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KILPAILUPOLITIIKKA

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 101–109 artiklassa annetaan säännöt
sisämarkkinakilpailusta. Sääntöjen mukaan kiellettyjä ovat sellaiset yritysten väliset
sopimukset, jotka rajoittavat kilpailua sisämarkkinoilla. Määräävässä asemassa olevat
yritykset eivät saa käyttää asemaansa väärin ja vaikuttaa näin jäsenvaltioiden väliseen
kauppaan. Komissio valvoo unioninlaajuisia yrityskeskittymiä ja yritysostoja ja voi kieltää
sellaiset tietyin ehdoin. Kilpailua vääristävät valtiontuet yksittäisille yrityksille tai tuotteille
ovat kiellettyjä, mutta niitä voidaan myöntää tietyissä tapauksissa. Kilpailusäännöt koskevat
myös julkisia yrityksiä, julkisia palveluja ja yleistä etua koskevia palveluja. Kilpailusääntöjä
voidaan olla soveltamatta, jos näiden palvelujen tavoitteiden toteutuminen vaarantuu.

OIKEUSPERUSTA

— Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 101–109 artikla sekä
sisämarkkinoista ja kilpailusta tehty pöytäkirja N:o 27, jossa todetaan, että Euroopan
unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 3 artiklan 3 kohdassa määritellyt sisämarkkinat
käsittävät järjestelmän, jolla taataan, ettei kilpailu vääristy

— sulautuma-asetus (EY) N:o 139/2004

— SEUT:n 37, 106 ja 345 artikla julkisten yritysten osalta sekä SEUT:n 14, 59, 93, 106,
107, 108 ja 114 artikla julkisten palvelujen, yleistä etua koskevien palvelujen ja yleistä
taloudellista etua koskevien palvelujen osalta; pöytäkirja N:o 26 yleistä etua koskevista
palveluista; Euroopan unionin perusoikeuskirjan 36 artikla

TAVOITTEET

Unionin kilpailusääntöjen päätavoitteena on taata vääristymätön kilpailu. Toimiva kilpailu ei
ole itsetarkoitus, vaan edellytys vapaiden ja dynaamisten sisämarkkinoiden toteutumiselle.
Se on yksi välineistä, joilla edistetään yleistä taloudellista hyvinvointia. Lissabonin
sopimuksen voimaantulon myötä kilpailun vääristymisen estämistä ei enää mainita erikseen
SEU:n 3 artiklassa, vaan se sisältyy pöytäkirjan N:o 27 mukaisesti sisämarkkinoiden
käsitteeseen. Käytännössä asia ei muutu, sillä kilpailusääntöjä ei ole muutettu. Sääntöjen
soveltamisedellytykset ja oikeudelliset vaikutukset ovat muotoutuneet vuosien varrella
komission hallintokäytännössä ja unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä siinä määrin, että
niitä voidaan pitää vakiintuneina.

SAAVUTUKSET

A. Kilpailua rajoittavien sopimusten kattava kielto (SEUT:n 101 artikla)
Kiellettyjä ja mitättömiä (2 kohta) ovat sellaiset yritysten väliset sopimukset, joiden
tarkoituksena on tai jotka saattavat estää kilpailua ja jotka ovat omiaan vaikuttamaan
jäsenvaltioiden väliseen kauppaan (1 kohta). Kieltoa ei kuitenkaan tarvitse soveltaa
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sopimuksiin, jotka osaltaan tehostavat tuotantoa tai tuotteiden jakelua taikka edistävät teknistä
tai taloudellista kehitystä, kunhan kuluttajille jää kohtuullinen osuus näin saatavasta hyödystä
eikä asianomaisille yrityksille aseteta tarpeettomia rajoituksia tai anneta mahdollisuutta poistaa
kilpailua merkittävältä osalta kysymyksessä olevia tuotteita (3 kohta).
SEUT:n 101 ja 102 artiklan määräysten täytäntöönpanoa on 1. toukokuuta 2004 lähtien
säännelty neuvoston asetuksella (EY) N:o 1/2003. Kansalliset kilpailuviranomaiset ja
jäsenvaltioiden tuomioistuimet voivat asetuksen nojalla soveltaa itse SEUT:n 101 ja
102 artiklaa. Komissio ehdotti vuonna 2017 direktiiviä, jolla tehostetaan kansallisten
kilpailuviranomaisten valtuuksia valvoa EU:n kilpailusääntöjen täytäntöönpanoa, jotta
voidaan varmistaa, että samaa oikeusperustaa käyttäen Euroopan kilpailuviranomaisten
verkostossa (ECN) yhteistyötä tekevillä kilpailuviranomaisilla on asianmukaiset välineet aidosti
yhteisen kilpailusääntöjen täytäntöönpanoalueen toteuttamiseksi. Yleisesti ottaen toimiviksi
menettelyiksi kartellien vastaisia EU:n sääntöjä sovellettaessa ovat käytännössä osoittautuneet
seuraavat:
— Ryhmäpoikkeukset: sisällöllisesti samanlaisten, kilpailuun tyypillisesti samalla tapaa

vaikuttavien yksittäisten sopimusten ryhmä. Jos sopimusryhmän kohdalla voidaan olettaa,
että SEUT:n 101 artiklan 3 kohdan mukaiset poikkeusedellytykset täyttyvät säännöllisesti,
ryhmää varten voidaan myöntää asetuksella poikkeus SEUT:n 101 artiklan 1 kohdan
mukaisesta kiellosta. Tällä menettelyllä pyritään keventämään komission hallinnollista
rasitusta.

— Vähämerkityksiset sopimukset: tiettyjä sopimuksia, jotka eivät kuulu SEUT:n 101 artiklan
3 kohdan soveltamisalaan, ei pidetä sääntöjen vastaisina, jos ne ovat vähämerkityksisiä
eivätkä rajoita tuntuvasti kilpailua (de minimis -periaate). Tällaisia sopimuksia pidetään
usein tarkoituksenmukaisina pk-yritysten yhteistyössä. Joidenkin ryhmäpoikkeusasetusten
muutokset ja uusi oikeuskäytäntö ovat tehneet tarpeelliseksi vuonna 2014 annetun de
minimis -tiedonannon (2014/C 291/01) tarkistamisen. Tärkein muutos on nimenomainen
toteamus siitä, että sopimuksia, joiden ”tarkoituksena” on rajoittaa kilpailua, ei voida pitää
vähämerkityksisinä.

Tietyntyyppiset sopimukset katsotaan aina kilpailua rajoittaviksi ja näin ollen kielletyiksi. Kyse
on yleensä hinnoista sopimisesta ja ns. määränpäälausekkeista.
Sovintomenettely kartelliasioissa: asetuksen (EY) N:o 622/2008 nojalla on mahdollista
nopeuttaa menettelyä ja saada 10 prosentin alennus sakkoon, jos asianomaiset yritykset
auttavat komissiota sen työssä ja ilmoittavat jo menettelyn alkuvaiheessa osallistuneensa
kilpailusääntöjen vastaiseen sopimukseen.
Vahingonkorvauskanteet: Kiellettyjä sopimuksia koskevan pelotevaikutuksen vahvistamiseksi
ja kuluttajansuojan parantamiseksi hyväksyttiin vuonna 2014 direktiivi (2014/104/EU)
tietyistä säännöistä, joita sovelletaan jäsenvaltioiden ja unionin kilpailuoikeuden säännösten
rikkomisen johdosta kansallisen lainsäädännön nojalla nostettuihin vahingonkorvauskanteisiin.
Kartellimenettelyihin tällä on kahdenlaisia vaikutuksia: sakkojen vaihtoehdoksi tulee
siviilioikeudellinen vahingonkorvaus ja sakkolievennyksen ja -vapautuksen tehokkuus taataan
edelleen.
B. Määräävän markkina-aseman väärinkäyttö (SEUT:n 102 artikla)
Määräävällä markkina-asemalla tarkoitetaan yrityksen taloudellista valta-asemaa, jonka
perusteella se voi estää todellisen kilpailun tietyillä markkinoilla, koska se voi toimia
huomattavan itsenäisesti suhteessa kilpailijoihinsa, asiakkaihinsa ja lopulta kuluttajiin (asia
27/76, United Brands). Määräävää asemaa arvioidaan suhteessa koko sisämarkkinoihin
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tai niiden merkittävään osaan. Kulloinkin kyseessä olevien markkinoiden koko riippuu
tuotteen ominaispiirteistä, kuluttajien olemassaolosta, käyttäytymisestä ja valmiudesta valita
vaihtoehtoinen tuote. SEUT:n 102 artiklassa on ohjeellinen luettelo väärinkäytöksistä.
Syyskuussa 2016 komissio sovelsi sovintomenettelyn ajatusta yhteistoimintamenettelyn
muodossa myös SEUT:n 102 artiklan rikkomistapauksissa.
C. Yrityskeskittymien valvonta
Asetuksen (EY) N:o 139/2004 nojalla keskittymä julistetaan yhteismarkkinoille
soveltumattomaksi, jos se olennaisesti estää tehokasta kilpailua yhteismarkkinoilla tai niiden
merkittävällä osalla erityisesti siitä syystä, että sillä luodaan määräävä asema tai vahvistetaan
sitä (2 artiklan 3 kohta). Keskittymäaikeista on ilmoitettava etukäteen komissiolle. Asian
arvioinnissa ratkaisevaa on määräysvallan saaminen toisesta yrityksestä (3 artiklan 1 kohta).
Keskittymää ei saa toteuttaa ennen kuin komissio on antanut siihen luvan (7 artikla).
Järjestelmällistä jälkikäteisvalvontaa ei harjoiteta, eikä osakkuusyrityksiä pureta.
Menettely voi olla kaksivaiheinen. Useimmat menettelyt voidaan saattaa päätökseen jo
ensimmäisen vaiheen jälkeen (25 työpäivää). Monimutkaisempia tapauksia tarkastellaan
perusteellisemmin toisessa vaiheessa (90 työpäivää). Hyväksymispäätökseen voidaan liittää
ehtoja (8 artikla).
Vuonna 2014 komissio esitti valkoisen kirjan sulautumien valvonnan tehostamisesta
EU:ssa tarkoituksenaan parantaa EU-tason ja kansallisen tason sääntöjen yhteisvaikutusta.
Komissio aloitti lokakuussa 2016 julkisen kuulemisen EU:n sulautumien valvonnan tiettyjen
prosessuaalisten ja oikeudenkäyttöä koskevien seikkojen käynnissä olevan arvioinnin
yhteydessä.
D. Valtiontukikielto (SEUT:n 107 artikla)
Valtiontuet ovat jäsenvaltioiden valtion varoista suoraan myöntämiä tukia. Niitä ovat tuet, joita
ei tarvitse maksaa takaisin, edulliset lainat, vapautukset veroista ja maksuista, lainatakuut sekä
valtion viranomaisten osallistuminen yrityksiin, mikäli nämä vääristävät tai uhkaavat vääristää
kilpailua suosimalla jotakin yritystä tai tuotannonalaa ja vaikuttavat jäsenvaltioiden väliseen
kauppaan.
Valtiontukikieltoa ei sovelleta 2 kohdassa lueteltuihin tapauksiin. Tällaiset tuet siis soveltuvat
sisämarkkinoille ja ovat automaattisesti sallittuja. Artiklan 3 kohdassa mainituissa tapauksissa
edellytetään komission tekemää tapauskohtaista tutkintaa. Myös valtiontukien valvonnassa
sovelletaan de minimis -periaatetta ja vuodesta 2008 lähtien yleistä ryhmäpoikkeusta (asetus
(EY) N:o 800/2008), jonka soveltamisalaa laajennettiin 2014 ja 2017.
Talous- ja rahoituskriisin johdosta luotiin oikeudellinen kehys SEUT:n 107 artiklan 3 kohdan b
alakohdan nojalla tehtäville päätöksille. Niin kutsuttua pankkitiedonantoa valtiontukisääntöjen
soveltamisesta finanssikriisin yhteydessä pankkien hyväksi toteutettaviin tukitoimenpiteisiin on
sovellettu 1. elokuuta 2013 alkaen (EUVL C 216, 30.7.2013, s. 1). Tiedonantoja on annettu
myös esimerkiksi luottolaitosten pääomittamisesta, arvoltaan alentuneiden omaisuuserien
käsittelystä, kannattavuuden palauttamisesta ja rakenneuudistustoimenpiteiden arvioinnista.
Pankkien tukemisella pyritään edistämään luotonantoa ja investointeja kestävään kasvuun.
Kun valtiontukisääntöjä ajantasaistettiin vuonna 2012, monia asetuksia tarkistettiin keskittyen
valtiontukitapauksiin, jotka vaikuttavat erityisen vakavasti sisämarkkinoihin, sekä menettelyjen
yksinkertaistamiseen.
Komissio on ensimmäisissä päätöksissä katsonut tiettyjen yksittäisten yritysten
veroetuuskohtelun joissakin jäsenvaltioissa sääntöjenvastaiseksi valtiontueksi, joka on perittävä



Faktatietoja Euroopan unionista - 2017 4

takaisin (asioissa Fiat Finance and Trade ja Starbucks Manufacturing lokakuussa 2015 tehdyt
päätökset). Applen tapauksessa komissio määräsi elokuussa 2016 Irlannin maksamaan takaisin
13 miljardin euron edestä verotuloa. Sekä Apple että Irlanti riitauttivat tämän päätöksen.
Oikeudenkäynti on vireillä. Komissio tutkii muitakin tapauksia.
E. Julkiset palvelut, yleistä etua koskevat palvelut ja yleistä taloudellista etua koskevat
palvelut
SEUT:n 14 artiklan toisessa virkkeessä Euroopan unionille annetaan rajoitettu
lainsäädäntövalta. SEUT:n 52 ja 114 artiklassa mainitun tavallisen lainsäätämisjärjestyksen
mukaisesti Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat tasaveroisia lainsäädäntövallan käyttäjiä.
SEUT:n 14 artiklaa täydentää pöytäkirja N:o 26 yleistä etua koskevista palveluista. Siinä
korostetaan vielä SEUT:n 14 artiklaan viitaten näiden palvelujen ja niiden monimuotoisuuden
merkitystä, kansallisten, alueellisten ja paikallisten viranomaisten laajaa harkintavaltaa sekä
palvelujen yleistä saatavuutta. SEUT:n 14 artikla saa erityismerkityksen perusoikeuskirjan 36
artiklan myötä. Myös siinä tunnustetaan unionin kansalaisten mahdollisuus käyttää yleistä
taloudellista etua koskevia palveluja, jotta voidaan edistää unionin sosiaalista ja alueellista
yhteenkuuluvuutta.
Tällä hetkellä voimassa olevat yleistä taloudellista etua koskeviin palveluihin sovellettavat
sääntelypuitteet koostuvat komission päätöksestä (EUVL L 7, 11. tammikuuta 2012, s. 3) ja
kahdesta tiedonannosta (EUVL C 8, 11. tammikuuta 2012, s. 14, ja EUVL C 8, 11. tammikuuta
2012, s. 15) sekä direktiivistä 2006/111/EY.

EUROOPAN PARLAMENTIN ROOLI

Parlamentti osallistuu kilpailuasioita koskevaan lainsäädäntötyöhön enimmäkseen vain
kuulemismenettelyn kautta. Sen vaikutusvalta on siis komission ja neuvoston vaikutusvaltaan
nähden rajallinen. Parlamentti on muun muassa kilpailupolitiikkaa koskevasta komission
vuosikertomuksesta antamissaan päätöslauselmissa useaan otteeseen vaatinut tavallisen
lainsäätämisjärjestyksen soveltamista myös kilpailuoikeuteen.
Parlamentin tärkein tehtävä on valvoa täytäntöönpanovallan käyttäjää. Kilpailuasioista vastaava
komission jäsen käy useamman kerran vuodessa talous- ja raha-asioiden valiokunnassa
kertomassa toimintalinjoistaan ja keskustelemassa päätöksistä.
Edellä mainittuun vahingonkorvauskanteita koskevaan direktiiviehdotukseen sovellettiin
tavallista lainsäätämisjärjestystä. Tapaus on harvinainen, ja parlamentilla oli siinä toisen
lainsäätäjän rooli (asiasta vastaava valiokunta oli talous- ja raha-asioiden valiokunta). Jäsenet
pitivät tärkeänä, että kuluttajat saavat kärsimästään haitasta täysimääräisen korvauksen ja että
samalla varmistetaan, ettei makseta liian suuria korvauksia. Parlamentti sai aikaan kuluttajien
edun nimissä sen, että kansallisten kilpailuviranomaisten päätöksiä pidetään alustavana näyttönä
kilpailuoikeuden rikkomistapauksissa.
Veropäätöksiä ja muita luonteeltaan tai vaikutuksiltaan samankaltaisia toimenpiteitä käsittelevä
erityisvaliokunta (TAXE, TAX2) sai kesällä 2016 päätökseen työnsä, joka koski sitä,
kuinka jäsenvaltioiden veropäätösten yhteensopivuutta valtiontukisääntöjen kanssa arvioidaan
käytännössä ja olisiko nykyisiä keskinäistä tietojenvaihtoa koskevia sääntöjä tarkennettava.
Komission ehdotus, jolla on tarkoitus tehostaa kansallisten kilpailuviranomaisten
valtuuksia valvoa EU:n kilpailusääntöjen täytäntöönpanoa, on tällä hetkellä tavallisen
lainsäätämisjärjestyksen mukaisessa käsittelyssä parlamentissa ja asiasta vastaava valiokunta on
ECON. Parlamentin kanta, josta neuvotellaan kilpailukykyneuvoston kanssa, on määrä julkaista
vuoden 2018 alussa.
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