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III OSA – KILPAILUSÄÄNTÖJEN SOVELTAMINEN JÄSENVALTIOISSA 
 
Tämä luku on yhteenveto jäsenvaltioiden kilpailuviranomaisten toimittamista tiedoista. 
Yksityiskohtaisempia tietoja jäsenvaltioiden kilpailuviranomaisten toiminnasta saa 
useimmissa jäsenvaltioissa laadittavista kansallisista kertomuksista. 

I – EY:n kilpailusääntöjen soveltaminen jäsenvaltioissa 
1. Kehitys jäsenvaltioissa 

1.1.  Jäsenvaltioiden kilpailulainsäädäntöön tehdyt muutokset 

Belgia 
Huhtikuun 25. päivänä 2004 annettiin asetus kilpailun suojaamista koskevan lain 
muuttamisesta, sellaisena kuin laki on koordinoituna 1. heinäkuuta 1999 (Moniteur belge, 
3. toukokuuta 2004, s. 36537). Asetuksen tarkoituksena on saattaa lain säännökset 
perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklassa vahvistettujen kilpailusääntöjen täytäntöönpanosta 
16 päivänä joulukuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1/20031 mukaisiksi. 
Kyseisellä asetuksella tehtiin kansallisiin säännöksiin joitakin lainsäädännöllisiä muutoksia.2 
Asetus tuli voimaan 1. toukokuuta 2004, samaan aikaan kuin asetus N:o 1/2003. 
 
Yhteenveto kilpailun suojaamista koskevaan lakiin, sellaisena kuin se on koordinoituna 
1. heinäkuuta 1999, 25. huhtikuuta 2004 annetulla asetuksella tehdyistä muutoksista 
Ennen muutoksia lain 50 §:ssä säädettiin, että ainoastaan kilpailuosasto voi toimittaa 
asiakirjoja ja tietoja Euroopan komissiolle ja muille kansallisille kilpailuviranomaisille. 
 
Neuvoston asetuksen 11 artiklassa (komission ja jäsenvaltioiden kilpailuviranomaisten 
välinen yhteistyö) ja 12 artiklassa (tietojenvaihto, mukaan luettuna luottamuksellisten tietojen 
vaihto) säädettyjen vaatimusten noudattamiseksi asetuksessa ulotetaan nämä toimivaltuudet 
Corps des rapporteurs -esittelyelimeen ja kilpailuneuvostoon. 
 
Samoin 18 a §:ssä todettiin alun perin, että kilpailuneuvoston jäsenillä on 
ammattisalaisuusvelvoite eivätkä he saa ilmaista kenellekään henkilölle tai viranomaiselle 
tehtäviensä johdosta saamiaan luottamuksellisia tietoja, lukuun ottamatta tilannetta, että he 
joutuvat todistamaan oikeudessa. Tämä säännös oli vastoin asetuksen N:o 1/2003 11 artiklaa, 
joka velvoittaa kilpailuviranomaisena toimivan kilpailuneuvoston toimittamaan 
luottamuksellisia tietoja Euroopan komissiolle. Neuvoston asetuksen 12 artiklaa olisi 
sovellettu ensisijaisesti verrattuna Belgian lain 18 a §:ään, sillä neuvoston asetus sallii 
kilpailuviranomaisten vaihtavan luottamuksellisia tietoja keskenään. 
 
Ennen kuin lakia muutettiin 25. huhtikuuta 2004 annetulla asetuksella sen 31 §:ssä säädettiin, 
että kilpailuneuvosto voi katsoa, että käsiteltävässä asiassa ei ollut rikottu rajoittavan 
käytännön kieltoa. Yhteisön kilpailuoikeuden mukaan vain Euroopan komissio voi tehdä 

                                                 
1  Jäljempänä ’asetus N:o 1/2003’. 
2  Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen 87 artiklan nojalla annettujen asetusten ja direktiivien 

täytäntöönpanosta 20.7.1987 annetun lain (Moniteur belge, 24.9.1987) 1 §:ssä säädetään, että kuningas voi 
ministerineuvoston asetuksen perusteella ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin niiden velvoitteiden 
täytäntöönpanemiseksi, jotka johtuvat EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan (nykyisin 83 artikla) nojalla 
annetuista asetuksista ja direktiiveistä... Näihin toimenpiteisiin voivat kuulua voimassa olevien, parlamentin 
antamien lakien säännösten muuttaminen tai kumoaminen. 
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tällaisen päätelmän. Tämän vuoksi säännöstä oli muutettava niin, että sen soveltamisala 
rajoittuu kansalliseen kilpailulainsäädäntöön. Neuvoston asetuksen 5 artiklan viimeisessä 
alakohdassa todetaan, että: ”jos viranomaiset katsovat hallussaan olevien tietojen perusteella, 
että kiellon edellyttämät perusteet eivät täyty, ne voivat myös päättää, ettei niiden ole syytä 
toteuttaa toimenpiteitä”. Lain 31 §:ää oli tämän vuoksi myös muutettava, jotta 
kilpailuneuvosto voi päättää yhteisön kilpailuoikeuden osalta, ettei sillä ole syytä toteuttaa 
toimenpiteitä. 
 
Lain 23 §:ssä säädettiin, että tilat voidaan sinetöidä korkeintaan 48 tunniksi. Tämä säännös ei 
ole neuvoston asetuksen 20 artiklassa säädettyjen komission toimivaltuuksien mukainen, sillä 
asetuksen mukaan tilat voidaan sinetöidä tarkastuksen koko ajaksi. 
 
Huhtikuun 25. päivänä 2004 annetussa asetuksessa säädetään myös, että 
perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklassa vahvistettujen kilpailusääntöjen täytäntöönpanosta 
annetun asetuksen N:o 1/2003 35 artiklaa (jäsenvaltioiden kilpailuviranomaisten nimeäminen) 
sovellettaessa ”kilpailuviranomaisella” tarkoitetaan kilpailuneuvostoa, Corps des Rapporteurs 
-esittelyelintä ja kilpailuosastoa, jotka kaikki toimivat kyseisessä säädöksessä säädetyn 
toimivallan mukaisesti. 
 
Sakkojen määräämättä jättämistä tai lieventämistä koskevan ohjelman käyttöönotto ja ohjeet, 
joita sovelletaan määrättäessä sakkoja kilpailun suojaamista koskevan lain rikkomisesta, 
sellaisena kuin laki on koordinoituna 1. heinäkuuta 1999 
Belgian virallisessa lehdessä Moniteur belgessä julkaistiin 30. huhtikuuta 2004 
kilpailuneuvoston ja Corps des Rapporteurs -esittelyelimen yhteinen ilmoitus sakoista 
vapauttamisesta ja sakkojen alentamisesta kartelliasioissa. 
 
Ilmoituksen mukaan yritykset, jotka haluavat lopettaa osallistumisensa sääntöjenvastaiseen 
sopimukseen ja tehdä aktiivista yhteistyötä sopimuksen purkamiseksi, voivat saada 
vapautuksen sakoista tai sakkoja voidaan lieventää tietyin edellytyksin. 
 
Jotta yritys voidaan vapauttaa sakoista, sen on: 
1) toimitettava ensimmäisenä yrityksenä todisteita, joiden perusteella kilpailuneuvosto pystyy 
toteamaan, että EY:n perustamissopimuksen 81 artiklaa ja/tai kilpailun suojaamista koskevan 
lain 2 §:ää on rikottu Belgian alueella; 
2) tehtävä menettelyn aikana täysimääräistä, jatkuvaa ja tehokasta yhteistyötä Belgian 
kilpailuviranomaisten kanssa ja toimitettava niille kaikki epäiltyä rikkomista koskevat 
todisteet, jotka se saa haltuunsa tai käyttöönsä. Yrityksen on oltava viranomaisten 
käytettävissä ja vastattava nopeasti kaikkiin pyyntöihin, jotka voivat auttaa vahvistamaan 
tosiseikat; 
3) lopetettava osallistumisensa laittomaan toimintaan viimeistään silloin, kun se toimittaa 
kilpailuneuvostolle pyynnön sakoista vapauttamisesta; 
4) osoitettava, että se ei ole painostanut muita yrityksiä osallistumaan kilpailusääntöjen 
rikkomiseen. 
 
Lisäksi edellytetään, että Belgian kilpailuviranomaisilla ei ole tietojen antamishetkellä 
riittävästi tietoja ja todisteita todetakseen, että perustamissopimuksen 81 artiklaa ja/tai lain 
2 §:ää on rikottu väitetyn kartellin yhteydessä. Kaikkien viiden edellytyksen on täytyttävä. 
 



 

 4

Jotta yrityksen sakkoa voitaisiin alentaa, sen on: 
1) toimitettava epäillystä rikkomisesta todisteita, jotka lisäävät huomattavasti Belgian 
kilpailuviranomaisten hallussa jo olevien todisteiden arvoa; 
2) lopetettava osallistumisensa epäiltyyn laittomaan toimintaan viimeistään silloin, kun se 
toimittaa kilpailuneuvostolle pyynnön sakkojen alentamisesta; 
3) tehtävä menettelyn aikana täysimääräistä, jatkuvaa ja tehokasta yhteistyötä Belgian 
kilpailuviranomaisten kanssa ja toimitettava niille kaikki epäiltyä rikkomista koskevat 
todisteet, jotka se saa haltuunsa tai käyttöönsä. Yrityksen on oltava viranomaisten 
käytettävissä ja vastattava nopeasti kaikkiin pyyntöihin, jotka voivat auttaa vahvistamaan 
tosiseikat. 
Kaikkien näiden edellytysten on täytyttävä. 
 
Ensimmäinen yritys, joka täyttää nämä kolme edellytystä, saa 30–50 prosentin alennuksen 
sakoista. Toinen yritys, joka täyttää nämä edellytykset, saa 20–30 prosentin alennuksen. Muut 
nämä edellytykset täyttävät yritykset saavat 5–20 prosentin alennuksen. 
 
Jotta yritys, joka on paljastanut kartellin, johon se on osallistunut, ja toimittanut sen 
olemassaolosta todisteita, täyttäisi sekä sakoista vapauttamista että sakkojen lieventämistä 
koskevat edellytykset, se ei saa kiistää lausunnossaan esittämiään tosiseikkoja. 
 
Kilpailuneuvosto laati myös ohjeet sakoista, jotka voidaan määrätä kilpailun suojaamista 
koskevan lain rikkomisesta, sellaisena kuin laki on koordinoituna 1. heinäkuuta 1999. Ohjeet 
julkaistiin myös Moniteur belgessä 30. huhtikuuta 2004. 
 

Tšekki 
Tšekin kansallisista kilpailusäännöistä säädetään kilpailun suojaamista koskevalla lailla nro 
143/2001 Kok. Tätä lakia muutettiin 2. kesäkuuta 2004 lailla nro 340/2004 Kok., jonka 
tarkoituksena on erityisesti varmistaa EY:n uudistetun kilpailuoikeuden periaatteiden 
täytäntöönpano 1. toukokuuta 2004 jälkeen ja valtuuttaa Tšekin kilpailuvirasto (jäljempänä 
’virasto’) valvomaan hajautetusti EY:n kilpailuoikeuden täytäntöönpanoa Euroopan 
kilpailuviranomaisten verkoston puitteissa. Tämän lisäksi muutoksen tarkoituksena oli myös 
vahvistaa Tšekin kilpailulainsäädännön yhdenmukaisuutta EY:n nykyisten kilpailusääntöjen 
kanssa ja vastata yhteisön oikeuden muutoksiin, jotka on toteutettu sen jälkeen, kun 
kilpailulaki annettiin vuonna 2001. Jäljempänä on tarkempi kuvaus Tšekin 
kilpailulainsäädännön uusista, vuonna 2004 annetuista säännöksistä. 
 
Virasto laati vuonna 2004 myös luonnoksen kilpailun suojaamista koskevan lain toiseksi 
muutokseksi, jonka hallitus hyväksyi tammikuussa 2005. Muutosluonnoksen tarkoituksena on 
lähentää Tšekin kilpailulainsäädäntöä yhteisön oikeuteen erityisesti yrityskeskittymien 
valvonnasta annetun neuvoston asetuksen N:o 139/2004 johdosta. Luonnoksessa ehdotetaan 
myös, että yhteisön ryhmäpoikkeukset sisällytettäisiin suoraan Tšekin kilpailulainsäädäntöön, 
jotta niitä sovellettaisiin Tšekissä myös sopimuksiin, joilla ei ole vaikutusta kauppaan mutta 
jotka kuuluvat kiellon piiriin kansallisten kilpailusääntöjen perusteella. Tšekin parlamentti 
keskustelee kilpailun suojaamisesta annetun lain muutosluonnoksesta vuoden 2005 aikana. 
 
Lailla nro 484/2004 Kok., joka hyväksyttiin erään Tšekin parlamentin edustajainhuoneen 
jäsenen aloitteesta, muutettiin kilpailun suojaamista koskevaa lakia siltä osin kuin on kyse sen 
soveltamisesta maataloustuotteiden tuotantoon ja kauppaan. Viraston vuonna 2004 laatimassa 



 

 5

kilpailulain toisessa muutosluonnoksessa kumotaan nämä säännökset, joita ei ole sovellettu 
niiden oikeudellisen ja asiasisältöä koskevan pätemättömyyden vuoksi. 
 
Yhteenveto uusista säännöksistä 
Lailla nro 340/2004 Kok. annettu kilpailun suojaamista koskevan lain muutos, jonka 
kilpailuvirasto oli laatinut, tuli voimaan 2. kesäkuuta 2004 ja sisältää erityisesti seuraavat 
muutokset Tšekin kilpailulainsäädäntöön: 
 
• Virastolla on toimivalta soveltaa perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklaa neuvoston 

asetuksen N:o 1/2003 mukaisesti ja lisäksi on annettu tätä menettelyä virastossa koskevat 
menettelysäännöt. 

• Lailla varmistetaan viraston tehokas yhteistyö Euroopan komission ja EU:n 
jäsenvaltioiden kansallisten kilpailuviranomaisten kanssa Euroopan kilpailuviranomaisten 
verkoston puitteissa, mukaan lukien viraston antama apu Euroopan komissiolle sen 
tutkiessa kilpailuasioita Tšekin alueella. 

• Laissa annetaan säännöt tuomioistuimen luvan hankkimisesta muualla kuin yrityksen 
tiloissa suoritettavia tutkimuksia varten. 

• Aikaisempi kilpailua vääristävien sopimusten ilmoitusjärjestelmä korvattiin menettelyllä, 
jossa sovelletaan suoraan sopimuskiellosta annettavia poikkeuksia koskevia määräyksiä. 
EY:n oikeuden tapaan yritysten ei enää tarvitse pyytää virastolta poikkeusta koskevaa 
päätöstä hallinnollisen menettelyn kautta, vaan jos niiden sopimukset täyttävät kilpailun 
suojaamisesta annetussa laissa säädetyn poikkeuksen edellytykset, ne kuuluvat 
poikkeuksen soveltamisalaan ilman eri toimenpiteitä. Laissa säädetyt kriteerit ovat samat 
kuin Euroopan komission soveltamat kriteerit.  

• Niin sanottuja de minimis -sopimuksia koskeva markkinaosuuksien enimmäisraja on 
korotettu 10 prosenttiin horisontaalisten sopimusten osalta ja 15 prosenttiin vertikaalisten 
sopimusten osalta (alkuperäiset rajat olivat 5 ja 10 prosenttia). 

• Sopimuksia ja määräävän aseman väärinkäyttöä koskeva 
puuttumattomuustodistusmenettely on poistettu. 

• Uusi neuvoston asetuksen N:o 1/2003 mukainen oikeudellinen instrumentti on otettu 
käyttöön. Kyse on päätöksistä, joilla menettelyyn osallistuvat yritykset tekevät sitovia 
sitoumuksia. Tällaisella sitoumuspäätöksellä voidaan lopettaa menettely ja poistaa 
kilpailuongelmat tekemättä päätöstä kielletystä sopimuksesta tai määräävän aseman 
väärinkäytöstä. Tällainen päätös ei ole kuitenkaan mahdollinen tapauksessa, jossa 
kiellettyä sopimusta on jo sovellettu ja se on johtanut tai voinut johtaa kilpailuoikeuden 
merkittävään rikkomiseen. 

• Määräävän aseman väärinkäytön määritelmää kieltäytyä tarjoamasta niin sanottuja 
välttämättömiä palveluja on tarkennettu ja siihen sisältyvät nyt paitsi tapaukset, joissa 
määräävässä asemassa oleva yritys omistaa siirtoverkot ja infrastruktuurin, myös sellaiset 
tapaukset, joissa yritys hallitsee verkkoja ja infrastruktuuria muulla tavoin. 

• Yrityskeskittymän ilmoittamista edellyttäviä raja-arvoja on muutettu niin, että 
ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvien keskittymien paikallista yhteyttä Tšekin 
alueeseen on vahvistettu. 

• Keskittymäasioissa korjaustoimenpiteiden ehdottamiselle on asetettu aikarajat sekä 
säädetty päätöksen tekemiselle asetettujen määräaikojen jatkamisesta siinä tapauksessa, 
että korjaustoimenpiteitä ehdotetaan. 

 

Tanska 
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Tanskan parlamentti hyväksyi 17. joulukuuta 2004 muutoksen Tanskan kilpailulakiin. 
Muutoksella, joka tuli voimaan 1. helmikuuta 2005, on kaksi tarkoitusta. Sillä 
yhdenmukaistetaan Tanskan kilpailujärjestelmä asetuksen N:o 1/2003 kanssa ja 
yrityskeskittymien valvonnassa käytettävä aineellisoikeudellisten seikkojen arviointi 
asetuksen N:o 139/2004 kanssa. Muutoksella parannetaan myös Tanskan kilpailuneuvoston 
mahdollisuuksia valvoa tehokkaasti lain täytäntöönpanoa. 
 
Yhteenveto uusista säännöksistä 
Päätösten julkaiseminen 
Muutoksen mukaan on julkaistava päätökset, joissa määrätään sakko tai sovitaan siitä 
kilpailulain rikkomisen johdosta. 
 
Sitoumukset 
Kilpailuneuvostolla on valtuudet ottaa vastaan yritysten sitoumuksia sellaisten havaitsemiensa 
ongelmien poistamiseksi, jotka liittyvät kilpailunvastaisiin sopimuksiin tai määräävän aseman 
väärinkäyttöön, ts. lain 6 §:n 1 momentti tai 11 §:n 1 momentti tai perustamissopimuksen 
81 tai 82 artikla. Kilpailuneuvosto voi tehdä näistä sitoumuksista yrityksiä sitovia. Jos 
sitoumukset ovat sitovia, kilpailuneuvosto antaa määräykset niiden täytäntöönpanon 
varmistamiseksi. 
 
Muita kysymyksiä 
Velvollisuus ilmoittaa kilpailuneuvostolle kilpailunvastaisista sopimuksista on poistettu. Tästä 
lähtien yritysten tehtävänä on arvioida sopimustensa laillisuus. Kilpailuneuvostolle voidaan 
kuitenkin ilmoittaa sopimuksista yksittäisen poikkeuksen saamiseksi, mutta kilpailuneuvosto 
voi pidättäytyä tällaisen ilmoituksen käsittelemisestä, jos se katsoo, että sopimuksella voi olla 
tuntuva vaikutus jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. 
 
Kilpailuneuvosto voi käsitellä asioita ja antaa päätöksiä englannin kielellä, jos osapuolet niin 
pyytävät. 
 
Kilpailuneuvosto voi määrätä määräävässä asemassa olevan yrityksen toimittamaan 
kilpailuviranomaiselle yleiset kauppaehtonsa, jos tietyt edellytykset täyttyvät. Kilpailija voi 
tehdä perustellun kantelun, jos tietyt edellytykset täyttyvät merkityksellisillä markkinoilla, ja 
näiden edellytysten vuoksi kilpailuviranomaisen on saatava enemmän tietoja siitä, kuinka 
yritys määrittää hintansa, alennuksensa jne. 
 
Tehokkaan kilpailun merkittävää estettä koskeva testi on sisällytetty yrityskeskittymien 
valvontaa koskeviin säännöksiin lain yhdenmukaistamiseksi EY:n uuden asetuksen kanssa. 
Yrityskeskittymä voidaan sen vuoksi kieltää, vaikka se ei loisi tai vahvistaisi määräävää 
asemaa. 
 
Kilpailuasioita käsittelevän muutoksenhakutuomioistuimen jäsenmäärää lisättiin kolmesta 
viiteen. 
 

Saksa 
Liittovaltion hallitus päätti 26. toukokuuta 2004 muuttaa kilpailunrajoituslakia (Gesetz gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen, GWB). Muutoksen tarkoituksena on mukauttaa Saksan 
lainsäädäntö EU:n lainsäädäntöön, erityisesti asetukseen N:o 1/2003. Hallituksen lakiluonnos 
oli kolmannessa eli viimeisessä käsittelyssä Bundestagissa 11. maaliskuuta 2005. Laki 
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hyväksyttäneen vuoden 2005 puolivälissä. Asia on parhaillaan hyväksyttävänä ylähuoneessa 
(Bundesrat). 
 
Tarkoituksena on korvata myös Saksan lainsäädäntöön sisältyvä kilpailua rajoittavia 
sopimuksia koskeva ilmoitus- ja lupajärjestelmä poikkeukseen perustuvalla järjestelmällä. 
Laaja-alaisen kilpailulainsäädäntökokonaisuuden luomiseksi uusia säännöksiä sovelletaan 
myös sellaisiin horisontaalisiin ja vertikaalisiin sopimuksiin, joilla ei ole vaikutusta 
jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Yhdenmukaistamiseen sisältyy säännös, jonka mukaan 
haitallisimmista kartelleista määrättyjen sakkojen enimmäismäärä voi olla enintään 
10 prosenttia yrityksen liikevaihdosta. Saksan kilpailulainsäädännön erityissäännökset 
pidetään voimassa vain muutamissa poikkeustapauksissa. Jotkin käytännössä hyviksi havaitut, 
yksipuolisen kilpailunvastaisen käyttäytymisen muodossa toteutettuja väärinkäytöksiä 
koskevat Saksan lainsäädännön säännökset, joilla ei ole vastinetta perustamissopimuksen 
82 artiklassa, pidetään edelleen voimassa. Saksan kilpailuvirastolle Bundeskartellamtille ja 
osavaltioiden kilpailuviranomaisille (Landeskartellbehörden) on lisäksi tarkoitus antaa 
laajemmat toimintavaltuudet, jotka on kehitetty EU:n lainsäädännön mallin mukaan. Myös 
kilpailuoikeuden rikkomisesta määrättäviä siviilioikeudellisia seuraamuksia aiotaan parantaa 
Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen antaman Courage-tuomion seurauksena. Yleinen 
kysymys ”passing-on-defence" -periaatteen hyväksyttävyydestä (eli siitä, voiko kartellin 
osapuoli, jota vastaan toinen kartellin osapuoli on nostanut vahingonkorvauskanteen, 
puolustautua väittämällä, että vahingonkorvauksen vaatija on voinut siirtää kartellin 
aiheuttaman haitan eteenpäin omille ostajilleen) jätetään tuomioistuinten päätettäväksi. Laissa 
kuitenkin selvennetään, että jos tällainen puolustus hyväksytään, todistustaakka on vastaajalla 
(ts. kartellin osapuolella). 
 
Yrityskeskittymien valvonnan alalla suunnitellaan muutoksia hyväksyttyjä yrityskeskittymiä 
vastaan tehtyjä kanteluita koskevien välitoimimenettelyiden jäsentelyyn. Lisäksi korotetaan 
sanomalehtikustantamoiden yrityskeskittymiä koskevia raja-arvoja ja laajennetaan niiden 
mahdollisuuksia tehdä yhteistyötä ja muodostaa yhteisyrityksiä tietyin edellytyksin. 
 

Viro 
Kilpailulain muutokset tulivat voimaan 1. elokuuta 2004, ja niissä keskityttiin ensi sijassa 
asetuksen N:o 1/2003 täytäntöönpanoon ja menettelysääntöjen parantamiseen. 
 
Viron kilpailulautakunta vastaa perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklan soveltamisesta ja 
avustaa tarvittaessa komissiota asetuksen N:o 1/2003 mukaisesti. Tallinnan hallinto-oikeus on 
toimivaltainen viranomainen, joka voi antaa luvan komission toteuttamille tarkastuksille, 
joista säädetään asetuksen N:o 1/2003 20 ja 21 artiklassa. Viron kilpailulautakunta nimitettiin 
asetuksen N:o 1/2003 35 artiklan mukaiseksi viranomaiseksi. Tuomioistuimet voivat pyytää 
Viron kilpailulautakunnan lausuntoa amicus curiae -kirjelmien käyttämisestä 
perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklan soveltamista koskevissa menettelyissä. 
 
Menettelysääntöjen osalta voidaan todeta, että osallistumista toimintaan, joka johtaa 
määräävän aseman väärinkäyttöön tai keskittymiin liittyvien velvoitteiden laiminlyömiseen, 
tutkitaan rikkomusmenettelyssä. Jos vastaajalle on jo aikaisemmin langetettu rangaistus 
samasta teosta, tällainen rikkomuksen uusija joutuu rikosoikeudelliseen syytteeseen. 
Kilpailunvastaisiin sopimuksiin, päätöksiin tai käytäntöihin liittyvän kilpailulainsäädännön 
rikkomiset tutkitaan edelleen rikoslain tai rikosprosessilain mukaisina rikoksina. Kilpailuun 
liittyvistä rikkomuksista määrättävän sakon yläraja nostettiin 500 000 Viron kruunuun. 
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Rikosprosessilakiin lisättiin sakkojen määräämättä jättäminen. Julkinen syyttäjänvirasto voi 
nyt lopettaa rikosmenettelyn epäilemänsä tai syyttämänsä henkilön osalta tämän 
suostumuksella, jos kyseinen henkilö on merkittävästi myötävaikuttanut rikoksen 
todistamiseen liittyvien tosiseikkojen varmistamiseen silloin, kun se on tärkeää julkisen edun 
kannalta ja jos ilman tätä apua rikoksen havaitseminen ja todisteiden kerääminen olisi ollut 
mahdotonta tai erityisen monimutkaista. 

 

Kreikka 
Lainsäädännössä ei tapahtunut muutoksia vuoden aikana. Kreikan kilpailuviranomainen 
lähetti suosituksia kilpailuasioista vastaavalle kehitysministeriölle lain nro 703/77 
muuttamiseksi voimaan tulleen asetuksen N:o 1/2003 mukaisesti. Kilpailuviranomaisen 
suositukset koskevat ensi sijassa asetuksen N:o 1/2003 mukaisten menettelyjen 
käyttöönottamista. Nyt laadittuun lakiesitykseen sisältyy myös säännöksiä, joiden 
tarkoituksena on vahvistaa kilpailuviranomaisen toimivaltaa. Lain tiimoilta on konsultoitu 
työmarkkinaosapuolia ja siitä on ilmoitettu Euroopan komissiolle. Lakiluonnos jätettiin 
Kreikan parlamentille toukokuussa 2005. 

Espanja 
Kilpailupolitiikkaan liittyvät tärkeimmät lainsäädännölliset muutokset ovat vuonna 2004 
seuraavat: 
 
Asetus 2295/2004, annettu 10. joulukuuta 2004, yhteisön kilpailusääntöjen soveltamisesta 
Espanjassa, julkaistiin valtion virallisessa lehdessä 23. joulukuuta 2004. Tällä säädöksellä 
mukautetaan 27. helmikuuta 1998 samasta asiasta annettu asetus 295/1998 (joka on 
nyttemmin kumottu) asetuksissa (EY) N:o 1/2003 ja 139/2004 annettuihin uusiin yhteisön 
kilpailulainsäädännöllisiin puitteisiin. 
 
Kilpailulain 16/1989 puitteissa uusi asetus antaa valtion kilpailuelimille yhteisön oikeudesta 
johtuvat toimivaltuudet ja velvollisuudet, kuten tehtävän toimia yhteistyössä komission, 
kansallisten tuomioistuimien ja muiden jäsenvaltioiden kilpailuviranomaisten kanssa. Lisäksi 
asetuksessa määritellään Espanjassa tarkastuksista vastaavien virkamiesten tai edustajien 
toimivaltuudet, luodaan järjestelmä, jota sovelletaan luottamuksellisuutta koskevaan 
velvoitteeseen ja luottamuksellisiin tietoihin, jotka liittyvät asetukseen perustuviin 
toimintoihin, sekä säädetään yhteistyöstä tuomioistuimien kanssa ja menettelysäännöistä, joita 
kansallisten viranomaisten on noudatettava soveltaessaan yhteisön sääntöjä. Asetusluonnosta 
koskeva julkinen kuulemismenettely käynnistettiin kilpailuviraston verkkosivujen kautta. 

 
Espanjan kilpailujärjestelmän uudistamista koskeva valkoinen kirja laadittiin vuonna 2004. 
Toinen varapääministeri ja talous- ja valtionvarainministeri esittelivät sen virallisesti 
20. tammikuuta 2005. Kyseinen asiakirja on keskusteluasiakirja, jonka tarkoituksena on 
käynnistää lainsäädännöllisen ja institutionaalisen kilpailukehyksen uudistaminen Espanjassa 
ja varmistaa, että parhaat välineet ja rakenteet otetaan käyttöön, jotta voidaan suojella 
tehokasta kilpailua markkinoilla ja varmistaa näin sosiaalinen hyvinvointi ja voimavarojen 
tehokas kohdentaminen. Valkoisessa kirjassa ehdotetaan erilaisia uudistustoimenpiteitä, jotka 
vaikuttavat Espanjan kilpailuviranomaisen institutionaalisiin puitteisiin. Näillä toimenpiteillä 
lisätään kilpailuviranomaisen riippumattomuutta, nopeutetaan tuomioistuinten 
valvontamenettelyjä ja edistetään koordinointia eri alojen sääntelyviranomaisten kanssa ja 
mahdollisesti myös kansallisten kilpailusääntöjen suoraa soveltamista tuomioistuimissa. 



 

 9

Julkisen kuulemisen jälkeen alkaa uuden kilpailulain laadinta. Siinä tehdään tarvittavat 
lainsäädännölliset muutokset Espanjan sääntely- ja tuomioistuinjärjestelmään. 
 

Ranska 
Lainsäädännön uudistamisen tärkein vaihe alkoi viime vuonna. Tämä työ on johtanut kahteen 
säädökseen, jotka hallitus antoi vuoden 2004 alussa ja lopussa parlamentin hyväksymän 
valtuutuslainsäädännön nojalla. Säädöksillä muutetaan useita kauppalain IV niteen 
säännöksiä, ja ne muodostavat uuden, ratkaisevan vaiheen yhdenmukaistamisen 
laajentamisprosessissa, joka alkoi vuonna 1992. Säädösten nojalla Ranskan 
kilpailuviranomaiset voivat käynnistää suoraan perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklan 
soveltamista koskevat menettelyt. Asetuksen (EY) N:o 1/2003 tultua voimaan tästä 
mahdollisuudesta on tullut velvollisuus ja kansallisia menettelyjä on mukautettu yhteisön 
oikeuden soveltamiseksi täysimääräisesti. 
 
Ensimmäisellä muutoksella, josta säädettiin lainsäädännön yksinkertaistamisesta 
25. maaliskuuta 2004 annetussa asetuksessa 204-274 (julkaistu Ranskan virallisessa lehdessä 
27. maaliskuuta), otettiin käyttöön kilpailuneuvoston nopeutettu menettely tietyn raja-arvon 
alittaviin asioihin liittyvissä kuulemisissa. Menettelyt ovat samantapaisia kuin ne, jotka 
vahvistetaan komission tiedonannossa vähämerkityksisistä sopimuksista. 
 
Toinen lainsäädännöllinen muutos, joka tuli voimaan 4. marraskuuta 2004 annetulla 
asetuksella 2004-1173 (julkaistu Ranskan virallisessa lehdessä 5. marraskuuta 2004), 
mahdollisti kauppalain kaikkien niiden säännösten mukauttamisen, joita yhteisön 
kilpailusääntöjen uudistaminen koskee. Rajoittavia käytäntöjä koskevaa lakia, joka on jo 
hyvin lähellä asetuksella N:o 1/2003 käyttöönotettua ja suoraan sovellettavaa 
poikkeusjärjestelmää, oli tarkistettu vuonna 2001. Tällöin otettiin huomioon yhteisön tasolla 
suunniteltu kehitys ja tehtiin monia tärkeitä uudistuksia. Näistä voidaan mainita komission 
soveltaman sakkojen määräämättä jättämistä tai lieventämistä koskevan järjestelmän tapainen 
järjestelmä ja rajoittavista käytännöistä määrättävien enimmäisrangaistusten 
yhdenmukaistaminen yhteisön standardin kanssa. Näin tällä toisella uudistuksella on pantu 
täytäntöön uusia yhteisön järjestelyjä noudattavat menettelysäännöt. Säädökseen sisältyvät 
myös uudet kansallisten viranomaisten suorat toimivaltuudet, joilla varmistetaan välineiden 
yhdenmukaisuus ja niiden täytäntöönpanon oikeusvarmuus. Säädöstä täydennetään vuoden 
2005 alussa määräyksillä, joissa selitetään menettelysääntöjä. Ne koskevat erityisesti 
perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklan perusteella annettujen tuomioiden siirtoa. 
 
De minimis -säännös 
Tämä säännös sisältyy kauppalain uuteen L.464-6-1 pykälään. De minimis -raja perustuu 
suoraan yhteisön nykyiseen järjestelmään. Tämä tarkoittaa sitä, että menettely päättyy 
horisontaalisten rajoitusten osalta, jos yritysten markkinaosuus on alle 10 prosenttia, ja 
vertikaalisten rajoitusten osalta, jos yritysten markkinaosuus on alle 15 prosenttia 
tuotantoketjun alku- ja loppupään markkinoilla. Päätös asian käsittelyn lopettamisesta 
perustuu tuntuvan vaikutuksen puuttumiseen; päätös on tämän vuoksi näytettävä toteen ja se 
voidaan peruuttaa tai sitä voidaan tarkistaa valittamalla siitä Pariisin 
muutoksenhakutuomioistuimeen. Päätöksen on perustuttava tosiseikkojen tarkasteluun ja 
päätös on perusteltava. Säännöksen johdosta on mahdollista yksinkertaistaa lukuisien 
”vähäisempien” asioiden tarkastelua ja supistaa kilpailuneuvoston käsittelyä odottavien 
asioiden määrää. 
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Uudistus, jonka tarkoituksena on mukauttaa kauppalaki asetukseen N:o 1/2003 
Maaliskuun 18. päivänä 2004 annetun valtuutuslain nojalla annettu säädös täydentää 
kilpailuneuvoston päätöksentekovaltuuksia antamalla sille valtuuden hyväksyä yritysten 
sitoumuksia ja määrätä sakkoja. Säädöksessä selvennetään kilpailuviranomaisten 
kansainvälisessä yhteistyössä sovellettavia menettelyjä ja parannetaan liikesalaisuuksien 
suojaa. Säädöksessä yhdenmukaistetaan vanhentumisaikaa koskevia säännöksiä ja 
laajennetaan yhteisön piiriin menettely, jonka puitteissa tuomioistuimet voivat konsultoida 
kilpailuneuvostoa, ja annetaan kilpailuasioita käsitteleville tuomioistuimille mahdollisuus 
erikoistua. Lisäksi siinä säädetään tarkastajien toimintamenettelyistä sisällyttämällä 
säädökseen asetukseen N:o 1/2003 perustuvat uudet tutkintavaltuudet. 
 
Tarkastukset 
Marraskuun 4. päivänä 2004 annetulla säädöksellä muutettiin tutkintavaltuuksia koskevaa 
lainsäädäntöä kahdella tavalla. Ensinnäkin talousministeri voi valtuuttaa asetuksen N:o 
1/2003 22 artiklan 1 kohdan nojalla apua pyytäneen, unionin toisen viranomaisen virkamiehet 
seuraamaan ranskalaisia tutkijoita, jos he voivat avustaa etsinnöissä. Toiseksi 
tarkastusmenettelystä annettuja säännöksiä, jotka koskevat sekä Ranskan viranomaisten 
määräämiä toimenpiteitä että komission avustamista, jos yritys vastustaa tarkastusta, 
mukautettiin ottaen huomioon avunantovelvollisuutta koskevat uudet järjestelyt. Muutoksia 
on kolme. Ensimmäisessä säädetään väliaikaisten sinettien kiinnittämisestä todisteiden 
häviämisen estämiseksi tarkastuksen aikana. Toisessa muutoksessa määritetään, että 
tarkastuksessa avustava poliisi voi osallistua aktiivisesti tarkastukseen. Kolmannessa 
muutoksessa komission virkamiehille annetaan mahdollisuus tutustua kansallisten tarkastajien 
takavarikoimiin asiakirjoihin. 
 
Amicus curiae -menettely 
Tuomioistuimien kanssa tehtävän yhteistyön osalta asetuksen N:o 1/2003 säännösten 
soveltaminen suoraan amicus curiae -menettelyyn tarkoittaa sitä, että Ranskan nykyistä 
lainsäädäntöä ei tarvitse merkittävästi muuttaa. Uudessa säädöksessä täydennetään kuitenkin 
niitä kauppalain säännöksiä, joita sovelletaan kun tuomioistuimet konsultoivat 
kilpailuneuvostoa, jotta voidaan ottaa huomioon asiat, joissa kansallisia ja yhteisön sääntöjä 
sovelletaan rinnakkain. Asetuksen N:o 1/2003 15 artiklassa säädetyn menettelyn estämättä 
tuomioistuimet voivat nyt pyytää kilpailuneuvoston lausuntoa sekä kansallista 
kilpailulainsäädäntöä soveltaessaan että asioissa, joissa menettely käynnistetään 
perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklan perusteella. 
 
Tietojenvaihto 
Tietojenvaihdon osalta kauppalaissa säädettiin jo aikaisemmin kilpailuneuvoston 
mahdollisuudesta siirtää tietoja toisille kilpailuviranomaisille, mutta siinä ei säädetty 
velvollisuudesta toimittaa tietoja komissiolle. Säädöksessä täydennetään kyseistä säännöstä. 
Siinä erotetaan selvästi asetuksen N:o 1/2003 soveltamisalaan kuuluvat tietojenvaihdot 
muiden yhteistyösääntöjen piiriin kuuluvista vaihdoista, erityisesti kolmansien maiden 
viranomaisten kanssa, joihin saattaa liittyä vastavuoroisuuden ehto. Tällaista ehtoa ei ole 
Euroopan kilpailuviranomaisten verkostossa. 
 
Asiakirjojen saatavuus 
Asiakirjojen saatavuutta koskevien järjestelyjen osalta 4. marraskuuta annetulla säädöksellä 
yhdenmukaistetaan liikesalaisuuksien suojaamista koskeva Ranskan järjestelmä yhteisön 
sääntöjen mukaiseksi noudattaen samalla kontradiktorisen menettelyn vaatimuksia. 
Kauppalaki, jossa aikaisemmin oikeusmenettelyn mukaisesti kaikkia menettelyn osapuolia 
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kohdeltiin samalla tavalla, mahdollistaa kantajien ja syytettyjen yritysten erilaisen kohtelun. 
Syytetyillä yrityksillä on laajat takuut puolustautumisoikeuksista, kun taas kantajilta voidaan 
evätä liikesalaisuuksia sisältävät tiedot, jotta tietoja ei paljastettaisi tai käytettäisi väärin 
markkinoilla. 
 
Nimetyt kilpailuviranomaiset 
Uudistuksessa on vahvistettu myös säännöt, joiden mukaan toimivaltaiset viranomaiset voivat 
soveltaa yhteisön kilpailuoikeutta asetuksen N:o 1/2003 35 artiklan mukaisesti. Vaikka 
asetuksessa annetaankin kansallisille kilpailuviranomaisille ja niiden virkamiehille erityiset 
yhteisön valtuudet varsinkin tutkinnan osalta, siinä jätetään jäsenvaltioiden tehtäväksi nimetä 
viranomaiset ja virkamiehet, joille ne haluavat kyseiset valtuudet antaa. Ranskassa vastuu 
perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklan soveltamisesta oli jo annettu kauppalaissa 
kilpailuneuvostolle ja talousministerille sekä tämän valtuuttamille virkamiehille (kilpailun, 
kuluttaja-asioiden ja petosten torjunnan pääosasto, DGCCRF). Näin ollen ei ollut tarpeen 
nimetä lainsäädännössä muita viranomaisia. Aikaisemmat säännökset koskivat kuitenkin vain 
toimivaltuuksia, jotka oli vahvistettu kauppalain IV niteessä. Niitä on täydennetty 
viittauksella asetukseen N:o 1/2003 selkeän oikeusperustan luomiseksi yhteisön 
lainsäädännössä vahvistettujen uusien valtuuksien soveltamiseksi rinnakkain. 
 
Seuraamukset 
Kauppalain uudistuksessa täydennetään kilpailuneuvoston päätöksenteko- ja 
rangaistusvaltuuksia myöntämällä sille kaksi uutta valtuutta asetuksen N:o 1/2003 mukaisesti. 
Kilpailuneuvosto voi nyt hyväksyä sitoumuksia ja määrätä sakon, jos sitoumuksia ei panna 
täytäntöön. Se voi myös määrätä sakkoja, joiden suuruus on sama kuin asetuksessa säädetty. 
Sakkojen määräämistä koskevaa valtuutta voidaan kuitenkin käyttää vain pakotettaessa yritys 
lopettamaan rikkominen tai noudattamaan välipäätöstä. Säädökseen ei tarvinnut sisällyttää 
komission valtuutta määrätä sakkoja tarkastusten suorittamiseksi yrityksissä, sillä kauppalaki 
sisälsi jo rikosoikeudelliset säännökset siltä varalta, että tutkinta estetään. 
 
Muita kysymyksiä 
Useita muita menettelysääntöjä on muutettu, jotta ne olisivat asetuksen N:o 1/2003 mukaiset. 
Uudistuksella yhdenmukaistetaan rikosten vanhentumisaikaa koskevat kansalliset säännöt 
yhteisön sääntöjen kanssa, jotta komission ja kilpailuneuvoston välisiä yhteistyömekanismeja 
voidaan soveltaa täysimääräisesti. Kilpailusääntöjen rikkomista koskevaa yhteisön ja 
kansallista vanhentumisaikaa korotettiin kolmesta vuodesta viiteen vuoteen, ja kansallisen 
vanhentumisajan keskeyttämisperusteisiin lisättiin muun muassa komission tai toimivaltaisten 
kansallisten viranomaisten suorittama tutkinta samassa asiassa. Yhdenmukaistamisella 
poistetaan kaikki esteet kilpailuasioiden jakamiseksi parhaalla tavalla kilpailuneuvoston ja 
komission välillä silloin, kun asiassa sovelletaan asetuksessa säädettyjä menettelyn 
lykkäämistä tai lopettamista koskevia sääntöjä. Samasta syystä kilpailuneuvoston toimivaltaa 
lykätä menettelyä tai lopettaa se on lisätty kansallisessa lainsäädännössä, jotta voidaan ottaa 
huomioon se, että toinen kansallinen viranomainen käsittelee asiaa samaan aikaan tai että 
komissio on aloittanut asian käsittelyn uudelleen.  
 
Lisäksi mahdollisuutta kohdentaa kansallisten kilpailusääntöjen soveltamista koskeva 
oikeuskäsittely tiettyihin erikoistuneisiin tuomioistuimiin laajennettiin uudistuksessa niin, että 
se koskee nyt myös perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklan soveltamista. Tämä erikoistunutta 
toimivaltaa koskeva sääntö ei liity suoraan Ranskan lainsäädännön yhdenmukaistamiseen, 
vaan se heijastaa asetuksen N:o 1/2003 3 artiklassa vahvistettuja johdonmukaisuuden ja 
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lähentymisen periaatteita. Sen täytäntöönpanoa koskevista järjestelyistä annetaan 
valtioneuvoston asetus vuonna 2005. 
 

Irlanti 
Irlannin kansalliseen kilpailulainsäädäntöön ei ole tehty merkittäviä muutoksia. Asetuksen 
N:o 1/2003 täytäntöönpanemiseksi annettiin vuonna 2004 asetus (säädös (Statutory 
Instrument) 195, 2004) (jäljempänä ’säädös’). 

 
Säädös – nimetyt kilpailuviranomaiset 
Säädöksessä nimetään kaikki tuomioistuimet erityistä rikostuomioistuinta lukuun ottamatta 
asetuksen N:o 1/2003 5 artiklan mukaisiksi tuomioistuimiksi, kilpailuvirasto nimitetään 
suorittamaan IV, V, VII, VIII ja IX luvussa vahvistetut tehtävät ja kilpailuvirasto, yleinen 
syyttäjänvirasto ja tuomioistuimet tai tuomioistuimien kirjaamot nimitetään suorittamaan 
asetuksen 11 artiklan 1 kohdassa, 11 artiklan 5 kohdassa, 27 artiklan 2 kohdassa ja 28 artiklan 
2 kohdassa säädetyt tehtävät. 

 
Säädöksessä pidetään ennallaan kilpailulain soveltaminen sellaisena kuin se oli ennen 
asetuksen voimaantuloa:  
• kilpailuviranomainen vastaa kilpailuasioiden tutkinnasta; 
• kilpailuviranomainen voi panna vireille siviilioikeudellisen menettelyn ja 

kilpailuviranomainen ja/tai yleinen syyttäjänvirasto voivat nostaa syytteen rikosoikeuden 
piiriin kuuluvissa kilpailuasioissa; ja 

• vain tuomioistuimet voivat päättää, onko kansallista lainsäädäntöä ja/tai EY:n 
perustamissopimusta rikottu. 

 

Italia 
Italian kilpailusääntöihin ei tehty lainsäädännöllisiä muutoksia vuonna 2004. 
 

Kypros 
Kilpailunsuojelukomitea on riippumaton hallinnollinen elin, joka perustettiin vuonna 1990 
kilpailun suojaamisesta annetulla lailla 207/89 (jäljempänä ’laki’). Kilpailunsuojelukomitea 
on tämän jälkeen vastannut tutkinnasta ja päätöksenteosta kilpailun suojaamista koskevissa 
asioissa. Yrityskeskittymien valvonnasta annetun lain 22(I)/99 myötä 
kilpailunsuojelukomitealla on valta tutkia myös yrityskeskittymiä ja päättää keskittymän 
hyväksymisestä, hylkäämisestä tai ehdollisesta hyväksymisestä. 
 
Asetuksen N:o 1/2003 voimaantulon vuoksi kansallista lainsäädäntöä uudistettiin vuonna 
2004, jotta se olisi yhdenmukainen asetuksen kanssa. Lainsäädännössä nimitettiin 
kilpailunsuojelukomitea perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklan soveltamisesta vastaavaksi 
kilpailuviranomaiseksi siten, että asetuksen säännöksiä noudatetaan. Uudessa lainsäädännössä 
on säännöksiä, joilla parannetaan kilpailunsuojelukomitean nykyisiä toimivaltuuksia. 
Kilpailunsuojelukomitealla on nyt laajemmat valtuudet tutkia sekä yritysten tiloja että muita 
tiloja. 
 
Muutosten keskeinen piirre on kansallisen ilmoitusjärjestelmän kumoaminen. Järjestelmän 
mukaan yritysten oli pyydettävä puuttumattomuustodistusta tai yksittäispoikkeusta. 
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Sopimukset, jotka nyt täyttävät lain 207/89 5 §:n 1 momentissa säädetyt edellytykset (jotka 
vastaavat 81 artiklan 3 kohtaa), ovat lainvoimaisia ja täytäntöönpanokelpoisia ilman 
hallinnollista päätöstä. Myös sakkojen määräämättä jättämistä tai lieventämistä 
kartelliasioissa koskevasta ohjelmasta, joka tuli voimaan 1. helmikuuta 2003, tulee osa 
kansallista lainsäädäntöä uuden lainsäädännön myötä. Ohjelmassa määrätään sakkojen 
lieventämisestä tilanteissa, joissa lain 207/89 4 §:n mukaiseen laittomaan kartelliin 
osallistunut yritys voidaan vapauttaa sakoista kokonaan tai sen sakkoja voidaan alentaa. 
 
Asetuksen N:o 1/2003 15 artiklan perusteella korkein oikeus aikoo antaa menettelyllisen 
määräyksen 15 artiklan 3 kohdan säännösten huomioon ottamiseksi, jolloin 
kilpailunsuojelukomitea voi antaa kirjallisia tai suullisia lausuntoja kansallisille 
tuomioistuimille perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklan soveltamiseen liittyvistä asioista. 
 

Latvia 
EU:n kilpailulainsäädännön hajautetun soveltamisen sekä Euroopan komissiolle ja muiden 
jäsenvaltioiden kilpailuviranomaisille perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklan mukaisissa 
tutkimuksissa annettavan avun varmistamiseksi kilpailulakiin tehtiin vuonna 2004 seuraavat 
olennaiset muutokset: 
 

- Latvian kilpailuneuvostolle annettiin valtuudet soveltaa EU:n kilpailulainsäädäntöä; 
- Latvian kilpailuneuvoston tutkintaoikeuksia laajennettiin; 
- säännökset, joita sovelletaan EU:n kilpailulainsäädännön rikkomisia koskevaan 

tutkintaan ja seuraamuskäytäntöön; 
- väliaikaiset järjestelyt, joita voidaan soveltaa, jos on todisteita EU:n 

kilpailulainsäädännön mahdollisesta rikkomisesta, ja rikkomisen jatkaminen saattaisi 
aiheuttaa peruuttamatonta ja merkityksellistä vahinkoa kilpailulle; 

- tukimenettely, josta Latvian kilpailuneuvosto huolehtii ja joka koskee Euroopan 
komission tai muiden EU:n jäsenvaltioiden kilpailuviranomaisten suorittamia 
tutkintatoimia; 

- tarkempi menettely markkinatoimijoiden välisten yrityskeskittymien ilmoittamista ja 
tutkimista varten. 

 
Saeima (Latvian parlamentti) hyväksyi 22. huhtikuuta 2004 kilpailulain muutoksia koskevan 
lain, joka tuli voimaan 1. toukokuuta 2004. Vuonna 2004 ministerineuvosto antoi useita 
asetuksia, jotka tukevat kilpailuneuvoston tehokasta toimintaa.  
 
Sakkojen määräämättä jättämistä tai lieventämistä koskeva ohjelma 
Ministerineuvosto antoi vuonna 2004 asetuksen N:o 862 kilpailulain 11 jakson ensimmäisessä 
osassa ja 13 jaksossa määriteltyjen rikkomisten perusteella määrättävien sakkojen laskemista 
koskevista menettelyistä (ts. markkinatoimijoiden välisistä kielletyistä sopimuksista ja 
määräävän aseman väärinkäytön kieltämisestä). Asetuksessa säädetään myös sakkojen 
määräämättä jättämistä tai lieventämistä koskevasta ohjelmasta, jonka puitteissa 
horisontaaliseen kartellisopimukseen osallistunut yritys voidaan vapauttaa sakoista tai sen 
sakkoja voidaan alentaa riippuen siitä, missä määrin yritys on tehnyt yhteistyötä 
kilpailuneuvoston kanssa. 

 
Sakoista voidaan vapauttaa kokonaan markkinatoimija, joka ensimmäisenä toimittaa todisteita 
kilpailuneuvostolle, jos kyseinen markkinatoimija ei ole ollut kielletyn sopimuksen 
alkuunpanija, sillä ei ole ollut ratkaisevaa roolia kielletyssä toiminnassa eikä se ole pakottanut 
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muita markkinatoimijoita osallistumaan kiellettyyn toimintaan. Sakkoja voidaan alentaa 
49 prosenttia, jos rikkomisen alkuunpanija, jolla on ollut johtava rooli kielletyssä toiminnassa, 
toimittaa ratkaisevia todisteita rikkomisesta. 
 
Tarkastukset 
Yksi kilpailulain muutoksista annettuun lakiin sisältyvistä olennaisista muutoksista on 
kilpailuneuvoston toimiston tutkintavaltuuksien laajentaminen. Entisten tutkintaoikeuksien 
lisäksi toimistolle annettiin uusia oikeuksia. Niiden mukaan toimisto voi tuomioistuimen 
päätöksen perusteella ja poliisin läsnä ollessa mennä sisälle ilman ennakkoilmoitusta 
markkinatoimijoille, niiden työntekijöille ja muille henkilöille kuuluviin tiloihin, 
ajoneuvoihin, huoneistoihin, muihin kuin asuintiloihin, rakennuksiin ja muihin kiinteistöihin 
ja avata kyseiset tilat samoin niiden sisällä olevat varastotilat tarkastaakseen sekä 
markkinatoimijoille että niiden työntekijöille kuuluvia, tiloissa säilytettäviä tavaroita ja 
asiakirjoja. 
 
Amicus curiae -menettely 
Tuomioistuimen, joka on vastaanottanut kannekirjelmän ja käynnistänyt EU:n 
kilpailulainsäädännön rikkomista mahdollisesti koskevan asian, on toimitettava jäljennös 
kirjelmästä Latvian kilpailuneuvostolle ja lähetettävä myöhemmin tuomion kaksoiskappale tai 
jäljennös kilpailuneuvostolle ja Euroopan komissiolle. Tämä velvoite sisältyy kilpailulakiin ja 
sen tarkoituksena on edistää kilpailuneuvoston amicus curiae -käytäntöä ja helpottaa 
Euroopan komission toteuttamia valvontatoimia, jotka liittyvät EU:n kilpailulainsäädännön 
täytäntöönpanoon jäsenvaltioissa. 
 
Asiakirjojen saatavuus 
Yritykset, joiden epäillään osallistuneen kilpailusääntöjen rikkomiseen, voivat tutustua 
asiakirja-aineistoon saatuaan Latvian kilpailuneuvostolta ilmoituksen, jonka mukaan 
tutkinnan aikana on kerätty riittävästi tietoja kilpailuneuvoston päätöstä varten. Jos todisteet 
sisältävät liikesalaisuuksia, muut henkilöt eivät voi tutustua niihin. 
 
Nimetyt kilpailuviranomaiset 
Latvian kilpailuneuvosto on nimetty perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklaa soveltavaksi 
kilpailuviranomaiseksi. 
 
Seuraamukset 
Kilpailulaissa säädetään mahdollisuudesta alentaa sakkoja tai vapauttaa kokonaan sakoista 
tietyissä tapauksissa, joissa perustamissopimuksen 81 artiklaa on rikottu, jos yritys tekee 
yhteistyötä kilpailuneuvoston kanssa. 
 

Liettua 
Kun Liettua liittyi Euroopan unionin jäseneksi ja EU:n kilpailusääntöjä uudistettiin (erityisesti 
asetusten N:o 1/2003 ja 139/2004 antaminen), Liettuan kilpailulainsäädäntöön oli tehtävä 
asiaankuuluvat muutokset. Liettuan liityttyä EU:n jäseneksi oli tarpeen luoda aiheelliset 
ennakkoedellytykset, erityisesti vuoden 1999 kilpailulakiin ja siviiliprosessilakin tehtävien 
muutosten avulla, uusien EU:n kilpailusääntöjen täytäntöönpanon valvonnan helpottamiseksi. 
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Tämän vuoksi parlamentti hyväksyi 15. huhtikuuta 2004 kilpailulain muuttamista koskevan 
lain3, joka tuli voimaan 1. toukokuuta 2004. 
 
Kilpailulain muutos tuli voimaan 1. toukokuuta 2004. Sen päätarkoituksena on saattaa 
Liettuan lainsäädäntö EU:n säännöstön mukaiseksi. Tämä tavoite on esitetty kilpailulain 1 §:n 
3 momentissa, jossa säädetään, että lain tavoitteena on yhdenmukaistaa kilpailusuhteita 
koskeva Liettuan lainsäädäntö Euroopan unionin lainsäädännön kanssa. Samaan 1 §:ään 
lisättiin 4 momentti. Siinä viitataan liitteeseen, johon sisältyy kilpailulailla täytäntöönpantava 
asetus N:o 1/2003. 
 
Kilpailulakia täydennettiin uudella VII luvulla ”Euroopan unionin kilpailusääntöjen 
soveltaminen”. Sen 47 §:n 1 momentissa säädetään, että kilpailuneuvosto on elin, jolla on 
valtuudet soveltaa EU:n kilpailusääntöjä. Euroopan unionin kilpailulainsäädännön mukaan 
näiden sääntöjen noudattamisen valvonnasta vastaa kansallinen kilpailuviranomainen. 
Säännöksellä laajennetaan kilpailuneuvoston toimivaltaa varmistamalla, että 
perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklaa ja kilpailulakia sovelletaan samanaikaisesti. 

 
Kilpailua rajoittavat sopimukset (81 artikla) 
Yritysten sopimuksia koskeva ennakkoilmoitus- ja yksittäispoikkeusjärjestelmä on kumottu. 
Sopimukset, jotka noudattavat ryhmäpoikkeukselle vahvistettuja ehtoja ja edellytyksiä, ovat 
voimassa sopimuksen tekohetkestä alkaen (ab initio) ilman kilpailuneuvoston 
ennakkopäätöstä. Jos erimielisyyttä syntyy siitä, noudattaako sopimus ryhmäpoikkeukselle 
vahvistettuja ehtoja ja edellytyksiä, poikkeuksesta hyötyvän sopimuspuolen vastuulla on 
todistaa, että kyseisiä ehtoja ja edellytyksiä noudatetaan. Jos kilpailuneuvosto pyrkii 
todistamaan, että sopimus rikkoo kilpailusääntöjä, sen on todistettava väitteensä. Tämän 
vuoksi laista poistettiin yritysten mahdollisuus hakea kilpailuneuvostolta yksittäispoikkeusta 
samoin kuin velvollisuus toimittaa tiedot sopimuksesta, joka on tehty ryhmäpoikkeukselle 
asetettujen edellytysten mukaisesti. 
 
Yrityskeskittymien valvonta 
Yrityskeskittymiä koskevaan jaksoon lisättiin useita tärkeitä säännöksiä. Ensinnäkin 
ilmoituksen jättämisaikaa koskevaa vaatimusta on höllennetty. Laista on poistettu vaatimus, 
jonka mukaan yrityskeskittymään osallistuvien yritysten on ilmoitettava keskittymästä 
seitsemän päivän kuluessa keskittymään liittyvästä ensimmäisestä toimenpiteestä, samoin 
kuin vaatimus keskittymäprosessin keskeyttämisestä ensimmäisen toimenpiteen jälkeen 
kunnes kilpailuneuvosto on antanut luvan keskittymäprosessin jatkamiselle. Nykyisen lain 
mukaan ja ennen yrityskeskittymän toteutusta keskittymään osallistuvilla yrityksillä on oikeus 
päättää, milloin ne ilmoittavat keskittymästä kilpailuneuvostolle. Tämän muutoksen 
yhteydessä kumottiin myös seuraamukset, joita määrättiin, jos keskittymästä ei ilmoitettu 
määräajan kuluessa. 
 
Aikaisempaa neljän kuukauden määräaikaa, jonka kuluessa kilpailuneuvoston oli tehtävä 
lopullinen päätös, voidaan pidentää kuukaudella, jos keskittymästä ilmoittava henkilö sitä 
perustellusti pyytää. Tällä voi olla erityistä merkitystä eräissä monimutkaisemmissa asioissa, 
joissa kilpailuneuvosto aikoo hyväksyä keskittymän, mutta asettaa ehtoja ja velvoitteita. 
 

                                                 
3  Laki nro IX-2126, annettu 15. huhtikuuta 2004, Liettuan tasavallan kilpailulain muuttamisesta, yrityksille 

myönnettävän valtiontuen valvonnasta annetun lain kumoamisesta ja Liettuan tasavallan siviiliprosessilain 1 §:n 
muuttamisesta. 
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Toiseksi laissa säädetään, että yritysten on maksettava hallituksen vahvistama palkkio 
keskittymäilmoituksen tekemisestä ja tutkimisesta. 
 
Kolmanneksi keskittymän arviointia varten tehtävää määräävää asemaa koskevaa testiä on 
täydennetty kilpailun merkittävää estämistä koskevalla kriteerillä. Keskittymää ei voida 
hyväksyä, jos yksikin kriteeri täyttyy. Tämä voi olla joko määräävän aseman luominen tai 
vahvistaminen tai kilpailun merkittävä estäminen. 
 
Neljänneksi lain uusi sanamuoto antaa kilpailuneuvostolle lisäoikeuden velvoittaa yritys 
ilmoittamaan keskittymästä, jos on vaarana, että keskittymä luo määräävän aseman tai 
vahvistaa sellaista tai estää merkittävästi kilpailua, vaikka laissa vahvistetut liikevaihdon 
enimmäisrajat eivät ylittyisikään. Uusi menettely on otettu käyttöön aikaisemman 
kokemuksen perusteella. On osoittautunut, että eräillä markkinoilla (erityisesti 
palvelumarkkinoilla) yrityskeskittymät voitiin toteuttaa ilmoittamatta niistä 
kilpailuneuvostolle, koska liikevaihdon vähimmäisraja-arvo ei ylittynyt, huolimatta siitä, että 
keskittymä loi määräävän aseman tai vahvisti sellaista. Uutta menettelyä sovelletaan kuitenkin 
vain, jos keskittymän toteuttamisesta on kulunut alle 12 kuukautta. 
 
Seuraamukset 
Sanktiojärjestelmää on uudistettu Euroopan komission soveltamien sanktioiden määräämistä 
koskevien periaatteiden mukaisesti. Sakkojen enimmäismäärää, jonka kilpailuneuvosto voi 
määrätä yritykselle, on korotettu 10 prosenttiin edellisen tilivuoden bruttotuloista. Sakkoja 
voidaan määrätä kielletyistä sopimuksista, määräävän aseman väärinkäytöstä, 
ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvan yrityskeskittymän toteuttamisesta ilman 
kilpailuneuvoston lupaa, keskittymäprosessin jatkamisesta määrätystä keskeyttämisestä 
huolimatta ja kilpailuneuvoston vahvistamien keskittymään liittyvien ehtojen tai velvoitteiden 
rikkomisesta. Kilpailulain uuden säännöksen mukaisesti sakon määrän vahvistamista koskeva 
menettely hyväksyttiin 6. joulukuuta 2004 annetulla hallituksen päätöslauselmalla N:o 1591. 
 
Tutkintamenettely 
Kilpailulain uusien säännösten perusteella kilpailuneuvoston on tutkittava rajoittavia 
käytäntöjä koskevat hakemukset entisen 14 päivän sijaan 30 päivän kuluessa hakemuksen 
tekemisestä. Kilpailuneuvoston on samassa määräajassa päätettävä tutkinnan mahdollisesta 
aloittamisesta. Tutkinnalle asetettu määräaika on pidennetty viiteen kuukauteen. Määräaikaa 
voidaan kussakin asiassa kuitenkin jatkaa vielä kolmella kuukaudella. Jos lain rikkomista 
koskevalle epäilylle ei ole todisteita, kilpailuneuvosto voi kieltäytyä tutkinnan aloittamisesta. 
 
Toinen merkittävä muutos liittyy mahdollisuuteen lopettaa tutkinta. Kilpailulain uusien 
säännösten mukaisesti tutkinta voidaan lopettaa paitsi silloin, kun havaitaan, että lakia ei ole 
rikottu, myös silloin, kun toimet eivät ole vahingoittaneet merkittävästi lailla suojattuja etuja 
ja lain rikkomisesta epäilty yritys lopettaa vapaaehtoisesti kyseiset toimet ja esittää 
kilpailuneuvostolle kirjallisen sitoumuksen olla toteuttamatta näitä toimia. Sitoumukset 
sitovat kyseisiä yrityksiä. Jos sitoumukset laiminlyödään, yritykselle voidaan määrätä sakko, 
joka on enintään viisi prosenttia edellisen tilivuoden keskimääräisestä päivittäisestä 
bruttoliikevaihdosta. Sakko peritään kultakin päivältä, jolloin rikkomiseen syyllistytään (tai 
rikkomista jatketaan).  
 
Asetuksen N:o 1/2003 mukaisesti laissa on uusi säännös pakkokeinoista. Siinä vahvistetaan, 
että pakkokeinojen käytölle Euroopan komission tekemissä tarkastuksissa on saatava 
ennakkolupa Vilnan alueelliselta hallinto-oikeudelta. 
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Koska asetuksen N:o 1/2003 mukaisesti kansallisille tuomioistuimille on annettu oikeus ja 
velvollisuus soveltaa suoraan 81 tai 82 artiklaa, kilpailulaki säätelee kilpailuasioita koskevia 
oikeusmenettelyjä. Tämän vuoksi siviiliprosessilakia on täydennetty säännöksellä, jonka 
mukaan kilpailuasiat tutkitaan kyseisen lain säännösten mukaisesti kilpailulaissa säädettyjä 
poikkeuksia lukuun ottamatta. Saatuaan perustamissopimuksen 81 tai 82 artiklan 
soveltamiseen liittyvän kanteen, tuomioistuimen on ilmoitettava asiasta Euroopan komissiolle 
ja kilpailuneuvostolle. Euroopan komissio ja kilpailuneuvosto voivat omasta aloitteestaan 
toimittaa perustamissopimuksen 81 tai 82 artiklan soveltamista koskevia huomautuksia, 
esittää selityksiä ja todisteita ja osallistua niiden tutkimiseen sekä toimittaa pyyntöjä ja 
hakemuksia. 
 
Kilpailulain uudessa 50 §:ssä säädetään, että yrityksillä, joiden oikeutettuja etuja on rikottu 
rikkomalla perustamissopimuksen 81 tai 82 artiklaa tai muilla rajoittavilla käytännöillä, on 
oikeus panna Vilnan alueoikeudessa vireille kanne laittomien toimien lopettamiseksi ja 
aiheutetun vahingon korvaamiseksi. Vilnan alueoikeudella on siten yksinoikeus tutkia asiat, 
jotka koskevat edellä mainittujen rajoittavien käytäntöjen vuoksi aiheutuneen vahingon 
korvaamista. 
 

Luxemburg 
Luxemburg teki kilpailusta 17. toukokuuta 2004 annetulla lailla lainsäädäntöönsä kaksi 
merkittävää muutosta: 

• lailla kiellettiin Luxemburgin lainsäädännössä sääntöjenvastaiset sopimukset ja 
määräävän aseman väärinkäyttö perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklan mukaisesti 
(lukuun ottamatta viittauksia näiden käytäntöjen vaikutuksiin yhteisön sisäiseen 
kauppaan); 

• lailla mukautettiin Luxemburgin institutionaalisia rakenteita asetuksen N:o 1/2003 
vaatimusten huomioimiseksi perustamalla kilpailuneuvosto, joka on riippumaton 
hallinnollinen kilpailuviranomainen. Kilpailuneuvoston tehtävänä on seurata sekä 
kansallisen että yhteisön kilpailulainsäädännön soveltamista. Se tekee päätöksiä 
näiden sääntöjen mahdollisesta rikkomisesta ja määrää rikkojille sakkoja ja 
velvoitteita rikkomisen lopettamiseksi. 

 
Kilpailuneuvostoa avustaa kilpailutarkastusvirasto, joka ei ole suoraan riippuvainen 
kilpailuneuvostosta vaan on talousasioista vastaavan ministeriön (nykyisin talous- ja 
ulkomaankauppaministeriö) alainen yksikkö. Se toteuttaa selvityksiä ja tutkimuksia sekä 
Luxemburgin että yhteisön lain piiriin kuuluvissa asioissa. 
 
Näiden kahden elimen toimivalta ja menettelyt perustuvat ensi sijassa asetukseen N:o 1/2003: 

• kilpailutarkastusvirastolla on laajat tutkintavaltuudet: se voi pyytää tietoja, ottaa 
lausuntoja, tarkastaa liike- ja muita tiloja ja suorittaa niissä etsintöjä, takavarikoida 
asiakirjoja (etsintöihin ja asiakirjojen takavarikointiin tarvitaan tuomioistuimen lupa) 
sekä nimittää asiantuntijoita; 

• kilpailuneuvoston puheenjohtaja voi määrätä välitoimia; 
• erilaisia seuraamuksia voidaan määrätä: mitä tahansa pakkokeinoja, jotka ovat 

oikeassa suhteessa epäiltyyn rikkomiseen ja tarpeen rikkomisen lopettamiseksi 
tehokkaasti, sakkoja ja uhkasakkoja; 

• kilpailuneuvosto voi soveltaa sakkojen määräämättä jättämistä ja lieventämistä 
koskevaa ohjelmaa; 
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• kilpailuneuvosto voi tehdä yritysten tarjoamista sitoumuksista sitovia; 
• liikesalaisuuksien ja luottamuksellisten tietojen suojelu: tätä koskeva pyyntö voidaan 

tehdä kilpailuneuvoston puheenjohtajalle; 
• kilpailuneuvoston ja kilpailutarkastusviraston jäseniä ja kilpailutarkastusviraston 

nimeämiä asiantuntijoita sitoo ammattisalaisuus; 
• osapuolten puolustautumisoikeudet on taattu: kilpailutarkastusviraston 

väitetiedoksianto; oikeus tutustua asiakirjatiedostoon; kilpailuneuvoston järjestämä 
kuuleminen ennen päätöksen tekemistä; muutoksen hakeminen päätöksiin hallinto-
oikeudessa; 

• kilpailuneuvoston ja kilpailutarkastusviraston on tehtävä yhteistyötä Euroopan 
komission ja jäsenvaltioiden kilpailuviranomaisten kanssa tietojen tai asiakirjojen 
vaihtamiseksi; 

• kilpailuneuvosto ja kilpailutarkastusvirasto avustavat Euroopan komissiota 
perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklassa vahvistettujen kilpailusääntöjen 
täytäntöönpanosta annetun asetuksen (EY) N:o 1/2003 ja yrityskeskittymien 
valvonnasta annetun asetuksen (EY) N:o 139/2004 soveltamisessa; 

• kilpailutarkastusvirasto tekee yhteistyötä kansallisten tuomioistuimien kanssa. 
 
Kyseiset kaksi kilpailuviranomaista perustettiin lopullisesti vasta lokakuun 2004 lopussa, kun 
niiden jäsenet nimitettiin. 
 

Unkari 
Unkarin kilpailuviranomaisen (Gazdasági Versenyhivatal – GVH) puheenjohtaja ja GVH:n 
kilpailuneuvoston puheenjohtaja antoivat joulukuussa 2003 kaksi tiedonantoa, jotka 
molemmat tulivat voimaan 1. tammikuuta 2004. Nämä tiedonannot ovat seuraavat: 
 
Tiedonanto 2/2003 sakkojen määräämismenetelmästä kartelliasioissa 
Tiedonannon myötä GVH:n käyttämästä sakkojen laskentamenetelmästä tulee julkinen ja 
avoin. Menetelmä eroaa useilta kohdin sakkojen laskentaa koskevissa yhteisön 
suuntaviivoissa kuvatusta menetelmästä. Yhteisön suuntaviivoista poiketen tiedonannossa ei 
ole esitetty eri tasoisista tai tyyppisistä rikkomisista määrättävien sakkojen määrää vaan 
menetelmä perustuu kaksivaiheiseen menettelyyn. Ensimmäisessä vaiheessa pisteytys liittyy 
rikkomisen tiettyihin piirteisiin, joiden perusteella määritetään sakon perusmäärä. Sellaisia 
tekijöitä kuin rikkomisen vakavuutta (mukaan lukien uhka kilpailulle ja rikkomisen vaikutus 
markkinoihin), suhtautumista rikkomiseen (ts. aktiivinen vai passiivinen) ja toiminnan 
seurausta jne. tarkastellaan 100 pisteen asteikolla. Laskennan toisessa vaiheessa tarkastellaan 
eräitä mukautustekijöitä, kuten rikkomisen kestoa ja toistuvuutta. Jos rikkomisesta saadut 
tuotot voidaan määritellä, niiden määrä kerrotaan kolmella. Saatua tulosta käytetään jatkossa 
laskennan perustana. Laskennan tulos ei saa ylittää säädettyä 10:tä prosenttia yrityksen 
edellisen tilivuoden nettoliikevaihdosta. Sakkoa voidaan myös alentaa, jos asiaan voidaan 
soveltaa lievennettyä kohtelua. 

 
Tiedonanto 3/2003 sakkojen lieventämistä koskevan politiikan soveltamisesta 
GVH laati sakkojen lieventämistä koskevan järjestelmänsä täysin EY:n sakkojen 
lieventämistä koskevan ohjelman mukaisesti. Unkarissa sovellettavan sakkojen lieventämistä 
koskevan politiikan olennaiset piirteet vastaavat EY:n tiedonannossa esitettyä toimintalinjaa. 
 
Kahta Unkarin ryhmäpoikkeusasetusta uudistettiin Eurooppa-sopimuksessa vahvistetun 
lainsäädännön lähentämistä koskevan velvoitteen perusteella, sillä yhteisön 
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ryhmäpoikkeusasetuksia, joihin Unkarin alkuperäiset ryhmäpoikkeusasetukset perustuivat, oli 
myös muutettu. Kyseiset asetukset ovat seuraavat: 
− hallituksen asetus 18/2004 (II.13) Korm. eräitä vakuutussopimusryhmiä koskevasta 

kilpailunrajoituskiellosta myönnetystä poikkeuksesta 
− hallituksen asetus 19/2004 (II.13) Korm. eräitä moottoriajoneuvoalan vertikaalisten 

sopimusten ryhmiä koskevasta kilpailunrajoituskiellosta myönnetystä poikkeuksesta. 
 
Nämä kaksi uutta Unkarin ryhmäpoikkeusasetusta pääasiassa toistavat EY:n vastaavat 
säännökset. 
 
Kun Unkari liittyi EU:hun, vuonna 2002 annettu laki N:o X (laki Euroopan yhteisöjen ja 
niiden jäsenvaltioiden sekä Unkarin tasavallan assosiaatiota koskevan Eurooppa-sopimuksen 
62 artiklan 3 kohdan perusteella annettujen kilpailusääntöjen täytäntöönpanosta annetun 
assosiaationeuvoston päätöksen N:o 2/96 korvaavan assosiaationeuvoston päätöksen N:o 
1/2002 hyväksymisestä) menetti merkityksensä, ja se kumottiin 1. päivästä toukokuuta 2004 
alkaen. 
 
Vuonna 2003 annettu laki N:o XXXI Unkarin kilpailulain muuttamisesta EU:hun liittymisen 
johdosta tuli voimaan 1. toukokuuta 2004. Lain säännöksissä keskitytään pelkästään sellaisten 
sääntöjen antamiseen, jotka ovat keskeisiä Unkarin kilpailuviranomaisen ja kansallisten 
tuomioistuimien soveltaessa yhteisön kilpailuoikeutta, jotta ne pystyisivät tuloksekkaasti 
hoitamaan yhteisön sääntöihin perustuvat tehtävät. 
 

Malta 
Maltan liityttyä Euroopan unioniin 1. toukokuuta 2004 kilpailulakiin tehtiin useita muutoksia 
(luku 379, Maltan lainsäädäntö). Muutoksilla annetaan ensisijaisesti kilpailuvirastolle (Office 
for Fair Competition) valtuudet tutkia epäiltyjä perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklan 
rikkomisia ja kaupankäyntiä valvovalle komitealle (Commission for Fair Trading) valtuudet 
soveltaa EY:n kilpailusääntöjä kansallisen kilpailulainsäädännön rinnalla silloin, kun 
kilpailunvastaiset käytännöt vaikuttavat jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Vuonna 2004 
annetulla lailla N:o III, joka tuli voimaan 1. toukokuuta 2004, yhdenmukaistettiin kilpailulaki 
asetuksen (EY) N:o 1/2003 kanssa. Tärkeimmät muutokset ovat seuraavat: 
 
Tulkinta 
Kilpailulain 2 §:ssä säädetään eräiden laissa käytettyjen keskeisten sanojen ja sanontojen 
oikeudellisesta tulkinnasta. Eräitä määritelmiä on muutettu, jotta niissä otettaisiin huomioon 
kilpailuviraston toteuttama hajautettu tutkinta ja kaupankäyntiä valvovan komitean suorittama 
perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklan soveltaminen. Eräitä tärkeimpiä muutoksia on esitelty 
jäljempänä; muutettu osa on alleviivattu ja kursivoitu: 
 
• ”merkityksellisillä markkinoilla” tarkoitetaan tuotemarkkinoita joko Maltan alueella tai 

tietyllä alueella tai paikkakunnalla Maltassa tai Maltan ulkopuolella, riippumatta siitä, 
rajoittuvatko ne johonkin tiettyyn kauteen tai vuodenaikaan; 

 
• ”rajoittavalla käytännöllä” tarkoitetaan yritysten välistä sopimusta, yritysten 

yhteenliittymien päätöstä tai yritysten yhdenmukaistettua menettelytapaa, joka on kielletty 
tämän lain 5 §:ssä tai EY:n perustamissopimuksen 81 artiklassa, ja yhden tai useamman 
yrityksen määräävän aseman väärinkäyttö, joka on kielletty tämän lain 9 §:ssä tai EY:n 
perustamissopimuksen 82 artiklassa. 
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Lain 2 §:ään on lisätty uudet määritelmät käsitteille: ’EY:n perustamissopimus’, ’Euroopan 
komissio’, ’jäsenvaltiot’ ja ’kansallinen kilpailuviranomainen’. 
 
Aineellisten säännösten muuttaminen (5 ja 9 §) 
Lain 5 §:ään, jonka 1 momentissa kielletään 

”kaikki yritysten väliset sopimukset, yritysten yhteenliittymien päätökset ja 
yritysten yhdenmukaistetut menettelytavat, joiden tarkoituksena on estää, 
rajoittaa tai vääristää kilpailua tai joista seuraa, että kilpailu estyy, rajoittuu tai 
vääristyy Maltassa tai jossain Maltan osassa...”, 
 

sisältyy nyt kaksi uutta momenttia 5 ja 6, joilla pannaan täytäntöön asetuksen N:o 1/2003 
3 artikla. Momenteissa todetaan seuraavaa: 

”5. EY:n perustamissopimuksen 81 artiklaa sovelletaan myös silloin, kun 
yritysten väliset sopimukset, yritysten yhteenliittymien päätökset tai 
yhdenmukaistetut menettelytavat voivat vaikuttaa tuntuvasti Maltan ja yhden tai 
useamman jäsenvaltion väliseen kauppaan. 
 
6. Edellä 1, 2 ja 3 momentin soveltamisen piiriin ei katsota kuuluvan sellaisten 
sopimusten, yritysten yhteenliittymien päätösten tai yhdenmukaistettujen 
menettelytapojen kieltäminen, jotka saattavat vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen 
kauppaan, mutta jotka eivät rajoita kilpailua perustamissopimuksen 81 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetulla tavalla tai jotka täyttävät perustamissopimuksen 
81 artiklan 3 kohdassa määrätyt edellytykset tai jotka kuuluvat 
perustamissopimuksen 81 artiklan 3 kohdan soveltamiseksi annetun asetuksen 
piiriin.” 

 
Lain 9 §:ään, jossa aikaisemmin ainoastaan kiellettiin määräävän aseman väärinkäyttö 
Maltassa tai jossain Maltan osassa, kuuluu nyt uusi 5 momentti, jossa säädetään, että: 

”EY:n perustamissopimuksen 82 artiklaa sovelletaan myös silloin, kun 
yrityksen kilpailunvastainen käytäntö voi vaikuttaa Maltan ja yhden tai 
useamman jäsenvaltion väliseen kauppaan.” 
 

Menettelysääntöjen muuttaminen 
Lain 7 § (jossa säädettiin yksittäispoikkeuksista) ja 10 § (jossa säädettiin 
puuttumattomuustodistuksista) on poistettu. Tämän vuoksi yritysten on nyt arvioitava itse, 
täyttävätkö ne 5 §:n 3 momentin mukaiset poikkeusta koskevat edellytykset. 

 
Lain 5 §:n 3 momentin edellytysten täyttymistä koskeva todistustaakka kuuluu sille 
yritykselle tai yritysten yhteenliittymälle, joka vetoaa kyseisestä kohdasta johtuvaan etuun 
(5 §:n 4 momentti). 
 
Tutkintavaltuuksien laajentaminen (12 §) 
Lain 12 §:n 1 momentin muutoksilla on laajennettu kilpailuviraston johtajan valtuuksia 
aloittaa tutkinta. Sen perusteella tutkinta voidaan suorittaa: 

 johtajan omasta aloitteesta; tai 
 kauppaministerin pyynnöstä; tai 
 kantelijan kirjallisesti tekemän, lain säännösten rikkomista koskevan kohtuullisen 

väitteen perusteella; tai  
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 nimetyn kansallisen kilpailuviranomaisen, jäsenvaltion tai Euroopan komission 
pyynnöstä. 

 
Lain 12 A §:n 1 momentissa säädetään kilpailuviraston johtajan valtuudesta tehdä tutkimuksen 
jälkeen perusteltu päätös, jonka mukaan on kyse 5 tai 9 §:n mukaisesta rikkomisesta (silloin 
kun on kyse paikallisesta asiasta). Jos on kuitenkin kyse 5 §:n 1 momentin ja/tai 9 §:n 
1 momentin vakavasta rikkomisesta, 12 A §:n 2 momentin mukaan johtajan on ilmoitettava 
asiasta kaupankäyntiä valvovalle komitealle. Lain 12A §:n 3 momentti on lisätty vuoden 2004 
lailla N:o III. Sillä laajennetaan tämä johtajaa koskeva velvoite koskemaan myös 
perustamissopimuksen 81 ja/tai 82 artiklan väitettyjä rikkomisia. Kummassakin tapauksessa 
kaupankäyntiä valvova komitea päättää, onko kyse kilpailusääntöjen rikkomisesta. 
 
Lain 33 §:n 2 momenttia, jossa säädetään kauppaministerin valtuuksista antaa eräitä 
kilpailulain piiriin kuuluvia asioita koskevia säännöksiä, on myös muutettu niin, että tätä 
säännösten antamista koskevaa valtuutta voidaan käyttää asetuksen N:o 1/2003 soveltamiseksi. 
Tällaisissa säännöksissä voidaan säätää erityisesti seuraavista asioista: 

i) kilpailuviraston valtuudet toteuttaa yhteisiä tutkimuksia, tehdä yhteistyötä ja vaihtaa 
tietoja muiden kansallisten kilpailuviranomaisten kanssa;  
ii) kaupankäyntiä valvovan komitean, Euroopan komission, kansallisten 
tuomioistuimien ja kilpailuviranomaisten välinen yhteistyömenettely; 
iii) valtuudet jättää määräämättä tai alentaa sakkoja kartellitutkimuksissa. 

 
Rikkomisia koskevat korjaustoimenpiteet 
Lain 13 § on korvattu kokonaan vuonna 2004 annetulla lailla N:o III siten, että siinä säädetään 
kilpailuviraston johtajan valtuudesta antaa oman harkintansa mukaan lopettamis- tai 
noudattamismääräyksiä silloin kun se tekee päätöksen, jonka mukaan kilpailulain 5 §:n 
1 momenttia ja/tai 9 §:n 1 momenttia on rikottu. Kun on kyse lain 5 §:n 1 momentin ja 9 §:n 
1 momentin vakavista rikkomisista ja perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklan rikkomisista, 
ainoastaan kaupankäyntiä valvovalla komitealla on valtuudet antaa lopettamis- ja/tai 
noudattamismääräys. 

• Lopettamismääräys on määräys, jonka mukaan on välittömästi lopetettava 
osallistuminen sopimukseen, päätökseen, menettelytapaan tai käytäntöön. 

• Noudattamismääräyksessä asetetaan käyttäytymiseen tai rakenteeseen liittyviä 
korjaustoimenpiteitä (suhteessa rikkomiseen), jotka kohdistuvat kyseiseen yritykseen 
tai kyseisiin yrityksiin rikkomisen lopettamiseksi heti ja tosiasiallisesti. 

- Rakenteellisia korjaustoimenpiteitä voidaan määrätä vain silloin, kun ei ole 
olemassa yhtä tehokasta keinoa menettelyn korjaamiseksi, tai kun mikä 
tahansa yhtä tehokas toimenpide menettelyn korjaamiseksi olisi asianomaiselle 
yritykselle raskaampi kuin kyseessä oleva rakenteellinen toimenpide. 

 
EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan suoraa vaikutusta kuvastavat muutokset 
Ennen vuoden 2004 lakia N:o III kilpailulain 16 §:n 1 momentissa säädettiin, että jos 
kaupankäyntiä valvova komitea oli tehnyt päätöksen, jonka mukaan jokin sopimus, päätös tai 
menettelytapa oli 5 §:n säännösten vastainen, kuka tahansa henkilö, joka tällaisen päätöksen 
julkaisemisen jälkeen toteutti jonkin toimen kyseisen sopimuksen, päätöksen tai 
menettelytavan perusteella, syyllistyisi kyseisen pykälän rikkomiseen. Uudessa 16 §:n 
1 momentissa säädetään, että: 
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”Kuka tahansa henkilö, joka toimii tämän lain 5 §:n ja/tai 9 §:n tai EY:n 
perustamissopimuksen 81 ja/tai 82 artiklan vastaisesti, syyllistyy tämän lain 
rikkomiseen.” 
 

Tämän johdosta rangaistusseuraamuksia (ks. jäljempänä) voidaan nyt määrätä rikkomisista jo 
ennen kilpailuviraston tai kaupankäyntiä valvovan komitean päätöstä ja huolimatta siitä, että 
rikkominen on mahdollisesti loppunut tällaisen päätöksen johdosta. 
 
Tietojenvaihto 
Lain 33 §:n 2 momenttia, jossa säädetään kauppaministerin valtuudesta antaa eräitä 
kilpailulain piiriin kuuluvia asioita koskevia säännöksiä, on muutettu niin, että sillä muun 
muassa annetaan kilpailuvirastolle valtuudet toteuttaa yhteisiä tutkimuksia, tehdä yhteistyötä 
ja vaihtaa tietoja kansallisten kilpailuviranomaisten kanssa. Lisäksi siinä säädetään 
kaupankäyntiä valvovan komitean, Euroopan komission, kansallisten tuomioistuimien ja 
kilpailuviranomaisten välistä yhteistyötä koskevasta menettelystä. 

 
Seuraamukset 
Kilpailulaissa on säädetty sen rikkomisesta määrättävistä seuraamuksista lain voimaantulosta 
(1995) alkaen. Tällaiset seuraamukset ovat laadultaan rahallisia. Lain 5 ja/tai 9 §:n 
rikkomisesta määrättävä sakko on 1–10 prosenttia rikkomiseen syyllistyneen yrityksen 
liikevaihdosta, kuitenkin vähintään 3 000 Maltan liiraa. 
 
Kaupankäyntiä valvovaan komiteaan liittyvät menettelysäännöt 
Kilpailulain liitettä, jossa säädetään eräistä kaupankäyntiä valvovaan komiteaan liittyvistä 
menettelysäännöistä, on myös muutettu vuoden 2004 lailla N:o III, jotta otettaisiin huomioon 
Maltan liittyminen EU:hun. 
 
Liitteen sääntö nro 8 c koskee Euroopan komission mahdollisuutta antaa kaikissa EY:n 
perustamissopimuksen 81 ja/tai 82 artiklan soveltamista koskevissa asioissa lausuntoja missä 
tahansa kaupankäyntiä valvovan komitean käsittelemässä asiassa sekä toimittaa asiakirjoja tai 
muita asian kannalta merkityksellisiä todisteita. Säännön nro 13 sanamuotoa on muutettu, sillä 
tarkoituksena on selventää, että lain tulkinnassa kaupankäyntiä valvova komitea voi käyttää 
perusteena yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen ja yhteisöjen 
tuomioistuimen tuomioita sekä Euroopan komission päätöksiä ja lausuntoja, mukaan luettuina 
kilpailua koskevat tulkitsevat tiedonannot ja toissijainen lainsäädäntö. 
 

Alankomaat 
Euroopan yhteisön kilpailusääntöjen soveltaminen (kilpailulain 10 luku, 88 §) 
Pääjohtaja on nimitetty asetuksessa N:o 1/2003 tarkoitetuksi kilpailuviranomaiseksi 
Alankomaissa ja asetuksen N:o 139/2004 mukaiseksi valtuutetuksi viranomaiseksi. Hän 
käyttää perustamissopimuksen 83 artiklaan perustuvien säännösten nojalla voimassa olevia 
valtuuksia soveltaessaan perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklaa sekä päättäessään 
perustamissopimuksen 84 artiklan nojalla kilpailusopimusten luvallisuudesta ja määräävän 
aseman väärinkäytöstä yhteismarkkinoilla. 

 
Seuraamukset / sakon enimmäismäärän korottaminen sellaisen osapuolen osalta, joka rikkoo 
yhteistyövelvoitetta (kilpailulain 69 §) 
Pääjohtaja voi määrätä osapuolelle, joka toimii yleisen hallintolain 5:20 §:n 1 momentin 
vastaisesti 50 §:n 1 momentissa, 52 §:n 1 momentissa tai 89 g §:n 1 momentissa tarkoitettujen 
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virkamiesten osalta, enintään 450 000 euron sakon tai, jos kyseessä on yritys tai yritysten 
yhteenliittymä ja määrä on suurempi, sakon, joka voi olla enintään 1 prosentti yrityksen 
liikevaihdosta tai yritysten yhteenliittymään kuuluvien yritysten yhteisestä liikevaihdosta 
päätöstä edeltävältä tilivuodelta. 

 
Muita kysymyksiä 
Sopimuksia koskevan ilmoitusjärjestelmän kumoaminen (kilpailulain 17 §) ja 
poikkeusjärjestelmän käyttöönotto (kilpailulain 6.3 §) 
 

Itävalta 
Vuonna 2004 laadittiin lakiluonnokset, joiden tarkoituksena on muuttaa kilpailulakia ja 
hyväksyä uusi kartellilaki. Luonnoksia koskeva arviointimenettely (julkinen kuuleminen) oli 
tarkoitus järjestää talvella 2005. 
 
Viimeisimmät uudistuksen jälkeen, joka oli ensi sijassa institutionaalinen, Itävallan 
kilpailulain aineellisia säännöksiä on nyt yhdenmukaistettava yhteisön lainsäädännön kanssa. 
Poikkeusjärjestelmän ja perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklaan tiukasti pohjautuvien 
säännösten käyttöönotto on uudistuksen keskipiste. Mahdollisuudesta myöntää ensisijaisen 
todistajan asema annettava säädös parantanee edelleen täytäntöönpanon tehokkuutta. 
 

Puola 
Puolassa kilpailusäännöt on annettu 15. joulukuuta 2000 kilpailua ja kuluttajansuojaa 
koskevassa laissa (’kilpailu- ja kuluttajansuojalaki’, ’Puolan kilpailulaki’), joka tuli voimaan 
1. huhtikuuta 2001. Laki vastaa EU:n lainsäädäntöä, erityisesti perustamissopimuksen 81 ja 
82 artiklaa. Kilpailu- ja kuluttajansuojalain 5 §:ssä4 säädetään kilpailua rajoittavien 
sopimusten kieltämisestä, kun taas 8 §:ssä kielletään määräävän aseman väärinkäyttö 
markkinoilla. 
 
Lain 5 §:ssä vahvistettua kieltoa ei sovelleta, jos sopimuspuolten yhteinen markkinaosuus ei 
ylitä 5 prosenttia horisontaalisten sopimusten osalta ja 10 prosenttia vertikaalisten sopimusten 
osalta silloin, kun rikkominen ei koske hintojen määräämistä, tuotannon valvontaa tai 
rajoittamista, markkinoiden jakamista tai julkisessa hankintamenettelyssä tehtyihin tarjouksiin 
liittyvien ehtojen määräämistä. 
 
Ministerineuvosto voi antaa ryhmäpoikkeusasetuksia 7 §:n perusteella. Tällä hetkellä on 
voimassa viisi tällaista asetusta. Puolassa ei ole koskaan ollut yksittäispoikkeusten 
ilmoitusjärjestelmää. 
 
Puolan kilpailulain perusteella antimonopoliviranomaisten vastuut kuuluvat kilpailu- ja 
kuluttajansuojaviraston johtajalle. Hän voi käynnistää selittävät ja antimonopolimenettelyt 
kantelun perusteella tai viran puolesta. Hänellä on myös valtuudet määrätä tarkastusten 
tekemisestä. 
 

                                                 
4  Ellei toisin mainita, kaikki Puolan osuudessa mainitut pykälät viittaavat kilpailua ja kuluttajansuojaa koskevaan 

lakiin. 
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Puolan kilpailuviranomaisen tutkintavaltuudet 
Viraston johtaja voi pyytää yrityksiä tai niiden yhteenliittymää toimittamaan tarpeelliset 
tiedot. Kilpailu- ja kuluttajansuojaviraston tai kaupanvalvontaviraston valtuutettu työntekijä 
(’tarkastaja’) voi: 
• mennä valvonnan alaiselle yrittäjälle kuuluviin kiinteistöihin, rakennuksiin, huoneisiin tai 

muihin tiloihin ja kulkuvälineisiin ja pyytää tarkastuksen aiheeseen liittyviä asiakirjoja 
sekä tehdä muistiinpanoja; 

• pyytää valvonnan alaiselta yrittäjältä suullisia selvityksiä, jotka ovat olennaisia 
tarkastuksen aiheen kannalta; 

• suorittaa kiinteistössä etsintä kilpailu- ja kuluttajansuojatuomioistuimen luvalla, joka on 
annettu viraston johtajan pyynnöstä; etsinnän voi suorittaa joko tarkastaja tai (viraston 
johtajan pyynnöstä) poliisi; 

• takavarikoida asiakirjoja, joita voidaan käyttää todisteena asiassa. 
 
Viraston johtaja voi kutsua ja kuulla todistajia ja järjestää kuulemisia, joihin hänellä on 
valtuudet kutsua osapuolia ja todistajia, sekä pyytää asiantuntijalausuntoja. 
 
Jos yritys toimittaa tutkinnan aikana vääriä tai harhaanjohtavia tietoja tai jos se kieltäytyy 
tutkinnan aikana toimittamasta viranomaisen pyytämiä tietoja tai kieltäytyy tarkastuksen 
aikana yhteistyöstä viranomaisen kanssa, viraston johtaja voi määrätä yritykselle enintään 
50 000 000 euron sakon. 
 
Viraston johtajan menettelyn aikana kokoamia tietoja voidaan käyttää vain muissa 
kilpailuviranomaisen menettelyissä tai rikosoikeudellisissa menettelyissä. 
 
Jos antimonopolitutkimus vahvistaa kilpailunvastaisen käytännön, kilpailu- ja 
kuluttajansuojaviraston johtaja tekee päätöksen, jolla sopimus tai menettelytapa kielletään, ja 
määrää rikkomiseen osallistuville yrittäjille sakon (enintään 10 prosenttia edellisen tilivuoden 
liikevaihdosta). Puolan kilpailulain perusteella viraston johtajan tekemiin 
antimonopolipäätöksiin voidaan hakea muutosta kilpailu- ja kuluttajansuojatuomioistuimelta. 
 
Vuonna 2000 annetun yrityskeskittymien valvontaa koskevan lain säännökset on 
yhdenmukaistettu hyvin pitkälle EY:n sulautuma-asetuksen kanssa. Asioissa, joissa 
yrityskeskittymän osapuolten liikevaihto ylittää 50 000 000 euroa, sulautumasta on 
ilmoitettava ennen sen toteuttamista (12 §). Lain 13 §:ssä on luettelo sulautuman 
ilmoitusvelvollisuutta koskevista poikkeuksista. Puolan yrityskeskittymien valvonnasta 
vahvistetuissa säännöissä sovelletaan tehokkaan kilpailun merkittävää estettä koskevaa testiä. 
Lisäksi Puolan kilpailulaissa säädetään perusteista, joilla kilpailu- ja kuluttajansuojaviraston 
johtaja voi antaa tarvittaessa ehdollisen hyväksynnän. 
 
Lyhyt kuvaus tärkeimmistä lainsäädännön tarkistuksista 
Laki kilpailu- ja kuluttajansuojalain muuttamisesta tuli voimaan 1. toukokuuta 2004. 
Muutosten tarkoituksena oli yhdenmukaistaa Puolan kilpailupolitiikan säännöt EU:n 
sääntöjen, erityisesti vastikään annettujen asetusten N:o 1/2003 ja 139/2004 kanssa. 
Muutosten perusteella kilpailu- ja kuluttajansuojaviraston johtaja on nimetty toimivaltaiseksi 
kilpailuviranomaiseksi sovellettaessa perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklaa. EU:n 
oikeusjärjestelmään sisältyvät uudet toimenpiteet, kuten välitoimet, sitoumukset ja sakkojen 
määräämättä jättämistä tai lieventämistä koskeva ohjelma, otettiin Puolan 
oikeusjärjestelmään. 
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Kantelun hylkäämistä, menettelyn lykkäämistä ja menettelyn lopettamista koskevia 
menettelysääntöjä uudistettiin, jotta Puolan kilpailusäännöt olisivat täysin yhdenmukaiset 
asetuksen N:o 1/2003 kanssa. Kilpailu- ja kuluttajansuojalakiin sisällytettiin uudet säännökset 
myös tietojenvaihdosta, tarkastuksista ja etsinnöistä. 
 
Määräävää asemaa koskeva testi on korvattu tehokkaan kilpailun merkittävää estettä 
koskevalla testillä. Lain 17 §:n mukaan kilpailu- ja kuluttajansuojaviraston johtaja hyväksyy 
keskittymän, jos se ei rajoita kilpailua markkinoilla erityisesti luomalla määräävän markkina- 
aseman tai vahvistamalla sellaista. EU:n ja OECD:n toimielinten suositusten ja huomautusten 
johdosta 13.2 § on poistettu Puolan kilpailulaista. Kyseisen pykälän mukaan yrityksen ei 
tarvinnut ilmoittaa sulautumasta, jos osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus oli enintään 
20 prosenttia. Toinen laista poistettu säännös oli 94.4 §. Tämän poiston seurauksena 
1. toukokuuta 2004 alkaen sulautumasta ei voi ilmoittaa jälkikäteen. 
 
Kilpailuasioita koskevien oikeusmenettelyiden osalta voidaan todeta seuraavaa: 
• kilpailuasioita käsittelevien oikeusasteiden määrää on lisätty: kilpailu- ja 

kuluttajansuojatuomioistuimen tuomioihin voi nyt hakea muutosta 
muutoksenhakutuomioistuimelta (aikaisemmin osapuolet saattoivat panna vireille 
kilpailu- ja kuluttajansuojatuomioistuimen tuomiosta ainoastaan kassaatiomuutoksenhaun 
korkeimmassa oikeudessa), sillä siviiliprosessilain muutos tuli voimaan 18. elokuuta 
2004; 

• Puolan oikeusjärjestelmässä on nyt säädetty amicus curiae -menettelystä kilpailuasioissa, 
sillä sitä koskevaa siviiliprosessilain muutosta on sovellettu 1. toukokuuta 2004 alkaen. 

 
Nimetyt kilpailuviranomaiset 
Kilpailu- ja kuluttajansuojaviraston johtaja on 1. toukokuuta 2004 lähtien valvonut 
perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklan täytäntöönpanoa. Puolan kilpailulain 24 §:n 1 a 
momentissa säädetään nimeämisen perusteista. 
 
Sakoista määräämättä jättämistä ja lieventämistä koskeva ohjelma 
Yrityksen lievennettyä kohtelua koskevat uudet säännökset, joita sovelletaan yrityksen 
toimitettua kartellia koskevia tietoja, sisällytettiin kilpailulain muutokseen (103 a § ja 103 b 
§). Kartelliin osallistuva yritys, joka ensimmäisenä toimittaa kilpailuviranomaiselle riittävät 
tiedot kartellia koskevan menettelyn aloittamiseksi tai todisteet, joiden perusteella voidaan 
tehdä päätös kartellin olemassaolosta, voidaan vapauttaa täysin sakoista edellyttäen, että tietyt 
ehdot täyttyvät (yhteistyö tutkinnan aikana, kartelliin osallistumisen välitön lopettaminen, 
yritys ei ole ollut kartellin alkuunpanija tai siihen yllyttäjä, yrityksen toimittamat tiedot tai 
todisteet eivät olleet ennestään viranomaisen käytettävissä). Sakkojen määräämättä jättämistä 
tai lieventämistä koskevan ohjelman mukaan sakkoa voidaan alentaa niiden kartelliin 
osallistuneiden yritysten osalta, jotka toimittavat kilpailu- ja kuluttajansuojaviraston johtajalle 
todisteita kartellin olemassaolosta mutta eivät täytä kaikkia ehtoja sakoista vapauttamiseksi. 
Sakkojen määräämättä jättämistä tai lieventämistä koskevista menettelysäännöistä säädetään 
18. toukokuuta 2004 annetussa ministerineuvoston asetuksessa, joka tuli voimaan 
22. kesäkuuta 2004. 
 
Tarkastukset 
Asetuksen N:o 1/2003 22 artiklan mukaan kilpailu- ja kuluttajansuojaviraston johtaja voi 
valtuuttaa kansallisen kilpailuviranomaisen työntekijän osallistumaan tarkastukseen. 
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Toukokuun 1. päivästä 2004 alkaen Puolan kilpailuviranomainen voi kilpailu- ja 
kuluttajansuojalain 61 a §:n nojalla tehdä tarkastuksia aloittamatta erillistä tutkimusta. 
Tarkastukseen voi sisältyä etsintöjä, ja tällainen tarkastus tehdään, jos yritys vastustaa 
komission tai kansallisen kilpailuviranomaisen asetuksen N:o 1/2003 tai 139/2004 perusteella 
tekemää tarkastusta. Se voi tehdä tarkastuksia aloittamatta erillistä menettelyä myös 
sovellettaessa asetuksen N:o 1/2003 22 artiklaa tai asetuksen N:o 139/2004 12 artiklaa. 
 
Kilpailu- ja kuluttajansuojalain uudessa 58.1 a §:ssä todetaan, että kiireellisissä tapauksissa ja 
jos kohtuudella epäillään, että kyse on vakavasta rikkomisesta, tuomioistuin voi antaa 
tarkastusmääräyksen ennen kuin Puolan kilpailuviranomainen aloittaa muodollisen 
menettelyn. 
 
Tarkastuksia ja etsintöjä koskevien sääntöjen tarkistuksen perusteena oli antaa Puolan 
kilpailuviranomaiselle tehokkaammat välineet tosiseikkojen selvittämiseen. Tämän vuoksi 
etsintöjen piiriin kuuluvien asiakirjojen ja muiden kuin liikehuoneistojen luetteloa on 
laajennettu. 
 
Amicus curiae -menettely 
Amicus curiae -menettely otettiin käyttöön Puolan oikeusjärjestelmässä kilpailulakiin vuonna 
2004 tehdyllä muutoksella. Siviiliprosessilain 479.6 a §:n mukaan toimivaltaiset viranomaiset 
voivat tehdä suullisia tai kirjallisia huomautuksia, jotka liittyvät perustamissopimuksen 81 ja 
82 artiklan soveltamiseen. 
 
Tietojenvaihto 
Puolan lainsäädännön yhdenmukaistamiseksi asetukseen N:o 1/2003 sisältyvien 
tietojenvaihtoa koskevien säännösten kanssa 65 §:ää muutettiin. Siihen lisättiin 3 momentti, 
jonka mukaan kilpailu- ja kuluttajansuojaviraston johtajan menettelyn aikana kokoamia tietoja 
voidaan käyttää (asetuksen N:o 1/2003 perusteella). Tietoja, jotka kilpailu- ja 
kuluttajansuojavirasto on saanut asetuksen N:o 1/2003 12 artiklan perusteella, voidaan käyttää 
ainoastaan menettelyn aikana ottaen huomioon edellytykset, joilla tiedot toimitettiin, 
sanktioiden määräämättä jättämistä koskeva velvoite mukaan luettuna. 
 
Asiakirjojen saatavuus 
Toukokuun 1. päivästä 2004 alkaen asiakirjojen saatavuutta koskevan oikeuden rajoittaminen 
voi olla perusteltua sekä liikesalaisuuksien tai muiden lainsäädännössä suojattujen 
salaisuuksien paljastamisvaaran vuoksi että yleisen edun suojelemiseksi kilpailu- ja 
kuluttajansuojalain 62 §:n muutoksen mukaisesti. Rajoitusta voidaan soveltaa jokaiseen, ei 
ainoastaan menettelyn osapuoliin. 
 
Uudet menettelysäännöt 
Kilpailuasian tutkinta on lopetettava viiden kuukauden kuluessa sen aloittamisesta 
(aikaisemmin määräaika oli neljä kuukautta). Kilpailu- ja kuluttajansuojaviraston johtaja 
lopettaa menettelyn tai hylkää kantelun, jos Euroopan komissio käsittelee asiaa. Jos toisen 
jäsenvaltion kilpailuviranomainen käsittelee asiaa, viraston johtaja voi lopettaa tai keskeyttää 
menettelyn tai hylätä kantelun. 
 
Seuraamukset 
Säännös, jonka mukaan Puolassa kilpailusääntöjä rikkoneelle yritykselle määrättävä sakko saa 
olla enintään 5 000 000 euroa on poistettu edellä mainitun muutoksen johdosta. Toukokuun 
1. päivästä 2004 alkaen kilpailua koskevien aineellisten sääntöjen rikkomisen vuoksi 
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määrättävä sakko lasketaan ainoastaan yrityksen edellisen tilivuoden liikevaihdon perusteella 
(sakko saa olla enintään 10 prosenttia liikevaihdosta). Tämän vuoksi yritykselle määrätty 
sakko voi olla paljon suurempi kuin Puolan kilpailulaissa aikaisemmin säädetty 
5 000 000 euroa. 
 

Portugali 
Portugalin kilpailusääntöihin ei tehty lainsäädännöllisiä muutoksia vuonna 2004. 
 

Slovenia 
Perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklan soveltamista Euroopan unionissa koskevan uuden 
järjestelmän vuoksi Sloveniassa oli tehtävä joitain muutoksia pääasiassa menettelyasioissa. 
Kilpailun rajoittamisen estämistä koskevaa lakia5 oli tarkistettava vuonna 2004 asetuksen N:o 
1/2003 vuoksi. Sopimusten ilmoitusjärjestelmä on kumottu ja käyttöön on otettu 
poikkeusjärjestelmä. Viimeaikaisten tarkistusten mukaan kilpailunsuojeluvirasto nimettiin 
perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklaa soveltavaksi toimivaltaiseksi viranomaiseksi. Lisäksi 
käyttöön on otettu joitain uusia päätöslajeja, kun sitoumuspäätökset. 

 

Slovakia 
Slovakian antimonopolivirasto valmisteli kilpailun suojaamista koskevan lain N:o 136/2001 
Kok. tarkistuksen (laki N:o 204/2004), joka tuli voimaan 1. toukokuuta 2004. Laki sisältää 
seuraavat muutokset: 
 
Sakkojen määräämättä jättämistä ja sakkojen lieventämistä koskeva ohjelma 
Lain muutoksella laajennettiin mahdollisuutta käyttää sakkojen määräämättä jättämistä ja 
lieventämistä koskevaa ohjelmaa erottamalla kaksi tilannetta kahteen lain säännökseen, joista 
toinen koskee sakkojen määräämättä jättämistä ja toinen määrätyn sakon alentamista 
50 prosenttia. Säännöksen täytäntöönpanoedellytykset on määritelty. Kilpailua rajoittavaan 
horisontaaliseen sopimukseen osallistuneelle yritykselle määrättyä sakkoa voidaan alentaa 
50 prosenttia, jos se täyttää seuraavat kaksi edellytystä: 

a) yrityksen on toimitettava omasta aloitteestaan merkittävät todisteet, jotka yhdessä 
antimonopoliviraston käytössä jo olevien tietojen ja asiakirjojen kanssa antavat virastolle 
mahdollisuuden todistaa, että 4 §:n tai erityislainsäädännön mukaista kieltoa on rikottu; 
b) yritys lopettaa kilpailua rajoittavaan sopimukseen osallistumisen viimeistään silloin, 
kun se toimittaa a kohdassa tarkoitetut todisteet. 
 

Antimonopolivirasto odottaa, että muutokset yksinkertaistavat sakkojen määräämättä 
jättämistä tai lieventämistä koskevan ohjelman soveltamista käytännössä. 
 
Tarkastukset 
Muutokset perustuvat asetukseen N:o 1/2003, ja ne antavat sekä antimonopolivirastolle että 
komissiolle mahdollisuuden tehdä tuomioistuimen luvalla tarkastuksia yritysten 
yksityistiloissa. Antimonopolivirastolla on uudet valtuudet tehdä tuomioistuimelle hakemus 
tarkastusluvan saamiseksi. Antimonopoliviraston työntekijöiden tarkastusoikeuksia on 
laajennettu: 

                                                 
5  Tämä laki on julkaistu Slovenian virallisessa lehdessä nro 56/1999 ja 37/2004. 
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a) he voivat sinetöidä tietoja tai asiakirjoja tai sinetöidä tietyksi ajaksi rakennukset ja tilat, 
joissa tarkastus tehdään, siinä määrin kuin on tarpeen antimonopoliviraston tutkinnan 
kannalta;  
b) he voivat viedä mukanaan tietoja ja asiakirjoja siksi ajaksi kuin on tarpeen jäljennösten 
tekemiseksi tai tietojen saamiseksi käyttöön, jos antimonopolivirasto ei pysty saamaan 
ensi sijassa teknisistä syistä tietoja käyttöönsä tai tekemään jäljennöksiä asiakirjoista 
tarkastuksen aikana. Antimonopolivirasto tekee tästä pöytäkirjamerkinnän. 

 
Antimonopoliviraston työntekijöillä on oikeus käyttää pakkokeinoja mennäkseen kaikkiin 
rakennuksiin, tiloihin ja ajoneuvoihin, jos heitä ei muuten päästetä kyseisiin tiloihin. 
Tarkastuksen aikana antimonopoliviraston työntekijöillä on oikeus tarkastaa rakennukset, tilat 
tai ajoneuvot. Saadakseen tiedot ja asiakirjat käyttöönsä he voivat käyttää pakkokeinoja ja 
murtaa vastarinnan tai poistaa muodostetut esteet, jos he eivät pyynnöstä saa tietoja ja 
asiakirjoja käyttöönsä. Antimonopolivirastolla on oikeus pyytää tiloihin muita henkilöitä, 
jotka varmistavat esteiden poistamisen. Antimonopolivirasto tekee tästä pöytäkirjamerkinnän. 
 
Amicus curiae -menettely 
Lailla N:o 204/2004 Kok. on muutettu myös siviilituomioistuinsääntöä, jonka mukaan 
komissio ja antimonopolivirasto voivat toimittaa kirjallisia lausuntoja menettelyn kohteena 
olevaan asiaan välittömästi liittyvistä oikeudellisista seikoista tuomioistuimen soveltaessa 
erityissäädöksen säännöstä. Tuomioistuin voi hyväksyä komission tai antimonopoliviraston 
pyynnön suullisen lausunnon esittämisestä. 
 
Lausunnon valmistelemiseksi tuomioistuimella on velvollisuus antaa komissiolle ja 
antimonopolivirastolle mahdollisuus tutustua asiakirja-aineistoon ja tehdä siitä otteita ja 
jäljennöksiä. Komission ja antimonopoliviraston pyynnöstä tuomioistuin on myös velvollinen 
toimittamaan jäljennökset kaikista asiaan liittyvistä asiakirjoista, jotka tarvitaan lausunnon 
laatimiseksi. 
 
Tietojenvaihto 
Koska velvollisuus toimittaa tietoja komissiolle tai yhteisöjen tuomioistuimelle perustuu 
suoraan perustamissopimukseen ja asetukseen N:o 1/2003, tietojenvaihtoa koskevia 
määräyksiä ei sisällytetty lakiin. 
 
Nimetyt kilpailuviranomaiset 
Kilpailun suojaamista koskevan lain tarkistuksessa tehtiin useita merkittäviä muutoksia 
kilpailuviranomaisten osalta. 
 
Lain 22 §:n 1 momentin b alamomentissa säädetään, että antimonopolivirastolla on yleinen 
oikeus tehdä päätös, jonka mukaan yrityksen käytäntö tai toiminta kielletään kilpailun 
suojaamista koskevan lain (kansallinen lainsäädäntö) tai erityislainsäädännön nojalla 
(perustamissopimuksen 81 ja 82 artikla). Päätöksessä velvoitetaan pidättäytymään kyseisestä 
käytännöstä ja korjaamaan sääntöjenvastainen tilanne. Säännöksen perusteella 
antimonopolivirastolla on valtuudet aloittaa menettely EU:n kilpailusääntöjen rikkomisen 
vuoksi. 
 
Lain tarkistuksen mukaan sekä kilpailun suojaamista koskevan lain menettelysäännöksiä ja 
sakkojen määräämistä koskevaa säännöstä (lain 22–40 §) sovelletaan myös sellaiseen 
antimonopoliviraston menettelyyn, jossa virasto arvioi erityislainsäädännön (asetus N:o 
1/2003) nojalla yritysten toimintoja ja toimia. 
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Seuraamukset 
Mainittuun laintarkistukseen sisältyi useita merkittäviä muutoksia, jotka koskivat sakkojen 
määräämistä ja sakkojen määrää. Ennen kaikkea laajennettiin merkittävästi mahdollisuutta 
määrätä seuraamuksia yritykselle, joka ei noudata antimonopoliviraston päätöstä. 
Antimonopolivirasto voi määrätä sakon yritykselle, joka ei täytä asetettua ehtoa, yritykselle, 
joka rikkoo viraston päätöksessä asetettua velvoitetta tai sitoumusta, yritykselle, joka ei 
noudata viraston päätöstä, tai yritykselle, joka on rikkonut kieltoa olla käyttämättä oikeuksia 
ja täyttämättä velvollisuuksia, jotka johtuvat keskittymästä, ellei virasto ole myöntänyt 
poikkeusta. Sakon määrä on enintään 10 prosenttia yrityksen liikevaihdosta. 
 
Uutta laissa on mahdollisuus määrätä enintään 2 000 000 Slovakian korunan (noin 50 000 
euron) sakko erinäisille viranomaisille, joiden ilmeisen tuen seurauksena tietyt yritykset 
saavat etua tai kilpailu rajoittuu. Tämä koskee valtion viranomaisia niiden hoitaessa 
valtionhallinnon tehtäviä, paikallisia itsehallintoviranomaisia niiden hoitaessa itsehallinnon ja 
siirretyn valtionhallinnon tehtäviä ja erityiselimiä niiden hoitaessa siirrettyjä valtionhallinnon 
tehtäviä. Ennen muutosta oli mahdollista antaa viranomaiselle ainoastaan varoitus tai pyytää 
korjaustoimenpiteitä ja tehdä ilmoitus korkeammalle viranomaiselle. 

Antimonopolivirasto voi määrätä myös enintään 5 000 000 Slovakian korunan (noin 
125 000 euron) sakon yritykselle tai oikeushenkilölle, joka laiminlyö velvollisuutensa 
toimittaa viraston pyytämät asiakirjat tai tiedot määräajassa, joka toimittaa vääriä tai 
epätäydellisiä asiakirjoja tai tietoja tai joka ei salli asiakirjojen tai tietojen tutkimista tai 
kieltää pääsyn liike- tai muihin tiloihin. Sakkojen määräämättä jättämistä tai lieventämistä 
koskevaan ohjelmaan tehtyjä muutoksia voidaan tarkastella myös sanktiopolitiikan muutosten 
suhteen. 

Muita kysymyksiä 
Asetuksen N:o 1/2003 mukaisesti antimonopolivirasto voi lopettaa määräävän aseman 
väärinkäyttöä ja kilpailua rajoittavia sopimuksia koskevissa asioissa käynnistetyn menettelyn 
tekemällä päätöksen, jonka mukaan yrityksen on noudatettava virastolle mahdollisten 
kilpailunrajoitusten poistamiseksi tekemiään sitoumuksia. Antimonopolivirasto voi tehdä 
tällaisen päätöksen määräajaksi. 

Kyseinen virasto voi myös muuttaa tai kumota päätöksen omasta aloitteestaan, jos:  
a) päätöksen antamisen kannalta ratkaisevat olosuhteet ovat muuttuneet merkittävästi 
päätöksen tekemisen jälkeen; 
b) yritys laiminlyö antimonopoliviraston päätöksessä määrättyjen sitoumusten täyttämisen; tai 
c) yrityksen antamat ja päätöksen tekemisen kannalta ratkaisevat tiedot olivat epätäydelliset 
tai väärät. 

Suomi 
Kilpailunrajoituslain (kilpailulaki) muuttamista koskeva hallituksen esitys toimitettiin 
eduskunnan käsittelyyn 19. helmikuuta 2004. Muutettu kilpailulaki tuli voimaan 
1. toukokuuta 2004. Kilpailulain muutokset ovat suurelta osin seurausta EY:n 
kilpailusääntöjen täytäntöönpanojärjestelmän uudistamisesta. Yhdenmukaistaminen koskee 
ensi sijassa toimitus- ja jakelusopimuksiin liittyvien kilpailunrajoitusten arviointia. 
Yhdenmukaistamisessa laajennetaan myös kieltoperiaatteen soveltamisalaa Suomen 
kilpailulainsäädännössä. 
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Kilpailulaki sisältää nyt perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklaa vastaavat säännöt. 
Perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohtaa vastaavasti kilpailulain uudessa 4 §:ssä kielletään 
sopimusperusteiset kilpailunrajoitukset. Perustamissopimuksen 82 artiklan mukaisesti 6 §:ssä 
kielletään määräävän markkina-aseman väärinkäyttö. Lain 4 §:ssä säädetään sekä 
kilpailijoiden välisistä horisontaalisista sopimuksista että toimitus- ja jakelusopimuksiin 
liittyvistä vertikaalisista sopimuksista. Lain 4 § korvaa aikaisemman pykälän, jossa kiellettiin 
jälleenmyyntihintojen määrääminen, ja 9 § puolestaan koski aikaisemmin toimitus- ja 
jakelusopimuksia. Jälleenmyyntihintojen määräämisen kieltämisestä huolimatta toimitus- ja 
jakelusopimuksia koskevat kilpailunrajoitukset olivat sallittuja, ellei niillä ollut haitallisia 
vaikutuksia kilpailuun. Kaikki jakelukanaviin liittyvät kilpailunrajoitukset kuuluvat nyt 4 §:n 
kieltoperiaatteen piiriin ja lain 5 § sisältää perustamissopimuksen 81 artiklan 3 kohtaa 
vastaavan poikkeuksen. Uudistuksen osana kumottiin kansallinen poikkeus- ja 
puuttumattomuustodistusjärjestelmä ja muutettiin lakiin sisältyvän poikkeussäännön suoraa 
soveltamista. Koska kilpailulakia sovelletaan yhdenmukaisesti EU:n kilpailusääntöjen kanssa, 
komission de minimis -tiedonantoon sekä komission ryhmäpoikkeusasetuksiin ja niihin 
liittyviin tiedonantoihin viitataan tulkitsevina ohjeina. 
 
Uudistuksen yhteydessä myös rikkomisesta määrättävien sakkojen suuruutta koskevia 
säännöksiä tarkistettiin ja lakiin sisällytettiin mahdollisuus olla määräämättä sakko 
kartelliasioissa. Ensimmäinen yritys, joka 9 §:n nojalla paljastaa kartellin, voidaan vapauttaa 
sakoista, jos yritys: 1) antaa kilpailunrajoituksesta kilpailuvirastolle tietoja, joiden perusteella 
kilpailuvirasto voi puuttua kilpailunrajoitukseen, 2) antaa tiedot ennen kuin kilpailuvirasto on 
saanut tiedot muuta kautta, 3) toimittaa kilpailuvirastolle kaikki hallussaan olevat tiedot ja 
asiakirjat, 4) toimii yhteistyössä kilpailuviraston kanssa koko kilpailunrajoituksen 
selvittämisen ajan ja 5) on lopettanut tai lopettaa heti tiedot annettuaan osallistumisensa 
kilpailunrajoitukseen. Jos nämä edellytykset täyttyvät, kilpailuvirasto ei tee 
markkinaoikeudelle esitystä seuraamusmaksun määräämiseksi kyseiselle yritykselle 
kilpailusääntöjen rikkomisen vuoksi. Tämän seurauksena ensimmäinen yritys, joka paljastaa 
kartellin, vapautetaan sakoista. Vain yksi kartellin osapuoli voi saada tällaisen vapautuksen. 
Muille kartellin osapuolille määrättäviä sakkoja voidaan alentaa uuden 8 §:n perusteella, jos 
ne avustavat merkittävästi kilpailuvirastoa kartellitutkimuksessa. Lain 8 §:n nojalla sakkoa 
voidaan alentaa tai jättää se määräämättä kaikkien kilpailunrajoitusten osalta. Sakon 
enimmäismäärä saa olla enintään 10 prosenttia yrityksen tai yritysten yhteenliittymän 
edellisen vuoden kokonaisliikevaihdosta. 
 
Nimetyt kansalliset kilpailuviranomaiset ovat kilpailuvirasto ja markkinaoikeus. 
Kilpailuviranomaisten valtuuksia tarkistettiin uudistuksen yhteydessä. Päätöksen kielletyn 
käytännön lopettamisesta tekee nyt kilpailuvirasto, ei markkinaoikeus. Kilpailuviraston 
antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta, ja markkinaoikeudella on 
valtuudet määrätä kilpailunrikkomismaksu. Markkinaoikeuden päätökseen voi hakea 
muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Jos komissio on määrännyt 
tarkastuksen tehtäväksi muissa kuin liiketiloissa, markkinaoikeus voi antaa luvan tarkastuksen 
toimittamiseen. Kilpailuvirastolla on tarvittavat toimivaltuudet komission avustamiseksi. 
 

Ruotsi 
Asetuksen N:o 1/2003 edellyttämät Ruotsin lainsäädännön tarkistukset tulivat voimaan 
1. heinäkuuta 2004. Ruotsin kilpailulakiin tehdyt, asetuksen N:o 1/2003 soveltamiseen 
liittyvät tärkeimmät muutokset luetellaan jäljempänä. 
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Tuomioistuinten ilmoitusvelvoitteen noudattamiseksi on annettu säädös, jonka mukaan 
silloin, kun yleinen tuomioistuin tai markkinatuomioistuin antaa tuomion tai tekee lopullisen 
päätöksen perustamissopimuksen 81 tai 82 artiklan soveltamisesta, tuomion tai päätöksen 
jäljennös on lähetettävä samana päivänä kilpailuviranomaiselle. 
 
Ruotsin kilpailulakiin on tehty myös muutoksia, joilla mukautetaan kansallisten sääntöjen 
soveltaminen EY:n uuteen soveltamisjärjestelmään. Ruotsin kilpailuviranomainen ei voi enää 
myöntää yritysten sopimuksille ja käytännöille puuttumattomuustodistusta tai poikkeusta. 
Mahdollisuus saada yksittäispoikkeus kilpailuviranomaiselta on korvattu poikkeuksella 
kiellosta, joka koskee yritysten kilpailunvastaista yhteistyötä, sillä edellytyksellä, että säädetyt 
edellytykset täyttyvät. Kansallisen lainsäädännön mukaisesti ennen 1. heinäkuuta 2004 
myönnetyt puuttumattomuustodistukset ovat edelleen voimassa. Poikkeuspäätös, jonka 
kilpailuviranomainen on tehnyt ennen 1. heinäkuuta 2004 kansallisen lainsäädännön 
mukaisesti, on voimassa päätöksessä mainittuun päivään saakka. Kansallinen 
ryhmäpoikkeusjärjestelmä on voimassa toistaiseksi. 
 
Kilpailuviranomaiset 
Hallitus päättää, mitkä tuomioistuimet ja muut viranomaiset ovat asetuksessa N:o 1/2003 
tarkoitettuja kilpailuviranomaisia, jos tästä ei ole säädetty kilpailulaissa (5 §). 
 
Kilpailulain 45 §:n 1 momentin mukainen velvoite toimittaa tietoja sekä tutkimukset  
Ruotsin kilpailulain 45 §:n 1 momentissa säädettyjen yritysten velvoitteiden soveltamisalaa 
on laajennettu niin, että sen piiriin kuuluvat nyt myös tilanteet, joissa Ruotsin 
kilpailuviranomainen tekee tutkimuksia toisen EU:n jäsenvaltion kilpailuviranomaisen 
pyynnöstä (kilpailulain 45 §:n 2 momentti). 
 
Tarkastuspyynnöt 
Tukholman käräjäoikeus voi Ruotsin kilpailuviranomaisen hakemuksesta antaa tälle luvan 
tarkastuksen tekemiseen yrityksen tiloissa tutkiakseen, onko yritys rikkonut jotain 6 tai 19 §:n 
kieltoa tai perustamissopimuksen 81 tai 82 artiklaa (kilpailulain 47 §:n 1 momentti). 
Ensimmäistä momenttia sovelletaan myös hakemukseen, jonka Ruotsin kilpailuviranomainen 
tekee toisen EU:n jäsenvaltion kilpailuviranomaisen pyynnöstä (kilpailulain 47 § 2 momentti). 
 
Ennakkolupa 
Asetuksen N:o 1/2003 21 artiklan 3 kohdan mukaista ennakkolupaa koskevat kysymykset 
tutkii Tukholman käräjäoikeus Ruotsin kilpailuviranomaisen pyynnöstä (kilpailulain 53 a §). 
 
Asetuksen (EY) N:o 1/2003 15 artiklan soveltaminen 
Tuomioistuin ottaa huomioon Euroopan komission tai Ruotsin kilpailuviranomaisen 
toimittamat asetuksen N:o 1/2003 15 artiklan mukaiset huomautukset ilman osapuolen 
erillistä pyyntöä. Osapuolille annetaan mahdollisuus kommentoida huomautuksia (kilpailulain 
70 §). 

 

Yhdistynyt kuningaskunta 
Vuoden 1998 kilpailulakiin tehtiin merkittäviä muutoksia vuonna 2004, jotta kilpailuvirastolle 
(Office of Fair Trading, OFT) ja muille Yhdistyneen kuningaskunnan kansallisille 
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kilpailuviranomaisille6 (jäljempänä ’kilpailuvirastolla’ tarkoitetaan kaikkia Yhdistyneen 
kuningaskunnan kansallisia kilpailuviranomaisia niiden toimialan mukaisesti) annettiin 
tarvittavat valtuudet, jotta ne voivat toimia tehokkaasti uudistuksen jälkeen sekä 
yhdenmukaistaa tarvittaessa kansallisen kilpailulainsäädännön EU:n kilpailusääntöjen 
uudistuksen jälkeisen järjestelmän kanssa. 
 
Näihin muutoksiin kuuluvat vuoden 1998 kilpailulain ilmoitusmenettelyä koskevien 
säännösten kumoaminen. Säännösten mukaan yritykset saattoivat hakea päätöstä siitä, oliko 
I luvun kieltoa (joka vastasi 81 artiklaa) tai II luvun kieltoa (joka vastasi 82 artiklaa) rikottu. 
 
Vuoden 1998 kilpailulain niitä osia, jotka liittyvät kilpailuviraston tutkintavaltuuksiin, on 
tarkistettu, jotta virasto voisi käyttää tutkintavaltuuksiaan perustamissopimuksen 81 ja 
82 artiklan mukaisissa tutkimuksissa. Vuoden 1998 kilpailulakiin on lisätty uudet säännökset, 
joiden perusteella kilpailuvirasto voi hakea Euroopan komission puolesta luvat 21 §:n 
3 momentin mukaisiin tarkastuksiin sekä voidakseen toteuttaa komission puolesta 22 §:n 
2 momentin mukaisen tutkinnan ja muiden kansallisten kilpailuviranomaisten puolesta 22 §:n 
1 momentin mukaisen tutkinnan. Yhdistyneen kuningaskunnan kilpailuviranomaiset voivat 
myös antaa ohjeita ja määrätä rahallisia seuraamuksia perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklan 
rikkomisesta. Perustamissopimuksen 81 tai 82 artiklan rikkomista koskeviin päätöksiin 
voidaan hakea muutosta kilpailualan muutoksenhakutuomioistuimelta I tai II luvun 
rikkomispäätösten lisäksi. 
 
Vuoden 1998 kilpailulakia muutettiin myös niin, että kilpailuvirasto voi ottaa vastaan sitovia 
sitoumuksia sekä lain I ja II luvun että perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklan rikkomista 
koskevissa asioissa. 
 
Muutoksia on tehty myös rahallisen seuraamuksen enimmäismäärään, joka voidaan määrätä 
sekä I ja II luvun kieltoja että perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklan rikkomista koskevissa 
asioissa. Aikaisemmin seuraamuksen enimmäismäärä oli 10 prosenttia yrityksen Yhdistyneen 
kuningaskunnan alueella enintään kolmen rikkomista edeltäneen tilivuoden aikana 
kertyneestä liikevaihdosta (rikkomisen pituudesta riippuen). Nykyinen enimmäismäärä on 
10 prosenttia yrityksen maailmanlaajuisesta liikevaihdosta, joka on kertynyt 
perustamissopimuksen 81 tai 82 artiklan taikka I tai II luvun rikkomista koskevaa päätöstä 
edeltäneenä tilivuonna. 
 
Yhdistyneen kuningaskunnan sakkojen määräämättä jättämistä tai lieventämistä koskevaa 
ohjelmaa on laajennettu niin, että kilpailuvirasto voi tarvittaessa lieventää sakkoa sekä 
perustamissopimuksen 81 artiklan että kilpailulain I luvun rikkomista koskevissa asioissa. 
 
Kilpailuvirasto antoi joulukuussa 2004 12 suuntaviivat ja kaksi ohjekokonaisuutta, joissa 
selvitetään muun muassa sitä, kuinka kilpailuvirasto odottaa I ja II luvun kieltojen ja 
perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklan toimivan Yhdistyneessä kuningaskunnassa 
kilpailusääntöjen uudistuksen jälkeen. 

                                                 
6  Viestintävirasto, kaasu- ja sähkömarkkinaviranomainen, Pohjois-Irlannin energiansääntelyviranomainen, 

vesipalvelujen pääjohtaja, rautatieliikenteen sääntelyvirasto ja ilmailuvirasto. Kaikilla näillä sääntelijöillä on 
valtuudet soveltaa yhdessä kilpailuviraston kanssa vuoden 1998 kilpailulakia ja perustamissopimuksen 81 ja 82 
artiklaa omilla sääntelyn kohteena olevilla aloillaan. 
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1.2.  Kansallisten viranomaisten toteuttama yhteisön kilpailusääntöjen soveltaminen 

Tässä kohdassa käsiteltävät päätökset ovat vuonna 2004 tehtyjä päätöksiä, joihin kansalliset 
kilpailuviranomaiset viittaavat EY:n perustamissopimuksen 81 tai 82 artiklan soveltamisen 
yhteydessä. Vuonna 2004 Euroopan komissiolle ilmoitettiin 33 päätöksestä, joita suunniteltiin 
tehtäväksi asetuksen N:o 1/2003 11 artiklan 4 kohdan nojalla. Kaikkia suunniteltuja 
päätöksiä ei tehty vuonna 2004, joten kaikkia niitä ei mainita seuraavassa tekstissä.  

Tanska 
Tanskan kilpailuneuvosto teki 29. syyskuuta 2004 päätöksen Tanskan postin (Post Danmark 
A/S) väitetystä määräävän aseman väärinkäytöstä osoitteettoman postin ja paikallisten 
viikkolehtien jakelumarkkinoilla. Kilpailuneuvosto päätteli, että Tanskan posti oli rikkonut 
EY:n perustamissopimuksen 82 artiklaa ja Tanskan kilpailulain 11 §:n 1 momenttia 
käyttämällä syrjivää hinnoittelua. 
 
Tanskan kilpailuneuvosto teki 24. marraskuuta 2004 päätöksen, jonka mukaan Tanskan 
postilaitos (Post Danmark A/S) ei ollut käyttänyt väärin määräävää asemaansa toteuttamalla 
saalistushinnoittelua osoitteettoman postin ja paikallisten viikkolehtien jakelumarkkinoilla. 
 

Saksa  
Kertomuksen kattamana aikana Saksan kilpailuvirasto (Bundeskartellamt) sovelsi EY:n 
kilpailusääntöjä seuraavissa asioissa: 
 
(1) Esivalettuja betonituotteita valmistavat pienet ja keskisuuret yritykset ilmoittivat 

kartellinmuodostuksesta Luoteis-Saksassa. Tutkittuaan sopimuksen Saksan kilpailuvirasto 
tuli siihen tulokseen, että kartellin vaikutukset tuntuivat myös naapurimaassa 
Alankomaissa ja että sopimusehdot sisälsivät vakavia kilpailunrajoituksia, jotka eivät 
kuulu EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan 3 kohdan soveltamisalaan. Tämän johdosta 
ilmoitettu kartelli kiellettiin. Kieltävään päätökseen on haettu muutosta.  

(2) Rationalisointisyistä perustettuun kartelliin oli sovellettu poikkeusta syyskuuhun 2005 
asti. Kartellin määräajan pidennystä koskevan ilmoituksen johdosta Saksan kilpailuvirasto 
ilmoitti kartellissa mukana oleville betonikivien valmistajille huolestumisensa 
sopimuksessa määriteltyjen hintoja ja kiintiöitä koskevien sääntöjen yhteensopivuudesta 
EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan kanssa. Tämän vuoksi ilmoitus määräajan 
pidennyksestä peruttiin.  

(3) Henkel KgaA:n ja US Lord Corporationin ehdotus perustaa side- ja pinnoitusaineiden alan 
yhteisyritys, josta molemmat omistaisivat puolet, hylättiin sen jälkeen, kun Saksan 
kartellivirasto oli ilmaissut huolensa. Ehdotus olisi ollut kiellettävä sen vuoksi, että se 
rikkoi kilpailunrajoituslain (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, GWB) 1 §:ää ja 
EY:n perustamissopimuksen 81 artiklaa. 

(4) Kartellivirasto tutki laadunvarmistusyhdistys Acrylwanne e.V.:n määräyksiä, jotka 
koskevat muottiinvaletusta saniteettiakryylistä valmistettujen levyjen ja kylpyammeiden 
laatua ja testausta, muun muassa sen suhteen, ovatko määräykset yhteensopivia EY:n 
perustamissopimuksen 81 artiklan kanssa. Vastustus kohdistui määräykseen, jonka 
mukaan kyseisen laadunvarmistuselimen jäseniä voivat olla vain valettujen 
akryylituotteiden valmistajat. Koska asianomaisen laatumerkinnän puuttumisen ei ole 
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tähän mennessä havaittu vaikuttavan merkittävästi muoviammeiden myyntiin, 
laatumääräysten soveltamista jatkossa ei kielletty.  

(5) Menettelyssä, joka koski POZ-menetelmän (menetelmä, jossa maksetaan ilman käteistä 
myyntipisteissä olevilla päätteillä käyttämällä ”ec-korttia”) lopettamista 1. heinäkuuta 
2005, kilpailuvirasto käytti vaikutusvaltaansa määräajan pidentämiseksi 31. päivään 
joulukuuta 2006. Ilmoitus tutkittiin muun muassa EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan 
valossa. 

(6) Kilpailuvirasto päätti menettelyn, jonka se oli aloittanut aurinkotuoleja markkinoivaa 
yritystä vastaan EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan rikkomisesta. 
Markkinointiyrityksen ja sen tavarantoimittajien välisen sopimuksen lausekkeita, jotka 
olivat rikkomisen perusteena, muutettiin.  

(7) Kotitaloustuotteiden alalla tehty ostoyhteistyösopimus, jota tutkittiin laajasti 
yrityskeskittymien valvontaa koskevan poikkeuksen yhteydessä EY:n 
perustamissopimuksen 81 artiklan nojalla, täytti kilpailuviraston mielestä 81 artiklan 
3 kohdassa määrätyt edellytykset.  

(8) Kilpailuvirasto tutki bussiyhtiöiden välistä yhteistyösopimusta, jonka tavoitteena oli 
toteuttaa henkilöliikennelaissa tarkoitettujen vastuullisten viranomaisten ohjeita ja 
osallistua paikallisen matkustajaliikenteen alalla tehtyihin tarjouspyyntöihin. 
Tarkoituksena oli arvioida sopimuksen yhteensopivuutta EY:n perustamissopimuksen 
81 artiklan kanssa. Kilpailuvirasto katsoi, että EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan 
3 kohdan ehdot täyttyivät.  

(9) Meijerituotteiden ja muiden elintarvikkeiden tukkujakelun alalla käynnistetty 
markkinointiyhteistyö, ns. kauppojen ulkopuoliset markkinat, hyväksyttiin 
yrityskeskittymien valvontaan liittyvien näkökohtien puolesta. Yhteistyömuotojen 
tarkastelu osoitti kilpailuviraston mielestä, että EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan 
3 kohdan ehdot täyttyivät. 

(10) Fleurop-yhdistyksen rationalisointisyistä perustaman kartelli tutkittiin sen ja 
eurooppalain (EY:n perustamissopimuksen 81 artikla) yhteensopivuuden toteamiseksi. 
Niin kauan kun Fleurop AG täyttää kansallisessa kilpailulaissa poikkeukselle määrätyt 
edellytykset, kilpailuvirasto olettaa, että Fleuropin toimet eivät vaadi EU:n 
kilpailulainsäädännössä tarkoitettuja täytäntöönpanotoimia.  

(11) Vastauksena lukuisten kilpailevien postipalvelujen tarjoajien tekemiin kanteluihin 
kilpailuvirasto aloitti Saksan postia (Deutsche Post AG) vastaan aseman väärinkäyttöä 
koskevan menettelyn kilpailunrajoituslain (GWB) 20 §:n ja EY:n perustamissopimuksen 
82 artiklan nojalla. Perusteena oli epäily epäoikeudenmukaisesta estämisestä ja 
objektiivisesti arvioiden perusteettomasti eriarvoisesta kohtelusta myönnettäessä postilain 
28 §:n mukaista palvelujen osittaista käyttöoikeutta. Kilpailuvirasto aloitti edellä mainitun 
menettelyn Saksan postia vastaan EY:n perustamissopimuksen 82 artiklan nojalla sen 
perusteella, että Saksan posti kieltäytyi myöntämästä osittaista käyttöoikeutta 
verkostoonsa, silloin kun kyseessä olivat kirjeet, joiden painoraja jäi yksinomaiseen 
käyttölupaan oikeuttavan rajan alle. Euroopan komissio ei ottanut tätä asiaa 
käsiteltäväkseen Euroopan kilpailuviranomaisten verkoston työnjakoon liittyvistä syistä. 

(12) Kilpailuvirasto käynnisti alustavan tutkimuksen asiasta saatuaan useilta sanomalehtien 
kustantajilta Saksan postin ”Einkauf Aktuell” -tuotteen hinnoittelua koskevia kanteluja. 
Tutkimus lopetettiin, kun oli ilmennyt, että perusteet saalistushinnoittelun muodossa 
tapahtuneen väärinkäytön epäilylle olivat riittämättömät EY:n perustamissopimuksen 
82 artiklan nojalla.  
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(13) Duales System Deutschland AG:n (DSD) aiempi kartellimainen 
osakkeenomistusrakenne purkaantui sijoittajan ostettua yrityksen. Osakkeenomistajista 
poistuivat kaikki suuret vähittäiskaupat ja teollisuusyritykset. Vähittäiskauppaa ja 
teollisuutta edustavien osakkeenomistajien osuus väheni alle viiteen prosenttiin. Tämän 
rakennemuutoksen johdosta DSD:tä vastaan käynnistetty menettely voitiin päättää. Asia 
tutkittiin muun muassa EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan valossa. 

(14) EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan mukaisessa menettelyssä, joka koski 
sellaisten kertakäyttöisten juomapakkausten maanlaajuista keräämistä, joista on 
maksettava pakollinen pantti, ja kertakäyttöisten pakkausten panttien maksamista, 
kilpailuvirasto ei esittänyt kilpailulain nojalla vastalausetta asianomaisille osapuolille 
Lekkerland-Tobaccoland GmbH & Co. KG:lle, Spar Handels-AG:lle ja VfW AG:lle. 

(15) Hotellihuoneiden vuokrausta vuoden 2006 jalkapallon maailmanmestaruuskisojen 
aikana harjoittavan yhteisyrityksen perustamiselle myönnettiin poikkeus 
yrityskeskittymien valvontaan liittyvässä menettelyssä. Vaikka yrityskeskittymä muodosti 
EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun kilpailunrajoituksen, 
kilpailuvirasto katsoi, ettei perusteita yhteisyrityksen vastaisiin toimenpiteisiin ollut, sillä 
sen mielestä 81 artiklan 3 kohdan ehdot täytettiin. 

(16) EY:n tuomioistuimen tuomion mukaan sairauskassojen muodostamat yhtymät eivät 
ole EY:n perustamissopimuksen 81 artiklassa tarkoitettuja yrityksiä silloin, kun ne 
määrittävät kiinteät enimmäismäärät lääkekulujen korvaamiseksi. Tämän päätöksen 
perusteella lopetettiin monia menettelyjä, joissa tutkittiin ”kiinteän määrän” sääntöä. 

 

Espanja 
Kilpailutuomioistuimen päätökset –  
Ennen 1. toukokuuta 2004 käsitellyt asiat 
Asia Astel/Teléfonica: N:o 2340/01 (kilpailuvirasto), N:o 557/03 (kilpailutuomioistuin)  
Asociación de empresas operadoras y de servicios de telecomunicaciones (ASTEL) teki 
29. marraskuuta 2001 kantelun kilpailuvirastolle Telefónica de España Sau -yritystä 
(Telefónica) vastaan kilpailulain 6 §:ssä ja EY:n perustamissopimuksen 82 artiklassa 
kiellettyjen kilpailua rajoittavien menettelytapojen soveltamisesta. Kantelija väitti, että 
Telefónica oli käyttänyt väärin määräävää asemaansa esivalintatilausten käsittelyssä, tarjonnut 
tiettyjä palveluja vain sillä ehdolla, että asiakkailla ei ollut esivalintasopimusta sen 
kilpailijoiden kanssa, ja käyttänyt palvelujen käyttäjiä hämääviä kaupallisia menettelyjä 
asiakkaiden takaisinhoukuttelemisessa.  
 
Tutkittuaan kantelun kilpailuvirasto lähetti 17. helmikuuta 2003 raportin 
kilpailutuomioistuimelle, jossa se suositteli rikkomisen toteamista ja sakon määräämistä.  
 
Kilpailutuomioistuin teki 1. huhtikuuta 2004 päätöksen 557/03, jossa se totesi Telefónican 
rikkoneen kilpailulain 6 §:ää ja EY:n perustamissopimuksen 82 artiklaa. Perusteena oli 
määräävän markkina-aseman väärinkäyttö siten, että Telefónica oli tarjonnut tiettyjä palveluja 
vain sillä ehdolla, että asiakkailla ei ollut esivalintasopimusta sen kilpailijoiden kanssa, ja se, 
että sillä oli ollut kilpailijoita loukkaavia ja asiakkaita hämääviä epäoikeudenmukaisia 
mainoskampanjoita. Tuomioistuin määräsi Telefónican maksamaan 57 miljoonan euron sakot 
ja lopettamaan nämä menettelytavat.  
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Asiat, jotka on käsitelty 1. toukokuuta 2004 jälkeen 
Asia Asempre/Correos: N:o 2353/02 (kilpailuvirasto), N:o 568/03 (kilpailutuomioistuin) 
Asociación profesional de empresas de reparto y manipulación de correspondencia 
(ASEMPRE) teki 21. tammikuuta 2002 kantelun kilpailuvirastolle Sociedad estatal correos y 
telégrafos -yritystä (Correos) vastaan kilpailulain 6 §:n ja EY:n perustamissopimuksen 
82 artiklan rikkomisesta. Kantelija väitti, että Correos allekirjoitti sopimuksia suurasiakkaiden 
kanssa postipalvelujen yhteistarjonnasta sen kanssa kilpailevien toimijoiden kanssa, vaikka 
kyseisten palvelujen tarjonta oli lain mukaan varattu Correosille, ja sovelsi 
saalistushinnoittelua ristikkäisten tukien ansiosta. 
 
Kilpailuvirasto kommentoi väitettyä saalistushinnoittelua toisen asian yhteydessä 
(kilpailuviraston asia N:o 2353/02) ja lähetti 10. syyskuuta 2003 kilpailutuomioistuimelle 
raportin, jossa suositeltiin rikkomisen toteamista ja sakon määräämistä Correosille määräävän 
aseman väärinkäytöstä, sille varattuja ja varaamattomia postipalveluja koskevien yksinoikeus- 
ja yhteishankintasopimusten tekemisestä sekä eri ehtojen soveltamisesta samanlaisiin 
postipalveluihin. 
 
Kilpailutuomioistuin teki 15. syyskuuta 2004 päätöksen 608/03, jossa se totesi Correosin 
rikkoneen kilpailulain 6 §:ää ja EY:n perustamissopimuksen 82 artiklaa käyttämällä väärin 
määräävää asemaansa säänneltyjen postipalvelujen markkinoilla siten, että se oli 
allekirjoittanut yksinoikeussopimuksia, joihin liittyi suuria alennuksia, sellaisten 
postipalvelujen yhteistarjonnasta, jotka oli lain mukaan varattu sille, sekä sääntelemättömien 
postipalvelujen yhteistarjonnasta. Tuomioistuin määräsi Correosin maksamaan 15 miljoonan 
euron sakot ja lopettamaan nämä menettelytavat. 
 
Asia Spain pharma / Glaxo wellcome S.A.: N:o 2023/99 (kilpailuvirasto), N:o R 611/04 
(kilpailutuomioistuin) 
Tätä asiaa alettiin tutkia, kun Spain Pharma teki kilpailuvirastolle kantelun Laboratorios 
Alteria (Alter) ja Glaxo Wellcomea (Glaxo) vastaan vuonna 1999. Asia jakautui kahdeksi eri 
asiaksi. Tässä käsiteltävä asia liittyy siihen, että Alter ja Glaxo kieltäytyivät toimittamasta 
tiettyjä farmaseuttisia tuotteita ennen huhtikuuta 1998. 
 
Kilpailuvirasto teki 16. maaliskuuta 2004 päätöksen asian käsittelyn lopettamisesta, koska 
sillä ei ollut riittävästi todisteita kilpailulain 6 §:ssä ja EY:n perustamissopimuksen 
82 artiklassa määritellystä määräävän aseman väärinkäytöstä. Spain Pharma haki 
2. huhtikuuta 2004 muutosta päätökseen kilpailutuomioistuimesta, joka hylkäsi hakemuksen 
13. lokakuuta 2004 tekemällään päätöksellä R 611/2004, sillä se yhtyi kilpailuviraston 
päätelmiin, jotka koskivat tuotemarkkinoiden määrittelyä ja yhteisen tai yksittäisen 
määräävän aseman puuttumista, ja katsoi, että kieltäytyminen toimittamasta tuotteita oli 
perusteltua, koska Spain Pharman esittämät toimituspyynnöt olivat lisääntyneet 400 prosenttia 
edelliseen kauteen verrattuna. 
 
Asia Ediciones musicales: N:o 2420/03 (kilpailuvirasto), N:o R 609/04 (kilpailutuomioistuin)  
Universal Music Publishing S.A., Ediciones musicales BMG Ariola S.A., Sony ATV Music 
Publishing Holdings LLC S. en C., EMI Music Publishing Spain S.A. ja Peermusic española 
S.A. tekivät lokakuun 25. päivänä 2002 kilpailuvirastolle kantelun Sociedad general de 
autores y editores -yritystä (SGAE) vastaan määräävän aseman väärinkäytöstä ja epäterveestä 
kilpailusta tekijänoikeuksien hallinnassa kilpailulain 6 ja 7 §:n ja EY:n perustamissopimuksen 
82 artiklan nojalla. Kantelijat laajensivat valitusta 26. kesäkuuta 2003 siten, että se sisälsi 
myös SGAE:n vuosikokouksessa tehdyn päätöksen. 
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Tosiasioita tutkittuaan kilpailuvirasto päätti 19. helmikuuta 2004 lopettaa asian tutkinnan sillä 
perusteella, että todisteet väitetyistä rikkomisista olivat riittämättömät ja että monet kantelussa 
esiinotetuista toiminnoista olivat luonteeltaan ensisijaisesti yksityisiä. 
 
Kantelijat hakivat kilpailuviraston päätökseen muutosta kilpailutuomioistuimesta, joka 
16. joulukuuta 2004 tekemässään päätöksessä R 609/04 vahvisti päätöksen sillä perusteella, 
että kilpailuviraston tekemissä tutkimuksissa ei tullut esiin määräävän aseman väärinkäyttöä. 
Tuomioistuin katsoi myös, että suurin osa kiistanalaisista menettelytavoista kuului 
yksityisoikeudellisiin riita-asioihin, jotka saivat alkunsa SGSE:n kumppaneiden välisistä 
suhteista. Kantelun tehneet viisi yritystä kuuluivat SGSE:n kumppaneihin. 
 
Asia UNI2 Telecomunicaciones (UNI2) ja MCI Worldcom / Telefónica moviles, Airtel moveil 
ja Amena: N:o 2421/02, 2435/02 ja 2436/02 (kilpailuvirasto), N:o 571/03, 572/03 ja 573/03 
(kilpailutuomioistuin)  
Kaksi kiinteän puhelinverkon operaattoria UNI2 Telecomunicaciones (UNI2) ja MCI 
Worldcom Spain S.A. (Worldcom) tekivät 31. lokakuuta 2002 kaksi kantelua 
kilpailuvirastolle matkapuhelinoperaattoreita Telefónica moviles de España, Airtel Movil ja 
Amena vastaan määräävän aseman väärinkäytöstä puhelujen välittämisessä niiden omissa 
matkaviestintäverkoissa (puhelujen terminoinnissa). Väitetyt menettelytavat olivat 
hintasyrjintä itse verkossa tapahtuvassa puhelujen terminointipalvelussa sekä hintapainostus 
kilpailijoille tarjotun puhelujen terminointipalvelun tukkuhinnoissa ja 
matkaviestinoperaattoreiden yrityksille tarjoamissa vähittäishinnoissa kiinteän puhelinverkon 
palvelun ja matkapuhelinpalvelun välillä. 
 
Kilpailuvirasto tutki kolmea asiakirja-aineistoa (yksi kutakin matkaviestinoperaattoria 
kohden) ja lähetti niitä koskevat raporttinsa kilpailutuomioistuimelle. Raporteissa se suositteli 
rikkomisen toteamista ja sakon määräämistä sillä perusteella, että väitetyt rikkomukset olivat 
määräävän aseman väärinkäyttöä, joka kielletään kilpailulain 6 §:ssä ja EY:n 
perustamissopimuksen 82 artiklassa. 
 
Kilpailuviraston 22. joulukuuta 2004 tekemien päätösten 571/03 ja 572/03 ja 20. joulukuuta 
2004 tekemän päätöksen 573/03 mukaan väitetyistä rikkomisista ei kuitenkaan ollut riittävästi 
todisteita.  
 

Ranska 
Päätös N:o 04-D-32, tehty 8. heinäkuuta 2004 
More Group France teki kilpailuneuvostolle kantelun, jossa se totesi, että sen jälkeen kun 
More oli heinäkuussa 1997 tehnyt Rennes’n kunnan kanssa hankintasopimuksen 
ulkomainonnassa käytettävistä kalusteista, kyseisen sopimuksen aiemmin kaupungin kanssa 
tehnyt JC Decaux (Decaux Group) käytti hyväkseen määräävää asemaansa estämällä sitä 
hyödyntämästä kaupallisesti sen juuri tekemää sopimusta. Vuonna 1998 Decaux Group piti 
hallussaan noin 80:tä prosenttia paikallisviranomaisten hallinnoimien ulkomainoskalusteiden 
markkinoista. Lisäksi neuvosto katsoi, että Decaux Groupilla oli määräävä asema kyseisillä 
markkinoilla. Se katsoi myös, että Decaux Group oli käyttänyt väärin määräävää asemaansa ja 
rikkonut EY:n perustamissopimuksen 82 artiklaa sekä kauppalain L 420-2 §:ää toimimalla 
seuraavasti: 
- riitauttamalla aiheettomasti päivämäärät, jolloin sen Rennes’n kunnan kanssa tekemä 

ulkomainoskalusteita koskeva sopimus päättyi; 
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- uhkaamalla purkaa välittömästi kaupungin bussipysäkkikatokset keskellä talvea 
aikomuksena siirtää sen muiden kalusteiden purkamista; 

- kieltäytymällä yhteistyöstä uuden sopimuskumppanin kanssa bussipysäkkikatosten 
vaihtamisen koordinoinnin parantamiseksi; 

- pitämällä omat kalusteensa paikoillaan ja hyödyntämällä niitä kaupallisesti sopimuksen 
päättymisen jälkeen;  

- tarjoamalla tärkeimmille mainostajille ilmaista mainostilaa Rennes’ssä toteutettavia 
mainoskampanjoita varten ja estäen näin More Group Francea markkinoimasta 
markkinointitilaa ulkomainoskalusteissa; 

- soveltamalla syrjivää hinnoittelua vain Rennes’n kunnan alueella, jotta mainostajat eivät 
asioisi sen kilpailijan, More Group Francen kanssa. 

Neuvosto katsoi, että tällainen toiminta johti siihen, että Decaux Group säilytti monopolin 
kaltaisen asemansa ulkomainoskalusteiden markkinoilla, ja määräsi sille 700 000 euron sakot.  
 
Päätös N:o 04-D-48, tehty 14. lokakuuta 2004 
Teleoperaattoreita edustavan yhdistyksen, Tenorin, tekemän kantelun seurauksena 
kilpailuneuvosto määräsi 18 miljoonan euron sakon France Télécomille ja 2 miljoonan euron 
sakon SFR:lle. Neuvosto katsoi, että kyseiset operaattorit, jotka ovat vertikaalisesti 
integroituneet kiinteän verkon puhelinpalvelujen ja matkapuhelinpalvelujen markkinoilla, 
sovelsivat tariffeissaan hintaleikkurikäytäntöä. Ne tarjosivat keskisuurille yrityksille ja 
tärkeimmille asiakkaille sellaisia vähittäishintoja puhelujen välittämisestä kiinteästä verkosta 
matkapuhelinverkkoon, jotka eivät olleet yhteensopivia kyseisten operaattoreiden 
matkapuhelinsektorilla käytössä olleiden kohdeverkkomaksujen kanssa (asianomaiset 
yritykset olivat FTM, josta tuli Orange, ja SFR). Tarjotut hinnat eivät kattaneet muuttuvia 
kustannuksia, joita kyseisten palvelujen tarjonnasta aiheutui. Lisäksi kyseisiä menettelytapoja 
sovellettiin huhtikuun 1999 ja vuoden 2001 lopun välisenä aikana, jolloin vaihtoehtoisia 
ratkaisuja, kuten kansainvälistä uudelleenreititystä (international rerouting) ja 
mobile box -toimintoa, ei ollut tai ei vielä ollut riittävän laajasti saatavilla. Tämä merkitsi sitä, 
että kiinteän verkon markkinoille tulijat eivät voineet tappiotta tarjota yrityksille 
kilpailukykyisiä hintoja kiinteän verkon palveluista soitettaessa Itinérisin tai SFR:n 
operoimiin matkapuhelimiin tai suoran liitännän kautta FTM:n tai SRF:n verkkoon. Kielto ei 
koskenut Bouygues Télécomia, koska sillä ei ollut määräävää asemaa puhelujen reitityksen 
markkinoilla, kun kyseessä oli reititys kiinteän verkon puhelimista matkapuhelimiin. Tätä 
kilpailuneuvoston päätöstä on tarkistettu ja uudistettu Pariisin muutoksenhakutuomioistuimen 
12. huhtikuuta 2005 tekemällä päätöksellä. Kantaja, ETNA-yhdistys (entinen Tenor), on 
valittanut tästä muutoksenhakutuomioistuimen päätöksestä Ranskan korkeimpaan 
siviilituomioistuimeen (Cour de cassation). 
 
Päätös N:o 04-D-49, tehty 28. lokakuuta 2004 
Keinosiemennyskeskukset olivat ottaneet käyttöön toimintatapoja, joilla estettiin 
karjankasvattajia valitsemasta vapaasti keinosiemennyspalvelun tarjoajaa karjan 
siementämiseksi. Näiden toimintatapojen tarkoituksena oli muun muassa estää asiakkaita 
valitsemasta kyseistä palvelua tarjoavaa eläinlääkäriä, jolloin asiakkaiden alueella toimivan 
keinosiemennyskeskuksen asiantuntija tuotti kyseisen palvelun. Asiaan liittyvät 
keinosiemennyskeskukset, joilla oli määräävä asema omalla maantieteellisellä alueellaan, 
noudattivat yhtä tai useampaa seuraavista toimintatavoista: 
- ne kieltäytyivät ilman perusteltua syytä antamasta eläinlääkäreille todistuksia, joissa heille 

myönnetään oikeus tuottaa keinosiemennyspalveluja; 
- ne asettivat todistuksen saannin edellytykseksi kilpailua rajoittavien sitoumusten 

antamisen esimerkiksi asiakkaiden hyväksyntää koskevien lausekkeiden muodossa; 
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- ne asettivat rajoituksia eläinlääkäreiden tarjoamille terapeuttisille 
keinosiemennyspalveluille; 

- ne ottivat käyttöön siemenen hankintaa koskevan yksinoikeuslausekkeen;  
- ne sopivat hinnat, joissa ei erotella siemenen hintaa tuotetun palvelun hinnasta; 
- ne käyttivät karjankasvattaja- ja keinosiemennysosuuskuntien kansallisen liiton 

(UNCEIA) tarjoamaa sopimusta, jossa jäseniä kehotettiin allekirjoittamaan kilpailua 
rajoittavia, muun muassa eläinlääkäreiden asiakkaiden määrää rajoittavia lausekkeita 
sisältäviä sopimuksia. 

Yksityisvastaanottoa harjoittavien eläinlääkärien kansallinen liitto (SNVEL) teki asiasta 
valituksen kilpailuneuvostolle. Neuvosto määräsi keskuksille ja UNCEIA:lle sakkoja, joiden 
suuruus vaihteli 300 ja 71 200 euron välillä, kauppalain L. 420-1 §:n ja EY:n 
perustamissopimuksen 81 artiklan sekä kauppalain L. 420-2 §:n ja EY:n 
perustamissopimuksen 82 artiklan rikkomisesta, määräsi ne lopettamaan kilpailunvastaisen 
toiminnan ja julkaisi päätöksen maatalousalan lehdessä. 
 
Päätös N:o 04-D-65, tehty 30. marraskuuta 2004 
Kilpailuneuvosto esitti 10. huhtikuuta 2001 kantansa La Poste –konsernille 
valtiovarainministerin tekemän kantelun johdosta. Kilpailuneuvoston mukaan tietyt 
alennukset, jotka La Posten kauppasopimuksissa myönnettiin tärkeimmille asiakkaille, 
heikensivät kilpailua. Kilpailuneuvosto katsoi, että La Poste ei ollut noudattanut kaikkia sen 
suosituksia ja alkoi 1. heinäkuuta 2002 tutkia sopimuksia omasta aloitteestaan. Tutkimusten 
tuloksena oli päätös N:o 04-D-65, jossa kilpailuneuvosto katsoi, että vaikka La Poste oli 
tehnyt muutoksia joihinkin kauppasopimuksiinsa 1. päivästä tammikuuta 2002, 
kytkyalennusten ja kanta-asiakasalennusten myöntämistä jatkettiin 1. tammikuuta 2003 
saakka postimyynnin alalla, joka muodostaa hyvin merkittävän osan konsernin 
liiketoiminnasta. Kilpailuneuvosto päätti aiemmin tekemien päätöstensä mukaisesti käsitellä 
kyseisiä menettelytapoja määräävän aseman väärinkäyttönä. La Poste päätti kuitenkin 
tunnustaa syyllisyytensä eikä puolustautunut. Se antoi sitoumukset, joiden mukaan se lupasi 
vastaisuudessa olla harjoittamatta kilpailunvastaisia toimia. Kilpailuneuvosto otti nämä 
sitoumukset huomioon ja päätti alentaa määrättyjä sakkoja 90 prosentilla. 
 
Päätös N:o 04-D-74, tehty 21. joulukuuta 2004 
Tähän asiaan liittyi kilpailuneuvostolle tehty kantelu Ranskan, Jerseyn ja Guernseyn välisen 
lauttaliikenteen markkinoilla vuosina 1993–1996 havaituista menettelytavoista. 
Menettelytavat vaikuttivat jäsenvaltioiden väliseen kauppaan, sillä Kanaalisaarille 
suuntautuvassa liikenteessä oli mukana eurooppalaisia asiakkaita, ja pääkilpailijat olivat 
ranskalainen yritys ja brittiläinen yritys.  
Kilpailuneuvosto katsoi, että Emeraude Lines ja Condor Ferries olivat noudattaneet 
yhdenmukaista menettelytapaa, jonka tarkoituksena oli estää hintojen määräytyminen 
markkinavoimien mukaan. Menettelytapojen tarkoituksena oli ennen kaikkea estää uuden 
tulokkaan pääsy kyseisille markkinoille. 
Kilpailuneuvosto ei kuitenkaan määrännyt sakkoja, koska Emeraude Linesiin sovelletaan 
kokonaismenettelyä ja vain pieni osa sen liikevaihdosta kertyy Ranskassa ja koska Condor 
Ferriesin liikevaihto kertyy kokonaan Ranskan ulkopuolella. Kyseisten tapahtumien aikaan 
rangaistuksia ei voitu määrätä Ranskan lain mukaan pelkästään kansallisen liikevaihdon 
perusteella. Maailmanlaajuinen liikevaihto voitiin ottaa huomioon vasta vuoden 2001 jälkeen. 
 
Päätös N:o 04-D-05, tehty 24. helmikuuta 2004 
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Phoenix Pharma, farmaseuttisten tuotteiden tukkumyyntiyritys, teki kilpailuneuvostolle 
kantelun ja vaati väliaikaista helpotusta ostokiintiöihin, joita lääketehtaat olivat asettaneet 
Ranskan markkinoilla. 
Kilpailuneuvosto vetosi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa Bayer/Adalat 
tekemään päätökseen käsitellessään rajoittavan menettelytavan olemassaoloa ja katsoi, että 
kyseisten lääketehtaiden välisen sopimuksen tai lääketehtaiden ja yhden tai useamman 
tukkumyyntiyrityksen välisessä sopimuksessa ei ollut todistetusti kysymys yhteisestä 
tahdosta. Se korosti myös, että kunkin lääketehtaan etujen mukaista oli muiden lääketehtaiden 
toimenpiteistä riippumatta toteuttaa yksipuolisesti toimenpiteitä, joiden tarkoituksena oli 
varmistaa, että se pystyi täyttämään viranomaisille antamansa sitoumukset lääketuotteiden 
kulutusta vastaavasta tuotannosta, sekä välttää vajaus, joka syntyisi lääkkeiden laaja-alaisesta 
viennistä. 
Koska tähän liittyy määräävän aseman väärinkäyttö, kilpailuneuvosto katsoo, että se ei voi 
tutkimusten tässä vaiheessa sulkea pois sitä vaihtoehtoa, että lääketehtaiden 
kiintiöjärjestelmien soveltaminen rajoittaa kilpailua lääkkeiden tukkumarkkinoilla lähinnä 
markkinoille pääsyn esteen muodossa. Sen vuoksi kilpailuneuvosto totesi, että Phoenix 
Pharman kantelu oli oikeutettu. Koska väliaikaisen vapautuksen myöntämisen edellytykset 
eivät kuitenkaan täyttyneet, kilpailuneuvosto hylkäsi Phoenix Pharman hakemuksen siltä osin. 
 
Päätös N:o 04-D-73, tehty 21. joulukuuta 2004 
Grolier Interactive Europe / Online Groupe (Club Internet) teki kilpailuneuvostolle kantelun, 
jonka mukaan France Télécom ja sen tytäryhtiöt käyttävät väärin määräävää asemaansa 
Internet-yhteyksien tarjoamisessa. Se valitti, että France Télécom oli käyttänyt saamiaan 
korvauksia tytäryhtiönsä Wanadoo Interactiven hyväksi kilpailijoidensa kustannuksella, 
mustamaalannut kumppaneitaan ja käyttänyt kiinteän puhelinverkon palvelujen toimittajana 
hallussaan olevia tietoja Wanadoon tekemien tarjousten hyväksi. 
Kilpailuneuvosto teki päätöksen N:o 04-D-73 France Télécomin hyväksi ja hylkäsi sen 
Internet-yhteyksien tarjontaa koskevia menettelytapoja vastaan tehdyn kantelun. 
Kilpailuneuvosto ei vahvistanut väitettä, jonka mukaan ristiintukemista olisi tapahtunut, koska 
ei ollut todisteita siitä, että Wanadoon maksamien provisioiden ja France Télécomin 
todellisten kustannusten erotus olisi katettu lisätuloilla, joita France Télécom sai käytännön 
monopolistaan tilaajayhteyksissä, eikä varoilla, joita tämä vakiintunut operaattori oli saanut 
muista kilpailun alaisista toiminnoistaan. Kilpailuneuvosto ei myöskään vahvistanut kantelua 
saalistushinnoittelusta tai markkinoiden pysyvästä häirinnästä ja hylkäsi muut kantelut 
menettelyyn liittyvistä syistä. 
 
Päätös N:o 04-D-76, tehty 22. joulukuuta 2004 
Digitechnic teki kilpailuneuvostolle Microsoftia koskevan kantelun, jossa se valitti, että 
Microsoftin menettelytapoihin kuului kieltäytyä myöntämästä Pack Office Pro 
-ohjelmistopaketille lisenssiä (tammikuun 1995 ja kesäkuun 1996 välisenä aikana) sekä 
harjoittaa sen jälkeen syrjivää hintapolitiikkaa (kesäkuun 1996 ja toukokuun 1998 välisenä 
aikana). Päätöksellään N:o 04-D-76 kilpailuneuvosto hylkäsi kantelun, koska kantelija ei ollut 
esittänyt riittäviä todisteita siitä, että Microsoft olisi vuosien 1995 ja 1998 välisenä aikana 
noudattanut Pack Office Pro -ohjelmistopaketin myyntiä rajoittavia menettelytapoja, joiden 
tavoitteena tai tuloksena olisi ollut kilpailun rajoittaminen tietokonemyynnin markkinoilla. 
 

Irlanti 
Vuonna 2004 kilpailuviranomainen aloitti menettelyn EY:n perustamissopimuksen 
81/82 artiklan perusteella yhdessä asiassa: kilpailuviranomainen vastaan John O’Regan ja 
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Ors [2003 N:o 8608P]. Asia koski EY:n perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklan sekä Irlannin 
vuoden 2002 kilpailulain 4 ja 5 §:n väitettyä rikkomista. 
 
Asiassa kilpailuviranomainen vastaan John O’Regan ja Ors (ILCU) kilpailuviranomainen 
väitti, että ILCU oli käyttänyt väärin määräävää asemaansa kieltäytymällä hyväksymästä 
sitoutumattomia luotto-osuuskuntia talletussuojajärjestelmänsä piiriin. Väitteen mukaan 
kieltäytyminen oli ILCU:n määräävän aseman väärinkäyttöä, sillä ainoastaan se tarjosi 
talletussuojajärjestelmää luotto-osuuskunnille. Kilpailuviranomainen väitti myös, että ILCU:n 
toiminta täytti kilpailua rajoittavan, tuotteiden sitomiseen tähtäävän sopimuksen 
tunnusmerkit.  
 
Kilpailuviranomaisen tavoitteena oli alun perin määrätä ILCU:lle väliaikainen kielto, jolla sitä 
ja yksittäisiä vastaajia estettäisiin ottamasta käyttöön järjestelmää tai järjestelyä, jonka 
tavoitteena tai tuloksena olisi sellaisten ILCU:n sääntöjen ja/tai päätösten tukeminen, jotka 
liittyvät luotto-osuuskuntien sulkemiseen talletussuojajärjestelmän ja siitä maksettavien 
korvausten ulkopuolelle sitoutumattomuuden perusteella. Koska ILCU sitoutui toimimaan 
tavalla, jolla edellä mainittu tavoite saavutettaisiin, väliaikaista kieltoa ei tarvittu.  
 
Tuomioistuin totesi, että ILCU oli rikkonut vuoden 2002 kilpailulain S.4 kohtaa (kilpailua 
rajoittava sopimus) ja S.5 kohtaa (määräävän aseman väärinkäyttö) ja että ILCU oli 
toiminnallaan rikkonut EY:n perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklaa, sillä kyseessä olevat 
toimet voivat vaikuttaa valtioiden väliseen kauppaan. ILCU:n toiminta ei ollut 
perustamissopimuksen 81 artiklan 3 kohdan mukaista, eikä sitä voitu objektiivisesti 
tarkasteltuna perustella perustamissopimuksen 82 artiklan nojalla.  
 
Tuomioistuin päätti, että vastaajien on hyväksyttävä Irlantiin sijoittautuneet sitoutumattomat 
luotto-osuuskunnat talletussuojajärjestelmänsä piiriin samoin ehdoin ja edellytyksin kuin 
niiden osakkaina olevat luotto-osuuskunnat. ILCU on valittanut ylioikeuden (High Court) 
tuomiosta korkeimpaan oikeuteen (Supreme Court). 
 

Alankomaat 
Pohjanmeren katkaravut 

Päätös on tehty hallinnollisen muutoksenhakumenettelyn päätteeksi. Menettelyssä 
Alankomaiden kilpailuviranomainen (Nederlandse Mededingingsautoriteit, NMa) joutui 
arvioimaan uudelleen 14. tammikuuta 2003 tekemäänsä päätöstä riippumattomien 
asiantuntijoiden neuvojen pohjalta. Uudessa päätöksessä vahvistetaan sakkojen määrääminen 
neljälle alankomaalaiselle tuottajaorganisaatiolle, kolmelle saksalaiselle 
tuottajaorganisaatiolle (niiden yhdistyksille), yhdelle tanskalaiselle tuottajaorganisaatiolle ja 
kolmelle kalastusalan tukkumyyntiyritykselle. Osapuolten katsottiin rikkoneen Alankomaiden 
kilpailulain 6 §:ää ja EY:n perustamissopimuksen 81 artiklaa. Kaikki osapuolet olivat mukana 
niin sanottujen kolmikantaneuvottelujen yhteydessä tehdyissä sopimuksissa, jotka koskivat 
Pohjanmeren katkarapusaaliiden (Pohjanmeren katkarapu, crangon crangon) rajoittamista ja 
katkarapujen vähimmäishintoja vuosina 1998–2000. Näistä ainoina alankomaalaiset 
tuottajaorganisaatiot ja yritykset osallistuivat myös boikottiin, jonka tavoitteena oli estää uutta 
myyntiyhtiötä ostamasta Pohjanmeren katkarapuja Alankomaissa pidetyistä 
kalahuutokaupoista syksyllä 1999. Sakoissa otettiin huomioon vaikutukset vain 
Alankomaiden markkinoihin, ja ne olivat yhteensä 6 176 000 euroa (huomattavasti 
pienemmät kuin vuoden 2003 päätöksessä). Vuoden 2003 päätös kumotaan viiden pienimmän 
myyntiyhtiön osalta. Tutkittuaan kyseisten yhtiöiden asemaan liittyviä todisteita NMa katsoi, 
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että yhtiöt eivät olleet osallistuneet sellaiseen rikkomiseen, jossa ne olisivat tehneet EY:n 
perustamissopimuksen 81 artiklassa tarkoitetun sopimuksen yhdenmukaisista 
menettelytavoista.  
 
Alankomaalaisten monikansallisten myyntiyhtiöiden ja alankomaalaisten, saksalaisten ja 
tanskalaisten tuottajaorganisaatioiden osallistuminen kolmikantaneuvotteluihin (molemmat 
tahot vastaavat osaltaan laajasti Pohjanmeren katkarapujen kysynnästä ja tarjonnasta) sekä 
sopimusten vakava luonne (saaliskiintiöt ja hinnoista sopiminen) merkitsivät sitä, että 
kyseinen asia vaikutti varmasti kauppaan. Toisessa rikkomisessa vain alankomaalaiset 
osapuolet osallistuivat boikottiin, ja toiminta rajoittui ostoihin Alankomaissa pidetyistä 
huutokaupoista. Boikotin kohteena oleva yritys vei kuitenkin alankomaalaisia 
kalastustuotteita muihin jäsenvaltioihin. Ulkomaiset myyntiyhtiöt olisivat sen seurauksena 
voineet jättää ostamatta katkarapuja Alankomaiden markkinoilta. Tammikuun 14. päivänä 
2003 tehdyssä päätöksessä osapuolille määrättiin sakkoja vain Alankomaiden kilpailulain 
rikkomisesta. Tässä hallinnollisten muutoksenhakujen johdosta tehdyssä päätöksessä 
todetaan, että kyseisellä toiminnalla on asetuksessa N:o 1/2003 tarkoitettu vaikutus valtioiden 
välillä ja että sillä rikotaan sen vuoksi myös EY:n perustamissopimuksen 81 artiklaa. 
Päätöksessä ei kuitenkaan koroteta sakkoja (koska Alankomaiden ja EU:n aineelliset 
kilpailusäännöt ovat yhteneväisiä). 
 
Osapuolten vastalauseet, jotka perustuivat EY:n yhteiseen kalastuspolitiikkaan, hylättiin. 
Kolmikantaneuvotteluissa sovittujen markkinainterventioiden todettiin olevan sellaisia, joilla 
ei edistetä EY:n perustamissopimuksen 33 artiklassa esitettyjen tavoitteiden saavuttamista. Ne 
eivät ole yhteisen markkinajärjestelyn eivätkä asetuksen N:o 26 mukaisia. Eri valtioiden 
alueella toimivien tuottajaorganisaatioiden liittojen hyväksyntää koskeva asetus N:o 
1767/2004 (asetuksen (EY) N:o 2318/2001 muuttamisesta), joka tuli voimaan 21. lokakuuta 
2004, ei aiheuta muutosta kyseiseen arviointiin. 
 
Matkaviestinoperaattorit 
Tämä päätös on tehty hallinnollisen muutoksenhakumenettelyn päätteeksi. Menettelyssä 
haettiin muutosta NMa:n pääjohtajan 30. joulukuuta 2002 tekemään päätökseen, jossa 
määrättiin sakkoja viidelle matkapuhelinverkko-operaattorille Alankomaissa (KPN Mobile, 
Vodafone Libertel, Orange (aiemmin Dutchtone), Telfort (aiemmin O2) ja T-Moble (aiemmin 
Ben)) kilpailulain 6 §:n (kansallisen lain pykälä, joka vastaa EY:n perustamissopimuksen 
81 artiklaa) rikkomisesta. Rikkominen koostuu sellaisesta operaattoreiden välisestä 
yhdenmukaistetusta menettelytavasta ja/tai sopimuksesta, joka vaikuttaa (alentavasti) 
puhelunvälittäjille maksettavaan tavanomaiseen kytkentämaksuun (bonus) 
matkapuhelinliittymistä ennalta tai jälkeenpäin laskutettavien tilausten osalta. Kirjallisen 
asiakirja-aineiston ja matkaviestinoperaattoreiden lausuntojen perusteella pääteltiin, että 
koordinointia tapahtui ja/tai sopimus tehtiin kesällä 2001 pidetyssä kokouksessa. 
Asianomaisilla operaattoreilla oli aikomus vaikuttaa toistensa toimintaan ja/tai kertoa aiotusta 
toiminnasta puhelunvälittäjien kytkentämaksujen sekä näiden maksujen (merkittävän) 
alentamisen ajankohdan osalta. Lisäksi pääteltiin, että ne toteuttivat yhdenmukaistettua 
menettelytapaa ja/tai sopimusta alentamalla puhelunvälittäjille tarkoitettuja tavanomaisia 
kytkentämaksuja suurin piirtein saman verran ja samaan aikaan. Tätä pidettiin erittäin 
vakavana rikkomisena, ja yrityksille määrättiin 6 000 000 – 31 300 000 euron sakot. 
 
Kaikki viisi operaattoria hakivat muutosta päätökseen. Kuultuaan asiaa pohtimaan nimettyä 
riippumatonta neuvoa-antavaa komiteaa pääjohtaja vahvisti kilpailulain 6 §:n (olennaisen) 
rikkomisen. Erona aiempaan päätökseen verrattuna on se, että nyt puhutaan (ainoastaan) 
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yhdenmukaistetusta menettelytavasta. Mainittujen viiden operaattorin 30. joulukuuta 2002 
tehdyssä päätöksessä kuvatun toiminnan katsotaan 1. toukokuuta 2004 voimaantulleen 
asetuksen N:o 1/2003 nojalla rikkovan myös EY:n perustamissopimuksen 81 artiklaa. 
Perustamissopimuksen 81 artiklan nojalla tehty arviointi vastaa kilpailulain 6 §:n nojalla 
tehtyä arviointia lukuun ottamatta vaikutusta jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Viimeksi 
mainitun tekijän osalta on päätelty, että kyseisellä toiminnalla voisi olla tuntuva vaikutus 
jäsenvaltioiden väliseen kauppaan, sillä se vaikuttaa epäsuorasti matkapuhelinliittymien 
(ennalta ja jälkeenpäin laskutettavien) tilausten määrään ja sen vuoksi 
matkapuheluliikenteeseen (sekä kotimaiseen että ulkomaiseen) sekä puhelunvälittäjien 
investointeihin ja sijoittautumispäätösten tekoon (myös välittäjien, joiden päätoimipaikat 
sijaitsevat Alankomaiden ulkopuolella). 
 
Sakkoja alennettiin kuitenkin (merkittävästi) eli 4 492 000 – 14 828 000 euroon, koska 
rikkomisen perusteena ollutta liikevaihtoa (jonka perusteella sakkojen perusmäärä 
määritetään) ei ollut riittävän tarkasti määritetty ensimmäisessä päätöksessä. EY:n 
perustamissopimuksen 81 artiklan soveltaminen kilpailulain 6 §:n rinnalla ei kasvata sakkoja, 
sillä tässä tapauksessa sakkojen katsotaan olevan riittävät molempien rikkomusten 
korvaamiseksi. Alankomaiden ja EU:n aineellisoikeudelliset kilpailusäännöt ovat tässä asiassa 
yhtenevät eikä toiminnan vaikutus kauppaan ole sinällään peruste sakkojen korottamiselle. 
Lisäksi rikkomisen vaikutukset rajoittuvat Alankomaiden markkinoihin, ja kyseessä oleva 
liikevaihto on kertynyt Alankomaissa. 
 
Tilapäisen ja sopimussuhteisen henkilöstön palvelukseen ottaminen 
NMa määräsi Stichting Financiële Toetsingille (SFT) 10 000 euron sakon EY:n 
perustamissopimuksen 81 artiklan ja sitä vastaavan Alankomaiden lain (Alankomaiden 
kilpailulain 6 §) rikkomisesta lokakuun 1998 ja syyskuun 2001 välisenä aikana. SFT pitää 
rekisteriä, johon tilapäistyövoimaa tarjoavat toimistot voivat rekisteröityä, jos ne täyttävät 
tietyt taloudelliset kriteerit. Rekisterin tarkoituksena on tarjota tilapäistyövoimaa tarjoavien 
toimistojen asiakkaille tietyt ”takuut” siitä, että toimistot, jotka on rekisteröity, toimivat 
vilpittömässä mielessä 
 
Usein tilapäistyövoimaa tarjoavilla toimistoilla ei ole sellaista henkilökuntaa, jota heidän 
asiakkaansa haluavat. Sen vuoksi ne ottavat palvelukseensa henkilöstöä muilta toimistoilta 
täyttääkseen asiakkaidensa tarpeet. SFT:n sääntöjen mukaan rekisteröidyt toimistot (noin 
67 % kaikista alankomaalaisista toimistoista on rekisteröity) eivät saa ottaa palvelukseensa 
henkilöstöä (ja tarjota sitten kyseistä henkilöstöä omille asiakkailleen) toimistoilta, jotka eivät 
ole rekisteröityneitä. Toimistot, joilla ei ollut toimipistettä Alankomaissa, eivät voineet 
rekisteröityä. Rekisteröityneet toimistot eivät SFT:n sääntöjen mukaan myöskään saaneet 
ottaa palvelukseen henkilöstöä (ja tarjota sitten kyseistä henkilöstöä omille asiakkailleen) 
toimistoilta, jotka olivat rekisteröityneet rekisteriin, joka antoi samanlaiset takuut, jos 
kyseisillä toimistoilla ei ollut toimipistettä Alankomaissa. SFT:n järjestelmä ei ollut avoin 
eikä SFT myöskään pystynyt hyväksymään toisen järjestelmän tarjoamia vastaavia takuita. 
Tämän seurauksena toimistot, joilla ei ollut toimipistettä Alankomaissa, eivät voineet ottaa 
palvelukseen henkilöstöä tarjotakseen sitä SFT:hen rekisteröidyille toimistoille. Näin 
ulkomaiset toimistot olivat huonommassa asemassa Alankomaihin sijoittautuneisiin 
toimistoihin nähden. 
 

Ruotsi 
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ADSL 
Ruotsin kilpailuviranomainen jätti joulukuussa 2004 haastehakemuksen Tukholman 
tuomioistuimeen. Hakemus koski Ruotsin vakiintunutta teleoperaattoria. 
Kilpailuviranomaisen mukaan yritys on käyttänyt väärin määräävää asemaansa rajoittamalla 
kilpailua Ruotsin ADSL-palvelujen markkinoilla. Yritys omistaa kiinteän yleisen 
puhelinverkon, joka kattaa maan kaikki kotitaloudet. Se käyttää verkkoa omien 
televiestintäpalvelujensa myyntiin asiakkaille mutta tarjoaa myös muille operaattoreille 
pääsyn siihen. 
 
Muilta teleoperaattoreilta saatujen useiden valitusten johdosta kilpailuviranomainen tutki 
markkinatilannetta ja havaitsi, että yrityksen kilpailijat olivat joutuneet hintapainostuksen 
kohteeksi. Tämä tarkoittaa sitä, että marginaali (vähittäis- ja tukkuhinnan välinen ero) oli 
riittämätön loppupään markkinoille. Vähittäis- ja tukkuhinnan välinen marginaali ei kattanut 
yritykselle vähittäismyynnistä kertyneitä lisäkustannuksia. 
 
Kilpailuviranomaisen mukaan yritys on käyttänyt väärin määräävää asemaansa 
tukkumarkkinoilla vahvistaakseen asemaansa loppupään markkinoilla. Tämä on estänyt 
kilpailua markkinoilla. Kilpailuviranomaisen mukaan yritys käytti väärin määräävää 
asemaansa huhtikuusta 2000 tammikuun 2003 loppuun. Viranomainen pyysi tuomioistuinta 
määräämään 144 miljoonan Ruotsin kruunun sakon.  
 
Tiepelastuspalvelut 
Kilpailuviranomainen jätti lokakuussa 2004 haastehakemuksen Tukholman tuomioistuimeen. 
Hakemus koski tiepelastuspalvelualalla toimivaa emoyhtiötä (voittoa tavoittelematon 
yhdistys) ja sen kokonaan omistamaa tytäryhtiötä. Voittoa tavoittelemattoman yhdistyksen 
jäsenet ovat yrityksiä, jotka harjoittavat tiepelastustoimintaa. Yhdistyksellä ei ole omaa 
tiepelastustoimintaa. Voittoa tavoittelemattoman yhdistyksen jäsenet sitoutuvat yhdistyksen 
jäseninä allekirjoittamaan yhteistyösopimuksen yhdistyksen kokonaan omistaman tytäryhtiön 
kanssa. Haastehakemus perustui siihen, että emoyhtiö ja sen kokonaan omistama tytäryhtiö 
olivat yritysten yhteenliittymän marraskuussa 2000 tekemällä päätöksellä joko tahallisesti tai 
laiminlyönnin seurauksena rikkoneet Ruotsin kilpailulain 6 §:ää ja EY:n 
perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohtaa. Päätöksessä sovittiin hinnoista tai ainakin 
suositeltiin hintoja tietyille tiepalveluille 1. tammikuuta 2001 ja 31. joulukuuta 2001 väliseksi 
ajaksi. 
 
Tiepalveluyrityksiä, jotka ovat kyseisen voittoa tavoittelemattoman yhdistyksen jäseniä, 
pidetään kilpailijoina, koska ne harjoittavat saman alan toimintaa. Näin hintasopimuksen 
katsotaan olevan horisontaalinen. Voittoa tavoittelematonta yhdistystä ja sen kokonaan 
omistamaa tytäryhtiötä pidettiin kilpailulain kannalta integroituneena taloudellisena 
yksikkönä. Kilpailuviranomainen pyysi tuomioistuinta määräämään 20 000 Ruotsin kruunun 
sakon voittoa tavoittelemattomalle yhdistykselle ja yhden miljoonan Ruotsin kruunun sakon 
sen kokonaan omistamalle tytäryhtiölle kielletystä hintayhteistyöstä. 
 
Bitumi I 
Kilpailuviranomainen jätti joulukuussa 2004 haastehakemuksen Tukholman tuomioistuimeen 
kahden öljy-yhtiön kielletystä yhteistyöstä bitumimarkkinoilla (bitumi = asfaltin sidosaine). 
Yritysten välinen yhteistyö alkoi vuonna 1999, jolloin toinen yritys pyrki Ruotsin 
bitumimarkkinoille, joita toinen yritys suurelta osin hallitsi. Markkinoille tulevalla yrityksellä 
ei ollut tarvetta kilpailla hinnoista ja muista tekijöistä, koska se oli tehnyt sopimuksen toisen 
yrityksen kanssa. Kyseisessä sopimuksessa toinen yritys takasi markkinoille tulevalle 
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yritykselle tietyn määrän myynnistä ja asiakkaista. Näin hintakilpailu markkinoilla vältettiin 
ja yritykset saattoivat pitää hinnat korkeina. 
 
Kilpailuviranomainen syyttää toista öljy-yhtiötä laittomaan kartelliin osallistumisen lisäksi 
siitä, että se on käyttänyt väärin määräävää asemaansa soveltamalla toisia yrityksiä syrjiviä ja 
siten niiden markkinoille pääsyä rajoittavia liiketoimintaehtoja. Kilpailuviranomainen pyysi 
tuomioistuinta määräämään sakkoja yhteensä 394 miljoonaa Ruotsin kruunua. Tästä määrästä 
toisen yrityksen olisi maksettava 205 miljoonaa ja toisen 189 miljoonaa kruunua. 
 
Bitumi II 
Ruotsin kilpailuviranomainen teki lokakuussa 2004 päätöksen, jossa se hyväksyi osapuolten 
sitoumukset rikkomisasiassa, joka koski niiden vuonna 1997 tekemän vuokrasopimuksen 
lauseketta, joka liittyi Ruotsin laajimpaan bituminvarastointijärjestelmään. Ruotsalaisessa 
kaupungissa sijaitseva varasto on vuoteen 1997 ollut usean öljy-yhtiön käytössä. Muut öljy-
yhtiöt ovat osapuolten välisen vuokrasopimuksen voimassaollessa ilmaisseet kiinnostuksensa 
bitumivarastotilan vuokraamiseen kyseiseltä alueelta. 
 
Edellä mainittu sopimuslauseke on vaikuttanut niin, että bitumivarastoa, josta Ruotsissa 
myydään eniten bitumia, ei ole ollut mahdollista saada todellisten ja potentiaalisten 
kilpailijoiden käyttöön kohtuullisessa määräajassa. Lauseke asetti sen vuoksi esteen 
potentiaalisille markkinoille tulijoille ja vakiintuneiden kilpailijoiden toiminnan 
laajentamiselle kyseisillä markkinoilla. Sopimuksen katsottiin sen vuoksi rikkovan EY:n 
perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklaa. Rikkomisen vaikutus oli havaittavissa kaikilla 
merkityksellisillä markkinoilla osapuolten kyseisillä markkinoilla hankkiman 
markkinaosuuden perusteella. 
 
Ruotsin kilpailuviranomainen totesi, että kilpailun rajoittaminen vaikuttaa jäsenvaltioiden 
väliseen kauppaan, sillä bitumia voidaan myydä jäsenvaltiosta toiseen, tuotteesta saatava 
liikevaihto on merkittävä, osapuolilla on merkittävät markkinaosuudet ja sopimus estää 
pääsyn Ruotsin suurimpaan bitumivarastoon. Varastointijärjestelmän merkityksen vuoksi 
väärinkäyttö on vaikuttanut suureen osaan yhteismarkkinoita EY:n perustamissopimuksen 
82 kohdan mukaisesti. Sen vuoksi Ruotsin kilpailuviranomainen katsoi, että 81 ja 82 artiklaa 
voidaan soveltaa. 
 
Saatuaan väitetiedoksiannon osapuolet ovat poistaneet kyseisen sopimuslausekkeen ehdon ja 
korvanneet sen uudella ehdolla. Ruotsin kilpailuviranomainen on hyväksynyt tämän 
osapuolilta saadun sitoumuksen Ruotsin kilpailulain 23 §:n mukaisesti. 
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2. Yhteisön kilpailusääntöjen soveltaminen kansallisissa tuomioistuimissa 

Tšekin, Viron, Kreikan, Irlannin, Italian, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Luxemburgin, 
Unkarin, Maltan, Itävallan, Puolan, Portugalin, Slovenian, Slovakian ja Suomen 
viranomaiset eivät ole ilmoittaneet kansallisten tuomioistuintensa yhteisön kilpailusääntöjen 
perusteella tekemistä päätöksistä. Ilmoituksia tällaisista päätöksistä on saatu seuraavien 
jäsenvaltioiden kilpailuviranomaisilta:  

Belgia 
1. Brysselin muutoksenhakutuomioistuin, tuomio 28. syyskuuta 2004 (Lodiso vastaan 

SPRLU Monde) 
Heinäkuun 1. päivänä 1999 annetun taloudellisen kilpailun suojelemista koskevan lain 
42 a §:n mukaan ratkaiseminen riippuu kilpailumenettelyn laillisuudesta, ja tuomioistuimen, 
jossa asia on käsiteltävänä, on siirrettävä asia Brysselin muutoksenhakutuomioistuimeen. 
 
Brysselin muutoksenhakutuomioistuin antoi 28. syyskuuta 2004 tuomion Tournain (Hainaut) 
ensimmäisen asteen tuomioistuimen sille siirtämässä ennakkoratkaisuasiassa. 
 
Ensimmäisen asteen tuomioistuimen sille esittämä kysymys oli seuraava: ”Ovatko 
arkkitehtien liiton eettinen normi N:o 2 ja erityisesti sen 4 § Amsterdamin sopimuksen 81 ja 
82 artiklan (aiemmin Rooman sopimuksen 85 ja 86 artikla) sekä 1. heinäkuuta 1999 annetun 
taloudellisen kilpailun suojelemista koskevan lain säännösten vastaisia, ja onko ne sen vuoksi 
katsottava automaattisesti mitättömiksi?” 
 
Tämä kysymys tuli esiin erään arkkitehdin ja SPRLU Monden (Monde) välisessä kiistassa, 
joka koski kyseisen arkkitehdin palkkioiden maksamista. Arkkitehtien liiton neuvosto oli 
antanut arkkitehtien vähimmäispalkkiosuositukset. Vähimmäispalkkiotaulukko tunnetaan 
nimellä ”eettinen normi N:o 2”. Työstä, joka arkkitehdin oli määrä tehdä, allekirjoitettuun 
sopimukseen sisältyi monia määräyksiä, joissa viitattiin eettiseen normiin N:o 2. Monde 
väitti, että eettinen normi N:o 2 ja siten sen ja arkkitehdin välinen sopimus oli mitätön. 
 
Komissio teki 24. kesäkuuta 2004 päätöksen, jossa se totesi, että ”Belgian arkkitehtien liitto 
on 12. heinäkuuta 1967 ja 21. marraskuuta 2003 välisenä aikana rikkonut EY:n 
perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohtaa 12. heinäkuuta 1967 tekemällään ja vuosina 1978 
ja 2002 muutetulla päätöksellä, jossa otettiin käyttöön eettisenä normina N:o 2 tunnettu 
vähimmäispalkkiotaulukko”. Arkkitehtien liitolle määrättiin 100 000 euron sakot.  
 
Kyseisen päätöksen osalta ja vastauksena ennakkoratkaisupyyntöön liittyvään kysymykseen 
muutoksenhakutuomioistuin vahvisti (koska komission päätökseen ei ollut haettu muutosta), 
että eettinen normi N:o 2 oli automaattisesti mitätön EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan 
nojalla. 
 

2. N.V. MSA vastaan Koninklijke Gilde van Vlaamse Antiquairs: Tilapäisiä toimenpiteitä 
koskeva hakemus 

APEC:n7 35 §:n 1 momentin ensimmäisen alamomentin nojalla seuraavien vaatimusten on 
täytyttävä, jotta puheenjohtaja voi toteuttaa tilapäisiä toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on 
keskeyttää kilpailua rajoittava toiminta: 

                                                 
7 APEC: laki taloudellisen kilpailun suojelemisesta, annettu 1. heinäkuuta 1999. 
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• On tehty kantelu, jonka perusteella on aloitettu kilpailua rajoittavan toiminnan 
tutkiminen. Asia koskee suoraan ja välittömästi kantajaa.  

• Kielletty rajoittava kilpailukäytäntö, tässä tapauksessa kilpailunvastainen sopimus, 
joka rikkoo APEC:n 2 §:ää, on ilmeisesti olemassa.  

• On olemassa välitön tarve välttää tilannetta, josta voi seurata vakavaa, välitöntä ja 
korjaamatonta vahinkoa yrityksille, joiden etuihin käytäntö vaikuttaa, tai joka on 
yleisen taloudellisen edun vastainen. 

 
N.V. MSA on yritys, joka toimii mainos- ja suhdetoiminta-alalla järjestäen muun muassa 
messuja. Se järjestää kahdesti vuodessa kansainväliset taide- ja antiikkimessut, toiset 
Knokkessa elokuussa ja toiset lokakuun lopun ja marraskuun alun välisenä aikana Bruggessä. 
Flanderin antiikkikauppiaiden kuninkaallinen kilta on ammattijärjestö, joka järjestää 
antiikkimessuja Knokkessa ja Gentissä. Kun kilta päättää lopettaa omien antiikkimessujen 
pitämisen Knokkessa, se kieltää jäseniään osallistumasta mihinkään Knokkessa tai Bruggessä 
järjestettäville messuille, joita se ei ole itse järjestänyt. MSA teki asiasta kantelun 
kilpailuneuvostolle 24. kesäkuuta 1998 ja pyysi kilpailuneuvoston puheenjohtajaa aloittamaan 
tilapäiset toimenpiteet.  
 
Kilpailuneuvoston puheenjohtajan 27. toukokuuta 2002 tekemä päätös N:o 2002-V/M-38 
väliaikaisten toimenpiteiden toteuttamisesta Flanderin antiikkikauppiaiden kiltaa vastaan N.V. 
MSA:n pyynnöstä  
Kilpailuneuvoston puheenjohtajaa pyydettiin tilapäisenä toimenpiteenä määräämään kilta 
perumaan päätöksensä, jossa kielto määrätään, ja tiedottamaan jäsenilleen perumisesta. 
Kilpailuneuvoston puheenjohtaja katsoi, että N.V. MSA:n tekemä kantelu oli riittävän 
perusteltu ja että siinä kuvailtiin riittävän selkeästi asianomainen kilpailukäytäntö, ja ilmoitti 
27. toukokuuta 2002 tehdyssä päätöksessä kilpailuviraston kannan vastaisesti, että tilapäisten 
toimenpiteiden toteuttamista koskeva hakemus voitiin hyväksyä. Ennen hakemuksen 
hyväksymistä koskevan päätöksen tekemistä asian käsittely siirrettiin takaisin 
kilpailuvirastolle lisätutkimuksia varten. Sen vuoksi päätettiin, että tilapäisten toimenpiteiden 
soveltamisesta laaditaan uusi tutkintaraportti ja että erityisesti seuraavia edellytyksiä olisi 
tutkittava: 
-  APEC:n oletetun rikkomisen olemassaolo, 
- sellaiseen tilanteen olemassaolo, josta voi seurata vakavaa, välitöntä ja korjaamatonta 
vahinkoa yritykselle, jonka etuihin käytäntö vaikutti, tai joka oli yleisen taloudellisen edun 
vastainen ja joka oli kiireellisesti estettävä. 
 
Kilpailuneuvoston puheenjohtajan 24. joulukuuta 2002 tekemä päätös N:o 2002-V/M-95 
väliaikaisten toimenpiteiden toteuttamisesta Flanderin antiikkikauppiaiden kiltaa vastaan N.V. 
MSA:n pyynnöstä 
Puheenjohtajan 24. joulukuuta 2002 tekemässä päätöksessä, joka koski APEC:n oletettua 
rikkomista, todettiin, että kilta oli yritysten yhteenliittymä ja että sen päätöksiä oli pidettävä 
APEC:n 2 §:n 1 momentissa tarkoitetun yritysten yhteenliittymän tekemänä. Kyseisiä 
päätöksiä pidettiin kilpailun vastaisina, koska yhdistyksen jäseniä oli kielletty osallistumasta 
N.V. MSA:n järjestämille messuille. Toisesta edellytyksestä puheenjohtaja totesi, että vahinko 
oli vakava, välitön ja korjaamaton, että se liittyi selvästi toimintaan, josta kantelu oli tehty, ja 
että myös kiireellisyysvaatimus täyttyi. Kilpailuneuvoston puheenjohtaja ilmoitti tämän 
perusteella, että tilapäisten toimenpiteiden toteuttamista koskeva hakemus oli hyvin perusteltu 
ja määräsi, että Flanderin antiikkikauppiaiden killan päätös oli peruttava. Lisäksi määrättiin, 
että killan on ilmoitettava tämä kilpailuneuvoston päätös kaikille jäsenilleen kirjatulla 
kirjeellä ja esitettävä tuomion artiklaosa Internet-sivustollaan. 
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Brysselin muutoksenhakutuomioistuin, tuomio 29. syyskuuta 2004 
Kilta haki muutosta kilpailuneuvoston puheenjohtajan 27. toukokuuta 2002 ja 24. joulukuuta 
2002 tekemiin päätöksiin, jotka koskivat APEC:n 35 §:n mukaisia tilapäisiä toimenpiteitä. 
Koska molemmat päätökset mainittiin samassa tilapäisten toimenpiteiden toteuttamista 
koskevassa hakemuksessa, tuomioistuin antoi asiasta yhden tuomion. 

Muutoksenhakupyyntö, joka koski 27. toukokuuta tehtyä päätöstä APEC:n 35 §:n 
mukaisista tilapäisistä toimenpiteistä, hylättiin, koska kilta ei pystynyt todistamaan, että 
valituksesta oli ilmoitettu muille osapuolille.  

Muutoksenhakupyyntö, joka koski 24. joulukuuta 2002 tehtyä päätöstä APEC:n 35 §:n 
mukaisista tilapäisistä toimenpiteistä, kuitenkin hyväksyttiin.  

Brysselin muutoksenhakutuomioistuimella on täysi toimivalta antaa tuomioita 
kilpailuneuvoston tai sen puheenjohtajan päätöksiä koskevien muutoksenhakujen perusteella. 
Tämä ei kuitenkaan välttämättä merkitse sitä, että asia vedetään lopullisesti pois 
kilpailuneuvoston tai sen puheenjohtajan käsittelystä.  
 Kilta väitti muutoksenhakupyynnössään, että kielto, jota vastustettiin, poistettiin 
7. joulukuuta 1999 pidetyssä yleiskokouksessa, mutta kokouksen pöytäkirjasta ei kuitenkaan 
löydy selvää päätöstä kyseisestä asiasta.  

Tuomioistuin päätteli, että puheenjohtaja oli oikeassa päättäessään, että kielto vaikutti 
APEC:n 2 §:n mukaisen kartellikiellon rikkomiselta. Tuomioistuin kuitenkin totesi, että 
riidanalaisen päätöksen jälkeen oli pantu merkille asetuksen N:o 1/2003 3 artiklan 2 kohdan 
ensimmäinen virke, jossa todetaan seuraavaa: 
 ”Kansallisen kilpailulainsäädännön soveltaminen ei saa johtaa sellaisten sopimusten, 
yritysten yhteenliittymien päätösten tai yhdenmukaistettujen menettelytapojen kieltämiseen, 
jotka saattavat vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan, mutta jotka eivät rajoita kilpailua 
perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla tai jotka täyttävät 
perustamissopimuksen 81 artiklan 3 kohdassa määrätyt edellytykset tai jotka kuuluvat 
perustamissopimuksen 81 artiklan 3 kohdan soveltamiseksi annetun asetuksen piiriin.”  

Toisin sanoen muutoksenhakutuomioistuin katsoi, että Belgian kansallisen lain 
soveltaminen ei saa johtaa yritysten yhteenliittymän tekemien päätösten kieltämiseen, jos 
päätökset ovat EU:n lainsäädännön mukaisia. Jos killan tekemän riidanalaisen päätöksen ei 
voida katsoa kuuluvan EY:n perustamissopimuksen 81 artiklassa tarkoitetun kartellikiellon 
piiriin, APEC:n 2 §:n ilmeistä rikkomista ei tuomioistuimen mukaan saa kieltää eikä 
määrättyjä toimenpiteitä toteuttaa.  

Tuomioistuin tutki, kuuluiko riidanalainen päätös EY:n perustamissopimuksen 
81 artiklan piiriin, ja päätti, että ei voida olettaa, että riidanalaisen kiellon vaikutus EY:n 
sisäiseen kilpailuun olisi tuntuva. Tuomioistuin katsoi, että riidanalainen kielto ei sen vuoksi 
ole perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohdassa kielletty yritysten yhteenliittymän tekemä 
päätös. 

Koska kansallisen kilpailulain perusteella ei voida kieltää sellaista toimintaa, joka ei 
ole ristiriidassa EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan kanssa, tuomioistuin päätti, että 
puheenjohtajan riidanalaista päätöstä ei voida pitää voimassa.  

Muutoksenhakutuomioistuin hylkäsi kilpailuneuvoston puheenjohtajan 27. toukokuuta 
2002 tekemää päätöstä koskevan muutoksenhakupyynnön. Se totesi kilpailuneuvoston 
puheenjohtajan 24. joulukuuta 2002 tekemää päätöstä koskevan valituksen olevan 
hyväksyttävä ja hyvin perusteltu.  
 
3. Brysselin muutoksenhakutuomioistuimen 29. syyskuuta 2004 antama tuomio (Gema 
Plastics vastaan V.Z.W. Belgian Construction Certification Association, V.Z.W. Belgisch 
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Instituut voor Normalisatie, N.V. Dyka Plastics, V.Z.W. Fechiplast, N.V. Martens Plastics, 
N.V. Pipelife Belgium ja N.V. Wavin Belgium) 

 
Brysselin muutoksenhakutuomioistuin antoi 29. syyskuuta 2004 tuomion Gema Plasticsin 
Belgian kilpailuviranomaiselle toimittaman tilapäisiä toimenpiteitä koskevan hakemuksen 
hyväksymisestä.  

 
Pyyntö oli kohdistettu Belgian uutta Benor-standardin soveltamista koskevaa säädöstä 
(TR 1401) vastaan. Säädöksessä määrätään vähimmäissyvyydestä, johon PVC-
viemäröintikomponentit on asennettava, jotta Benor-merkkiä voidaan käyttää. Tämän 
belgialaisen standardin mukaan asennussyvyys on kuitenkin suurempi kuin eurooppalaisessa 
standardissa (EN 1401-1 ja NBN EN 1401-1). Gema Plasticsin mukaan belgialaisen 
standardin tavoitteena on poistaa Belgian markkinoilla kilpailevista yrityksistä sellaiset 
valmistajat ja tavarantoimittajat, joiden komponentteja ei tarvitse asentaa yhtä syvälle. Tämän 
vuoksi se rikkoo Gema Plasticsin mukaan yritysten välisen kilpailun suojelua koskevan 
Belgian liittovaltion lain 2 §:n 1 momenttia ja EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan 
1 kohtaa. Belgian kilpailuviraston ylijohtajan päätöksen mukaan tilapäisten toimenpiteiden 
käyttö ei ollut hyväksyttävää, koska hakija ei täyttänyt vaadittua edellytystä, jonka mukaan 
hakemuksessa olisi ollut osoitettava yritysten välisen kilpailun suojelua koskevan Belgian lain 
35 §:ssä tarkoitettu välitön ja tosiasiallinen osuus asiassa. Muutoksenhakutuomioistuimen 
tuomion mukaan kilpailuviraston ylijohtaja kuitenkin käytti liian rajoittavaa määritelmää, ja 
se katsoi, että Geman osuus kyseisessä asiassa oli välitön ja tosiasiallinen. Vaaditut 
edellytykset, joiden mukaan asian on aiheutettava vakavaa, välitöntä ja korjaamatonta 
vahinkoa ja vaadittava välittömiä toimenpiteitä, eivät kuitenkaan täyttyneet. 
Muutoksenhakutuomioistuin päättikin, että vaikka tilapäisiä toimenpiteitä koskeva hakemus 
oli hyväksyttävä, se ei kuitenkaan ollut riittävän perusteltu.  

 
4. Monsin kauppatuomioistuin, tuomio 23. joulukuuta 2004, S.P.R.L. Lust Automobiles 
vastaan DaimlerChrysler A.G. Stuttgart ja S.A. DaimlerChrysler Belgium Luxembourg 

S.P.R.L. Lust Automobiles (Lust), riippumaton Mercedes-automerkin jälleenmyyjä, 
aloitti menettelyt DaimlerChrysler A.G. Stuttgartia (DCAG) ja S.A. DaimlerChrysler Belgium 
Luxembourgia (DCBL) vastaan yhteisön kilpailusääntöjen rikkomisesta. 
 
Lust syytti DCBL:ää ja DCAG:tä siitä, että ne rajoittivat 
 
(1) rinnakkaistuontia, erityisesti estämällä Lustia saamasta tavarantoimituksia 
ulkomaisilta Mercedes-kauppiailta, 
 
(2) myyntiä valtuutetun välittäjän kautta, erityisesti painostamalla Charleroissa sijaitsevaa 
Mercedes-kauppiasta (Car & Truck Charleroi) perumaan tilauksensa, joissa Lust toimi 
ainoastaan loppuasiakkaan edustajana. 
 
Vaikka DCAG:n Belgiassa sijaitsevien tytäryhtiöiden ja muihin Euroopan unionin maihin 
sijoittautuneiden kauppiaiden ja edustajien välisissä jakelusopimuksissa kielletäänkin 
valtuutettua jälleenmyyjää myymästä tuotteita valtuuttamattomalle jälleenmyyjälle, Monsin 
kauppatuomioistuin totesi, että rinnakkaistuonnin rajoittamisen kannalta tämäntyyppinen 
sopimuslauseke oli moottoriajoneuvojen jakelua koskevien kolmen EU-säädöksen mukainen 
(asetuksen N:o 123/85 3 artiklan 10 kohta, asetuksen N:o 1475/95 3 artiklan 10 kohta ja 
asetuksen N:o 1400/2002 4 artiklan 1 kohdan b alakohdan iii alakohta), ja että kyseinen 
sopimuslauseke oli sen vuoksi yhteisön lainsäädännön mukainen. 
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Valtuutetun välittäjän kautta tapahtuvan myynnin rajoittamisen osalta tuomioistuin pyysi 
DaimlerChrysler Belgium Luxembourgia toimittamaan sille kopion nyt käytössä olevasta 
jälleenmyyntisopimuksesta, jonka Mercedes-verkkoon kuuluvat belgialaiset kauppiaat ovat 
allekirjoittaneet, sekä kaikki asiakirjat tai vastaavat, joista käy ilmi päivämäärä, jona kyseinen 
sopimus on tullut voimaan, sekä se, että sopimus tosiasiallisesti sitoo kauppiaita. Lisäksi 
tuomioistuin määräsi todistajien kuulemisen, jossa oli tarkoitus selvittää 
 
peruuttiko S.A. Car & Truck Charleroi 29. toukokuuta 2000 tehdyt tilaukset N:o 1168 ja 1169 
DaimlerChrysler Belgium Luxembourgin ja/tai DaimlerChrysler A.G. Stuttgartin neuvosta tai 
niiden lähettämien kiertokirjeiden tai kirjallisten ohjeiden perusteella. 
 

Tanska 
Tanskan kilpailualan muutoksenhakutuomioistuin antoi 18. elokuuta 2004 tuomion, jossa 
kumottiin Tanskan kilpailuneuvoston 24. syyskuuta 2003 tekemä päätös Tanskan kirjaliittoa 
koskevassa asiassa. Tanskan kilpailuneuvoston kumotussa päätöksessä pääteltiin, että 
Tanskan kirjaliitto rikkoi EY:n perustamissopimuksen 81 artiklaa tehdessään Tanskan kirja-
alalla sellaisen kauppasopimuksen, jonka mukaan muissa maissa toimivat kirjakaupat eivät 
voi myydä tanskalaisia kirjoja kuluttajille Tanskassa, jos niiden hinnat eivät ole Tanskassa 
sovittujen määrähintojen mukaisia.  
 
Tanskassa ja muissa EU-maissa kirjoille on määritetty määrähinnat (sopimuksen tai lain 
perusteella), kun muissa maissa on vapaat hinnat. Tilanne aiheuttaa tiettyjä ongelmia 
määrähintoja ja vapaita hintoja käyttävien maiden välillä.  
 
Tanskan kilpailuneuvosto oli päättänyt, että EY:n oikeuskäytännön mukaan EU:n sisäisessä 
kaupassa voidaan hyväksyä määrähinnat ainoastaan, jos niihin sitoutunut sopimuspuoli voi 
todistaa, että jälkeenpäin tapahtuneen jälleentuonnin perusteena on ollut yksinomaan 
määrähintajärjestelmän kiertäminen. Näin ollen Tanskan kilpailuneuvosto päätteli, että 
jälleentuonnista johtuva määrähintojen yleinen vahvistaminen on perustamissopimuksen 
81 artiklan vastaista.  
 
Tanskan kilpailualan muutoksenhakutuomioistuin perusti muutoksenhakuasiassa antamansa 
tuomion 12. marraskuuta 1998 päivättyyn, komission EU:n kulttuuriministereille lähettämään 
kirjeeseen, joka koski komission näkemystä perustamissopimuksen 81 artiklan ja eri EU-
maissa käytettyjen kirjojen määrähintajärjestelmien yhteensopivuudesta. Tanskan kilpailualan 
muutoksenhakutuomioistuin päätti, että tämän kirjeen perusteella Tanskassa tehdyllä kirjojen 
määrähintoja koskevalla sopimuksella ei ollut merkittävää vaikutusta jäsenvaltioiden väliseen 
kauppaan ja että sopimus ei siten kuulunut perustamissopimuksen 81 artiklan soveltamisalaan. 
Näin ollen Tanskan kilpailualan muutoksenhakutuomioistuin antoi Tanskan kilpailuneuvoston 
päätöksen kumoavan tuomion. 
 

Saksa 
Berliinin maaoikeus, 13.1.2004, 102 O 122/03 (Kart), P-120/03 
Huoltoasemien jakelusopimuksia ei todeta mitättömiksi kilpailunvastaisen pitkäaikaisen 
yksinoikeuden perusteella. Koska kyseiset sopimukset ovat edustussopimuksia, ne eivät kuulu 
EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan soveltamisalaan. Jos niihin halutaan soveltaa GWB:n 
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(vanha versio) 18 §:ää kilpailun rajoitusten määrittämiseksi, niihin ei tällöin sovelleta GWB:n 
(vanha versio) 34 §:ää.  
(EY:n perustamissopimuksen 81 artikla ja siviililain 134 ja 138 §) 
 
Mainzin maaoikeus, 15.1.2004, 12 HK O 56/02, P-136/03 
Ei ole käytettävissä perustetta, jonka nojalla voitaisiin vaatia vahingonkorvausta vitamiineista 
maksetuista ylihinnoista siitä syystä, että vastaaja on osallistunut komission toteamaan ja 
tuomioistuimen vahvistamaan maailmanlaajuiseen vitamiinikartelliin, koska kantaja ei 
asiakkaan ominaisuudessa kuulu GWB:n 1 ja 33 §:ssä ja siviililain 823 §:n 2 momentissa, 
luettuina yhdessä EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan kanssa, tarkoitettuun 
kartellikieltoon liittyvän suojelun piiriin sen vuoksi, että hintakartelli ei ole ”kohdennettu” 
kartelli.  
(EY:n perustamissopimuksen 81 artikla, GWB:n 1 ja 33 § ja siviililain 823 §:n 2 momentti) 
 
Berliinin ylempi maaoikeus, 15.1.2004, 2 W 25/03 (Kart), P-239/03 
Matkapuhelinverkko-operaattorin määräävä asema kiinteästä puhelinverkosta tulevien 
puhelujen välittämisessä omassa matkapuhelinverkossaan (terminointi); ei väärinkäyttöä sen 
perusteella, että kantaja estää vastaajaa käyttämästä SIM-kortteja ja luomasta 
matkapuhelinverkkoyhteyksiä, koska kantaja käyttää SIM-kortteja kiinteästä puhelinverkosta 
tulevien puhelujen kaupalliseen uudelleenreititykseen (verkon eheyteen kohdistuva vaara). 
(GWB:n 19 ja 20 §, EY:n perustamissopimuksen 82 artiklan 1 kohta ja 2 kohdan b ja 
c alakohta ja UWG:n 1 §) 
 
Mainzin maaoikeus, 15.1.2004, 12 HK O 52+55/02, P-131+135/03 
Ei ole käytettävissä perustetta, jonka nojalla voitaisiin vaatia vahingonkorvausta vitamiineista 
maksetuista ylihinnoista siitä syystä, että vastaaja on osallistunut komission toteamaan ja 
tuomioistuimen vahvistamaan maailmanlaajuiseen vitamiinikartelliin, koska kantaja ei 
asiakkaan ominaisuudessa kuulu GWB:n 1 ja 33 §:ssä ja siviililain 823 §:n 2 momentissa, 
luettuina yhdessä EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan kanssa, tarkoitettuun 
kartellikieltoon liittyvän suojelun piiriin sen vuoksi, että hintakartelli ei ole ”kohdennettu” 
kartelli.  
(EY:n perustamissopimuksen 81 artikla, GWB:n 1 ja 33 § ja siviililain 823 §:n 2 momentti) 
 
Berliinin ylempi maaoikeus, 15.1.2004, 2 U 28/03 (Kart), P-203/03 
Ei ole käytettävissä kanneperustetta, jonka nojalla matkapuhelinverkko-operaattori 
määrättäisiin sallimaan muille yrityksille pääsy verkkoonsa, jotta ne voisivat terminoida 
kiinteästä puhelinverkosta GSM-yhdyskeskusten kautta tulevia puheluja, koska kyseisten 
yritysten tarkoituksena ei ole vain toimia nousevan tai laskevan liikenteen markkinoilla vaan 
juuri asianomaisilla markkinoilla (GWB:n 19 §:n 4 momentin 4 alamomentti). Verkkoon 
pääsyn kieltäminen ei myöskään muutoin ole syrjintää tai rajoittamista, koska rajoittaminen ei 
ole kohtuutonta.  
(GWB:n 19 § :n 4 momentin 4 alamomentti, GWB:n 19 § :n 1 momentti ja 4 momentin 
1 alamomentti, GWB:n 20 §, EY:n perustamissopimuksen 82 artikla ja GWB:n 1 §) 
 
Berliinin ylempi maaoikeus, 22.1.2004, 2 U 17/02, P-219/02 
Kanne, jonka mukaan olisi todettava, että osapuolten välillä tehdyn Chrysler Automobilen 
valtuutettua jälleenmyyntiä koskevan sopimuksen irtisanominen, jonka vastaaja toteutti, ei ole 
pätevä oikeuksien väärinkäytön perusteella; kantajalla ei olisi enää oikeutta saada myytäväksi 
Chrysler-autoja ja -autonosia; ottaen huomioon valituksen määräajan pidennyksen 
vastavalituksen johdosta tuomioistuin totesi, että 31. joulukuuta 2002 toteutettu irtisanominen 
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on pätevä eikä riko kilpailunrajoitusten kieltämistä koskevan lain (GWB) 20 §:n 1 ja 
2 momentin mukaista syrjintäkieltoa tai EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohtaa (ei 
tuntuvaa vaikutusta jäsenvaltioiden väliseen kauppaan).  
(GWB:n 20 §:n 1 ja 2 momentti, ensimmäinen virke, EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan 
1, 2 ja 3 kohta, asetuksen (EY) N:o 1475/95 5 artiklan 2 kohdan 2 alakohta, asetuksen (EY) 
N:o 1400/2002 10 artikla, siviililain 242 § ja 315 §:n 3 momentin toisen virkkeen toinen 
päälause, yleisiä myyntiehtoja koskevan lain 9 §) 
 
Düsseldorfin ylempi maaoikeus, 27.1.2004, W (Kart) 9/01, P-243/01 
Tuomioistuin hylkäsi oikeusapuhakemuksen, joka oli esitetty vahingonkorvauksia ja 
korvauksien määrittämistä tiilien kilpailunvastaista boikottia ja niiden kohtuuttoman korkeita 
myyntihintoja koskevan kanteen yhteydessä. Perusteena oli siviiliprosessisääntöjen 116 §:n 
1 momentin 2 alamomentin vaatimusten täyttämättä jättäminen. 
(EY:n perustamissopimuksen 81 ja 82 artikla, siviililain 823 §:n 2 momentti ja 249 §, 
siviiliprosessisääntöjen 116 §:n 1 momentin 2 alamomentti) 
 
Karlsruhen ylempi maaoikeus, 28.1.2004, 6 U 183/03, P-54/04 
Vaatimusta ei voida hyväksyä. Korvausta vitamiinikartellin ulkopuoliselle 
markkinaosapuolelle ei myöskään voida myöntää, koska vahinkoa ei todettu (vertailu oletetun 
hyötymarginaalin ja todellisen hyötymarginaalin välillä, ei oletetun ostohinnan ja todellisen 
ostohinnan välillä).  
(GWB:n 33 §, EY:n perustamissopimuksen 81 artikla, siviililain 823 §:n 2 momentti) 
 
Liittovaltion tuomioistuin, 10.2.2004, KZR 6+7/02, P-41+69/00 
Virallinen maksujenvaltuutusmenettely (teleliikenneyhteyksiä varten) ei tarkoita sitä, että 
yrityksellä ei olisi todellista mahdollisuutta soveltaa tariffia, jolla se käyttää väärin määräävää 
asemaansa, ja saada valtuutusta siihen, koska tutkimusmenettely ei kata väärinkäytöksiä 
(sivuhuomautus). 
(ETY:n perustamissopimuksen 86 artikla (EY, 82 artikla), televiestintälain 24, 25, 35 ja 39 §) 
 
Münchenin ylempi maaoikeus, 26.2.2004, U (K) 5585/03, P-289/03 
Vastaajan ja kantajan välillä tehdyn jälleenmyyntisopimuksen irtisanomisen pätevyys 
(vastaaja irtisanoi sopimuksen 30. syyskuuta 2003) 31. lokakuuta 2003 voimaan tulleen 
yhteisön uuden moottoriajoneuvoalaa koskevan ryhmäpoikkeusasetuksen N:o 1400/2002 
nojalla ja vastaajan tarve sen seurauksena uudelleenorganisoida jälleenmyyntiverkkonsa 
Saksassa ja Euroopassa. (Valituslupa myönnetty.)  
(Yhteisön moottoriajoneuvoalaa koskeva ryhmäpoikkeusasetus N:o 1400/2002, siviililain 307 
§) 
 
Münchenin ylempi maaoikeus, 26.2.2004, U (K) 5664/03, P-295/03 
Vastaajan ja kantajan välillä tehdyn jälleenmyyntisopimuksen irtisanomisen pätevyys 
(vastaaja irtisanoi sopimuksen 30. syyskuuta 2003) 31. lokakuuta 2003 voimaan tulleen 
yhteisön uuden moottoriajoneuvoalaa koskevan ryhmäpoikkeusasetuksen N:o 1400/2002 
nojalla ja vastaajan tarve sen seurauksena uudelleenorganisoida jälleenmyyntiverkkonsa 
Saksassa ja Euroopassa.  
(Yhteisön moottoriajoneuvoalaa koskeva ryhmäpoikkeusasetus N:o 1400/2002) 
 
Düsseldorfin ylempi maaoikeus, 3.3.2004, U (Kart) 32/99, P-21/99 
Kanne, jossa vaadittiin paljastamaan niiden saksalaisille vastaanottajille osoitettujen 
lähetysten määrä, muoto, paino ja sisältö, jotka toimitettiin tai jouduttiin toimittamaan 
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Alankomaiden postitoimistolle vuonna 1997; kannetta ei hylätty sen perusteella, että kantaja 
olisi käyttänyt väärin määräävää asemaansa. 
(Maailman postiliiton vanhan yleissopimuksen 25 artiklan 3 kohdan ensimmäinen ja toinen 
virke, EY:n perustamissopimuksen (vanha versio) 86, 90 ja 59 artikla, siviililain 242 §) 
 
Düsseldorfin ylempi maaoikeus, 24.3.2004, VI U 35/03 (Kart), P-292/03 
Matkapuhelinverkko-operaattorin määräävä asema kiinteästä puhelinverkosta tulevien 
puhelujen välittämisessä omassa matkapuhelinverkossaan (terminointi); ei väärinkäyttöä sen 
perusteella, että kantaja estää vastaajaa käyttämästä SIM-kortteja ja luomasta 
matkapuhelinverkkoyhteyksiä, koska kantaja käyttää SIM-kortteja kiinteästä puhelinverkosta 
tulevien puhelujen kaupalliseen uudelleenreititykseen (verkon eheyteen kohdistuva vaara). 
(GWB:n 19 ja 20 §, EY:n perustamissopimuksen 82 artiklan 1 kohta sekä 2 kohdan b ja 
c alakohta ja UWG:n 1 §) 
 
Düsseldorfin ylempi maaoikeus, 24.3.2004, U (Kart) 43/02, P-12/02 
Huoltoasemasopimusta ei todeta mitättömäksi pitkäaikaista yksinoikeutta koskevan 
yksinoikeuslausekkeen perusteella, sillä ETY:n perustamissopimuksen 85 artiklan 1 kohtaa 
(81 artiklan 1 kohta, EY) ja GWB:n (vanha versio) 15 §:ää (GWB:n 14 §, uusi versio) ei 
voida soveltaa huoltoasemasopimukseen silloin, kun kyse on edustussopimuksesta eikä 
kantaja ole osoittanut, että sopimuksella olisi merkittävää markkinoita jakavaa vaikutusta 
kumulatiivisia vaikutuksia koskevan teorian mukaisesti. Ei todeta GWB:n (vanha versio) 34 
§:n mukaista kirjallista muotoa koskevan vaatimuksen rikkomista.  
(Perustamissopimuksen 85 artikla, GWB:n (vanha versio) 15 ja 34 §, siviililain 125 ja 138 §) 
 
Liittovaltion tuomioistuin, 30.3.2004, KZR 24/02, P-197/98 
Jos uusien moottoriajoneuvojen jälleenmyyjä, joka ei kuulu valmistajan valikoivan 
jälleenmyyntijärjestelmän piiriin, ei pysty toteuttamaan asiakkailtaan tulleita uusien autojen 
tilauksia sen vuoksi, että ulkomaiset valtuutetut jälleenmyyjät kieltäytyvät toimittamasta uusia 
autoja järjestelmän ulkopuolisille jälleenmyyjille, kyseisellä jälleenmyyjällä voi olla oikeus 
vaatia vahingonkorvausta menetetystä edusta siviililain 823 §:n 2 momentin nojalla, luettuna 
yhdessä EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohdan kanssa, jos kieltoon, joka esti 
valtuutettuja kauppiaita toimittamasta uusia ajoneuvoja järjestelmän ulkopuolisille 
jälleenmyyjille, ei kyseisenä aikana sovellettu EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan 
1 kohdassa määritellystä kiellosta asetuksen (EY) N:o 1475/95 6 artiklan 1 kohdassa 
määrättyä poikkeusta.  
 
Valmistajan yksipuolisen, luvattoman toiminnan ja jatkuvan hintakurin vaatimuksen 
seurauksena poikkeusta jätetään soveltamatta asetuksen (EY) N:o 1475/95 6 artiklan 3 kohdan 
mukaisesti vain sellaisen ajanjakson osalta, jolloin kiistanalainen toiminta todennäköisesti 
vaikuttaa valtuutettuihin jälleenmyyjiin, ja vain niihin jälleenmyyntisopimuksiin, joita 
sovelletaan sellaisella maantieteellisellä alueella, jossa kielletty toiminta vääristää kilpailua. 
Ulkomaisten valtuutettujen jälleenmyyjien asetuksen (EY) N:o 1475/95 6 artiklan 1 kohdan 
6–12 alakohdan mukainen luvaton toiminta ei automaattisesti johdu valmistajasta.  
(EY:n perustamissopimuksen 81 artikla, asetuksen (EY) N:o 1475/95 6 artiklan 1 kohta) 
 
Dortmundin maaoikeus, 1.4.2004, 13 O 55/02 (Kart), P-152/02 
Kantajan vahingonkorvausvaade, joka koskee sen vastaajalle maksamia liian korkeita hintoja 
vitamiineista sen johdosta, että vastaaja on kuulunut vitamiinikartelliin.  
(EY:n perustamissopimuksen 81 artikla, GWB:n 1 ja 33 § ja siviililain 823 §:n 2 momentti) 
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Kielin maaoikeus, 16.4.2004, 14 O (Kart) 8/04, P-24/04 
Sellaisen sopimuslausekkeen pätevyys kilpailulain mukaan, jolla estetään SIM-korttien käyttö 
siirtojärjestelmissä yhteyden luomiseksi kahden kolmannen osapuolen välille.  
(GWB:n 19 ja 20 §, EY:n perustamissopimuksen 82 artiklan 1 kohta, 2 kohdan b ja c alakohta 
ja UWG:n 1 §) 
 
Dortmundin maaoikeus, 16.4.2004, 13 O 79/02 (Kart), P-150/02 
Pääkannekohtien ratkaisemisen jälkeen on vielä kuluja koskeva kohta: 
kumppanuussopimuksessa kumppanien välille määrätystä kilpailukiellosta ei kilpailulain 
nojalla voi esittää vastalausetta kumppanin eroamista seuraavan kahden vuoden aikana.  
(Epäterveen kilpailun vastaisen lain (UWG) 1 §, GWB:n 1 § ja EY:n perustamissopimuksen 
81 artikla) 
 
Düsseldorfin ylempi maaoikeus, 21.4.2004, U (Kart) 12/03, P-171/99 
Ei ole perusteita nostaa kannetta, joka koskee sopimusta edeltävää vastuuta franchising-
sopimukseen (”Pizza Hut”) nähden, 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 11, 27, 29, 31 ja 34 §, GWB:n (vanha versio) 15, 18, 34 
ja 98 §, EY:n perustamissopimuksen (vanha versio) 85 artikla ja asetuksen N:o 4087/88 3 
artikla) 
 
Düsseldorfin ylempi maaoikeus, 21.4.2004, U (Kart) 7/03, P-202/00 
Franchising-sopimusta (“Pizza Hut”) ei todeta mitättömäksi Saksan tai EU:n kilpailulain 
rikkomisen nojalla; kannetta ei voida nostaa, koska sovelletaan tehokkaampaa lainsäädäntöä, 
ja Englannin/Walesin lakia voidaan soveltaa kaikkiin vaateisiin. 
(Siviilioikeuden täytäntöönpanolain 11, 27, 29, 31 ja 34 §, GWB:n (vanha versio) 15, 18, 34 
ja 98 §, EY:n perustamissopimuksen (vanha versio) 85 artikla ja asetuksen N:o 4087/88 3 
artikla) 
 
Düsseldorfin ylempi maaoikeus, 21.4.2004, U (Kart) 14/03, P-149/03 
Franchising-sopimus (”Pizza-Hut”) on pätevä, sillä kaikkiin kantajien esittämiin vaateisiin 
sovelletaan Yhdysvaltojen Kansasin osavaltion oikeutta. Ei vahingonkorvausta FTC:n 
franchising-sääntöjen rikkomisesta. 
(Siviilioikeuden täytäntöönpanolain 11, 27, 29, 31 ja 34 §, GWB:n (vanha versio) 15, 18, 34 
ja 98 §, EY:n perustamissopimuksen (vanha versio) 85 artikla ja asetuksen N:o 4087/88 3 
artikla) 
 
Münchenin ylempi maaoikeus, 22.4.2004, U (K) 1582/04, P-94/04 
Ei ole perusteita nostaa kannetta, joka koskee tiettyjen SIM-korttien käytön eston poistamista 
ja matkapuhelinverkkoyhteyksien luomista koskevan kiellon kumoamista, koska luovutettujen 
SIM-korttien käyttö GSM-muuntimissa on kielletty sopimuksella.  
(GWB:n 19, 20 ja 33 §, EY:n perustamissopimuksen 82 artiklan 2 kohdan b ja c alakohta ja 
UWG:n 1 §) 
 
Düsseldorfin maaoikeus, 28.4.2004, 34 O (Kart) 7/04, P-44/04 
Kantajan vaade, joka koski puhelinmaksujen maksamista SIM-korttien käytön 
mahdollistamisen ja sen matkapuhelinverkon käytön osalta; kantaja mitätöi 
matkapuhelinliikennettä koskevat sopimukset, koska vastaaja käyttää SIM-kortteja 
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sopimuksen vastaisesti GSM-yhdyskeskuksen yhteydessä siirtääkseen ulkopuolelta tulevat 
puhelut kantajan matkapuhelinverkkoon – mitätöinnin pätevyys; käyttöä rajoittavaa 
sopimusehtoa ei mitätöidä.  
(GWB:n 19 ja 20 §, EY:n perustamissopimuksen 82 artiklan 1 kohta sekä 2 kohdan b ja 
c alakohta ja UWG:n 1 §) 
 
Ingolstadtin maaoikeus, 11.5.2004, 1HK O 1933/03, P-209/04 
Jälleenmyyntisopimuksen irtisanominen asetuksen N:o 1400/2002 antamisen jälkeen on 
pätevä silloin, kun asianmukainen sopimuskohta on olemassa (tässä tapauksessa EY:n 
perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohta, asetus N:o 1400/2002). 
 
Düsseldorfin ylempi maaoikeus, 23.6.2004, VI-U (Kart) 29/04, P-111/04 
Kielto tarjota ”Budweiser Budvar” –olutta riippumattomasti tapahtuvaan myyntiin kantelijan 
asiakkaille tietyllä alueella tai mainostaa sitä yksinmyyntioikeuden perusteella siihen asti, 
kunnes lopullinen päätös osapuolten välisestä tuontisopimuksesta on tehty; ei tuntuvaa 
vaikutusta jäsenvaltioiden väliseen kauppaan.  
(UWG:n 1 ja 3 §, EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohta) 
 
Liittovaltion tuomioistuin, 13.7.2004, KZR 10/03, P-66/00 
Moottoriajoneuvojen jälleenmyyntisopimusten vakiolausekkeiden pätevyydestä (useiden 
merkkien myynti, vähimmäismyynti, takuut, irtisanomisilmoitus, sopimuksen purkaminen).  
(Siviililain 307 §, EY:n perustamissopimuksen 81 artikla, asetus N:o 1475/95, asetus N:o 
1400/2002) 
 
Stuttgartin ylempi maaoikeus, 22.7.2004, 2 U 202/03, P-30/03 
Vastaajan velvollisuus maksaa korvauksia vahingosta, joka kantajalle on aiheutunut siitä, että 
huoltosopimuksen uusiminen myöhästyi siitä syystä, että jälleenmyyntijärjestelmää 
mukautettiin ensin siten, että siinä otettiin huomioon yhteisön uusi moottoriajoneuvoalaa 
koskeva ryhmäpoikkeusasetus; kantajan syrjiminen verrattuna muihin huoltamoihin, joiden 
kanssa sopimusta jatkettiin.  
(GWB:n 33 § ja 20 §:n 1 ja 2 momentti, asetus (EY) N:o 1475/95, EY:n 
perustamissopimuksen 81 artikla) 
 
Stuttgartin maaoikeus, 3.8.2004, 41 O 67/04 KfH, P-110/04 
Ei ole käytettävissä perustetta, jonka nojalla voitaisiin vaatia vahingonkorvausta sillä 
perusteella, että kantajan yksinoikeutta vähittäismyyntiin rikottiin nimittämällä uusi 
valtuutettu jälleenmyyjä, sillä asetuksen (EY) N:o 1475/1995 voimassaolon päättymisen 
jälkeen alueellista suojaa koskeva sopimus ei enää muodostanut poikkeusta EY:n 
perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohdassa määrätystä kiellosta. Asia koski 
yksinoikeuslausekkeen mitätöintiä yhteisön uuden moottoriajoneuvoalaa koskevan 
ryhmäpoikkeusasetuksen voimaantulon johdosta.  
(EY:n perustamissopimuksen 81 artikla, yhteisön moottoriajoneuvoalaa koskeva 
ryhmäpoikkeusasetus N:o 1400/2002, yhteisön moottoriajoneuvoalaa koskeva 
ryhmäpoikkeusasetus N:o 1475/1995) 
 
Frankfurt am Mainin maaoikeus, 20.8.2004, 3-12 O 40/04, P-95/04 
Kantajalla ei ole oikeutta tehdä huoltosopimusta vastaajan kanssa, vaikka kantaja täyttääkin 
valikoivalle jakelulle asetetut edellytykset, koska vastaajalla oli oikeus irtisanoa autojen 
jälleenmyyntiä koskeva sopimus milloin tahansa ja koska kantajan kauppa- ja huoltotoiminta 
muodostavat kaupallisesta näkökulmasta toimintakokonaisuuden.  
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(Siviililain 823 §:n 2 momentti ja 249 §, EY:n perustamissopimuksen 81 artikla, yhteisön 
moottoriajoneuvoalaa koskeva ryhmäpoikkeusasetus N:o 1400/2002, GWB:n 20 § ja 30 §:n 
ensimmäinen virke) 
 
Münchenin I maaoikeus, 7.9.2004, 9HK O 3863/04, P-25/05 
Vastaajalla ei ole oikeutta kieltäytyä rahallisesta vaateesta, joka koskee SIM-korttien 
aktivoimatta jättämistä.  
(GWB:n 19 ja 20 §, EY:n perustamissopimuksen 82 artikla, UWG:n 1 §) 
 
Münchenin I maaoikeus, 13.9.2004, 17HK O 23320/03, P-5/05 
Vastaajalla ei ole oikeutta kieltäytyä rahallisesta vaateesta, joka koskee SIM-korttien 
aktivoimatta jättämistä.  
(GWB:n 19 ja 20 §, EY:n perustamissopimuksen 82 artikla, UWG:n 1 §) 
 
Potsdamin maaoikeus, 23.9.2004, 51 O 204/03, P-150/04 
Vastaajalle vastakanteessa esitetty velvoite, jonka mukaan sen olisi käytettävä kyseisessä 
vastakanteessa kantajana oleva osapuolen palveluja käytettyjen autonrenkaiden hävittämisessä 
siltä osin, kuin säädösosassa on määritelty, ja suoritettava vastakanteessa vastaajana olevalle 
osapuolelle maksut ja toimitettava sille tietoja kyseisen säädösosan mukaisesti; sopimus ei 
riko EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohtaa, johon vaatimukset perustuvat, sillä 
mahdollinen kilpailun rajoittaminen ei missään tapauksessa ole tuntuvaa.  
(EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan 1 ja 2 kohta, siviililain 138 § ja siviililain 134 § 
luettuna yhdessä rikoslain 266 §:n kanssa) 
 
Düsseldorfin ylempi maaoikeus, 27.10.2004, VI U (Kart) 41/03, P-15/04 
Kantajan vaatimus, jonka mukaan vastaaja velvoitettaisiin ostamaan siltä kaiken 
tarvitsemansa oluen; vaade, jonka mukaan kantajalle olisi ilmoitettava kaikesta muualta 
ostetusta oluesta; oluen toimitussopimukseen ei voida soveltaa EY:n perustamissopimuksen 
81 artiklaa, koska sopimus ei rajoita tuntuvasti kilpailua.  
(EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohta, siviililain 138 §:n 1 momentti) 
 
Leipzigin maaoikeus, 27.10.2004, 05 O 5659/04, P-211/04 
Sovintoratkaisun tuloksena syntynyt kustannuksia koskeva päätös: kantajan esittämä kanne, 
jossa vaaditaan lopettamaan sen laajan valikoivan jakelujärjestelmän rikkominen vastaajan 
ostaessa laittomasti uusia moottoriajoneuvoja jälleenmyytäväksi.  
(EY:n perustamissopimuksen 81 artikla, asetus N:o 1400/2002, GWB:n 19 ja 20 §) 
 
Münchenin I maaoikeus, 30.11.2004, 9HK O 7696/04, P-6/05 
Vastaajalla ei ole oikeutta kieltäytyä rahallisesta vaateesta, joka koskee SIM-korttien 
aktivoimatta jättämistä.  
(GWB:n 19 ja 20 §, EY:n perustamissopimuksen 82 artikla, UWG:n 3 §, TKG:n 33 §) 
 
Kölnin maaoikeus, 16.12.2004, 88 O (Kart) 60/04, P-96/04 
Ei perusteita vaatia vastaajalta SIM-korttien aktivoimista; korttien käytön estäminen oli 
hyväksyttävää, koska kantaja käyttää SIM-kortteja GSM-yhdyskeskuksen yhteydessä 
sopimuksen vastaisesti mahdollistaakseen sen, että muut yritykset voivat terminoida puheluja 
kantajan omassa matkapuhelinverkossa; ei perusteita käyttää SIM-kortteja kaupallisiin 
telepalveluihin.  
(Siviililain 19 ja 20 §, EY:n perustamissopimuksen 82 artikla, UWG:n 1 §) 
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Kölnin maaoikeus, 16.12.2004, 88 O (Kart) 50/04, P-72/05 
Ei ole käytettävissä kanneperustetta, jonka nojalla vastaajalta voitaisiin vaatia SIM-korttien 
aktivoimista; korttien käytön estäminen oli hyväksyttävää, koska kantaja käyttää SIM-kortteja 
GSM-yhdyskeskuksen yhteydessä sopimuksen vastaisesti mahdollistaakseen sen, että muut 
yritykset voivat terminoida puheluja kantajan omassa matkapuhelinverkossa; ei käytettävissä 
kanneperustetta, jonka nojalla hyväksyttäisiin SIM-korttien käyttö kaupallisiin 
telepalveluihin.  
(Siviililain 19 ja 20 §, EY:n perustamissopimuksen 82 artikla, UWG:n 1 §) 
 

Espanja 
Öljy-yhtiöiden ja huoltamoiden välisissä oikeudenkäynneissä käsitellyt kiistanalaiset asiat 
ovat olleet samantapaisia ja ne ovat keskittyneet ensi sijassa toimitussopimusten mahdolliseen 
mitättömyyteen. Tuomioistuimet ovat luokitelleet kyseiset sopimukset joko 
toimeksiantosopimuksiksi (aidot edustussopimukset) tai jälleenmyyntisopimuksiksi (muut 
kuin aidot edustussopimukset), jotka voivat olla perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohdan 
(yleinen kielto) mukaisia, sillä niille voitaisiin myöntää poikkeus 22. kesäkuuta 1983 
annetussa poikkeusasetuksessa N:o 1984/83 ja 22. joulukuuta 1999 annetussa 
poikkeusasetuksessa N:o 2790/1999 säädetystä kiellosta. Kyseiset poikkeusasetukset liittyvät 
perustamissopimuksen 81 artiklan 3 kohdan soveltamiseen vertikaalisten sopimusten ja 
yhdenmukaistettujen menettelytapojen tiettyihin ryhmiin. 
 
Neljässä näistä oikeusmenettelyistä haettiin muutosta ensimmäisen oikeusasteen 
tuomioistuimien antamiin tuomioihin. Asiassa Automoción y Servicios La Safor, S.L. vastaan 
Compañía Logística de Hidrocarburos, S.A. käsiteltiin Madridin ensimmäisen oikeusasteen 
tuomioistuimelle N:o 44 tehtyä kantelua, jossa kantelija oli ilmoittanut aikovansa valittaa sitä 
vastaan tehdystä tuomiosta. 
 
Madridin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen N:o 44 10. kesäkuuta 2004 antama 
tuomio tavallisesta menettelystä 965/2002 / Automoción y Servicios La Safor S.L. vastaan 
Compañía Logística de Hidrocarburos, S.A 
Automoción y Servicios La Safor S.L. teki kantelun Compañía Logística de Hidrocarburos, 
S.A:ta vastaan ja pyysi, että se katsottaisiin jälleenmyyjäksi tiukimman määritelmän 
mukaisesti. Tuomioistuin hylkäsi pyynnön, koska sen mielestä sopimus oli 
toimeksiantosopimus eli aito edustussopimus. 
 
Madridin alueylioikeuden 18. jaoston tuomiot N:o 358/2004, annettu 7. kesäkuuta 2004 / 
Melón, S.A. vastaan Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A., ja N:o 423/2004, 
annettu 23. kesäkuuta 2004 / Melón, S.A. ja Estación de Servicio Ahigal, S.L. vastaan Repsol 
Comercial de Productos Petrolíferos, S.A, valituksista N:o 220/2003 ja 486/2003  
Valitukset muodostivat osan tavallisista menettelyistä N:o 895/2001 ja 556/2001, jotka 
kantelija pani vireille Madridin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimissa N:o 8 ja 15. 
Alkuperäisissä tuomioissa hylättiin Melón, S.A:n kantelu, jossa valitettiin tuomioistuimen 
molemmissa asioissa tekemästä tuomiosta. Ylioikeus hylkäsi huoltamoiden tekemät kaksi 
valitusta, koska sen mielestä sopimukset olivat toimeksiantosopimuksia eli aitoja 
edustussopimuksia. Melón, S.A. määrättiin molemmissa tuomioissa maksamaan aiheutuneet 
kulut. 
 
Madridin alueylioikeuden 18. jaoston tuomio N:o 94/2004, annettu 2. kesäkuuta 2004 / 
Caminas S.A. vastaan Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A. 
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Tuomio annettiin Repsolin tekemästä valituksesta N:o 218/2003. Se liittyi vähäisiä 
vaatimuksia koskevaan menettelyyn N:o 53/2001, jonka Caminas S.A. oli pannut vireille 
Repsolia vastaan Madridin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa N:o 20. Lokakuun 
25. päivänä 2002 annetussa alkuperäisessä tuomiossa oli vahvistettu Caminas, S.A:n tekemä 
kantelu ja katsottu, että kyseiset sopimukset olivat lain mukaan pätemättömiä, ja määrätty 
Repsol maksamaan kustannukset. Repsolin valitus hyväksyttiin ja sopimukset katsottiin 
päteviksi sillä perusteella, että ne olivat ”toimeksiantosopimuksia”. 
 
Geronan alueylioikeuden 1. jaoston tuomio N:o 188/2004, annettu 10. kesäkuuta 2004 / Clau 
S.A. vastaan CEPSA, Estaciones de Servicio, S.A. 
Tuomio annettiin kyseisten kahden osapuolen tekemästä valituksesta N:o 48/2004. Valitus 
liittyi menettelyyn N:o 266/2002, jonka Clau, S.A. oli pannut vireille CEPSA, Estaciones de 
Servicio, S.A:ta vastaan Geronan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa N:o 1. 
Alkuperäinen tuomio annettiin CEPSAn hyväksi. Molemmat yritykset valittivat tuomiosta, ja 
CEPSAn valitus, joka pohjautui menettelyllisiin perusteisiin, hylättiin. Clau, S.A:n valitus 
hyväksyttiin sillä perusteella, että sopimus oli ”jälleenmyyntisopimus”. Nämä eivät ole aitoja 
edustussopimuksia, ja tässä tapauksessa ne eivät olleet päteviä, sillä ne eivät kuuluneet 
perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohdan mukaisten poikkeusasetusten soveltamisalaan. 
Kolme sopimusta, jotka koskivat huoltamon perustamista ja CEPSAn tuotteiden myyntiä 
yksinmyyntisopimuksella, todettiin sen vuoksi pätemättömiksi sillä perusteella, että ne olivat 
vastoin oikeudellista vaatimusta tai kieltoa ja että hintaa ei ollut määritetty. Tämän vuoksi 
sopimusta ei ollut olemassa. Tuomioistuin määräsi siviililain 1303 §:n mukaisesti osapuolet 
korvaamaan toisilleen sopimuksen perusteella toimitetut palvelut. Korvauksesta vähennetään 
jo täysin maksetut määrät. Tuomioistuin määräsi maksamaan vastaajan kulut. 
 
Korkeimman oikeuden (siviilioikeuden osaston 1 jaosto) 23. joulukuuta antama tuomio N:o 
1235/2004, joka koskee L’Andana S.A:n ja Estación de Servicio L’Andana S.L:n Repsol 
Comercial de Productos Petrolíferos S.A:ta vastaan vireille panemaa menettelyä 
Tuomiossa ratkaistaan L’Andana S.A:n ja Estación de Servicio L’Andana S.L:n valitus osana 
näiden yritysten Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A:ta vastaan vireille panemaa 
menettelyä. 
 
Alkuperäisessä kantelussaan, jonka hakijayritykset tekivät Valencian ensimmäisen 
oikeusasteen tuomioistuimelle, yritykset pyysivät, että huoltamoiden toimintaa, 
liiketoiminnan vuokrausta ja yksinoikeuteen perustuvaa toimitusta koskevat sopimukset, jotka 
oli tehty 25 vuodeksi, julistettaisiin pätemättömiksi. 
 
Hakijat katsoivat, että 22. kesäkuuta 1983 annetun komission asetuksen N:o 1984/83 
12 artiklan 1 kohdan c alakohtaa oli rikottu perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohdan 
(entinen 85 artiklan 1 kohta) osalta ja että 81 artiklan 2 kohdan kieltoa olisi tämän vuoksi 
sovellettava. Ne väittivät myös, että Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytäntöä 
(mainitun asetuksen tulkintaa koskeva asia C-234/89, Stergios Delimitis vastaan Henninguer 
Bräu A.G. ) oli rikottu. 
 
Hakijat katsoivat, että asetuksen N:o 1984/83 perusteella menettelyn piiriin kuuluvien 
sopimusten tapaisten sopimusten voimassaoloaika on väliaikaisesti rajoitettu 10 vuoteen. 
Korkein oikeus hylkäsi valituksen sillä perusteella, että asetuksen N:o 1984/83 12 artiklan 
1 kohdan c alakohdassa tarkoitettua väliaikaista rajoitusta ei ollut rikottu, koska asetuksen 
12 artiklan 2 kohdassa säädetään rajoituksen ehdottomasta poikkeuksesta. Tuomioistuin 
katsoi samalla perusteella, että mainittua yhteisön oikeuskäytäntöä ei ollut rikottu. 
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Ranska 
Orléansin muutoksenhakutuomioistuimen 15. heinäkuuta 2004 antama tuomio Toyota 
Francen tekemästä valituksesta, joka koski Orléansin kauppatuomioistuimen presidentin 
5. maaliskuuta 2004 antamaa väliaikaista määräystä, jossa yritys määrättiin sakon uhalla 
jatkamaan sopimussuhdetta Automobile Diffusion 45:n kanssa 
Kiista liittyi kieltäytymiseen tunnustaa uuden moottoriajoneuvoalaa koskevan asetuksen N:o 
1400/2002 mukaiseksi jakelijaksi jälleenmyyjää, jonka sopimus oli päättynyt edellisen 
asetuksen N:o 1475/95 mukaisen irtisanomisen johdosta. Orléansin 
muutoksenhakutuomioistuin katsoi välivaiheessa, että kiista oli vakava, koska se johtui 
jälleenmyyjän kyvyttömyydestä täyttää laatua koskevat valintakriteerit. Jälleenmyyjän 
hylkääminen oli tämän vuoksi väärin, sillä hakemuksen epääminen ei perustunut 
puolueettomiin tai perusteltuihin kriteereihin. Tämän vuoksi kyseessä saattoi olla asetuksen 
N:o 1400/2002 tavoitteiden vastainen syrjivä päätös. Tuomioistuin vahvisti tämän vuoksi 
välitoimen ja määräsi valmistajaa toimittamaan edelleen ajoneuvoja jälleenmyyjälle kunnes 
asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään (luultavasti vuonna 2005). 
 
Pariisin muutoksenhakutuomioistuimen 21. syyskuuta 2004 antama tuomio valituksesta, jonka 
Syndicat des professionnels européens de l’automobile (SPEA) teki kilpailuneuvoston 
23. joulukuuta 2003 tekemästä päätöksestä N:o 03-D-67 (Peugeot) olla tutkimatta asiaa 
Jos kilpailuneuvosto rikkoo velvollisuutensa antaa päätös kohtuullisessa määräajassa, sille 
määrättävä rangaistus ei ole menettelyn mitätöiminen vaan viivästyksestä mahdollisesti 
aiheutuvan vahingon hyvittäminen.  
 
Kilpailuneuvoston ratkaistavaksi saatetun alkuperäisen asian jakaminen kolmeen osaan ei ole 
sellainen päätös, josta voidaan valittaa kauppalain L 464-2 ja 464-8 §:n perusteella. Asian 
jakamisen kiistämisperusteita ei voida hyväksyä. Heti kun osapuolet pystyvät antamaan oman 
vastineensa, asian esittelijä voi kontradiktorista menettelyä koskevan periaatteen mukaisesti 
muuttaa kilpailuneuvoston menettelyssä arviotaan asian tosiseikoista. 
 
Kun jokin osapuoli esittää komission väitetiedoksiannon, sen tarkoituksena on antaa 
tuomioistuimelle tietoja, jotka saattavat vaikuttaa asetuksen N:o 1/2003 16 artiklan mukaiseen 
menettelyyn. Tämä voidaan tehdä milloin tahansa menettelyn aikana. Kyseessä ei tämän 
vuoksi ole valitusta tukeva asiakirjatodiste. 
 
Valmistajan jälleenmyyjilleen maksama kaupallinen avustus ei sinänsä ole lainvastainen, jos 
sen myöntämisedellytyksiä ei voida kiistää ryhmäpoikkeusasetuksessa (asetuksen N:o 
1475/95 6 artikla) lueteltujen asetuksen soveltamisalasta pois rajattujen tapausten perusteella. 
Jos kyseiset käytännöt eivät ole syrjiviä, niitä ei voida vastustaa myöskään 
ryhmäpoikkeusasetuksen suojan peruuttamista koskevien säännösten perusteella. Kyseisessä 
asiassa käytännöt olivat perustamissopimuksen 81 artiklan 3 kohdan mukaiset ja lisäksi ne 
edistivät kilpailua, säilyttivät jakeluverkoston tiheyden ja tarjottujen palveluiden laadun sekä 
johtivat huomattaviin loppukäyttäjien maksamien tuotehintojen alennuksiin. 
 
Pariisin muutoksenhakutuomioistuimen 29. kesäkuuta 2004 antama tuomio valituksesta, 
jonka Syndicat des professionnels européens de l’automobile (SPEA) teki kilpailuneuvoston 
23. joulukuuta 2003 tekemästä päätöksestä N:o 03-D-66 (Renault) 
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Jos kilpailuneuvosto rikkoo velvollisuutensa antaa päätös kohtuullisessa määräajassa, sille 
määrättävä rangaistus ei ole menettelyn mitätöiminen vaan viivästyksestä mahdollisesti 
aiheutuvan vahingon hyvittäminen. 
 
Kilpailuneuvoston ratkaistavaksi saatetun alkuperäisen asian jakaminen kolmeen osaan ei ole 
sellainen päätös, josta voidaan valittaa kauppalain L 464-2 ja 464-8 §:n perusteella. Asian 
jakamisen kiistämisperusteita ei voida hyväksyä. Heti kun osapuolet pystyvät antamaan oman 
vastineensa, esittelevä tuomari voi kontradiktorista menettelyä koskevan periaatteen 
mukaisesti muuttaa kilpailuneuvoston menettelyssä arviotaan asian tosiseikoista. 
 
Valmistajan jälleenmyyjilleen maksama kaupallinen avustus ei sinänsä ole lainvastainen, jos 
sen myöntämisedellytyksiä ei voida kiistää ryhmäpoikkeusasetuksessa (asetuksen N:o 
1475/95 6 artikla) lueteltujen asetuksen soveltamisalasta pois rajattujen tapausten perusteella. 
Jos kyseiset käytännöt eivät ole syrjiviä, niitä ei voida vastustaa myöskään 
ryhmäpoikkeusasetuksen suojan peruuttamista koskevien säännösten perusteella. Kyseisessä 
asiassa käytännöt olivat perustamissopimuksen 81 artiklan 3 kohdan mukaiset ja lisäksi ne 
edistivät kilpailua, säilyttivät jakeluverkoston tiheyden ja tarjottujen palveluiden laadun sekä 
johtivat huomattaviin loppukäyttäjien maksamien tuotehintojen alennuksiin. Renault’n 
käyttöönottamissa alennusten vastaisissa suunnitelmissa ei ole kyse kiinteän 
vähimmäishinnan asettamisesta – tällainen käytäntö on kielletty ryhmäpoikkeusasetuksen N:o 
1475/95 6 artiklassa – koska taloudellisten toimijoiden yhteistä näkemystä ei ole näytetty 
toteen. Yhteinen näkemys on ominaista perustamissopimuksen 81 artiklassa tarkoitetun 
sopimuksen käsitteelle. 

Alankomaat8 
Alankomaiden korkein korkeus, 7. toukokuuta 2004, N:o 37.375, X-5, kumoten Haagin 
tuomioistuimen 1. kesäkuuta 2001 antaman tuomion (kassaatio) 
Rotterdamin kaupungin satamamaksuja koskevat vuoden 1990 määräykset [Verordening 
zeehavengeld 1990] ovat keskeisiä tämän asian kannalta. Luonnollisten ja oikeushenkilöiden 
on maksettava satamamaksuja, jos niiden alukset käyttävät satamaa. Rahdin purkavilta 
öljytankkereilta perittävä maksu on kuitenkin kolme kertaa niin suuri kuin konttialusten 
maksu (riippumatta siitä, purkavatko vai ottavatko konttialukset rahtia). X-5 vaati (liikaa) 
maksettujen satamamaksujen palauttamista sillä perusteella, että määräykset eivät olleet 
sitovia, sillä ne olivat vastoin perustamissopimuksen 82 artiklaa. 
 
Haagin tuomioistuin totesi, 1) että määräykset eivät vaikuttaneet jäsenvaltioiden väliseen 
kauppaan ja 2) että määräykset eivät olleet ristiriidassa perustamissopimuksen 82 artiklan 
kanssa. X-5 valitti tuomiosta korkeimpaan oikeuteen. 
  
Alankomaiden korkein oikeus kumosi Haagin tuomioistuimen tuomion, koska tuomioistuin ei 
ollut näyttänyt toteen edellä mainittuja perusteita (1 ja 2) ja siirsi asian käsiteltäväksi 
Amsterdamin tuomioistuimeen päätöstä varten. Päätöksessään Alankomaiden korkeimman 
oikeuden yleinen syyttäjä viittaa Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen 17. heinäkuuta 1997 
antaman tuomion 29–45 perustelukappaleeseen (asia C-242/95, GT-Link, Kok. 1997, s. I-
04449). Näillä perusteilla yleinen syyttäjä toteaa, että tuomioistuin perusti päätöksensä 
virheelliseen oikeudelliseen näkemykseen. Tuomioistuin oli ilmeisesti katsonut ratkaisevan 
                                                 
8  Tiivistelmässä ei käsitellä Rotterdamin tuomioistuimen tai kaupan ja teollisuuden alan 
muutoksenhakutuomioistuimen tuomioita, jotka on annettu Alankomaiden kilpailuviraston pääjohtajan tekemistä 
päätöksistä (hallinto-oikeudellisissa) menettelyissä. Ennen 1. toukokuuta 2004 yhteisön kilpailuoikeutta ei 
sovellettu autonomisesti näissä menettelyissä. 
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tärkeäksi sen, että ”nykyisellä satamamaksujen määräämismenetelmällä on epäsuotuisa 
vaikutus jäsenvaltioiden väliseen kauppaan”. Asiassa GT-Link annetun tuomion perusteella 
näyttää kuitenkin siltä, että kyse on pikemminkin siitä, voiko julkisen yrityksen (väitetty) 
kilpailusääntöjen rikkominen vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Ilman 
lisäperusteluja ei ole selvää, kuinka asiaseikkojen ja olosuhteiden perusteella voidaan päätellä, 
että kyse ei ollut perustamissopimuksen 82 artiklan c alakohdan rikkomisesta. ”Pelkästään se 
seikka, että erityyppiset alukset käyttävät satamaa eri tavoin ja hyötyvät tarjotuista palveluista 
eri tavoin, ilman tietoa näiden erojen laajuudesta ja näiden erojen suhteesta kunnan 
veloittamien maksujen eroavaisuuksiin, ei voi olla tämän tuomion perusta, erityisesti siksi, 
että tuomioistuin ei nimenomaan tehnyt päätöstä siitä, ovatko öljytankkerit ja konttilaivat tältä 
osin samanlaisia.”  
 
Arnhemin piirituomioistuimen presidentti, 19. toukokuuta 2004, 111855 / KG ZA 04-217, Van 
der Sluijs Retail B.V. vastaan Autobedrijf X v.o.f. ym. (välipäätösmenettely) 
X harjoittaa huoltamotoimintaa. Se teki 14. elokuuta 1998 yksinoikeuteen perustuvan 
ostosopimuksen Totalin kanssa polttoaineiden ostamisesta kahdeksan vuoden ajan 
(jäljempänä ’ostosopimus’). X irtisanoi ostosopimuksen 12. toukokuuta 2003 kirjatulla 
kirjeellä Euroopan yhteisön säännösten mukaisesti. Total ei hyväksynyt sopimuksen 
irtisanomista ja siirsi ostosopimuksen Van Der Sluijs Groepille ostoa ja toimitusta koskevien 
yleisten ehtojensa mukaisesti. X kielsi Van Der Sluijsia toimittamasta polttoaineita 
huoltamolleen.  
 
Arnhemin piirituomioistuimen presidentti otti huomioon ensinnäkin sen seikan, että 
ostosopimuksen vaikutuksesta jäsenvaltioiden kauppaan ei ollut riittävästi tietoa. Tämän 
vuoksi ei voitu sulkea pois tällaisen vaikutuksen mahdollisuutta. Tästä syystä ostosopimusta 
oli tarkasteltava EY:n kilpailuoikeuden perusteella. Tuomioistuimen presidentti katsoi, että 
ostosopimus ei kuulunut vertikaalisten sopimusten ryhmäpoikkeuksesta annetun asetuksen 
N:o 2790/1999 soveltamisalaan. Vaikka Van der Sluijsin markkinaosuus oli alle 30 prosenttia, 
ostosopimus oli ollut voimassa yli viisi vuotta huolimatta siitä, että ryhmäpoikkeusasetuksen 
12 artiklan 2 kohtaa sovellettiin. Yhteisön de minimis -tiedonannon osalta tuomioistuimen 
presidentti katsoi, että Van der Sluijsin markkinaosuus oli noin 7 prosenttia. Tiedonannon 
mukainen alin raja-arvo on 5 prosenttia. Lisäksi komissio katsoi tiedonannon 9 artiklan 
perusteella, että sopimukset eivät rajoita kilpailua, jos raja-arvoja ei ole ylitetty yli 
2 prosentilla kahden edellisen vuoden aikana. Tuomioistuimen presidentti katsoi sen vuoksi 
ennakkonäkemyksenään, että tiedonantoon voitaisiin vedota. Välipäätöksessään 
tuomioistuimen presidentti totesi, että ostosopimus ei sen vuoksi ollut vastoin EY:n 
kilpailuoikeutta. 
 
Tuomioistuimen presidentti totesi kuitenkin päätöksessään, että sopimus oli pätemätön 
kansallisen kilpailulainsäädännön perusteella. Kilpailulain 7 §:ssä säädetään liikevaihdon raja-
arvoista, joita on sovellettava määritettäessä, rajoittaako sopimus tuntuvasti kilpailua. Van 
Der Sluijsin liikevaihto ylitti merkittävästi kilpailulain 7 §:ssä säädetyt raja-arvot. Koska Van 
der Sluijs ei ollut hakenut kilpailulain 17 §:n mukaisesti poikkeusta (tämä mahdollisuus 
lakkasi 1. toukokuuta 2004), ostosopimus katsottiin pätemättömäksi kilpailulain 6 §:n nojalla. 
 
Haagin tuomioistuimen presidentti, 27. toukokuuta 2004, KG/RK 2002-979 ja 2002-1617, 
Marketing Displays International Inc. vastaan VR Van Raalte Reclame B.V. 
(välipäätösmenettely) 
Marketing Displays International (jäljempänä ’MDI’) ja Van Raalte Reclame B.V. 
(jäljempänä ’Van Raalte’) tekivät yksinoikeuteen perustuvan lisenssisopimuksen 
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ulkomainostaulujen vaihdettavista alumiinikehyksistä. MDI pyysi Rotterdamin tuomioistuinta 
vahvistamaan kolme amerikkalaista sovittelupäätöstä Alankomaiden siviiliprosessilain 
1075 §:n (tulkittuna yhdessä Alankomaiden siviiliprosessilain 985–991 §:n kanssa) 
perusteella ja New Yorkin sopimuksen mukaisesti. Van Raalte vastusti sovittelupäätösten 
täytäntöönpanoa vedoten siihen, että ne olivat yleisen järjestyksen vastaisia. Van Raalten 
mukaan yksinoikeussopimus, johon päätökset liittyivät, oli perustamissopimuksen 81 artiklan 
1 kohdan vastainen. Sopimus ei kuulu de minimis -tiedonannon eikä asetuksen N:o 240/96 
soveltamisalaan. 
 
Van Raalte vetosi tekniikansiirtosopimusten ryhmäpoikkeusasetuksen N:o 240/96 3 artiklan 
4 ja 6 kohtaan. Tuomioistuin ei hyväksynyt 3 artiklan 4 kohtaan perustuvaa vetoomusta. 
Tuomioistuimen presidentti katsoi, että kyseisen sopimuslausekkeen tarkoituksena ei ollut 
jakaa asiakkaita osapuolten kesken. Lausekkeessa on kyse pikemminkin jakelijoiden laadusta. 
Tuomioistuimen presidentti katsoi, että sopimus ei kuulu ryhmäpoikkeuksen piiriin, koska 
sopimukseen sovelletaan asetuksen 3 artiklan 6 kohtaa. Velvollisuus luopua oikeuksista 
parannuksiin on kilpailunrajoitus. 
 
Van Raalte väitti myös, että sopimukset olivat markkinoiden jakamista koskevia sopimuksia, 
joita ei voida perustella teollis- ja tekijänoikeuksilla. Tuomioistuimen presidentti katsoi, että 
MDI ei ollut osoittanut Van Raalten väitettä vääräksi ja että sopimus oli 
perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohdan vastainen. MDI:n pyyntö välitoimista hylättiin. 
 
Haarlemin tuomioistuimen presidentti, 28. syyskuuta 2004, 103753 / KG ZA 04-347, kantaja 
vastaan Daewoo Motor Benelux B.V. (välipäätösmenettely) 
Daewoo on valinnut asetuksessa N:o 1400/2002 tarkoitetun laadullisen, valikoivan 
jakelujärjestelmän. Tämä järjestelmä antaa Daewoolle oikeuden valita jakelijansa 
Alankomaissa omien kriteeriensä mukaisesti. Kantaja katsoi, että asetus velvoittaa Daewoon 
hyväksymään kaikki korjaamot, jotka täyttävät Daewoon valtuutetuille korjaamoille asettamat 
standardit. 
 
Välipäätösmenettelyn keskeisenä kysymyksenä oli, oliko Daewoolla velvollisuus tehdä 
kantajan kanssa hyväksyttyä korjaamoa koskeva sopimus. Sitä ei kiistetty, että Daewoo oli 
katsonut jakelusopimustensa kuuluvan asetuksen N:o 1400/2002 soveltamisalaan ja että se oli 
sen vuoksi valinnut valikoivan jakelujärjestelmän. Daewoo väitti kuitenkin, että tämä ei 
johtanut velvollisuuteen tehdä valtuutettua korjaamoa koskevaa sopimusta, vaikka korjaamo 
täyttäisi Daewoon standardit. Daewoon mukaan sopimuksen tekeminen riippuu kansallisen 
sopimuslainsäädännön säännöksistä. Tuomioistuimen presidentti otti huomioon sen, että 
asetuksessa N:o 1400/2002 ei voitu asettaa jakelijoille sellaisten hyväksyttyjen korjaamojen 
lukumäärää koskevia rajoituksia, jotka täyttävät toimittajan määrittelemät laatukriteerit. 
Asetuksessa ei myöskään voida säätää sitä, missä hyväksyttyjen korjaamojen olisi sijaittava. 
Tuomioistuimen presidentti otti huomioon sen, että tuomioistuin ei voi pakottaa toimittajaa 
tekemään sopimusta sellaisen korjaamon kanssa, joka täyttää kaikki toimittajan 
huoltostandardit, vaikka toimittaja olisi valinnut asetuksen N:o 1400/2002 mukaisen 
valikoivan jakelujärjestelmän, mutta ei täyttäisi ryhmäpoikkeukselle asetettuja edellytyksiä 
valtuutettujen korjaamojen osalta. Tuomioistuimen presidentti päätti, että tällaista 
sopimuksentekovelvollisuutta ei voida johtaa kantajan mainitsemasta asetuksen N:o 
1400/2002 kohdasta eikä muista asetuksen säännöksistä. Jos toimittaja, joka on asetuksen N:o 
1400/2002 mukaisesti valinnut valikoivan jakelujärjestelmän, ei täytä ryhmäpoikkeuksen 
perusteella asetettuja velvoitteita korjaamojen valinnan osalta, se johtaa ainoastaan siihen, että 
ryhmäpoikkeusta ei enää sovelleta toimittajaan ja tästä aiheutuviin seurauksiin. Jos 
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ryhmäpoikkeusta ei enää sovelleta, se ei tuomioistuimen presidentin mukaan johda toimittajan 
velvollisuuteen tehdä sopimus sellaisen korjaamon kanssa, joka täyttää kaikki toimittajan 
standardit. 
 
Alankomaiden korkein oikeus, 3. joulukuuta 2004, C03/213HR, kantaja vastaan Coöperatieve 
Bloemenveiling FloraHolland U.A., joka on Coöperatie Bloemenveiling Holland B.A:n 
laillinen seuraaja (kassaatio) 
Coöperatie Bloemenveiling Holland B.A. (BVH) harjoittaa kukkahuutokauppatoimintaa. 
Ennen kuin huutokaupattaviksi tarjotut kukat voidaan huutokaupata, ne on käsiteltävä eli 
valmisteltava huutokauppaa varten. Kantajalla on ollut vuodesta 1990 lähtien sopimus BVH:n 
kanssa espanjalaisten neilikoiden käsittelemiseksi useaa huutokauppakautta varten. Vuonna 
1998 kantaja huomasi, että BVH oli antanut muiden kolmansien osapuolten kuin kantajan 
tehtäväksi käsitellä espanjalaisia neilikoita. Tämä oli sopimuksen vastaista. Kantaja vaati 
BVH:lta korvausta. 
 
Kiistassa oli perimmiltään kyse sopimuksen tulkinnasta. Kantaja väitti, että sillä oli 
yksinoikeus käsitellä kaikki huutokaupattaviksi tarjotut neilikat. Toisaalta BVH katsoi, että 
kantajalla oli yksinoikeus käsitellä kaikki huutokaupassa käsiteltäviksi tarjotut neilikat. 
Haagin tuomioistuin vahvisti – toisin kuin Haagin piirituomioistuin – periaatteessa kantajan 
väitteen. Haagin tuomioistuin päätteli, että tällainen sopimuksen tulkinta olisi kilpailulain 
6 §:n ja EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan vastaista ja että tämä johtaisi sopimuksen 
(osittaiseen) mitätöintiin. 
 
Alankomaiden korkein oikeus katsoi, että Haagin tuomioistuimen olisi pitänyt ilmoittaa, oliko 
sopimus sen mielestä jo rajoittanut kilpailua tavoitteensa tai vaikutuksensa johdosta ja miksi 
näin oli tapahtunut. Sopimuksen voitaisiin päätellä rajoittavan kilpailua ainoastaan markkina-
analyysin muodossa toteutetun laajan todisteiden tutkinnan perusteella. Kiistan kohteena 
olevan päätöksen mukaan tällaista analyysia ei ole kuitenkaan tehty. Haagin tuomioistuin ei 
myöskään ollut ottanut huomioon sopimuksen epäsuotuisaa vaikutusta jäsenvaltioiden 
väliseen kauppaan, tuntuvaa vaikutusta koskevaa vaatimusta eikä sitä mahdollisuutta, että 
kyseinen asia on vähäpätöinen kilpailulain 7 §:n perusteella. Alankomaiden korkein oikeus 
kumosi Haagin tuomioistuimen päätöksen ja siirsi asian Amsterdamin tuomioistuimeen 
lisäarviointia ja päätöstä varten. 
 
Haagin tuomioistuin, 16. joulukuuta 2004, 03/1647, 04/87 ja 04/1033, Dekker Breeding B.V. 
vastaan Sunfield Holland B.V. (N:o 03/1647) ja Sunfield Holland B.V. vastaan Dekker 
Breeding B.V. (N:ot 04/87 ja 04/1033). (valitus välipäätösmenettelyssä tehdystä päätöksestä) 
Dekker on yritys, joka on keskittynyt krysanteemilajikkeiden viljelyyn. Sunfield tuottaa 
krysanteemilajikkeita (pistokkaita) viljelijöille. Myös Dekkerin sisaryritys tuottaa 
krysanteemilajikkeita. Sunfieldin ja Van Zanten Cuttings B.V:n yhteisyritys toimii 
krysanteemilajikkeiden viljelymarkkinoilla. 
 
Dekker ja Sunfield tekivät vuonna 1991 lisenssisopimuksen, jolla rajoitetaan sekä Sunfieldin 
myyntiä että sen tuotantoa. Dekker irtisanoi lisenssisopimuksen 1. tammikuuta 2004. Sunfield 
pyysi Haagin tuomioistuimen presidentiltä muuan muassa, että Dekker määrättäisiin 
perumaan sopimuksen irtisanominen. Dekker valitti osittain tuomioistuimen presidentin 
tuomiosta, jonka mukaan se, että Dekker oli irtisanonut sopimuksen, oli oikeuksien 
väärinkäyttöä, ja jonka mukaan Dekkerin oli noudatettava tiukasti Sunfieldin kanssa tehtyä 
lisenssisopimusta soveltamatta rajoituksia, jotka koskevat viljelijöiden henkilöllisyyttä ja 
Sunfieldin mahdollisesti toimittamaa tuotantomäärää. 
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Haagin tuomioistuin käsitteli ensin kysymystä, ovatko lisenssisopimukseen sisältyvät 
rajoitukset, jotka koskevat Sunfieldin ostajien henkilöllisyyttä ja Sunfieldin tuottaman 
istutusmateriaalin määriä, oikeudellisesti pätevät. Tuomioistuimen mukaan lisenssisopimus ei 
kuulu asetuksen N:o 240/1996 (teknologiansiirtosopimukset) mukaisen ryhmäpoikkeuksen 
soveltamisalaan. Asetuksen 3 artiklan johdanto-osan ja 4 ja 5 kohdan mukaisesti 
ryhmäpoikkeusta ei sovelleta myynti- ja tuotantorajoituksiin, joista määrätään kyseessä 
olevassa lausekkeessa. Asetuksen N:o 772/2004 (joka korvasi asetuksen N:o 240/1996 
1. toukokuuta 2004) mukaan ei-vastavuoroisessa sopimuksessa lisenssinsaajalle asetettu 
tuotantorajoitus ei periaatteessa ole kielletty. Tuomioistuimen mukaan osapuolten yhdistetty 
markkinaosuus ei ylittänyt asetuksessa N:o 772/2004 säädettyä raja-arvoa, joten 
tuotantorajoitus kuuluu poikkeuksen piiriin. 
 
Tuomioistuin katsoi, että Dekkerillä oli oikeus irtisanoa lisenssisopimus 1. tammikuuta 2004 
alkaen. Tuomioistuin katsoi, että koska yksittäispoikkeusta ei ollut, Dekkerillä ei ollut 
perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohdan ja kilpailulain 6 §:n 1 momentin nojalla oikeutta 
asettaa rajoituksia, jotka koskivat Sunfieldin ostajien henkilöllisyyttä ja 1. päivään toukokuuta 
2004 saakka tuotettavan istutusmateriaalin määrää. 
 

Ruotsi 
Ruotsin korkein oikeus hylkäsi asiassa N:o T 2280-02 23. joulukuuta 2004 antamassaan 
tuomiossa kantajan nostaman kanteen, jossa pyydettiin Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen 
ennakkoratkaisua, ja vahvisti muutoksenhakutuomioistuimen tuomion siltä osin kuin 
valitusoikeus oli myönnetty. Kantaja väitti muun muassa, että erään kansalliseen 
vakiosopimukseen sisältyvän lausekkeen vuoksi kyseessä oli kielletty kilpailunvastainen 
sopimus ja että sen olisi sen vuoksi oltava pätemätön perustamissopimuksen 81 artiklan 
2 kohdan ja Ruotsin kilpailulain vastaavan säännöksen nojalla. Korkein oikeus totesi 
kuitenkin, että koska sille ei ollut esitetty todisteita mahdollisesta vaikutuksesta 
jäsenvaltioiden väliseen kauppaan, se tutki asian ainoastaan kansallisten kilpailusääntöjen 
perusteella. 
 
Ruotsin korkein oikeus hylkäsi asiassa N:o Ö 1891-03 9. joulukuuta 2004 tekemässään 
päätöksessä Ruotsin ilmailuviraston kantelun tuomiovirheestä ja pyynnön uuden 
oikeuskäsittelyn järjestämisestä. Korkein oikeus päätti myös olla pyytämättä asiassa Euroopan 
yhteisöjen tuomioistuimen ennakkopäätöstä. Tuomiossaan korkein oikeus muun muassa 
kommentoi perustamissopimuksen 82 artiklan tulkintaa ja soveltamista. 
 

Yhdistynyt kuningaskunta 
Days Medical Aids Ltd vastaan 1) Pihsiang Machinery Manufacturing Co Ltd, 2) Pihsiang 
Wu nimellä Donald PH Wu ja 3) Chiang Ching-Mung Wu nimellä Jenny Wu (J Langelyn 
ylioikeudessa (Chancery Division) 29. tammikuuta 2004 antama tuomio) 
Kantaja pani kanteen vireille sopimusrikkomuksen vuoksi. Kyseisen sopimuksen mukaan 
ensiksi mainittu vastaaja oli vuonna 1996 nimittänyt kantajan 1 108 Yhdysvaltain dollarin 
maksua vastaan yksinoikeudelliseksi jakelijaksi Euroopassa. Sopimus koski ensiksi mainitun 
vastaajan invalidimopedien jakelua viiden vuoden ajan. Yksinoikeuteen perustuva sopimus 
voitiin uudistaa viiden vuoden välein muun muassa sillä ehdolla, että kantajayritys maksaa 
100 000 dollaria ensiksi mainitulle vastaajalle. Kantaja väitti, että ensiksi mainittu vastaaja oli 
rikkonut sopimuksen yksinoikeusmääräyksiä toimittamalla mopedeja yritykselle, jossa 
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kantajan entinen johtaja oli osallisena, ja että ensiksi mainittu vastaaja oli lopettanut 
invalidimopedien toimittamisen kantajalle. Puolustuksessaan ensiksi mainittu vastaaja vetosi 
siihen, että sopimus oli pätemätön sillä perusteella, että se oli perustamissopimuksen 
81 artiklan 1 kohdan vastainen ja muodosti Englannin lainsäädännön mukaan kohtuuttoman 
kaupanrajoituksen. 
 
Tuomioistuin katsoi, että koska sopimuksella ei ollut kilpailunvastaista tavoitetta tai 
vaikutusta, se ei ollut perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohdan vastainen. Sen vuoksi se ei 
voinut olla pätemätön perustamissopimuksen 81 artiklan 2 kohdan nojalla. Tuomioistuin 
katsoi kuitenkin, että jos sopimus olisi ollut perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohdan 
vastainen, se ei olisi kuulunut vertikaalisia sopimuksia koskevan ryhmäpoikkeusasetuksen 
(asetus N:o 2790/1999) soveltamisalaan, sillä sopimuksen uudistamista koskevien määräysten 
vuoksi sopimukseen perustuva yksinoikeus oli tosiasiassa voimassa yli viisi vuotta. 
Tuomioistuin totesi myös, että jos sopimus olisi ollut perustamissopimuksen 81 artiklan 
1 kohdan vastainen, sopimus ei olisi täyttänyt 81 artiklan 3 kohdan vaatimuksia (vaikkakaan 
asetus N:o 1/2003 ei ollut tuomion antamishetkellä vielä voimassa eikä tuomioistuin olisi 
siksi voinut katsoa, että kanne oli perusteeton sillä perusteella, että 81 artiklan 3 kohtaa 
sovellettiin sopimukseen). 
 
Tuomioistuin katsoi, että Englannin common law’n nojalla yksinoikeutta koskevan 
määräyksen voimassaoloaika olisi muodostanut kohtuuttoman kaupanrajoituksen. 
Tuomioistuin katsoi kuitenkin, että se ei voi soveltaa tätä common law’n periaatetta, koska 
sopimus ei ollut perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohdan vastainen. Tuomioistuin katsoi, 
että kansallisen lainsäädännön soveltaminen sellaisessa sopimuksessa olevan määräyksen 
mitätöimiseksi, joka ei ollut perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohdan vastainen, olisi 
rikkonut periaatteita, jotka on vahvistettu esimerkiksi asiassa Bundeskartellamt vastaan 
Volkswagen ja VAG Leasing (asia C-266/93). Tämän vuoksi kantajan väite 
sopimusrikkomuksesta hyväksyttiin ja vaateen perusarvoksi määriteltiin 10,2 miljoonaa 
Englannin puntaa. 
 
Bernard Crehan vastaan 1) Inntrepreneur Pub Company (IPC), 2) Brewman Pub Group 
(muutoksenhakutuomioistuin, tuomio 21. toukokuuta 2004) 
Bernard Crehan valitti ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomiosta, jossa hänen 
korvausvaatimuksensa ensiksi mainittua vastaajaa vastaan oli hylätty. Korvausvaatimus johtui 
perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohdan rikkomisesta. Crehan oli vuokrannut kaksi 
ensiksi mainitun vastaajan omistamaa pubia. Molemmissa vuokrasopimuksissa Crehan 
velvoitettiin ostamaan olutta Couragelta, johtavalta brittiläiseltä panimolta. Pubit 
osoittautuivat erittäin tappiollisiksi ja Crehan luopui vuokrasopimuksista. Courage aloitti 
menettelyn velkojen perimiseksi. Crehan puolestaan esitti oman korvausvaatimuksensa, pyysi 
näiden korvausten vähentämistä määrästä, jonka hän oli mahdollisesti velkaa Couragelle, ja 
yhtyi IPC:hen menettelyn vastaajana. Crehan väitti, että hänen tekemänsä vuokrasopimukset, 
oluen ostovelvoitteet mukaan luettuina, olivat perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohdan 
vastaiset ja että liiketoiminnan tappiollisuus johtui siitä, että hän ei pystynyt kilpailemaan 
lähipubien kanssa, joilla ei ollut vastaavia oluen ostovelvoitteita ja jotka pystyivät ostamaan 
olutta alennetulla hinnalla ja myymään sitä halvemmalla. 
 
Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi, että vuokrasopimukset ja oluen ostovelvoitteet 
eivät olleet perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohdan vastaiset ja että Crehan ei voinut 
vaatia korvausta sellaisten kansallisen lainsäädännön säännösten perusteella, jotka estivät 
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henkilöitä nostamasta kannetta niiden laittomien sopimusten nojalla, joiden sopimuspuolia ne 
olivat. 
 
Crehan valitti päätöksestä muutoksenhakutuomioistuimeen, joka puolestaan siirsi asian 
Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi perustamissopimuksen 234 artiklan 
nojalla. Yhteisöjen tuomioistuimen päätöksen johdosta muutoksenhakutuomioistuin hyväksyi 
Crehanin valituksen ja eräät asiat siirrettiin uudelleen ensimmäisen oikeusasteen 
tuomioistuimen käsiteltäväksi. Uudessa käsittelyssä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin 
katsoi, että vuokrasopimuksiin sisältyvät oluen ostovelvoitteet eivät olleet 
perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohdan vastaisia muun muassa siitä syystä, että ne eivät 
täyttäneet asiassa Delimitis vastaan Henninger Brau AG (Kok. 1991, s. I-935) käytetyn testin 
ensimmäistä vaihetta. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin hyväksyi kuitenkin sen, että 
Crehanin liiketoiminnan epäonnistuminen johtui oluen ostovelvoitteista ja vaikka Crehan oli 
sopimuspuoli, hän ei jakanut vastuuta perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohdan 
rikkomisesta. 
 
Crehan valitti tästä tuomiosta muutoksenhakutuomioistuimeen. Muutoksenhakutuomioistuin 
kumosi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen päätöksen ja katsoi, että Delimitis-testin 
molempien vaiheiden vaatimukset täyttyivät pubien vuokrasopimusten ja oluen 
ostovelvoitteiden osalta. Päätelmässään tuomioistuin otti huomioon erityisesti Euroopan 
komission päätökset Whitbreadia, Bassia ja Scottish & Newcastlea koskevissa asioissa. 
Esimerkiksi Whitbread-päätöksessä komissio oli katsonut, että oluen ostovelvoitteet, jotka 
olivat samantapaisia kuin Crehanille asetetut, täyttivät Delimitis-testin ensimmäisen vaiheen 
vaatimukset. Komissio oli mainituissa päätöksissään katsonut, että pubsopimukset, jotka oli 
tehty sellaisten panimoiden kanssa, joiden markkinaosuus oli Couragen osuutta pienempi, 
täyttivät Delimitis-testin toisen vaiheen vaatimukset. Muutoksenhakutuomioistuin päätteli 
tämän vuoksi, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomarin olisi pitänyt katsoa, 
että Delimitis-testin sekä ensimmäisen että toisen vaiheen vaatimukset täyttyivät. 
 
Tämän perusteella muutoksenhakutuomioistuin myönsi Crehanille alustavasti 
131 336 Englannin punnan korvauksen korkoineen. 
 
Unipart Group Ltd vastaan 1) O2 (UK) Ltd (aikaisemmin BT Cellnet Ltd), 2) Call 
Connections Ltd (muutoksenhakutuomioistuin, tuomio 30. heinäkuuta 2004) 
Tässä asiassa Englannin muutoksenhakutuomioistuin käsitteli valitusta ensimmäisen 
oikeusasteen tuomioistuimen tuomiosta, jossa oli hylätty perustamissopimuksen 81 artiklan 
1 kohdan väitettyä rikkomista koskeva kanne. 
 
Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomari oli hylännyt Unipartin kanteen. Kanteessa 
väitettiin, että ensiksi mainitun vastaajan väitetty käytäntö sisällyttää sopimuksiinsa 
kustannusten ja hintojen epäsuhtaa koskeva toimintapolitiikka oli ollut perustamissopimuksen 
81 artiklan 1 kohdan vastainen. Sopimukset koskivat matkaviestinverkon 
käyttöaikapalvelujen tukkutoimituksia riippumattomille matkaviestinpalvelujen tarjoajille. 
Unipart oli väittänyt kanteessaan, että sen kaltaisilta riippumattomilta palveluntarjoajilta 
näistä palveluista veloitetut hinnat olivat niin korkeat, että ne joutuivat merkittävästi 
heikompaan kilpailuasemaan verrattuna vastaajien omistamiin tai niiden määräysvallassa 
oleviin palveluntarjoajiin erityisesti siksi, että vastaajien väitettiin myöntävän näille 
ristikkäistukia. Unipartin mukaan sen sopimus maksaa tällaisia hintoja oli osa 
perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohdan vastaista sopimusta. 
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Vastaajat väittivät ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa, että vaikka tällainen 
toimintapolitiikka olisi ollut olemassa ja se olisi otettu käyttöön (minkä ne kielsivät), sitä ei 
olisi otettu käyttöön 81 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun sopimuksen perusteella. Vastaajien 
hakemus nopeutetusta menettelystä kanteen hylkäämiseksi hyväksyttiin ja ensimmäisen 
oikeusasteen tuomioistuimen tuomari totesi, että tällainen mahdollinen käytäntö olisi ollut 
yksipuolinen vastaajien osalta. Unipart valitti päätöksestä. 
 
Muutoksenhakutuomioistuin sovelsi asiassa Bayer AG vastaan Euroopan yhteisöjen komissio 
(yhdistetyt asiat C-2/0P ja C-03/01P) annettua tuomiota ja vahvisti, että 
perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohdan mukaisen sopimuksen olennainen piirre oli 
vähintään kahden osapuolen yhteinen tahto. Yksipuolinen käytäntö voitaisiin asettaa 
kyseenalaiseksi vain perustamissopimuksen 82 artiklan kilpailusääntöjen perusteella, ja 
kyseisen artiklan mukaan määräävä markkina-asema oli vastuun välttämätön edellytys. 
Muutoksenhakutuomioistuin totesi, että vastaajan hintojen määräämiskäytäntö ei ollut 
osapuolten välisen sopimuksen kohteena. Sen mukaan ensimmäisen oikeusasteen 
tuomioistuimen tuomari oli ollut oikeassa katsoessaan, että hinnoittelukäytäntö oli 
yksipuolinen eikä kuulunut 81 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan. 
Muutoksenhakutuomioistuin sovelsi asiassa Richard Cound Ltd vastaan BMW (GB) Ltd 
(EuLR 1997, s. 277) annettua tuomiota ja huomautti, että pelkästään se, että käytännöllä oli 
sopimusvaikutus, ei ollut este sen yksipuolisuudelle. Muutoksenhakutuomioistuimen mukaan 
Unipart ei ollut suostunut tai myöntynyt väitettyyn kustannusten ja hintojen epäsuhtaa 
koskevaan toimintapolitiikkaan. 
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