja valtiontuen parempaa kohdentamista, joka on tarpeen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.
Jäsenvaltiot korostivat myös aluekehitystä edistävien valtiontukien ja tähän tarkoitukseen myönnettävän
yhteisön rahoituksen välisiä yhteyksiä.

Aluetuen suuntaviivat ja Eurooppa-neuvoston päätelmät

Lissabonissa kokoontuneen Eurooppa-neuvoston asettaman tavoitteen mukaan Euroopasta olisi tultava
maailman kilpailukykyisin ja dynaamisin tietoon perustuva talous. Eurooppa-neuvosto ehdotti myös
välitavoitteita tämän kunnianhimoisen tavoitteen saavuttamiseksi. Göteborgin Eurooppa-neuvosto lisäsi
näihin välitavoitteisiin kestävän kehityksen ja yhteenkuuluvuuden. Tukholmassa kokoontunut Eurooppa-
neuvosto kehotti jäsenvaltioita vähentämään valtiontukimääriä, sillä ”valtiontukia olisi suunnattava
uudelleen horisontaalisiin, yleistä etua koskeviin tavoitteisiin, mukaan lukien koheesiotavoitteet”.
Barcelonassa kokoontunut Eurooppa-neuvosto kehotti jälleen ”jäsenvaltioita vähentämään valtiontuen
kokonaismäärää suhteessa bruttokansantuotteeseen vuoteen 2003 mennessä ja sen jälkeenkin,
suuntaamaan tuen uudelleen laaja-alaisiin yhteistä etua koskeviin tavoitteisiin, taloudellinen ja
sosiaalinen yhteenkuuluvuus mukaan lukien, sekä kohdentamaan sen markkinoilla havaittuihin
ongelmakohtiin. Vähäisempi ja paremmin kohdennettu valtiontuki on tehokkaan kilpailun keskeinen
osatekijä.”

¥103∂ Uusien jäsenvaltioiden aluetukikarttojen katsotaan tulevan voimaan kyseisten valtioiden liittymispäivänä ja myös niiden
aluetukikartat ovat voimassa vuoden 2006 loppuun. 

¥104∂ EYVL C 74, 10.3.1998, s. 9; muutettu EYVL:ssä C 285, 9.9.2000, s. 5.
¥105∂ Ks. myös komission tiedonanto, EUVL C 110, 8.5.2003, s. 24.
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Näiden päätelmien soveltaminen aluekehitystukeen nostaa esiin kaksi tärkeää kysymystä:

• Onko alkuinvestointituen myöntäminen ja siihen yhteydessä oleva uusien työpaikkojen luominen
todellakin tehokkain tapa edistää yhteenkuuluvuutta?

• Voidaanko nykyisten suuntaviivojen mukaisia sallittuja tukimääriä alentaa vähentämättä
kyseisen tuen tehokkuutta?

Vastatakseen ensimmäiseen kysymykseen kilpailun pääosasto on tarkastellut useita investointituen
tehokkuutta koskevia tutkimuksia. Tutkimuksissa esitetyt päätelmät ovat jossain määrin ristiriitaisia.
Joidenkin tutkimusten mukaan tällaisen tuen hukkavaikutus (”dead-weight”) voi olla suuri; suurin osa
investoinneista olisi tehty myös ilman tukea. Joidenkin tutkimusten mukaan tällaisella tuella on kuitenkin
jonkin verran vaikutusta ainakin investoinnin ajoitukseen ja sijoituspaikkaan. Myös monien
jäsenvaltioiden huolestuneisuutta kyseisen tuen mahdollisista siirtovaikutuksista voidaan pitää
osoituksena siitä, että kyseiset jäsenvaltiot katsovat investointituen olevan yksi investointipäätöksiin
vaikuttavista tekijöistä.

Kilpailun pääosasto katsoo, että suuryrityksille ja pk-yrityksille myönnettävä investointituki voi edistää
aluekehitystä muita heikommassa asemassa olevilla EU:n alueilla. Muilla alueilla investointituen
hyötyvaikutukset ovat kyseenalaisempia. Tähän on syynä se, että kyseisillä alueilla mahdollisesti
ilmenevät ongelmat ovat luonteeltaan erilaisia ja ratkaistavissa ennemminkin henkilöstöresursseihin
suunnattavilla investoinneilla tai luomalla yrityksille suotuisampi toimintaympäristö. Valtiontuen
myöntäminen ei ole aina paras ratkaisu.

Toisesta kysymyksestä kilpailun pääosasto toteaa, että monet jäsenvaltiot kannattavat tuki-intensiteettien
alentamista erityisesti silloin, kun tuensaajat ovat suuryrityksiä. Lisäksi on esitetty pyyntö uusien
aluetuen suuntaviivojen yhdistämisestä monialaisiin puitteisiin. Kilpailun pääosasto katsoo, että vuosina
1998 ja 2002 annetut monialaiset puitteet ovat edistäneet suurten investointihankkeiden tuki-
intensiteettien alentamista. Vielä on kuitenkin alennettava tuen enimmäismääriä kaikkialla EU:ssa ja
lisättävä eriyttämistä muita heikommassa asemassa olevien alueiden välillä.

Aluetuen suuntaviivat ja kolmas koheesiokertomus

Kolmannen koheesiokertomuksen päätelmissä ehdotetaan tulevaisuuden koheesiopolitiikan rakentumista
seuraavien kolmen päätavoitteen varaan: lähentyminen, alueellinen kilpailukyky ja työllisyys sekä
Euroopan alueiden välinen yhteistyö.

Lähentymistavoite pyritään saavuttamaan tukemalla kasvua ja uusien työpaikkojen luomista vähiten
kehittyneissä jäsenvaltioissa ja vähiten kehittyneillä alueilla. Kolmannessa koheesiokertomuksessa
todetaan lisäksi, että nämä alueet olisi sisällytettävä 87 artiklan 3 kohdan a ja c alakohdan poikkeusten
soveltamisalaan, jotta jäsenvaltiot voisivat myöntää niille aluekehitystukea, joka on kaikilta osin
johdonmukaista yhteisön rahoituksen kanssa.

Alueellisen kilpailukyvyn ja työllisyyden tavoitetta tuetaan panostamalla rajalliseen määrään
toimenpidealoja, kuten innovaatiot ja osaamistalous, ympäristö ja riskinhallinta sekä yleisiin
taloudellisiin tarkoituksiin liittyvien palveluiden saatavuus. Euroopan aluekehitysrahasto jaottelee näiden
toimenpiteiden rahoituksessa alueet niihin, jotka ovat nykyisin tavoitteen 1 alueita mutta jotka eivät
kuulu tulevan lähentymistavoitteen soveltamisalaan, ja muihin alueisiin.
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Kilpailun pääosasto katsoo, että 87 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukaiset alueet olisi luokiteltava
samalla tavoin, koska ensimmäisen luokan alueiden tilanne on usein vieläkin hauras. Nykyisten aluetuen
suuntaviivojen mukaisesti alueille, jotka kuuluivat aiemmin 87 artiklan 3 kohdan a alakohdan
soveltamisalaan, olisi myönnettävä aluekehitystukea 87 artiklan 3 kohdan c alakohdan poikkeuksen
nojalla. Kaikilla muilla alueilla voidaan kuitenkin edelleen myöntää tukea kolmannessa
koheesiokertomuksessa lueteltujen toimenpidealojen hyväksi. Tällaiseen tukeen sovellettavia
horisontaalisia sääntöjä voidaan tarvittaessa tarkistaa valtiontuen ja yhteisön rahoituksen välisen
johdonmukaisuuden varmistamiseksi kaikilta osin.

Euroopan alueiden välistä yhteistyötä tuetaan keskittymällä Lissabonin ja Göteborgin strategioissa
yhteisölle asetettujen ensisijaisten painopistealueiden mukaisiin integroituihin ohjelmiin. Jos ohjelmiin
liittyy valtiontukea, myös kyseisen tuen olisi oltava sovellettavien horisontaalisten sääntöjen mukaista.

Kilpailun pääosasto toteaa, että aluetuen suuntaviivojen ja tulevaisuuden koheesiopolitiikkaa koskevien
päätelmien tarkistaminen tarjoaa ainutlaatuisen tilaisuuden suuntaviivojen ja päätelmien täydelliseen
yhdenmukaistamiseen. Tällä hetkellä (106) tavoitteen 1 alueet ja 87 artiklan 3 kohdan a alakohdan
mukaiset alueet ovat pitkälti yhdenmukaisia, mutta tavoitteen 2 alueiden ja 87 artiklan 3 kohdan
c alakohdan mukaisten alueiden välillä on suuria eroja. Valitsemalla aihekohtainen lähestymistapa
valittuihin maantieteellisiin alueisiin (karttaan) perustuvan lähestymistavan sijaan voidaan varmistaa
johdonmukaisuus alue- ja kilpailupolitiikan välillä. Tähän on syynä erityisesti se, että valitut aiheet
perustuvat molemmille politiikanaloille yhteisiin tavoitteisiin, jotka Eurooppa-neuvosto on määritellyt
edellä kohdassa 1.1 mainituissa kokouksissaan.

Keskusteluasiakirjan asema

Kilpailun pääosasto käyttää suuntaviivojen tarkistamista koskevissa valmisteluissa seuraavia tietoja:

• valtiontukea ja koheesiopolitiikkaa koskevat Eurooppa-neuvostojen päätelmät ja erityisesti niissä
esitetty pyyntö Eurooppa-neuvostojen määrittelemiin tavoitteisiin myönnettävän tuen määrän
vähentämisestä ja paremmasta kohdentamisesta;

• jäsenvaltioiden esittämät kannanotot;

• Halkidikissa 16. toukokuuta 2003 ja Roomassa 20. lokakuuta 2003 pidettyjen epävirallisten
Eurooppa-neuvoston kokousten päätelmät;

• komission kokemukset nykyisistä aluetuen suuntaviivoista, tukikartoista ja tukiohjelmista;

• aluetuen taloudellista merkitystä ja tehokkuutta koskeva kirjallisuus (tiedustelut, tutkimukset ja
tieteelliset artikkelit);

• 18. helmikuuta 2004 annettu komission kolmas koheesiokertomus.

Tässä vaiheessa kilpailun pääosasto ei aio esittää täydellistä luonnosta uusista aluetuen suuntaviivoista,
vaan se on laatinut asiakirjan, jossa kuvaillaan kilpailun pääosaston lähestymistapa sekä uusien aluetuen
suuntaviivojen pääpiirteet. Koska tämä lähestymistapa aiheuttaa muutoksia toimintalinjaan ja komissio
pyrkii määrätietoisesti tekemään tiivistä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa tässä mittavassa prosessissa,
eri osapuolten kuulemista jo prosessin alkuvaiheessa pidetään tärkeänä. Uudet aluetuen suuntaviivat ovat
periaatteessa voimassa vuoden 2007 alusta vuoden 2013 loppuun.

¥106∂ Komission tiedonanto jäsenvaltioille aluepolitiikasta ja kilpailupolitiikasta (EYVL C 90, 26.3.1998, s. 3).
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2 Käsitellyt asiat

EDF (107)

Valtiontukisääntöjen täytäntöönpano juuri vapautetuilla aloilla on ratkaisevan tärkeää markkinoiden
kilpailulle avaamisesta saatujen hyötyjen säilyttämiseksi. Tämä pitää paikkansa erityisesti silloin, kun
aiemmilla valtion monopoleilla on rajoittamattomia takauksia, jotka jatkuessaan voivat kumota
vapauttamisen myönteiset vaikutukset. Tältä osin valtiontukisäännöt tukevat EU:ssa toteutettuja
rakenteellisia toimenpiteitä. Esimerkki tästä on EDF:ää koskeva päätös, jossa käsitellään seuraavia
kolmea seikkaa:

a) EDF:llä olevaan EPIC-yhtiömuotoon liittyvän rajoittamattoman valtiontakauksen poistaminen

Koska EDF on niin sanottu teollista ja kaupallista toimintaa harjoittava julkisoikeudellinen yhtiö
(’établissement public à caractère industriel et commercial’, EPIC), sen katsotaan olevan osa valtiota eikä
se sen vuoksi voi tehdä konkurssia. Konkurssilainsäädännön rajoitettu soveltaminen EDF:ään merkitsee
valtiontakausta, jonka laajuutta, kestoa tai suuruutta ei voida määritellä, sillä siitä on hyötyä niin EDF:n
maailmanlaajuisille kaupallisille toiminnoille kuin julkisen palvelun tehtävälle Ranskassa. Tämän
valtiontakauksen ansiosta EDF pystyy saamaan paremmat luottoehdot kansainvälisillä
rahoitusmarkkinoilla. Ranskan viranomaisten kieltäydyttyä poistamasta EDF:n rajoittamatonta
valtiontakausta aiheellisena toimenpiteenä, komissio aloitti 2. huhtikuuta 2003 muodollisen
tutkintamenettelyn.

Ranskan viranomaiset sitoutuivat kuitenkin muuttamaan EDF:n tavalliseksi kaupalliseksi osakeyhtiöksi
31. joulukuuta 2004 mennessä, mikä merkitsee sitä, että EDF ei enää hyödy rajoittamattomasta
takauksesta. Tämän vuoksi komissio on päättänyt olla toteuttamatta lisätoimenpiteitä, jos rajoittamaton
valtiontakaus poistetaan tässä määräajassa.

b) Sähkö- ja kaasutoimialojen eläkejärjestelmän uudistus

Ranskan viranomaisten mukaan sähkö- ja kaasutoimialojen eläkejärjestelmän uudistus on välttämätön
esivaihe kohti rajoittamattoman valtiontakauksen poistamista. Ranskan viranomaiset ilmoittivat
komissiolle 11. marraskuuta 2003 lakiesityksestä sähkö- ja kaasutoimialojen eläkejärjestelmän
uudistamiseksi tarkoituksenaan aloittaa uudistus viimeistään vuoden 2003 lopussa.

Ilmoitetussa uudistuksessa sähkö- ja kaasutoimialojen eläkejärjestelmä liitetään yleiseen
sosiaaliturvajärjestelmään ja eläkeoikeudet siirretään vasta perustettuun sähkö- ja kaasutoimialojen
valtakunnalliseen eläkekassaan, joka on riippumaton. Ranskan viranomaiset ovat vakuuttaneet, että
liittäminen on taloudellisesti neutraali toimenpide. Yleisestä järjestelmästä maksetaan peruseläkkeet alan
työntekijöille, ja se rahoitetaan tavanomaisilla työntekijöiden ja työnantajien maksuilla. Komissio katsoi
tämän muutoksen olevan taloudellisesti neutraali, minkä vuoksi siihen ei sisälly valtiontukea.

Ne erityiseläkkeet, joihin sähkön ja kaasun siirrossa ja jakelussa työskentelevät ovat jo saaneet
eläkeoikeuden uudistuksen tullessa voimaan, rahoitetaan sähkön- ja kaasunhintoihin lisättävällä
maksulla, jonka maksuperusteena on sähkön ja kaasun jakeluverkkoon kytkeytyminen. Muissa tehtävissä
työskenteleville henkilöille jo kertyneet erityiseläkeoikeudet sekä tulevat oikeudet jäävät edelleen
yritysten rahoitettaviksi.

¥107∂ N 504/2003, 16.12.2003.
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Tämä uudistus tuo etua toimialalle verrattuna nykytilanteeseen, mutta se on yhdenmukainen
valtiontukisääntöjen kanssa, koska se poistaa markkinoille pääsyn esteen, joka on seurausta markkinoille
tulevien yritysten velvoitteesta merkitä kirjanpitoonsa varaus niiden eläkemaksujen rahoittamiseksi, jotka
ovat jo kertyneet alan työntekijöille. Tämän vuoksi komissio on päättänyt, että eläkeuudistus on
oikeasuhtainen toimenpide ja sen voidaan katsoa olevan sopusoinnussa perustamissopimuksen
määräysten kanssa.

c) Veroetu, joka liittyy kirjanpitoon tehtyjen suurjänniteverkon uudistamista koskevien aiheettomien
varausten korjaamiseen

Vuonna 1997 annetulla lailla EDF:n vahvistettiin olevan suurjänniteverkon omistaja. Tämän seurauksena
EDF:n aikaisemmin vuosina 1987–1996 tekemät verottomat varaukset tulivat tarpeettomiksi ja ne
sijoitettiin uudelleen taseessa. Suurinta osaa näistä varauksista verotettiin asianmukaisella tavalla, mutta
14,119 miljardia Ranskan frangia siirrettiin suoraan EDF:n pääomaan, jolloin sen verotettava
nettovarallisuus ei lisääntynyt. EDF:n näin saama verohelpotus oli 5,88 miljardia Ranskan frangia
(14,119 x 41,66 %) eli 888,89 miljoonaa euroa.

Komissio päätteli, että tämä EDF:lle myönnetty verohelpotus muodosti perusteettoman toimintatuen,
jonka seurauksena EDF:n kilpailuasema parantui suhteessa kilpailijoihin. Tämän vuoksi komissio totesi
tuen yhteismarkkinoille soveltumattomaksi. Komissio on kehottanut Ranskaa perimään takaisin kyseiset
888,89 miljoonaa euroa korkoineen, jotka lasketaan vuodesta 1997 alkaen.

Tuki voittoa tavoittelemattomille huvivenesatamille Alankomaissa (108)

Komissio ilmoitti 5. helmikuuta 2003 päivätyllä kirjeellä Alankomaille päätöksestään aloittaa
perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdan mukainen menettely väitetystä tuesta voittoa
tavoittelemattomille huvivenesatamille Alankomaissa. Komission päätös menettelyn aloittamisesta
julkaistiin Euroopan unionin virallisessa lehdessä 22. maaliskuuta 2003 (109). Huhtikuussa 2003
Alankomaiden viranomaiset toimittivat huomatuksensa ja lisätietoja. Komissio sai vastauksen myös
kantelijalta. Komissio ei saanut kolmansilta huomautuksia muodollisen tutkintamenettelyn aloittamisesta.

Kyseisiä toimenpiteitä koskevan menettelyn aloittamiseen johtaneet komission epäilyt hälvenivät. Yhden
sataman osalta Alankomaiden viranomaiset toimittivat riittävästi tietoja sen päätelmän tekemiseksi, että
kyse ei ole edusta. Kahden muun käsiteltävänä olevan sataman osalta komissio päätteli, että satamien
maantieteellisen sijainnin, niiden suhteellisen pienen koon ja julkisen tuen suhteellisen pienten määrien
(suhteessa satamien tarjoamien kiinnityspaikkojen määrään) vuoksi ei voida odottaa, että tuen
seurauksena laivanomistajat muista jäsenvaltioista käyttäisivät kyseisiä satamia kiinnityspaikkana
ennemmin kuin toisessa jäsenvaltiossa sijaitsevaa satamaa. Tämän vuoksi komissio päätteli, että vaikka
tietynasteinen (paikallisen) kilpailun vääristyminen ei ole poissuljettua, tuki (jos siitä on kyse) ei vaikuta
kauppaan 87 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla. Komissio päättikin 29. lokakuuta 2003, että
väitetyt tukitoimenpiteet eivät ole perustamissopimuksen 87 artiklassa tarkoitettua valtiontukea.

Aviodrome (110)

Alankomaiden viranomaiset ilmoittivat komissiolle kirjeitse toukokuussa 2003 tukitoimenpiteestä
Aviodrome-hankkeelle, joka koskee ilmailualan kulttuuriperinnön suojelua. Tukitoimenpiteen

¥108∂ C10/2003.
¥109∂ EUVL C 69, 22.3.2003, s. 4.
¥110∂ N 221/2003.
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tavoitteena on Aviodrome-nimisen ilmailualan teemapuiston perustaminen Lelystadiin. Hankkeen
tarkoituksena on vanhojen lentokoneiden säilyttäminen museossa. Museon kannattavuuden ja
riippumattomuuden takaamiseksi kehitetään useita kaupallisia toimintoja, joilla tuetaan museon
toimintaa tulevaisuudessa. Esimerkki kaupallisista toiminnoista on kansainvälinen konferenssikeskus,
joka sijaitsee teemapuiston keskellä.

Museotoiminnot ja kaupalliset toiminnot erotettiin toisistaan investointibudjetissa. Tuki suunnattiin
yksinomaan museotoimintoihin. Vaikka museotoiminnot näyttivät olevan erillään kaupallisista
toiminnoista, komissio ei pystynyt sulkemaan pois mahdollisuutta, että museotoimintoihin myönnetyllä
tuella on heijastusvaikutuksia kaupallisiin toimintoihin. Komissio ei myöskään pystynyt sulkemaan pois
mahdollisuutta, että kaupallisia toimintoja harjoitetaan aloilla, joilla on yhteisön sisäistä kaupankäyntiä
ja kilpailua. Sen vuoksi komissio päätti, että toimenpide on perustamissopimuksen 87 artiklan
1 kohdassa tarkoitettua valtiontukea.

Ottaen huomioon museotoimintojen heikon taloudellisen kannattavuuden komissio oli varma siitä, että
yksikään yksityinen sijoittaja ei suostuisi rahoittamaan koko hanketta ilman julkista tukea. Tämän vuoksi
tuki oli välttämätöntä hankkeen toteuttamiseksi. Lisäksi tuki ei ylittänyt määrää, joka oli välttämätön
kulttuuritavoitteiden saavuttamiseksi. Komissio päätti tämän vuoksi, että ilmoitetulle tuelle voitiin
myöntää poikkeus perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan d alakohdan nojalla (kulttuuriperinnön
edistämiseen myönnettävää tukea koskeva poikkeus). Komissio hyväksyi tuen 15. lokakuuta 2003
tehdyllä päätöksellä.

Genomiikka (111)

Alankomaiden viranomaiset ilmoittivat heinäkuussa 2003 tukiohjelmasta, joka koskee teknologian alan
yhteistyötä T&K-hankkeissa genomiikan alalla. Toimenpiteen tavoitteena oli julkisten tutkimuslaitosten
ja yritysten yhteistyö konsortiossa. Ilmoitetun ohjelman vuosibudjetti on 62,4 miljoonaa euroa ja se on
voimassa 31. joulukuuta 2007 asti.

Julkisten tutkimuslaitosten osalta T&K-puitteiden 2.4 kohdan ensimmäisessä kappaleessa todetaan,
että korkeakoulujen tai voittoa tavoittelemattomien julkisten tutkimuslaitosten harjoittaman tutkimus-
ja kehitystoiminnan julkinen rahoitus ei tavallisesti kuulu EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan
1 kohdan soveltamisalaan. Julkisten tutkimuslaitosten osuudesta konsortioon komissio pani merkille,
että kaikki osallistujayritykset saavat teollis- ja tekijänoikeuksien myynnistä saaduista tuloista
osuuden, joka vastaa niiden osuutta konsortiossa kerrottuna kyseisen teollis- ja tekijänoikeuden
markkinahinnalla. Julkisten tutkimuslaitosten hankkeen teollisilta osapuolilta saama korvaus, joka
vastaa tutkimushankkeessa kehitetyn teollis- ja tekijänoikeuden markkinahintaa, on T&K-puitteiden
2.4 kohdan kolmannen kappaleen b alakohdan kolmannen luetelmakohdan mukainen. Sen vuoksi
julkisten tutkimuslaitoksen konsortiolle antamat varat eivät kuulu perustamissopimuksen 87 artiklan
1 kohdan soveltamisalaan.

Komissio ei vastustanut ilmoitettua toimenpidettä, koska se noudattaa tutkimus- ja kehitystyöhön
myönnettävää valtiontukea koskevien yhteisön puitteiden kaikkia merkityksellisiä määräyksiä.

¥111∂ N 297/2003.
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Paljon energiaa käyttäville loppukäyttäjille myönnettävä vapautus energiaverosta (112)

Energiatuotteiden ja sähkön verotusta koskevan yhteisön kehyksen uudistamisesta 27. lokakuuta 2003
annettu neuvoston direktiivi 2003/96/EY oli saatettava osaksi Alankomaiden lainsäädäntöä
1. tammikuuta 2004 mennessä. Tämän seurauksena yrityksiä on verotettava sähkönkulutuksesta, joka
ylittää 10 miljoonaa kWh. Lokakuun 2003 lopussa Alankomaiden viranomaiset ilmoittivat
verovapautusohjelmasta, jonka tavoitteena on myöntää korvaus energiansäästösitoumuksista, jotka
liittyvät Alankomaiden viranomaisten ja paljon energiaa käyttävien yritysten välisiin voimassaoleviin
energiasopimuksiin. Koska nämä yritykset ovat jo sitoutuneet pienentämään CO2-päästöjään
merkittävästi, Alankomaiden viranomaiset halusivat vapauttaa ne kokonaan 10 miljoonaa kWh:ta
ylittävästä kulutuksesta perittävästä energiaverosta. Energiaverodirektiivissä on erityissäännöksiä, jotka
sallivat tällaiset vapautukset.

Ilmoitettu ohjelma on voimassa kolme vuotta, 31. joulukuuta 2006 asti, ja sen kokonaisbudjetti on
21 miljoonaa euroa. Komissio totesi, että ilmoitettuun ohjelmaan liittyvät energiasopimukset olivat
energiaverodirektiivin mukaisia. Lisäksi ympäristönsuojeluun myönnettävää valtiontukea koskevissa
yhteisön suuntaviivoissa määrätyt edellytykset täyttyivät. Sen vuoksi verovapautusohjelma katsottiin
yhteismarkkinoille soveltuvaksi perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukaisesti.

B – Luettelo annetuista tai ehdotetuista säädöksistä ja tiedonannoista

¥112∂ N 506/2003.

Komission tiedonanto sääntöjenvastaisesti myönnetyn tuen 
takaisinperinnässä sovellettavasta korkotasosta

EUVL C 110, 8.5.2003, s. 21–22

Oikaisu komission tiedonantoon sääntöjenvastaisesti myönnetyn tuen 
takaisinperinnässä sovellettavasta korkotasosta

EUVL C 150, 27.6.2003, s. 3

Lomake oletettua sääntöjenvastaista valtiontukea koskevien kantelujen 
tekemiseksi

EUVL C 116, 16.5.2003, s. 3–6

Komission tiedonanto C(2003) 4582, tehty 1. joulukuuta 2003, 
salassapitovelvollisuudesta valtiontukipäätöksissä

EUVL C 297, 9.12.2003, s. 6–9

Komission suositus, annettu 6 päivänä toukokuuta 2003, mikroyritysten 
sekä pienten ja keskisuurten yritysten määritelmästä 

EUVL L 124, 20.5.2003, s. 36–41

Oikaisu komission tiedonantoon – Esimerkki pk-yrityksen tunnusmerkkien 
täyttymistä koskevat tiedot sisältävästä ilmoituksesta 

EUVL C 156, 4.7.2003, s. 14

Komission tiedonanto – Alueellisia valtiontukia koskevien suuntaviivojen 
tarkistaminen – soveltaminen 1. tammikuuta 2007 jälkeen

EUVL C 110, 8.5.2003, s. 24

Komission tiedonanto alueellisesta tuesta suurille investointihankkeille 
annettujen monialaisten puitteiden (2002) muuttamisesta rakenteellisista 
ongelmista kärsiviä aloja koskevan luettelon laatimisen osalta sekä EY:n 
perustamissopimuksen 88 artiklan 1 kohdan mukaisista aiheellisista 
toimenpiteistä moottoriajoneuvoalalla ja synteettikuitualalla tehdystä 
ehdotuksesta

EUVL C 263, 1.1.2003, s. 3–4

Laivanrakennusteollisuuden valtiontukea koskevat puitteet EUVL C 317, 30.12.2003, s. 11–14

Komission tiedonanto kaikkien laivanrakennusalan alueellisten 
investointitukiohjelmien yksittäisestä ilmoittamisesta ja EY:n 
perustamissopimuksen 88 artiklan 1 kohdan mukaisista aiheellisista 
toimenpiteistä tehdystä ehdotuksesta 

EUVL C 263, 1.11.2003, s. 2
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C – Luettelo valtiontukiasioista muilla kuin maatalouden, kalastuksen ja 
kivihiiliteollisuuden aloilla

1 Asiat, joihin komissio ei katsonut sisältyvän EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettua tukea aloittamatta muodollista tutkintamenettelyä

Itävalta

Belgia

Tanska

Saksa

Italia

Ruotsi

Yhdistynyt kuningaskunta

N 403/2002 19.2.2003 Steiermarkin osavaltiota koskeva pääomasijoitusohjelma EUVL C 138, 13.6.2003

N 763/2002 23.7.2003 Postilaitoksen (La Poste) pääoman korottaminen EUVL C 241, 8.10.2003

N 482/2001 27.5.2003 Luottolaitosten luottotappiovarauksia koskeva Tanskan 
tukiohjelma

Ei vielä julkaistu

NN 138/1998 21.1.2003 Chemiepark Bitterfeld Wolfen GmbH:n yksityistäminen Ei vielä julkaistu

N 644c/2002 24.6.2003 Viestintäyhteydet EUVL C 197, 21.8.2003

N 644d/2002 24.6.2003 Energia- ja vesihuolto EUVL C 197, 21.8.2003

N 644a/2002 9.7.2003 Teollisuusalueiden ja yritystoimintakeskusten kehittäminen EUVL C 197, 21.8.2003

N 644b/2002 9.7.2003 Teollisuusalueiden ja yritystoimintakeskusten kunnostaminen EUVL C 197, 21.8.2003

N 644f/2002 9.7.2003 Ammattikoulutus-, jatkokoulutus- ja uudelleenkoulutuslaitosten 
rakentaminen tai laajentaminen

EUVL C 197, 21.8.2003

N 644e/2002 9.7.2003 Jäteveden ja jätteiden käsittelylaitokset EUVL C 197, 21.8.2003

N 644h/2002 17.9.2003 Julkisiin matkailupalveluihin liittyvät kunnallistekniset työt ja 
julkisten matkailupalvelujen edistäminen

EUVL C 284, 27.11.2003

N 511/2002 17.9.2003 Riskipääomarahasto (Sardinia) EUVL C 269, 8.11.2003

N 789/2002 5.2.2003 Vihreät todistukset Ei vielä julkaistu

N 784/2002 27.5.2003 Valtion velkojen maksun rahoitus, tuki maaseudun verkostoille 
ja uusittavissa oleva käyttöpääomalaina Post Office Ltd:lle

EUVL C 269, 8.11.2003
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2 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 muodollista tutkintamenettelyä (113)

Itävalta

Belgia

Kypros

¥113∂ Euroopan unioniin vuonna 2004 liittyvien jäsenvaltioiden osalta niiden päätösten, joissa tuki todetaan liittymisen jälkeen
olemassa olevaksi tueksi, oikeusperustana on myös T‰ekin tasavallan, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin,
Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen liitteessä IV olevan 3 jakson
1 kohdan c alakohta. 

N 392/2002 4.2.2003 Liittovaltion ohjelma teknologiansiirron edistämiseksi – Protec 
2002+ – osa A

Ei vielä julkaistu

N 774/2002 5.3.2003 Tirolin ohjelma aluesuunnittelun painopisteistä (ROSP) 2001–
2006 – Alppien infrastruktuuritarjonnan parantaminen

Ei vielä julkaistu

N 677/2002 4.4.2003 Burgenlandissa toimivien pk-yritysten pääomasijoitusrahasto Ei vielä julkaistu

N 77/2003 2.6.2003 Yritysten pelastamisesta annettu asetus – Kärnten EUVL C 230, 26.9.2003

N 78/2003 2.6.2003 Matkailualaa koskeva asetus – Kärnten EUVL C 230, 26.9.2003

N 629/2002 1.9.2003 Vuoden 2002 tulvien uhrien auttaminen Itävallassa EYVL C 271, 12.11.2003

N 529/2001 18.9.2003 Matkailun takausohjelma (2001–2006) EUVL C 313, 23.12.2003

N 513/2003 16.12.2003 Televisiotuotannon tukeminen – liittovaltion tukiohjelma EUVL C 65, 13.3.2004

N 12/2003 22.4.2003 ”INVEST”-ohjelman laajentaminen (ex N543/2000) Ei vielä julkaistu

N 351/2002 23.4.2003 Muutokset koordinointikeskuksia koskevaan ohjelmaan 
(ennakkopäätös)

EUVL C 209, 4.9.2003

N 410/2002 13.5.2003 Verokeidas – liittovaltion tuki audiovisuaalialan tuotannolle 
Belgiassa 

Ei vielä julkaistu

N 16a/2003 11.7.2003 Vallonian alueen kannustimet pk-yrityksille – yleinen puoli EUVL C 230, 26.9.2003

N 17b/2003 31.7.2003 Vallonian alueen kannustimet suuryrityksille – maataloutta 
koskevat seikat

EUVL C 257, 25.10.2003

N 17a/2003 31.7.2003 Vallonian alueen kannustimet suuryrityksille – yleinen puoli EUVL C 257, 25.10.2003

N 15/2003 20.8.2003 Vallonian alueen kannustimet ympäristön ja kestävän 
energiankäytön hyväksi

EUVL C 301, 12.12.2003

N 179/2003 5.9.2003 Ford Genk

N 210/2003 29.10.2003 Monialaiset puitteet 1998 – tuki S.A. Spanoluxille (Vielsam) EUVL C 44, 20.2.2004

N 275/2003 1.12.2003 Flanderin aluetukialueilla toimivien suurten yritysten 
tukiohjelma

EYVL C 12, 16.1.2004

CY 1/2003 28.7.2003 Tuki Pafoksessa Kyproksella järjestettäville Afrodite-
festivaaleille

EUVL C 88, 8.4.2004

CY 2/2003 28.7.2003 Urheilukeskusten perustamista, korjaamista ja/tai viimeistelyä 
tukeva avustusohjelma, jolla halutaan kehittää ja edistää 
urheilumatkailua

EUVL C 88, 8.4.2004

CY 32/2002 23.10.2003 Tukiohjelma kyproslaisen elokuvan kehittämiseksi Ei vielä julkaistu

CY 3/2003 23.10.2003 Kyproksen käsiteollisuuden kehittäminen Ei vielä julkaistu

CY 10/2003 23.12.2003 Yrittäjyysohjelma kyproslaisille paluumuuttajille Ei vielä julkaistu

CY 9/2003 23.12.2003 Tuet Kyproksen kulttuuri- ja taide-elinten toimintaan Ei vielä julkaistu

CY 8/2003 23.12.2003 Suurten kesäsesongin aikaan järjestettävien 
kulttuuritapahtumien sponsorointiohjelma

Ei vielä julkaistu

CY 6/2003 23.12.2003 Tuki Kyproksen uutistoimistolle Ei vielä julkaistu

CY 7/2003 23.12.2003 Kulttuuritapahtumien sponsorointiohjelma Ei vielä julkaistu
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Tšekin tasavalta

Tanska

Viro

Suomi

Ranska

CZ 13/2003 28.7.2003 Investointikannustin Meopta-Optika a.s. -yritykselle EUVL C 88, 8.4.2004

CZ 8/2003 28.7.2003 Investointikannustin Linde Frigera spol. s.r.o. -yritykselle EUVL C 88, 8.4.2004

CZ 7/2003 28.7.2003 Investointikannustin KS Katalog – Servis, s.r.o. -yritykselle EUVL C 88, 8.4.2004

CZ 11/2003 28.7.2003 Investointikannustin IMI International s.r.o. -yritykselle EUVL C 88, 8.4.2004

CZ 4/2003 28.7.2003 Investointikannustin Spolek pro chemickou a hutní výrobu 
s.r.o. -yritykselle

EUVL C 88, 8.4.2004

CZ 30/2003 23.12.2003 Investointikannustin Hella Autotechnik NOVA, s.r.o. 
-yritykselle

Ei vielä julkaistu

CZ 26/2003 23.12.2003 Investointikannustin EPCOS, s.r.o. -yritykselle Ei vielä julkaistu

CZ 41/2003 23.12.2003 Investointikannustin Schoeller Litvínov, k.s. -yritykselle Ei vielä julkaistu

NN 76/2002 19.2.2003 Teknologiansiirtolaitokset Ei vielä julkaistu

N 466/2002 23.4.2003 Sähkön tuotantotuen muuttaminen Ei vielä julkaistu

NN 87/2002 27.5.2003 Tanskan liikkeenjohtamiskeskus EUVL C 195, 19.8.2003

N 141/2003 24.6.2003 Laivanrakennuksen tilapäiset avustustoimet EUVL C 227, 23.9.2003

N 223/2003 31.10.2003 Tanskan hiilidioksidin kiintiöjärjestelmä 2004 EUVL C 308, 18.12.2003

N 343/2003 12.11.2003 Tuki työoloja koskevaan tutkimukseen EUVL C 308, 18.12.2003

N 286/2003 26.11.2003 Alusrahoitusohjelma aluksien vientiä varten EUVL C 313, 23.12.2003

EE 2/2003 28.7.2003 KredEx-vientitakuut EUVL C 88, 8.4.2004

EE 1/2003 28.7.2003 Teknologiaviraston tutkimusalan yhteistyöohjelma EUVL C 88, 8.4.2004

EE 6/2003 23.12.2003 Investointituki kylien kunnostamiseen ja kehittämiseen Ei vielä julkaistu

EE 7/2003 23.12.2003 Investointituki maaseudun taloudellisen toiminnan 
vaihtoehtojen kehittämiseen ja monipuolistamiseen

Ei vielä julkaistu

EE 5/2003 23.12.2003 Öljyliuskeesta tuotettujen kemikaalien testaus ja ilmoittaminen Ei vielä julkaistu

N 74b/2002 19.3.2003 Tuki voimalaitoksille Ei vielä julkaistu

N 591/2002 13.5.2003 CIRR-korkoon perustuva alusrahoitusohjelma EUVL C 221, 17.9.2003

N 306/2003 16.12.2003 Romuajoneuvojen hävittäminen EUVL C 69, 19.3.2004

NN 136a/2002 21.1.2003 Tuki Elsassin ekomuseolle Ei vielä julkaistu

N 493/2002 4.2.2003 Vesitaloustuki EUVL C 120, 22.5.2003

N 497/2002 5.2.2003 Tuki vesien pilaantumisen ehkäisemiseen EUVL C 120, 22.5.2003

N 9/2003 19.2.2003 Verotuki Korsikassa tehtävien investointien tukemiseksi Ei vielä julkaistu

N 492/2002 19.2.2003 Tuki yleistutkimukselle vesitalouden ja vesien pilaantumisen 
ehkäisemisen aloilla

EUVL C 136, 11.6.2003

N 61/2003 20.3.2003 Tukiohjelmien N 393/A/B/01 muuttaminen: tuki 
luonnononnettomuuksista vahinkoa kärsineille yrityksille 
(ohjelman A jatkaminen ja ohjelmien A ja B vyöhykejako)

Ei vielä julkaistu

N 494b/2002 22.4.2003 Tuki pilaantuneiden alueiden puhdistamista varten tapauksissa, 
joissa saastuttajaa ei voida osoittaa tai asettaa vastuuseen

Ei vielä julkaistu

N 519/2001 19.5.2003 Merentakaisissa departementeissa sijaitsevien tuotantotilojen 
tuloveron alentaminen kolmanneksella

EUVL C 182, 1.8.2003

N 63/2003 27.5.2003 Caillaud-yhtiölle myönnetty tuki eläinperäisen jauhon 
sisältämän energian hyödyntämiseksi

EUVL C 202, 27.8.2003

N 57/2003 27.5.2003 SVPE-yhtiölle myönnetty tuki eläinperäisen jauhon sisältämän 
energian hyödyntämiseksi

EUVL C 197, 21.8.2003
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Saksa

N 49/2003 27.5.2003 Rhodia Energy / Von Roll / Inova France -yhtiölle myönnetty 
tuki eläinperäisen jauhon ja eläinperäisten jätteiden sisältämän 
energian hyödyntämiseksi

EUVL C 206, 2.9.2003

N 236/2002 27.5.2003 Alueelliset osakkuusrahastot – merentakaiset departementit EUVL C 175, 24.7.2003

N 8/2003 24.6.2003 MEDEA+-ohjelmaan (T 404) liittyvä yksittäinen valtiontuki EUVL C 301, 12.12.2003

N 52/2003 9.7.2003 Inova France-Novacarb -yhtiölle myönnetty tuki eläinperäisen 
jauhon sisältämän energian hyödyntämiseksi

EUVL C 227, 23.9.2003

N 39/2003 23.7.2003 Nanoelektroniikkatutkimusta koskeva yhteistyösopimus EYVL C 6, 10.1.2004

N 190/2003 25.7.2003 Nuorten innovatiivisten yritysten T&K-hankkeiden tuet EUVL C 301, 12.12.2003

NN 42/2003 28.7.2003 Radiolähetystoiminnan tukiohjelman muutos EUVL C 219, 16.9.2003

N 232/2003 17.9.2003 Nestekaasusäiliöalusten rakentamisen tilapäiset avustustoimet EUVL C 257, 25.10.2003

N 62/2003 17.9.2003 MEDEA+ (T 206) -ohjelmaan liittyvä yksittäinen valtiontuki EUVL C 301, 12.12.2003

N 122/2003 18.9.2003 Lorrainen teollisuusrahasto (FIL) EUVL C 284, 27.11.2003

N 442/2003 11.11.2003 Matra/Romorantin EYVL C 16, 22.1.2004

N 463/2003 11.11.2003 Esitysten verotus EUVL C 34, 7.2.2004

N 422/2003 1.12.2003 FIRM – Martinique EYVL C 16, 22.1.2004

N 345/2003 10.12.2003 Monialaiset puitteet 1998 – investointituki ST Microelectronics 
-yrityksen Rousset’n toimipaikalle

EUVL C 34, 7.2.2004

N 84/2003 10.12.2003 ADEMEn tuki tutkimukselle ja kehitykselle EYVL C 16, 22.1.2004

N 733/2002 21.1.2003 Tuki elokuvatuotantoon Schleswig-Holsteinin osavaltiossa

N 796/2002 5.2.2003 Merenkulkuvälineiden simulointityökaluohjelmisto

N 768/2002 11.2.2003 Sachsenin osavaltion pk-yritysten pelastus- ja 
rakenneuudistusohjelma 

N 713/2002 19.2.2003 Monialaiset puitteet 1998 – tuki LEIPA Georg Leinfelder 
GmbH:lle

N 535/2002 24.2.2003 Brandenburgin osavaltion kannustusohjelma

N 116b/2002 28.2.2003 Valtiontuki epäedullisten sääolosuhteiden aiheuttamien 
vahinkojen korvaamiseen 

N 712/2002 5.3.2003 Monialaiset puitteet 1998 – tuki Solar World AG:lle

N 741/2002 13.3.2003 Ilmailualan tutkimus

N 44/2003 19.3.2003 Filmstiftung Nordrhein-Westfalen EUVL C 186, 6.8.2003

N 744/2002 19.3.2003 Laivanrakennuksen tilapäiset avustustoimet

N 695/2002 28.3.2003 T&K-ohjelma ”Biotekniikka Baden-Württemberg”

N 641/2002 2.4.2003 Aluetukikartta vuosiksi 2004–2006 EUVL C 186, 6.8.2003

N 430/2002 2.4.2003 Avustukset satama-alueen (Handelshafen) yleisilmeen 
parantamiseksi (Bremen)

EUVL C 202, 27.8.2003

N 578/2002 4.4.2003 Sachsen-Anhaltin osavaltion pääomarahoitusohjelma, joka on 
tarkoitettu vaikeuksissa olevien pk-yritysten 
rakenneuudistukseen.

N 115/2003 22.4.2003 Saarlandin aluetukijärjestelmä pk-yrityksille

N 798/2002 23.4.2003 Monialaiset puitteet 1998 – Bayer Bitterfeld GmbH EUVL C 44, 20.2.2004

N 583/2002 23.4.2003 Tutkimus- ja kehitystuki MTU Aero Engines GmbH -yritykselle

N 148/2003 13.5.2003 Merenkulku ja meriteknologia – Nordseewerke GmbH 

N 146/2003 13.5.2003 Merenkulku ja meriteknologia – Aker MTW Werft GmbH EUVL C 195, 19.8.2003

N 147/2003 13.5.2003 Merenkulku ja meriteknologia – Kvaerner Warnow Werft 
GmbH

N 145/2003 13.5.2003 Merenkulku ja meriteknologia – Blohm+Voss Gesellschaft 
mbH 

N 142/2003 13.5.2003 INNO – WATT EUVL C 195, 19.8.2003

N 668/2002 13.5.2003 Monialaiset puitteet 1998 – Adolf Jass Schwarza GmbH

NN 167/2002 13.5.2003 Dach Sanitär Handel EUVL C 227, 23.9.2003

N 93/2003 27.5.2003 Monialaiset puitteet 1998 – Merck KGaA EUVL C 197, 21.8.2003

N 25/2003 11.6.2003 Pelastustuki STP Elektronische Systeme GmbH:lle EUVL C 237, 3.10.2003
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Kreikka

N 158/2003 24.6.2003 Monialaiset puitteet 1998 – European Optic Media Technology 
GmbH

N 169/2003 4.7.2003 Rheinland-Pfalzin T&K-tuki EUVL C 67, 17.3.2004

N 694/2002 9.7.2003 Toimenpide, jolla edistetään uusiutuvista raaka-aineista tehtyjen 
eristeiden käyttöä

EUVL C 197, 21.8.2003

N 112/2003 9.7.2003 Monialaiset puitteet 1998 – Advanced Mask Technology Center 
ja Maskhouse Building Administration Company

EUVL C 221, 17.9.2003

N 113/2003 23.7.2003 Monialaiset puitteet 1998 – investointituki Otto Versandille

N 795/2002 23.7.2003 Tuki VW Mechatronic GmbH & Co. KG:lle EUVL C 237, 3.10.2003

N 360/2003 1.10.2003 T&K-tuki Flensburger SchiffbauGesellschaft mbH & Co. 
KG:lle

EUVL C 271, 12.11.2003

N 642/2002 1.10.2003 Perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan a ja c alakohdan 
mukaista tukea saavilla alueilla sijaitsevien yritysten 
tukemiseen tarkoitetun liittovaltion puiteohjelman ”Alueellisen 
talousrakenteen parantaminen” jatkaminen vuosiksi 2004–2006

EUVL C 284, 27.11.2003

N 354/2003 7.10.2003 Futour 2004 -ohjelma EUVL C 301, 12.12.2003

N 316/2003 13.10.2003 REN-suuntaviivat (rationaalisen energiankulutuksen ja 
uusiutuvien energialähteiden käytön edistäminen)

EUVL C 295, 5.12.2003

NN 147/2002 13.10.2003 Hätäapu vuoden 2002 tulvakatastrofista kärsineille pk-
yrityksille

EUVL C 284, 27.11.2003

N 261/2003 15.10.2003 Elokuvatuotannon tukeminen Saksassa – liittovaltion ohjelma EUVL C 295, 5.12.2003

N 47/2003 15.10.2003 Tuki BAE Berliner Batteriefabrik GmbH:lle ja MODAC 
gmbH:lle

EYVL C 1, 6.1.2004

N 116/2003 29.10.2003 Tutkimushanke ”Litografiamenetelmät nanoelektroniikan 
komponentteja varten”

EYVL C 16, 22.1.2004

N 296/2003 12.11.2003 Likviditeettirahasto II – Berliini (rakenneuudistustuki 
vaikeuksissa oleville pk-yrityksille)

EYVL C 16, 22.1.2004

N 329/2003 14.11.2003 Pro Inno II EUVL C 67, 17.3.2004

N 341/2003 1.12.2003 Pk-yritysten korkotukiohjelman pidennys – Saarland EYVL C 13, 17.1.2004

N 465/2003 10.12.2003 Metallindustriewerk Staaken GmbH:n hyväksi myönnettävä 
tuki

EYVL C 12, 16.1.2004

N 336/2003 10.12.2003 Operatiivisiin investointeihin myönnettävä veronhuojennus 
vuonna 2004

EUVL C 67, 17.3.2004

N 276/2003 10.12.2003 Laivanrakennus – kehitystuki kahdelle matkustajalautalle 
Indonesiaan

EYVL C 12, 16.1.2004

N 56/2003 10.12.2003 Ympäristötuki Villeroy & Bochille EUVL C 67, 17.3.2004

N 492/2003 12.12.2003 Mecklenburg-Vorpommernin osavaltion ohjelma uusiutuvan 
energian käytön edistämiseksi – valtiontuen N 800/2000 
jatkaminen

EYVL C 28, 31.1.2004

N 512/2003 16.12.2003 Alusrahoituksen takausohjelmat – Saksa EUVL C 62, 11.3.2004

N 456/2003 16.12.2003 Lääketieteellisen teknologian T&K-ohjelman pidennys (Baijeri) EUVL C 34, 7.2.2004

N 365/2003 16.12.2003 Kestävän kehityksen käytännön toteutusta koskeva ohjelma EUVL C 34, 7.2.2004

NN 134/2003 16.12.2003 Hätäapu asuintalojen korjaamiseen EUVL C 37, 11.2.2004

NN 149/2002 16.12.2003 Tuki asuintalojen korjaamiseen vuonna 2002 EUVL C 37, 11.2.2004

N 627/2001 4.2.2003 Klusteriverkostojen kehittäminen 

N 383/2002 23.4.2003 Investointituki Neorion Shipyards -telakalle EYVL C 6, 10.1.2004

N 557/2002 8.5.2003 Teollisuus- ja yritysalueet EUVL C 206, 2.9.2003

N 724/2002 27.5.2003 Innovatiiviset energiahankkeet Kreikan saaria varten EUVL C 230, 26.9.2003

N 24/2003 15.7.2003 Teollisuusalueiden kehittäminen EUVL C 41, 17.2.2004

N 183/2003 11.11.2003 Tuet Kreikan postilaitokselle (ELTA)

NN 152/2003 11.11.2003 Tuet Kreikan postilaitokselle (ELTA)

NN 151/2003 11.11.2003 Tuet Kreikan postilaitokselle (ELTA)

N 320/2003 16.12.2003 KESYT – huipputekniikan riskipääomarahasto EUVL C 62, 11.3.2004
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Unkari

Irlanti

Italia

HU 9/2003 23.12.2003 Erityinen vesitalousjärjestelmä

N 858/2001 24.1.2003 Tuotantoalan toimintaohjelmaan kuuluva metsäntutkimus- ja 
-kehittämistoimenpide

N 350/2002 12.6.2003 Jätehuoltoinfrastruktuuri EUVL C 202, 27.8.2003

N 475/2003 16.12.2003 Julkisen palvelun velvoite, joka koskee uutta 
sähköntuotantokapasiteettia toimitusvarmuuden turvaamiseksi

EUVL C 34, 7.2.2004

N 742/2001 24.1.2003 Energiansäästö ja uusiutuvien energialähteiden kehittäminen 
(Toscana)

N 268/2002 5.2.2003 Tuki kustannusalalle Sisiliassa

N 181/2002 5.2.2003 Yhtenäiseen ohjelma-asiakirjaan liittyvät tuet – toimenpide 1.3 
(Toscana)

EUVL C 186, 6.8.2003

N 248/2002 11.2.2003 Valle d’Aostan alue – teollisuus- ja käsiteollisuusyritysten 
kehittämistä koskeva tukiohjelma

N 102/2002 11.2.2003 Piemonte: yhtenäinen ohjelma-asiakirja, tavoite 2 – 
toimenpiteet 2.6a, 2.6b, 3.3

EUVL C 136, 11.6.2003

N 751/2002 19.3.2003 T. Mariotti Shipyard – risteilyaluksen kolmen vuoden 
toimitusajan pidennys

N 792/2002 12.5.2003 Sardinian alue: tutkimus- ja kehitystyöhön myönnettävä tuki

N 518/2002 26.5.2003 Molisen alue: tuet hotelli- ja maatilamatkailun alalla

N 772/2002 4.6.2003 Sardinian alue: tuki tuotantoinvestointeihin EUVL C 195, 19.8.2003

N 402/2002 23.6.2003 Sardinia – pk-yrityksille myönnettävät osakkuuslainat EUVL C 202, 27.8.2003

N 34/2003 1.7.2003 Hiihtohissit – Veneton alue EUVL C 69, 19.3.2004

N 198/2003 15.7.2003 Verohyvitykset, jotka myönnetään perustamissopimuksen 
87 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaisesta poikkeuksesta 
hyötyvien alueiden ulkopuolella tehtävien investointien hyväksi

EUVL C 227, 23.9.2003

N 240/2003 1.8.2003 Friuli-Venezia Giulian alue – käsityö- ja tehdasteollisuuden 
T&K-toiminnan tuki

EUVL C 252, 21.10.2003

N 151/2003 1.9.2003 Yritysten takuurahasto (Umbria) EUVL C 91, 15.4.2004

N 59/2003 1.9.2003 Pk-yritysten tuki pienten vesivoimaloiden perustamiseksi EUVL C 271, 12.11.2003

N 214/2003 18.9.2003 Pk-yritysten ja suuryritysten tuotannollisten investointien tuet 
aluetukea saavilla alueilla

EUVL C 284, 27.11.2003

NN 42/2001 1.10.2003 Legge Aeronautica n.808/85 – yksittäiset tutkimus- ja 
kehityshankkeet

N 220/2003 13.10.2003 Friuli-Venezia Giulia – voimassa olevan tukiohjelman muutos 
(valtiontuki N 31/2000) – monivuotisen ja vuoden 2003 
alueellisen talousarvion hyväksyminen

EUVL C 301, 12.12.2003

N 397/2003 11.11.2003 Köysiratalaitteistot, Trento, 2003 EUVL C 34, 7.2.2004

N 614/2002 11.11.2003 Piemonte – tuki saastepäästöjen vähentämiseen EYVL C 6, 10.1.2004

N 82/2003 26.11.2003 Basilicata – avustukset kaupan ja matkailun alalla toimivien 
osuuskuntien ja keskinäisten luottotakuulaitosten 
riskirahastoille

EYVL C 13, 17.1.2004

N 310/2003 1.12.2003 Uusiutuville energialähteille myönnettävät tuet EYVL C 13, 17.1.2004

N 311/2003 10.12.2003 T&K-tuki Lombardian maaseutualueilla toteutettaviin 
investointeihin

EYVL C 28, 31.1.2004

N 717/2002 10.12.2003 Biopolttoaineiden valmisteveron alennus EYVL C 16, 22.1.2004

N 208/2003 19.12.2003 Emilia-Romagna – yritysten ympäristökannustimet EUVL C 38, 12.2.2004

N 207/2003 19.12.2003 Toscanan alue – saastuneiden teollisuusalueiden kunnostaminen EUVL C 34, 7.2.2004
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Latvia

Liettua

Luxemburg

Alankomaat

Portugali

LV 3/2003 28.7.2003 Muulla kuin maatalousalalla harjoitettavan yritystoiminnan 
kehittäminen

EUVL C 88, 8.4.2004

LV 2/2003 28.7.2003 Jätepaperin käyttö ympäristöä säästävien pakkausten 
tuotannossa

EUVL C 88, 8.4.2004

LV 1/2003 28.7.2003 Yleishyödyllisten ohjelmien toimittaminen ja lähettäminen EUVL C 88, 8.4.2004

LV 10/2003 23.12.2003 Tuen myöntämisen perustana olevan Latvian aluetukikartan 
arviointi

LV 8/2003 23.12.2003 Kaupallisen toiminnan kehittäminen erityistukialueilla

LV 7/2003 23.12.2003 Tukiohjelma Latvian takuuviraston lainatakauksille

LT 6/2003 28.7.2003 Valtiontuki Ranga IV -osakeyhtiölle EUVL C 88, 8.4.2004

LT 5/2003 28.7.2003 Valtiontuki Trys Sezonai -osakeyhtiölle EUVL C 88, 8.4.2004

LT 4/2003 28.7.2003 Valtiontuki Dvarcioniu Keramika -osakeyhtiölle EUVL C 88, 8.4.2004

LT 3/2003 28.7.2003 Valtiontuki Dvarcioniu Keramika -osakeyhtiölle EUVL C 88, 8.4.2004

LT 2/2003 28.7.2003 Valtiontuki Sparta-osakeyhtiölle EUVL C 88, 8.4.2004

LT 10/2003 23.12.2003 Pk-yritysten verohelpotukset

LT 8/2003 23.12.2003 Valtiontuki ”Laivite”-osakeyhtiölle

LT 7/2003 23.12.2003 Valtiontuki ”Marijampoles Statyba” -nimiselle suljetulle 
osakeyhtiölle

N 73/2003 11.7.2003 Tuki ympäristönsuojeluun, energian järkevään käyttöön ja 
energian tuotantoon uusiutuvista energialähteistä

EUVL C 209, 4.9.2003

N 790/2002 4.2.2003 Voittoa tavoittelemattomien ja erityisalojen 
energiantoimituksiin tarkoitetun tukiohjelman budjetin korotus

N 598/2002 5.2.2003 Laivanrakennus – Sri Lankalle suunnattu kehitysapu

N 51/2003 30.4.2003 Työpaikkojen luomista koskeva tukijärjestelmä Overijssel 2003 EUVL C 195, 19.8.2003

N 131/2003 19.5.2003 Käyttäjille tarkoitettu tukijärjestelmä EUVL C 195, 19.8.2003

N 187/2003 4.7.2003 Kaasulaitosten saastuttamien alueiden kunnostaminen EUVL C 196, 20.8.2003

N 780/2002 9.7.2003 Laivanrakennuksen tilapäiset avustustoimet EUVL C 221, 17.9.2003

N 266/2003 23.7.2003 Q7 Offshore Wind Park EUVL C 266, 5.11.2003

N 248/2003 9.9.2003 Hankeyhteistyö EUVL C 266, 5.11.2003

N 192/2003 17.9.2003 Laivanrakennus – monikäyttöaluksia Sri Lankaan EUVL C 252, 21.10.2003

N 339/2003 18.9.2003 Laivanrakennuksen tilapäisten avustustoimien ulottaminen 
nesteytettyä maakaasua kuljettaviin tankkereihin

EUVL C 269, 8.11.2003

N 68/2003 29.10.2003 Kulttuuri-investoinnit EUVL C 33, 6.2.2004

N 297/2003 11.11.2003 Genomiikka EUVL C 308, 18.12.2003

N 42b/2003 1.12.2003 Maas-joen tammikuun 2003 tulvien aiheuttamien vahinkojen 
korvaaminen (muut kuin maatalousyritykset)

EYVL C 12, 16.1.2004

N 530/2003 16.12.2003 Alankomaiden elokuvatuotantoa koskevan tukijärjestelmän 
voimassaolon pidentäminen

EUVL C 67, 17.3.2004

N 510/2003 16.12.2003 Pelastustuki Kliq Holding NV:lle EUVL C 33, 6.2.2004

N 485/2002 24.1.2003 Koulutustuki EPCOS S.A:lle

N 170/2003 12.6.2003 Yrityksille suunnattu T&K-ohjelma (IDEIA) EUVL C 230, 26.9.2003

N 805/2002 30.9.2003 Koulutustuki – Continental Mabor EUVL C 266, 5.11.2003
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Slovakia

Slovenia

Espanja

SK 21/2003 15.7.2003 Gábor, Ltd, Bánovcen/Bebravou EUVL C 88, 8.4.2004

SK 19/2003 15.7.2003 Barlo Plastics Slovakia, Ltd, Žilina EUVL C 88, 8.4.2004

SK 18/2003 15.7.2003 Boge Slovakia, osakeyhtiö, Trnava EUVL C 88, 8.4.2004

SK 14/2003 15.7.2003 Matador, osakeyhtiö, Púchov EUVL C 88, 8.4.2004

SK 13/2003 15.7.2003 Tomirex Slovakia, Ltd, Kosice EUVL C 88, 8.4.2004

SK 12/2003 15.7.2003 Celltex, Ltd, Ivanka pri Dunaji EUVL C 88, 8.4.2004

SK 11/2003 15.7.2003 Benmoto, Ltd, Horné Orešany EUVL C 88, 8.4.2004

SK 10/2003 15.7.2003 Branch Trading, Ltd, Senica EUVL C 88, 8.4.2004

SK 9/2003 15.7.2003 Jochman-Netzsch, Ltd, Spišská Nová Ves EUVL C 88, 8.4.2004

SK 8/2003 15.7.2003 Regada, Ltd, Prešov EUVL C 88, 8.4.2004

SK 7/2003 15.7.2003 Kávomaty, Ltd, Kežmarok EUVL C 88, 8.4.2004

SK 6/2003 15.7.2003 Sovex-BC, Ltd, Zlaté Moravce EUVL C 88, 8.4.2004

SK 5/2003 15.7.2003 Autokomplexx, Ltd, Nováky EUVL C 88, 8.4.2004

SK 15/2003 15.7.2003 Ecco Slovakia, osakeyhtiö, Martin EUVL C 88, 8.4.2004

SK 4/2003 15.7.2003 Hygal, s.r.o., Trnava EUVL C 88, 8.4.2004

SK 3/2003 15.7.2003 VS-Mont, s.r.o., Lazy pod Makytou EUVL C 88, 8.4.2004

SK 2/2003 15.7.2003 Auto Pela, s.r.o., Trnava EUVL C 88, 8.4.2004

SK 24/2003 15.7.2003 Ekom, Ltd, Piešt’any EUVL C 88, 8.4.2004

SK 1/2003 15.7.2003 K&S International, s.r.o., Bardejov EUVL C 88, 8.4.2004

SK 62/2003 23.12.2003 Vuis – Cesty, osakeyhtiö, Bratislava

SK 61/2003 23.12.2003 Buÿina Zvolen, osakeyhtiö, Zvolen

SK 60/2003 23.12.2003 VULM, osakeyhtiö, Modra

SK 59/2003 23.12.2003 Výskumný ústav pre petrochémiu, osakeyhtiö, Prievidza

SK 58/2003 23.12.2003 MicroStep, osakeyhtiö, Bratislava

SK 57/2003 23.12.2003 Výskumný ústav chemických vlákien, osakeyhtiö, Svit

SK 56/2003 23.12.2003 Výskumný ústav zváraÿský, Bratislava

SK 55/2003 23.12.2003 Vútch-Chemitex, osakeyhtiö, Žilina

SK 43/2003 23.12.2003 PLS, osakeyhtiö, Povaÿská Bystrica

SI 4/2003 28.7.2003 Uusiutuvien energialähteiden käytön, tehokkaan enrgiankäytön 
ja lämmön ja sähkön yhteistuotannon edistäminen

EUVL C 88, 8.4.2004

SI 3/2003 28.7.2003 Pomurje-takuuohjelma EUVL C 88, 8.4.2004

SI 2/2003 28.7.2003 Zasavje-takuuohjelma EUVL C 88, 8.4.2004

SI 8/2003 23.12.2003 Kansallinen takausohjelma 2003–2006

N 794/2002 5.2.2003 Audiovisuaalinen tuotanto – Galicia

N 678/2002 20.3.2003 Tuki elinkeinoelämän monipuolistamiseen ja aluekehityksen 
edistämiseen – Aragon

NN 112/2002 20.3.2003 Sähkön- ja kaasunjakeluinfrastruktuureja koskevat tuet 
(Kastilia – La Mancha)

N 48/2003 5.5.2003 Tuki ilmailuteollisuuden tutkimukseen ja kehitykseen – Madrid EUVL C 252, 21.10.2003

N 684/2002 12.5.2003 Tuki erityistyöllistämiskeskuksille aineelliseen 
käyttöomaisuuteen tehtäviin investointeihin

EUVL C 219, 16.9.2003

N 143/2003 22.5.2003 Muutos ohjelmaan N 86/02 – ”Tuki yrityksille tutkimus- ja 
kehityshankkeiden toteuttamista varten”

EUVL C 219, 16.9.2003

N 72/2003 22.5.2003 Tuki tutkimushankkeille, joihin liittyy tutkimusyksikköjen 
perustaminen ja/tai laajentaminen (luotto-ohjelma)

EUVL C 219, 16.9.2003

N 79/2003 25.6.2003 Vaikeuksissa olevien pk-yritysten rakenneuudistukseen 
tarkoitetun aluetukiohjelman N 127/01 jatkaminen

EUVL C 219, 16.9.2003
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Ruotsi

Yhdistynyt kuningaskunta

N 94/2003 12.8.2003 Tukijärjestelmän N 708/98 ZEC muuttaminen – 
audiovisuaalinen toiminta

EUVL C 271, 12.11.2003

N 773/2002 1.10.2003 Kanariansaarten talous- ja verotusohjelman muutos EUVL C 271, 12.11.2003

N 132/2003 6.10.2003 Tukiohjelma energiansäästötoimenpiteiden, 
energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian edistämiseksi 
Navarrassa

EUVL C 284, 27.11.2003

N 197/2003 7.10.2003 Ceutan autonomisen kaupungin yritystoiminnan 
edistämisohjelma

EUVL C 284, 27.11.2003

N 812/2002 11.11.2003 Laivanrakennuksen tilapäiset avustustoimet EYVL C 6, 10.1.2004

N 168/2003 12.12.2003 Ohjelman N 633/2000 muuttaminen – koulutustuki EYVL C 16, 22.1.2004

N 529/2003 16.12.2003 Babcock Wilcox Españan rakenneuudistus EUVL C 65, 13.3.2004

N 512/2002 21.1.2003 Tuki bioponneaineita koskevalle pilottihankkeelle 

N 486/2002 21.1.2003 Tuki konferenssikeskukselle Visbyssä – Gotlanti

N 480/2002 21.1.2003 Biopolttoaineet

N 408/2002 28.3.2003 Ilmastonmuutosohjelma

N 631/2002 23.4.2003 Tehokas ja ympäristöä säästävä energiantuotanto EUVL C 182, 1.8.2003

N 726/2002 11.6.2003 Lämmöntuotanto lämmön ja sähkön yhteistuotantolaitoksissa EUVL C 202, 27.8.2003

NN 4b/2001 11.6.2003 Energiavero-ohjelma (teräs)

NN 3b/2001 11.6.2003 Energiavero-ohjelma EUVL C 189, 9.8.2003

N 201/2003 23.10.2003 Aluekehitystuki

N 480/2002 11.11.2003 Biopolttoaineet EUVL C 33, 6.2.2004

N 294/2003 19.11.2003 Ympäristösertifikaattijärjestelmän muuttaminen EYVL C 6, 10.1.2004

N 202/2003 10.12.2003 Korkeiden sairauslomamaksujen korvaaminen pienille 
työnantajille

EYVL C 13, 17.1.2004

N 745/2002 15.1.2003 Vähähiilisen teknologian innovaatio-ohjelma

N 620/2002 4.2.2003 Pienten ja keskisuurten yritysten pääoma- ja lainarahasto

N 761/2002 5.3.2003 Avustus yhteistyössä toteutettavalla T&K:lle

N 539/2002 5.3.2003 Hyvälaatuisella lämmön ja sähkön yhteistuotannolla (CHP) 
tuotetun sähkön viennin vapauttaminen 
ilmastonmuutosmaksusta

N 299a/2002 5.3.2003 Luontoystävällistä polttoainetta koskeva pilottihanke – metanoli

N 28/2003 13.3.2003 Walesin kehitysviraston (WDA) T&K-ohjelma

N 760/2002 13.3.2003 Apuraha yksittäisten yritysten T&K-toimintaan

N 753/2002 2.4.2003 Tuki elokuvatuotannolle Walesissa – Film Fund for Wales

N 228/2002 22.4.2003 Tuki rokotustutkimukseen EUVL C 227, 23.9.2003

NN 114/2000 30.4.2003 English Heritage -ohjelmaan liittyvät yksittäiset 
tukihakemukset

EUVL C 186, 6.8.2003

NN 95/2002 13.5.2003 Historiallisen ympäristön uudistamisohjelma

NN 11/2002 27.5.2003 National Heritage Memorial Fund

N 92/2003 15.7.2003 Northern Ireland Compete Programme – Round three (2003–
2008)

EUVL C 252, 21.10.2003

NN 96/2000 15.7.2003 IRTU Compete Programme EUVL C 252, 21.10.2003

N 245/2003 3.9.2003 Pk-yritysten tutkimuksen ja kehityksen verohyvitykset ja tuki 
rokotustutkimukseen (ohjelmien N228/02 ja N802/99 
muuttaminen)

EUVL C 284, 27.11.2003

N 37/2003 1.10.2003 BBC:n digitaalinen opinto-ohjelma EUVL C 271, 12.11.2003

N 284/2003 6.10.2003 Jätehuollon tutkimus- ja innovaatio-ohjelma ja jätehuollon 
esittelyohjelma

EUVL C 284, 27.11.2003

N 281/2003 6.10.2003 Rakenneuudistustukiohjelma Walesin hyväksi EYVL C 16, 22.1.2004
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3 Asiat, joissa komissio on aloittanut EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetun koko toimenpidettä tai sen osaa koskevan menettelyn

Itävalta

Belgia

Tšekin tasavalta

Tanska

Ranska

N 477/2003 19.11.2003 Pääomatuki uusiutuviin energialähteisiin sovellettaville 
tekniikoille

EYVL C 6, 10.1.2004

N 455/2003 1.12.2003 Puhtaamman hiilen T&K -ohjelma (Cleaner Coal R & D 
Programme) (muutos)

EYVL C 13, 17.1.2004

N 353/2003 10.12.2003 Tuki elokuvatuotannolle Pohjois-Irlannissa – Northern Ireland 
Film Production Fund

EUVL C 41, 17.2.2004

N 340/2003 10.12.2003 Monialaiset puitteet 1998 – Ineos Chlor Ltd EUVL C 34, 7.2.2004

N 282/2003 10.12.2003 Cumbria Broadband -hanke ACCESS EYVL C 16, 22.1.2004

N 458/2003 11.12.2003 Vähähiilisen teknologian innovaatio-ohjelma EYVL C 28, 31.1.2004

NN 78/2001 16.12.2003 Yhdyskuntasuunnittelun tukiohjelma, Pohjois-Irlanti EUVL C 37, 11.2.2004

NN 34/2003
(C 33/2003)

9.3.2004 Energiaveron alennus Ei vielä julkaistu 

NN 158/2001
(C 44/2003)

7.5.2004 Bank Burgenland Ei vielä julkaistu 

N 351/2002
(C 26/2003)

23.4.2003 Muutokset koordinointikeskuksia koskevaan ohjelmaan 
(ennakkopäätös)

EUVL C 209, 4.9.2003

N 813/2002
(C 31/2003)

30.4.2003 Investointituki Sioen Fibres SA:lle EUVL C 141, 17.6.2003

N 473/2003
(C 69/2003

11.11.2003 Tuki propyleeniputkijohtoa varten, Flanderi EUVL C 315, 24.12.2003

N 167/2003
(C 73/2003)

26.11.2003 Ympäristötukea koskevien suuntaviivojen mukainen 
investointituki Stora Enso Langerbrugge N.V:lle

EUVL C 15, 21.1.2004

NN 69/2003 10.12.2003 UMICORE S.A:n arvonlisäverovelan pienentäminen Ei vielä julkaistu

CZ 15/2003 16.12.2003 Komerční Banka, a.s. EUVL C 72, 23.3.2004

NN 22/2002 21.1.2003 Tanskan julkisen yleisradioyhtiön TV2:n valtionrahoitus 

N 779/2002 30.1.2003 France Télécomin hyväksi käyttöön otetut valtion 
rahoitustoimenpiteet

(C 13a/2003) 30.1.2003 France Télécomin hyväksi käyttöön otetut valtion 
rahoitustoimenpiteet

EUVL C 57, 12.3.2003

NN 113/2002 2.4.2003 Laivanrakennus – R3- ja R4-aluksille tarkoitetun kehitystuen 
väärinkäyttö

E 3/2002 2.4.2003 CR68/02 – Electricité de Francen hyväksi toteutettavat 
tukitoimenpiteet – yhtiön kuuluminen konkurssi- ja 
maksukyvyttömyysmenettelyjen ulkopuolelle EPIC-
yhtiömuodon perusteella 

EUVL C 164, 15.7.2003

N 728/2002
(C 34/2003)

13.5.2003 Tuki CMR-telakalle, Marseille EUVL C 188, 8.8.2003

NN 70/2003
(C 58/2003)

7.12.2004 Alstom Ei vielä julkaistu
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Saksa

Italia

Alankomaat

NN 136b/2002
(C 64/2003

29.10.2003 Bioscope EUVL C 20, 24.1.2004

NN 15/2002
(C 5/2003)

14.7.2004 MobilCom AG Ei vielä julkaistu

N 708/2001
(C 1/2003)

21.1.2003 Landesinvestitionsprogramm Bremen (LIP 2000) EUVL C 58, 13.3.2003

NN 160/2002 5.2.2003 Toinen pelastamistuki Fairchild Dornier GmbH:lle

C 16/2003 19.2.2003 Berliinin osavaltion takaukset Herlitz AG:lle EUVL C 100, 26.4.2003

NN 89/2002 19.2.2003 Berliinin osavaltion takaukset Herlitz AG:lle

N 587/2002 30.4.2003 Brandenburgin osavaltion avustusohjelma investointilainojen 
korkotason pienentämiseksi

N 787/2002 27.5.2003 Edscha/Ichtershausen

NN 57/2003 23.7.2003 Bayerische Filmhallen GmbH EUVL C 249, 17.10.2003

NN 54/2003
(C 56/2003)

17.9.2003 Väitetty tuki ASL Lemwerderille EUVL C 293, 3.12.2003

N 355/2003
(C 67/2003)

11.11.2003 Propyleeniputkisto – Nordrhein-Westfalen EUVL C 315, 24.12.2003

NN 102/2002
(C 4/2003)

21.1.2003 Väitetty valtiontuki WAM Engineering -yrityksen hyväksi EUVL C 142, 18.6.2003

NN 1/2003
C 18/2003

19.2.2003 Bolzano – maakuntalain N:o 4/97 soveltamisperusteet – tuen 
N:o N192/97 väärinkäyttö

NN 168/2002 19.3.2003 Koulutuslaitosten uudistaminen

N371/2001
(C 28/2003)

31.10.2004 Takuurahasto laivaluotoille Ei vielä julkaistu

N 90/2002
(C 35/2003)

14.11. 2004 Lazio – tuki kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi Ei vielä julkaistu

N 29/2003 27.5.2003 Piemonte – metaanikaasun myyntiverkoston laajentamishanke Ei vielä julkaistu

NN 53/2003
(C 55/2003)

17.9.2003 Verohyvitykset investointien edistämiseksi osittain 
aluetukikelpoisilla alueilla 

EUVL C 300. 11.12.2003

NN 42/2001
(C 61/2003)

1.10.2003 Legge Aeronautica n. 808/85 – yksittäiset tutkimus- ja 
kehityshankkeet

EUVL C 16, 22.1.2004

NN 7/2003
(C 62/2003)

15.10.2003 Kiireelliset toimenpiteet työllisyyden parantamiseksi EUVL C 308, 18.12.2003

N 14a/2003
(C 63/2003)

29.10.2003 Tuki kustannusalalle Italiassa (art.8, L7.03.2001) EUVL C 285, 28.11.2003

N 14b/2003 29.10.2003 Pankkilainojen korkotuki kustannusalalle Italiassa (art. 4–7, 
L.03.2001, s. 62)

NN 72/2003
(C 70/2003)

11.11.2003 Toimenpiteet ammattilaisurheiluseurojen hyväksi EYVL C 308, 18.12.2003

NN 135/2002 5.2.2003 Tuki voittoa tavoittelemattomille huvivenesatamille 

N 43/2003
(C 43/2003)

24.6.2003 Toimintatuki AVR:lle vaarallisen jätteen käsittelyyn EUVL C 196, 20.8.2003

NN 51/2003
(C 49/2003)

23.7.2003 Tuki AZ:lle ja AZ Vastgoed BV:lle EUVL C 196, 20.8.2003

N 400/2003
(C 68/2003)

11.11.2003 Investointituki propyleeniputkijohtoa varten EUVL C 315, 24.12.2003

N 606/2002 11.11.2003 Väitetyn Espanjan myöntämän tuen vastintuki – 
ruoppausalukset – Merweden telakka

N 605/2002 11.11.2003 Väitetyn Espanjan myöntämän tuen vastintuki – konttialukset – 
Bodewen telakka
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Portugali

Espanja

Ruotsi

Yhdistynyt kuningaskunta

4 Asiat, joissa komissio on laajentanut EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua koko toimenpidettä tai sen osaa koskevaa tutkintamenettelyä

Saksa

Espanja

5 Välipäätökset, joissa jäsenvaltiota kehotetaan toimittamaan komission tarvitsemat tiedot

Saksa

Portugali

N 604/2002 11.11.2003 Väitetyn Espanjan myöntämän tuen vastintuki – 
monikäyttöalukset – Bodewen telakka

N 603/2002 11.11.2003 Väitetyn Espanjan myöntämän tuen vastintuki – arktiset 
troolarit – Visserin telakka

N 602/2002 11.11.2003 Väitetyn Espanjan myöntämän tuen vastintuki – Ro-Ro-alukset 
– Bodewen telakka

N 601/2002
(C 66/2003)

11.11.2003 Väitetyn Espanjan myöntämän tuen vastintuki – konttialukset – 
Bodewen telakka

EUVL C 11, 15.1.2004

N 1/2003
(C 45/2003)

9.7.2003 Tuki yritykselle Infineon Technologies-Fabrico de 
Semiconductores, Portugal, SA

EUVL C 235, 1.10.2003

N 50b/2002
(C 40/2003)

11.6.2003 Tutkimus- ja kehitystuki Ibermática-yhtiölle EUVL C 189, 9.8.2003

NN 49/2003
(C 47/2003)

9.7.2003 Toimitustakuut kolmelle LNG-säiliöalukselle EUVL C 209, 4.9.2003

NN 133/2003 10.12.2003 Investointituki Solmedille (teräs)

NN 3b/2001
(C 42/2003)

11.6.2003 Energiavero-ohjelma EUVL C 189, 9.8.2003

N 788/2002
(C 30/2003)

30.4.2003 Peugeot Ryton EUVL C 147, 24.6.2003

N 134/2003
(C 72/2003)

26.11.2003 Invest NI ”Venture 2003” EUVL C 33, 6.2.2004

C 5/2003 9.7.2003 MobilCom AG:n hyväksi myönnetty pelastamistuki EUVL C 210, 5.9.2003

C 38/2001 23.4.2003 Tutkimus- ja kehitystuet Zamudiossa (Baskimaassa) 
sijaitsevalle tuotantolaitokselle

EUVL C 147, 24.6.2003

C 43/2001 5.3.2003 BVS:n rahoitustoimenpiteet Chemische Werke Piesteritz 
GmbH:n hyväksi

NN 30/2002 17.1.2003 Tuki Wolverinelle – investointituki ja veroedut 
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6 Asiat, joissa komissio on lopettanut EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetun menettelyn, koska kyseessä ei ollut perustamissopimuksen 
87 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu tuki 

Italia

7 Asiat, joissa komissio on lopettanut EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetun menettelyn lopullisella myönteisellä päätöksellä katsottuaan 
tuen yhteismarkkinoille soveltuvaksi

Belgia

Ranska

Saksa

Italia

Alankomaat

Portugali

Espanja

C 37/2003 26.11.2003 Piemonte – nestekaasun myyntiverkoston laajentamista koskeva 
hanke

C 78/2002 13.5.2003 Opel, Antwerpen 

C 77/2002 13.5.2003 Koulutustuki Gentissä toimivalle Volvo Cars NV:lle EUVL L 35, 23.9.2003

C 60/1999 10.12.2003 Pääomanlisäys ja muut tapauskohtaiset tuet Ranskan TV:lle

C 18/1999 5.3.2003 Tuki Linde AG:lle (Sachsen-Anhalt)

C 18/1999 19.3.2003 Tuki Linde AG:lle (Sachsen-Anhalt) EUVL L 50, 2.10.2003

C 45/1998 23.4.2003 Brandenburgin osavaltion vuosien 1991–1994 takausohjelmat 
(vuoden 1991 takausohjelma)

EUVL L 63, 14.10.2003

C 93/2001 30.4.2003 Tuki Heckert Chemnitzer Werkzeugmaschinenbau GmbH:lle, 
Sachsen

C 54/1998 23.7.2003 Rakenneuudistustuki Graphischer Maschinenbau GmbH:lle EUVL L 100, 6.4.2004

C 17/1999 10.12.2003 Thüringenin tukiohjelman väärinkäyttö EUVL L 34, 6.2.2004

C 62/1999 15.10.2003 Pääomanlisäys ja muut toimenpiteet – RAI EUVL L 119, 23.4.2004

C 8/2003 26.11.2003 Tuki Industria Farmaceutica Cesare Serono SpA:lle suun kautta 
annosteltavien lääkemuotojen kehittämiseen

EUVL L 61, 27.2.2004

C 10/2003 29.10.2003 Tuki voittoa tavoittelemattomille huvivenesatamille EUVL L 34, 6.2.2004

C 85/2001 15.10.2003 Audiovisuaalialan tuki Portugalin julkisen televisioyhtiön 
RTP:n rahoittamiseen 

C 69/2001 2.4.2003 Tuki Porcelanas del Principado SL:lle EYVL L 11, 16.1.2004

C 38/2002 11.6.2003 VW Navarra EUVL L 77, 13.3.2004

C 33/2002 9.7.2003 IZAR – laivanrakennusasetuksen mukaisen kolmen vuoden 
toimitusmääräajan pidentäminen

EUVL L 252, 4.10.2003

C 38/2001 21.10.2003 Zamudion tuotantolaitoksen (baskimaa) tutkimus- ja 
kehitystuki

EUVL L 61, 27.2.2004
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Yhdistynyt kuningaskunta

8 Asiat, joissa komissio on lopettanut EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetun menettelyn lopullisella ehdollisella päätöksellä katsottuaan 
tuen tietyin edellytyksin yhteismarkkinoille soveltuvaksi

Ranska

Saksa

Yhdistynyt kuningaskunta

9 Asiat, joissa komissio on lopettanut EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetun menettelyn kielteisellä tai osittain kielteisellä päätöksellä 
katsottuaan tuen yhteismarkkinoille soveltumattomaksi

Itävalta

Belgia

Ranska

Saksa

C 46/2002 5.3.2003 CDC Group plc

C 61/2002 23.7.2003 Tuki sanomalehtipaperin jälleenkäsittelylaitokselle WRAP-
ohjelmasta

EUVL L 314, 28.11.2003

C 21/2003 11.11.2003 Waste Resources Action Programme EUVL L 102, 7.4.2004

C 25/2003 16.12.2003 CR68/02 – Electricité de Francen hyväksi toteutettavat 
tukitoimenpiteet – yhtiön kuuluminen konkurssi- ja 
maksukyvyttömyysmenettelyjen ulkopuolelle EPIC-
yhtiömuodon perusteella 

C 45/1998 23.4.2003 Brandenburgin osavaltion vuosien 1991–1994 takausohjelmat 
(vuoden 1991 takausohjelma)

C 25/1999 24.6.2003 CR25/99 – taloudelliseen kehitykseen tarkoitettua tukea 
koskevat Berliinin osavaltion yhteiset suuntaviivat

EUVL L 43, 13.2.2004

C 13/2002 21.1.2003 Muita heikommassa asemassa olevilla alueilla sijaitseviin 
muihin kuin asuinkiinteistöihin sovellettava vapautus 
leimaverosta

EUVL L 149, 17.6.2003

C 63/2002 27.5.2003 BMW/Steyr EUVL L 229,13.9.2003

C 25/2002 15.10.2003 Vallonian alueen rahoitusosuus Carsid SA -yrityksessä – 
EHTY:n terästeollisuus

N 504/2003 16.12.2003 EDF – sähkö- ja kaasutoimialojen (IEG) eläkejärjestelmän 
uudistus

C 68/2002 16.12.2003 CR68/02 – Electricité de Francen hyväksi toteutettavat 
tukitoimenpiteet – yhtiön kuuluminen konkurssi- ja 
maksukyvyttömyysmenettelyjen ulkopuolelle EPIC-
yhtiömuodon perusteella 

C 57/2002 16.12.2003 CR57/02 – verolain (CGI) 44 f § EUVL L 108, 16.4.2004

C 94/2001 5.3.2003 CR94/01 – toimenpiteet Mecklenburg-Vorpommernin 
tuotteiden myynnin ja viennin edistämiseksi; de minimis 
-säännösten väärinkäyttö

EUVL L 202, 9.8.2003
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Italia

Alankomaat

Espanja

Yhdistynyt kuningaskunta

10 Asiat, joissa komissio on lopettanut EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetun menettelyn jäsenvaltion luovuttua ehdotetusta toimenpiteestä

Saksa

Espanja

11 Asiat, joissa komissio on todennut jäsenvaltion suostuvan muuttamaan voimassa 
olevia tukia EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 1 kohdan nojalla ehdotettujen 
aiheellisten toimenpiteiden mukaisesti

Itävalta

C 25/1999 24.6.2003 CR25/99 – taloudelliseen kehitykseen tarkoitettua tukea 
koskevat Berliinin osavaltion yhteiset suuntaviivat

C 13/2001 1.10.2003 CR13/01 – tuki Jahnke Stahlbaulle 

C 31/2000 10.12.2003 CR31/2000 – tuki Neue Harzer Werke GmbH:lle, Blankenburg, 
Sachsen-Anhalt

C 1/2002 5.3.2003 Lain 32/00 26 §: tuki yritysten kansainvälistymisen 
edistämiseksi (Sisilia)

EUVL L 181, 19.7.2003

C 45/2002 13.5.2003 CR45/02 – tuki työllisyyden edistämiseksi (aluelain nro 30/97 
uudelleenrahoitus)

EUVL L 267,17.10.2003

C 41/2002 17.9.2003 Tuki Aquafil Technopolymers SpA -yritykselle EUVL L 100, 6.4.2004

C 51/2001 17.2.2003 Tuki kansainvälisen rahoitustoiminnan tukemiseksi EUVL L 180, 18.7.2003

C 70/2001 19.2.2003 CR70/01 – mahdollinen tuki Hilados y Tejidos Puigneró SA:n 
hyväksi

EUVL L 337 , 23.12.2003

C 39/2001 27.5.2003 CR39/01 – Minas de Río Tinto SAL:n rakenneuudistukseen 
myönnetty valtiontuki

EUVL L 98, 2.4.2004

C 38/2002 11.6.2003 Volkswagen Navarra 

C 46/2002 5.3.2003 CDC Group plc

C 1/2003 25.7.2003 LIP 2000 Bremen EUVL C 233, 30.9.2003

C 36/2003 2.9.2003 Edscha/Ichtershausen

C 29/2003 31.10.2003 Brandenburgin osavaltion avustusohjelma investointilainojen 
korkojen pienentämiseksi

C 17/1999 10.12.2003 Thüringenin tukiohjelman väärinkäyttö

C 75/2002 22.4.2003 Opel Zaragoza

E 15/2003 10.12.2003 Monialaiset puitteet 2002 – aiheellisten toimenpiteiden 
ehdottaminen 
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Belgia

Tanska

Suomi

Ranska

Saksa

Kreikka

Irlanti

Italia

Luxemburg

Alankomaat

Portugali

Espanja

E 11/2003 10.12.2003 Monialaiset puitteet 2002 – aiheellisten toimenpiteiden 
ehdottaminen 

E 5/2003 10.12.2003 Monialaiset puitteet 2002 – aiheellisten toimenpiteiden 
ehdottaminen 

E 12/2003 10.12.2003 Monialaiset puitteet 2002 – aiheellisten toimenpiteiden 
ehdottaminen 

E 4/2003 10.12.2003 Monialaiset puitteet 2002 – aiheellisten toimenpiteiden 
ehdottaminen 

E 17/2003 10.12.2003 Monialaiset puitteet 2002 – aiheellisten toimenpiteiden 
ehdottaminen 

E 14/2003 10.12.2003 Monialaiset puitteet 2002 – aiheellisten toimenpiteiden 
ehdottaminen 

E 16/2003 10.12.2003 Monialaiset puitteet 2002 – aiheellisten toimenpiteiden 
ehdottaminen 

E 7/2003 10.12.2003 Monialaiset puitteet 2002 – aiheellisten toimenpiteiden 
ehdottaminen 

E 6/2003 10.12.2003 Monialaiset puitteet 2002 – aiheellisten toimenpiteiden 
ehdottaminen 

E 13/2003 10.12.2003 Monialaiset puitteet 2002 – aiheellisten toimenpiteiden 
ehdottaminen 

E 9/2003 10.12.2003 Monialaiset puitteet 2002 – aiheellisten toimenpiteiden 
ehdottaminen 

E 8/2003 10.12.2003 Monialaiset puitteet 2002 – aiheellisten toimenpiteiden 
ehdottaminen 
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Ruotsi

Yhdistynyt kuningaskunta

12 Päätökset asian saattamisesta yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi EY:n 
perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti 

Espanja

13 Muut komission päätökset (114)

Ranska

Saksa

Italia

Alankomaat

Espanja

E 10/2003 10.12.2003 Monialaiset puitteet 2002 – aiheellisten toimenpiteiden 
ehdottaminen 

E 3/2003 10.12.2003 Monialaiset puitteet 2002 – aiheellisten toimenpiteiden 
ehdottaminen 

C 54/1999 5.3.2003 Verotuet, jotka myönnetään 45 prosentin verohyvityksenä 
Vizcayan maakunnassa

C 53/1999 5.3.2003 Verotuet, jotka myönnetään 45 prosentin verohyvityksenä 
(Guizpuzcoa)

C 52/1999 5.3.2003 Verotuet, jotka myönnetään tiettyjen uusien yritysten 
veroperustan alennuksena 

C 50/1999 5.3.2003 Verotuet, jotka myönnetään tiettyjen uusien yritysten 
veroperustan alennuksena 

C 49/1999 5.3.2003 Verotuet, jotka myönnetään tiettyjen uusien yritysten 
veroperustan alennuksena 

C 48/1999 5.3.2003 Verotuet, jotka myönnetään 45 prosentin verohyvityksenä 

¥114∂ Muun muassa valtiontukitoimenpiteiden hyväksyminen menettelyä aloittamatta, päätökset tuen takaisinperinnästä ja
kehotukset esittää huomautuksia. 

C 13a/2003 5.3.2003 France Télécomin hyväksi käyttöön otetut valtion 
rahoitustoimenpiteet

EUVL C 57, 12.3.2003

N 319/2002 17.2.2003 Monialaiset puitteet 1998 – investointituki Schott Lithotec 
AG:lle

N 693/2001 19.3.2003 Tuki elokuvien ja televisio-ohjelmien tuotantoon (Hampuri)

C 62/2000 13.5.2003 Thüringen Porzellan GmbH (Kahla/Thüringen) EUVL L 227,11.9.2003

C 36/2000 13.5.2003 Graf von Henneberg Porzellan GmbH (Ilmenau/Thüringen) 

C 92/2001 21.1.2003 Iveco Foggia

C 3/2000 21.1.2003 Tuki kehitysapuna Indonesialle EUVL L 264, 15.10.2003

C 38/2002 14.08.2003 VW Navarra EUVL L 77, 13.3.2004

C 38/2002 26.11.2003 VW Navarra EUVL L 77, 13.3.2004
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Yhdistynyt kuningaskunta

D – Luettelo valtiontukiasioista muilla aloilla

1 Maatalous

1.1 Asiat, joihin komissio ei katsonut sisältyvän EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettua tukea aloittamatta muodollista tutkintamenettelyä

Italia

1.2 Tuet, joiden komissio on katsonut soveltuvan yhteismarkkinoille aloittamatta EY:n 
perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua muodollista tutkintamenettelyä

Itävalta

Belgia

N 650/2002 14.4.2003 Skotlannin hallituksen ja Scottish Enterprisen tutkimus- 
ja kehitysohjelma

NN 114/2000 23.6.2003 English Heritage EUVL C 186, 6.8.2003

N 10/2003 11.6.2003 Maataloustuotteiden kaupan pitämiseen ja menekin 
edistämiseen myönnettävä tuki (Mantova)

EUVL C 162, 11.7.2003

N 705/2002 31.1.2003 Tuki karjankasvatukseen ja jalostukseen (Vorarlberg) EUVL C 50, 4.3.2003

N 191/2003 10.6.2003 Tuki munivien kanojen häkkikasvatuksesta vaihtoehtoisiin 
tuotantomenetelmiin siirtymiseksi (Burgenland)

EUVL C 162, 11.7.2003

N 803/2002 7.7.2003 Investointituki yritysten jäteveden käsittelyä varten EUVL C 195, 19.8.2003

N 305/2003 15.9.2003 Tuki myrskyvahinkojen varalta otettavien vakuutusten 
maksamiseen kasvihuoneviljelyssä (Ylä-Itävalta)

EUVL C 246, 14.10.2003

N 398/2003 17.10.2003 Taloudellisen tuen maksaminen rehun ja rehun korvikkeiden 
hankkimiseksi maa- ja metsätalousalan yrityksille, joille 
aiheutui vahinkoja poikkeuksellisista sääoloista

EUVL C 272, 13.11.2003

N 203/2003 11.11.2003 Oberösterreichin niittyjen suojeluohjelman muuttaminen EUVL C 296, 6.12.2003

N 204/2003 3.12.2003 Tulipoltetaudin (Erwinia amylovora) torjumista ja sen 
aiheuttamien vahinkojen korvaamista kaupallisessa 
hedelmänviljelyssä koskevat suuntaviivat (Steiermark)

EUVL C 24, 28.1.2004

N 348/2003 11.12.2003 Tuen myöntäminen raekuurojen viinin- ja hedelmäntuotannolle 
vuonna 2003 aiheuttamien vahinkojen osittaiseen korvaamiseen 
(Wien)

EUVL C 15, 21.1.2004

N 704/2002 28.3.2003 Kotieläintuotannon lopettaminen siipi- ja nautakarja-alalla EUVL C 105, 1.5.2003

N 648/2002 15.4.2003 Syyskuun 2001 sateiden pellava-, peruna- ja viljasadoille 
aiheuttamien vahinkojen korvaaminen

EUVL C 123, 24.5.2003

N 87/2003 4.8.2003 Maatalousyrittäjien ja puutarhaviljelijöiden neuvonta 
ympäristöasioissa

EUVL C 233, 30.9.2003

N 215/2003 2.9.2003 Eläin- ja kasvitautien aiheuttamien vahinkojen korvaaminen 
(nykyisen järjestelmän muuttaminen) ja lintuinfluenssaan 
liittyvät täytäntöönpanotoimet (Flanderi)

EUVL C 236, 2.10.2003

N 16b/2003 3.9.2203 Vallonian alueen kannustimet maatalousalan pk-yrityksille 
(Vallonia)

EUVL C 236, 2.10.2003

N 48/2003 22.11.2003 Vallonian alueen maatiloille eläinten ruhojen poisvientiin 
ja hävittämiseen myönnettävä tuki (Vallonia)

EUVL C 315, 24.12.2003
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Tanska

Suomi

Ranska

N 509/2002 19.12.2003 Luonnos säädökseksi, joka koskee siipikarja-alan pakollisia 
maksuja erityisrahastoon eläinten terveyden ja eläintuotteiden 
terveellisyyden ja laadun varmistamiseksi

EUVL C 22, 27.1.2004

N 330/2002 21.1.2003 Joulukuusten ja muiden koristekasvien tuki EUVL C 43, 22.2.2003

N 472/2002 8.4.2003 Tuotantomaasta maksettavan veron pysyvä enimmäismäärä EUVL C 119, 21.5.2003

N 117/2003 2.5.2003 Tuki joulukuusien ja muiden koristekasvien tuotannolle EUVL C 131, 05.6.2003

N 18/2003 24.7.2003 Luonnonmukaisen maatalouden rahasto EUVL C 236, 2.10.2003

N 238/2002 4.9.2003 Tukijärjestelmä broilereissa, munissa, kalkkunoissa, hanhissa 
ja ankoissa esiintyvän salmonellan, Newcastlen taudin ja 
lintuinfluenssan torjumiseksi

EUVL C 237, 3.10.2003

N 272/2003 26.11.2003 Eläintautien torjuntaan ja ennaltaehkäisyyn liittyvän 
tukijärjestelmän laajentaminen

EUVL C 315, 24.12.2003

N 428/2003 11.12.2003 Rahasto luonnonmukaista maataloutta varten EUVL C 15, 21.1.2004

N 378/2002 15.1.2003 Investointitukiohjelma (Ahvenanmaa) EUVL C 36, 15.2.2003

N 41/2003 14.3.2003 Investointitukijärjestelmän muuttaminen EUVL C 91, 16.4.2003

N 30/2003 19.3.2003 Clostridiumin saastuttamasta rehusta aiheutuneiden vahinkojen 
korvaaminen turkistarhaajille

EUVL C 105, 1.5.2003

N 679/2002 10.6.2003 Maaseudun kehittämistä koskevien tukijärjestelmien 
muuttaminen

EUVL C 162, 11.7.2003

N 138/2003 11.11.2003 Tuki kantojen nostolle EUVL C 296, 6.12.2003

N 161/2002 15.1.2003 Tuet tuoreiden ja jalostettujen hedelmien ja vihannesten 
mainontaan

EUVL C 36, 15.2.2003

N 731/2002 31.1.2003 Tuki virallisella laatumerkinnällä varustetuille lammasalan 
tuotteille

EUVL C 50, 4.3.2003

N 166/2002 5.2.2003 Tuet tma-laatuviinien ja viinien, joilla on alkuperänimitys, 
mainontaan

EUVL C 68, 21.3.2003

N 720/2002 13.2.2003 Kaniininliha-alalle myönnettävä tuki EUVL C 68, 21.3.2003

N 517/2002 13.2.2003 Maatalousalan tutkimukseen ja kehitykseen merentakaisissa 
departementeissa myönnettävät tuet

EUVL C 68, 21.3.2003

N 617/2002 13.2.2003 Tuki kuitupellava-alan tutkimukseen ja kehittämiseen EUVL C 68, 21.3.2003

N 730/2002 13.2.2003 Tuki imetettävien ja tuttijuotettavien vasikoiden tuotantoon EUVL C 68, 21.3.2003

N 3/2003 25.2.2003 Siipikarja-alan rakennemuutokseen myönnettävä tuki EUVL C 76, 28.3.2003

N 719/2002 25.2.2003 Sikojen geneettisen perimän kehittämiseksi jalostusyrityksille 
myönnettävät tuet

EUVL C 76, 28.3.2003

N 732/2002 25.2.2003 Geneettisesti korkealaatuisten siitoseläinten hankkimiseksi 
myönnettävät tuet

EUVL C 76, 28.3.2003

N 718/2002 25.2.2003 Tuki lihasiipikarja-alalla toimiville hautomoyrityksille EUVL C 76, 28.3.2003

N 481/2002 7.3.2003 Tuet korkealaatuisen siipikarjantuotannon investointeihin 
(Lot-et-Garonne)

EUVL C 82, 5.4.2003

N 721/2002 14.3.2003 Kotieläintuotantoalan tekniseen ja taloudelliseen 
rakenneuudistukseen myönnettävä tuki

EUVL C 91, 16.4.2003

N 81/2003 14.3.2003 Tuet eräiden maitotuotteiden toimittamiseksi koulujen 
oppilaille

EUVL C 91, 16.4.2003

N 243/2002 19.3.2003 Hybridilaventelin tuottajille myönnettävät tuet EUVL C 105, 1.5.2003

N 368/2002 28.3.2003 Tuki merentakaisten departementtien maatiloilla ja 
jalostusalalla toteutettaviin investointitoimiin 

EUVL C 105, 1.5.2003

N 364/2002 28.3.2003 Tuki merentakaisten departementtien (DOM) maatalousalalle 
annettavaan tekniseen apuun

EUVL C 105, 1.5.2003

N 729/2002 2.4.2003 Kaakkois-Ranskan tulvista kärsineille viljelijöille maksettavat 
tuet

EUVL C 119, 21.5.2003
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N 108/2003 14.4.2003 Sianlihan laadun parantamiseen vuoristoalueilla myönnettävät 
tuet

EUVL C 123, 24.5.2003

N 105/2003 15.4.2003 Veronluonteiset maksut seuraavien järjestöjen ja laitosten 
hyväksi: GNIS, CTICS ja FASC

EUVL C 123, 24.5.2003

N 715/2002 15.4.2003 Nahka-alalle myönnettävät tuet – nahkojen ja vuotien laadun 
parantaminen

EUVL C 123, 24.5.2003

N 397/2002 2.5.2003 Vendéen departementille myönnettävät monivuotiset tuet EUVL C 131, 5.6.2003

N 4/2003 4.6.2003 Parfyymien tuotantoon tarkoitettujen kasvien sekä 
aromaattisten ja lääkinnällisten kasvien tuottajaorganisaatioille 
teknisen avun ja investointien alalla myönnettävät tuet

EUVL C 157, 5.7.2003

N 223/2002 4.6.2003 Nautaeläinten ja lampaiden kasvattajajärjestöjen tuet EUVL C 157, 5.7.2003

N 103/2003 10.6.2003 Lopullisesta viininviljelystä luopumisesta Charentesissa 
maksettavat tuet

EUVL C 162, 11.7.2003

N 363/2002 24.6.2003 Merentakaisten departementtien kotieläintuotantoalalle 
myönnettävät toimintatuet

EUVL C 175, 24.7.2003

N 184/2003 9.7.2003 Ohjelma paikallisten aloitteiden käynnistämiseksi ja 
kehittämiseksi (PIDIL)

EUVL C 195, 19.8.2003

N 171/2003 15.7.2003 Vakuuttaminen tiettyjen maatalouden riskien varalta EUVL C 236, 2.10.2003

N 107/2003 17.7.2003 Lammasalan kehittämiseen myönnettävät tuet EUVL C 236, 2.10.2003

N 649/2002 23.7.2003 Tuottajaryhmittymille annettava käynnistystuki 
puutarhaviljelyn alalla

EUVL C 236, 2.10.2003

N 215a/2002 23.7.2003 Hautes-Pyrénées’n yleisneuvoston tuet EUVL C 236, 6.10.2003

N 722/2002 24.7.2003 Tuet maataloustuotteiden mainostamiseen – Vendéen 
departementti

EUVL C 236, 2.10.2003

N 189/2003 4.8.2003 Maatalouden ja maaseudun kehittämisviraston (ADAR) 
rahoittamat toimet

EUVL C 233, 30.9.2003

N 54/2003 4.8.2003 Maatalouden uusiutuvien energianlähteiden alan 
tukijärjestelmän muuttaminen

EUVL C 233, 30.9.2003

N 299/2003 4.8.2003 Teurasvasikoiden kasvatukseen tarkoitettuja rakennuksia varten 
myönnettävät tuet

EUVL C 233, 30.9.2003

N 362/2002 13.8.2003 Ranskan merentakaisissa departementeissa sijaitseville 
tuottajaorganisaatioille myönnettävä tuki

EUVL C 238, 4.10.2003

NN 79/2001 1.9.2003 Oliiviöljyalan tuet EUVL C 236, 2.10.2003

N 417/2003 17.10.2003 Tupakka-alan kokeiluohjelmalle myönnettävät tuet EUVL C 272, 13.11.2003

N 418/2003 20.10.2003 Office national interprofessionnel des céréales -viraston (ONIC) 
ja Office national interprofessionnel des oléagineux 
-viraston (ONIOL) tuet

EUVL C 277, 18.11.2003

N 776/2002 15.1.2003 Maatalouden rakenneuudistustuki (Mecklenburg-Vorpommern) EUVL C 36, 15.2.2003

N 630/2002 21.1.2003 Innovatiivisten teurastusmenetelmien edistäminen (Baijeri) EUVL C 43, 22.2.2003

N 646/2002 31.1.2003 Tuki pienille ja keskisuurille yrityksille suunnatun 
konsultoinnin edistämiseen

EUVL C 50, 4.3.2003

N 771/2002 13.2.2003 Käynnistystuki Lüneburger Heiden peruna-alan tietoverkolle 
(Niedersachsen)

EUVL C 68, 21.3.2003

N 358/2002 13.2.2003 Kylien kestävään kehitykseen myönnettävä tuki (Saarland) EUVL C 68, 21.3.2003

N 386/2002 19.2.2003 Erikseen määritellyn riskiaineksen hävittämiskustannuksiin 
teurastusyrityksille myönnettävä tuki (Saarland) 

EUVL C 76, 28.3.2003

N 793/2002 24.2.2003 Ruhojen hävittämiseksi myönnettävä tuki (Mecklenburg-
Vorpommern)

EUVL C 76, 28.3.2003

N 7/2003 25.2.2003 Luonnonmukaiseen maataloustuotantoon liittyvien tutkimus- 
ja kehittämishankkeiden edistäminen

EUVL C 76, 28.3.2003

N 260b/2002 28.3.2003 Investointituki maataloustuotteiden jalostamiseen ja 
markkinointiin

EUVL C 105, 1.5.2003

N 651/2002 15.4.2003 Biologisesti hajoavien voiteluaineiden käytön edistäminen EUVL C 123, 24.5.2003

N 829/2001 30.4.2003 Myynninedistämistoimenpiteisiin myönnettävä tuki (Sachsen) EUVL C 132, 6.6.2003

N 525/2002 13.5.2003 Biolabel -laatuohjelma ja -merkki (Baden-Württemberg) EUVL C 154, 2.7.2003
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Kreikka

N 607/2002 10.6.2003 Karjankasvatukselle ja maidon ja maitotuotteiden laatutesteille 
myönnettävä tuki (Sachsen-Anhalt)

EUVL C 162, 11.7.2003

N 260a/2002 11.6.2003 Hessenin osavaltion toteuttamat tukitoimenpiteet 
maataloustuotteiden markkinoinnin edistämiseksi 

EUVL C 162, 11.7.2003

N 582/2002 24.6.2003 Die Thüringer -yrityksen rakenneuudistukseen myönnettävä 
tuki (Thüringen)

EUVL C 195, 19.8.2003

N 150/2003 9.7.2003 Lakisääteisten testausvaatimusten mukaisesti tehdyistä 
BSE/TSE-pikatesteistä aiheutuneiden kustannusten 
korvaaminen (Baijeri)

EUVL C 195, 19.8.2003

N 413/2002 9.7.2003 ”Öko-Qualität garantiert (Taattua ekolaatua)” -laatujärjestelmä 
(Baijeri)

EUVL C 195, 19.8.2003

N 429/2002 9.7.2003 Tuki maatalouden keskinäisen avun järjestöille (Saarland) EUVL C 195, 19.8.2003

N 442/2002 23.7.2003 Maatalous- ja elintarvikealan tuotteiden myynnin edistäminen 
Nordrhein-Westfalenissa

EUVL C 236, 2.10.2003

N 246/2003 4.8.2003 Jyrkillä rinteillä sijaitseville viinitarhoille myönnettävän 
tukijärjestelmän muuttaminen (Hessen)

EUVL C 233, 30.9.2003

N 95/2003 21.8.2003 Maatiloille myönnettävä rahoitusapu – Nordrhein-Westfalen EUVL C 233, 30.9.2003

N 162/2003 15.9.2003 Tuki luonnonmukaiseen maataloustuotantoon siirtymistä 
koskeviin neuvontapalveluihin

EUVL C 246, 14.10.2003

N 580/2002 15.9.2003 Tuki Rheinland-Pfalzin sikatiloille tuotannonmenetysten varalta 
otettaviin vakuutuksiin (Rheinland-Pfalz)

EUVL C 246, 14.10.2003

N 567/2002 15.9.2003 Tuki luonnonsuojelutoimenpiteisiin (Sachsen) EUVL C 246, 14.10.2003

N 541/2002 17.9.2003 Laatumerkkiä ja alkuperänimitystä koskeva laatuohjelma 
(Baden-Württemberg)

EUVL C 246, 14.10.2003

N 368/2003 23.9.2003 Menekinedistämistoimenpiteille myönnettävät tuet (Sachsen) EUVL C 253, 22.10.2003

N 256/2003 1.10.2003 Korvaus teurastamoille, jotka hävittävät BSE-positiivisia ruhoja 
(Baden-Württemberg)

EUVL C 258, 28.10.2003

N 216/2003 3.10.2003 Metsätalousalan ympäristönsuojelusopimukset (Hessen) EUVL C 262, 31.10.2003

N 596/2002 20.10.2003 Koulumaidon markkinoinnin edistäminen (Nordrhein-
Westfalen)

EUVL C 277, 18.11.2003

N 436/2003 11.11.2003 Tuki kuivuuden aiheuttamisen vahinkojen korvaamiseksi 
useissa Saksan osavaltioissa

EUVL C 296, 6.12.2003

N 265/2003 11.11.2003 Leppensdorfin meijerille myönnettävä yksittäinen tuki 
(Sachsen)

EUVL C 296, 6.12.2003

N 101/2003 19.11.2003 Yhteishanketta ”maatalouden rakenteiden ja rannikonsuojelun 
kehittäminen” koskeva puitesuunnitelma kaudeksi 2003–2006; 
vuotta 2003 koskevat muutokset

EUVL C 315, 24.12.2003

N 371/2003 26.11.2003 Tuki BSE-testien kustannuksiin (Sachsen) EUVL C 315, 24.12.2003

N 366/2003 26.11.2003 Tuen myöntäminen uhanalaisen Glanrind-rodun suojelemiseksi 
(Saarland) 

EUVL C 315, 24.12.2003

N 200/2003 26.11.2003 Tuen myöntäminen menekinedistämis- ja 
mainontatoimenpiteisiin (Niedersachsen)

EUVL C 315, 24.12.2003

N 432/2003 11.12.2003 Puiden kuorissa kasvavien hyönteisten torjunta ilman torjunta-
aineita (Baijeri)

EUVL C 15, 21.1.2004

N 333/2003 19.12.2003 Investointituki hedelmäjalostealan yritykselle (Baijeri) EUVL C 22, 27.1.2004

N 353/2002 21.1.2003 Tuki maanviljelijöille, joiden tuotanto kärsi vahinkoja vuoden 
2001 heinä- ja lokakuun välisenä aikana vallinneiden 
epäsuotuisten sääolosuhteiden seurauksena 

EUVL C 43, 22.2.2003

N 376/2002 5.2.2003 Taloudellisen tuen myöntäminen maanviljelijöille ja 
karjankasvattajille, joiden tilat kärsivät epäsuotuisien 
sääolosuhteiden aiheuttamista vahingoista vuoden 2001 
tammi- ja lokakuun välisenä aikana 

EUVL C 68, 21.3.2003

NN 5/2001 30.4.2003 Toimenpiteet sellaisten viljelijöiden hyväksi, joiden tilat ja karja 
kärsivät vahinkoja vuoden 2000 metsäpalojen seurauksena

EUVL C 132, 6.6.2003

N 156/2003 2.9.2003 Taloudellisen tuen myöntäminen viljelijöille ja 
kotieläintuottajille, joiden tilat kärsivät vahinkoja epäsuotuisien 
ilmasto-olojen vuoksi

EUVL C 236, 2.10.2003
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Irlanti

Italia

N 163/2003 16.6.2003 Luomualan kehittäminen EUVL C 173, 23.7.2003

NN 118/2002 23.7.2003 Hevoskasvattajille jalostusta ja Irlannissa tapahtuvaa varsomista 
varten annettu tekninen apu – ”Thoroughbred Foal Levy”

EUVL C 236, 2.10.2003

NN 123a/2000 1.9.2003 Tukijärjestelmä alueiden Natura 2000 -verkkoon 
luokittelemisesta aiheutuvien menetysten korvaamiseksi

EUVL C 236, 2.10.2003

N 739/2002 15.1.2003 Tuet karjankasvattajille BSE-taudin erikseen määritellyn 
riskiaineksen (Toscana)

EUVL C 36, 15.2.2003

N 301/2002 15.1.2003 Julkisten varojen siirrot vuonna 2002 – aluelaki 1/2000, 91 ja 
97 pykälä (Trento)

EYVL C 16, 23.1.2003

N 139/2002 15.1.2003 Maatalousalan tuet – laki nro 499 (23.12.1999) EUVL C 36, 15.2.2003

N 599/2002 31.1.2003 ”Eläimistön ja ympäristön kanssa sopusoinnussa olevaan 
maaseudun kehittämiseen myönnettävät tuet” (Lombardia)

EUVL C 50, 4.3.2003

N 313/2001 5.2.2003 Toimenpiteet sitrushedelmien viljelyn edistämiseksi Italiassa EUVL C 68, 21.3.2003

N 434/2002 13.2.2003 Bolognan kauppakamari: päätökset 11/2002, 10/2002 
ja 13/2002

EUVL C 68, 21.3.2003

N 661/2001 13.2.2003 Tuet maatiloille, joiden oliiviöljyn valmistukseen tarkoitettu 
oliivintuotanto kärsi kuivuudesta vuoden 1999 heinä- ja 
joulukuun välisenä aikana (Sardinia)

EUVL C 68, 21.3.2003

N 336/2001 13.2.2003 Tuki yrittäjätoimintaan ja uusiin työpaikkoihin 
hyödyketuotannon ja yrityksille suunnattujen palvelujen aloilla

EUVL C 68, 21.3.2003

N 808/2002 25.2.2003 Tuet kotieläintuottajille, joiden tila on kärsinyt 
lintuinfluenssasta (Lombardia)

EUVL C 76, 28.3.2003

N 628/2002 25.2.2003 Bluetongue-taudin serologiseen valvontasuunnitelmaan ja 
rokotussuunnitelmaan osallistuvien karjankasvattajien hyväksi 
toteutettavat tukitoimet (Toscana)

EUVL C 76, 28.3.2003

N 576/2002 25.2.2003 Mehiläistarhauksen edistämistä ja kehittämistä koskevat 
säännöt (Molise) 

EUVL C 76, 28.3.2003

N 38/2003 7.3.2003 Vuonna 2002 tehty ammattikuntien välinen sopimus teolliseen 
jalostukseen tarkoitetuista perunoista ja kulutukseen 
tarkoitettujen perunoiden yksityiseen varastointiin 
myönnettävästä tuesta

EUVL C 82, 5.4.2003

N 802/2002 14.3.2003 Tuki mehiläisalalla – vuoden 2002 luonnonvahingot EUVL C 91, 16.4.2003

N 529/2002 14.3.2003 Investointituki Bergamon maatalousyrityksille ja 
-osuuskunnille

EUVL C 91, 16.4.2003

NN 6/2003 19.3.2003 Maatalousinvestointien verohyvitysten muutokset EUVL C 105, 1.5.2003

N 692/2002 28.3.2003 Hunaja – U.N.A.A.P.I.-hanke EUVL C 105, 1.5.2003

N 622/2002 28.3.2003 Maatilojen rakenneuudistukseen suunnattavien tukien 
perusteista ja myöntämistä koskevista yksityiskohtaisista 
säännöistä annettu asetus (Friuli-Venezia-Giulia)

EUVL C 105, 1.5.2003

N 86/2003 15.4.2003 Korvaukset mehiläishoitajille kuivuuden aiheuttamista 
menetyksistä (Calabria) 

EUVL C 123, 24.5.2003

N 591/2001 15.4.2003 Alueellisen lain nro 32/2000 101, 104, 106, 108, 109 
ja 119 artikla (Sisilia)

EUVL C 123, 24.5.2003

N 627/2002 2.5.2003 Vuoristoalueiden suojelemiseksi tarkoitettu tuki (Brescia 
Lombardia)

EUVL C 131, 5.6.2003

N 265/2002 2.5.2003 Interventi a favore di forme di garanzia fidi nel settore agricolo; 
Maatalousalan yhteistakaukset (Sardinia)

EUVL C 131, 5.6.2003

N 428/2001 2.5.2003 Alueellinen laki (25.5.2001), jolla perustetaan lakisääteinen 
yhteenliittymä eläinjätteen hävittämistä tai kierrätystä varten

EUVL C 131, 5.6.2003

N 418/2001 2.5.2003 Tuet eläinjalostustuotteiden laadun parantamiseksi (Veneto) EUVL C 131, 5.6.2003

N 135/2003 13.5.2003 Dicovisa Srl -tislaamolle suunnattu tuki viinintarhojen 
raivauksista aiheutuneiden tulonmenetysten vuoksi (Sardinia)

EUVL C 154, 2.7.2003

N 587/2001 13.5.2003 BSE-taudin vuoksi vaikeuksissa oleville nautakarjatiloille 
myönnettävä tulotuki (Piemonte)

EUVL C 154, 2.7.2003

N 58/2003 14.5.2003 Kertatuki kahdeksalle maatalousosuuskunnalle epäsuotuisista 
sääoloista aiheutuneiden tappioiden korvaamiseksi (Bolzano)

EUVL C 154, 2.7.2003
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N 172/2001 14.5.2003 Tuki hallavahingoista kärsineille maatiloille (Sardinia) EUVL C 154, 2.7.2003

N 642/2001 4.6.2003 Maatalousmaan laadun suojelemiseksi ja parantamiseksi 
tarkoitettujen tuotteiden käytön lisääminen (Umbria)

EUVL C 157, 5.7.2003

NN 166/2002 11.6.2003 Maataloustuotteiden kaupan pitämiseen ja menekin 
edistämiseen myönnettävä tuki

EUVL C 162, 11.7.2003

NN 150/2002 11.6.2003 Maatalouden edistämisohjelma vuodelle 2002 (Toscana) EUVL C 162, 11.7.2003

N 691/2002 25.6.2003 Tuen myöntämisperusteet elintarvikealalla (Cremona) EUVL C 175, 24.7.2003

N 53/2003 7.7.2003 Suunnitelma Venetsian laguunin vesivarojen saastumisen 
ehkäisemiseksi ja veden laadun parantamiseksi. (Veneto)

EUVL C 195, 19.8.2003

N 757/2002 7.7.2003 Eläinten geneettisiin jalostustoimiin tarkoitetut tuet (Toscana) EUVL C 195, 19.8.2003

N 188/2003 9.7.2003 Diabrotica virgifera virgifera Le Conte -taudin vaivaaman 
maissialan hyväksi toteutettavat alueelliset toimenpiteet 
(Lombardia)

EUVL C 195, 19.8.2003

N 758/2002 9.7.2003 Jälleenvakuutusrahastoa koskevat yksityiskohtaiset 
soveltamissäännöt; ministeriön asetus nro 102061, 7.11.2002

EUVL C 195, 19.8.2003

NN 38 /1996 9.7.2003 Toimenpiteet kotieläintuotannon tukemiseksi (Friuli-Venezia-
Giulia)

EUVL C 195, 19.8.2003

N 268/2003 23.7.2003 Lakisääteinen yhteenliittymä eläinjätteen hävittämistä tai 
kierrätystä varten (Piemonte)

EUVL C 236, 2.10.2003

NN 44/2003 23.7.2003 Maataloustuotteiden menekinedistämisohjelma vuonna 2003 EUVL C 236, 2.10.2003

N 662/2001 23.7.2003 Bluetongue-taudista johtuneiden vahinkojen korvaaminen 
naudanlihantuottajille (Sardinia)

EUVL C 236, 2.10.2003

N 126/2003 24.7.2003 Viinitiet, ekstra-neitsytoliiviöljy ja elintarviketuotteet (Toscana) EUVL C 236, 2.10.2003

N 258/2003 4.8.2003 Metsätaloustoimenpiteet (Lombardia) EUVL C 233, 30.9.2003

N 110/2003 4.8.2003 Tuki siitosnautojen ja -lampaiden ostamiseen (Marche) EUVL C 233, 30.9.2003

N 342/2002 4.8.2003 Alueellisen toimenpideohjelman 2000–2006 täytäntöönpano 
ja yritysten tukijärjestelmien tarkistaminen

EUVL C 233, 30.9.2003

N 231/2002 5.8.2003 Kasvintuotannon parantaminen (Bolzano) EUVL C 233, 30.9.2003

N 257/2003 1.9.2003 Luonnonhaittakorvaukset epäsuotuisilla alueilla (Lombardia) EUVL C 236, 2.10.2003

N 241/2003 1.9.2003 Calcion kunnassa (Bergamo) sijaitsevalle tilalle Zanetti Luigi 
e Vittorio, cascina Belvedere myönnettävä tuki (Lombardia)

EUVL C 236, 2.10.2003

N 174/2003 1.9.2003 Paikallisten uhanalaisten rotujen suojeluohjelma (Toscana) EUVL C 236, 2.10.2003

N 781/2002 1.9.2003 Biofata SpA -yhtiön investointihankkeelle myönnettävä tuki EUVL C 236, 2.10.2003

N 656/2002 1.9.2003 Tarjouskilpailu: menekinedistämistoimiin myönnettävät 
alueelliset tuet maatalous- ja elintarvikealalla (Toscana)

EUVL C 236, 2.10.2003

N 121/2003 2.9.2003 Maan uudelleenjako ja sukupolvenvaihdos maataloudessa EUVL C 236, 2.10.2003

N 741/2001 2.9.2003 CE.MA.CO SpA -maatalousyrityksen 
uudelleenjärjestelysuunnitelma (Marche)

EUVL C 236, 2.10.2003

N 593/2001 8.9.2003 Useasta rahastosta kaudella 2000–2006 rahoitettavan 
toimenpideohjelman täytäntöönpanoa ja yrityksille 
suunnattujen tukijärjestelmien muuttamista koskevat 
säännökset (Sisilia)

EUVL C 242, 9.10.2003

N 327/2003 18.9.2003 Teolliseen jalostukseen tarkoitettuja perunoita koskeva 
toimialakohtainen sopimus vuodeksi 2003 ja ihmisravinnoksi 
tarkoitettujen perunoiden yksityiselle varastoinnille 
myönnettävä tuki

EUVL C 247, 15.10.2003

N 412/2003 10.10.2003 Bluetongue-taudin rokotusohjelmaan osallistuville 
kotieläintuottajille maksettavat tuet (Umbria)

 EUVL C 269, 8.11.2003

N 383/2003 10.10.2003 Diabrotica virgifera virgifera Le Conte -taudin hävittämistä, 
leviämisen estämistä ja torjumista koskevan alueellisen 
ohjelman täytäntöönpanemiseksi myönnettävät tuet 
(Friuli-Venezia-Giulia)

EUVL C 269, 8.11.2003

N 357/2001 10.10.2003 Helmikuun 26 päivänä 2001 annetun aluelain nro 4 7 pykälän 
17, 18 ja 19 momentti (Friuli-Venezi-Giulia)

EUVL C 269, 8.11.2003

N 701/2002 20.10.2003 Maatalouden tuotantojärjestelmää koskevan tietämyksen 
edistäminen (Umbria)

EUVL C 277, 18.11.2003

N 161/2003 29.10.2003 Tuet eläinjalostustuotteiden laadun parantamiseksi 
(aluelakiluonnoksen nro N.13/2001 6 pykälä) (Veneto)

EUVL C 282, 25.11.2003
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Luxemburg

Alankomaat

Portugali

Espanja

N 381/2003 11.11.2003 Tuotantoketjusopimusten järjestelmä (maa- ja 
metsätalousministeriön asetus, jossa vahvistetaan sopimusten 
täytäntöönpanoa koskevat kriteerit, yksityiskohtaiset säännöt 
ja menettelyt)

EUVL C 296, 6.12.2003

N 317/2003 14.11.2003 8. heinäkuuta 2000 annetun alueellisen lain N:o 24 3 artiklan 
1 kohdan a alakohta ”Maatalous- ja karjankasvatusalan 
tuottajaorganisaatioiden perustamiseen ja laajentamiseen 
myönnettävä tuki” (Calabria)

EUVL C 299, 10.12.2003

N 593/2002 26.11.2003 Tuotantoeläinkannan parantaminen (Umbria) EUVL C 315, 24.12.2003

N 369/2000 9.12.2003 Maatalouden kehittäminen vuoristoalueilla (aluelain 2/94 
”deliberazioni” 2675, annettu 12.9.2003, ja 3423, annettu 
29.11.2002) (Veneto)

EUVL C 15, 21.1.2004

NN 157/2003 10.12.2003 Aluelaki N:o 6/2003: kotieläintuotantoalan 
kiireellisyystapaukset (Campania)

EUVL C.13, 17.1.2004

N 454/2003 11.12.2003 Hampun tuotannon, jalostuksen ja kaupan pitämisen 
pilottihanke (Toscana)

EUVL C 15, 21.1.2004

N 389/2003 11.12.2003 Maataloustuotteiden menekin edistäminen (Toscana) EUVL C 15, 21.1.2004

N 100/2003 11.12.2003 Tukien myöntäminen viinialalla. Viinireittien perustaminen. 
Elokuun 2 päivänä 2002 annetun aluelain nro 5 10 pykälä 
(Sisilia)

EUVL C 15, 21.1.2004

N 185/2003 19.12.2003 Ministeriön asetus N:o 135, annettu 17. tammikuuta 2003, 
tuottajien yhteenliittymien perustamista ja valvontaa koskevista 
säännöistä

EUVL C 22,27.1.2004

N 592/2002 13.2.2003 Klassisen sikaruton johdosta maksettavat korvaukset EUVL C 68, 21.3.2003

N 742/2002 13.2.2003 Puitelaki maatalousalan innovaatiosta Alankomaiden 
pohjoisosassa

EUVL C 68, 21.3.2003

N 315/2002 13.2.2003 Suu- ja sorkkataudin korvausrahasto (Friesland) EUVL C 68, 21.3.2003

N 521/2002 24.2.2003 Sikatalous 2000 EUVL C 76, 28.3.2003

N 614/2001 14.5.2003 Maatilojen siirtojen edistämiseen tarkoitettu rahasto EUVL C 154, 2.7.2003

NN 11/2003 27.5.2003 Sipulit

N 801/2002 25.6.2003 Tiedotus ja neuvonta EUVL C 175, 24.7.2003

N 777/2002 25.6.2003 Siemenperuna-alan tuet ja veroluonteiset maksut EUVL C 175, 24.7.2003

N 42a/2003 24.7.2003 Maas-joen tulvista aiheutuneiden vahinkojen korvaaminen EUVL C 236, 2.10.2003

N 125/2003 21.8.2003 Lintuinfluenssan vuoksi toteutettavat eläinten hyvinvointia 
koskevat toimenpiteet

EUVL C 233, 30.9.2003

N 499/2002 2.9.2003 Juustolalle myönnettävä tuki EUVL C 241, 8.10.2003

N 357/2003 17.9.2003 Tukitoimenpiteen ajantasaistaminen syötäväksi tarkoitettujen 
perunoiden alalla

EUVL C 246, 14.10.2003

N 36/2003 15.10.2003 Maatalouden satovahinkovakuutus 2003 EUVL C 270, 11.11.2003

N 749/2002 26.11.2003 Työllistettävyys maatalousalalla (Limburg) EUVL C 315, 24.12.2003

N 130/2003 9.10.2003 Tomaatti- ja paprikaviljelmille aiheutuneiden vahinkojen 
korvaaminen

EUVL C 269, 8.11.2003

N 750/2002 15.1.2003 El Pozo Alimentación SA -yritykselle myönnetyt tuet EUVL C 36, 15.2.2003

N 545/2002 15.1.2003 Kaniininkasvatuksen tuet EUVL C 36, 15.2.2003

NN 83/2001 15.1.2003 Eläinruhojen kuljetukseen ja hävitykseen myönnettävä tuki 
(Kastilia ja León)

EUVL C 36, 15.2.2003

N 727/2002 21.1.2003 Tuet maataloustuotteiden markkinoille saattamiseksi (Madrid) EUVL C 43, 22.2.2003
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N 770/2002 31.1.2003 Tuki elintarviketeollisuuden teknologiainnovaatioihin 
suunnattujen investointien edistämiseen (Madrid)

EUVL C 50, 4.3.2003

N 672/2002 13.2.2003 Kotieläintalouden jätehuoltosuunnitelmien käyttöönottamiseksi 
myönnettävät tuet (Katalonia)

EUVL C 68, 21.3.2003

N 446/2002 13.2.2003 Tuki maa- ja metsätaloustuotteiden sekä elintarvikkeiden 
jalostamiseen ja kaupan pitämiseen suunnattavaan tekniseen 
apuun

EUVL C 68, 21.3.2003

N 13/2003 24.2.2003 Tuki eläinkuljetusajoneuvojen puhdistusasemien perustamiseen 
(Kantabria)

EUVL C 76, 28.3.2003

N 637/2002 25.2.2003 Maidontuotannosta luopumisen tuki (Navarra) EUVL C 76, 28.3.2003

N 357/2002 25.2.2003 Tuotantoeläinten terveyden suojelua harjoittaville ryhmittymille 
myönnettävät tuet

EUVL C 76, 28.3.2003

N 709/2002 14.3.2003 Tuet kastelujärjestelmien muuttamiseen ja uudenaikaistamiseen 
(Navarra)

EUVL C 91, 16.4.2003

N 69/2003 15.4.2003 Tuki maatalousalan järjestöille EUVL C 123, 24.5.2003

N 65/2003 15.4.2003 Tuki maatalousvakuutuksen ottamiseen kulutukseen 
tarkoitetulle perunalle

EUVL C 123, 24.5.2003

N 619/2002 15.4.2003 Maatalousjärjestöjen tuet (Kantabria) EUVL C 123, 24.5.2003

N 564/2002 15.4.2003 Siipikarja-alan uudenaikaistamiseen myönnettävät tuet EUVL C 123, 24.5.2003

N 546/2002 15.4.2003 Maatalousalan yhteenliittymille myönnettävät tuet EUVL C 123, 24.5.2003

N 119/2003 2.5.2003 Tuki maatalous- ja elintarviketeollisuusmessujen edistämiseen 
(Kanariansaaret)

EUVL C 131, 5.6.2003

N 178a/2003 10.6.2003 Tuotanto- ja logistiikka-alan innovaatiotuet (Katalonia) EUVL C 162, 11.7.2003

N 176/2003 10.6.2003 Perheyritysten sukupolvenvaihdossuunnitelmiin myönnettävät 
tuet (Katalonia)

EUVL C 162, 11.7.2003

N 501/2002 10.6.2003 Tuki maataloustuotteiden sertifiointielimille EUVL C 162, 11.7.2003

N 90/2003 19.6.2003 Tuki maa- ja metsätaloustuotteiden sekä elintarvikkeiden 
jalostamiseen ja kaupan pitämiseen suunnattavaan tekniseen 
apuun

EUVL C 173, 23.7.2003

N 710/2002 25.6.2003 Tuki aprikoosin tuotannolle Hellínin alueella epäsuotuisista 
sääoloista aiheutuneiden vahinkojen korvaamiseksi

EUVL C 175, 24.7.2003

N 224/2003 9.7.2003 Tuki maataloustuotteiden jalostamisen ja kaupan pitämisen 
edistämiseen vähittäiskaupan alalla (Katalonia)

EUVL C 195, 19.8.2003

N 673/2002 9.7.2003 Vapaaehtoiseen karjankasvatuksesta luopumiseen haavoittuvilla 
alueilla myönnettävä tuki (Katalonia)

EUVL C 195, 19.8.2003

N 129/2003 23.7.2003 Tuki BSE-testeistä aiheutuneisiin kustannuksiin (Navarra) EUVL C 236, 2.10.2003

N 193/2003 4.8.2003 Epäsuotuisten sääolojen Baleaarien perunantuotannolle 
aiheuttamien vahinkojen korjaamiseen tarkoitetut tuet 
(Baleaarit) 

EUVL C 233, 30.9.2003

N 522/2002 4.8.2003 Tuet yritykselle Senoble España Oy EUVL C 233, 30.9.2003

N 495/2001 4.8.2003 Tuki yritykselle Copecinter, SL (Katalonia) EUVL C 233, 30.9.2003

N 180/2003 15.9.2003 Viljelijäryhmittymille yhdennettyjen suojelutoimenpiteiden 
toteuttamista varten myönnettävät tuet (Kantabria)

EUVL C 246, 14.10.2003

N 166/2003 15.9.2003 Siipikarjankasvatusalan nykyaikaistamiseen myönnettävät tuet EUVL C 246, 14.10.2003

NN 21/2002 17.9.2003 BSE:n torjuntatoimenpiteet EUVL C 246, 14.10.2003

N 377/2003 10.10.2003 Sivutuotteiden, jätteiden ja erikseen määritellyn riskiaineksen 
hävittämisedellytysten parantamiseksi myönnettävät tuet

EUVL C 269, 8.11.2003

N 425/2003 17.10.2003 Epäsuotuisista sääoloista mansikantuotannolle Huelvassa, 
Cadizissa ja Sevillassa aiheutuneiden vahinkojen korjaamiseen 
tarkoitetut tuet

EUVL C 272, 13.11.2003

N 686/2002 17.10.2003 Biopolttoaineen käyttöön chilin kuivaamisessa myönnettävä 
tuki (Extremadura)

EUVL C 272, 13.11.2003

N 273/2003 20.10.2003 Oliivintuotannolle hallan vuoksi aiheutuneiden vahinkojen 
korjaamiseksi tarkoitetut tuet (Aragon ja Katalonia)

EUVL C 277, 18.11.2003

N 225/2003 20.10.2003 Oliivintuotannolle hallan vuoksi aiheutuneiden vahinkojen 
korjaamiseksi tarkoitetut tuet (Aragon)

EUVL C 277, 18.11.2003

N 853/2001 20.10.2003 Maataloustuotteiden mainontaan myönnettävät tuet EUVL C 277, 18.11.2003

N 291/2003 31.10.2003 Tulvien aiheuttamien vahinkojen korjaamiseen tarkoitetut tuet 
(Navarra)

EUVL C 288, 29.11.2003
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Ruotsi

Yhdistynyt kuningaskunta

N 252/2003 31.10.2003 Tuki luonnossa hajoavien muovien käyttöön puutarhaviljelyssä 
(Navarra)

EUVL C 288, 29.11.2003

N 194/2003 31.10.2003 Tulvien aiheuttamien vahinkojen korjaamiseen tarkoitetut tuet 
(Navarra)

EUVL C 288, 29.11.2003

N 278/2003 14.11.2003 Tuet maatalouden ympäristötoimenpiteiden edistämiseksi 
siemenperunan viljelyssä (Navarra)

EUVL C 299, 10.12.2003

N 379/2003 26.11.2003 Tuki kastelujärjestelmien rakentamiseen maatiloille (Murcia) EUVL C 315, 24.12.2003

N 251/2003 26.11.2003 Tuki kurkuntuottajille (Andalusia) EUVL C 315, 24.12.2003

N 233/2003 26.11.2003 Garcia Carrión La Mancha SA-yritykselle myönnettävät tuet EUVL C 315, 24.12.2003

N 338/2003 11.12.2003 Tilan rakennusten siirtämiseen myönnettävä tuki (Navarra) EUVL C 15, 21.1.2004

N 137/2003 11.12.2003 Osuus- ja yhteisötalouden edistämiseksi myönnettävät tuet 
(Katalonia)

EUVL C 15, 21.1.2004

NN 1/2002 11.12.2003 Kotieläintuottajille myönnettävät tuet (BSE) (Navarra) EUVL C 15, 21.1.2004

NN 167/2001 11.12.2003 Maataloustuotteiden jalostamiseen ja kaupan pitämiseen 
myönnettävät tuet (Kastilia ja León)

EUVL C 15, 21.1.2004

N 514/2003 19.12.2003 Tuki elintarviketeollisuuden teknologiainnovaatioihin 
suunnattujen investointien edistämiseen (Madrid)

N 399/2002 19.12.2003 Kotieläintuottajille myönnettävät tuet (Kantabria)

N 4/2002 7.5.2002 Eläinten ruhojen kuljetuksiin myönnettävä tuki EYVL C 140, 13.6.2002

N 164/2003 23.7.2003 Tuki TSE- ja BSE-testeihin EUVL C 236, 2.10.2003

NN 158/2002 13.2.2003 Pohjois-Irlannin sikatalouden kehittämissuunnitelma EUVL C 68, 21.3.2003

N 659/2002 24.2.2003 National Scrapie Plan (NSP) ja Northern Ireland Scrapie Plan 
(NISP) 

EUVL C 76, 28.3.2003

N 743/2002 28.3.2003 National Scrapie Plan – Scrapie Flocks Scheme EUVL C 105, 1.5.2003

N 658/2002 23.4.2003 Alueellisen elintarviketeollisuuden tuotteiden viennin 
edistämistä ja mainontaa koskeva tukijärjestelmä

EUVL C 126, 28.5.2003

N 697/2002 13.5.2003 Lihateollisuuden kehittämissuunnitelma (Wales) EUVL C 154, 2.7.2003

NN 37/2003 4.6.2003 Jalostus- ja markkinointisuunnitelma (Skotlanti) EUVL C 157, 5.7.2003

NN 36/2003 4.6.2003 Maatalousyritysten kehityssuunnitelma (Skotlanti) EUVL C 157, 5.7.2003

N 611/2002 4.6.2003 Walesilaisen karjan parantaminen – keinosiemennys ja 
siemennestepankki eläinten vastustuskyvyn lisäämiseksi 
scrapieta vastaan

EUVL C 157, 5.7.2003

N 716/2002 23.7.2003 Meat Quality Advertising Scheme (Wales) EUVL C 236, 2.10.2003

N 91/2003 4.8.2003 Maatalousalan vienninedistämiseen myönnettävä tuki EUVL C 233, 30.9.2003

N 339/2002 5.8.2003 Loaghtan Ewe Annual Premium Scheme 2002 (Mansaari) EUVL C 233, 30.9.2003

N 283/2003 20.8.2003 Yli 24 kuukauden ikäisenä kuolleiden nautaeläinten TSE-testaus EUVL C 233, 30.9.2003

N 264/2003 1.9.2003 Ihmisravinnoksi tarkoitettujen lampaiden ja vuohien TSE-testaus EUVL C 236, 2.10.2003

N 263/2003 1.9.2003 Kuolleiden lampaiden ja vuohien TSE-testaus EUVL C 236, 2.10.2003

N 693/2002 2.9.2003 Maatalousjätesuunnitelmaan tehtävät muutokset EUVL C 236, 2.10.2003

N 338/2002 4.9.2003 Agri-environment Scheme 2002 – Mansaari EUVL C 237, 3.10.2003

N 340/2002 8.9.2003 Nimettyjen suojelualueiden hoitosopimukset (Mansaari) EUVL C 242, 9.10.2003

N 800/2002 15.9.2003 Nitrate Vulnerable Zones Grants Scheme – Skotlanti EUVL C 242, 9.10.2003

N 5/2003 14.11.2003 Tuet maatalouden ympäristönsuojelun alalla – Entry Level 
Scheme -pilottihanke (ELS)

EUVL C 299, 10.12.2003

N 475/2002 26.11.2003 Maitoalan hätärahoitusohjelma 2002 (Mansaari) EUVL C 315, 24.12.2003

N 70/2003 10.12.2003 Lihateollisuuden kehittämisjärjestelmä (Skotlanti) EUVL C 13, 17.1.2004

N 228/2003 11.12.2003 Punaisen lihan tuotantoalan foorumi

N 231/2003 16.12.2003 Lihan yleisluonteiset mainostamistoimet (Skotlanti)

N 364/2003 19.12.2003 Tieto- ja viestintätekniikan käyttö maatalousalalla
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1.3 Välipäätökset, joissa jäsenvaltiota kehotetaan toimittamaan komission tarvitsemat tiedot

Italia

1.4 Asiat, joissa komissio on aloittanut EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun koko toimenpidettä tai sen osaa koskevan tutkintamenettelyn 

Ranska

Saksa

Italia

Alankomaat

1.5 Asiat, joissa komissio on lopettanut EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun menettelyn lopullisella myönteisellä päätöksellä katsottuaan tuen 
yhteismarkkinoille soveltuvaksi

Saksa

Italia

NN 114d/1998 9.7.2003 Sisilian lain nro 16, annettu 31. elokuuta 1998, 13 pykälä 
(Sisilia)

NN 36 /1998 9.7.2003 Alueellisen lain nro 27/1997 6 § ja 4 §
Sisilialaisten tuotteiden mainostaminen (Sisilia)

NN 70/2001 10.10.2003 Polttoaineiden hinnannoususta johtuvat toimenpiteet 
maatalousalalla

(C 6/2003) 21.1.2003 Veroluonteiset maksut CIVDN:lle EUVL C 82, 15.4.2003

NN 39/2003
(C 46/2003)

9.7.2003 Interbev-järjestölle suoritettavat maksut EUVL C 189, 9.8.2003

NN 156/2001
(C 9/2003)

5.2.2003 Baijerilaisille koneidenvaihtopiireille myönnettävä tuki EUVL C 82, 5.4.2003

NN 32/2001
(C 60/2003)

1.10.2003 Osakkeiden hankinta viininviljelijöiden osuuskunnista Saksassa 
(Rheinland-Pfalz)

EUVL C 267, 6.11.2003

N 148/2001
(C 27/2003)

23.4.2003 Kiireelliset toimenpiteet maantieliikenteen harjoittajien lakosta 
maanviljelijöille aiheutuneiden tappioiden korvaamiseksi 
(Sisilia)

EUVL C 127, 29.5.2003

N 645/2002
(C 59/2003)

1.10.2003 Persikanviljelyä koskevan kriisin vuoksi toteutettava 
kansallinen toimenpide (Piemonte)

EUVL C 266, 5.11.2003

N 625/2001
(C 75/2003)

10.12.2003 Tukien myöntäminen maatalousosuuskunnille ja maatiloille – 
raskaiden velkojen konsolidointi (Lazio)

EUVL C 15, 21.1.2004

NN 36 /1998 16.12.2003 Alueellisen lain nro 27/1997 6 § ja 4 §
Määräykset, jotka koskevat hallinnollisten toimien 
nopeuttamista pienten yritysten perustamiseksi (Sisilia)

N 450/2001 10.12.2003 Toimenpiteet kasvihuoneviljelyn alalla EUVL C 15, 21.1.2004

C 1/2001 1.10.2003 Vihanneksia jalostavan yrityksen takaus (Thüringen) EUVL L 85, 23.3.2004

C 65a/2001 15.10.2003 Tuki sitrushedelmäalalla. Alueellisen lain nro 22/1999 5 pykälä 
(Sisilia)

EUVL L 330, 18.12.2003
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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 Muut komission päätökset

Tanska

Saksa

Kreikka

Yhdistynyt kuningaskunta

2 Liikenne

2.1 Tuet, joiden komissio on katsonut soveltuvan yhteismarkkinoille aloittamatta EY:n 
perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdassa tai päätöksen N:o 2496/96/EHTY 6 artiklan 
5 kohdassa tarkoitettua muodollista tutkintamenettelyä

Italia

C 12a/1995 9.7.2003 Kansallinen laki nro 185/92 luonnonmullistuksista (3,4,5,6,8 ja 
9 pykälä): 31.12.1999 mennessä myönnetyt tuet (Sisilia)

C 31 /1995 10.12.2003 Tuet siirtymiseksi perinteisistä viljelymenetelmistä 
luonnonmukaisiin menetelmiin (Campania)

C 11 /1997 16.12.2003 Tuet maataloustuotteiden kuljetuksesta aiheutuvien 
lisäkustannusten kattamiseen. Alueellisen lain nro 33/1996 1, 
10, 13, 17 ja 19 pykälä (Sisilia)

C 12b/1995 16.12.2003 Kansallinen laki nro 185/92 luonnonmullistuksista (3, 4, 5, 6, 8 
ja 9 pykälä) (Sisilia)

N 472/2002 08.4.2003 Tuotantomaasta maksettavan veron pysyvä enimmäismäärä EUVL C 119, 21.5.2003

N 793/2002 14.11.2003 Ruhojen hävittämiseksi myönnettävä tuki (Mecklenburg-
Vorpommern)

EUVL C 299, 10.12.2003

N 123/2002 21.1.2003 Taloudellisen tuen myöntäminen maanviljelijöille, joiden 
maataloustuotteiden ja rehun tuotanto ja varastot kärsivät 
vuoden 2001 tammi-kesäkuun epäsuotuisista sääoloista 

EUVL C 43, 22.2.2003

N 184/2002 24.7.2003 Pohjois-Irlannin scrapie-suunnitelma – hävittämissuunnitelma EYVL C 272, 8.11.2002

N 810/2002 10.12.2003 Rautatierahtiliikenteen kannustinjärjestelmä – elokuun 
1 päivänä 2002 hyväksytyn lain N:o 166 artikla 38

N 64/2003 1.10.2003 Yhdistettyjen kuljetusten tukeminen (Trenton maakunta)

N 134/2001 26.9.2003 Lakiluonnos N:o 106/1-A – ”Tuki tavarankuljetusalan 
infrastruktuurin ja palvelujen luomista, maantiekuljetusten 
rakenneuudistusta ja yhdistettyjen kuljetusten kehittämistä 
varten” (Friuli-Venezia Giulian alue)

N 19/2003 11.3.2003 Merikabotaasialan sosiaaliturvamaksuihin sovellettavan 
kevennysjärjestelmän jatkaminen
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Ranska

Espanja

Portugali

Saksa

Belgia

N 427/2003 16.12.2003 Merentakainen investointiohjelma 2003 – Air Austral 
-lentoyhtiö

EUVL C 38, 12.2.2004

N 474/2003 16.12.2003 Merentakaisten investointien ohjelma 2003 – Air Caraïbes 
-lentoyhtiö

EUVL C 38, 12.2.2004

NN 155/03 10.12.2003 Rautateiden valtateitä koskevan kokeellisen palvelun 
käyttöönotto

EUVL C 37, 11.2.2004

NN 19/2002 9.7.2003 Ilmailualan takuujärjestely EUVL C 206, 2.9.2003

N 737/2002 13.5.2003 Tonnistoon perustuva verotusjärjestelmä meriliikenneyhtiöiden 
hyväksi

EUVL C 38, 12.2.2004

N 623/02 30.4.2003 Valtiontuki säännöllisten yhdistettyjen rahtikuljetusten käytön 
edistämiseksi vaihtoehtona yksinomaan maanteitse tapahtuville 
rahtikuljetuksille

EUVL C 248, 16.10.2003

N 520/2002 2.4.2003 Tuki yhtiölle Caraïbes Air Transport

N 309/2002 19.3.2003 Ilmailun turvaaminen – 11. syyskuuta 2001 tapahtuneiden 
terrori-iskujen aiheuttamien kustannusten korvaaminen

N 353/2001 5.3.2003 ADEME:n (Ranskan ympäristö- ja energianhallintavirasto) 
tukijärjestelmä liikenteen alalla

EUVL C 16, 22.1.2004

NN 169/2001 9.7.2003 Ilmailualan takuujärjestely EUVL C 206, 2.9.2003

N 3/2002 19.2.2003 Laivanrakennus – kehitysapu Namibialle

NN 108/2002 19.2.2003 Tuki Kastilia ja Léonin autonomisen alueen 
kivihiiliteollisuudelle

NN 109/2002 19.2.2003 Hulleras del Norte SA (Hunosa) -hiiliyhtiölle myönnetty tuki 
aikaisemmin syntyneiden sosiaalikustannusten ulkoistamiseksi

N 572/02 5.2.2003 Tonnistoverojärjestelmän käyttöönotto Biskajassa (Diputación 
Foral de Bizkaia)

N 626/2002 21.1.2003 Asturian maakunnan itsehallintoalueen yksityisten 
hiilikaivosyritysten tukiohjelma

NN 173/2001 20.8.2003 Ilmailualan takuujärjestely 

N 222/B/02 4.2.2003 Madeiran vapaa-alueen tukijärjestelmä 2003–2006

NN 135/2003 26.11.2003 Direktiivi sosiaalivakuutusmaksujen alentamisesta Saksan 
merenkulkualalla

NN 126/2003 1.10.2003 Ohjeet Saksan merikuljetusten edistämiseksi, annettu 
5. toukokuuta 2003 (vuoden 2003 rahoitusosuudet)

NN 125/2002 20.8.2003 Ilmailualan takuujärjestely 

N 746/2002 ja 
N 747/2002

7.5.2003 Kivihiiliteollisuuden tuki vuodelle 2003 ja 
rakenneuudistussuunnitelma

N 428/2002 19.3.2003 Lentoyhtiö LTU:n rakenneuudistukseen tarkoitettu tuki

NN 52/2002 20.8.2003 Ilmailualan takuujärjestely 

N 433/2002 19.3.2003 Myönteinen päätös (ja menettelyn aloittaminen) – 
verotoimenpiteet meriliikenteen alalla

N 566/02 19.2.2003 Flanderin hallituksen päätös tuesta yhdistetyille kuljetuksille EUVL C 248, 16.10.2003

N 769/02 21.1.2003/
19.12.2003

Pelastamistuki kolmelle ABX Logistics -yksikölle (F, D, NL)
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Yhdistynyt kuningaskunta

Alankomaat

Irlanti

Kreikka

Itävalta

Ruotsi

Tanska

Suomi

2.2 Asiat, joissa komissio on aloittanut EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun koko toimenpidettä tai sen osaa koskevan tutkintamenettelyn

Italia

Ranska

N 464/2003 16.12.2003 Company Neutral revenue Support Scheme (CNRS) EUVL C 16, 22.1.2004

NN 123/2002 9.7.2003 Ilmailualan takuujärjestely EUVL C 206, 2.9.2003

N 814/2002 24.6.2003 Tukijärjestelmä Yhdistyneen kuningaskunnan hiiliteollisuudelle 
aiheutuneiden alustavien investointikustannusten kattamiseksi

EUVL C 38, 12.2.2004

N 20/2003 27.5.2003 Tuki UK Coal -yhtiön Selby Compex -laitoksen sulkemisesta 
aiheutuvien irtisanomiskorjausten kattamiseen

EUVL C 38, 12.2.2004

N 588/02 19.2.2003 Tuki kaukoliikennelinja-autoliikenteen palveluille

N 350/03 26.9.2003 Tuki matkustajaliikenteelle 

NN 39/2002 14.9.2003 Ilmailualan takuujärjestely 

NN 47/2003 9.7.2003 Ilmailualan takuujärjestely EUVL C 206, 2.9.2003

NN 32/2002 9.7.2003 Ilmailualan takuujärjestely EUVL C 206, 2.9.2003

NN 38/2002 13.5.2003 Ilmailualan takuujärjestely 

NN 145/2001 9.7.2003 Ilmailualan takuujärjestely EUVL C 206, 2.9.2003

NN 124/2002 20.8.2003 Ilmailualan takuujärjestely EUVL C 206, 2.9.2003

NN 168/2001 9.7.2003 Ilmailualan takuujärjestely 

NN 171/2001 9.7.2003 Ilmailualan takuujärjestely EUVL C 206, 2.9.2003

NN 55/2003 9.7.2003 Ilmailualan takuujärjestely EUVL C 206, 2.9.2003

N 134/2001 26.9.2003 Lakiluonnos N:o 106/1-A – ”Tuki tavarankuljetusalan 
infrastruktuurin ja palvelujen luomista, maantiekuljetusten 
rakenneuudistusta ja yhdistettyjen kuljetusten kehittämistä 
varten” (Friuli-Venezia Giulian alue)

NN 122/2000 30.4.2003 Sernam 2: rakenneuudistustukien tarkistus
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Espanja

Belgia

Saksa

2.3 Asiat, joissa komissio on lopettanut EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun menettelyn lopullisella myönteisellä päätöksellä tai lopullisella ehdollisella 
päätöksellä katsottuaan tuen yhteismarkkinoille soveltuvaksi 

Italia (Piemonte)

Alankomaat

Ranska

Yhdistynyt kuningaskunta

Itävalta

Kreikka

NN 5/2003 19.2.2003 Poikkeuksellisten kustannusten kattamiseksi González y Díez 
SA -nimiselle yritykselle myönnetyt tuet – Vuotta 2001 
koskevat tuet ja vuosia 1998 ja 2000 koskevien tukien 
väärinkäyttö

EUVL L 119, 23.4.2004

NN 62/2003 23.7.2003 ABX Logistics -yhtiölle tarkoitettu rakenneuudistustuki

C 20/2003 
(ex-N 433/2002)

19.3.2003 Myönteinen päätös ja menettelyn aloittaminen – 
verotoimenpiteet meriliikenteen alalla

C 54/03 
(ex N 194/2002)

13.7.2003 Raskailta tavaraliikenteen ajoneuvoilta kannettavan 
kilometriperusteisen moottoriteiden käyttömaksun 
käyttöönoton lisäksi suoritettava korvaustoimenpide

C 11/2002 
(ex N 382/2001)

9.7.2003 Moottoritiemaksujen alennukset tietyntyyppisille 
rahtiliikennettä harjoittaville raskaille ajoneuvoille, jotta niiden 
liikenne ohjattaisiin Lago Maggioren seudulla tieltä N:o 33 
moottoritielle A/26

C 51/2002 
(ex N 840/01)

24.6.2003 Alkmaarin konttiterminaali

C 58/2002 9.7.2003 SNCM: Rakenneuudistustuki

C 3/2003 
(ex NN 42/2002)

21.1.2003 Tuki Air Lib -yrityksen pelastamista ja rakenneuudistusta varten

C 62/2002
(ex N 221/2002)

5.2.2003 Rahtiliikenteen infrastruktuureja varten perustetun FFG-
järjestelmän (Freight Facilities Grant Scheme) mukainen 
tapauskohtainen tuki CLYDEBoyd-yhtiölle

C 65/2002 
(ex N 262/2002)

30.4.2003 Itävaltalaisille lentoyhtiöille myönnetty valtiontuki EUVL L 222, 5.9.2003

C 39/2003 
(ex NN 119/2002)

27.5.2003 Lentoliikenteelle ajalla 11.–14. syyskuuta 2001 aiheutuneiden 
tappioiden korvaaminen
KILPAILURAPORTTI 2003



VALTIONTUKI 285
2.4 Asiat, joissa komissio on lopettanut EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun menettelyn lopullisella kielteisellä tai osittain kielteisellä päätöksellä katsottuaan 
tuen yhteismarkkinoille soveltumattomaksi

Belgia

Espanja

C 76/2002 
(ex NN 122/2002)

11.12.2002 Vallonian alueen ja Brussels South Charleroi Airport 
-lentoaseman Ryanair-lentoyhtiölle myöntämät edut lentoyhtiön 
aloittaessa toimintansa Charleroissa

C 19/03 
(ex NN 5/2003)

5.11.2003 Poikkeuksellisten kustannusten kattamiseksi González y Díez 
SA -nimiselle yritykselle myönnetyt tuet – Vuotta 2001 
koskevat tuet ja vuosia 1998 ja 2000 koskevien tukien 
väärinkäyttö

EUVL L 119, 23.4.2004
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IV  – 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

Kilpailulainsäädäntöä ei muutettu Itävallassa, Tanskassa, Kreikassa eikä Italiassa.
Kilpailulainsäädäntöön tehtiin vuonna 2003 muutoksia seuraavissa jäsenvaltioissa:

Belgia

Vuonna 2003 oli laadittavana asetus kilpailun suojaamista koskevan lain muuttamisesta.

Asetuksen tarkoituksena on poistaa nykymuotoisen kilpailun suojaamista koskevan lain ja asetuksen
N:o 1/2003 väliset ristiriitaisuudet.

Asetuksella nimitetään lisäksi kolme tärkeintä kilpailuasioista vastaavaa elintä (kilpailuneuvosto, Corps
des rapporteurs -esittelyelin ja kilpailuosasto) asetuksen N:o 1/2003 35 artiklassa tarkoitetuksi
kilpailuviranomaiseksi ja annetaan niille kullekin tehtäväkenttänsä mukaiset valtuudet asetuksen
täytäntöönpanoon.

Uuden asetuksen voimaantulopäiväksi vahvistettiin 1. toukokuuta 2004.

Suomi

Suomen kauppa- ja teollisuusministeriö lähetti syyskuussa 2003 laajalle lausuntokierrokselle ehdotuksen
hallituksen esitykseksi kilpailunrajoituslain (480/1992) muuttamisesta. Suunnitellut kansallisen
kilpailulainsäädännön muutokset ovat suurelta osin seurausta EY:n kilpailusääntöjen täytäntöönpanon
uudistuksesta. Vielä luonnosvaiheessa olevassa hallituksen esityksessä, joka on tarkoitus saattaa voimaan
1. toukokuuta 2004 lukien, ehdotetaan pitkälle menevää sisällöllistä kieltosäännösten yhdenmukaistamista
EY:n perustamissopimuksen kilpailusääntöjen kanssa.

Uudistus merkitsisi toteutuessaan kilpailunrajoituslain nykyisten kieltosäännösten korvaamista 81 ja
82 artiklan mukaisesti muotoilluilla kieltosäännöksillä. Näitä vastaavia normeja sovellettaisiin myös
tilanteissa, joissa kilpailunrajoituksella ei ole vaikutusta jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Esityksen
tarkoituksena on turvata yrityksille yhdenmukaiset kilpailusäännöt riippumatta usein epäselvän
kauppakriteerin täyttymisestä.

Sisällöllisesti suurimmat muutokset liittyvät vertikaalisten järjestelyiden kohteluun. Vertikaalisten
kilpailunrajoitusten arvioinnin lähtökohtana on Suomessa ollut tähän asti ns. väärinkäyttöperiaate.
Tämän mukaisesti vertikaaliset rajoitukset ovat pääosin sallittuja, ellei niillä ole vahingollisia vaikutuksia
kilpailun toimivuudelle. Nykyisessä kilpailunrajoituslaissa ainoa nimenomaisesti kielletty vertikaalisten
kilpailunrajoitusten tyyppi on määrähintojen asettaminen. Tämä on todettu kilpailunrajoituslain 4 §:ssä,
joka kieltää niin enimmäis- kuin vähimmäishinnankin asettamisen. Tältä osin Suomen lainsäädännön
kanta on ollut EY:n oikeutta tiukempi: EY:ssä enimmäishintojen asettamista on pidetty sallittuna, ellei se
johda käytännössä kiinteään hintatasoon. Muita vertikaalisia kilpailunrajoituksia on Suomessa arvioitu
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kilpailunrajoituslain 9 §:n perusteella. Tämän säännöksen mukaan kilpailunrajoituksella, joka ei ole
kilpailunrajoituslain muiden säännösten perusteella kielletty, voidaan katsoa olevan vahingollisia
vaikutuksia, jos se terveen ja toimivan taloudellisen kilpailun kannalta sopimattomalla tavalla vähentää
tai on omiaan vähentämään tehokkuutta elinkeinoelämän piirissä tai estää tai vaikeuttaa toisen elinkeinon
harjoittamista. Lähtökohtien teoreettisesta eroavaisuudesta huolimatta erot käytännön lainsoveltamisessa
eivät nykyisinkään ole kovin suuria: EY:n oikeudessa sovellettu lähestymistapa on viime aikoina
lähentynyt väärinkäyttöperiaatetta mm. uusien ryhmäpoikkeusasetusten tultua voimaan.

Horisontaalisia rajoituksia koskevien normien muutokset ovat sisällöllisesti pienempiä. Vaikka
kilpailunrajoituslain nykyiset säännökset on muotoiltu eri tavoin kuin perustamissopimuksen 81 artikla,
säännöksiä on jo tähän asti tulkittu pitkälti yhdenmukaisesti. Voimassa olevassa kilpailunrajoituslaissa on
kielletty nimenomaisesti kolme horisontaalisten kilpailunrajoitusten tyyppiä: 1. tarjouskartellit,
2. hintojen asettaminen ja 3. tuotannon rajoittaminen tai markkinoiden jako. Muita horisontaalisia
kilpailunrajoituksia on arvioitu edellä kuvatun 9 §:n perusteella.

Määräävän aseman väärinkäyttöä koskevan 7 §:n sisältämä väärinkäytön muotojen luettelo eroaa jonkin
verran 82 artiklan sisällöstä. Käytännössä kansallisia normeja on tulkittu pitkälti yhdenmukaisesti
82 artiklan kanssa. Merkittävin määräävän aseman väärinkäyttöä koskeva muutos on määräävän aseman
käsitteen ulottaminen koskemaan myös ns. yhteistä määräävää asemaa. Tämänkin muutoksen tavoitteena
on yhtenäistäminen 82 artiklan kanssa.

Paitsi nimenomaisten kieltosäännösten yhdenmukaistamista EY:n normien muotoilun kanssa,
kilpailunrajoituslain uudistus merkitsee luopumista 9 §:stä. On arvioitu, että tämän kaltainen laaja
yleislauseke aiheuttaisi ongelmia ja epävarmuutta uudessa kieltoperiaatteeseen pohjautuvassa
säädöskehikossa. Tämä merkitsee tarkoituksenmukaisuusharkinnan kaventumista kilpailuviraston
ratkaisutoiminnassa. Siirtyminen kieltoperiaatteeseen ja laillisuusharkinnan korostuminen puoltavat
osaltaan ensi asteen ratkaisutoimivallan siirtämistä kilpailuvirastolle.

Kilpailuvaikutuksen osalta luonnoksessa hallituksen esitykseksi ehdotetaan siirtymistä EY:n
oikeuskäytäntöä vastaavaan merkityksellisyysarviointiin: kiellettyjä olisivat vain kilpailua
”merkittävästi” estävät, rajoittavat tai vääristävät toimenpiteet. Vähämerkityksellisten ns. de minimis
-rajoitusten sisältöä selvennettäisiin kilpailuviraston antamilla suuntaviivoilla, jotka perustuisivat
Euroopan komission asiasta antamaan tiedonantoon.

Samalla esitetään säilytettäväksi kilpailunrajoituslain nykyistä vähämerkityksisyyssääntelyä vastaava
säännös, joka mahdollistaa sen, ettei kilpailuviraston ole puututtava kilpailunrajoitukseen, mikäli
kilpailua kyseisillä markkinoilla voidaan kokonaisuudessaan pitää toimivana. kilpailuvirasto voi päätyä
tällaiseen lopputulokseen myös tapauksissa, jotka eivät mahtuisi EY:n vähämerkityksisyyskriteerin
piiriin. Tällaisia voivat olla mm. tapaukset, joissa kiellon vastaisesta toiminnasta on jo luovuttu tai joissa
asian selvittämisellä ei olisi kilpailun turvaamisen tai rikkomuksen periaatteellisen hylättävyyden vuoksi
merkitystä.

Yrityskauppavalvonnan osalta ehdotetut muutokset liittyvät ilmoitusvelvollisuuteen. Nykyisen
ilmoitusvelvollisuutta koskevan pykälän mukaan Suomeen on tehtävä ilmoitus useista sellaisista
yrityskeskittymistä, joita tutkitaan muissa EU-maissa ja joiden kilpailuvaikutukset koskevat lähinnä
muita kuin Suomen markkinoita. Nykyisen säännöksen mukainen, Suomessa harjoitettavaa
liiketoimintaa koskeva kriteeri onkin esitetty korvattavaksi kahden yrityskaupan osapuolen vuotuista
Suomesta kertyvää liikevaihtoa koskevalla vähimmäisrajalla. Lisäksi on esitetty, että ns. kahden vuoden
säännöstä luovuttaisiin, koska kyseisen säännön osalta Kilpailuviraston tutkittavaksi on tullut vain
kilpailun toimivuuden kannalta vähämerkityksellisiä tapauksia.
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Ranska

Oikeusjärjestyksen perusteisiin liittyvien säännösten yksinkertaistamista koskevan lakiesityksen
yhteydessä on valmisteltu kahta kauppalakia muuttavaa ehdotusta. Muutosehdotukset on tarkoitus
hyväksyä vuonna 2004 osana nk. yksinkertaistamispakettia.

Ensimmäinen ehdotus perustuu komission tiedonantoon. Siinä ehdotetaan markkinaosuutena ilmaistun
de minimis -raja-arvon käyttöönottoa kilpailuasioiden käsittelyssä kilpailuneuvostossa (Conseil de la
concurrence). Raja-arvon alittuessa kilpailuneuvostolla olisi ehdotuksen mukaan mahdollisuus lopettaa
asian käsittely tekemättä perusteltua päätöstä. Tämän yksinkertaisen järjestelyn ansiosta kilpailuneuvosto
voi keskittyä vakavimpien kilpailua rajoittavien käytäntöjen käsittelyyn. Järjestelyä ei kuitenkaan voida
soveltaa silloin, kun ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että käytännöllä on sitä soveltavien yritysten
vähäisistä markkinaosuuksista huolimatta tuntuva vaikutus kilpailuun. Näin on esimerkiksi silloin, kun
tarkasteltavana olevat sopimukset tai käytännöt sisältävät tyypillisiä kilpailua rajoittavia määräyksiä,
kuten hinnoista sopimiseen tai täyteen aluesuojaan liittyviä määräyksiä. Säännös kattaa luonnollisesti
vain yhteistoimintajärjestelyt eikä väärinkäytöksiä, joissa on mukana vain yksi osapuoli. Säännöksen
soveltamisalan ulkopuolelle on jätetty myös julkisten hankintojen alalla muodostetut laittomat kartellit,
joilla on erityisen vahingollisia kilpailuvaikutuksia ja jotka haittaavat julkisten varojen hyötykäyttöä sekä
julkisten palvelujen hoitoa.

Toinen muutosehdotus perustuu kassaatiotuomioistuimen (Cour de cassation) äskettäiseen
oikeuskäytäntöön muutoksenhakumenettelyyn liittyneessä asiassa. Menettely koski tuomioita, jotka oli
annettu muutoksenhaun kohteina olleista kilpailuneuvoston päätöksistä. Ehdotuksen tarkoituksena on
antaa talousministeriölle oikeus muutoksenhakuun ilman ehtoja. Toimenpiteellä varmistetaan se, että
kilpailusääntöjen soveltamisesta vastaavat viranomaiset voivat osallistua kilpailuasioiden käsittelyyn
aina ylimpään oikeusasteeseen saakka.

Vuoden 2003 alkupuoliskolla käynnistettiin lisäksi valmistelutyöt ja lausuntokierrokset, jotka ovat
välttämättömiä kauppalain mukauttamisesta asetukseen N:o 1/2003 annettavan lakiluonnoksen
laatimiseksi. Perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklaa on sovellettu voimassa olevien säännösten nojalla
vuodesta 1992. Uudesta taloudellisesta sääntelystä vuonna 2001 annetulla lailla voitiin ennakoida osa
yhteisön kilpailuoikeuden nykyaikaistamiseksi toteutetuista uudistuksista. Kansalliskokous äänesti
5. maaliskuuta 2004 valtuuslaista, jonka nojalla hallitus voi saattaa päätökseen nykyaikaistamisprosessin
täytäntöönpanon kansallisella tasolla vahvistamalla määräyksellään asetuksen N:o 1/2003
kokonaisvaltaisen soveltamisen edellyttämät menettelysäännöt.

Saksa

Liittohallitus suunnittelee kilpailunrajoituslain (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, GWB)
uudistamista Saksan lainsäädännön mukauttamiseksi EU:n lainsäädäntöön, erityisesti asetukseen
N:o 1/2003. Liittohallitus antoi tämän mukaisesti joulukuussa 2003 alustavan luonnoksen uudistetuksi
kilpailunrajoituslaiksi. Uusi laki on tarkoitus antaa vuoden 2004 aikana.

Tarkoituksena on korvata myös Saksan lainsäädännössä nykyinen kilpailua rajoittavia sopimuksia
koskeva ilmoitus- ja lupajärjestelmä poikkeukseen perustuvalla järjestelmällä ja soveltaa EU:n ja
kansallista lainsäädäntöä rinnakkain. Laaja-alaisen kilpailulainsäädäntökokonaisuuden luomiseksi uusia
säännöksiä sovelletaan myös sellaisiin horisontaalisiin ja vertikaalisiin sopimuksiin, joilla ei ole
valtioiden rajat ylittäviä vaikutuksia. Saksan kilpailulainsäädännön erityissäännökset pidetään voimassa
vain muutamissa poikkeustapauksissa. Jotkin yksipuolisen kilpailunvastaisen käyttäytymisen muodossa
toteutettuja väärinkäytöksiä koskevat Saksan lainsäädännön säännökset, joilla ei ole vastinetta
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perustamissopimuksen 82 artiklassa, pidetään edelleen voimassa. Saksan kilpailuvirastolle
Bundeskartellamtille ja osavaltioiden kilpailuviranomaisille (Landeskartellbehörden) on lisäksi tarkoitus
antaa laajemmat toimintavälineet, jotka on kehitetty EU:n lainsäädännön mallin mukaan. Myös
kilpailuoikeuden rikkomisesta määrättäviä siviilioikeudellisia seuraamuksia aiotaan parantaa.
Yrityskeskittymien valvonnan alalla suunnitellaan muutoksia hyväksyttyjä yrityskeskittymiä vastaan
tehtyjä kanteluita koskevien välitoimimenettelyiden jäsentelyyn. Lisäksi lehdistöalan yritysten
sulautumista helpotetaan tietyin ehdoin.

Irlanti

Vuoden 2002 kilpailulaki (Competition Act) vahvistettiin huhtikuussa 2002. Uuden lain tarkoituksena on
koontaa ja nykyaikaistaa voimassa olevat kilpailua ja yrityskeskittymiä koskevat säännökset. Laki korvaa
keskittymien, yrityskauppojen ja monopolien valvontaa koskevan lain vuodelta 1978 (Mergers, Take-
overs and Monopolies (Control) Act), sellaisena kuin se on muutettuna, sekä vuoden 1991 kilpailulain ja
vuoden 1996 lain kilpailulain muuttamisesta (Competition (Amendment) Act). Lailla tehdään myös
huomattavia muutoksia Irlannin kilpailu- ja keskittymälainsäädännön rakenteeseen. Laissa otetaan
huomioon EU:n kilpailulainsäädäntöön ehdotetut uudistukset. Lain 1, 2, 4 ja 5 osat tulivat voimaan
1. heinäkuuta 2002. Niitä käsitellään XXXII kilpailupolitiikkaa koskevassa kertomuksessa. Keskittymiä
ja yrityskauppoja koskeva 3 osa tuli voimaan 1. tammikuuta 2003.

Vastuu yrityskeskittymien valvonnasta siirrettiin vuoden 2002 kilpailulain 3 osan nojalla vuoden 2003
alusta yritys-, kauppa- ja työministeriöltä kilpailuviranomaiselle. Tietyn raja-arvon ylittävistä
keskittymistä, joissa vähintään kaksi sulautuvista yrityksistä harjoittaa liiketoimintaa Irlannissa, on
ilmoitettava kilpailuviranomaiselle. Ilmoituksen voi tehdä myös raja-arvon alittavista keskittymistä tai
keskittymistä, joissa ainoastaan yksi osapuoli harjoittaa liiketoimintaa Irlannissa. Kaikista media-alan
keskittymistä on kuitenkin ilmoitettava kilpailuviranomaiselle. Käyttöön otetaan kaksivaiheinen
menettely, jossa keskittymä voidaan joko hyväksyä ensimmäisessä vaiheessa tai siitä voidaan aloittaa
perusteellisempi toisen vaiheen tutkinta. Viranomainen voi antaa luvan sulautuman tai yrityskaupan
toteuttamiseen, kieltää sen tai antaa luvan sen toteuttamiseen tietyin edellytyksin. Lain mukaan kunkin
osapuolen on tehtävä ilmoitus ehdotetusta keskittymästä kuukauden kuluessa. Viranomaisella on 30
päivää aikaa hyväksyä keskittymä ensimmäisessä vaiheessa. Toisen vaiheen tutkimus on suoritettava
neljän kuukauden kuluessa ilmoituksesta ja julkaistava kuukauden kuluessa tutkimuksen päättymisestä.

Uuden lain mukaan viranomaisen on käytettävä keskittymän hyväksymistä tai kieltämistä koskevien
päätöstensä perusteena ainoastaan kilpailuun liittyviä kriteereitä. Sen on arvioitava, johtaako sulautuma
tai yrityskauppa kilpailun merkittävään vähentymiseen tuote- tai palvelumarkkinoilla Irlannissa. Uusi
järjestelmä on avoimempi ja läpinäkyvämpi: kaikki ilmoitukset on julkaistava ja viranomaisen on
otettava huomioon kaikki keskittymän osapuolten tai muiden osapuolten sille joko kirjallisesti tai
suullisesti esittämät kannanotot. Media-alan keskittymiä käsitellään erikseen kyseisessä laissa, mikä on
yleistä. Koska media-alalla on merkittävä rooli demokratian suojelussa, monissa maissa on erityisiä
säännöksiä viestinten moniarvoisuuden ja moninaisuuden turvaamiseksi. Viestinten moniarvoisuus on
yksi kriteereistä, joiden perusteella jäsenvaltio voi turvata ”oikeutetut etunsa” sulautuma-asetuksen
21 artiklan 3 kohdan nojalla. Kun viranomainen saa ilmoituksen keskittymästä, jonka se katsoo koskevan
media-alaa, sen on ilmoitettava kannastaan osapuolille ja toimitettava ilmoituksesta jäljennös
ministerille. Ministeri voi kehottaa viranomaista suorittamaan toisen vaiheen tutkimuksen ja peruuttaa
viranomaisen antaman ehdollisen tai ehdottoman hyväksynnän. Toisin sanoen jos viranomainen kieltää
media-alan keskittymän, ministeri ei voi peruuttaa tätä kieltoa, mutta jos viranomainen hyväksyy
keskittymän joko ehdoitta tai ehdollisesti, ministeri voi peruuttaa hyväksynnän tai soveltaa siihen uusia
tai tiukempia ehtoja.
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Luxemburg

Talousministeri jätti 31. lokakuuta 2003 alahuoneelle kilpailulakiesityksen. Lakiesityksessä säädetään
uuden kilpailulainsäädännön antamisesta sekä uuden lain ja EY:n perustamissopimuksen 81 ja
82 artiklan soveltamisesta vastaavan riippumattoman kilpailuneuvoston (Conseil de la concurrence)
perustamisesta. Uuden lainsäädännön perustana käytetään perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklaa ja
perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklassa vahvistettujen kilpailusääntöjen täytäntöönpanosta
16. joulukuuta 2002 annettua neuvoston asetusta (EY) N:o 1/2003.

Lakiesitys on toimitettu toimialajärjestöille ja korkeimmalle hallinto-oikeudelle (Conseil d’Etat)
lausuntoa varten.

Lakiesityksessä säädetään riippumattoman kilpailuneuvoston valtuuksista määrätä hallinnollisia sakkoja
ja lievennyssäännöistä, joiden nojalla voidaan myöntää vapautus tai alennus sakoista.

Riippumaton kilpailuneuvosto muodostaa osan tulevaa kilpailuviranomaisten verkostoa, josta säädetään
perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklan täytäntöönpanosta annetussa uudessa asetuksessa.

Alankomaat

Parlamentille esitettiin lokakuussa 2003 lakiesitys, jolla muutetaan kilpailulakia ja eräitä muita lakeja
asetuksen N:o 1/2003 täytäntöönpanoa varten. Lakiesityksessä säädetään Alankomaiden
kilpailuviranomaisen nimittämisestä asetuksessa N:o 1/2003 tarkoitetuksi kansalliseksi
kilpailuviranomaiseksi. Lisäksi lakiesitys sisältää menettelysääntöjä, joita sovelletaan kansallisten
kilpailuviranomaisten komissiolle antamaan apuun, esimerkiksi komission avustamisesta vastaavien
virkamiesten nimittämiseen, sekä sääntöjä, joita sovelletaan tuomioistuinten yksityiskodeissa
suoritettavia tarkastuksia varten myöntämiin lupiin. Lakiesityksessä on myös menettelysääntöjä, jotka
koskevat Alankomaiden kilpailuviranomaisen ja komission tuomioistuimissa esittämiä huomautuksia ja
tuomareiden komissiolle esittämiä tieto- tai neuvonantopyyntöjä.

Portugali

Kilpailupolitiikan alalla annettiin vuonna 2003 kaksi vaikutuksiltaan merkittävää säädöstä: asetus
N:o 10/2003 kilpailuviranomaisen perustamisesta ja laki N:o 18/2003 uuden kilpailuoikeusjärjestelmän
hyväksymisestä.

Kilpailuviranomaisen perustaminen

Portugalin kilpailuoikeudellisen kehyksen uudistuksen ensimmäinen vaihe oli kilpailuviranomaisen
perustamisesta ja sen perussäännön hyväksymisestä 18. tammikuuta 2003 annettu asetus N:o 10/2003.
Perussäännön mukaan kilpailuviranomaiselle myönnetään Portugalin lainsäädännön ja perustuslain
mukainen riippumattomuus, jotta se voi osallistua täysimääräisesti yhteisön ja kansainvälisen
kilpailualan sääntelyviranomaisten työskentelyyn.

Kilpailuviranomaisen tehtävänä on huolehtia kilpailusääntöjen soveltamisesta Portugalissa kaikilla
talouselämän aloilla markkinatalousperiaatteen ja vapaan kilpailun periaatteiden mukaisesti.
Viranomaisella on valtuudet tutkia kilpailunvastaisia käytäntöjä ja määrätä niistä seuraamuksia sekä
tutkia ennakkoilmoitusvelvollisuuden soveltamisalaan kuuluvat yrityskeskittymät. Viranomainen toimii
kuitenkin alakohtaisen sääntelyn piiriin kuuluvilla aloilla yhteistyössä kyseisten alojen
sääntelyviranomaisten kanssa.
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Kilpailupäätöksistä tehdyt kantelut käsitellään yhdessä Lissabonin kauppatuomioistuimen (Tribunal de
Comércio) kanssa riippumatta siitä, onko kantelut tehty sääntöjenvastaisuutta koskevissa menettelyissä
vai hallinnollisissa menettelyissä. Näin pyritään välttämään se, että samankaltaisia asioita koskevat
päätökset tutkitaan joko yleisissä tuomioistuimissa tai hallintotuomioistuimissa.

Kuten Saksan järjestelmässä, myös Portugalin yrityskeskittymien ennakkovalvontajärjestelmässä
ilmoituksen tekijöillä on ylimääräisenä muutoksenhakukeinona mahdollisuus tehdä kyseisestä talouden
alasta vastaavalle ministeriölle kantelu kilpailuviranomaisen keskittymäpäätöksistä.

Uusi kilpailulaki

Portugalissa annettiin 11. kesäkuuta 2003 – vajaa kolme kuukautta kilpailuviranomaisen toiminnan
alkamisen jälkeen – uusi kilpailulaki, laki N:o 18/2003.

Kilpailuoikeudellisen järjestelmän yleisen soveltamisalan osalta on huomionarvoista uuden
kilpailuviranomaisen toimivaltaan kuuluvan yrityskeskittymien valvonnan ulottaminen pankki- ja
vakuutusaloihin.

Salaisten sopimusten osalta laissa N:o 18/2003 säädetään vaatimuksesta, jonka mukaan kyseisten
sopimusten kieltäminen edellyttää tuntuvaa vaikutusta kilpailuun. Tämä vaatimus perustuu yhteisöjen
tuomioistuimen tulkintaan perustamissopimuksen 81 artiklasta. Salaisia sopimuksia käsiteltäessä on
myös korostettava, että vastedes katsotaan automaattisesti hyväksyttäviksi sellaiset yritysten väliset
sopimukset, jotka eivät rajoita jäsenvaltioiden välistä kauppaa mutta täyttävät muut yhteisön
ryhmäpoikkeusasetusten soveltamiselle asetetut edellytykset.

Lisäksi uudessa kilpailulaissa säädetään, että yritysten, jotka kieltäytyvät myöntämästä riittävää
korvausta vastaan pääsyä verkkoon tai muuhun olennaiseen infrastruktuuriin, jos määrätyt edellytykset
täyttyvät, katsotaan käyttävän väärin määräävää asemaansa.

Laissa N:o 18/2003 esitetyn määritelmän mukaan taloudellisen riippuvuuden väärinkäyttö katsotaan
kilpailunvastaiseksi käytännöksi vain silloin, kun se vaikuttaa markkinoiden toimintaan tai kilpailun
rakenteeseen. Käsite ”vastaavan vaihtoehdon puuttuminen” on lain N:o 18/2003 mukaan yksi keskeisistä
seikoista määritettäessä, onko kyse taloudellisen riippuvuuden tilanteesta.

Myös edellä mainituista kilpailunvastaisista käytännöistä määrättävät seuraamukset muuttuvat
huomattavasti lain N:o 18/2003 voimaantulon myötä. Uuden lain nojalla kilpailusääntöjen rikkomisesta
määrättävät sakot lasketaan jatkossa prosentuaalisena osuutena kyseisten yritysten vuotuisesta
liikevaihdosta. Laissa säädetään lisäksi mahdollisuudesta määrätä uhkasakkoja.

Uudessa yrityskeskittymien ennakkovalvontajärjestelmässä velvollisuus ennakkoilmoituksen antamiseen
keskittymistä riippuu markkinaosuuksiin ja liikevaihtoon liittyvistä kriteereistä.

Valtiontukien alalla riippumattoman kilpailuviranomaisen perustamisen myötä voitiin ottaa käyttöön
valtiontukien valvontajärjestelmä, jonka puitteissa viranomainen antaa suosituksia tukien kielteisten
kilpailuvaikutusten poistamiseksi.

Laissa N:o 18/2003 selvennetään myös edellytyksiä, joiden mukaan kilpailuviranomainen soveltaa
yhteisön kilpailusääntöjä. Kyseisessä laissa säädetään, että kansallisten kilpailusääntöjen rikkomiseen
sovellettavia normeja sovelletaan soveltuvin osin myös perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklan
rikkomista koskeviin menettelyihin.
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Kilpailunvastaisia käytäntöjä koskevissa menettelyissä tehdään vastedes selkeä ero tutkintavaiheen ja sen
jälkeen aloitettavan kuulemisvaiheen välillä. Näin voidaan täsmentää oikeudet ja velvollisuudet, jotka
vastaajilla ja syytetyillä on kussakin menettelyvaiheessa.

Myös yrityskeskittymien ennakkovalvontamenettelyyn tehdään muutoksia, joista yksi on
ennakkovalvontamenettelyn jakaminen kahteen vaiheeseen. Tarkoituksena on lyhentää päätöksenteolle
asetettuja määräaikoja. Ensimmäisessä, 30 päivää kestävässä vaiheessa keskittymästä laaditaan alustava
arviointi. Tässä vaiheessa on tarkoitus tehdä päätös huomattavasta määrästä keskittymiä. Toisessa
vaiheessa, jota kutsutaan ”perusteellisen tutkinnan vaiheeksi” ja jonka enimmäiskesto on 90 päivää,
tarkastellaan keskittymiä, joiden voidaan ensimmäisessä tutkintavaiheessa laaditun alustavan arvioinnin
perusteella päätellä voivan luoda määräävän aseman tai vahvistaa sitä ja rajoittavan sitä kautta kilpailua.

Uuteen lakiin on lisäksi sisällytetty säännöksiä, joita sovelletaan kilpailuviranomaisen ja alakohtaisten
sääntelyviranomaisten välisiin suhteisiin ja kilpailupolitiikan harjoittamiseen säännellyillä aloilla.

Espanja

Kilpailupolitiikan alalla vuonna 2003 toteutetut pääasialliset lainsäädäntötoimet olivat seuraavat:

1. Asetus 2/2003, annettu 25. huhtikuuta 2003, talousuudistustoimenpiteistä (käsiteltiin myöhemmin
lakina 36/2003, annettu 11. marraskuuta 2003, talousuudistustoimenpiteistä – B.O.E. nro 271,
12. marraskuuta 2003):

Asetuksella muutetaan kilpailun suojaamisesta 17. heinäkuuta 1989 annetun lain 16/1989 (Ley de
Defensa de la Competencia) 16 §:n 3 momenttia, jossa säädetään kilpailutuomioistuimen (Tribunal de
Defensa de la Competencia) yrityskeskittymistä antamien selvitysten julkaisemisesta välittömästi sen
jälkeen, kun ne on toimitettu talousministeriölle, joka toimittaa ne edelleen hallitukselle. Selvitykset
julkaistaan vastedes huomattavasti varhaisemmassa vaiheessa kuin aiemmin, jolloin ne julkaistiin vasta
sen jälkeen, kun ministerineuvosto oli tehnyt niistä päätöksen. Tämä muutos vahvistaa entisestään
kilpailutuomioistuimen roolia ja lisää järjestelmän avoimuutta ja oikeusvarmuutta.

2. Tuomiovallasta 1. heinäkuuta 1985 annettua hallintolakia 6/1985 muuttava hallintolaki (Ley Orgánica)
8/2003, annettu 9. heinäkuuta 2003, kilpailu-uudistuksesta:

Kauppatuomioistuimille (Juzgados de lo Mercantil, jotka ovat äskettäin perustettuja
erityistuomioistuimia, jotka aloittavat toimintansa syyskuussa 2004) annetaan uuden hallintolain
nojalla siviilituomioistuinten välityksellä ilmoitus perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklan sekä
perustamissopimuksesta johdetun oikeuden (tuomiovallasta 1. heinäkuuta 1985 annetun hallintolain
86 b §:n) soveltamismenettelyistä.

3. Laki 62/2003, annettu 20. joulukuuta 2003, verotuksellisista, hallinnollisista ja sosiaalisista
toimenpiteistä – 95 ja 96 § sekä 19. loppusäännös (B.O.E. nro 313, 31.12.2003):

3.1 Perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklassa vahvistettujen kilpailusääntöjen täytäntöönpanosta
16. joulukuuta 2002 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 1/2003 vahvistettuihin uusiin
puitteisiin perustuvat muutokset:

Muutoksia tehtiin sekä kilpailun suojaamisesta annettuun lakiin että lakiin 1/2002. Muutokset tulevat
voimaan 1. toukokuuta 2004 ja niiden tarkoituksena on mukauttaa kyseiset lait uusiin yhteisön
säännöksiin.
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• Kilpailun suojaamisesta annetun lain muuttaminen:

Laista poistettiin 10 §:n 5 momentti, jossa säädettiin sakkojen jättämisestä määräämättä kyseisen lain
1 §:n rikkomistapauksissa, jos asiasta on jätetty komissiolle asetuksen (ETY) N:o 17/1962 mukainen
A/B-ilmoitus. Muutos vastaa kyseisen A/B-ilmoituksen poistamista asetuksen N:o 17/1962 korvaavan
uudesta asetuksen (EY) N:o 1/2003 nojalla.

Lain 25 §:n c momenttia muutettiin lisäämällä siihen mahdollisuus perustamissopimuksen 81 artiklan
soveltamiseen kokonaisuudessaan, kun aiemmin kyseisen momentin nojalla voitiin soveltaa pelkästään
kyseisen artiklan 1 kohtaa. Lisäksi perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklan numerointi ajantasaistettiin,
sillä kilpailun suojaamisesta annetussa laissa käytettiin vielä perustamissopimuksen vanhaa numerointia
(ent. 85 ja 86 artikla).

Lakiin lisätään asetuksen (EY) N:o 1/2003 15 artiklan täytäntöönpanemiseksi säännös tuomareiden ja
tuomioistuinten velvollisuudesta toimittaa kilpailuvirastolle (Servicio de Defensa de la Competencia)
jäljennös tuomioista, jotka on annettu perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklan soveltamiseen liittyvissä
siviilioikeudellisissa menettelyissä. Kyseisiin menettelyihin viitataan tuomiovallasta 1. heinäkuuta 1985
annetussa hallintolaissa 6/1985.

• Lain 1/2002 muuttaminen:

Lain 1/2002 1 §:n 5 momentin d alamomenttia muutettiin verotuksellisista, hallinnollisista ja sosiaalisista
toimenpiteistä 30. joulukuuta 2003 annetun lain 62/2003 96 §:llä. Myös tämä muutos perustuu
asetukseen (EY) N:o 1/2003 ja kilpailun suojaamisesta tehdyn lain 25 c §:ään kyseisen asetuksen nojalla
tehtyyn muutokseen. Muutos antaa valtiolle oikeuden soveltaa perustamissopimuksen 81 artiklaa
kokonaisuudessaan.

3.2 Muut muutokset:

Muutoksia tehtiin myös kilpailun suojaamisesta annetun lain 33 §:ään, joka koskee kilpailuviraston
tutkintatehtäviä. Kyseisen pykälän 2 momenttiin lisättiin virkamiehille kilpailua rajoittavia käytäntöjä
koskevissa tutkimuksissa annettava mahdollisuus tutustua asiakirjoihin riippumatta siitä, missä
muodossa ne on tallennettu. Kilpailun suojaamisesta annettu laki mukautetaan tällä tavoin uuteen
tietotekniikkaan liittyviin käytännön vaatimuksiin. Lisäksi tehtiin muutoksia seuraamuksiin, joita
kilpailuviraston johtaja voi määrätä tutkimusten estämisestä. Toisin kuin aiemmassa säännöksessä, sakon
enimmäismäärää ei vastedes vahvisteta ennakkoon, vaan enimmäismäärä määritetään sen yrityksen
myyntimäärän perusteella, jolle seuraamus määrätään (sakon osuus edellisen tilikauden myyntimäärästä
voi olla enintään 1 prosentti). Tämä yhteisön säännöstön mukainen muutos vahvistaa seuraamusten
ehkäisevää vaikutusta.

4. Asetus 378/2003, annettu 28. maaliskuuta 2003, kilpailun suojaamisesta 17. heinäkuuta 1989 annetun
lain 16/1989 täytäntöönpanosta ryhmäpoikkeusten, tapauskohtaisen hyväksynnän ja kilpailurekisterin
osalta (korvaa asetuksen 157/1992, annettu 21. helmikuuta 1992):

Vuonna 2003 hyväksyttiin myös 28. maaliskuuta 2003 annettu asetus 378/2003 kilpailun suojaamisesta
annetun lain 16/1989 täytäntöönpanosta ryhmäpoikkeusten, yhden toimiluvan ja kilpailurekisterin osalta.
Asetuksen tarkoituksena on yhdenmukaistaa Espanjan säännöstö yhteisön ryhmäpoikkeussäännöstöön
tehtyjen muutosten, kansalliseen lainsäädäntöön viime vuosina tehtyjen muutosten ja välttämättömien
uudistusten edellyttämien muutosten kanssa. Yhdenmukaistaminen toteutetaan lisäämällä säännöstöön
kokemukseen perustuvia teknisiä näkökohtia.
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Asetus sisältää 24 pykälää, jotka jakaantuvat neljään lukuun.

Ryhmäpoikkeuksia koskevassa luvussa I säädetään yritysten välisten sopimusten, päätösten, suositusten
tai käytäntöjen ryhmien hyväksymisestä koko ryhmän osalta (tästä säädetään kilpailun suojaamisesta
annetun lain 5 §:ssä), jos ryhmä täyttää tietyt maan talouden ja kuluttajien etujen kannalta suotuisat
edellytykset. Taloudellisen ja oikeudellisen johdonmukaisuuden nimissä uuteen asetukseen on
sisällytetty sopimusryhmät, jotka on jo sisällytetty yhteisön uusilla asetuksilla yhteisön oikeuden
mukaisen poikkeuksen soveltamisalaan.

Asetuksen luvussa II säädetään menettelystä, jota noudatetaan kilpailun suojaamisesta annetun lain
4 §:ssä säädetyssä tapauskohtaisessa hyväksynnässä. Kyseisessä pykälässä kilpailutuomioistuimelle
annetaan valtuudet hyväksyä pyynnöstä maan talouden ja kuluttajien kannalta hyödyllisiä
yksittäissopimuksia.

Asetuksen luvussa III säädetään kilpailurekisteristä, johon kirjataan kilpailutuomioistuimen hyväksymät
tai kieltämät sopimukset ja yrityskeskittymäasioista tehdyt lopulliset päätökset.

Viimeisessä luvussa IV säädetään muutoksenhausta. Asetuksen viimeiseen osaan on sisällytetty myös
lisäsäännös asioiden käsittelyn siirtämisestä autonomisten alueiden kilpailuelimille, voimassa olevia
sopimuksia koskeva siirtymäsäännös, asetusta 157/1992 koskeva poikkeussäännös sekä kaksi asetuksen
täytäntöönpanoa ja voimaantuloa koskevaa loppusäännöstä.

Uudella asetuksella tehdyistä muutoksista voidaan mainita muun muassa seuraavat:

Ryhmäpoikkeuksia koskevat uudet yhteisön asetukset (vertikaaliset sopimukset, moottoriajoneuvojen
jakelu, erikoistuminen, T&K ja vakuutukset) on saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä.

Yksittäislupien osalta asetukseen on sisällytetty säännös lupahakemusten käsittelyä koskevien
lainsäädäntömuutosten panemiseksi täytäntöön. Tuomioistuinmenettelyä on yksinkertaistettu aiemmalle
säädökselle ominaisen kasuistiikan poistamiseksi.

Kilpailurekisterien yrityskeskittymiin liittyvää osiota muutetaan lainsäädäntömuutosten ja uusien
keskittymäsäännösten mukaisesti.

Muutoksenhakujärjestelmä mukautetaan lainsäädäntömuutoksiin sisällyttämällä siihen kilpailuviraston
päätöksistä tehtyjä kanteluita koskevat uudistukset.

Ruotsi

Kilpailulakiin ei tehty muutoksia vuonna 2003.

Moottoriajoneuvoalan vertikaalisiin sopimuksiin sovellettava ryhmäpoikkeus tuli voimaan tammikuun
alussa 2003 ja vakuutusalan ryhmäpoikkeus elokuun alussa. Ruotsissa voimaan tulleet ryhmäpoikkeukset
vastaavat komission hyväksymiä ryhmäpoikkeuksia.

Uudistettua kilpailuvalvontaa (”Reformerad konkurrensövervakning – Konsekvenser i Sverige av EG:s
nya tillämpningsförordning”) käsittelevä tutkimusvaliokunta antoi heinäkuussa 2003 välimietinnön
(SOU 2003:73). Tutkimusvaliokunta ehdottaa muun muassa, että yritysten mahdollisuus hakea
puuttumattomuustodistusta kilpailuvirastolta (Konkurrensverket) poistettaisiin, yksittäispoikkeuksista
annettava ilmoitus korvattaisiin poikkeussääntöjen suoralla soveltamisella ja Ruotsissa sovellettavat
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ryhmäpoikkeukset poistettaisiin käytöstä. Tämä merkitsisi, että yritysten olisi arvioitava jatkossa
itsenäisesti, ovatko niiden sopimukset ja menettelytavat kilpailusääntöjen mukaisia.
Tutkimusvaliokunnan oli määrä antaa loppumietintönsä vuoden 2004 alussa.

Telelain ja radiotaajuusviestintälain korvaava laki sähköisestä viestinnästä tuli voimaan 25. heinäkuuta
2003. Uutta lakia sovelletaan sähköisiin viestintäverkkoihin ja viestintäpalveluihin sekä niihin liittyviin
laitteistoihin, palveluihin ja muuhun radiotaajuustoimintaan. Toimivaltainen viranomainen on posti- ja
telelaitos (Post- och telestyrelsen, PTS). Kilpailuoikeudellisten periaatteiden moitteettoman soveltamisen
varmistamiseksi PTS:n on kuultava kilpailuvirastoa ja pyydettävä virastolta kirjallinen lausunto
markkina-analyyseista ja markkinavoimaltaan merkittävien toimijoiden tunnistamisesta.

Huhtikuussa annetussa avoimuutta käsittelevän tutkimusvaliokunnan mietinnössä (SOU 2003:48)
ehdotetaan uutta lainsäädäntöä muun muassa julkisten yritysten avoimuudesta annetun komission
direktiivin saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä. Kilpailuvirastolle ehdotetaan mietinnössä
valvojan asemaa.

Yhdistynyt kuningaskunta

Yritystoimintaa koskeva laki 2002 (Enterprise Act), jota käsiteltiin viime vuoden kilpailukertomuksessa,
tuli voimaan vaiheittain huhti- ja kesäkuussa 2003.

B – Kansallisten viranomaisten toteuttama yhteisön kilpailusääntöjen 
soveltaminen (115)

Belgian, Kreikan, Irlannin, Ruotsin ja Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaiset eivät ole ilmoittaneet
soveltaneensa perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohtaa eivätkä 82 artiklaa vuonna 2003.

Seuraavien jäsenvaltioiden kilpailuviranomaiset ovat ilmoittaneet perustamissopimuksen 81 artiklan
1 kohdan ja 82 artiklan soveltamisesta vuonna 2003: 

Itävalta

Sitomattomat yhteiset suositukset

Kilpailuviranomainen (Bundeswettbewerbsbehörde, BWB) tutki komission päätösten mukaisesti
73 yritysten yhteenliittymää niistä yhteenliittymistä, jotka oli muodostettu Itävallan kauppakamarin
(Wirtschaftskammer Österreich, WKÖ) jäsenilleen osoittamien sitomattomien suositusten mukaisesti.

WKÖ:n edustajien kanssa käytyjen yli 25 neuvottelukierroksen päätteeksi voitiin todeta, että suurin osa
yritysten yhteenliittymistä sovelsi yhteisiä suosituksia Itävallan ja yhteisön lainsäädännön mukaisesti.
Niistä yritysten yhteenliittymistä tehdyt sopimukset, jotka eivät noudattaneet BWB:n ehdotuksia,
saatettiin kilpailutuomioistuimen käsiteltäviksi. Kilpailutuomioistuin hylkäsi BWB:n pyynnön, joka
koski valokuvaajien kansallisen yhdistyksen kuvapalkkioita koskevaa suositusta. BWB haki muutosta
tähän päätökseen Itävallan korkeimmalta oikeudelta (Oberster Gerichtshof, OGH), joka ei ole vielä
tehnyt päätöstä asiasta.

¥115∂ Tässä luvussa käsitellään myös niiden tuomioistuinten tuomioita, joiden tehtävänä on päättää kansallisten
kilpailuviranomaisten tekemien päätösten laillisuudesta.
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Lisäksi BWB tutki perusteellisesti rakennusmestareiden sitomattoman yhteissuosituksen. Se tarkasteli
samassa yhteydessä myös arkkitehtien hinnoittelukäytäntöjä. Koska arkkitehtien ammatin katsotaan
kuitenkin kuuluvan vapaiden ammattien ryhmään, ei kilpailutuomioistuimen määräyksiä sovelleta siihen.
Komission kilpailun pääosasto teetti IHS:llä äskettäin julkaistun tutkimuksen ”Vapaiden ammattien
sääntelyn taloudelliset vaikutukset eri jäsenvaltioissa”, jonka mukaan arkkitehtien ammattia säännellään
eniten Itävallassa. Komissio ja BWB toimivat yhteistyössä vahvistaakseen kilpailua näillä ammattialoilla.

Moottoriajoneuvojen jakelu

Asetuksessa (EY) N:o 1400/2002 (moottoriajoneuvoasetus) säädetty siirtymäkausi päättyi 30. syys-
kuuta 2003. Valmistajat/maahantuojat ovat tarkistuttaneet kilpailulain 30 b §:n mukaisesti sopimus-
mallinsa kilpailutuomioistuimella.

Sopimusten pääkohtien tarkastelu moottoriajoneuvoasetuksen säännösten mukaisesti on saatu suurelta
osin päätökseen. Suurin osa tarkastelluista sopimuksista sisälsi määräyksiä, jotka eivät noudattaneet
lainkaan tai noudattivat liian vähäisessä määrin kilpailusääntöjä. Kyseiset määräykset liittyivät muun
muassa useampien automerkkien myyntiin, sijaintipaikkaa koskeviin sääntöihin ja muiden toimittajien
varaosien käyttöön.

Kyseisiltä yrityksiltä pyydetään kattavia lisätietoja ja/tai selvennyksiä. Kilpailuviranomaiset seuraavat
jatkossa erityisesti kyseisten sopimusten käytännön vaikutuksia ja puuttuvat moottoriajoneuvoasetusta
rikkoviin tilanteisiin.

Tanska

Kilpailuneuvosto sovelsi EU:n kilpailusääntöjä suoraan kahdessa asiassa.

Ensimmäisessä asiassa DONG ja DUC (A.P. Møller, Shell ja Texaco) antoivat kilpailuneuvostolle ja
komissiolle sitoumuksen niiden sopimusten muuttamisesta, jotka DONG oli tehnyt vuonna 1979
kyseisten kolmen yhtiön kanssa maakaasun ostosta DUC:ltä. Muutosten seurauksena DONGin
tosiasiallinen monopoliasema Pohjanmereltä pumpatun kaasun ostossa lakkaa ja A.P. Møller, Shell ja
Texaco eivät enää jatkossa tee yhteistyötä maakaasun myynnin alalla. Tämä lisää kilpailua Tanskan
maakaasumarkkinoilla.

Tanskan kilpailuvirasto oli ottanut asian käsiteltäväksi DONGin ja DUC:n pyydettyä siltä lausuntoa siitä,
olivatko sopimukset kilpailulain mukaisia. Komissio otti asian heinäkuussa 2001 käsiteltäväksi omasta
aloitteestaan tarkastellessaan Euroopan suurimpien kaasuntuottajien välisiä sopimuksia.

Komissio ja Tanskan kilpailuvirasto ovat toimineet siitä lähtien yhteistyössä saadakseen sopimuspuolet
poistamaan sopimuksista kilpailua rajoittavat osat. Näiden kahden viranomaisen yhteistyöllä voitiin
varmistaa asian tehokas eteneminen ja se, että DONGia ja DUC:tä koskevaan asiaan voitiin löytää
yhtenäinen ja yhteensovitettu ratkaisu. Kilpailuvirasto valvoo komission ja kilpailuneuvoston puolesta
sitoumusten noudattamista.

Toinen asia liittyi kirja-alaan. Kilpailuneuvosto kehotti kahta tanskalaista kirjojen jakeluyritystä
muuttamaan kauppaehtojaan. Jakeluyritykset olivat kieltäytyneet tanskalaisten kustantamoiden nimissä
toimittamasta kirjoja Malmössä sijaitsevalle kirjakauppiaalle, joka kieltäytyi noudattamasta kiinteitä
hintoja siinä tapauksessa, että myisi kirjoja Tanskassa. Malmöläinen kirjakauppias myi kuitenkin kirjoja
muun muassa Ruotsissa asuville tanskalaisille eikä myynyt niitä lainkaan Tanskassa.
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Kilpailuneuvosto katsoi kyseisten kauppaehtojen rikkovan EU:n kilpailusääntöjä. Ulkomaisia
kirjakauppiaita voidaan vaatia noudattamaan kiinteitä kirjahintoja vain siinä tapauksessa, että myynti
Tanskaan tapahtuu Tanskassa noudatettavan kirjojen kiinteiden hintojen järjestelmän kiertämiseksi.

Suomi

Keskeisimmät yhteisön kilpailupolitiikkaan liittyvät tapaukset ovat olleet kilpailuviraston ADSL-projekti
ja kilpailuviraston selvitykset asfalttialalla.

Kilpailuviraston ADSL-projekti

Kilpailuvirasto on puuttunut vuoden 2003 aikana laajasti paikallisten teleyhtiöiden soveltamiin verkon
vuokrauksen ehtoihin. Projektin tavoitteena on ollut turvata palveluoperaattoreiden tasapuolinen kohtelu
nopeasti kasvavilla laajakaistaisten internetpalvelujen markkinoilla ja varmistaa, että kilpailu toimii
vähittäismarkkinoilla. Suurimpien paikallisten teleoperaattoreiden perinteisille toiminta-alueille onkin
nyt alkanut ilmaantua myös uusia palveluntarjoajia.

Kaikki tähän mennessä tutkitut yhtiöt ovat alentaneet selvitysten kuluessa merkittävästi kilpailevilta
palveluoperaattoreilta perimiään verkkovuokria. Lähes kaikki paikalliset teleyritykset hinnoittelivat
ennen kilpailuviraston projektin alkamista alueensa verkkovuokrat sellaiselle tasolle, että kilpailevien
palveluoperaattoreiden pääsy vähittäismarkkinoille oli käytännössä mahdotonta. Tämä ns. hintaruuvi ja
liikesuhteesta kieltäytyminen pitivät yllä paikallisten teleyhtiöiden määräävää markkina-asemaa
alueidensa laajakaistamarkkinoilla ja johti siihen, että useilla alueilla laajakaistayhteyksiä on tarjonnut
vain yksi palveluoperaattori.

Kuluttajien kannalta lisääntyvä kilpailu tuo mukanaan mm. monipuolisempia ja nopeampia
internetyhteyksiä sekä alempia hintoja. Uusien, teknisesti edistyneempien palvelujen yleistyminen
nopeutuu ja johtaa todennäköisesti kilpailun leviämiseen myös uusille palvelumarkkinoille.

Asfalttikartelli

Kilpailuviraston selvitykset viittaavat siihen, että asfalttialalla on Suomessa harjoitettu kiellettyä hinta- ja
tarjousyhteistyötä sekä markkinoiden jakamista ainakin vuosina 1995–2002.

Kilpailuviraston selvitysten kohteena ovat olleet kuusi, pääasiassa Suomessa toimivaa yritystä sekä
Asfalttiliitto ja Tieliikelaitos. Asfalttiliiton ja Tieliikelaitoksen osalta selvitykset ovat kohdistuneet
pääasiassa kiellettyyn tietojenvaihtoon.

Tutkimusten kohteena olleiden yritysten päällystystoiminnan yhteenlaskettu liikevaihto oli vuonna 2002
noin 355 miljoonaa euroa eli noin 2,1 miljardia markkaa. Yritysten osuus asfalttimarkkinoiden
kokonaistuotannosta oli tuolloin yli 90 prosenttia. Kartelli on kilpailuviraston käsityksen mukaan
kattanut koko maan ja jatkunut ainakin kahdeksan vuotta.

Kilpailuvirasto tekee asiassa vuoden 2004 alkupuolella esityksen markkinaoikeudelle, joka tekee
päätöksen siitä, ovatko yritykset syyllistyneet kiellettyyn kartellitoimintaan ja siitä, tuleeko niille määrätä
seuraamusmaksu ja mikä seuraamusmaksun suuruus on.
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Ranska

Kilpailuneuvosto (Conseil de la concurrence) sovelsi vuonna 2003 yhteisön oikeutta kahdeksassa
päätöksessä. Päätöksistä kolme koskee suojatoimenpiteitä. Viidestä pääasiaa koskevasta päätöksestä
todetaan 81 artiklan rikkominen ja määrätään siitä seuraamuksia; nämä kaksi asiaa otettiin käsiteltäviksi
talousministerin pyynnöstä. Kolmessa muussa asiassa tehtiin päätös asian käsittelyn lopettamisesta.

Suojatoimenpiteet

Kilpailijan tekemän kantelun perusteella käsiteltäväksi otetussa asiassa kilpailuneuvosto kehotti TDF-
yritystä muuttamaan radiolähetyksissä käytettävien teknisten palveluiden tarjontaansa markkinoiden
avaamiseksi välittömästi kokonaisuudessaan kilpailulle. Towercast-yrityksen tehdessä asiasta kantelun
kilpailuneuvostolle määräävässä asemassa olleella TDF-yrityksellä oli vielä yksinoikeus kyseisiin
markkinoihin. Yksinoikeus rajoittui tosin yleisradiokanavien ohjelmalähetyksiin. Kyseiset markkinat oli
kuitenkin avattu 25. heinäkuuta 2003 kokonaisuudessaan kilpailulle direktiivillä 2002/77/EY, jota
saatettiin osaksi kansallista lainsäädäntöä kantelun tekohetkellä. Monopolin yhdellä
markkinasegmentillä sallivan kansallisen säännöksen soveltaminen oli sen vuoksi lopetettava jo ennen
sen kumoamista yhteisön lainsäädännön mukaisesti.

Kilpailuneuvosto määräsi ilmaispuhelupalvelujen ja kustannusten jakamiseen perustuvien
puhelinpalvelujen alalla tehdyn kantelun perusteella vakiintuneen operaattorin toteuttamaan
suojatoimenpiteitä saatuaan asiasta lausunnon alan sääntelystä vastaavalta viranomaiselta ART:ltä. Näiden
erityispalvelujen avulla yritysasiakkaat voivat tarjota soittajille ilmaisia puhelinpalveluita tai palveluita,
jotka laskutetaan saman tariffin mukaan soittajan sijaintipaikasta riippumatta. Numeroiden siirrettävyyttä
koskeva velvoite ulotettiin direktiivillä 2002/22 kaikkiin näihin numeroihin. France Télécomin tarjoamista
erityispalveluista tehdään kuitenkin sopimuksia, joiden nojalla puhelinnumero on edellytys yleisesti
tunnettujen tuotemerkkien käytölle. Esimerkkinä mainitaan France Télécomin omistama ”numéro vert”
-tuotemerkki. Vaarana oli, että kyseiset määräykset estäisivät määräävässä asemassa olevan operaattorin
sopimusten purkamisen pelkästään numeroa koskevasta siirto-oikeudesta riippumatta. Kilpailuneuvosto
määräsi tämän vuoksi France Télécomin pidättäytymään määräysten soveltamisesta silloin, kun asiakas
vaihtaa erityispalveluiden tarjoajaa. Pariisin muutoksenhakutuomioistuin (Cour d’appel de Paris) on
vahvistanut nämä päätökset.

Päätökset, joilla määrätään seuraamuksia

Kilpailuneuvosto määräsi 31. maaliskuuta 2003 päätöksellään suurimmille öljy-yhtiöille yhteensä
27 miljoonan euron sakot teiden varsilla myydyn polttoaineen hintoja koskevan tietojenvaihdon vuoksi.
Käytäntö rikkoi perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohtaa. Kilpailuneuvosto katsoi huoltoasemayrittäjien
välisen päivittäisen tietojenvaihdon lisäävän keinotekoisesti hintoja koskevaa avoimuutta markkinoilla,
joille on ominaista oligopolistinen rakenne ja jo valmiiksi suuri avoimuus, sillä huoltoasemilla on
velvollisuus merkitä polttoainehinnat näkyviin asiakkaille.

Pariisin muutoksenhakutuomioistuin kumosi kuitenkin kilpailuneuvoston päätöksen.
Muutoksenhakutuomioistuin hylkäsi luokitteluperusteet. Se katsoi erityisesti, että tutkimuksen kohteina
olleiden huoltoasemien määrä ei ollut riittävän suuri osoittamaan hintojen järjestelmällisen
yhtenäistämisen olemassaoloa. Tuomioistuin kiisti myös sen, että tietojenvaihdon ja hintojen
yhtenäistämispyrkimyksen välisestä syy-yhteydestä olisi annettu näyttöä. Tuomioistuimen mukaan
kyseinen pyrkimys voi yhtä hyvin johtua itsenäisten toimintatapojen vastaavuudesta, jota markkinoiden
ominaispiirteet lisäävät. Tuomioistuin vahvisti kuitenkin kyseisille markkinoille tyypilliset rakenteelliset
seikat, jotka lisäävät pyrkimystä hintojen yhtenäistämiseen teiden varsilla sijaitsevien
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polttoainejakelupisteiden markkinoilla. Komissio vahvisti kyseiset seikat jo kaksi vuotta sitten
tutkiessaan Totalin ja Elfin fuusiota.

Ensimmäisellä vuonna 2003 tehdyllä kilpailuneuvoston päätöksellä määrättiin yhteensä 4,3 miljoonan
euron sakot usealle L’Air Liquide -konsernin tytäryhtiölle kilpailunvastaisten toimintatapojen
noudattamisesta sairaaloissa käytettävien lääkinnällisten kaasujen (esim. happi ja typpi) markkinoilla.
Julkiset sairaalat ja useimmat yksityiset hoitolaitokset valitsevat toimittajansa tarjouskilpailuilla. Kaksi
L’Air liquide -konsernin tytäryhtiötä toimi vuoteen 1998 Ranskan lääkinnällisten kaasujen markkinoilla,
joista niiden yhteenlaskettu markkinaosuus oli 70 prosenttia. Asiaa koskevissa tutkimuksissa havaittiin
viitteitä hintasopimuksista sekä markkinoiden ja asiakkaiden jakamisesta kyseisten yritysten kesken.
Yritykset teeskentelivät toimivansa kahtena itsenäisenä yrityksenä ja tekivät fiktiivisesti keskenään
kilpailevia tarjouksia. Yritysten soveltamat toimintatavat ovat erityisen vakavia, kun otetaan huomioon,
että sosiaaliturvajärjestelmät korvaavat lääkinnällisistä kaasuista aiheutuvat kustannukset
kokonaisuudessaan, mikä takaa toimittajalle kysyntäpuolen täyden maksukykyisyyden. Julkisten
hankintaviranomaisten erehdyttämistä on lisäksi pidettävä erityisen vakavana käytäntönä.
Kilpailuneuvosto määräsi tämän vuoksi yrityksille suuret sakot suhteessa merkityksellisten
markkinoiden kokoon (yhteensä yli 3 miljardia frangia kolmen vuoden pituisen tarkastelujakson aikana).
Kilpailuneuvosto määräsi yritykset lisäksi julkaisemaan osan niitä koskevasta päätöksestä talousalan
päivälehdessä ja erikoisjulkaisussa.

Saksa

Tarkastelujakson aikana Saksan kilpailuvirasto Bundeskartellamt sovelsi EU:n kilpailusääntöjä
(perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklaa) seuraavissa menettelyissä:

• Laadunvalvontayhdistys myönsi määrätyt pintakäsittelykriteerit täyttäville akryylikylpy-
ammeille laatumerkin. Bundeskartellamt tutki, johtiko tämä perustamissopimuksen 81 ja
82 artiklaa rikkovaan markkinoiden sulkemiseen.

• Bundeskartellamt tutki valtuutetun jälleenmyyjän siivouskoneiden valmistajasta tekemän
kantelun perusteella, rikkoivatko valmistajan jälleenmyyjiensä kanssa sopimat
aluesuojalausekkeet perustamissopimuksen 81 artiklaa tai ryhmäpoikkeusasetusta N:o 2790/99.
Bundeskartellamt lopetti asian käsittelyn valmistajan poistettua sopimuksista kantelun kohteena
olleet lausekkeet.

• Kahden matkaviestintäalan yrityksen suunnittelema yhteisyritys, jonka tarkoituksena on kehittää
ohjelmistoalusta palvelujen maksamiseksi matkapuhelimella, hyväksyttiin keskittymien
valvontasäännösten nojalla. Bundeskartellamt tutkii kuitenkin vielä, ovatko yhteisyritykseen
liittyvät osuuskuntalainsäädännölliset näkökohdat yhdenmukaisia perustamissopimuksen
81 artiklan kanssa.

• Bundeskartellamt tutki, rikottiinko haihtumattomalla muistilla varustettuja siruja valmistavan
yhteisyrityksen perustamisessa perustamissopimuksen 81 artiklaa. Hanke hyväksyttiin
keskittymälainsäädäntöön liittyvien näkökohtiensa osalta.

• Bundeskartellamt tutki, sisältyikö solariumyrittäjän toimittajiensa kanssa tekemiin sopimuksiin
perustamissopimuksen 81 artiklan vastaisia yksintoimitusvelvollisuuksia.

• Potilashallinto-ohjelmistoyrittäjä aikoi sisällyttää jakelijoiden kanssa tekemiinsä sopimuksiin
aluesuoja- ja tavaramerkkisuojamääräyksiä sekä valikoivaa jakelua koskevia määräyksiä.
Bundeskartellamt tutki, rikkovatko kyseiset sopimusmääräykset perustamissopimuksen
81 artiklaa.
KILPAILURAPORTTI 2003



KILPAILUSÄÄNTÖJEN SOVELTAMINEN JÄSENVALTIOISSA 301
• Bundeskartellamtilla oli kahdessa menettelyssä keskittymien valvontasäännöksien nojalla
tehtyjen tutkimusten mukaan perusteet hyväksyä koko liittovaltiossa toimivien
kosmetiikkaliikkeiden hankintayhteistyö. Bundeskartellamt tutki, rikkovatko kyseiset hankkeet
perustamissopimuksen 81 artiklaa.

• Bundeskartellamt tutki laivanrakennusyrityksen tekemän kantelun perusteella, rikkoivatko
alusten tarkistamiseen valtuutettujen laitosten alusten osien laatusertifiointiin soveltamat
korvausjärjestelmät perustamissopimuksen 82 artiklaa.

• Bundeskartellamt tutki, rikottiinko päivittäisiä liikevaihtotietoja hotelleille toimittavaa
markkinatietojärjestelmää hoitavan yrityksen perustamisella perustamissopimuksen 81 artiklaa.

Liittovaltion korkein oikeus (Bundesgerichtshof) ja Düsseldorfin muutoksenhakuoikeus
(Oberlandesgericht) eivät tehneet tarkastelujaksolla päätöksiä hallinto- ja sakkoasioissa tehdyistä
Bundeskartellamtin päätöksistä, joissa sovellettiin EU:n kilpailusääntöjä.

Italia

Italian kilpailuviranomainen sovelsi yhteisön kilpailusääntöjä vuoden 2003 aikana päättäessään
perustamissopimuksen 82 artiklan nojalla aloitetun menettelyn (asia Enel Trade – vaatimukset täyttävät
asiakkaat).

Marraskuussa 2003 tehdyssä päätöksessä viranomainen totesi, että Enel Spa oli tytäryhtiönsä Enel
Energia Span (ent. Enel Trade) kautta rikkonut perustamissopimuksen 82 artiklaa käyttämällä väärin
määräävää asemaansa markkinoilla, joilla myydään sähköenergiaa vaatimukset täyttäville asiakkaille.
Asiakkaiden kanssa tehtyihin sopimuksiin sisältyi kanta-asiakkuutta ja markkinoiden sulkemista
edistäviä määräyksiä. Tutkinnassa havaittiin erityisesti sähköntoimitusta koskevia
vakiosopimusmääräyksiä, joita Enel Energia sovelsi vuonna 2002 vaatimukset täyttäviin asiakkaisiin.
Määräykset koskevat kotimaassa tuotetun tai maahantuodun sähkön toimituksiin kyseisille asiakkaille
sovellettavia ehtoja ja maksuja. Vakiosopimusjärjestely sisälsi erityisesti seuraavat määräykset:
i) määräys tuontisähkön hankkimisesta yksinomaan Enel Energialta; ii) kansallisen sähköenergian
hankintakielto, joka koskee sähkön hankintaa sekä kolmansilta operaattoreilta että suoraan
huutokauppajärjestelmästä; iii) hintojen korottaminen siinä tapauksessa, että energiaa hankitaan muista
hankintalähteistä kuin Enel Energialta; iv) Enelin etuosto-oikeus siinä tapauksessa, että vaatimukset
täyttävät asiakkaat, joille Enel Energia on toimittanut aiemmin sähköä Italiassa, joutuvat hankkimaan
sähköä ulkomaisista tuotantolähteistä; v) bonuksen myöntäminen vuoden 2001 lopulla vaatimukset
täyttäville asiakkaille, jotka jatkavat toimitussopimustaan Enel Energian kanssa.

Kilpailuviranomainen totesi, että Enel Energia oli vuoden 2002 toimitussopimusten tarjoamisen ja
tekemisen aikaan eli vuoden 2001 lopulla määräävässä asemassa markkinoilla, joilla myydään
sähköenergiaa vaatimukset täyttäville asiakkaille. Perusteluina tähän viranomainen mainitsi yrityksen
absoluuttisesti ja suhteellisesti suuren markkinaosuuden sekä kuulumisen vertikaalisesti
integroituneeseen konserniin (joka harjoittaa erityisesti energiantuotantoa), jolla on vahva asema
kilpailijoilta suljetuilla kansallisilla markkinoilla, ja kilpailuedun, jonka yritys saa vastatessaan kyseisillä
markkinoilla kaikista sähköenergiantoimituksista vaatimukset täyttäville asiakkaille.

Vakiosopimuksen määräyksistä viranomainen totesi, että yksinoikeusmääräys, kielto hankkia sähköä
muilta operaattoreilta tai osallistua energiantoimituksia koskeviin huutokauppoihin, hintojen
korottaminen siinä tapauksessa, että sähköä hankitaan muista lähteistä, ja bonuksen myöntäminen
vuoden lopussa liittyvät liiketoimintapolitiikkaan, jota määräävässä asemassa oleva operaattori noudatti
saadakseen itselleen huomattavan osan vaatimukset täyttävistä sopimusasiakkaista ja heikentääkseen
KILPAILURAPORTTI 2003



302  XXXIII KILPAILUSÄÄNTÖJEN SOVELTAMINEN EUROOPAN UNIONISSA
Enel Energian kanssa kilpailevien operaattoreiden mahdollisuuksia tai estääkseen niiltä kokonaan
mahdollisuuden tarjota sähköenergiaa edes pienelle osalle Enel Energian vaatimukset täyttävästä
asiakaskunnasta.

Koska Italian ja muiden Euroopan maiden sähkömarkkinoilla käydään vilkasta kauppaa ja ulkomailta
lähtöisin olevan sähkön kilpailukyky on kotimaisista lähteistä peräisin olevaa sähköä parempi,
kilpailuviranomainen katsoi Enel Energian liiketoimintatapojen haittaavan jäsenvaltioiden välistä
kauppaa ja rikkovan siten perustamissopimuksen 82 artiklaa. Enel Energian liiketoimintatapojen
tarkoituksena oli luoda esteitä koti- ja ulkomaisille tuottajille ja tukkumyyjille, jotka kilpailevat
vapautetuilla sähkömarkkinoilla, estämällä tuottajien ja tukkumyyjien pääsyn markkinoille, joilla
myydään sähköenergiaa vaatimukset täyttäville asiakkaille, tai rajoittamalla niiden
kasvumahdollisuuksia. Kilpailuviranomainen määräsi Enel Spalle määräävän aseman väärinkäytön
vakavuuden perusteella 2,5 miljoonan euron sakon.

Luxemburg

Kilpailunrajoituksia tutkiva lautakunta (Commission des Pratiques Commerciales Restrictives, CPCR)
lopetti vuonna 2003 tutkimukset asiassa, joka koski määräävän aseman väärinkäyttöä, johon
luxemburgilaisen yrityksen väitettiin syyllistyneen pankkikorttitariffien alalla.

Väitettyä määräävän aseman väärinkäyttöä öljytuotteiden varastoinnin alalla koskevan asian käsittely on
vielä kesken CPCR:ssä.

CPCR:lle tehtiin lisäksi kantelu asiasta, joka koskee väitettyä ammattikuntaan pääsyn epäämistä. Asian
käsittely CPCR:ssä on vielä kesken.

Alankomaat

Alankomaiden kilpailuviranomainen Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) sovelsi
kilpailulainsäädäntöä yhdessä asiassa:

Asiassa nro 2269 14. tammikuuta 2003 tehty päätös: Kilpailuviranomainen määräsi yhteensä 13,781 mil-
joonan euron sakot kahdeksalle katkarapujen tukkukauppiaalle, jotka ovat Vereniging ter Bevordering
van de Garnalenhandelin (VEBEGA) jäseniä, sekä neljälle alankomaalaiselle, kolmelle saksalaiselle ja
yhdelle tanskalaiselle katkaravunpyyntiä harjoittavien tuottajien järjestölle (Association for the Promotion
of the Shrimp Trade) kartellien kieltämistä koskevien EU:n ja Alankomaiden säännösten rikkomisesta. NMa
totesi, että tuottajajärjestöt ja tukkukauppiaat olivat tehneet keskenään sopimuksia Pohjanmereltä
pyydettävien katkarapusaaliiden koon rajoittamisesta ja vähimmäishintojen asettamisesta. Sopimuksia oli
myös noudatettu. Sopimusten noudattaminen johti markkinoiden tavanomaisen toiminnan
tarkoitukselliseen vääristämiseen ja Pohjanmereltä pyydettävien katkarapujen hinnan pitämiseen
keinotekoisesti korkeana. Sopimukset kattoivat vuoden 1997 lopulta ainakin vuoden 2000 joulukuun
puoliväliin ulottuvan jakson. Alankomaalaiset katkarapujen tukkukauppiaat ja tuottajajärjestöt tekivät
lisäksi vuoden 1999 jälkipuoliskolla sopimuksia, joilla estettiin merkittävästi uuden tukkukauppiaan
markkinoilletuloa. NMa määräsi nyt ensimmäistä kertaa sakon EU:n kilpailusääntöjen rikkomisesta.
Sopimuspuolille määrätty sakko perustuu vaikutukseen, joka niiden käyttäytymisellä oli Alankomaissa
sijaitsevaan osaan markkinoista. Kullekin tukkukauppiaalle ja tuottajajärjestölle määrättiin
suuruusjärjestyksessä lueteltuina seuraavat sakot: Heiploeg B.V. 5,090 miljoonaa euroa, Klaas Puul & Zoon
B.V. 2,090 miljoonaa euroa, Goldfish B.V. 1,236 miljoonaa euroa, Vissersbond-tuottajajärjestö
909 000 euroa, saksalaisten tuottajajärjestöjen yhdistys Schleswig-Holstein 826 000 euroa, Van Belzen B.V.
782 000 euroa, saksalainen tuottajajärjestö Weser-Ems 737 000 euroa, Wieringen-tuottajajärjestö
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522 000 euroa, West-tuottajajärjestö 396 000 euroa, tanskalainen tuottajajärjestö Danske Fiskeres
365 000 euroa, L. Kok International Sea Food B.V. 222 000 euroa, saksalainen tuottajajärjestö Elbe-Weser
206 000 euroa, Lou Snoek Volendam B.V. 184 000 euroa, Mooijer Volendam B.V. 100 000 euroa, Matthijs
Jansen B.V. 68 000 euroa ja Texel-tuottajajärjestö 48 000 euroa. Tutkinnan lähtökohtana olivat esimerkiksi
tiedotusvälineissä julkaistut raportit VEBEGAn ja alankomaalaisten, saksalaisten ja tanskalaisten
tuottajajärjestöjen välisistä sopimuksista, jotka koskivat myös nimellä Hollandse garnalen tai
hietakatkarapu tunnettujen Pohjanmeren katkarapujen pyyntiä ja hankintaa. Sopimukset tehtiin
kolmenvälisissä neuvotteluissa, joissa olivat mukana alankomaalaiset, saksalaiset ja tanskalaiset
katkaravunpyyntialan tuottajajärjestöt sekä tukkukauppiaiden yhteenliittymä VEBEGA. Neuvotteluissa
sovittiin kalastusaluskohtaiset saaliiden enimmäismäärät kullekin pyyntikaudelle ja noudatettavat
vähimmäishinnat. Useimmat alankomaalaiset, saksalaiset ja tanskalaiset katkaravunpyynnin harjoittajat
kuuluvat johonkin tuottajajärjestöön. Pohjanmeren katkarapujen pyynnistä vuonna 1999 saatu
kokonaisliikevaihto oli 75 miljoonaa euroa. Suurin osa tuottajajärjestöjen välityksellä myydyistä
katkaravuista myydään VEBEGAan kuuluville tukkukauppiaille. Muun muassa Heiploeg ja Klaas Puul
harjoittavat toimintaa eri puolilla Eurooppaa. Alankomaalaiset tukkukauppiaat ja tuottajajärjestöt tekivät
lisäksi vuoden 1999 jälkipuoliskolla sopimuksia uuden tukkukauppiaan jättämisestä kalahuutokaupan
ulkopuolelle. Kyseisille sopimuspuolille määrättyjä sakkoja korotettiin tämän kilpailulain rikkomisen
vuoksi.

Portugali

Kesäkuun 11. päivänä 2003 annetulla lailla nro 18/2003 luotiin kilpailuviranomaiselle edellytykset
yhteisön kilpailusääntöjen tehokkaaseen soveltamiseen kilpailua rajoittaviin käytäntöihin, jotka
vaikuttavat jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Näistä lähtökohdista aloitettiin vuonna 2003 kansallisten
ja yhteisön säännösten nojalla kaksi tutkimusta, jotka ovat vielä kesken. Kyseiset menettelyt koskevat
juomien jakelu- ja markkinointijärjestelmää, jonka tiukkuudella voi olla kielteinen vaikutus kotimaisten
ja yhteisön kilpailevien tuotteiden pääsyyn Portugalin markkinoille.

Espanja

1 Kilpailutuomioistuimen (Tribunal de Defensa de la Competencia, TDC) päätökset

Asia 563/03 Eroski/Intermarché (29.4.2003)

Kilpailutuomioistuin hylkäsi päätöksellään FIAM:n kantelun, joka koski kilpailuviraston päätöstä
menettelyn lopettamisesta, todeten, etteivät Eroski-konsernin ja Intermarché-Itm Ibérican väliset
toimitussopimukset rikkoneet kilpailulakia eivätkä perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohtaa ja 82 artiklaa.

Asia 515/02, Glaxo (30.6.2003)

Asia otettiin käsiteltäväksi Aseprofarin, Asecofarman ja Spain Pharman Glaxo Wellcomea vastaan
tekemien kanteluiden perusteella. Kanteluiden mukaan Glaxon uusiin yleisiin myyntiehtoihin sisältyi
kaksi erilaista hinnastoa, joiden soveltaminen riippui siitä, oliko tuotteet tarkoitettu Espanjan
markkinoille vai vientiin. Kantelut koskivat myös käytäntöä, jonka mukaan Glaxo kieltäytyi
toimittamasta tuotteitaan jakelijoille, jotka eivät suostuneet kyseisiin ehtoihin. Kilpailutuomioistuimen
päätöksessä viitataan 21. helmikuuta 2002 tehtyyn kilpailuviraston keskeytyspäätökseen, jolla virasto
vahvisti 4. helmikuuta 2000 tekemänsä päätöksen. Helmikuussa 2000 tehdyssä päätöksessä esitetyn
päätelmän mukaan kahden hinnaston soveltamisella ei rikottu kilpailulain 1 §:ää, sillä käytäntö ei
vaikuttanut kansallisiin markkinoihin. Perustamissopimuksen 81 artiklan rikkomista oli jo käsitelty
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komission väitetiedoksiannossa. Asian käsittelyä koskeva toimivalta kuului sen vuoksi komissiolle, joka
teki asiasta päätöksen 8. toukokuuta 2001.

Kilpailuvirasto katsoi, että Glaxon kieltäytyminen toimittamasta tuotteitaan tukkukauppiaille, jotka eivät
hyväksyneet kahden hinnaston soveltamista, oli pelkästään kaksoishinnoittelujärjestelmän käyttöönoton
tulos. Kilpailulain 7 §:n ja 16 §:n 2 momentin rikkomisesta kilpailuvirasto totesi, että tukkukauppiaiden
taloudellinen riippuvuus Glaxosta on suhteellisen vähäinen ja että valituksen kohteena olleilla
toimintatavoilla ei joka tapauksessa ollut vaikutusta kansallisiin markkinoihin. Toimintatapojen ei sen
vuoksi ollut syytä katsoa rikkovan kilpailulakia. TDC hylkäsi menettelyn lopettamisesta tehtyä päätöstä
vastaan tehdyt kantelut todeten, että 81 artiklan soveltamista kyseisiin sopimuksiin koskeva toimivalta
kuuluu komissiolle.

Asia 546/02, Mazda (9.7.2003)

TDC:n päätöksessä Mazda Motor Corporationin todettiin rikkoneen perustamissopimuksen 81 artiklaa
tekemällä Mazda Motor España S.A:n kanssa sopimuksen moottoriajoneuvojen jakelusta Espanjassa
antamatta sopimuksesta moottoriajoneuvojen jakelua koskevassa asetuksessa (asetus N:o 1475/95)
säädettyä ennakkoilmoitusta ja hyväksymättä kyseisen asetuksen 5 artiklan 3 kohdan viimeisessä
kappaleessa tarkoitettua järjestelmää riidan pikaisesta ratkaisemista. Sopimus ei tämän vuoksi kuulunut
asetuksessa säädetyn poikkeuksen soveltamisalaan. TDC määräsi Mazda Motor Corporationille
300 000 euron sakon.

Asia 548/02, Centro filatélico / Repsol (22.10.2003)

Asia koski Repsolin ja Centro Filatélicon välisiin bensiininjakelusopimuksiin sisältyviä määräyksiä,
joiden Centro Filatélico väitti rikkovan kilpailulain 1 §:n 1 momenttia ja perustamissopimuksen
81 artiklan 1 kohtaa. Centro Filatélicon mukaan sopimuksiin sisältyi määräyksiä, joilla Repsolille
annettiin oikeus myyntihintojen vahvistamiseen ja joiden mukaisesti Repsol voi pidentää sopimusten
voimassaoloajan yli kymmeneen vuoteen, mikä rikkoo yksinostosopimuksista annettua asetusta (ETY)
N:o 1984/83 (joka oli voimassa, kun kyseiset sopimukset tehtiin).

Kilpailuvirasto päätti lopettaa kantelun käsittelyn. Tähän päätökseen haettiin muutosta TDC:ltä.

TDC hylkäsi kantelun päätöksellään ja yhtyi kilpailuviraston päätökseen kantelun käsittelyn
lopettamisesta. Väitettyjen vertikaalisten hintasopimusten osalta TDC päätti soveltaa ne bis in idem
-periaatetta, sillä Repsolin ja sen huoltoasemien sopimussuhdetta oli käsitelty jo TDC:n päätöksessä
490/00, jossa tarkasteltiin myös myyntihinnan vahvistamista. Toisesta mahdollisesta rikkomisesta
TDC totesi, että keinotekoisesta liiketoimintastrategiasta, jota Repsolin väitettiin noudattaneen
kiertääkseen yksinostosopimuksista annetun asetuksen 1984/83 säännöstä sopimusten
enimmäiskestosta, ei ollut näyttöä.

Asia 536/02, Repsol/huoltoasemat (3.11.2003)

Huoltoasemien tekemässä kantelussa väitettiin, että Repsol oli noudattanut kilpailua rajoittavia
käytäntöjä, jotka koskivat polttoaineiden yksinostosopimusten yksipuolista muuttamista ja vertikaalisia
rajoituksia koskevalla uudella lainsäädännöllä kiellettyjen ehtojen pitämistä voimassa. Repsol olisi
rikkonut siten kilpailulain 1 §:n 1 momenttia ja perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohtaa.
Kilpailuvirasto lopetti kantelun käsittelyn, sillä Repsolin ja huoltoasemien väliset sopimukset kuuluivat
yhteisön oikeuden ensisijaisuusperiaatteen soveltamisalaan, koska niistä oli annettu ilmoitus komissiolle.
Kantelijat hakivat TDC:ltä muutosta asian käsittelyn lopettamisesta tehtyyn päätökseen. TDC saattoi
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asian uudelleen kilpailuviraston käsiteltäväksi ja vaati tätä jatkamaan asian tutkintaa kantelun kohteina
olleiden seikkojen täsmentämiseksi riippumatta siitä, että sopimuksista oli annettu ilmoitus komissiolle.

Asia 565/03, esittävät taitelijat (3.12.2003)

Asociación de gestión de derechos intelectualesin (AGEDI) tekemässä kantelussa Artistas Intérpretes o
ejecutántes sociedad de gestión de Españaa (AIE) vastaan AIE:n väitettiin rikkoneen kilpailulain 6 §:ää
ja perustamissopimuksen 82 artiklaa käyttämällä väärin määräävää asemaansa estääkseen muiden
hallintoelinten pääsyn markkinoille ja soveltaakseen oikeuksien haltijoihin saalistushinnoittelua.
Kilpailuvirasto lopetti kantelun käsittelyn todeten asian kuuluvan yksityisoikeuden soveltamisalaan.
Kantelijat hakivat TDC:ltä muutosta asian käsittelyn lopettamisesta tehtyyn päätökseen. Kantelun tehnyt
AGEDI luopui AIE:tä vastaan tekemästään kantelusta ja muutoksenhausta. TDC hyväksyi luopumisen.

Asia 558/03 Spain Pharma / Smithkline (3.12.2003)

Spain Pharma kanteli kilpailuvirastolle perustamissopimuksen 82 artiklaa rikkovasta oletetusta
määräävän aseman väärinkäytöstä, joka oli toteutettu pienentämällä toimituksia ja kieltäytymällä
toimituksista perusteettomasti sekä soveltamalla eri kauppaehtoja samankaltaisiin suorituksiin.

Kilpailuvirasto lopetti kantelun käsittelyn päätöksellään, johon haettiin muutosta TDC:ltä. TDC ilmoitti
yhtyvänsä kilpailuviraston päätökseen, sillä kantelun kohteena ollut yritys ei ollut määräävässä asemassa
merkityksellisillä markkinoilla.

2 Muut kilpailuviraston käsittelemät perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklan rikkomista koskevat kantelut

Asia 1508/97, Audiovisual Sport

Kilpailuvirasto antoi 20. tammikuuta 1997 luottamuksellisen tiedonannon mahdollisista kilpailulakia ja
perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklaa rikkovista määräyksistä Televisión de Cataluñan (TV3), Gestión
de Medios Audiovisualesin (GMA), Gestión de Derechos audiovisuales y deportivos S.A:n (Gestport) ja
Canal Satélite Digitalin välisissä sopimuksissa. Sopimukset koskivat Audiovisual Sport -nimisen
yrityksen perustamista vastaamaan sopimuspuolten hallussa olevien Espanjan jalkapalloliigan
ensimmäisen ja toisen divisioonan jalkapallo-otteluiden lähetysoikeuksien käytöstä.

Kyseisistä sopimuksista ilmoitettiin komissiolle maaliskuussa 1997. Sopimuksista julkaistiin yhteenveto
viitteellä IV/36.438 Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä C 120 (18.4.1997, s. 5). Yhteenveto
julkaistiin sen jälkeen, kun kilpailuvirasto oli ottanut asian käsiteltäväksi. Kilpailuviraston pääjohtaja
lähetti kilpailun pääosastolle kirjeen, jossa ilmoitettiin kyseistä asiaa koskevista aiemmista tutkimuksista,
sopimuspuolten TDC:lle kilpailuviraston päätöksistä tekemistä kanteluista, TDC:n päätöksistä, joissa
TDC ilmoitti yhtyvänsä kilpailuviraston päätöksiin, sekä alan uusimmista lakimuutoksista. Kirjeessä
korostettiin myös, että komission olisi tehtävä asiasta päätös mahdollisimman pian, sillä sopimukset
aiheuttivat vakavia kilpailunvääristymiä sekä kehittyvillä että kypsillä markkinoilla. Asian käsittely
lopetettiin hallinnollisella kirjeellä, jolla ilmoitetuille sopimuksille myönnettiin poikkeus kesäkuuhun
2003. CSD:n yksinoikeuksille myönnettiin kuitenkin poikkeus vain kolmeksi vuodeksi.
Yksinoikeusasema poistettiin kaapelitoiminnan harjoittajien tehtyä siitä kantelun, joka käsiteltiin asiana
IV/37.670. CSD myönsi kyseisille kaapelitoiminnan harjoittajille pääsyn lähetysoikeuksien
markkinoille, jolloin kantelu peruutettiin ja valituksen käsittely lopetettiin kesäkuussa 2000.

Komissiolle ilmoitettiin Sogecablen ja Telefónican sopimuksista, joilla Telefónica hankki omistukseensa
Antena 3 TV:n ja GMA:n. Kilpailun pääosasto otti sopimukset käsiteltäväkseen Rayo Vallecanon
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tekemän kantelun perusteella kahtena uutena asiana, joiden viitenumerot olivat COMP/37.652 AVSII ja
COMP/37.809.

Saatuaan ilmoituksen yhdistymisestä komissio lykkäsi menettelyä marraskuuhun 2002, jolloin
keskittymäasiasta tehtiin päätös. Sopimuspuolten kanssa käymiensä keskusteluiden ja sopimuksiin
keskusteluiden perusteella tehtyjen muutosten jälkeen komissio ilmoitti sopimuspuolille aikovansa
lopettaa näiden asioiden käsittelyn. Komissio on antanut sopimuspuolille mahdollisuuden esittää
huomautuksia ja lähettää lopuksi menettelyn lopettamista koskevan kirjeen.

Kilpailuvirasto lopetti 14. toukokuuta 2003 kyseisten asioiden käsittelyn.

C – Yhteisön kilpailusääntöjen soveltaminen kansallisissa 
tuomioistuimissa

Itävallan, Tanskan, Suomen, Ranskan, Kreikan, Espanjan, Irlannin, Luxemburgin, Portugalin ja Ruotsin
viranomaiset eivät ole ilmoittaneet kansallisten tuomioistuintensa yhteisön kilpailusääntöjen perusteella
tekemistä päätöksistä tai päätöksistä, joista olisi haettu ennakkoratkaisua yhteisöjen tuomioistuimelta.
Ilmoituksia tällaisista päätöksistä on saatu seuraavien jäsenvaltioiden kilpailuviranomaisilta:

Belgia

Kassaatiotuomioistuimen (Cour de cassation) tuomio, 25.9.2003

Ryhmien muodostamista tai yhteistyösopimusten tekemistä koskeva Flanderin alueen asianajajien liiton
kielto, joka kattaa kaikki yhteistoiminnan muodot ja rajoittaa Flanderin alueen asianajajien
toimintavapautta, voi vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen palvelutarjontaan ja kauppaan sekä voi myös
rajoittaa kilpailua sisämarkkinoilla.

Se, että vapaan ammatin harjoittajat, kuten asianajajat tai asianajajien liitot, harjoittavat itsesääntelyä
asettamalla eettisiä velvollisuuksia, ei riko perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohtaa, jos säännöt ovat
oikein suhteutettuja tavoitteeseen nähden ja niiden asettamisesta vastaa viranomainen. Säännös, jossa ei
määritellä tarkemmin ammatinharjoittajia, joiden kanssa harjoitettavaa yhteistoimintaa kielto koskee, tai
jolla kielletään erottelematta ja poikkeuksetta kaikenlainen yhteistoiminta ja jossa yhteistoimintaa
koskeva olettamus perustuu tarkemmin määrittelemättömään määrään olettamuksia, rajoittaa
kohtuuttomasti asianajajien toimintavapautta.

Saksa

Saksalaisten siviilituomioistuinten päätökset, joissa on sovellettu yhteisön oikeutta ja jotka on ilmoitettu
liittovaltion hallitukselle, ovat seuraavat; ei voida kuitenkaan antaa takeita siitä, että tuomioistuimet ovat
ilmoittaneet liittohallitukselle kaikki merkitykselliset päätöksensä:

1. Düsseldorfin ylempi maaoikeus, 27.1.2003, U (Kart) 20/00, P-128/99

Heinz Becker, Sonsbeck vastaan Johannes Petrus Spaan, Nimwegen/Alankomaat
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Oikeusapuhakemuksen hylkääminen sillä perusteella, että oikeudet ovat vanhentuneet eikä
boikotointikehotuksen (joka koskee sallitun sopimukseen perustuvan kilpailukiellon täytäntöönpanoa)
katsomiseen oikeustajun/hyvien tapojen vastaiseksi todennäköisesti ole perusteita.

(Vilpillisestä kilpailusta annetun lain (UWG) 1 § ja 26 §:n 1 momentti; kilpailunrajoituslain (GWB,
vanha versio) 35 §; siviilioikeuden (BGB) 823 §:n 2 momentti; EY:n perustamissopimuksen (vanha
versio) 85 artiklan 1 kohta.]

2. Berliinin maaoikeus, 6.3.2003, 16 O 78/03 Kart, P-61/03

Bundesverband Neuer Energieanbieter e.V., Berliini vastaan Bundesverband der Deutschen Industrie
e.V. (BDI), Berliini, ym.

1 Koska turvaamistoimelle ei ollut perustetta, kantaja ei voinut vedota turvaamistoimea koskevassa
menettelyssä Verbändevereinbarung Erdgas II -sopimuksen tarkistamista koskevien neuvotteluiden
laiminlyöntiin.

2 Kantajalla ei ollut oikeutta osallistua Verbändevereinbarung Erdgas II -sopimuksen tarkistamista
koskeviin neuvotteluihin, sillä suunniteltu Verbändevereinbarung Erdgas III -sopimus on
kilpailunrajoituslain 1 §:ssä tarkoitettu kielletty kartellisopimus ja kartellineuvotteluihin osallistuminen
on sen vuoksi kiellettyä.

(GWB:n 1 ja 22 § sekä 20 §:n 6 momentti ja 33 §; EY:n perustamissopimuksen 81 artikla; UWG:n 1 ja
13 §; BGB:n 826 §.)

3. Düsseldorfin maaoikeus, 12.3.2003, 12 O 172/99, P-171/99

Annette Höffe, Münster vastaan Tricon Int. Ltd., Lontoo, ym.

Sopimusta edeltävää vastuuta franchising-sopimukseen (”Pizza-Hut”) nähden ei ole, sillä kaikkiin
kantajan esittämiin vaateisiin sovelletaan Yhdysvaltojen Kansasin osavaltion oikeutta, jolloin sovelletaan
tehokkaampaa lainsäädäntöä; ei GWB:n (vanha versio) 15 ja 18 §:ssä säädettyä mitätöintipäätöstä; ei
vahingonkorvausta FTC:n franchising-sääntöjen rikkomisesta.

(Siviilioikeuden täytäntöönpanolain (EGBGB) 11, 27, 29, 31 ja 34 §; GWB:n (vanha versio) 15, 18, 34 ja
98 §; EY:n perustamissopimuksen (vanha versio) 85 artikla; asetuksen N:o 4087/88 3 artikla.)

4. Düsseldorfin maaoikeus, 12.3.2003, 12 O 21/01, P-149/03

OptiMeal Restaurant GmbH & Co. KG, Kappel-Grafenhausen vastaan Tricon Restaurants, Düsseldorf

Franchising-sopimus (”Pizza-Hut”) on pätevä, sillä kaikkiin kantajan esittämiin vaateisiin sovelletaan
Yhdysvaltojen Kansasin osavaltion oikeutta; ei vahingonkorvausta FTC:n franchising-sääntöjen
rikkomisesta.

(Siviilioikeuden täytäntöönpanolain (EGBGB) 11, 27, 29, 31 ja 34 §; GWB:n (vanha versio) 15, 18, 34 ja
98 §; EY:n perustamissopimuksen (vanha versio) 85 artikla; asetuksen N:o 4087/88 3 artikla.)
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5. Berliinin maaoikeus, 11.4.2003, 102 O 144/02 (Kart), P-248/02

BBI Beratung für Betriebswirtschaft und Informatik, Niederdorla vastaan Bundesdruckerei GmbH,
Berliini

Ei vaateita rajapintatietojen saataville asettamisesta tiedonhankintaa varten, sillä osapuolten välillä ei ole
kilpailua (GWB:n 19 §; EY:n perustamissopimuksen 82 artikla).

6. Düsseldorfin ylempi maaoikeus, 9.5.2003, W (Kart) 4/00, P-147/99

Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik GmbH, Konstanz vastaan Bundesausschuss der Ärzte und
Krankenkassen, Köln

Yleinen tuomioistuin soveltuu käsittelemään kieltokannetta, jossa on kyse vastaajan toimintaohjeista,
joilla osa reseptivalmisteista jätetään toiminnan ulkopuolelle.

(BGB:n 823 §:n 2 momentti ja 1004 §; EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohta.)

7. Düsseldorfin ylempi maaoikeus, 9.5.2003, W (Kart) 10/00, P-172/99

Goedecke Aktiengesellschaft, Berliini vastaan Bundesausschuss der Ärzte und Krankenkassen, Köln

Yleinen tuomioistuin soveltuu käsittelemään kieltokannetta, jossa on kyse vastaajan toimintaohjeista,
joilla osa reseptivalmisteista jätetään toiminnan ulkopuolelle.

(BGB:n 823 §:n 2 momentti ja 1004 §; EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohta.)

8. Cellen ylempi maaoikeus, 12.6.2003, 13 U 99/02, P-111/03

Citadel Hotelsoftware GmbH, Warendorf vastaan WCS Computer und Multimedia, Sarstedt

Oikeus jättää soveltamatta rajavastuuyhtiösopimuksessa sovittua kilpailukieltoa; kilpailukielto
kilpailuoikeudellisesti pätevä.

(Perustamissopimuksen 81 artikla; GWB:n 1 §; BGB:n 273 ja 1004 §.)

9. Düsseldorfin ylempi maaoikeus, 18.6.2003, U (Kart) 64/01, P-94/01

Flughafen Düsseldorf GmbH, Düsseldorf vastaan Deutsche Lufthansa AG, Köln

Kantajalla ei ole oikeutta periä hinnastossaan vahvistettua hintaa vastaajalta lentoaseman käytöstä;
1. huhtikuuta 2000 toteutettu hinnankorotus ei ole BGB:n 315 §:ssä tarkoitettu kohtuullinen korotus;
kysymys kilpailuoikeuden rikkomisesta jätetään avoimeksi.

(BGB:n 315 §:n 3 momentti; GWB:n 19 §:n 4 momentin 2 alamomentti; perustamissopimuksen
82 artikla; BGB:n 134 §.)
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10. Düsseldorfin ylempi maaoikeus, 23.6.2003, U (Kart) 42/01, P-75/01

Flughafen Düsseldorf GmbH, Düsseldorf vastaan Hapag-Lloyd Fluggesellschaft mbH, Langenhagen

Kantajan toteuttama lentokenttämaksujen korotus ei päde, sillä kantaja ei ole osoittanut, että
laskeutumismaksujen korotus on toteutettu kohtuullisuuden rajoissa.

(BGB:n 315 §; GWB:n 19 §:n 4 momentin 2 alamomentti; EY:n perustamissopimuksen 82 artiklan
2 kohta.)

11. Düsseldorfin ylempi maaoikeus, 25.6.2003, U (Kart) 38/02, P-12/03

Wilhelm Brandenburg GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main vastaan ”Der Grüne Punkt” – Duales
System Deutschland AG, Köln

”Grüne Punkt” -merkin käytöstä vuosina 1992–2001 suoritettuja lisenssimaksuja ei makseta takaisin,
sillä maksu perustuu tavaramerkkisopimukseen ja pakkausasetuksen 6 §:ään; GWB:n 19 §:n
1 momentissa ja perustamissopimuksen 82 artiklassa säädettyä määräävän aseman väärinkäyttöä
koskevaa kieltoa ei rikota.

(Pakkausasetuksen 6 §; BGB:n 812 §; GWB:n 19 §:n 1 momentti ja 33 §; EY:n perustamissopimuksen
82 artikla.)

12. Münchenin ylempi maaoikeus, 26.6.2003, U (K) 4210/02, P-180/02

Icon brand navigation group GmbH, Nürnberg vastaan iconsult Pharma & Gesundheit GmbH, München

Eroavalle osakkeenomistajalle määrätty kaksi vuotta voimassa oleva kilpailukielto ei päde BGB:n
138 §:n rikkomisen vuoksi; on kyseenalaista, rikkooko kielto GWB:n 1 §:ää ja perustamissopimuksen
81 artiklaa, koska markkinoita on vaikea määritellä (BGB:n 138 §; GWB:n 1 §; EY:n
perustamissopimuksen 81 artikla).

13. Münchenin ylempi maaoikeus, 24.7.2003, U (K) 2067/03, P-136/02

IMAX Corporation, Missisauga, Ontario/Kanada vastaan Siewert Holding und Verwaltung GmbH & Co.
KG, Dettelsbach

Järjestelmävuokraussopimuksesta ei tehdä mitätöintipäätöstä, sillä hintoihin ja ehtoihin liittyviä
väärinkäytöksistä ei ole riittävää näyttöä (GWB:n 19 §:n 4 momentin 2 alamomentti; EY:n
perustamissopimuksen 82 artikla).

14. Frankfurt am Mainin maaoikeus, 12.8.2003, 3-11 O 158/01, P-47/02

Südhessische Gas und Wasser AG vastaan Gruppen-Gas- und Elektrizitätswerk Bergstraße AG

Kantajan oikeus saada maksu perusteettoman edun perusteella (kaasuntoimitus ilman sopimusta)
hyväksytään; vaikka GWB:n 19 §:n 4 momentin 2 alamomenttia sovelletaan myös perusteetonta etua
koskevassa lainsäädännössä, ei ole kyetty näyttämään toteen, että vastaaja on korottanut hintojaan
vilpillisesti.
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(GWB:n 1 ja 16 § ja 19 §:n 4 momentin 2 alamomentti sekä 20 §; EY:n perustamissopimuksen 81 ja
82 artikla; energiataloutta koskevan lain (EnWG, vanha versio) 103 ja 103 a §.)

15. Düsseldorfin maaoikeus, 27.8.2003, 34 O (Kart) 215/02, P-27/03

Deutsche Post AG, Bonn vastaan Tina Shopping Versandhandel GmbH, Solingen

Tiedonsaantioikeus ja oikeus periä lisämaksu jälleenpostitussäännön (”Non-Physical-Remailing”)
perusteella Maailman postiliiton yleissopimuksen 25 artiklan ja perustamissopimuksen 82 artiklan
mukaisia.

(Maailman postiliiton yleissopimuksen 25 artikla; EY:n perustamissopimuksen 49, 82 ja 86 artikla.)

16. Berliinin maaoikeus, 29.8.2003, 16 O 444/03 Kart, P-203/03

Call media services Ltd., Surrey, Yhdistynyt kuningaskunta vastaan Vodafone D2 GmbH, Düsseldorf

Ei oikeutta vaatia tiettyjen SIM-korttien sulkematta jättämistä, sillä SIM-korttien rinnan kytkeytymisen
laiminlyönti ei riko perustamissopimuksen 82 artiklan 1 kohtaa eikä GWB:n 19 ja 20 §:ää.

(1004 §, EY:n perustamissopimuksen 82 artikla; GWB:n 33 §, UWG:n 1 §, GWB:n 19 ja 20 §.)

17. Karlsruhen ylempi maaoikeus, 24.9.2003, 6 U 119/03, P-115/03

TotalFinaElf Deutschland GmbH, Berliini vastaan Thomas Anselm ym., Kappel-Grafenhausen

Huoltoasemasopimus on pätevä, sillä se ei riko perustamissopimuksen 81 artiklaa näytön
riittämättömyyden vuoksi; sopimus ei ole GWB:n 16 §:n nojalla pätemätön.

(EY:n perustamissopimuksen 81 artikla; GWB:n 16 §.)

18. Berliinin maaoikeus, 29.9.2003, 16 O 484/03, P-239/03

Call media services Ltd., Broxbourne, Yhdistynyt kuningaskunta vastaan E-Plus Service GmbH & Co.
KG, Potsdam

Ei oikeutta vaatia, että tiettyjä SIM-kortteja ei saa sulkea ja että matkapuhelinyhteyksien luomisesta ei
saa kieltäytyä; sopimusmääräys, jossa kielletään käyttämästä SIM-kortteja välitys- ja siirtojärjestelmissä
kolmansien välisten yhteyksien luomisessa, ei ole pätemätön.

(GWB:n 19 ja 20 §, EY:n perustamissopimuksen 82 artiklan 1 kohta ja 2 kohdan b ja c alakohta; UWG:n
1 §.)

19. Kölnin maaoikeus, 9.10.2003, 86 O 42/03, P-252/03

Deutsche Post AG, Bonn vastaan Uni-Mail, D-52538 Gangelt

Ei tiedonsaantioikeutta eikä oikeutta periä Maailman postiliiton yleissopimuksen 25 artiklan mukaista
lisämaksua ”Non-Physical-Remailing”-säännön perusteella.
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(Maailman postiliiton yleissopimuksen 25 artikla; EY:n perustamissopimuksen 49, 82 ja 86 artikla.)

20. Düsseldorfin ylempi maaoikeus, 29.10.2003, U (Kart) 30/00, P-205/99

High-Time Heilmann GmbH, Kampen vastaan Sylt / ROLEX Uhren GmbH, Köln

Vastaajalla ei ole velvollisuutta toimittaa kantajalle Rolex-kelloja sillä vastaaja ei ole harjoittanut
syrjintää eikä ole määräävässä markkina-asemassa.

(EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohta; BGB:n 823 §:n 2 momentti; GWB:n 20 §:n 1 momentti
ja 2 §; GWB:n 33 §:n 1 momentti; BGB:n 249 §.)

21. Düsseldorfin maaoikeus, 5.11.2003, 34 O (Kart) 54/03, P-100/03

RWE Umwelt Rohstoff GmbH & Co. KG, Viersen vastaan BSN Glasspack GmbH & Co. KG, Düsseldorf

Oikeus periä maksu useampien lasijätteen käsittelykapasiteettia koskevien työsopimusten nojalla
(yksittäiset on-call-sopimukset eivät ole pätemättömiä perustamissopimuksen 81 artiklan 2 kohdan
mukaisen määrätakuulausekkeen mahdollisen pätemättömyyden vuoksi).

(EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan 1 ja 2 kohta; BGB:n 139 §.)

22. Düsseldorfin maaoikeus, 5.11.2003, 34 O (Kart) 55/03, P-165/03

Technobase GmbH Vertrieb moderner Bürotechnik für Europa, Osterburken vastaan Océ-Deutschland
GmbH, Mülheim

Ei oikeutta toimitukseen eikä korvaukseen tuotteiden (väriaineiden) toimittamatta jättämisen takia
aiheutuneiden vahinkojen perusteella, sillä määräävästä markkina-asemasta ei ole näyttöä; EU:n
kilpailuoikeutta ja Saksan kilpailulainsäädäntöä ei sovelleta toimitusvelvollisuuksiin Euroopan
ulkopuolisissa maissa.

(EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan 1 ja 2 kohta; GWB:n 20 §:n 1 momentti.)

23. Frankfurt am Mainin ylempi maaoikeus, 18.11.2003, 11 U 2/03 (Kart), P-163/02

AVIS Autovermietung GmbH & Co. KG, Oberursel vastaan Hertz Autovermietung GmbH, Eschborn

Ei kieltokannetta eikä vahingonkorvausvelvollisuuden määritystä vastaajan käyttämän
kauppaedustussopimuksen nojalla; perustamissopimuksen 81 artiklaa ei rikota, sillä vastaajan edustajat
toimivat todellisina kaupallisina edustajina eikä kauppaedustussopimus kuulu sen vuoksi
perustamissopimuksen 81 artiklan soveltamisalaan.

(UWG:n 1 §, EY:n perustamissopimuksen 81 artikla.)
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24. Braunschweigin ylempi maaoikeus, 12.12.2002, 2 U 71/02, P-247/03

Autohaus Peter Klusczyk, Salzgitter-Bad vastaan Firma Autohaus Werner GmbH, Salzgitter

Kantajan oikeus saada maksu hyväksytään, sillä vastaajalla ei ole kuittausoikeutta palvelusopimuksen
rikkomisen perusteella myyntitavoitteen noudattamatta jättämisen takia, sillä myyntitavoitesopimus
rikkoo perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohtaa.

(Asetuksen N:o 1475/95 6 artiklan 1 kohdan 7 alakohtaa ja 4 artiklan 1 kohdan 3 alakohtaa rikotaan.)

Vastakanne hylätään, sillä ei ole tiedonsaantioikeutta BGB:n 242 §:n eikä HGB:n 86 §:n nojalla.

Italia

Italiassa ei ole tällä hetkellä käytössä järjestelmää kansallisten tuomioistuinten yhteisön kilpailusääntöjen
nojalla tekemien päätösten järjestelmällistä seurantaa varten. Saatavilla olevien tietojen perusteella
voidaan todeta seuraavaa:

i) Kansallisten tuomioistuinten päätökset

Kassaatiotuomioistuimen työoikeudellinen osasto, tuomio nro 13054, 6.9.2003: tuomiossa todetaan
asioissa N:o 258/98 ja 55/96 annettujen yhteisöjen tuomioistuimen tuomioiden mukaisesti, että asetuksen
N:o 510/96, sellaisena kuin se on muutettuna 28. marraskuuta 1996 annetulla lailla nro 608, 9 a artiklaa
ei voida soveltaa yksityisiä asiamiehiä koskevaan kieltoon eikä siihen liittyvään muutoin kuin
työvoimatoimiston välityksellä tapahtuvaa palkkausta koskevaan kieltoon.

Kassaatiotuomioistuimen siviilioikeudellinen osasto, tuomio nro 5252, 4.4.2003: tuomiossa todetaan,
että asianajajille oikeudellisista ja muista kuin oikeudellisista palveluista maksettavien palkkioiden,
maksujen ja korvausten määritysperusteita koskevat määräykset eivät riko perustamissopimuksen
81 artiklaa. Koska ammattiryhmän jäsenten ennakkoon määrätyille palvelutariffeille on saatava julkisten
elinten hyväksyntä ja ne kuuluvat julkisten elinten harjoittaman valvonnan piiriin, tariffit ovat valtion
sääntelemiä.

ii) Ennakkoratkaisupyynnöt

Yhteisöjen tuomioistuimelle vuonna 2003 EY:n perustamissopimuksen 234 artiklan nojalla esitetyistä
ennakkoratkaisupyynnöistä, jotka koskivat kansallisten sääntöjen tai yritysten menettelytapojen yhteenso-
pivuutta perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklan kanssa, toisen esitti Milanon muutoksenhakutuomioistuin
(Corte d’Appello di Milano, 21. lokakuuta 2003) ja toisen Lombardian alueen hallintotuomioistuin
(Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia) 26. toukokuuta 2003).

Milanon muutoksenhakutuomioistuin siirsi yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi asian, joka koski
kansallisten sääntöjen yhteensopivuutta muun muassa perustamissopimuksen 10, 82 ja 86 artiklan
kanssa. Centri di Assistenza Fiscalelle (C.A.F.) myönnettiin kyseisillä säännöillä yksinoikeus tietynlaisen
veroneuvonnan harjoittamiseen estämällä muita elinkeinonharjoittajia ja erityisesti päteviä
ammatinharjoittajia harjoittamasta toimintaa kyseisillä markkinoilla samoin ehdoin ja säännöin.

Lombardian hallintotuomioistuin esitti yhteisöjen tuomioistuimelle ennakkoratkaisupyynnön sen
selvittämiseksi, ovatko valtiollisen tutkinnon suorittamisen perusteella myönnettävää lupaa asianajo-
toiminnan harjoittamiseen koskevat kansalliset säännöt yhteisön kilpailu- ja syrjimättömyysperiaatteiden
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mukaisia siltä osin kuin niillä myönnetään (soveltuvuuden ja ammattipätevyyden mittaamisen jälkeen)
laajat valtuudet ammattikunnan paikallisille johtoelimille, joihin myös kyseisellä alueella jo toimivat
talouden toimijat kuuluvat.

Alankomaat

Alankomaiden oikeusviranomaiset ovat soveltaneet yhteisön kilpailulainsäädäntöä seuraavissa
tuomioissa:

1. Korkein oikeus, 21. maaliskuuta 2003, No. C01/20HR, Alankomaiden valtio (puolustusministeriö)
vastaan Vereniging Centraal bureau voor Rijn- en Binnenvaart, Internationale tankscheepvaartvereni-
ging

Muutoksenhakuperusteiden johdanto-osan 7 kappaleessa kyseenalaistetaan Rotterdamin tuomioistuimen
tuomio, jossa Alankomaiden valtion todetaan olevan määräävässä asemassa, koska sotilaskäyttöön
tarkoitettujen polttoaineiden kuljetuksessa käytettävä putkisto on tietyillä alueilla, kuten Pernisin ja
Schipholin välillä, ainoa polttoaineiden kuljetusputkisto ja valtio on ainoa osapuoli, joka voi tehdä
putkiston käyttöön liittyviä kuljetussopimuksia. Korkeimman oikeuden mukaan Rotterdamin
tuomioistuimen ei olisi pitänyt tehdä tätä päätelmää määrittämättä joitakin sotilaskäyttöön tarkoitetun
polttoaineen kuljetusputkiston ja sisämaan kuljetustankkereilla tapahtuvien kuljetusten
markkinaosuuteen liittyviä seikkoja. Korkein oikeus ei sen vuoksi vahvista tuomiota, jossa valtion
todetaan olevan määräävässä asemassa Pernisin ja Schipholin välisten polttoainekuljetusten
markkinoilla.

2. Kaupan ja teollisuuden alojen muutoksenhakutuomioistuin (College van Beroep voor het
Bedrijfsleven, CBb), 18. huhtikuuta 2003, AWB 01/753, Van Vollenhoven Olie B.V.

Van Vollenhove Olien mukaan Alankomaiden kilpailuviranomaisen NMa:n pääjohtajan olisi pitänyt
soveltaa tapaukseen, jossa oli kyse perustamissopimuksen 86 artiklan 1 kohdan (tulkittuna yhdessä
Alankomaiden kilpailulain 3 §:n 1 momentin g alamomentin kanssa) rikkomisesta, kilpailulain 88 §:ä
yhdessä 10 §:n sekä perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklan kanssa. CBb pohti tässä yhteydessä
kysymystä siitä, onko NMa:n pääjohtaja Alankomaiden kilpailulain 88 §:n nojalla yksin toimivaltainen
soveltamaan perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklaa. NMa:n pääjohtajalla ei ole valtuuksia arvioida,
onko Alankomaiden valtiollisen elimen (Venlon kunnan) noudattama käytäntö perustamissopimuksen
määräysten vastainen. Perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklan mukaisen arvioinnin laatimiseen ei ollut
perusteita, sillä CBb oli Rotterdamin tuomioistuimen kanssa samaa mieltä siitä, että Venlon kunta ei ollut
toiminut Alankomaiden kilpailulain 6 ja 24 §:n vastaisesti, koska se ei toiminut kilpailulaissa
tarkoitettuna yrityksenä. Kyseisen sopimusehdon on katsottava perustuvan hallintovaltuuksiin, joita
kunta käyttää aluekehityssuunnittelun alalla.

3. Valtioneuvoston oikeudellinen osasto (Afdeling Rechtspraak van de Raad van State (ARRS)),
7. toukokuuta 2003, 200202457/1 200202516/1, 200201196/1, Centrale organisaties voor de
vleesgroothandel vastaan maatalous-, ympäristö ja kalastusministeriö

Muutoksenhakijat vetosivat perustamissopimuksen 82 artiklaan hakiessaan muutosta
renderointitariffeihin, joita Rendac B.V. veloitti tariffien hyväksymisestä renderointilain (Destructiewet)
nojalla annettujen asetusten mukaisesti. Oikeudellinen osasto jätti avoimeksi kysymyksen siitä, onko
Rendac B.V:lle, joka on Alankomaiden ainoa renderointilain nojalla toimiva renderointiyritys, myönnetty
perustamissopimuksen 86 artiklassa tarkoitettuja erityis- tai yksinoikeuksia. Oikeudellinen osasto katsoi
kuitenkin, ettei Rendac sovella kilpailulain 24 §:n vastaisia tariffeja. Renderointilain 21 §:ssä säädetään,
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että renderointipalveluista saatavat kokonaistulot eivät saa ylittää todellisia kustannuksia. Tariffeille on
saatava vuosittain ministeriön hyväksyntä. Tällä menettelyllä voidaan varmistaa, että Rendec ei voi
käyttää väärin määräävää asemaansa. Ei ole syytä olettaa, että Rendacin veloittamat tariffit olisivat
kohtuuttomia.

4. Korkein oikeus, 6. kesäkuuta 2003, Co1/183 HR, NOS ym. vastaan De Telegraaf

Korkeinta oikeutta pyydettiin jälkeen antamaan tuomio julkisten yleisradioyhtiöiden (NOS) radio- ja tv-
ohjelmaluetteloiden suojaamisesta julkaisemiselta De Telegraaf -lehdessä. Korkein oikeus viittasi
asioissa Magill ja Oscar Bronner annettuihin tuomioihin todeten, että arvioitaessa, ovatko NOS ja muut
osapuolet käyttäneet väärin määräävää asemaa, on erittäin tärkeää selvittää, onko olemassa kyseisen
menettelyn oikeuttavia objektiivisia perusteita. Tähän seikkaan perustuva arviointi ja vastaus siihen
kysymykseen, voidaanko NOS:n ym. kieltäytymistä lisenssin myöntämisestä pitää kohtuullisena
menettelynä, eivät ole kaikilta osin täysin yhteneväisiä. Rotterdamin tuomioistuimen kyseenalaistetussa
tuomion kohdassa todettiin, että tuomioistuin ei ollut kyennyt löytämään painavia perusteita syille, joilla
NOS ym. olivat perustelleet kieltäytymistään toimituksista. Tuomioistuin katsoi sen vuoksi, ettei
kieltäytymiselle ollut objektiivisia perusteita. Tuomio oli kohtuullinen ja riittävästi perusteltu, sillä se
liittyi välipäätökseen.

5. Utrechtin tuomioistuin, 27. elokuuta 2003, asia N:o 14174/HAZ 02-396, Inexco Nederland B.V.
vastaan Laurus Nederland B.V.

Tuomioistuin katsoo, että Lauruksen ja Inexcon tekemä sopimus ja kyseiseen sopimukseen perustuvat
maitotuotteiden hinnankorotukset ovat päteviä, jos todetaan, että alankomaalaiset maitotuotteiden
tuottajat eivät muodostaneet perustamissopimuksen 81 artiklassa tarkoitettua kiellettyä kartellia
hinnankorotusten aikaan eivätkä siten harjoittaneet yhteishinnoittelua. Kartellista tai yhdenmukaistetuista
hinnoista ei ollut näyttöä.

Yhdistynyt kuningaskunta

Ylioikeus (High Court) sovelsi perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklaa seuraavissa tuomioissa:

1. Arkin vastaan Borchard Lines Ltd ym., asia nro 1997 Folio nro 956, 10. huhtikuuta 2003

Kahden linjakonferenssin ei todettu rikkoneen 82 artiklaa, sillä kilpailijoiden poistamispyrkimyksistä ei
ollut näyttöä, eikä 81 artiklaa, sillä yhdenmukaistetut maksut olivat linjakonferensseja koskevan
ryhmäpoikkeuksen mukaisia.

2. Bernard Crehan vastaan Inntrepreneur Pub Company and Brewman Group Ltd, asia nro CH 1998
C801, 26. kesäkuuta 2003

Viitaten tapaukseen (C-453/99 Crehan v. (1) Courage (2) Inntrepreneur), joka liittyi käsiteltävänä
olleeseen oluen ostovelvollisuuteen, yhteisöjen tuomioistuin totesi, että 81 artiklaa rikkovan sopimuksen
osapuolilla saattoi olla oikeus nostaa vahingonkorvauskanne rikkomisen perusteella. Yhdistyneen
kuningaskunnan tuomioistuin totesi kuitenkin oluen ostovelvollisuutta koskevassa tuomiossaan, että
81 artiklaa ei ollut rikottu, sillä markkinat olivat säilyneet huomattavan avoimina kilpailulle.
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D – Komission ja kansallisten tuomioistuinten välisestä yhteistyöstä 
vuonna 1993 annetun tiedonannon soveltaminen

Vuonna 2003 komission kilpailun pääosasto vastasi kuuteen espanjalaisilta tuomioistuimilta
tulleeseen pyyntöön, jotka koskivat öljy-yhtiöiden ja huoltoasemayritysten välisiä siviili- ja
kauppaoikeudellisia riitoja. Pyynnöt tulivat Madridin alioikeudelta nro 4 (Juzgado de Primera
Instancia n 4, 17. joulukuuta 2002 päivätty pyyntö, joka kirjattiin saapuneeksi kilpailun pääosastossa
7. tammikuuta 2003), Gironan alioikeudelta nro 1 (17. päivänä helmikuuta päivätty pyyntö, joka
kirjattiin saapuneeksi 24. helmikuuta 2003), Madridin alioikeudelta nro 39 (28. huhtikuuta 2003
päivätty pyyntö, joka kirjattiin saapuneeksi 2. kesäkuuta 2003), Madridin alioikeudelta nro 51
(24. kesäkuuta 2003 päivätty pyyntö, joka kirjattiin saapuneeksi 11. kesäkuuta 2003), Madridin
alioikeudelta nro 58 (10. heinäkuuta 2003 päivätty pyyntö, joka kirjattiin saapuneeksi
8. elokuuta 2003) ja Madridin alioikeudelta nro 55 (15. syyskuuta 2003 päivätty pyyntö, joka
kirjattiin saapuneeksi 24. lokakuuta 2003). Kilpailun pääosaston johtaja vastasi näihin pyyntöihin
10. helmikuuta 2003, 17. maaliskuuta 2003, 18. heinäkuuta 2003, 28. heinäkuuta 2003,
23. syyskuuta 2003 ja 10. joulukuuta 2003 päivätyillä kirjeillä.

Pyyntöjen sisältö oli paljon samankaltainen. Niissä tiedusteltiin, onko huoltoasemayrittäjä luokiteltava
kauppaedustajaksi vai riippumattomaksi jälleenmyyjäksi sopimukseen sisältyvien kaupallista riskiä
koskevien lausekkeiden vuoksi, sovelletaanko vertikaalisia rajoituksia koskevaa asetusta (EY)
N:o 2790/1999 asian osapuolten perussopimussuhteeseen ja noudattaako kyseinen sopimussuhde
yhteisön kilpailuoikeutta. Kauppaedustajan ja jälleenmyyjän välistä eroa yhteisön kilpailulainsäädännön
nojalla koskevat komission vastaukset perustuivat suurelta osin 24. toukokuuta 2000 annettujen
vertikaalisia rajoituksia koskevien suuntaviivojen (116) 12–20 kohtaan. Komissio selvitti
tuomioistuimille myös asetuksen (EY) N:o 2790/1999 käytännön soveltamista, erityisesti
yksinostolausekkeiden kestoa ja markkinoiden sulkemisvaikutusta. Tähän kysymykseen annetuissa
komission vastauksissa viitattiin vertikaalisia rajoituksia koskevien suuntaviivojen 138–160 kohtaan.

Pääosasto vastasi 9. huhtikuuta 2003 myös kahteen yhteistyöpyyntöön, jotka Juzgado Central de
Instrucción nro 1 oli esittänyt 11. ja 19. marraskuuta 2002 ja jotka liittyivät polttoainealalla toimivien
yritysten soveltamia käytäntöjä koskeviin rikosoikeudellisiin menettelyihin kyseisessä tuomioistuimessa.
Kyseiset pyynnöt eivät ole varsinaisesti yhteistyöstä vuonna 1993 annetussa tiedonannossa tarkoitettuja
yhteistyöpyyntöjä, sillä niihin liittyvässä kansallisessa menettelyssä ei mitä ilmeisimmin pyritty
soveltamaan perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklaa vaan kansallista rikoslainsäädäntöä.
Tuomioistuimen esittämät pyynnöt olivat melko yleisluontoisia ja koskivat neljää komission aiemmin
käsittelemää kilpailuasiaa, joissa oli kyse polttoainemyynnistä. Asiasta vastaavan yksikön johtaja selvitti
tuomioistuimelle antamassaan vastauksessa kyseisten menettelyiden kulkua ja lopputulosta (eli
lopetettiinko asian käsittely tai lähetettiinkö osapuolille hallinnollinen kirje). Tuomioistuin pyysi lisäksi
joitakin komission käsiteltävinä oleviin asioihin liittyviä asiakirjoja. Koska kyseinen kansallinen
menettely oli kuitenkin luonteeltaan rikosoikeudellinen, pääosasto pyysi tuomioistuimelta lisäselvityksiä
kansallisen menettelyn kohteesta ja pyydettyjen tietojen luonteesta ennen päätöstä siitä, voidaanko
kyseiset asiakirjat luovuttaa niitä pyytäneelle tuomioistuimelle. Komissio ei ole vielä saanut vastausta
pyyntöönsä.

¥116∂ EYVL C 291, 13.10.2000, s. 1.
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V  – TILASTOT

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

1 Toiminta vuonna 2003

1.1 Vuonna 2003 käsittelyyn otetut uudet asiat117  118

1.2 Vuonna 2003 loppuun käsitellyt asiat119 120

Laji Lukumäärä %

Asetuksen N:o 17/62 mukaiset ilmoitukset 71 27

Kantelut 94 36

Viran puolesta ¥117∂ 97 37

Yhteensä 262 100

Direktiivin 2002/21/EY ¥118∂ 7 artiklan mukaiset ilmoitukset 40

¥117∂ Asian käsittely viran puolesta tapahtuu komission omasta aloitteesta.
¥118∂ Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi, annettu 7 päivänä maaliskuuta 2002, sähköisten viestintäverkkojen ja

-palvelujen yhteisestä sääntelyjärjestelmästä.

Muodollisella päätöksellä Epämuodollisella menettelyllä

81 artiklan rikkominen 6 ¥119∂ Hallinnollinen kirje (81/1, 82) 9

82 artiklan rikkominen 4 ¥120∂ Hallinnollinen kirje (81/3) 16

Puuttumattomuustodistus 6 Kielteinen hallinnollinen kirje 2

Poikkeuslupa 27 Kantelun hylkääminen 50

Kantelun hylkääminen 7 Käsittelyn lopettaminen hallinnollisella kirjeellä 218

Ei vastalauseita 1

Päätös 86 artiklan nojalla 0

Päätös 85 artiklan nojalla 0

Yhteensä 24 Yhteensä 295

¥119∂ Lisäksi yhdellä päätöksellä muutettiin (samasta asiasta) vuonna 2002 tehtyä kieltopäätöstä. 
¥120∂ Näistä päätöksistä yhdellä kumottiin aiemmin tehty välitoimia koskeva päätös. 
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2 Katsaus neljään viime vuoteen

2.1 Käsiteltävien asioiden määrän kehitys

2.2 Käsittelyyn tulleiden 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 (121)

1 Saadut ilmoitukset 1998–2003

Huom. Joistakin asioista tehdään kaksi lopullista päätöstä, joista toisella asia siirretään osittain jäsenvaltion käsiteltäväksi ja
toinen tehdään siitä osasta asiaa, jota ei ole siirretty jäsenvaltiolle.

Kalenterivuoden päättyessä keskeneräiset asiat

2000 2001 2002 2003

Ilmoitukset 374 313 285 290

Kantelut 359 333 327 267

Viran puolesta 202 195 193 203

Yhteensä 935 841 805 760

Vuoden kuluessa kirjatut uudet asiat

2000 2001 2002 2003

Ilmoitukset 101 94 101 71

Kantelut 112 116 129 94

Viran puolesta 84 74 91 97

Yhteensä 297 284 321 262

Vuoden kuluessa loppuun käsitellyt asiat

2000 2001 2002 2003

Muodolliset päätökset  36 54 33 24

Epämuodolliset menettelyt 343 324 330 295

Yhteensä 379 378 363 319

¥121∂ Sellaisena kuin se on muutettuna 30. kesäkuuta 1997 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 1310/97 (EYVL L 180,
9.7.1997).

1998 1999 2000 2001 2002 2003

Ilmoitetut asiat 235 272 345 335 277 212

Vaiheessa 1 peruutetut ilmoitukset 5 7 8 8 3 0

Vaiheessa 2 peruutetut ilmoitukset 4 5 6 4 1 0

Lopulliset päätökset 238 270 345 340 275 231

Lopullisella päätöksellä lopetettujen
asioiden kokonaismäärä 235 269 341 334 264 230
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2 Asetuksen 6 artiklan nojalla tehdyt päätökset vuosina 2000–2003

3 Asetuksen 8 artiklan nojalla tehdyt päätökset vuosina 2000–2003

4 Siirtopäätökset vuosina 2000–2003

5 Asetuksen 7 artiklan nojalla tehdyt päätökset vuosina 2000–2003

2000 2001 2002 2003

6 artiklan 1 kohdan a alakohta 1 0,3 % 1 0,3 % 1 0,4 % 0 0 %

6 artiklan 1 kohdan b alakohta ilman 
sitoumuksia

293 85,9 % 299 89,2 % 242 93,1 % 203 9,1 %

6 artiklan 1 kohdan c alakohta 19 5,6 % 22 6,6 % 7 2,7 % 9 4 %

Asiat, joissa hyväksyttiin sitoumuksia 
vaiheessa 1

28 8,2 % 13 3,9 % 10 3,8 % 11 4,9 %

Yhteensä 341 100 % 335 100 % 260 100 % 223 100 %

2000 2001 2002 2003

Päätökset 8 artiklan 2 kohdan nojalla, 
ehdoin ja velvoittein

12 70,6 % 10 50 % 5 56 % 6 75 %

Päätökset 8 artiklan 2 kohdan nojalla, ilman 
ehtoja ja velvoitteita

3 17,7 % 5 25 % 2 22 % 2 25 %

Kiellot 8 artiklan 3 kohdan nojalla 2 11,7 % 5 25 % 0 0 % 0 0 %

Luovutusmääräykset 8 artiklan 4 kohdan 
nojalla

0 0 % 0 0 % 2 22 % 0 0 %

Yhteensä 17 100 % 20 100 % 9 100 % 8 100 %

2000 2001 2002 2003

9 artikla (jäsenvaltion pyyntö) 6 10 10 10

9 artikla (siirtäminen kokonaan tai osittain jäsenvaltiolle) 6 7 13 9

22 artiklan 3 kohta 0 0 2 1

2000 2001 2002 2003

Lupa poiketa lykkäysvelvoitteesta 7 artiklan 4 kohdan nojalla 4 5 14 8
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C – Valtiontuki

1 Vuonna 2003 kirjatut uudet asiat

2 Komission vuonna 2003 tekemät päätökset122

3 Jäsenvaltioiden vuonna 2003 ryhmäpoikkeusasetusten nojalla ilmoittamat asiat 
jäsenvaltioittain eriteltyinä

Maatalous Liikenne 
ja  hiili Kalastus Muut Yhteensä

Ennakkoon ilmoitettu  tuki PN Ei saatavilla Ei saatavilla Ei saatavilla 22 22

Ilmoitettu tuki N 268 30 35 306 639

Ilmoittamatta jätetty  tuki NN 29 12 7 53 101

Voimassa oleva tuki E 0 0 0 18 18

Aloitetut menettelyt C 9 9 1 55 74

Kantelut, viran puolesta  
aloitetut ja oletetut asiat

CP Ei saatavilla Ei saatavilla 0 177 177

Yhteensä 306 51 43 631 1031

Maatalous Liikenne 
ja  hiili Kalastus Muut Yhteensä

Ei vastalauseita 269 36 0 237 542

Muodolliseen  
tutkintamenettelyyn 
liittyvät  päätökset

Menettelyn  
aloittaminen

9 6 1 55 71

Myönteiset  
päätökset

2 3 22 18 45

Kielteiset 
päätökset

4 0 2 20 26

Ehdolliset  
päätökset

0 1 0 7 8

Aiheelliset  toimenpiteet 0 0 0 19 19

Muut päätökset ¥122∂ 10 2 5 18 35

Yhteensä 294 48 30 374 746

¥122∂ Muut päätökset koskevat muun muassa oikaisuja, kielellisiä tarkituksia, aiempien päätösten muuttamista, päätösten
kumoamista ja ilmoituksen peruuttamista.

EU BE DK DE ES FR EL IE IT LU AT NL FI PT SE UK

Koulutustuki 53 2 10 4 1 11 1 1 1 22

Pk-yritykset 142 3 13 14 6 1 56 4 1 44

Työllisyystuki 8 2 1 4 1

Yhteensä 203 5 0 25 18 1 7 1 71 0 5 2 0 1 0 67
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4 Kehitys vuosina 1992–2003123

5 Päätökset jäsenvaltioittain

Tehdyt päätökset 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Ei vastalauseita 473 399 440 504 373 385 308 258 330 315 271 237

Muodolliseen  
tutkinta-
menettelyyn 
liittyvät  
päätökset

Menettelyn 
aloittaminen

30 32 40 57 43 68 66 62 65 67 62 55

Myönteiset 
päätökset

25 19 15 22 14 18 16 28 11 15 29 18

Kielteiset 
päätökset

8 6 3 9 23 9 31 30 5 26 37 20

Ehdolliset 
päätökset

7 1 2 5 3 5 8 3 0 3 5 7

Aiheelliset toimenpiteet / muut 
päätökset ¥123∂ 9 10 27 22 18 17 31 63 34 25 33 37

Yhteensä 552 467 527 619 474 502 460 444 445 451 437 374

¥123∂ Ks. alaviite 1.

EU BE DK DE ES FR EL IE IT LU AT NL FI PT SE UK

Ei vastalauseita 237 10 7 56 15 30 9 3 32 1 8 20 3 4 13 26

Muodolliseen  
tutkinta-
menettelyyn 
liittyvät  
päätökset

Menettelyn 
aloittaminen

55 4 1 9 4 6 12 2 10 1 6

Myönteiset 
päätökset

18 2 5 4 1 2 1 1 2

Kielteiset 
päätökset

20 3 3 2 4 1 3 1 1 2

Ehdolliset 
päätökset

7 2 1 1 1 1 1

Aiheelliset toimenpiteet 19 1 1 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1

Muut päätökset ¥123∂ 18 1 8 3 1 1 1 3

Yhteensä 374 21 9 84 30 45 10 5 52 2 14 34 4 8 14 41
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VI  – TUTKIMUKSET

Kilpailun pääosasto tilasi vuonna 2003 yhteensä 19 tutkimusta, joista yhdeksän on valmistunut. Näistä
kahdeksan on luottamuksellisia.

Lisäksi vuonna 2002 tilatuista tutkimuksista 18 valmistui vuonna 2003. Näistä kymmenen on
luottamuksellisia.

1 Kilpailuoikeus

WRC & Ecologic: tutkimus kilpailusääntöjen soveltamisesta vesitalouteen Euroopan yhteisössä

Tutkimuksen (124) tarkoituksena oli laatia selvitys EY:n kilpailusääntöjen soveltamisesta vesitalouteen
kuvaamalla EY:n ja sen jäsenvaltioiden vesitalousjärjestelmän oikeudellisia ja taloudellisia puitteita,
kartoittamalla mahdollisuuksia kilpailun lisäämiseen (tai tarvittaessa syitä siihen, ettei kilpailua pyritä
lisäämään) ja sääntelypuitteiden parantamiseen sekä tarkastelemalla tapoja, joilla EY:n kilpailusäännöillä
voidaan tukea tehokasta kilpailua vesitalouden nykyisten kilpailurakenteiden puitteissa.

Selvityksessä luodaan katsaus tärkeimpiin kysymyksiin pyrkimättä kuitenkaan käsittelemään niitä
kaikkia yksityiskohtaisemmin. Selvityksessä esitetään lyhyt kuvaus vesitalouteen sovellettavista
oikeudellisista järjestelmistä EU:ssa sekä yleiskuvaus 15 jäsenvaltion vesi- ja jätevesipalveluiden
rakenteesta ja omistussuhteista. Selvityksen liitteenä on katsaus tilanteeseen yksittäisissä maissa. Lisäksi
selvityksessä tarkastellaan lyhyesti vesitalouteen liittyviä keskeisiä taloudellisia kysymyksiä. Selvityksen
kolmantena aiheena on vesitalousmarkkinoiden kilpailukäsitteistö, jossa tehdään ero markkinoista
käytävän kilpailun (ts. yksinoikeudesta vesihuoltopalvelun tarjoamiseen käytävä kilpailu) ja markkinoilla
käytävän kilpailun (ts. verkoston yhteiskäyttö jne.) välillä. Neljänneksi selvityksessä tarkastellaan EU:n
kilpailusääntöjen ja -politiikan vaikutusta kilpailuun vesitalousmarkkinoilla. Lopuksi selvityksessä
kuvaillaan sisämarkkinasääntöjä ja erityisesti julkisiin hankintoihin liittyviä sääntöjä sekä yksilöidään
sääntelyratkaisuja (keskittymällä talouden sääntelijöihin), joilla voitaisiin täydentää kilpailusääntöjen ja
-politiikan soveltamista vesitalouteen.

Tutkimuksessa ei pyritty tekemään lopullisia päätelmiä vesitalouden avaamisesta kilpailulle vaan
tarkoituksena oli selvittää EU:n kilpailusääntöjen ja -politiikan tarjoamia eri vaihtoehtoja. Lisäksi
pyrittiin herättämään kysymyksiä ja keskustelua.

Vapaiden ammattien sääntelyn taloudelliset vaikutukset eri jäsenvaltioissa), Institut für Höhere
Studien, Wien, 2003

Kootakseen jäsenneltyä tietoa vapaisiin ammatteihin sovellettavista sääntelyjärjestelmistä ja niiden
taloudellisista vaikutuksista kilpailun pääosasto teetti vuonna 2002 riippumattoman tutkimuksen
vapaiden ammattien sääntelyn taloudellisista vaikutuksista eri jäsenvaltioissa. Raportti valmistui

¥124∂ Tutkimus on saatavilla kokonaisuudessaan kilpailun pääosaston verkkosivulla osoitteessa http://europa.eu.int/comm/
competition/publications/publications/#water.
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maaliskuussa 2003 ja on saatavilla kilpailun pääosaston verkkosivuilla (125). Raportissa on kolme osaa:
I osa sisältää pääraportin, II osassa esitellään joitakin tapausesimerkkejä ja III osassa on viitteet ja liitteet.

Tutkimuksen kattamia ammatteja ja maiden välisiä eroja vertaillaan nk. sääntelyindeksien perusteella.
Tutkimus koskee oikeudellisia palveluja (asianajajat ja notaarit), kirjanpitopalveluita (kirjanpitäjät,
tilintarkastajat ja veroneuvojat), teknisiä palveluita (arkkitehdit ja insinöörit) ja apteekkipalveluita
(apteekkien farmaseuttinen henkilökunta. Indeksit koskevat markkinoilletulon sääntelyä ja
markkinakäyttäytymisen sääntelyä, ja lisäksi on käytössä kokonaisindeksi. Itävalta, Italia, Luxemburg,
Saksa (yhtä poikkeusta lukuun ottamatta) ja mahdollisesti Kreikka ovat maita, joissa ammatteihin
kohdistuva sääntely on kokonaisuudessaan tiukinta. Belgia, Ranska, Portugali ja Espanja näyttävät
olevan maita, joissa sääntelyaste on keskitasoa, kun taas Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Ruotsissa ja
Tanskassa (farmaseutteja lukuun ottamatta), Alankomaissa, Irlannissa ja Suomessa sääntely on
keskimääräistä vähäisempää.

Tutkimuksessa todetaan lisäksi, että vähäisemmän sääntelyn maissa ei ole merkkejä ongelmista.
Tutkimustulosten perusteella näyttäisi lisäksi siltä, että vähäisempi sääntely ei estä vaan pikemminkin
vauhdittaa vaurastumista, sillä vähäisemmän sääntelyn maissa tulot ammatinharjoittajaa kohden ovat
pienemmät, mutta koska ammatinharjoittajien määrä on suhteellisesti tarkasteltuna suurempi,
ammattialan kokonaisliikevaihto on suurempi.

Tutkimukset media-alalla käytetystä markkinoiden määritelmästä – oikeudellinen vertailuanalyysi (126)

Tutkimuksissa analysoidaan markkinoiden määrittelykriteereitä, joita EU:n toimielimet (erityisesti
komissio) käyttävät soveltaessaan kilpailulainsäädäntöä media-alalla. Kyseisten kriteereiden perusteella
laadittiin arviointikriteerit sääntelyvälineiden ja oikeuskäytännön arviointia varten.

Bird & Bird Researchin tutkimuksessa analysoidaan lisäksi samojen kriteereiden perusteella neljän
jäsenvaltion (Ranska, Saksa, Italia ja Yhdistynyt kuningaskunta) kilpailu- ja media-alan
erityislainsäädäntöä. Institute of European Media Law e.V:n (EMR) tutkimuksessa tarkastellaan
vastaavaa lainsäädäntöä yhdeksässä muussa jäsenvaltiossa (Itävalta, Belgia, Tanska, Suomi, Kreikka,
Irlanti, Luxemburg, Alankomaat ja Ruotsi).

Tutkimuksissa arvioidaan käytettyjen määritelmien johdonmukaisuutta ja yhtenäisyyttä markkinoiden
määrittelylle asetettujen tavoitteiden kannalta. Arvioinnissa otetaan huomioon markkinoiden määrittelyn
tärkeä asema kilpailuoikeudellisessa analyysissa ja sen käytännön merkitys suhteessa yritysten
päätöksentekoon.

Analyysi monenvälisistä lisensseistä (127)

Tämä tutkimus toteutettiin osana katsausta, jonka komissio laati perustamissopimuksen 81 artiklan 1 ja
3 kohdan soveltamisesta patenttipooleihin ja immateriaalioikeuksiin koskeviin ristikkäisiin lisenssijärjes-

¥125∂ Linkki tiivistelmään ja koko raporttiin. Koko raportti on saatavilla vain englanninkielisenä. Raportissa esitetyt
näkemykset ovat tekijöiden omia. Komissio ei ole esittänyt eikä millään tavoin ilmaissut hyväksyvänsä kyseisiä
näkemyksiä, eikä niitä voida pitää komission tai sen yksiköiden kannanottoina. Euroopan komissio ei takaa raporttiin
sisältyvien tietojen paikkansapitävyyttä eikä ota vastuuta niiden käytöstä.

¥126∂ Toimeksisaaja: Bird & Bird Research ja Institute of European Media Law e.V. (EMR). Tutkimukset ovat saatavilla
osoitteessa http://europa.eu.int/comm/competition/publications/publications/.

¥127∂ Toimeksisaaja: Charles River Associates Ltd. Tutkimusraportti on saatavilla kokonaisuudessaan osoitteessa http://europa.eu.int/
comm/competition/antitrust/legislation/multiparty_licensing.pdf.
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telyihin monenvälisten lisenssijärjestelyiden ja patenttipoolien ottamiseksi kattavammin huomioon
tekniikan siirtoa koskevassa ryhmäpoikkeusasetuksessa.

2 Sulautumat

Yksipuolisten vaikutusten taloudellinen merkitys

Komissio rahoitti horisontaalisia sulautumia koskevien suuntaviivojen valmisteluvaiheessa
tutkimusraportin aiheesta ”The Economics of Unilateral Effects”. (128) Raportin laati Toulousen yliopiston
tutkimusryhmä, johon kuuluivat professorit Patrick Rey, Marc Ivaldi, Bruno Julien, Paul Seabright ja
Jean Tirole.

Raportissa tarkastellaan olosuhteita, joissa kahden kilpailevan yrityksen välinen sulautuma
(horisontaalinen sulautuma) voi vähentää merkittävästi kilpailua markkinoilla myös siinä tapauksessa,
että markkinoilla ei harjoiteta sulautumisen jälkeen yhteensovitettua toimintaa (yhteinen määräävä
asema).

Käsitteiden tasolla tutkimuksessa erotetaan toisistaan kolme horisontaalisten sulautumien vaikutusta,
joiden perusteella lopullinen markkinatasapaino sulautumisen jälkeen määräytyy. Nämä vaikutukset ovat
seuraavat: (i) sulautuvat yritykset toimivat yhtenä kokonaisuutena, (ii) kilpailijoiden reaktiot ja
(iii) palautteen vaikutus sulautuman seurauksena syntyvään yritykseen. Tutkimuksen toteuttajat
tarkastelevat kolmivaiheisessa analyysissa sulautumien yksipuolisia vaikutuksia niiden
kokonaisvaikutusten kartoittamiseksi.

Markkinoista, joille on ominaista hintakilpailu, voidaan todeta seuraavaa:

– Yksi kokonaisuus: Sulautuman välittömin vaikutus on hintakilpailun häviäminen sulautuvien yritysten
väliltä. Jos toinen sulautuvista yrityksistä olisi korottanut hintojaan ennen sulautumaa, se olisi
menettänyt osan myynnistään toiselle sulautuvalle yritykselle. Sulautuminen poistaa tämän
vaikutuksen.

– Reaktiot: Myös muut kuin sulautuvat yritykset, jotka toimivat samoilla markkinoilla, voivat hyötyä
kilpailupaineen heikkenemisestä sulautuman myötä, sillä sulautuvien yritysten hintojen korottaminen
voi siirtää osan kysynnästä kilpaileville yrityksille, jotka puolestaan voivat päätyä korottamaan
hintojaan (kilpailijoiden reaktio).

– Palaute: Kilpailijoiden suunnalta tulevan kilpailupaineen heikkeneminen edellä kuvatulla tavalla voi
vahvistaa sulautuvien yritysten kannustinta korottaa ensin hintojaan.

Tutkimuksen toteuttajat analysoivat sen jälkeen vastaavasti määrään perustuvaa kilpailua (markkinoilla,
joilla yritysten tekemät määrä- tai tuotospäätökset ovat tärkein hintatasoon vaikuttava tekijä). Tällöin
varsinkin kilpailijoiden reaktio muuttuu, sillä kilpailijoihin voi kohdistua sulautuvien yritysten suunnalta
painetta tuotoksen vähentämiseen (ja hintojen korottamiseen).

Tutkimuksen toteuttajat ehdottavatkin, että sulautuma-analyysissa erotetaan toisistaan markkinat, joilla
kilpailua käydään pääasiassa hinnoilla, ja markkinat, joilla tärkein kilpailutekijä on määrä (tuotos).

¥128∂ Raportti on saatavilla osoitteessa http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/review.
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Tutkimuksessa tarkastellaan lisäksi yksinomaisen määräävän aseman käsitettä ja tasapainottavia
tekijöitä, keskittymäindikaattoreiden käyttöä, tuotteiden eriyttämistä (ja tuotteiden painopisteiden
muuttamista) sekä muita tekijöitä, kuten tehokkuuden lisääntymistä, markkinoilletuloa, markkinoilta
poistumista ja potentiaalista kilpailua.

Tutkimusraportissa esitellään lopuksi yksipuolisten vaikutusten analysoinnissa käytettäviä
kvantitatiivisia menetelmiä. Tutkimuksen toteuttajat ovat päätyneet käyttämään nk. empiirisiä
rakennemenetelmiä, joissa tilastotekniikat yhdistetään kilpailukäyttäytymisen malleihin.

3 Valtiontuki (129)

Menetelmät ja indikaattorit, joita jäsenvaltiot käyttävät määrittääkseen aluetukikelpoiset alueet kaudelle
2000–2006 (130)

Analyysi laadittiin osana alueellisia valtiontukia koskevien suuntaviivojen (131) tarkistamista vuonna
2006 alkavalle kaudelle. Analyysissa tarkastellaan kriteereitä, joita jäsenvaltiot käyttävät
määrittääkseen alueet, joille voidaan myöntää 87 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukainen poikkeus
kaudelle 2000–2006. Lisäksi analyysissa esitellään kriteereiden tehokkuutta mittaavia tutkimuksia.

Tutkimuksen perusteella voidaan päätellä, että jäsenvaltiot noudattavat hyvin suuntaviivoissa asetettuja
vaatimuksia, vaikka käytetyissä kriteereissä on melko suuria eroja. Vuonna 2000 alkaneesta kaudesta ei
ole vielä saatavilla kovin monia tutkimuksia, mutta vuotta 2000 edeltävästä kaudesta on laadittu useita
tutkimuksia, joista on hyötyä myös vuodesta 2000 alkaneen kauden analysoinnissa.

Alueellisia valtiontukia koskevien yhteisön suuntaviivojen tarkistaminen (132)

Analyysi laadittiin osana alueellisia valtiontukia koskevien suuntaviivojen (133) tarkistamista vuonna 2006
alkavalle kaudelle. Analyysissa tarkastellaan 87 artiklan 3 kohdan c alakohdan poikkeuksen
soveltamisalaan kuuluvien alueiden kehitystarpeita ja niihin liittyviä tukimuotoja.

Tutkimuksessa tuodaan esiin tukivälineiden vahvuudet ja heikkoudet suhteessa alueellisiin ongelmiin.
Tutkimuksessa ehdotetaankin joustavuuden lisäämistä suhteessa tukivälineiden valintaan. Pienyrityksille
myönnettävät koulutus- ja neuvontatuet ovat yleensä varteenotettava vaihtoehto suuryrityksille
myönnettäville investointituille.

¥129∂ http://europa.eu.int/comm/competition/state_aid/regional/.
¥130∂ Toimeksisaaja: LRDP Ltd.
¥131∂ EYVL C 74, 10.3.1998, s. 9, sellaisina kuin suuntaviivat ovat muutettuina EYVL:ssä C 258, 9.9.2000, s. 5.
¥132∂ Toimeksisaaja: IBEX Consultants Ltd.: http://europa.eu.int/comm/competition/state_aid/regional/.
¥133∂ EYVL C 74, 10.3.1998, s. 9; muutettuina: EYVL C 258, 9.9.2000, s. 5.
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VII – REAKTIOT XXXII KILPAILUPOLITIIKKAA KOSKEVAAN 
KERTOMUKSEEN

A – Euroopan parlamentti

Euroopan parlamentin päätöslauselma komission XXXII:sta kilpailupolitiikkaa 
koskevasta kertomuksesta (2002) ja komission vastaus; Euroopan parlamentin 
päätöslauselma kilpailupolitiikasta (B5-0047/2004, P5_TA-PROV(2004)0053)

1 Esittelijät: Christa Randzio-Plath ja Benedetto Della Vedova

2 Euroopan parlamentin viite: B5-0047/2004

3 Hyväksymispäivä: 29. tammikuuta 2004

4 Asia: Komission kilpailupolitiikka

5 Toimivaltainen parlamentin valiokunta: Talous- ja raha-asioiden valiokunta

6 Päätöslauselman asiayhteys:

Euroopan parlamentti tarkastelee kilpailupolitiikkaa koskevan kertomuksen (tällä kertaa vuotta 2002
koskevan XXXII kertomuksen) hyväksymisen yhteydessä yleisesti kaikkia kilpailupolitiikan osa-alueita.

7 Tekstin ja parlamentin pyyntöjen tarkastelu:

Parlamentti on tyytyväinen XXXII kilpailupolitiikkaa koskevaan kertomukseen ja komission tässä
yhteydessä tekemään työhön, samoin kuin parlamentin ja komission väliseen hedelmälliseen
vuoropuheluun. Parlamentti pitää erittäin tärkeänä uudistamisprosessia, joka käynnistettiin kilpailu- ja
sulautumasääntöjen uudenaikaistamisella. Se kannustaa komissiota jatkamaan työtään menettelyjen
yhdenmukaistamiseksi ja valtiontukivalvonnan avoimuuden lisäämiseksi. Parlamentti korostaa
oikeusvarmuuden tärkeyttä yrityksille, kun kyseessä on kilpailusääntöjen ja sopimusten yhdenmukaisuus
sekä toimivallan jako. Se korostaa tasapuolisten edellytysten tärkeyttä kilpailusääntöjen soveltamiselle
kaikissa jäsenvaltioissa. Parlamentti pahoittelee, että energiamarkkinoiden vapauttamisen yhteydessä on
esiintynyt viivästyksiä ja epäsymmetrisyyttä, jotka ovat jo vääristäneet kilpailua. Se kannattaa komission
aloitetta vapaiden ammattien tarkastelusta kilpailulainsäädännön valossa ja ehdottaa muutoksia
yhteisöjen tuomioistuinten harjoittaman valvonnan järjestämiseen. Lopuksi se onnittelee komissiota siitä,
että se on saanut menestyksekkäästi päätökseen neuvottelut ja kilpailupolitiikkaa koskevat
neuvotteluluvut kymmenen ehdokasvaltion kanssa.
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8 Komission vastaukset päätöslauselman erityiskohtiin sekä sen toteuttamat 
ja suunnittelemat toimet:

Päätöslauselma Komission kanta

4. pitää erityisen tärkeänä kunnianhimoista lainsää-
dännön uudistamisprosessia, joka alkoi kilpailu-
sääntöjen uudenaikaistamisprosessilla ja jatkui
sulautumien valvontaa koskevilla merkittävillä
uudistuksilla, ja kannustaa komissiota nopeutta-
maan työtään kohti uusia ja virtaviivaistettuja
valtiontuen valvonnan menettelyjä EU:n lähestyvää
laajentumista silmällä pitäen; panee merkille, että
komissiolla yrityskeskittymien valvonnan alalla
olevia valtuuksia ollaan laajentamassa kartellilain-
säädäntöä vastaavasti; kiinnittää huomiota siihen,
että yrityskeskittymien valvonnan ja kartellirikos-
ten torjunnan tavoitteiden välillä on perustavanlaa-
tuinen ero; yrityskeskittymiä koskevassa
tutkimuksessa ei kartellirikkomuksista poiketen
oleteta, että yrityskeskittymän osapuolten tavoitteet
ovat laittomia; kehottaa komissiota tarkistamaan
pyrkimyksiä kohti tutkimusvaltuuksien lisäämistä
yrityskeskittymien valvontaa koskevassa asetuk-
sessa; katsoo, että komission olisi joka tapauksessa
tehtävä selväksi, että se aikoo noudattaa yleisesti
sovellettavia prosessioikeuden periaatteita laaties-
saan menettelyjä, mikäli näitä ei yksilöidä itse ase-
tuksessa;

Komissio on samaa mieltä siitä, että yrityskeskit-
tymien valvonnan ja kartellirikosten torjunnan välillä
on merkittäviä eroja. Niiden tavoite on kuitenkin
sama: tehokkaan kilpailun suojelu yhteismarkki-
noilla. Samoin on yhtä tärkeää, että komissiolla on
käytössään tehokkaat välineet tosiseikkojen selvittä-
miseen pannessaan täytäntöön kumpaakin näistä
kilpailupolitiikan avainasemassa olevasta osa-
alueesta.
Komissio tulee aina noudattamaan suhteellisuusperiaa-
tetta käyttäessään sille sulautuma-asetuksen nojalla
kuuluvia täytäntöönpanovaltuuksia.

5. pitää tervetulleena sitä, että kilpailupolitiikan nyky-
aikaistaminen edistyy hitaasti mutta varmasti; kat-
soo, että ilmoitusvaatimuksista luopuminen
varmasti vähentää yrityksiin kohdistuvaa hallinnol-
lista rasitusta; kehottaa jälleen komissiota ottamaan
huomioon yritysten perustellun toivomuksen siitä,
että niille on tarjottava parempi oikeusvarmuus
monimutkaisten ilmoitustapausten yhteydessä ja
tapauksissa, joihin liittyy suuria investointeja; kat-
soo, että tällaisissa tapauksissa komission olisi luo-
tava mahdollisuus tehdä yleinen ratkaisu
sopimusten yhteensopivuudesta yhteisön kilpailu-
sääntöjen kanssa;

Riittävän oikeusvarmuuden takaamiseksi komissio on
viime vuosina kehittänyt jatkuvasti yrityksille
suunnattua ohjausta erityisesti julkaisemalla kattavia
suuntaviivoja. Komissio on myös valmis tarjoamaan
ohjausta yrityksille yksittäistapauksissa, joissa kilpailu-
sääntöjen soveltamiseen liittyy kysymyksiä eikä niihin
löydy vastauksia nykyisistä puitteista. Uusia ohjekir-
jeitä koskevat tarkat järjestelyt esitellään komission
tiedonannossa. Ohjekirjeet ovat merkittävä keino
yritysten oikeusvarmuuden takaamiseksi. Ilmoitusme-
nettelyyn ei voida kuitenkaan palata takaoven kautta,
koska näin vaarannettaisiin uudistuksen perimmäinen
tarkoitus eli EY:n kilpailusääntöjen tehokas ja toimiva
täytäntöönpano.

6. katsoo, että koska kansalliset viranomaiset ja tuo-
mioistuimet soveltavat tulevaisuudessa yhteisön
kartellilainsäädäntöä hajautetusti, ”yhden luukun”
periaate on vakiinnutettava, koska asetuksessa ei
säädetä lainkäyttövallan jakautumisen selkeistä kri-
teereistä; katsoo, että on estettävä tilanne, jossa yri-
tykset joutuvat useisiin rinnakkaisiin menettelyihin
kansallisten kilpailuviranomaisten kanssa; kehottaa
siksi komissiota laatimaan suuntaviivat yritysten
oikeusvarmuuden lisäämiseksi;

EY:n kilpailusääntöjen tehokas täytäntöönpano ja
yhdenmukainen soveltaminen saavutetaan parhaiten
rinnakkaisen toimivallan järjestelmällä, josta on
säädetty asetuksella 1/2003. Asetuksella mahdollis-
tetaan se, että valtuuttavat viranomaiset jakavat työt
mahdollisimman tehokkaasti ja tavalla, joka on yhden-
mukainen Euroopan kilpailuviranomaisten verkoston
toiminnasta annetussa komission tiedonannossa säädet-
tyjen periaatteiden kanssa. Kyseisessä tiedonannossa
esitetyillä periaatteilla varmistetaan, että tapaukset
käsittelee siihen soveltuva viranomainen. Kun rinnak-
kainen toiminta osoittautuu tarpeelliseksi rikkomista-
pausten torjumiseksi tehokkaasti, verkoston jäsenet
yhteensovittavat toimintansa pitkälti keskenään.
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7. katsoo, että kilpailupolitiikan nykyaikaistaminen
voi onnistua vain, jos komissio onnistuu luomaan
tasapuoliset edellytykset kilpailusääntöjen sovelta-
miselle kaikissa jäsenvaltioissa; katsoo, että komis-
sion on tämän vuoksi varmistettava, että luodaan
yhteisön tason vetoomusmenettely, jossa voidaan
käsitellä kansallisten kilpailuviranomaisten päätök-
siä yhteisön kilpailusääntöjen soveltamisesta;

Asetuksella N:o 1/2003 varmistetaan, että EY:n perusta-
missopimuksen 81 artiklassa tarkoitettuja sopimuksia
tarkastellaan aina samojen EY:n kilpailulainsäädännön
normien mukaisesti. Näitä tapauksia koskevat myös
asetuksessa N:o 1/2003 säädetyt tiedotusvelvoitteet.
Kyseiset velvoitteet ovat Euroopan kilpailuviranomaisten
verkoston perusta. Läheinen yhteistyö verkoston
puitteissa kehittää entisestään yhteistä kilpailukulttuuria.
Komissio luottaakin siihen, että tasapuoliset edellytykset
taataan, vaikkei aivan lähitulevaisuudessa voidakaan
ennakoida sellaista institutionaalista kehitystä kuten
yhtenäisen eurooppalaisen oikeusjärjestelmän luominen.

8. korostaa, että valvonnan hajauttaminen ei saa joh-
taa sisämarkkinoilla noudatetun tukipolitiikan joh-
donmukaisuuden vaarantumiseen; korostaa, että
ryhmäpoikkeusten käyttöönottaminen valtiontu-
kien myöntämisen alalla tuo mukanaan vakavia
vaaroja; katsoo, että kartellilainsäädännöstä tehtä-
vien ryhmäpoikkeusten alalla komissio otaksuu
perustellusti, että kansalliset viranomaiset valvovat
sen täytäntöönpanoa, mutta katsoo, että samaa ei
voida odottaa valtiontukien tapauksessa, koska
viranomaiset itse ovat asianosaisia; kehottaa täten
komissiota luomaan riittävän valvontajärjestel-
män, ja jos se ei ole mahdollista, luopumaan ryh-
mäpoikkeuksista valtiontukien valvonnan alalla;

Ryhmäpoikkeuksissa edellytetään, että komissiolle
ilmoitetaan kustakin tukitoimenpiteestä. Komissio
valvoo näin ollen näiden säännösten soveltamista ja voi
tarkastella niiden mukaisesti toteutettuja tukitoimenpi-
teitä.

9. pitää tervetulleena uutta asetusta, jolla perus-
tamissopimuksen 81 artiklan 3 kohtaa sovelletaan
tiettyihin vertikaalisten sopimusten ja yhdenmu-
kaistettujen menettelytapojen ryhmiin moottoriajo-
neuvoalalla, mutta panee merkille, että tästä ei
vielä ole ollut etua kuluttajille, ja kehottaa komis-
siota siksi valvomaan uusien sääntöjen täytäntöön-
panoa tiiviisti ja tarvittaessa tarkistamaan niitä
alkuperäistä ehdotustaan vastaavasti; kehottaa eri-
tyisesti kiinnittämään huomiota riippumattomien
jälleenmyyjien määrän vähenemiseen ja maahan-
tuojien määräävän aseman lujittumiseen joissakin
jäsenvaltioissa; kehottaa komissiota kiinnittämään
erityistä huomiota ongelmiin, joita on ilmennyt
tavassa, jolla valmistajat toimittavat teknisiä tietoja
riippumattomille korjaamoyrittäjille;

Komissio pyrki siirtymäkauden aikana selventämään
sitä, miten asetusta sovelletaan takuujärjestelmiin. Erityi-
sesti se pyrki jakamaan kaikille asianosaisille ohjeita
esitteen ja usein esitettyihin kysymyksiin antamiensa
vastausten muodossa.
Nyt kun siirtymäkausi on ohi, komissio siirtää toimiensa
painopisteen valvontaan ja täytäntöönpanoon. Komissio
tulee myös arvioimaan ryhmäpoikkeuksen toimivuutta
asetuksen N:o 1400/2002 11 artiklan mukaisesti.

10. kehottaa komissiota moottoriajoneuvojen jakelusta
saatujen kokemusten valossa huolehtimaan ennalta
asetuksen vaikutusten arvioinnista myös kartelli-
lainsäädännön alalla niiden menettelyjen mukai-
sesti, joita komission yksiköt jo soveltavat muuhun
lainsäädäntöön;

Komission ryhmäpoikkeusasetukset kilpailurajoitusten ja
esimerkiksi moottoriajoneuvojen jakelun alalla eivät ole
lainsäädäntöä, joka edellyttää vaikutusten arviointia.
Asetuksilla ainoastaan selvennetään, kuinka komissio
suhtautuu yritysten tietynlaiseen toimintaan sovel-
taessaan perustamissopimuksen kilpailusääntöjä.
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14. korostaa, että sähköisestä viestinnästä annetun
direktiivin 2002/21/EY yhteydessä on varmistet-
tava kyseisen direktiivin johdanto-osan 27 kappa-
leen taustalla olevan ajatuksen noudattaminen
siten, että pyritään saavuttamaan parempi tasapaino
kilpailun ja sääntelyn välillä; katsoo, että kansallis-
ten sääntelyviranomaisten olisi koko päätöksente-
koprosessin ajan valvottava, pystytäänkö kilpaillut
markkinat varmistamaan kilpailusäännöillä, ja että
niiden olisi esitettävä kohdennettua sääntelyä vain
siinä tapauksessa, että arvioinnin tulos on kieltei-
nen; uskoo, että yleisenä periaatteena olisi edelleen
oltava, että alakohtaisen viranomaisen sääntelyä
olisi käytettävä vain, jos kilpailusäännöt osoittautu-
vat riittämättömiksi vapaan kilpailun takaamisen
kannalta;

Komissio kannattaa painotusta, jossa pyritään sopivan
tasapainon saavuttamiseen kilpailulainsäädännön ja
alakohtaisen ennakkosääntelyn välillä. Määritellessään
ennakkosääntelyn piiriin sopivia markkinoita kansal-
listen sääntelyviranomaisten pitäisi tukeutua seuraaviin
kolmeen kumulatiiviseen kriteeriin: on olemassa suuria
ja pysyväisluonteisia esteitä, pyrkimys kohti todellista
kilpailua puuttuu ja kilpailuoikeuden keinoin ei pystytä
riittävän hyvin puuttumaan havaittuihin kilpailuon-
gelmiin markkinoilla. Komissio on nimennyt näiden
perusteiden pohjalta 11. helmikuuta antamassaan suosi-
tuksessa 18 markkinaa, joilla alakohtainen ennakko-
sääntely voi olla perusteltua. Se tulee tarkastelemaan
kyseistä luetteloa säännöllisesti samojen perusteiden
pohjalta.

18. katsoo, että nykyistä järjestelmää, jossa asia vie-
dään yhteisöjen tuomioistuimeen, voitaisiin paran-
taa, ja pyytää komissiota tutkimaan, voitaisiinko
Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 225
a artiklan mukaisesti asettaa riippumaton arvioin-
tielin, kuten uusi oikeudellinen työryhmä, jotta tuo-
marit, joilla on erityisasiantuntemusta yritysten
yhteenliittymiin liittyvistä oikeudellisista ja talou-
dellisista seikoista, voivat nopeasti ja tehokkaasti
käsitellä yhteisöjen tuomioistuimeen vietäviä
asioita, ja kehottaa komissiota tiedottamaan tulok-
sista Euroopan parlamentille mahdollisimman
nopeasti;

Yhteisöjen tuomioistuimet valvovat säännöllisesti ja
tarkasti komission täytäntöönpanotoimia. Tämä koskee
suurten toimien sisällöllistä arviointia koskevia lopul-
lisia päätöksiä sekä menettelyyn liittyviä kysymyksiä
kuten yritysten puolustautumisoikeudet. Yhteisöjen
tuomioistuimet ovat lisäksi ottaneet käyttöön
nopeutetun menettelyn, ja ne voivat määrätä myös
väliaikaisia toimenpiteitä.
Mahdollisuus 225 a artiklan mukaisen riippumattoman
arviointielimen asettamiseen edellyttää perusteellista
tarkastelua. Tuomioistuin on varmasti itse sopivin taho
tällaisen arvioinnin tekemiseen. Arvioinnin tulisi kattaa
niin (yhteisöjen tuomioistuinten sisäisen) työmäärän
arviointi kuin sellaiset perustavanlaatuiset kysymykset
kuten perustamissopimuksen tulkinta ja erityisesti
kilpailusääntöjen painotuksen aste ja niiden tulkinnan
jatkuvan kehittämisen suotavuus tuomioistuimessa.

19. katsoo, että olisi harkittava pitkän aikavälin muu-
toksia, kuten uutta järjestelmää, jossa lopullinen
päätös yritysten sulautumisesta, mukaan luettuna
sille asetetut ehdot, voitaisiin alistaa riippumatto-
man tutkimuselimen tarkasteltavaksi nopeutetussa
menettelyssä, mikä parantaisi yritysten ja niiden
kilpailijoiden oikeusvarmuutta; katsoo, että tämä
parantaisi menettelyjen avoimuutta siten, että
samalla otettaisiin huomioon nopeiden ja harkittu-
jen päätösten tarve;

Komissio on tukenut johdonmukaisesti yhteisöjen
tuomioistuinten pyrkimyksiä oikeudellisen valvonnan
nopeuttamiseksi erityisesti sulautumatapauksissa, joissa
asianosaiset pyrkivät ”pitämään sopimuksen hengissä”.
Komissio ei ole kuitenkaan vakuuttunut niistä eduista,
joita ylimääräinen muodollinen valvonta hallinnollisen
menettelyn osana toisi sulautumien käsittelymenet-
telyyn. Muutos vain pidentäisi valvontaprosessia.

20. muistuttaa komissiota ns. ’sulautumaparadok-
sista’; kehottaa noudattamaan tiukkaa sulautumien
valvontapolitiikkaa, joka sisältää paitsi sulautumiin
ja yrityskauppoihin liittyvät taloudelliset seikat
niin myös työllisyyteen ja sosiaalisiin kysymyksiin
liittyvät näkökohdat; kehottaa siksi laajentamaan
lähestymistapaa siten, että suuntaudutaan kohti
pitemmän aikavälin arviointia, jossa noudatetaan
koko Lissabonin esityslistaa useampien ja parem-
pien työpaikkojen luomisen ja suuremman sosiaali-
sen yhteenkuuluvuuden osalta;

Komissio katsoo pyrkimyksen tiukan kilpailupolitiikan
noudattamiseen keskeiseksi kestävän työllisyyden
luomiselle EU:ssa. Komission erityistehtävänä on
kuitenkin valvoa suuria rajatylittäviä sulautumata-
pauksia ja niiden vaikutusta kilpailuun. Tehtävää ei pidä
sekoittaa pyrkimykseen taata työntekijöille tietty
suojelun taso, sillä se kuuluu sosiaalialan lainsäädännön
piiriin. Komissio ei myöskään katso, että olisi suotavaa
käyttää sulautumien valvontaa koskevaa kilpailulain-
säädäntöä teollisuus- tai kauppapolitiikan välineenä.
Tällöin nimittäin komissio tekisi sattumanvaraisia
päätöksiä tiettyjen alojen tai tietyn teollisuuden edistä-
misestä, mikä olisi puolestaan epäedullista talouspolitii-
kalle ja mikä ainoastaan vaarantaisi EU:n suhteet sen
pääasiallisiin kauppakumppaneihin.
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B – Talous- ja sosiaalikomitea

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta XXXII kilpailupolitiikkaa 
koskeva kertomus (2002) ja komission vastaus lausuntoon

Komission kertomus – XXXII Kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus (2002) 
(SEC(2003) 467 lopullinen) PO COMP – Mario Monti

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 
lausunnon pääkohdat Komission kanta

2.2. Erityisesti on nostettava esille uudistukseen liittyvä
siirtyminen ilmoitus- ja hyväksymisjärjestelmästä
säädöksiin perustuvien poikkeusten järjestelmään, jossa
yritykset itse arvioivat tekemiensä sopimusten yhteen-
sopivuutta EY:n perustamissopimuksen kanssa. – –
Säädöksiin perustuvien poikkeusten järjestelmä
vapauttaa yritykset tarpeettomista byrokraattisista
rasituksista. Muutoksesta aiheutuu yrityksille kuitenkin
myös oikeudellista epäselvyyttä, jota olisi voitu asetuk-
sessa lieventää myöntämällä yrityksille oikeus pyytää
komissiolta perusteltu lausunto vaikeissa tapauksissa
sen sijaan, että ne ohjataan pyytämään epävirallisia
neuvoja, joita komissio ei ole velvollinen antamaan.
Joka tapauksessa komission tulisi olla valmis antamaan
yrityksille lausuntoja paitsi uusissa aineellisissa ja
oikeudellisissa kysymyksissä myös silloin, kun on kyse
huomattavista sijoituksista ja laajoista taikka peruutta-
mattomista rakenteellisista muutoksista.

Asetuksella N:o 1/2003 luotu säädöksiin perustuvien
poikkeusten järjestelmä vapauttaa yritykset tarpeetto-
mista byrokraattisista rasituksista ja mahdollistaa sen,
että komissio voi keskittää resurssinsa EU:n kilpailu-
sääntöjen vakavimpien rikkomistapausten seurantaan.
Yritysten oikeus pyytää perusteltu lausunto vaarantaisi
tämän tavoitteen toteutumisen. Arvioidessaan
ohjekirjeen tarpeellisuutta komissiolla on oltava
valtuudet ottaa riittävän laajasti huomioon rikkomisen
vaikutus kilpailusääntöjen täytäntöönpanotoiminnan
painopistealueisiin. Investoinnin suuruus ei sinänsä ole
riittävä peruste komission vähäisten resurssien käyttä-
miseen ohjeiden antamiseen. Yrityksillä on yleensä
hyvät valmiudet toimiensa lainmukaisuuden arviointiin.
Niillä on käytettävissään ryhmäpoikkeusasetukset,
oikeuskäytäntö ja tapauskohtainen käytäntö sekä
komission suuntaviivoissa ja tiedonannoissa annetut
ohjeet. Komission tiedonannossa epävirallisista
ohjeista, jotka liittyvät yksittäisissä asioissa ilmeneviin
EY:n perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklaa koskeviin
uusiin kysymyksiin (EUVL C 101, 27.4.2004),
todetaan kuitenkin, että on tilanteita, joissa oikeudel-
linen tilanne ei ole riittävän selkeä ja joissa yritykset
tekevät samaan aikaan huomattavia investointeja.
Komissio harkitsee tällaisissa tapauksissa ohjekirjeen
antamista.

2.2.2: Komitea toivoo, että ”yhden luukun” periaatteen
asemaa lujitettaisiin, jotta yritykset eivät voisi joutua
useiden rinnakkaisten kilpailuoikeudellisten menette-
lyjen kohteeksi eri jäsenvaltioissa. Koska itse
asetukseen ei sisälly mitään yksityiskohtaisia
säännöksiä asioiden käsittelypaikan määrittämisestä,
komitea suosittelee, että komissio luo yrityksille tarvit-
tavan oikeusvarmuuden asiaa koskevan ohjeistuksen
avulla.

Komission tiedonannolla yhteistyöstä kilpailuviran-
omaisten verkostossa (EUVL C 101, 27.4.2004)
pyritään varmistamaan, että verkoston jäsenet pyrkivät
mahdollisimman usein siirtämään asian yhdelle asian
käsittelijäksi soveltuvalle kilpailuviranomaiselle.
Kahden tai useamman viranomaisen rinnakkain
harjoittama toiminta voi kuitenkin joissakin tapauksissa
olla välttämätöntä. Kyseiset tilanteet määritetään kilpai-
luviranomaisten verkostoa koskevassa tiedonannossa.

2.2.4. Yhteisön kilpailusääntöjen tehokkaan täytäntöön-
panon turvaamiseksi säädöksiin perustuvien
poikkeusten järjestelmässä on johdonmukaista, että
komissio laajentaa tutkintavaltuuksiaan. Yritysten
puolustautumisoikeudet asetus turvaa kuitenkin vain
osittain. Olisi toivottavaa, että komissio ottaisi asian
esille ilmoituksissa, joita se aikoo antaa.

Neuvoston asetuksessa N:o 1/2003 myönnetään, että
osapuolten puolustautumisoikeudet on otettava kaikilta
osin huomioon. Puolustautumisoikeuksien eri puolia
koskevia suojatoimenpiteitä käsitellään yksityiskohtai-
semmin 7. huhtikuuta 2004 annetussa komission
asetuksessa N:o 773/2004 (EUVL L 123, 27.4.2004).
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2.3. – – ETSK ehdottaa, että kyseisiä sääntöjä seuraavan
kerran tarkistettaessa niihin sisällytettäisiin sakkojen
määräämismenettelyä koskevat suuntaviivat, jotka ovat
niiden kanssa läheisessä yhteydessä. Lisäksi olisi
toivottavaa, että komissio perustaisi sakkojen määrittä-
misen voimakkaammin siihen konkreettiseen
vahinkoon seurauksineen, jonka asianomainen kilpailu-
rikkomus on aiheuttanut.

Koska nykyistä sakkojen määräämättä jättämistä tai
lieventämistä koskevaa komission ohjelmaa tarkistettiin
suhteellisen äskettäin, siihen ei tällä hetkellä suunnitella
lisätarkistuksia. Ohjelmaa sovelletaan lisäksi vain
kartelleihin, kun taas sakkojen määräämismenettelyä
koskevia suuntaviivoja sovelletaan kaikkiin kilpailuoi-
keuden rikkomistapauksiin. Sen vuoksi näiden tekstien
yhdistämisestä ei saataisi ilmeistä hyötyä.
Laskiessaan sakkojen määrää komissio ottaa jo nyt
rikkomisen konkreettiset seuraukset huomioon rikko-
misen vakavuuden määrityksessä, kun ne ovat mitatta-
vissa.

2.5.9.2. – – Koska vapaat ammatit eivät toteuta vain
taloudellisia, vaan myös yhteiskunnallisia tehtäviä, ja
ovat siksi pakottavien lakisääteisten edellytysten
alaisia, on kilpailusääntelyssä komitean mielestä
noudatettava vähintäänkin sellaisia säännöksiä, jotka
ovat välttämättömiä mainittujen pakollisten lakisää-
teisten edellytysten täyttymiseksi (”deontologia” eli
velvollisuusetiikka. Yhteisöjen tuomioistuin on vahvis-
tanut tämän komission kertomuksessakin mainitussa
tuomiossa, jonka se antoi asiassa Wouters. Komitea
näkee yhdentymispoliittisesta näkökulmasta lisäksi
sellaisen ongelman, että vapaiden ammattien velvolli-
suuseettisten näkökohtien huomiotta jättäminen
saattaisi johtaa ne jäsenvaltiot, jotka tällä hetkellä sovel-
tavat itsesääntelymallia, turvautumaan kilpailuoikeu-
dellisesti neutraaliin kansalliseen sääntelyyn.
Seurauksena olisi kansallisen sääntelyn vahvistuminen
vapaiden ammattien alalla, mikä olisi sekä kuluttajien
että yleisen edun kannalta haitallista.

Komissio julkaisi vuonna 2004 kertomuksen
(KOM(2004) 83 lopullinen), joka koskee asianajajia,
notaareita, kirjanpitäjiä, arkkitehtejä, insinöörejä ja
farmaseutteja. Kertomuksessa esitellään komission
näkemyksiä eri alojen ammattisääntöjen uudistamisen
laajuudesta kilpailupolitiikan kannalta.
Vaikka komissio myöntää, että jonkinasteinen sääntely
alalla on perusteltua, eräissä tapauksissa voidaan
käyttää enemmän kilpailua edistäviä järjestelmiä.
Ammatillista sääntelyä tarkasteltaessa olisi sovellettava
suhteellisuustestiä. Sääntöjen on oltava objektiivisesti
tarkasteltuina välttämättömiä, jotta voidaan saavuttaa
selvästi määritelty ja laillinen yleisen edun mukainen
tavoite, ja niiden on oltava tavoitteen saavuttamisen
kannalta kilpailua vähiten rajoittava järjestely.
Komissio kehottaa kaikkia osapuolia toimimaan yhteis-
työssä perusteettomien sääntöjen uudistamiseksi tai
poistamiseksi. Komissio esittää vuonna 2005 kerto-
muksen rajoittavien ja perusteettomien sääntöjen
poistamisen edistymisestä.

3.4.2. – – Komitean näkemyksen mukaan asetusehdo-
tuksen uusi 2 artiklan 2 kohta tukkii tosin mahdollisen
aukon, mutta laskee väljän muotoilunsa vuoksi selvästi
puuttumiskynnystä ja luo uusia epävarmuuden aiheita,
jotka asettavat kyseenalaisiksi yhteisön tuomiois-
tuinten ja komission luotettavaksi havaitun ratkaisukäy-
tännön. Siksi komitea kehottaakin komissiota
sisällyttämään asetukseen vain ”yksipuoliset vaiku-
tukset” erityistapauksena, mutta säilyttämään lisäksi
vanhat selkeät säännökset, jotta vältettäisiin oikeusvar-
muuden heikentyminen Euroopan yritysten kannalta.
Tästä syystä tulisi pitäytyä alkuperäisessä määräävän
markkina-aseman arvioinnissa.

Neuvoston uudessa sulautuma-asetuksessa (neuvoston
asetus (EY) N:o 139/2004) vahvistetun uuden
arvioinnin vahvuutena on, että sillä voidaan varmistaa
tehokas arviointi ja taata oikeusvarmuus ottaen
huomioon EU:n sulautumien valvonnan laajuus ja
erityisesti koordinoimattomat vaikutukset, joita keskit-
tymillä voi olla oligopolistisilla markkinoilla. Arvioin-
nissa säilytetään samalla määräävän aseman käsite
pääasiallisena tehokasta kilpailua estävänä tekijänä.
Komission tiedonanto horisontaalisista sulautumista,
joka annettiin lähes samaan aikaan uuden sulautuma-
asetuksen kanssa, sisältää selkeät ohjeet aineellisoikeu-
dellisen testin tulkinnasta ja käytännön soveltamisesta
horisontaalisiin sulautumiin. Tämä parantaa myös
oikeusvarmuutta.
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3.4.3. Komitea pitää myönteisenä myöskin komission
aikomusta tutkia tehokkuusedut jatkossa huolellisesti
sulautumaa kokonaisuutena arvioitaessa. Vain siten
yrityskeskittymien valvonta voi palvella eurooppa-
laisten kuluttajien etuja kestävällä tavalla. Alalla
yleisesti käytäviä keskusteluja silmällä pitäen olisi
toivottavaa, että komissio ottaisi myös nimenomaisesti
kantaa siihen, millaisissa tapauksissa sulautumisesta
johtuva tehokkuuden kasvu voidaan poikkeuksellisesti
katsoa osallisten yritysten vahingoksi. Ellei asiaa
selvitetä, on pelättävissä, että yritykset eivät tulevaisuu-
dessakaan tuo tehokkuusetuja esille ja komission uusi
politiikka jää siten vaille merkitystä.

Komission suuntaviivoissa horisontaalisten sulau-
tumien arvioinnista (EUVL C 31, 5.2.2004)
myönnetään, että on mahdollista, että sulautuman
aikaansaamat tehokkuusedut toimivat vastapainona
kilpailuvaikutuksille ja erityisesti kuluttajille aiheutu-
valle mahdolliselle vahingolle, johon se voisi muussa
tapauksessa johtaa. Suuntaviivoissa kuvaillaan lähesty-
mistapaa, jota komissio soveltaa tehokkuusetujen
arvioinnissa. Koska tehokkuusetua koskevat perustellut
väitteet voivat kumota havaitut kilpailuongelmat,
osapuolilla on hyvä syy tuoda tehokkuusedut esille
sulautumamenettelyissä.

3.4.4. Ongelmallista on komission pyrkimys siirtää
uuteen kilpailusääntöjen täytäntöönpanosta annettuun
asetukseen (EY) N:o 1/2003 sisältyvät tutkinta- ja
puuttumisvaltuudet lähes kokonaan yrityskeskittymien
valvonnan yhteyteen. Kilpailurikkomusten tutkinta ja
yrityskeskittymien seuranta ovat kaksi eri tavoitetta,
jotka edellyttävät erilaisia voimavaroja. Kilpailurikko-
mukset vahingoittavat välittömästi kolmansia osapuolia
ja kuluttajia, ja niitä torjutaan hallinnollisin, joissakin
maissa jopa rikosoikeudellisin, seuraamuksin. Yritys-
keskittymien valvonnassa ei ole kyse oikeudenvastaista
käyttäytymistä koskevan alustavan epäilyn toteennäyt-
tämisestä rikostutkinnalle tavanomaisin keinoin. Sen
tähden komitea suosittelee, ettei komissio tekisi mitään
muutoksia yrityskeskittymien valvonnan tähän osa-
alueeseen.

Myös sulautumien alalla tarvitaan tehokkaita tutkinta-
valtuuksia kilpailulle ja kuluttajille muutoin huomat-
tavaa vahinkoa aiheuttavien sulautumien estämiseksi.
Tapauksissa, joissa tarkastukset ovat välttämättömiä, ei
ole mitään syytä soveltaa eri lähestymistapaa esimer-
kiksi yritystä itseään syyllistävien tietojen esittämiseen
ja juristien antaman neuvonannon luottamukselli-
suuteen. Yhteisöjen tuomioistuinten oikeuskäytännössä
esitettyjä periaatteita olisi sovellettava yhtä lailla sulau-
tumiin kuin kilpailunrajoituksiinkin. Komissio ei näe
kummallakaan alalla syytä poiketa näistä periaatteista.

4.1. Valtiontukien alalla komissio on vuonna 2002
jatkanut sekä menettelyllisten että aineellisoikeudel-
listen säännösten uudistamista. – – Komitea pitää
menettelyn nopeuttamistavoitetta myönteisenä, kesti-
väthän pääkäsittelyt aiemmin usein yli vuoden
aiheuttaen yrityksille pitkittynyttä epävarmuutta
oikeuksistaan. Tähän mennessä aloitetut toimenpiteet
eivät komitean mielestä kuitenkaan ole riittäviä
tavoitteen saavuttamiseksi todellisuudessa. Niinpä
komitea kehottaa komissiota julkistamaan pian muut
suunnittelemansa toimenpiteet, jotta ne todella pystyt-
täisiin toteuttamaan ennen toukokuun 1. päivää 2004.

Valtiontukimenettelyiden nopeuttamiseen tähtäävässä
asetuksessa N:o 794/2004 (EUVL L 140, s. 1) annetaan
menettelyasetusta koskevia soveltamissääntöjä,
yksityiskohtaiset ilmoituslomakkeet ja lisätietolo-
makkeet, joissa jäsenvaltioille annetaan selkeämpi kuva
tiedoista, jotka tarvitaan valtiontuki-ilmoitusten arvioi-
miseksi eri suuntaviivojen ja puitteiden perusteella.

4.2. – – Lisäksi komitea kehottaa laajentamaan valtion-
tukirekisteriä, joka nykyisin sisältää kaikki vuoden
2000 tammikuun 1. päivän jälkeen tehdyt ratkaisut,
vähitellen myös sitä ennen ratkaistuihin asioihin, jotta
komission kokemusvarantoa voitaisiin hyödyntää
tulevissa tapauksissa.

Komissio tutkii mahdollisuutta laajentaa rekisteriä
ennen vuotta 2000 tehtyihin päätöksiin.

4.4. Sikäli kuin valtiontukisäännöstöjä sovelletaan
alueellisiin tukiin tai muihin rakennerahastoista
riippuviin tukiin, olisi hyödyllistä, jos tulevissa kerto-
muksissa viitattaisiin komission käytäntöön myös tällä
tietyllä alalla.

Komissio ottaa tämän ehdotuksen huomioon tulevissa
kertomuksissa.
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