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YmplrislÖjuridiikluo 212006 s. 6-3~ 

Professori Nirollu dt StuMur' 
Oslon yhOlN~ton Mam: Curie-oppituolin haltija 

EY:N KILPAILUSÄÄNTÖJEN VAIKUTUS 
VIRANOMAISTEN JA YRITYSTEN 
MENETfELYYN YMPÄRISTÖN ALALLA. 

I JOIIDANTO 

1. Liihenemisti ja jinnllleiti kilpailuoikeuden 
ja ympäristöoikeuden vi lillä 

K"stannllSSYlSllI varsinkun tutkinwsalan invcstomnit eivlt aina VOI olla vain yhden 

taloudellisen loimijan vastuulla. mikll voi hQllkutella yrilyksil solmimaan keskinllisill 

sOPlmU kSI B. lisäksi k il~ilu voi olla vinoutullulla viranomaiSIen ilsensJl, tak ia sillOin, 

kun ne ickevll sopi muksi. yrilyaen unSSl tai silloin. kun ne p.1inOlllav8t yrilyksIlI soi · 
IlUmun kcskinliSiJ iopnooksi •• jOita vumeksi malnllul h:llmQr\lSOISIVII klytlnlOn$l 

salYUuWseen lainslllljln _ UVOllleellehokkaamnun. Tavalla ta; loisella kaikki 
nlml klyu.llylymiimuodol; oval omiaan hllttaamun kilpailua yniy5len viii lilja riU o. 

maan EY:n peruslamlSsopl muksen 81 artikla. IllIoln. kun nlml esleel vaikuttavat yh_ 

teisön sisJl,lsun vaihdon ehloihin. 

Viraoomaiset suovat ympllristö<tSiOi hin enkoistuneille yrityksille enly;S;1 tai yksin· 

omaiSia Oikeuksia Im:-OItuksenaan kompenSQlda ruiOen tappioita kannattomiUa alueilla 

muualta saaduilla V(Ii(QIIIlo. nll..,<;t:n oikeuksien )'tueenso"e]WvutI$ sopulluksen sUnnOsten 

bn_ kilpailun alalla voi 0111 epavannaa. OWen hUO)lt\looo. ettl suunn o.a Icol1i$Uuden 

vnanonwsten tuella jltjestllm.'lstll jlueidcn kertlyksesU ja kiel1'llYksesll hlivytW. kaiken 

kilpailun. nHmlI jllljeslclm.'ll oval amialln johlan1.lan sellaisia yrilyksil.;Ollla on hallussaan 

EY:n perustamissop,muksen 86 a;tiklan t.arkoi uami. erityisoikeuksia, kHynllmlilin vllllrin 
mlIlIrllllvllllllllCmaansa perustamiswpimuksen 82 anikJu loukltuvalla tavalla. 

Toi"n UOOC/I silloin. kun Vlra'IOmaiset myöntlvll llloudelh$11 luk,a yntyksille.JOI· 

ta edunsaajat noudaltaJsival laillisia velvollleitaan ympari5ltln .'alla 'ai JOita ne invcs-

, V,""",uO)o,ke .. '"ct ... n p!livillalOOS P"xI1Y ~.,,~tnUl., S"""'"""'" ran!.l:onl"el<:oLl on He .. n An · -_. 



  

tOISivat y!hemmlln plla .... iin teknologiOlhin. näiden yaluonapujen tult<: olla pUinuja 
peruMamiuopimuksen 87 aruklan nOjana. 

2. Alustavia havalnloja kllpll lluolkeuden desenlrallsaalioon nähden 

Tlss.It tarlc8$lellaan. nuHI tlYoin yhle,s(k)ilceuden kllpa,lusUnnöksel YalkutUlYlt e, pel. 
kl$Wn ynty"en. YUfl mylk jlsenvaltioiden harjoinamu.n politiikkaan ympln51Ö11 aIlIla 
ja analy50idun perlikklm JlCrustamlssopi mu~n In,klojen 81 (1.lul::u) • 82 (2. laku) 86 
(3.1ulcu)leunluhia umoin kuin amkloJl87 ja88(4 luku). Vam nuhmoikeu5lapauksiin. 
JOIh liiuydt ympln$lönwojduun. Ja enty'scstJ JIldluoltoon. kllnmte!Un hllOITUota. 
Sanalla unom kiljMduoikeudelli$,a kunlopiste,11 WJOlUn Vain lllIoin kun se oso,ttau· 
lUU dlulmlnOmllk$, eluyksen ymmlnlmlsen kannaltl. 

On pidenltvl rrudel~. eue, ole helppoa vetU nlJIa .n,kJoJCn 8 1. 81 ja 86 v!lille. 
Ensiksi nljanvelo WP"TlU5klyttl)lynuscn (lrIlkla 8 1) JI yblpuohsuuden (82 artikla) 
vthlll e, ole: Ilys,n yks,sehuClStl.l.i.abl 86 art,ldan loul::kununcn cde llynU 81 j. 82 
1.l1ikloJen 50yeltu vuudcn tutkJm,sta. koska Hima JIIdös III'JOII Julk,sil1e yntyksille tai 
5Clla , ~Jlle yntyksille. ,IO,dcn tehthlnl on JulkJoen palvelu. mahdollisuuden vllnylllO' 
welWl'lllslI kllpa,luOlkcutla,Jonb pUas,allonen kohderyhml ovat ykSItyiset ynl)ksel. 

Toisaalta lIytyy ottaa huom,oon. enl 1.5.2004 UI! artiklojen 8 1 Ja 82 fOvellaminen 
011 neuvO$lon 6.2.1962 antaman ISelul::6Cn nojalla keslmctyn IUtc lyn I::ohl~na. SillJ 
perusteella. CIlI se oli teholon ja l"ln kall,,1 tlmI jlrjeslC lmI korvattiin EY:n neuvoa
tOll 16. 12.2002 antamalla asetuksella n:o InOO3. joka on tuonut meootllvil muutoksia 
yhteiSOn kJlpa, luOlkeuden 1Q\·e!Ulm'ioCCn. ULlden _Iumn oojalla ncuvo.e! lut sopimuk· 
set. pUtllltsel Ja menettelytavat. jotka on malOlllU 81.1 IrIlklaua. ovat salhttuja Ilman 
ellll kuitenkaan yhlUn palltÖSUI oll$i palaulcllu korru,sion toiene'ta, kuten oli laitl 6.2. 
1962 annetun asetuwn n:o 1711Ojalla. SillOIn kun lIIml5aptmuks.et. pUtOUct jl me
nettelytaval CIVil noud.aUl 81 Iltlklan ) f ,n mukai'i. ehtoja. ne ovu kiellell)'jl ilman 
edeltlvU halllOnoIhilllllrkastusl.I. 51I'00I0 82 art,klaUl uu1:oitettu mllfUvln a:;c:man 
vllmnnknynll on kiellettyl vutuyim oloi,~ (uetukiCn InOO) I aniklan 1-3 ':1). Si· 
kIIto kuin artiklat 8 1 Ja 82 Oval iuoraan IQvellellav,ua lwkkoen peru-.cnSl osalta. 
kaMalli5ia kilpailuvil'1ll'lOnllllsia WOOIn kUIO kanulh". tuorttlOlSlWIlUI vaad,wn dyt· 
tlmun uusia tehtlvi •• emy'5C$l' $l,lyttlmlJn IlmIn wp,muksen kahdesll mlIlh1ykscs· 
ID johtuvat ,ubJe ku'Yl~ olkcudet'. 

Vastedes Jl$envall>Olden k,lpluluVlnlnOlTllliiilll. on loirruvailI SQveJw aruklOJI 81 
ja 82 tllllaisisu yksilölhllul tap.lUU.'UI. Joko tOIlTllen ex ofroe1(l tai valltuklCll nojalla 
kansallilel I::llpa,lu~lnlnomaJlCt ja tUOIlUO'itu,met VOivat ITlUrtlJl jonkin lalnVaSIII5C:n 
toiminnan k«keytclIlY!k" 111 anlaa v.haoka,s,a rnlIllrIIyksillai mlKrälJl sakkoja tai uho 
kasalJ:oja (anlklat S JI 6). Kunenkin em.as,at sIIrtyv!t automa&uosesli p::<il kansalliSilta 

, AKlUk_ EU .:0 112003 pnuswhl 3. 
AKtukJ,on neo 112000 peJUSlclut 6 J. 7 



 

• 
10 lpalluvil1lllOmai5ilta, jos kOmissio aIkoo menctellllavalla. joki nlhlU artikJoJcn 8\ j. 
82 oik«on $Ovdramisen valvontaan "sillOIn kun yhlel~ ylculen etu snll edcllyttäll" ( 10 
artIkla ). Komission ja jtsenvalnoiden kllp,uII,lY'r1lllOma"lcn on p,do;:nllvl !<iinn; yhle;-

50n kilpailulUntöjen soveltamise$11 t;iviissl yhteistyössll ( I I anlk.la). 
TlIJILlIn kilp<liluoi keu<k:n desentraliSllllliOll seUI1IU5 lulee todcnnikOisesu olemaan hU:n 

komission vllhiuäinen ilTOlUluluminen ympllrillOnsuojeJuun liittyvien 8.$ioiden klsiUe
lysti. ja. kUnIlIen seurauksena on jäscnvaluOldcn kilpai!uviranomaiSlcn emisllI aktiivi· 
sempi sitoutuminen, koska ne ovat vastedes IOIITUvaltaiS'1 soveltamaan aniklaa 81 ko

konaisuude$saan. 

II KILPAILUA RAJor rrAVIENSOPIMUSTEN KIELTO 

I. JOIlDANTO 

1.1. KlIpallua rajoitt Bvlen SOplmuSl.fD s)'nty. _ Kysymys yritysten omavastuu.ta ym

plinstön alalla on lisanut jalanSIjaa SIIt18Ii1iI tahdilisa kuin kysymys slllnnOstelystU luo

pumISeSta. Vuodesta 1992 IKhtlen komililiio on kannustanut vahvasti jbenvaltioita tdis_ 
tllmlUln "vapaita sopimuksia ja muita itsesllntelyn muotoja'" samoin kUII" sopimusten 

solmimilit. teolli.uudenja v1llulOmaisten kesken'. SUOSltUksc$$a 961'733!EY • job kos
kee yksInomaan tltl kysymystJ, komissio toteaa. ettJ "vmmonUllsten ja tcollisuuden 

väliset sopimukset ovat toimintav!line. joka VOI suotuisan. tavan. myÖl~vaikullaa 
ympllristöllisten pääm~ärien saavultamisccn antamalla tCQllJsuudclle SI inä aktii vlscmpl 

moit' ." 
TIili osa-alueella yluei50n lainliUllij3 on kannustanutlukuisilsa $ekundaarioikeuden 

ISlaklTjolssa jlisenvalhOlla solmimaan seklonkohtailiia sopimuhia aliianomaisten 

tcolhsuudenalojen hl1$U. Ei ole silen hlmmlstyttllvU. eUll suun mUrII sop,mUksll. 

J01UI on OItlIu huomIoon ympllmtönsuoJClul11sll näkökohtia on wlminu viidentoista 
Vllme vuoden aikana· . 

Muuloin nämä sopimukset voivat saada mnll erilaisimpia mUOIoja. Joskus ynlykscl 
ta, ymysten yhteenll1llymlll sopivat keskcnUn Joko viranomaisten hnnustamina ta, II· 

It18n nildcn myötliv81 kUlusta tarpeellisista IOtm'stl. joskus tU$ v;ral1(llt18iset itse solmi . 
vat 5Dp,muksia jonkm Illn yru)'$ten kan55a velvOlllaaksec:n ne tliyUlmiän ympllnMlIl-

• Euroopan yhte,~j .... komilsio. Velt nn dtveloppemenl soolenable. Pm&nmmeoommun'Ul.,,~de 
P'OIIII'Iue 01 d'action pou, I·cn_i,onnement e, 1. d~vclcppemont du,.b le 01 re'pectueu de 
I'c,,_lfUllnemenl: \1(11.11 S, 32 COM \92,. 
• Suosilus 96f7331EU V . II . I996 koskien EU:ft dt~k~I"'JllllltutIay,. ympllriSllWlpin-..U;. (10 .. 
neO L-l)). s.j9). 

• R KIIAL\STCHI ja H WARD, ~New In,mlIMnll for Suslalaablhly, An A"",.menl of 
En"ronmental A' ..... menu IUlder Comm""illl 1.1 .... Jourm\I of ElIvnon_ntal Law, 1998 0'0 10, s. 
257; J. VERSCIIUURI'.. .... "OC En_ironmenl.ll I.Iw and Self-Regnlltion 10 the Member Sw.,· .. 
YurbOOk of European Iln_ilO"menlal LI'" 2000. n,o L s_ 103; O,VAN CALSTER et K 
DEKhTIlLAERE eI QRTS (tds,). Environmental Cont...cu. I.ondn:s. KI"wc' I.Iw lnt.malional. 2001 . 



  

liset vel volli suuten~a . NlimII &oOpimukset, vaikka ne olisivat ympllristön kannalta oOi keu

tettuja, jOutuvat kuiten kin helposti ristiriitaan yhteisöoikeuden kanssa ja aivan erityi:;es_ 

ti 8 1 al1i klan kanssa. 

2. KILPAILUA RAJOITU VIEN SOPIMUSTEN KIELTO 

EU:n komis~io oOn amanut hoOrisontaal i~ta yhteistyötä koskevi ssa ohjesäänn·tlissää.n mää· 

räyksiä ym[lllristöllisten SoOpimusten pätevyydestä' , mutta vel1ikaalisi a rajoituksi a koOs
kevat oOhjestmnnöt' eivät koo ke tämäntyyppisiä &Opimuksia.ll1ljempllnä viitataan vain 

hori&Omaalisia sopimuksia koOskeviin ohjesääntöihin. 

2.1. SoHltaml$ll la 

A. MveJlam isala ra tione po'r.;onae 

2.1.1. Yritykset, 81 artik lan muGdoUinen ko hderyhmä. - 81 artiklaa voidaan sovel 
taa lukuisiin yrityksiin, viitaten yrityk:;en mäilritelmälin '·joOkainen tal oOud<eHis13 toOimin_ 

taa harjoOinava yksikkö, riippumanll tämän yksikön juridi:;esta stlltuk ~esta ja:;en rahoOi

tuksen muodoOsta'··. Samoin yritysten yhteenJiinymien 'o kesken solmitu!. soOpimuk:;et 

sekä teoOlIisen ja kaupalliscn IUoOnteista taloOudellisla toOimintaa harjoittavien paikallis
viranoOmaisten kesken tehdyt SoOpimu kset kuuluvat tllmlln sllännöstön soveltamisalaan 11 • 

Y rity k:;en muodoOlIa ei siten oOle merkitystä. yrityksen VoOi muodostaa. niin yksi fyysinen 

kuin juridinenkin henkilö. 

2.1.2. Vi r a noOmaisten inte n-entio y r ityksinä . _ VaItioOta tai julkishallintoon kuuluvaa 

elintä voidaan :;en harjoOiuaessa taloudellista toimintaa pitää yrityk:;enll yhteisön kilpailu

oikeuden tarkoittamassa mielessä. Myös silloOi n kun paikallisyhtcisöt solmiva.t sopimuksia 
taloOusjlilleiden huollosta ja kiemltykscstll vutaavan yhtiÖII kanssa (EcQ-Emballages), 

oOn kyseeSSä EU:n komissioOn mukaan tcolli:;enja kaupalli:;en luonteisesta taloOudellises

ta toiminnasta. johoOn voOidaan &oveltaa 81 arti k laa. Siitli , ettll tllllaiset sopimuk:;et on 

solmiUujulkisten viranomaisten toimesta oikeudelli:;en velvoitteen noOjalla .. ei VoOi tehdä 
sitll johtoplilUöst!l . ellä ne kuuluisi vat julki:;en vallan haljo illami:;een". 

, Julkilnsum. 2QOlIC3102 koskien ottJesUntOj~. jotka ko, k.v~t 81 ani klan ><Iv.homi51a 
non"",laall",n ~hl";<lYOO sopimuhiin (EY:n Vi.alli",," Ithti .. eJ. 6 .1.1001) (jiiljempa:n'l Ohjesnnl'lOl 
t osl:.itn hori",ntaali,i.). 
• KOmJ'''on julkilausuma koskI ..... 8t orll klan 3 t'n ",veltamlll •• nl.ti,,,n "'ptmuksii:n j. $Oviuulhin 
k1~tlI.ntO;hln (J.O .. n:O C ·27OO. 24.9. 1999. $.7). 
• C.J.C.E., 23 .4.1991. Höfnt' eI EI"", off. C·4119O. Re< .. 1· 1979. kohla 21. 
" Komiuion palUOS 91f301IEEC. 19. t2.1990, ANSAC. Viratlt""n lehti. no L-152. 1991, .. 50\ 
II PI!lIIÖ. 2001/663. 1 S.6.2001. Eco-Emballag.'. Viralli""n lehti L 223 31 .8.200t, kohlO 70 
" PUto.I200II663. IS .6.200t. Eco·Emballag.,. pre.: .. kohta 70. 



 

Sen SIJaan. silloin kun Ilnaine~ toiminu luonteensa. tarkoituksensa ja sitä slIlIntelc
vien sll!dOSlen puoles\ll luuyy julkisen vallan haJjoinamisecn. se e, kuulu yhteisön kilo 
pailuOlkeuteen. Tlssl suhteessa m OIe1lava huomioon, eu~ 18.3. 1991 annetussa pii · 

!öksessl EY:n !UOmiOI5Iui" toteaa. enll viranOITIlISten yksi tyillOlkeudelliselle yksiköne 
antama ja Genovan sataman k~y!llljien rahoillama lehtllvlltorjua pilaantumista. ei ole 
luontcchaan taloudellinen. Slitll. että .. pilaanlumisen torjunta. jonka yhtiö oli OIt811Ut 
hOllaaksecn <Jenovan Oljysatam&WI on yleistltarkoiluSlI p;llveleva tehtävl. joka kuu· 
luu valtion pcruslOllmntOlhln meriympinuön SUOJClun alall~"". voi pältelll. ellll tll lai· 
nen tOlmmta luontccnsa. tarlcoituhensa ja sitJ kOlikevien sJlkIösten puolcsla lilllyy SHcn 
julkisen vallan hafjomamiseen ymJ'iristönSUOjclun alalla.". Satamamaksujen perint~ 

puolestaan kuuluu pilaantumisen IOrjunllan ja 11Ihlökohtaisesti se on osa sataman val
vonlaa, mik~ ei muuta tällaisen toimlllnan Juridista luonnetta". 

2.1.3. Viranomaisten Intenentio siiintdyn kautta . - Niissl puitteissa kuin kilp;liluvi
I1InonuuSCI tutkivat 81 j. 82 anikloJCn soveltuvuutta yritysten klyulytYlllJsccn, alusta
van arvioinnin sellaisesta kansallllCSta lainslidlnnöstä, jolla on vaikutusta kilpailun
vastaisiin menettel ytapoihin, tulee rajOlllua valli sen selviulIrniscen, salliiko tlimlllainsllll 
dllntö kilpailun, joka voi tull a tSte:yksi. rajoitetuksi tai vliliristetylui itsenäisten kilpai . 
lunvastai,ten menenel~\apoJen taholta. JOli kJy ilmi. etlll kansallinen I:unslllldäntö sallii 
Ul.llaisen mahdollisuuden olemassaolon. 81 ja 82 artiklat ovat SC)vellenavissa yrityk. 
"ml •. 

TOISin sanoen voidaan kySyi. ullivatko EY:n pcruslamis50plfnuksen sUnn/)!, elI~ 
ne kansalliset slUIdökset, jO\k~ kO~tCVBt yril~stcn taloudelliSIa loimlntaa. voivat tuotla8 
epllsuoraSII kilpailunvastaiSIa vaikutuksia. 

Ensi nllkemllhll kilpaIluoikeudella ei ole välitöntll vaikutusta ympliristOOikeutun. 
SellaiSinaan 81 Ja 82 artlklOj. voidaan soveltaa vain yritys!en k.~nlylymiscen. Sen 
seurauksena ne kansalliset sIlInl\Ö5t/)!, JOIssa ohjataan yritysten taloudellista toirmnta., 
ovat emo Irtlklojen materiaalisen soveltamJsa.lan ulkoptJolella." Siitä SCUBa, ettll viran
omalliille kuuluu 81 artiklan 1 t:n kielto vain $lInl mUrin kuin n.\lm! viranomaiset ovat 
omistussuhteessa kilpailunvastaisia menettelytapoja harjoinaviin yrityksiin, tai sellai . 

,issa tapauksissa, että närn!l vU'lIoomaiSCI kontrOllOivat suoraan lai cpäluortmi Mitä yri
tyksll (b. cdelll n:o 4). 

Kuitenkin voi klydä nnn, enl vahion ja yrilystcn toimintamuodot OVlt lIukast, 
hmIl1l'$II, enty,scsti SillOin, kun kansallinen la",iIIdlIntö sallii tai laillistaa kilpailunva$
ta;SCSt; vaikunavan soplmukscn, jQpa korvaa sen voidakseen vahv,stl' sen. TIl.5&l1 ta
pauksessa EY -tuomioIstuimen oikC\l~ kllytllnnön mukaiscsti j!tsen valli01 eivät voi yle,,-

" CJC.E.. II ).t997. Dieao Clli, tapaU. C·).4319S. Ree.. ' -1541. kohta 22. 
" l'ulIIl Die", Call. kohti 2) 

" lbidem. kohta :tA 
.. C.JCE.. It II t997. kOOl;Sl.IO ja R"","" valtio vaouan ladbrob Rrlnl lid. aIT. JleS C-)S919SP 
Ja C-)1919SP. Rae.. ]-6265. 
" C.J.C.Il., 4.5.1988. 8011"",. l.lpau. 3O'lI7. Kee .. p 2479. kololI 18 



  

tä etua palvelevien s!lllnnÖlitcn kautta vaarnntu kilpailuoikeudellistcn sää~.nÖ$tcn SuO
tuisaa vaikutusta" . TlIlIaiset toimintatavat katsotaan sekä 81 aniklan ett~ aniklojc:n 3. g) 
ja 10 vastaisiksi. 

EY. tuomioistuimen oikcuskllytlinnöstä ilmenevät siten seumllvat kolme tilannetta. 
jOissajäsenvaltion käytös on omiaan rikkomaan perustamissopimuksen kilpailusällntöjll: 

kun jllsc:nvaltio tekcc tarpeettomaksi kilpailunvastaisesti vaikuttavat, yhdessä neu
votellut sopimukset. ptllltökset tai kllytllnnöt. joilla on kilpailunvastaisia vaiku
tuksia la; pakollaa luopumaan niisUl; 
kun jlisenvaltio vahvistaa sellaiset yhdessä sovittujen sopimusten. pälitÖlitcn tai 
käytllntöjen aikaisemmat vaikutukset. joilla on kilpailunvaslaisia va'ikutuksia: 

kun jlLsenvahio siirtää omasta slIl1ntelysllUln pois sen valtiollisen luonteen dele
goimalla yksityisille toim.joille vastuun tchdlltaloudcllisia interventioita koske_ 

via p!llltöksill " . 
Mlllltulce lueuelon toiseen ja kolmantccn kohtaan, lienef: tarpeetonta todisttaa. ettll val_ 
tion roolin ja yritysten kilpailunv3Staistcn menettelytapojen välilnl valli~, suOtil yhte
ys. Sen asemesta, eUII "toistettaisiin jonkin sektorin talO\l(\e1l isten tOimijoidcn aikaan
saaman sopimuksen osatckijöitli" JO (luettelon toinen tapaus), valtion menettely ei ehkä 
ole ristiriidassa 81 aniklan I §:n kanssa. varsinkaan silloin. kun on olemam eroja, \'aik
kakin väMisiä. valtion tOimien ja nHUI edelUlvän sopimuksen välillä. Samaten silloin. 

kun jlLsenvaltio poistaa sllllntel ystlllln sen valtiollisen luonteen (luettelon ko:lmas kohta). 
ohsi sopivaa. ettll jllsenvaltio todella valtuuttIlI asianomaisen sektorin aikaansaamaan 
itse tuotteita koskevia normeja Uli pälistönormeja, jotUl UltlI omatoimiseen järjestelyyn 
rohkaisevaa tekniikkaa voitaisiin tarkastella aniklojen 3.g), 5 ja 81,1 valOlisa. 

Joka tapauksessa vaikka tällaiset valtion toimenpiteet osuisivat ar1ikloje n 3. g. \0 ja 
81 soveltamisal3lln. ne voitaisiin kuitenkin vapauttaa siitä 81 artiklan 3 §:n ~jalla (ks. jäl 

jempllnä n:o 34 ja seur.) 

8 . SoWllamlsala I1Itione materlae 

2.1.4. Ym j)iiristösoplmusten tarkOit US _ Y mpliristösopimuslen tarkoituspocn'it ovat ää· 

rimmäisen vaihtelevia. Niille voi olla ominaista muun muassa, eUII kOkonai""n 1eolli. 

suudenala sopii vanhentuneen luonnonvarojen hyödyntllmisen muodon hylkllämisesUI 
Uli uusien teknologioiden kllyllöön otOStl. Y ntpllrislösopimusten kautta yritySten yhteen. 
liittymät usein haluavat markkiooida kuluttajille sellaista wotemerk](iä, j<;lka osoinaa 
niiden ponniswksia ympllristOasiois!ia. Ymp3ritt{\SOpimuksissa voi olla myös piineiUI 
jonkin pakottavan sääntelyn ennakoimisesUI tli korvaamiscsta itseslUlnlelJlIII. Se, etlll 
sopimus on oikeutettu ymp3riStÖTlsUOjelUn kannaltl ei kuitenkaan ole esteen l81 artiklan 
I §:n soveltamiselle. 

" C.J .C.E .• 28.2. t 'Wi M=handl5~ O.L. l:opau~ C·132189. R..:. 1. l_t027, ~otua 22 
" C.J C.E.. 21 .9 ,1988. Van E~cke tap. 267/86. 11-.0.. s. 4769. kOOllO t8-
.. M.ng~ -.pUtOI. kOOllO t9. 



 

" Nicolas <k Sad~lur 

2.1 .5. Ympär!slösuplmusttn moninaisuus. - Vapaaehtoisen sopimuksen olemassaolo 
011 ehtona &1 artikJan sovehami;elle, mutta $Cn muodolla ja sopllnoksen kohteella ei ole 
juuri merkitYStä. 5<Jplmuksel voivat $aada rrutä erilaisimpia mU()(OJa Ollatn huomioon 

asiaan 1;i!lyvlIl v;ranOmaJllct (alueelliset. k ansalli~el. yhteisölliset). heidän velvo11isuu

("nu (pakolliset tai valinnaiset), heidän päämnllrKnSä (yleiset tai yksilöidyt), sopimus
ten osapuolet (horisonlaa1iset sopimukset, jotka on solmiuu kaikkien tietynlaIsten jlit
teiden luouajien kesken tai ycrtikaaliset sopimukset, jotka on $01 rruuu pakkausten val
mistaJ,en, jakeluyntystcn seka pakkausjaueen l.:el2lmisesli ja I'\Dv;ulmiscsta huolehti· 
vien yritysten vlllilll). Kaiken kaikkiaan ne hyödykkeet. jona sopimus koskee.. voivat 
olla mm kauppatavaro;la, pIlveluja kun immatcriaalisia oikeuksia!:m (merkki. joka to· 
dist8a. tuli pakkaus kuuluu jlhehuoltoketiuun). Seuraavat esimerkit osoiuDVDt ympllris· 
tösopimusten heterogeenisyyttll: 

• y,tnhkartelli ll 

• ölJy·yhtiöiden muodoslanta yhteenltittymi, jonka tarkoituksena on saas!ullCldcn 
bens11niasemlen puh<!,stanullCn" 

• vakuutusyhtiöiden yh[eenliillym~1) 

• sellaisen layaramerkin myöntäminen, joka osoittaa tuoneen olevan ymp~riStO
normien mukaisen lO 

• ~lIhkOnkulutuksen vlilloentlmiseen tlhflilvlln normin luominen'" 
• talousjlltteidcn kertys· ja kierrJtysjlrjcs[e!mlIn luomillCn USlllllen klausuulin yk

silKlmalscsla ostosta,. 
• sähkOn yksinomaista OSlamista koskeva kJau5uuli.joka yhd,stJlll paikalliset ~hkön_ 

jakelua hatjoittavut yritykset alueelliseen yri tykseen. joka toi m,ttaa niille sähköä.» 

2.1.6.81 artik lan S()~dtuYUUS horlsontaal lsta yhteistyötll koskeviin .wpimukslln. 
EU:n kOfTUS$io on horisonlaalisllI yhtcls!yOtll koskevia sopimuksia ki$,lteleylissll Ju lk i' 
lausumansan 2OO 11C3102 antar,u! ohjeita. joiden avulla voidaan erottaa toisistaan llC 
ympllnSIÖ$Opimukset, jOlka kuuluvat 81 aniklan I §:n ala[suuteen ja 1lC. jotka elvllt 
kuulu lämän s[l!döksen soveltamisalaan. TIlten ne sopimukset, jotka eivät aset~ min
kJlilnlaistR täsmllllisUI yksilöllist~ vei voitetta osapuolille tai ne, Joiden asettamat vel voi t
teet On laadittu heikosl1 siIOYik$i. eivät kuulu tllmlln Säädöksen soyeltamisalaan. Sama 
koskee sopi muksia, JOCkI mUrittelevät sellaisten tuotteiden ympllristOystiiYllIisyyden, 
jotka e,vlt meri<ittävhl1 valkula 1U00telden ja tUOlannon mcminaisuu[een kyseisilll mari<-

" Komission pUll:1S 9!/301IEEC. 19.1 2.1990. ANSAC. j,O .. n:o L-152. 
.. Oliebn""h faellcrnd -tapaus sel lli~a kuin se 011 mainittu XX IV kllpailuJIOlitiikku \;o,k._u" 
tapOrIllS&. 1994. s.421. 
.. PUtös no 92/96 [4.1.1991. Assur;>ol. 1 O. n:o L 37 14 2.1992 
>0 PII«Io 821731IEEC, Nae ..... Anse ... 
.. PUlOJlllOCV47S/EUU. t 1999,COCED, J,O" U.O 157,1. 47 
.. PUUIl2001I8WEU \1 ,9.2001. osa. J.o.. n:o L 319. 0, 1 (tl.U.llIlulen DSO-pUIOS. 81. artikla), 
n CJ.C.!!., 27.4.1994. Commune d'Almclo, tapaus C·39V12. Rec .. 1.1 477. kohta J4 ja SC\ltu~at. 
.. DIljt$Unnöt k"'kien borisontuli,i . oop;muhi •. ko/td.lt 184 ja t8.'!: ohjellllnntlt 2OO4IC [0[108 81 
artiklan IoOvo ltamisc\la. kohta 20.2t (J.O .. C 27.2004. $,97). 



  

kinolll.- . Sill v!Wom silloin. kun iOpimuben ym~sU:llJiset taVOltICCt pcllllv5!. salai· 

sen sopimuUen. jonka L.arkOHUmn.. on sYlJlytLU marU.illOllt.a olemassa olevi. kllpai · 
lijQiUl 1.111 UaWo pocenuaahliCt kJlpa.hjat luopumaan markkillOil1e tulIKII, ne kuuluvat 

kimalla 81 8nlklan I 1:1'1 sovcltamisalaan." 

Lisllksi kOmiSiio CSItl!Ul kolmatL.a katc8oriaa, joki sisJltllisi ne sopimu kset,jOlka kat· 

tavat suuren OSIn jOiuakm sekto.ut. kansalhselll tai yhteiSön tasolla j. jotka 11Ijomllvlt 

mer\"ttlvlsti 5Oplrnuspuoltcn kyky. mUntel1ltUGtteidcnsa ominaisuuksia tai UlpaI, jolla 
nutltuotet.un. I(oskl ne mahdollisesti vaikuttavat kll~luun, nImi sopimukset SOpivat 

81 ar1ikJan 1 I :n soveham,ulaan.- Esllllerkkml nwlllnakoon CECED-aopimus. joka 

ascUIII tchokkuusnormeja Sisllmllrkkinoillc tuoduil1e pesukondllc. SOpimus kuuluu VII· 

meksi l1Iaininuun katcgoriaan. Kyseinen sopimus talin olennaisen ()$JIn ( yh 90 '1.) 
asianomaiSista markkllKluta ja se " nlJOittu sopImuspuolten itsemllllrUmlSOlkcuna !tei· 
dln vahtsclTllCllSII pesukoneulen tUOlMI105SIIIi maahanlUOnniSia". Siili on siten'· 1M. 

kOllukselll kontrollOIda nudcn tlKllleidcn yhll IIrkeU ommal5uuna, JOIta kysc,sllll 
markkmollla kll!Wlu koskee. nml r:!IjoltlU oupuollcn vlhstl vapaata kilpailua"" . 

2.1. SopImuksia koskull'n sll.innösten slsJll lö 

2.2.1. Kielioperiaate. - 81 aniklln I • klcltu kaikkI Julpailunvastliset mencllclytlvat, 

jotkl OVI! seul1lustasellaisestl kahden tai \l5Camma.n yntykscn vlh5eli1J vakaasti harki. 

lusta pllUOk.5esLJ, joka on omiaan vIllkultamIIn jbenvaluoidcn vlhseen kauppaan jl 

jolla on tarkoltukscnl tli joka vlJkUIlU kilpailua cstllvlsti. rajolllavasti 111 vUristlvJsli 

yhlclsmarkklnollla. 81 arukla kattaa. siis sopimuksen mukaiset klytnnrlOt, kun taas yksI. 

puohset IIlcncuclytavat kuuluvat 82 artiklan soveltamisalaan (ks. jlljempiinln:o 21). 
MlllllltunJalset sopimUk5t1 ovat olkeudeJliloUti nutlllömll81 anlklln 2 ':n no;alla. Tll. 

1I.llIdOkseUi ... ollut vihlOn vaikulll$ jopa ennen asetuksen 200311 vOimaan astunu5ta ,II 
se 100 EY:n kansala15111e oikeuden,joka kansalli!;len 1UOInI00RUlnlcn ... turvanaYlI.)! 

8 1 artiklan 1 §:1I VOidaan kUllcnkin so~lLaa Vl,n $iIloin, kun 5lin! luctellut eri ehdot 

tllyllyvlil. Sopimukset eivllt ole sellaisinaan klcllcnyjll: ne voivat olla ~tl vain silloin, 

kun ne "ovat omiaan vaarantlmaan joko vlliUOrnl$ti tai välilhsesli IIlkkl Ililll hetkclll 
tai poIentiaalisesti jl5enYllltioidcn vlhsen kaupiln vlpiluden selllJsclla IIvlll., joka vQi

SI hatlltll JI5Cnvaltto.dcn vihIII yhtclSmarkk1nOlta-s:! . S,tI paitsI sopimuksen kilpai. 

luun kohdistUVien vlllkutuJlcn on oltava huomattavia eikll merkity!uett(lrrul!' Kilpa;· 

>0 OhJe$UMöl koskien hon.antW1I1I $Optmux"a. kotu IU. 
• lbldem. kohti 189 
,. K_!UI pUl0l24t 1999 CECfD. J.O L 187 26.7.2000, kohta ) 3 
.. CJ eI!.. 17.7 1m, OT·l.I ... UpaIII c:u.2I'». Roe:. I .. 4449. kohIl n _ Ks. _Iuksm 112003 
an,UII S.II 6, pii JOhUvII _ valkuWtsen IUnnuSllllURCIl 81 ."kllll 3 pyUlallt. 
.. C.J c.E.. t3 7 t966, OlruIcn. IIpM!I j!eS 8 l 111«t. II~. 1. 429 ja 49S u . 
.. Tblolllukootuk'le5!.a komlSlio on oWkonul poli. tili 81 aniklan I f:1I voolaUtLn JOvclLU. """' .... k· 
""0.. jOlla Ioe pilli vlhllmerkilyUiIm.. Cf julkilatallrnl n 0 2OO11C 36810"1 koslllen )eJl.,,,. vlhlmcr· 
kllyklllll JOPi"",,,klia. joch eIVII rlJOIII hU,,"""llIVat/J k,lpdua 81 1l1,klan 1 I .n merkllyk$asl. 



 

lun rikkominen on arvlouava tuonelden tai palveluiden markkinoiden perusteella talou· 
dell isessa ja mallmieu:ellisessä mielessä. Nämä markkinat on mllliritcl!livli samanlaisten 
kriteerien perusteella kum ne, jOita voidaan soveltaa määrUvlln aseman toteamiseksi 
(jäljempllnl n:o 23 ja scur.)" 

2.2.2. Kllpalhmvastaislfn sopimusten vaikutus Iuolleiden tai palYfluiden ma.rkkl. 
noihin. - ASianomaisten markkinoiden IOytäminen tuotteille t3J palveluille voi lUotlaa 
vaikeuksia. erityisesti jlltehuollon alalla. EY:n 1U0mioisluin on pyytllnyt Kööpenhami· 
nan mkennusjäneitä klsinely muodoslaa omat, muunlaisten jltteiden klblllelystli erilli· 
set markklOlnsa". EU:n komissio o n pll lök$eulilln koskien ranskalaisen "F..eo· 
Emballagcs" - jllrjestelmlin yhteensopivuutta EY· oikeuden kanssa pUtynYllUnnista. 
maan kolmenlaisia asiaan liinyviä marklonoita: tuouajille tarjottujen palvelujen 1J\lrlr.. 

kinat. talouspakkauSlen valikOIvan kerällmlsen ja lajinelun marX.kinat Ja lopukSI hyÖoo 
dyntllmisen markkinatl ' . Ranskassa korkein Oikeus on kumonnul päätljksen, jossa 
vetoomuSluomioistuin oli v.hvlttanutlulp;l1luneuvOlilon väitteen. Sen mukaan yalvOlulla 
kaatopaikalla Olevat taJousjätteet muodosl;vatjlitteiden poltosilja kompostoinnlsta ero
avat markkmat. Tuomioistuin katsoi. enll vaikka Jätteiden vieminen valvotulle kaato
paikalle amoi mahdolliSuuden v~IUllll lopullisten jätteiden tuottamista , tämä tapa käsi· 
«:111 jllnelll CI Ollut vaihtokelpoinen jätteiden polton ja komposloinllln kanssa- . 

Kaiken kaikkiaan horisontaDli~ia sopimukSia k05kevat ohjes1lllnnOt tarjoavat IIsmen

nyksill nlille m.arklonOllle.jolhm 81 artiklan 1 I:n nojalla kiellettliväl ympllriSlösopimukset 
ovat omiaan vaikuttamaan. Ku n viimekSI mainitut koskevat pilaavaa aineua. Joka ei 
itsestlmTl ole tuote. aSianomaiset marKkinat ova! samat kuin sen tuotteen. johon pilaava 
allle IlIttyy.)9 

2.2.3. Maanlleledliset markkinaI . - Maontieteelliscl markkinat VOivat olla niin pai. 
kalliSia. kansallisia kUIII yhtelsalllsillon. Mltätolee paikallisIen mariuanoiden arvlOln· 
11111. on otettava huoll\lOOll KöOpcnhamlllan ntkennusjaneiden tapaus. Siina EY:n tuo
mioi5tuin kutsui ensimmllisen oikeusasteen tuomann tutkimaan. muodostiko se maan· 
tieteellinen aloe, jonka rakennusjätteiden kiertätykscstl tehty sopimus kattoi, oIenna;. 
sen osan yhteismarkkinoista erityisesti silmälla pltlen sit~ merkitystll. joka tllllalsilla 
jättelllU on kaikkeen rokennustyömaajäUeiden kbiuelyyn Tanskassa.-

Kansallisten marlU:moiden osalta ne sllIIdöksct,j<Mka koskevat kotitalouksien pakkaus· 
jätteiden kertlySlä ja kiclTlltystll sckl "vihreiden pisteiden" perustamiSI& , mUnttilvät 

.. TPtCE, 6.7.2000, tapaus T·61J98. Volksw",cn . 

.. CJ.C.E., 23.5.2000 SydhavenJ. lapalll C·209/9S. Re<:.. 1·3743. kolu. 6t 
" l'UIös f.e().Emball~o:s, ylta moln;lIu. lr.ohdaI4S-50 . 
.. Cau.rom.. 2205.2001. Soc~ IOUI~ ~ I'QI pan~im. BOCC. 2001. s. 529 Cf P. nUEFFRY. 
~Pro!caion dl: t'env,ron""men\ et o;Irv,\ commUniUl\.llre dc: 1. (:OnCUITtIlCC··. JUIII·c1asseor. 2002. vihko 
123.1.3 
" OIlJtWnnllllr.(wa..., honlOl1\;uhs,a Wplmulu.ia. ylti mliNlUl. kohI. 182 
• Sydhl~""r\I-pUlös. ylll mairullu. kohta LBl 



  

maanuetecl)is<:t markJ(I~t Yaltaamaan sen jl$CnYll!ion temtO!iota, jossa on kYSC:l5Ct 
s.l1dI!It5(:( OY. YOIITIII$$II." 

1.1.4. "lIkkau~ji tt ,i d'n kui,-. ja kl'rritys. - Pakkauhia ja pakhusjltteltl kod:e
van direktiivin 941621EU JOUStavuuS on rmhdolllsl.aJ1ut kanulll5<:lIa tllSOlla erilaisten 
pnk.uslen kerll)'$. j. kielTltY'JIII)e5telmien synnyn. Niiden 10HneenpanlJoma OYat 01· 
leet talous<:la~n IOlmlJal yalttolllsten VIllInomIIsten v.lvon~n .Iaisina. NlltI JIIIJCS
teInui kc.kevien .untOjen yhteensopivuus 81 anlklan enStmrnS,seuJ k.ppaleesu mai· 
nltun k.lellon kanna on ollut F.U:n konuuion tutldnavan. erityiSl'~ti pUtnblS5I, Jotka 
on .n!lenu koskien Ranskan'l Ja Saku.n<J JltelamsllldlntQi. 

Ranskala isen Eco·Emballages·yhtiOtll koskevIcn slIlntöjen Johdom komissIO on 
plUlltlnyt. ettll kun kyK oh tuot~lneja paik.llIsytllelSÖll1e annctusta oik~t. purkaa 
sopimuksensa talousjlueiden klsmelyyn valtuutetun yhtiön kan" •. nlllll sUnnOillI ei 
ollut 5111 vlikutU$ll, et1l se 011$1 .iheettomasti IlIjoittanut tUOWljien vahnnan JilltOlnun· 
nan vapautta". Samom vilhlmm!li,mUrtJsen lunutushmnan aseltllTllnen sille,joka 06· 
tai Jlneltl paihllisyhtelJOilt!l., siklli kuin tIIlIlisen hmnan lSeltaminen plenentU 
markklnarlSkeJI patkaJh5yhtelsOjen kolldlJla, ei ole 81 aniklan I §:n vasl3l11en. MyI»
kUn wpimus.joka IOIU Eco-Emballages· yhllÖlle päia5iaJltsen Oikeuden "vihrelln pis· 
I«n~ hyOdyntlrruseen, ei luo perusteetonta yksJnolkeutta.~ 

SI1I YISIOIn EU:n korruUJo on katsonut. etll ne palvelllSOplmukset,jotk.a oli 5Olnut· 
tU "ksala,scn DSD-yhtiön j. taloosjluclden kerl~kSC6t3 huolchllvlen ynt)'$ten kanna, 
e5ttvlt y""IIlolkeusklauluullen I1Iki. merknthbti kansallisten JI kanSlllldll51en yri· 
tysten pUlIsyll k~selsllle markkmoille. nmllllheutti markJunoiden sulkemisen yhoolla 
yhtelsmarkkinoiden tarkelllll oSl·alueella. Sen seurauksena 81 artlklaa VOitiin soveltaa 
YUllloikeu~kla~uulelhlll ~lIatllu.a palvelusopImuksissa" • joiden kesto 011 mtkalseva 
sen arviOimiseksi. mlkl merkitys sopunuk."la oli kilpailuun" . 

3. KIL",\ILUA RAjOITTAVIEN SOPIM USTEN SALLIMINEN 

3.1 . • :rlvapauden ,bdol: yl,j, ij h uomioita 

3.1.1, YlUl!öUiSet ja alaknbtalwt t ri'1IjM1ud", - 81 arukJln l §.n lUtJmI k.lellO 011 
yhdiSlcny cfivapauh,a kOl:kllYlln. WJ(/tun p)'kll.ln 3 kappaleena mlininuihm 5IInt(ll' 
hm. Lalllkohdassa todctaan, elli on mahdoll1st. "IIi, yleensl klelleUyjl sopimuksia 

.. KI. RIlUkIll OIolIta Eco-ErnbaIlIles -pUIIIo .... yU. IIIilINIlIL, kahta Sl J& Saksan osalta OSD -
p'NOMl (1 t ..-c.) yl1' ",'"unu. koMal 100-10) 
.. K_~ pIIIOo 1OO1M6l/EU ".6.2001, Ew-EIaboalIat&es, JO. 11'0 L.lll 31.1.2001, l.37, 
.. "-_ pUIOs2OOtIl3YEU.OSD.J.O • • . I2.200I, loi (1ImJn]ti.een DSI)~ (art.II), , ,1 
.. Eo;o·IimbaIIIae. ~ yli' ", .. mUu. kaMat 7)-7'. 
" iblde"', koota 82 
.. OSD -pU1OI (81 an.), yli' maiftiltll. kohta 140. 
.. lbldem. ~oIlta 129 
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siilI ehdolla, että niiden ILIOIlamal edut Ils.lImarkJunoiden tOleulurn,selle oval suurempia 
kUin ne haLlat, joita n<: aiheuttavat kilpailulle. 11IMn pykllJUn on mahdollISIa vedota 

puolustuskelno"a 5u oli tarkOItuksessa, tttll u adlUln Ilkaan kj IpIIllunvaitainen sopimus" , 
TlmI erivapaul \lOI esunty. kahdessa muodossa: toisaalta kansalhset kilp;lIluvirastot j.I 
korrusslo VOIV3t myOnWl erivapauksia yk&IIOJhseIlJ pälUOkselll~ toisaalla erivapauden 

myöf1tllrrnsUI koskevat alakohtalsct sUnnOl on ]UOIU hclpouamaan halhnnollista val

vontaa. NImi erivaplussUnllÖl tal)OlvDt selvln edun sopimusten O5IIpuohlle, siili hei
dän ei tarYI!Se hIMa. todistustaaldaa asetuksen 2001135 2artiklan mukll5Cl;11 siiUl, CUII 

hc:idin sopimuksensa tllyttllll 81 art!luan 3 §:o ucttamat ehdot. Suli vUloln 50pimukscn 

osallllolcl JOUlU vaI elmlmälin llinlusta näyttö:lsllloin. kun heidln sOp1mukseensa ei kuulu 
erlvapauslausekcua. Alakohtaisi:ota erivaplu55UnMlIMli ykslkllln ei tilli hetkellä vllt· 
tu ymplnstönsuoJeluun. mutta on selvU, ettl monet nIISII VOISlVllt hyötyi !lm:In. 

tYYPplse5tl erivlpaude5ta. Seuraavassa keskuytlllln sopimusten 51sällön ylclKmplllln 
tutkmu$een. 

3.1.2. LäpäisYP'rlaattttn vaikuluS. - On p3lkaJ1un kysylI, mini mlillrm IlIplhsy· 

periaate, Joka Ilmenee pcrustamiuopirnuksen 6 aruldasta. voi antaa uutta selvitYStä eri 

vap3uSSlllinnöistl. Penaate ei automaalliscSli Saa aikaan en vapnl.lSsUnnÖkJl1I ymp!1rislÖ' 

$Of'lmuksiin, mutta sen tuliSi kUltenkm kannust .. niin komi55iotp kum kansalhsia 

kilpailu VH"I.510Jakln olemaan valppalta ymplrist1ipohlllkan orrunaispiinc:ille 51l1om, kun 

ne tutkivat sopimusten pIIlevyytll. 

1lsslt suhteessa vllvOf\tavlr1Ir.0ffia15len pllllsi olla non/aure -velVOitteen SltOrruL 

nmltn velvOlueen tulisi ohjata heill kic:ltly lyrnll~n erivapauksien myöntlrrusestä sel· 
laisis.sa sopimuspro,tektels.sa.joiden IIlrkoitus tai Kuraukset oliSivat Ilmeisen tunniolli · 

513 ympUnstöDlillojelul1e tai jotka olisivat risllrlldassa johdannaisen yhlelsöoikeuden 

kanssa. ToiSilJIII5eStl Ilplhs)'pcriaallecn tulisi wda vlrnnomaiset lieventlrnälln jälki· 
Ulelsen valvontllllSlJyrlO:yyUlI. Ottaen huomioon eUII kilpailu on vam yksi siSllmarkki· 

nOllien klIylGsSII olevista inW1JmenteISla,jonkm sopimukKn yhlec:nsopivuulla kilpailu

s.lllIntöjen kal"l5Sll ei lule arvioida pelkl1tUn $11111 mielessll. eltl on vllJtlmllömJ yllipl' 

tU vlllriStymlllbnlll kllpaJlUJlil)eStelmlll" . Vl~tJkaan ympllnslMn IlItt)'vll nlklSkoo

dal elvlil VOI alent.aa kilpailUOIkeuden edel1yUllrnäll VUlJmustasoa Ilman, eUli on vaal1l· 

na 81 anlklan nkkollUnen. mutta IlIplllJypcriutc Dnlaa lilmlIntyyppilllle iOpimuhllle 

suotuisat lähtökohdat. TOI5a81ta valvontavll1lnomaisten käytGs$JI ole~a varsin laaja ar· 
viomtivara antaa heille rliuliv1sli jOUSIlVUUH.a antamaan suuremman merkJlykscn niille 

positiivisiIle VllkutYMll1e.jolta lällauill.a sopimukSIlla usein on ympmnSIÖnsuoJeluun . 

.. OhjuU.ntoJ~n 2OO41C 101108 kotua 4t 81 Imklan 3 "n sovelt.am,swa (J 0 C 101 27.A.2004 .•. 
97) . 
.. KI. emy1SWi CJ.C Ii 2S IO.I9n. Metro, tapaIII 26/76, Rec .. 1.1877 .• ,YII A3. 



  

3.2. Yluillöll~1 uh'lpaLllle! 

3.2.1. TiiyttUih'i l tbciol. _ Jos soplmLlS ei kLlLlILl yhtct:nkUn 1/:1I1I_n kategoriaan. 

jOSUl eriva~L1' on IU1000000Ui$tl (b. edeJll n:o 14). osapuolet oval velvoltenLlJI OSOIta
rm:lJl. elli wpllTlLlkscn edut OVII kilpailLln puoIewa puhUVII bllttOJa suurempa. EtuJI 
on arvlonavl objeklllYlsell1 taYlll1 eikl5OpimLl5puo1ten subJekIJlv;JeSII nlkökulmu
tl". Kartsalhnc:n kilpailLlvi rasto, kan~alhnc:n luom,o"tLlm II' EU:n komissio voivlt 
m)'öntDa yksilOlliscn erivapauden, j05 I1(IJI kumulalll YISta ehtoa tl)'II)')';1I 

( 1) nc:Uv~tlujen ioplmusten ta, kI~tlntöJCn tulee edesauttaa tLlOlteJden valmistulr.
~n tai Jlkelun parantamista !.Ii ediStll tånisUllai Ulloudelh5ta keblt)'tll; 

(2) )hcks51 M)y,ttuj<:n topimLl$len!ll kI)1lntö;en tulee vanta kohtuullinen 051 vOI · 
IOSla kl)'lliJ,lIe; 

(3) kilpallullel5Ctenujen rajoitusten tulee oili vllnlmJrulmilllmln pllmaa..-n saa· 
vullam;KkSI: 

(4) kllpa,lulle I5Cteuujen rajoitusten ei tule poiStu kilpailua uinnomaisten tuolle; · 
den mcrlr.itUlvlhl osalta. 

Muistutet!.lkoon. eltlI niiden ehtOJCn valvOl"lI.a on Jael1u eri toimielintell kaiken I.S.ZQ04 
alk.:n. 

3.2.2. Tuotannon laljakeluD paranlamlntn'" Itknl~n IaltaloudelliHo ktbll)"kstn 
ediitiwinen. - Ne edLlt,joiUl sopimuksesta on koiduulYlI.jOlIl liill vOItaliun m)'Öntll 
envapaus 81 anikJln 3 p)'klllIn IlOja!]a. muodo6tuvat joko luotamlQlllli hKlCteiden jakelun 
parantumiJeSlll.ai teknisen lai "Ioudellisen kehit)'ksen edlstllmi~tl. YmparistOnsuo
j<:lu voidaan OItll huomioon vain siinll munn hln se edesauttaa jonkln pl.llmlllIJtn 
tOleutumlsta. 

Ennen I.S.2004 eli ennen kuin asetus 112003 11,111 VOImaan, komi.ssio m)'Onsi auli i$ll. 
elllL kilpaile\'ien )'mysten vlhKTI koonhnulion luonne salli kel"lIItU uusia, )'mplns

llIOn positiivilie5ti vaikuttavia mcncttclYllpoJL YhteIsön toilTlCCl1plnevan d,men mu
kaan seur1llvlnlllSten IOpImus\en oletettIIn edesauttavln tekni!iCn Ja talot.iOellil'el1 keh,

tyksen ed\itllmlStl: 

(j) sopimus. Joka koskee moottoriajoneuvojen akkuJCn kehmJnuttl. ,,1111 kyseisten 
llkltuJCn tuli palvella sllhkoajoncuvo;en k.ytön edl~IlIIruMl. "koska ne CIVIl saastula 

ympllnslöI hail.allisilla pakokauutllaja ko.ka neelvlt aincutlltian kovaa moot· 
tonn Untl""5Z; 

" CJ c.e.. 13.71966. ComIcn..~, S6JI SSI64, Rte., . ... 2. 
" Euroopan yhtciiOJ~" mslnurWle" alWn tuon\'O'llu,n 21 10.1994. Fi .... ,; _ .. pata T·24192 . 
.. Komission pII\OI UI'"'-'EEC 1 t 10 1968, nae Iho ..... Roven.. J 0 , n'o L-JOI . $ 6S 
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(6) jälleenvakl.ll.luajien yhteenllil1ymll. joka salin paremman kanavuuden ymplris· 
lOOn kohdlSlUvillc, mulla ei onnenomulIk$ista aiheulUville riskeille"; 

(7) sopi mlls. Joka koskee energian slllistöjä Ja pilaavien plllstöjen vähentllmiSll)oI; 

(8) sopimus,jonka tarkoiwksena on vähentää pesukoneiden sähkönkulutusta ja s!len 
hSlltll niiden teknist~ tehOkkuutta": 

(9) yksinoikeussopimus. Job on solmiuu saksalaisen DSD·yhtymlln ja taJoosjltteiden 

kerllySllI harjolulvien yritysten vtlllllltarl:oituksena mahdollistaa "merkitUlvlll 
miuakaava· ja laatuclUja kll.ytelly.fen myynllpakkauSten yksityisiltä kuluttajilla 
keo1lämiscn alalla·~. 

Sen sijaan komissioon kieltäytynyt Inumasta cm'apauna sopimukselle,joka 011 solmit

tu joidenkm amerikkalaisten yhtiöiden vHh ll l. NllmlI yhtiOl loivat Euroopan yhteisön 
alueelle luonnon soodaa. vaikka ne olivat sitoutuneet markkmoimaan SOQdaa yhteisön 

alueella vain ANSAC-mmisen yhuön vIllitykselI,,, . 

3_2.3. Käyttäjille koituvlI! tdut_ - Sitten kun sopimuksen suotuisa ominaislaatu on 

vakiintunut teknisessll tai taloudellisessa mielessll, niiden viranomaiSten, Joiden tehtll_ 

vIIni on todeta sopimusten yhteensopivuus ) pykällllln nähden, on vakuututtava siitl, 

ettll sopimuksesta koituvat hyödyt eivät koidu pelkIIstUn soplmuspuohen, vaan mylK 

käytlllJlen hyvIksi. 
Komissio on aina tulkmnul kllsilettll "klyt!lljlt"laajastl. Tähän klsitteeseen voi kuu. 

lua niin vakuuttajia, vakuutettuJa, uhreja kuin ympllristökin, jotka kai kki ovat hyötyneet 

uudelleenvakuutunaJien yhteenliittymistä" , Hiilen muuttarrunen kaasurnaiseksi sekl 

uusien vesipumppujc:n markkinoille tuonti edustavat kiistattomia etuJ8 kuluttajille. Ne 
mahdollistavat energian SlllstÖll ja ovat myöS ympäristöysthllllisill" . 

Kuluttajille tulevan osan oleteUlan olevan kohtuullinen , TlIstll seuraa, ettl ne ha'tat, 

Jotka kuluttajille a,heutuvat kilpailun rnjoiuamisesta, on kompeTlSOitava hyödyilJlI, JOI
ka voivat koitua sopimuksesta 18i yhteisesti sovitusla klytllnnOstl. PilkUn komission 
mielessi "oikeudenmukainen osuus voitosta" viittasi etuplUlSSll kuluttajille edullisempi in 

hintoihin. Kuitenkin, koska suurin osa ympllristOSQplmuk$ista aiheuttaa tuotantokus

tannusten ja siten kaupallisten tuotteiden hintOjen nousua. ei kul uttajllle ensi näkemllhll 

aiheudu vähtönt! etua ympllristOSOpimuksista . Lisäksi sopi mukset_ Jotka tlihUllYät 1001-

hsuuslaitosten h:lltal!isten pääslöJeu rnjo,u.amiseen, eivlit vUlullmätll paranna ni is.sll tuo

teuuJen hyödykkeiden laalUa ja siten eivllt suoraan hyödytll kulunajia. 

» Konll~ion pai!6s 92J961EEC, 14.1 1992. Assurpot, 1.0. " :0 L-37, 1, 6, 
.. Kom,~ion prullO$ 21.12.]994. Ptulips.lOsram.lO n:o L 378 31.12. ]994 . 
.. CECED - pti!6s. ylll ml.lnlu~, kolu 4& . 
.. OSD -911!ös (8] m l ylll nwn,uu, kohdat 142--]46 
" ANSAC -fJIIUÖJ. ynl nwn,uu, 5. S4. 
" Kohti 39 pWOkloUll 92J96IEU AloSurpoI, yUI ~;ninu . 
.. KO'I1ISS1O<1 putOa 8.12.1983. Carbon GM Technologle. J.O. n:o LJ76 3] .12.1983, konulS'on pää-
10$ 91IJ8lEEC 12. t2. ]990, KS8I()ooIdsJLow&ralITT. 1 0 ., n:o L 19. ]9'91 . s.2S. 



  

Sen jllkeen kun vuonna 2001 hotisontaalista yhtl!istYÖll koskeviin wpimulcsnn on 
annetlu ohjcsälinnötSI aniklan so\'eltanusesta niihin. komissio on selkeästi vahvista
nut, eUllteknisen laadun parantaminen ympäristön näkökulmasta on tullut olennaiseksI 

elementiksi kuJunajien silmissä. Si is komissio on ryhtynyt arvioimaan lOista ehtoa tl! 
hUnastista laajemmasta pcNlpektiivistll. Yksiuäisille kulutllljHle koituvien etujen lis!lksi 

hyöty;1 voi aiheutua yh tiölle kokonaisuudessaan, erityisesti" tarkoinaen ymp:lnstöön 

kohdistuvan paineen vllhentllmistä sopimuksen soveltamisen takiaJ. sellaiseen tilantee
seen verranuna, jossa mihinklUln ei olisi ryhdyny ," 

Sopimuksen luonamien elOJen arviomii tulisi suoriltaa kahdessa ertsslI. SllIolI'I kun 
kuluulJat hyölyvllt yksilölliseslJ 5Oplmuksc:n JlIlkiseurauksista kohtuulhsllla viipc:illäoo , 
ei ole vlltlll.mlilÖntä nllyttll toteen sopimuksen ympäristöllisiä tai globaaleJI KUnluk
$11. On tOisaalta huomattava. etll kulunajan saama etu voi johtaa tuotteen laadun para

nemiseen. TlImlI kriteeri voi selvisi; olla vll5tapainona sopimuksen tlIyl1ntÖÖClpan05ta 
aiheu tuva lIe hll'ltojen noosulle" . Silloin kun niin ei ole asianlaita, " kustannus·hyöty

analyySI VOI O!ioiuautua vllltlllmlluömllksi sen mlIlIritlllmiseksi, aiheutuuko kuluttajille 
yleisesti ouacn järkevää nenohyötyll t:I ". 

Komissio on soveltanut UUI kaksoistestilltulki essaan CECED _sopimusta,jokll kos

ki pesukoneiden energialehokkuulli. KuluIlajille aiheutuvien yksilöllisten taloudellis
ten hyötyjen lislksi komissio on arvioinu t erälln taloudellisen lOtkimuksen perusteella, 

ettll " sopimuksen tarjoamat sosiaaliset edut ovat yli seitsemlln kertaa suuremmat kuin 
ne lisJIkust&nnukset. joihin kuluttaja 00 pakOlenu ostaessaan energiankulutuksen kan
nalta aikaisempaa teMkkaamman pesukonecn.- Jopa silloin, kun pesukoneen ostajat 

elvllt saa yksilötasolla vllliUöm,1I hylltYJI ostohinnan alentamisen muodossa , se 

ympäristllllinen parannus, mikl sopimuksesta seuraa yhtiölle kokonaisuudessaan, Ulyl' 
111 toisen kriteerin."''' 

Myöhemminkin vastaavalla tavalla komissio on todennut DSD:UI koskevan. pIIl. 
töksessaJln, enll. DSD:tä koskevan säännöstön ansiosta. verrattuna yksilöJlIs«n Jlltlei 

den lunaslamista ja arviointia koskevaan jllrjeste1ml1!in. kuluttajat" tulevat hyötymliUn 
ympäristön laadun paranemis.esta''i6, Viimeksi mainittu hymy ei ole luonteeltaan puh

taasti taloudellinen siklili , etU asianomainen slllinnöStö pienentllll kllytenyjen mnmi 

pakkausten mlUhllll. 

.. Sen. ClLI Clu h)OIy ei ole: vIlitOn. ei tule: joIuaa viIp'M,wk ... n hyLkUoustt'n (8 t on,klln J t :n _el· 
tanuSC5ll anncttuJCn ohjesunwJen kohll 87) . 
• , 81 anikJ"" 3 §:n wVellln1'SCJta IIIIICDu)Cn ohjeJUntOjC'n kohdat 86 ja l02-t()ol. Ilsimeflcibi kl. 
ylll rnain,t!l.ll CECro -pIlIt""" KomiMOO W() esI,n, CltIo CI>I:Ilian ~ ~tav'l puukone,den 
hinnan nousun. 
.. J loriwntu!isia sopimukSia koskeval oI\JelDnnOl, ylla lll<llnitut. kohta 194 
.. CECED- pJlUDs. yli' mainittu, kohll ~6 
.. tb,dem . 
.. DSD - pUWI, yllä mainittu. kohta S6 
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3.2.4. Sopimuksen 5uhtull lsuus, - ValvontaviranomaIsten on todena"'" OVllko SOpi ' 
mu!(sesta DIhc:ulUVal11ljoilul::sct ... llullminOmil sopimuspuolten ta ... oiuelemic:n pällmllll
rien kannalta. Erivapauksia ei periaatteessa tulisI myllntllll silloin kun,lOplmuspuohlle 
oliSIVat mahdollisia ~.helNr1ln IO lpallunvutlLl5et ratkaisu!. 

JOIkuI soptmukset ovat avoimesti epll",lht81Sil. nten ei ole vlhtlmlllOntll Belgian 
veden laadun lurvllnuseu, Var.lta de (acta laatu merkin myOnlJmlllcn '11m pesukoneita 
yksiOOIkeudelII rnaahantuovdle yrityksille" . 

Yleisesti O(!lICn komISSIO on omaksunut kielteisen asenteen tariffien tai hintojen 

multllateraallsccn mI~rlIlmisecn ympHrhtOI koskeVien sopimusten UlytllnlOOnpanon 

nOJalla . 
varoa.tapauksessa konuuio kielllytyi antamasta envlpaultl erlllln .Iankomaalal

sen kuuden yhtiön muodostaman yhtecnlnuymlln sopunushanld:eclle. YhhOt mark· 
klllOlVDI kemi_mIten lJoc,den VUtitOlntun Ulrkoi tenuJa sJ,hO,tll, mllll pcrusla:lla ne 
'itoutuiv.t vlhentlmUn sIIiliÖlsta perll,s,n olevi. pIlLMOjä" . Siili! munn kuin sopi · 

muksessa mDr!tyl ehdot rner1r;itsivlt huomauavia investomteJa, IOpImulhankkeessa 
mUrl!tuin m.:lUattam.:llln Ilslkustannukset asilkk.,lla asettamalla heille velvolllsulI$ SUI>

nltaa yhdenmukDtnen lupamaksu.jonka tarkoituksena oli kailaa mvestointien kokooais· 

kulut. Jos komissio ohkin katsonut tlIysln hyvauylllvllksi järjeslelmän, Joka saanoi 
vlllttlmllnOmllt inveitoinnlt Ulukaan makseuavlui, se ei kuitenkaan salhnut yhden. 

mutaisen lupa maksun penaatctt.a. joka eI ouanul huomioon kunk,n yntyksen erityistä 

ulanncna. Siili perusta:l1a, dtl JOIssakin yrilyuisd ymplnStOnsuOJeJun keinot olivat 
kehinynec:mp,J kUIn lOisISSI, komissio teki $Cn johtopUtöbcn, ella lupamaksu 011$1 

pitinyt laskea nnden mvestOlntien mukaan, joill JokaIsen ynlyk.sen oli IchllVl muhu· 
tuak$eCn sopImuksen ehtoihin. 

ErlIlden sopImuksen mukaisten mencllclytapojen osalta. jotka Swana koutalouk~ 

lien pakkausjalleitl kerUvll DSD-yhlymll on mIIllrlnnyt. komissio p;l11I1 seumava.a: 

ymplnstoruuoJelulhnc:n p:lJmlilIrt eI tehnyt 5ell ai$Cnaan vlllullmlu6mllksi hin
noista wpi nuSla" : 

yksinolkeuua koskevai sop,muk5Cl, JOIden kesto oli 13 I.i 15 VUOlla, Pt jotka oli 
solrrullu DSncn ja koc,taIoukslCn pakkauSJlIlIclden kcrUnustl haljoillavien yn· 

tyllen vlIhlll, eivlt olleet vlIJnlmllllOmil takaamaan investointien kuoletuksla. 

Lyhycmmllksi ajnksi soJmiul sop,mubcl antOIvat komission mieleltll mahdolh· 
suuden j~neiden kerUmisllI harjoittaville yrityksille kuoltllu mveslomunsa". 

.. KomIWOfl plMOs 121371 17.12.1981 , Naewc.AIIWIU.. V".lIlnen ld!I:i ~.o L. 167, Il.6.1982 

.. EU,n koouSSln. XXII raportti kdpallupol,llIb)u (1992) .•. ", kohdlllt7'- I86 . 

.. JulkJLaw;uma, joki on ~hl)' t7 .alnnOO 19 lrt1kl." 3 I .n mukli~$li _ \lp ' Vf3oU93 _ OS D. 
V,raIl1nen lehl, n;(I C 100 27.3. ' 997 
.. DSD ~ (II an.). yUIl!Wnmu. kolua ." 



  

Kolmannen chdon kobdallll OiapIIohlla on vahva intressi OSOLllaa $Oplmukseru;.a Ialou· 
delhnen IC:hokkuusll . IlSe asiassa kustannus·hyÖlyanal)'Yli on onuun nll)'1'~mun 10-

teen pclkblUn ympäriSIOlhsil ctuJa luovan 50pImuksen vllttlrnllttllmyydcn
"

. Niiden 
mellC:(Iclytapojen.jotka ilmeisesti kohdistuvat vlhe/lU11än kIlpailua Vl51un (klmpanjal. 
jotka tllhUI!!v.t kuluttajien vallSlanuseen uuden pC:Sukonemalhn cncrgJltehokkuudcsta. 
yll!eiSOl lisen ekologisen tlv .. ·.merkin myllntbnunen ... ) kum tUOW~J,en pUltlmII pesu· 
kOflClden cne'1'llC:hokkuUloomU, tlylyy vl}unlllln suoda saman!a,,,a C:tuja kuin mitl 
sop,"lUk~ta alheuluu. PJinvaswsessa lapauksessa sopimuksen mUf'IIänuen "*JOIIUI' 
IC:n vIJtt!!m:lullrnyys on toteen nlyletly"'. 

3.2.5. Tfhokklllln kilpailun ylliipitiiminen. - Sopimuksen Uli lovitun käytänntln ci 
pIdä johtaa kilpailun c:stlImiseen kullOInkin kysccssl oIeYien luotteiden olennaiselta osalta 

Jotkin kanelllt voivat vaikuttaa kaiken kilpailun poistavasu omalla sektorinaan. Eti. 
merkJun! mamlll.akoon tanskllaislUl Oljy·yhulltden yhleenll1l1ymll. JOka Jakoi Jl$enlC:n· 
&lI. vuO!lmakiut hiilivcdyn pilaamicn hl.lOltoascmien pul'ldistanuseen Ja Joka 1"11, yhden 
puhd,stctun huoltoa&eman uudestun avumilC:en mcrk,ltliyln sakon maksamicen 
puhdisluskulujen korvaaml1;en hsUkll. YhtccnliJUyml rikkoi 81 aniklna7J • 

MyöskUn jotkut IIIwl.,scn DSD'yhtlön en ynty"en kanua solmimat sopimukset 
jllchuollosta civil ole olleet nelJlnnen chdon mukaISIa. Mui"utettakoon. etll DSD ei 
itse kcrll klYIC:Uyjl myyntipakkauhia, vaanjlrJClitU tlmlIn palvclun a1lhankinnan pai· 
kallisillc jlllC:huoltO)'rilyuille (kunnallisille ja yksityisillc). JOIden tlytyy varata yum· 
01 keudcll. kerllysaluelta. Alun pen n palvclusop,muJuinl mllllrtluiin. eUI kef'lluYJen JI! 
reiden ha!tiJa ei VOlnU I ilSe myydl laIteen kertlllyjl materiaaleja. J ~uelden haluJ' oli 
velvolhnen palauuamaan ne Ilrnalscksl DSD:n OIOitwrulle kien1ltysyrilyksi ll e "nolla· 
hinnan" periaatteella. Komissio O~ vastustanut Uill penaatetta siili pC:l\1sleella. ettl se 
n]d::oi 81 an,klln I §:n 1) kohtaa. Kilpailun n..lOltU5 ,Imern Ilten, elli soptmummteet 
kolmansien yrityslC:n ja jlttcidcn haltijOiden vlhlll 011 muodostettu PYSYVIksi. JII1eKlen 
halllJat CIvil VOineet ItU myydl omistamiaan materiaaleja". 

Sen SIjaan $C:uraavi$la $OpI muks,slI Ilmenee, Clllt ne!j1l5 ehlo Illyuyy sillOin, kun 05~' 
puolilla on Iietty liild::umavara, ent)'l!;esli seuraavien tekijöiden vallnessa: 

sopimulpuolten valmIstamat AlkAlscmpal ym~SlöyuJvllli5CmmlIl luottCd kll· 
palleva, perinteisten IUOIlC:iden kanssa"; 

• IklnlonualollllOPllIIUbia kOlkev. oh~, ylllnwMUI, kohta 195: 
" lbodt:m. kohta 196-
" CECED --plnöI.. ylll nwntttu. koIItUt StHSJ, 
" XXIV raporul btpailupohuib$11 1994, s..21 _ 
,. Kohdat 4(J jl.8 jutkltlulUma~ joki 0fI tudiuu ncUY<»!Dn aseh,lUcn n.O 17 19 art!klan) t:n 
mukatloUll (VtraUIIICII khto C· IOG'., 27,) ]997) 
" I'UIob<:I ~y BBC Brown Bowen JI. 9Vlo6IETY A~. ylli mairuM. 



 

" 
sopimus,jossa m!äritellään keskimllärlmen hiilidioksidlpllä51öjen vllm:nnys vuo
delle 2008 aUIQvalrrustajicn markJc.i noLmllle autoille tarjoaa osapuolille mahdolli 

suuden mllllr'llll oma vähennystasonsa1t ; 

sopimuspuolilla on valittavana erilaisia teknisill ratkaisuja voidakseen noudaulI 
energlatehokkuulta koskevaa normia, Jonka tarkoituksena on vetää pOIS markki
noilta liikaa sähköä kuluttavat pesukoneet17

; 

palvelusopimukset.joita saksalainen DSD -yhtiÖ ja Jätteiden keräämistä harJoina
vai yntyksel ovat solmineet keskenlJin, ei vli! estä viimeksi rnai nntuja tarjoamaSta 

palvelujaan muille yhtiöille. Se, eul keräily-yrityksillll. on mahdollisuus kllyUlUi 
sll.i liöitlitln ja ]oiUeHaan muiden sopimussuhteidcn puitteissa, OSOlU33 sitll, ettll 
Saksassa on yllllpldetty kilpailua kotitalouksien pokkauSJILtCldcn hmaslamisessall . 

111 MÄÄRÄÄVÄN ASEMAN VÄÄRINKÄ YITÖ 

Määräävä asema ympärlslönsuojeluun erikoistunt lUa markkinoilla. - 82 artlklan 
mukaan yhteismarkkinoille soveltumaIOmaja kielIettylI on yhden tai useallUT\lln yrityk
sen määl1hän aseman vlUlnnkäyttö yhteismarkkinoilla tai niiden mcrkillllvllllH osalla. 
jos sc on omia<ln vaikunamaan jäsenvalllolden vähseen kauppaan. 

1990-luvun puolivllhin saakka mUrllhlln aseman vllärinkliyuötapaukset palJastui
vat harvoin ympäristÖSCktonlta. Kuitenkin sen jälkeen, kun viranomaiset ovat myömllneet 
suurcn mlI~l1n yksin- ja entyiSQikcuksiajltehuoltoyntyksi1Je, kilpailcvat yritykset ovat 

vastustaneet nälsll oikeuksista Dlheutuvia mlIlIr1l!ivill asemia". 

1. MÄÄ RÄÄ V ÄN ASEMAN V ÄÄRINKÄ YITÖÄ KOSKI-:Y AT SÄÄNNÖT 

1.1. Sonltamisala 

1.1.1. SoveltamIsala ratlont personae. - 81 anlkJlISta poiketen v.lärinkHytlö ei cdclly

tlI kovin munlaa tOlrnlJaB. Liaksi ne mMrMvHI asemat,joita ymplinstllön erikoistuneil · 
la yri tyksiltll on, kuuluvat 82 artiklan soveltamisalaan, joten 11Ip!ilsyperiaate ei voi ky

seenalaistaa tämlln sä:tdöksen soveltamisalaa. 

1.1.2. Sovell.amisala ratione materlae: luolemarkkillat Ja maanlieleelliset markkl_ 
nlll. - MUrlläviin aseman käsitcnll.ei ole EY:n pcruStamiSS6plmukscss.a mlI!tritclty. EY:n 

.. EU;n komls~lo. XXVI!! raportu kilpa.lupolitllkasta. kol!!1 132. 
" !'UlOS CECED. yllä ma.ninu. kohta~ , 
.. DSD·pUlös (81 art.). yli' m.1lninu kohdal tSS-l63 . 
.. 11 . VEDD(!R . op.ell_, Wl-202. 



  

tuomioistuin on kuitenkin hahmotellut sen UrlvuvOJa. Tuomioistum yhtiLst,u mUrtllvln 
aseman ylivounaiseen markkina-asemaan, Joka antaa mahdollisuuden tOImIa tarvItse
matta ottaa lukuun kovm $uu~S$a millin kilpailijoiden, asiakkaiden tili vume kldessa 
kuluttajIen tOImintaa. Tämän mUntelmln soveltaminen edellyttää. että mUflltlUIn '""ky_ 
symyksessä olevIen markkmoiden'· osuus, jonka tulee olla määritelty sekli l1UIantieteel· 
lIs.estä näkökulmasta ellä kysymyksessä olevaan tuott(.'Cscen tai palveluun nähdenlll 

EnSiksi, kysymyksessä olevIen tuotteiden markkmat käsittävät ne tuotteet ja palve
lut, joi ta kuluU ajat pitävät niiden luonteenomaIsten plineiden, hmtOJcn Ja klyttötarkol
tuksen tal:ia keskenään vaihdenavlssa tai korvattaVIssa olevma. Ratkaiseva purre mark
kmolden mlIrinclyssl on SIIS tuoneiden kesklnJinen vaihdc:ttavuus tai sen puuuuml

IKn. TuOltellla on myös oltava rIIttivl korvattavuuden aste,jona ne VOISivat olla muka
na yhtelSl1Ul"kkinOllla" . 

TOisaalta, koska 82 artlklan sovehammen edellytlää mUriivän aseman olerrnusa
oloa "yhtelsmarldlDOIlIa tai nnden merkmlvällä osalla", ''kysymyksessä olevat mark
kinat" täytyy myOs käsittää territoriaahsessa ulottuvuudessaan. TlImlI ehto on välitön 
seuraus siitl 8! artildaan sisältyvistä ehdosta (jäljempänä n~o 10), ettlt mllärll.llvlllll ase
malla on ol tava vaikutusta valtioiden väliseen kauppaan. Maantieteelhsten markklnoi
den,JOlhm tässä viitataan, on muoonstellavl merkittävä osa yhtc:ismarkkinOlsta, Ne kä
Slttlvllt Siten sen alueen, jossa kysymyksessä olevat yritykset lalJoaval hy(X:Iykkeitll ja 
p.lveluJa,jossa ktlpailuolosuhtcct ovat nmllvln yhtcnälsctJaJoka VOIdaan erottaa maan
tieteellISIstä naapunaluelsta sikäh kUin nussa kllpalluolosuhlect eroavat IOISISIa3!l huo
mallavastill . 

24. K)'s)'myksesd olevien tuoUtiden markkln. t: )'mpiristösopimustcn critylslaa tu. 
- Markkmat VOIdaan määntelli nIIden tuollelden mukaan, jotka ovat uujonnan Ja ky_ 
synnlil1 kohtema. 

Mitä tulee kysyntiin, kuluuajan IlIytyy VOIda harkita tuotteita ja palveluja aivan 
kuin ne olisivat keskenliän valhdeunvlssa tai korvattavissa. 

Jos esimerkiksi kuluttajat katsovat, eua jokin ymplnstöystlvlllincn tuote (hybridi· 
ajoneuvo) ei kilpaile vähenunln yrnp!iristöystltvtiliiscn tuolleen kanssa (polnomoononlla 
varustettu aJoneuvo), tällä tuotteelI. on itsenäiset markkinat. Eliel olisI yhtenIlsIä mark

kmOIIa , hybndl3Joneuvojen valmistaja oliSI enllstä enemmän taipuvainen klyttlmUn 
vllnn mahdollista mMraivU asemaansa. 

Ohsl myös mahdollista OSOittaa, että kulutt'Jlen silmissä ekologisctluoncet civIl ole: 
samanarvOISia kuin sella!set tuoneet, JOilla on sama klIyttötarkoltus. mutta jotka elvil 

ole yhti ymplristöystävällisii. SamoIn on SillOIn, kun tekOjen Ja oikeuden vllillä on 

.. KI. EU n komISSIOn]utkltlusul1Wl kYlymykseut ol<vlua markkinOISta (Virallinen lehli n·O C·172 
9.111997, s.S). 
" C,J .C.E., 2,1.1994, Hilti, tapaul C,Slt92, Rcc ., I 1,667. KI. H V!IDDER,n schtyksel, op.cn, s. 
201. 
" Ibldcln. kohu 87. 



 

" 
eroja )'ksitlliKIII pakkusjlttetdc:n lunastusjllrJeslc:lmIIssI Ja osall,wudcssa kolleku,vl

seen samojen pakkau$Jittcldc:n huolloa koskeva.n JafJeue1mUn, jota hOItaa DSD~ n tyyp
plroen ~ahuuteuu yhuöD. NllrnI j.1)Ulerm~1 voi .... t korvala toisiaan vain T1IJOllClUSiia 
mlllrm, koska nIilII ei ole enlhsll markkinoita. 

Kysymyhe$sll olevien tuotteiden tai palvelujen kOfvaItaVUUlla on ybt11 •• lla analysoi
tava tarjonnan nlkOkulmasta Myös tlt"-ltapluksesu ympJn5tOl'l:tkOkohdat VOIvat 
... "lultaa asiaan. Turvautununen ymplristOylth;tlhsnn tckniikOihm (esllnerkihi vaa· 
ralllsen 311lOen korvumincn vlhcmmlln myTty1lisclllt), on omiaan Ickcm!illn vaikeam
maksi tuotteen korvaarrusen toiselI.", Saman ajatusmalIin muk:wl paJl(aJlisvirallOmalsten 
mIIrIyluct kQIJkicn yhden kunnan alueella syntyneiden rakennustyönia.Jlueuxn te
rthlyl ja klSlltclyl VOIvat vaikultallarJOOlWl kannalta muokkaavISIi kysymyksesd ole
VIIn mMk1ino,hm" . Llslil:si kierltUenlVien pakkausjaneiden ker\lystl koskevan hallln

nolhsen ~opLmuksen ehdoilla ( velvoite saavuuaa Joidenkin maanliet«lli5ten Ilueiden 
knnamis.aste. vei voll LSOUS sa.avutlU lLettyjllunastusastelta ... ) 011 myGs lalJoonan oulu 

muokkaavaa vlLkutusla tiettyihin markkinOIhin. SLitl $CUI'U kULtenkln. enl pakkaus
jlnelden huollosta VlstaaVI kolkkuLvlnen j.lJJestelmll, J05U yksi ainoa. yhhG klsmelee 

os.nkkaldenSI luukki jllueet, eronuu tll)onnan osalla jltjeStelm Lstll. jO(ka 11th va' pakka
usten tuottajiUe yksHlOlkeudenjlneidensl keruuseen". On otettava huomiOOll, eltl DSD 

on .,noa yntys. jokl 011 luonut kolleku.visen velvOlttavanjlrjestelnun pakkau$J'tttlden 
hlIvityksecn Saksassa jl ettei Iyhyetl. Ilb\'11i1l1 ole mahdolll"l korllta t ... jontaa li
tcn, etll toiset pat\'eluynl)'kstt voisivat ehdotw kLlpailevu. kollektuvista jlJjestclmU 

ilman men;,ttlvill investointeja. Koml5SIo on Cnty'~1L pitinyt kJinm SIII' seikasta, että 
palvelujen uutuuden takia DSD:n sopimuschdol erosivat huomanavlI$ti tarjonnastaJllte· 

Itlllan . Komiuio on IUI tehnyt senjohtOplltGk5c:n, elli $lk$ltlisclla DSD·yhtlölll oh 
mUrUvl mar1rJunl-llSCma pakk.u.5J~tte,den kerlllynl Ja kierTItyk.5eUlla . 

1.1.4. Maantldtdllset markki nat, )'mpllristÖSOplnll.l'ittn trltyislaa tu. - Joistakin kln

sainvlhstymisccn tlhtlUlvistl kehltYSP"neistl huohmaua, erityisesti EU:n sekundaan· 
oIkeuden \'Iikutu!uesla. suunn ou jlttclden kerlyksen ja kierrlllykscn marltlmlQlsta on 
edelleen tlnl hetkell' jlr]estetly pUasialh5CS11 kansallisella tasotl.- . 

Ymp.lristOOn liittyv.t kmccnl VOIvat muoklta kysymykscssll oleVIA maanlLeteellisil 
markkmoita. varslnkm silloin, kun jllttclden kerlysllI ja k,crrlItystll kos kevai kAnsalhset 

slIIdöksetli3llvlt aikaan läpälSypc:riaaneen IlIrrunJ eroja eri kanull"ten markkinoiden 
v.hlll. 

" !)SD -pUlo.,: (12 aruktlJ. edc:lll IJlaIniUIL. kohda 67_74 
.. II VEDDE1t, op.dl .... 203. 
0> CJ.CE., 2B2000. Sydlavncns. edeIl.llIIIIlIIIW. kohLlll !7~1 . 
• OSD -pIIllIs {821n J, ylI' rTIlIn1IlII. kohdaI75-79 
" Ibtdom. kohu 7. 
• Ibi<km, kohd:ll 9~7 . 
.. lbollem. kohdat 81-89. 



  

Komissio on arvioinut, ellll DSD:lII koskevat slIllnnöi kuuluivat 81 llJ1 iklan lOvella
misalaan siin~ rrilillrin kuin yhtiGn maantieteelliset markkinat rajoittuivat Saksan valtion 
alueesecn!O. TlmlI. ehto tlynyy myös silloin, kun mlUlrtlllvlUl asemaa piOOtll.lln hallussa 
jonkin valtion koko alueella ja siihenliinyy jollekin yhtiölle annettu erityisoikeu8 vaa
rallis iin jäueisiin nähden. Näin on erityise5ti sen alankomaalaiselle yrityk~le myönnetyn 
yksinoikeuden kolKlalla. joka koskee kaikkien Alankomaissa tuotettujen vaar.llli5ten 
j~tlelden polttamista". 

Muutoin mikään ei estli iltl. euei }ois.sakm tapauksissa jonkin jlscnvaltion osa voisi 
yhUI lailla muodostaa yhtcismarkkinoiden merkittliv!lll osaa 81 aniktan tarkOittamassa 
menatyksessll. 

EY:n tUOmioistuin sai arviOLtavakseen kahteen Olteeseen tlImln slIlLdtiksen soveltu
vuuden alueellisiin markkinoihin. Ensirnmllisessll tapaukse$Sll oli kyse yksinomaisesta 
5lIhkönJakelun toimiluvasta erlllln jäsenvaltion osassa. Sen Johdosta tuonuoistuin totesi. 
ettl mikäli alueellista $lhkönJakelua Alankomais.sa hoitavien yritysten vllilill~ oli riittl! 
vlln merkiulIvil siteitl, jotta nllmll yritykset voivat omaksua yhteisen tolmintamalhn 
markkinoi Ila. nii ml oli kollekliivise,ti rriliärllivll asema. 1I Toisaalta mill tulee rakennus
jltteitA koko Kööpenhaminan alueella kerllAvlln ja kicrrllttllvlln yrityksen mn~rtlllvUn 

asemaan. tuomioistuin pyysi alioikeuden tuomaria tutkimaan, muodostiko tllmll alue 
yhleismarkkinoiden merkittlivlln osan. Huomioon tuli ottaa erityise5ti Ktoöpenhaminan 
kaupungin alueella tUOleIlujen ja kllsitehyjcn jlueiden mliJIra vemUluna rakL:nnusjlLneidcn 
klLsiuelytoimintaan kokonaisuudessaan Tanskassa". 

1.2. Miiiräidn ~man vlirinkiyltöJI koskeo'len sääntöjen sisältö 

1.2.1. Tcorftltisia näkökoh tia. - 82 Irtiklan kielto täydentäll sitä cdchRYil sIIlntöJI, 
jotka k.iellllYlit kanellisopimukset. MlIlIrIIRYln aseman ~älrinkllytÖlitll ei voi saada va
pautuksia mUllloin kuin sellaisen olenaman vallitessa, ellll yrityksclllL on mlllLrlhH lse· 
majulkisten viranomaisten sille myöntlimien yksinoikeuksien nojalla siin):! tapauksessa. 
enl nllmli oikeudet vaStaavat 86 ar1iklan 2 §:n ch toja (ks.jäljempllnll n:o 10). Kun yritys 
alkaa käyttää vllärin hallitseYaa asemaansa, siihen on kohdislettava s.anktioita. 

Toisin saT1QC:n 82 anikla ei 5inlinsl kiellä yrityksill pitämllstll hallussaan mlIlIrlIlLvll!l 
asemaa markkinoilli. 

UslIksi riippumana niistll syislll,jotka ovat 53Ilttancct yrityksen tlllIaiseen asemaan. 
s,lIe kuuluu erityinen ~elvollt,uu$ olla lookkaamaua vimeelliseHI menenclylll teho
kuta j a ei. vlllristynyttll kilpailua" . Myös rriliArlt!IvAn aseman vllllrinkllyttAmmen on k,el · 
lettyl. 82 aniklan 2 pyklllA ei mlLlinttele vlillrinkllyttllmiscn klsllcull. mU1l1 se Intu 

• lbidem. kohta 91. 
" C.J.C,li., 25,6.1998, Chemische Ar".llloffen l>urnldorp. tlp. C·203/96. Rec .. II. 407S. kohta 60 . 
.. C.J.C,E .• 27.4.1994. Commune d· .... lmelo. tap. C·393192. Rec .• I- 1477, koi,,, 34 Ja Kur . 
• , Sydha"len, ;::>UIös. edeUI mam'I1U. kohta 64 . 
.. C.JC.E.. 9. 11 .1983. Midlehn. ta]!, C·32V8 t , Rec.. s. 3461. kohta 57. 



 

" NicoIaJ tk S<ldtlur 

kuitenkm joitakin esimerkkejä vUrinkliytOn muodOiSta, jOtka vastaavat suuressa mlIlI. 

rin 8\ &rtiklan 1 §:SSllueteltuJI laittomia sopimuksia. MUrUv!!n aseman vtlllrinkllyttö 

on objektiivlI'lCn klslte, jonka ymm!rtlm.inen edcllytUUI siili, ellll tarkastellaan mllllrU

vllssll asemassa olevan yrityksen rneneuelyn vaikutuksia kilpailun rakentoosecn asian· 
omaisilta markkinoilla ennemrrtin kuin kyseisen yrityksen t8voiuelemia pUmUriän . 

Ulpttisypcriaate voi kaiken lislksi Johtaa komission owinamaan enemmän huomio

ta marallvln aseman mahdolhsiin vaikutuksiin ympanslönsuoJelun kannalla. Kuiten
kaan ei m.1l1rt1l1vlUl asemaa voi pitllll vlilinnkllytlllnll sen takia, ettl sillä on kielteinen 

vaikutus ympllristoon. 

1.2.2. So"cllamincn 

Jo joitaki n vuosia 82 artlklaa on $lIännölli!leSti sovellenu ympäristönsuojelun alalla. jos
kus samanaikaisesti 81 anildan kanssa" silloin, kun yritys naullii viranomaisten myön· 

tämistll ykslnoikeuksistH. Kuten myOhemmln ilmenee, mIItlrtlllvlin aseman vllllrink~ylön 
vaikutukset voivat konkretisoitua joko sellaisena ylihinnoitteluna. nukl ei Ilcljasta lUO!· 

tccn tai palvelun kustannustasoa, tai tUOtannon, markkinoiden Ja teknisen kehityksen 

rajoittamisena, tai Sitten syrjivIen ehtojen aseuamisena tHI vaikeutena saada aikaan 

eri lyissUnnÖStöjll. 

1.2.2.1. Yllkorkfll l hlnnll l - Kohtuullomien hintojen ml!!rllllminen ta i pal veiui, Joita ei 

toim.iteta, samoin kuin hinnanalennusten myöntlminen Vllm joillekin 10imiJoille. ovat 

82 artiklan vastaisia. 
Myös määrllävlssll asemassa oleva yrilYS, joka nwtJdnoi parasta ekologista laatua 

olevia tuotteita, siis tav300maisia kalliimpia, on taipuvainen kliyllllmlllln vllllrm ase· 

maansa. Sama koskee 5Cllaista vutaavassa asemassa olevaa yrilystl.joka vaalii tavarnn· 

loiminajiltaan korkeampaa ekologista laatua. Itse asiassa jokainen tlillaislsta yrityksistä 

pakolIu aSiaKkaansa hyväksymllHn. suoralla tai epli5uor.tlla tavalla. liian korkeita tai 
liian alhaisia myynti· tai ostohintOJa. suorastaan diskriminoivia. tarkoituksenaan kar

kottaa kilpaihjansa". 
Saksalaisen Jlitteiden kerllystlja kierr!tysUI harjoittavan DSD·yhtymlln pc:rimllllupa· 

maksua Koskevat slUInnÖl lUovat lisHvalaistusta Uhlin kYbymykseen. Yhtiö 011 onanut 
tehtäväkseen asiakkaidensa lukuun kierrlnllll heidän pakhusjlitteillllln. TIsl;II tapauk· 

sessa lupamaksun maksaminen "vihreli plste"·logon klyttlimisestll liitlyi merkillyjen 

pakkausten mllär:mn eikä DSD:n kerllUmien pakkausten todelliseen mlllirllän. Siten tämn 
lupamaksu ei kl!vastanut jltehuoltovelvoiueen tehtlivllksi ottamisen kustannuksia. Toi · 

" C.J CE. . 6.4 1995. BPB Ind~""" ei Brill~ Gybsun. Tap. C· ) 1(W93 P. Rec .• J i. 861; 14. 11.1996-
Telrll·N InleftWlO<W. t."ip. C·333194 P. Rec .• 1 .•. $951 . 
.. DSD:1l on \lIen IUlJuUU 8t ja 82 a/tltloihln nahden. Vrt. pUlöIr.:siin 200t1837ICE JI 2001l4(i)/CE. 
edelli nwml~l . 
• , Aho -pIiIIM. ed.lll mllruuu 



  

sin sanoen "vihreä piste" .10gon käyttö ei vastannut saksalaisen jlneiden kerliyslll ja 
kicniltystll harjoitlavan DSD· yhtymän palvelujen todellisia kiiyttöll kanssa. Tllssä tapauk· 
sessa seurauksena oli iuhteelhsuusperiaanec:n loukkaaminen". 

TlIml1 päälös on pakottanut DSD:n mYÖf1tlmlllln IUPla ·'vihre!t piste" -merkkinsll klyl· 
töön, vaikka llillllllV!rkiHll uudelleen varustetut pakkaukset saanoivat tulla hllvitetYlkst 
kilpailevien järjestelmien taholla. DSD:n esiltllrna argumenni,Jonka mukaan komission 
päätöksen vaikutus oli hlli vyttU logon erotlava luonne, hylllttiin'lt . 

1.2.2,2. Markkinoiden rajolttamlnfn. - Kannallaa mainita erlls rlitkeä tapaus markki· 
ooiden raJoinamisesta. EU:n komissio oli belgialaisen Spa-nimisen k1vennllisveden vai · 
mistajan valituksen johdosta aloinanut aniklOJen 81 ja 82 rikkomista koskevan pro
seduurin Genossenschaft Dcutscher Brunnen (GDIl )-nimistll toimialaliinoa vastaan")" , 
Komissio pyrki nllytlllmlllln toteen Saksan suljetut kivennllisvesimarkkinat siilI! perus· 
teella, ttlll tOisaalta pakkauksia koskeva mlUIJ1Iys kielsi liinoa markkloollTlaSts maahan
tuotua vetl!t muunlaisissa pakkauksissa kuin kierrltysktlpoisi:osa lasipulloissa, ja tOI 

saaha siksi. ttlll oli mahdotonla liiuyll jllseneksi GDU -toimiaJaliittoon,jokajohli uudel· 
leen kllyteUllvien lasipullojen lunastusjlirjestelmllll. Vaikka tllsslltapauksessa komISSIo 
ei ole kysctnalal$tanut saksalaiSIa pakkausjlltteilll koskevaa slllnnösH)lI, se on kuitenkin 
todennut, etlll GDB-sopimus on, ottaen huomioon sen tilan, "esteenl ulkomaisten lUO!

lajien slJoltlurruselle Saksan markkiooille. Sopimus rajoinaa siten kilpailuaja vaikunaa 
huomattavassa mUrin yllleisOn sisäiseen kuupl"'an peru5tamiuopimuksen 8 1 ja 82 
aniklojen tarkoittamassa merkityksessä." Lisllksi komissio totesi, etlll" ottaen huomi
oon GDB:n mllllrllllvll asema klvennäisvesipakkau5tcn markkinoilla ja siihen nllhden, 

etlll yhtiö on kiel!J.ytynyt plllIstllmllstll mukaan yhltcnl iiUymlilinsll muiden jllscnvaltioiden 
tuottajIa, yhtiö on syyllistynyt m!ärlllivlin aseman vllllrinkliyttöOn 82 al1iklan tarkoitta
massa mitlessl. NlIin on myös riIppumatta Sil ti, ellll mamituiJle markkinoille mukaan 
lulo olisi ollul vllllllimllt/)nll tehokkaan ktlpallun hllrJOIuamisellc ktvennlhsvcsimark
ki noiJla," 

Toisaalta Dusseldorp-plllltöksessllän EY:n tuomioistuin on todennut, että alankomaa
laisten viTllnomaisltn rnlllIrUmllll1l velvoineella uskoa joidenkin vaarallisten jäteryhrruen 
käsillely yritykselle, joka kllsiueli niitll yksinoIkeudella Alankomaiden alueella, 011 "seu
rauksena rajoittaa markkina-alueita perustarrussoplmuksen 86 aniklan 1 §:n vastaiselta 
tavalla tarkasteltuna yhdessll 82 aniklan kanssa" 'o" 

.. DSD -plIIIOl (82 artikla). kohdat 111 ja 112 . 

.. DSD:n mukun mahdoIhiUW 1IIIIIIIoso l,cllll.llln myynlipakkaub,in, joll.l ei kls,telll,SI DSD:n 
j~'-'Clm.IWI, jl JO'su mmkUnlal.l1a lupalTlUJUI eI voida .....,ltal. olisi hIIv"tlnYI Ioj:on a1kuperli . 
5en kl)'lUlWkoituk5en. Mulkitl:an luon,"1I$I. W:U IlIlIkYfymy$U ei ole voitu taika",. vll'pUtöksln 
a1,o,keudcu.a (T.P.I.c.e., tS.I1.200I, tap. T-1SI/(l1 R, Ikr Ortlnc Punln·J)uII<:$ Syl-lem OeulJCh· 
land). 
'''' TIIm~ la~us.joka ei ole JOOlanul putok$en amaml$een kom,ss'Qfl taholta.llluyy kJlp;ulupohtllkl.lta 
3l111euuun XXIIl raporttiin (1993), 1. 160, n:O 240. 
'oo Dussc:1dorp -flll1OS. yli. mamlttu, kohta 63. 



 

" 
Edelleen saman nlkökuJman pcnmcclla komissio on todennut, enl vclvOlUamal1a 

liilllnnliut yhtiö! maksamaan kaikista pakbuhista, joissa on yhtiön logo, DSD esti 
vlrheelllsellll tavalla kj IpalllJoiden 'ulon rnarkkJlloitle, jotka koskiv.t jlltteiden kcrä)'$lll 

JI kien1.tystl Saksasu". 

1.2.2.3. DHkrlmlnol ... t ehdol. - Yhtiö voi klyllll vUrin mI!lIrUvu asemaansa vaau. 
malla Ulvlnntoirrutuljiaan tai asiakkaitaan noudauama&n tan.Oi n mliluSnyjll menettely
tapoJa tarkoituksenaan rohkal!i1l1 ympllris[Oy5t~vDJhstcn IUOItC,den valmi5lus\a. Tlssll 
tapauksessa tavarantoimluajal tai asiakkaat voisivat viilIU OI[o-lal myynll1:htoja dlskri

rrullolv,ksi. TOIi'" mänrlllvus$ll asemassa oleva yhtiÖ vOisi aina puolustella meneuelyUn 
siili pcrusleella, eUI kysymyksessä olevat !UOUeet muodostavat omat markkmansa, eril. 

liset vlhc:mmlln ymplr!StOystlvlilhsten tuotteiden markkinoista. Tllhusena Ulpaukses· 

II 1Im11 cro pyyhkl,i pois diskriminoivaan mencnclyyn kohdistuneen kritiikin"'. 

Komissio on arviOInut, tili DSD klIylh vllnn mIlrUvU asemaansa vclvolltacssaan 

IOpImuspuolcn kllnnlU'mlI.lln VIhreä PI$te-logOflj. niin muodoin IIjnlmlln lupamaksun 
kaIkIlle yhtci$On silJiscen kulutukseen tarkoilctuillc pakkauksillc. Konu&Slo om huo

mioon. elli &oplJayhuOlturvautujvat DSD:n palveluihin valli lienYJen pakJcausmDrien 

osalta lOO • DSD ynlli, kuitenkaanOflnistumaua. hakea OikeutuSla mencnelytapaaJlSll Saksan 

slIlInnOSten cTll)'lslaadulla. Näml1lll.ännöksct mUrllvlllUOIuJal joko eliminoimaan $Uo

raan pakkausJlllccnsl ui edesaullamaan niiden h~vlltlml$ll IiinymliJll kollektIIViseen 

Jill]e5telml'n. 

1,2.2,4, ErltylsaSf:miln plilistmlHo mahdottomuus. - Yritys. jolla 00 m!I!lriilIv~ '$e
ma voi estU vIrheellIselII tavalla kilpalllJoldensa pllsyn markkJ1'1OllIe iHlllen i!Secnsl. 

de jure tai dc rutto yhtiOl. jOlka hankkivat sen palvelUja tai !\Ioneita. ja si is esUien nliUt 
siilI tavoin hankkimasta palveluja tai tuottella kHpailevilta tOlmllllJll tl. T~ssllapauk

selU on vlllllmlltöntl lUU kilpaihJoiden yhtllllisct mahdollisuudet. ja eruyiscstl 

v!lh:lmcrknyksi5ten kilpaIliJoiden". TIId suhtCC$$ll komissioon toden nut. enl DSD:n 

mll!rU~JllluplmaksuJIrjc:stelmHlIl "viltft,l pilte" -logon hyOdyntJnuscsll oli se vaI · 

kutus. ettll se C$ti s.opimuksessa mukana olevIa ymyksilliinym!lsl1 kolleklllvlsccn JlIr
JC$telmUn tai yksitlllsccn kllpallijaan. Se. eUI kaikisulogolla varustetuista pakbukSlSJa 

tuli maksaa lupamuksu DSD:lIe.teki komission nuelest~ kilpaileviin yhtiöihin turvautu
nusen talOudellisesti epakiinnostavaksi . Itse asiassa sopimuksessa mukana olevilla yri

tyksillä 011 vallnavana yaln korvauksen makslIminen kilpaIlevalle yntyksc:lle sen lisäk_ 
51, elli ne mak$l.lsiYlt lllpamakSlln DSD:lIe YOIdakseen kl)'tlll ''vihrcU PlSlcIlIM

• ja 

toiKna vaihtoehtona luoda 001l1t kertys-Ja klCl1'lfyskanayansa. Sen 5CUr.uksena DSD:n 

.. DSD-pälUOs (12 1rI.). kohdat 114 j. t I~ . 

... H VEDDER, 0P(!I.. l .21l-21l. 
, .. YlII maJM1~ pUlo.. kohdalI36-])9 . 
.. CJ.CE.. 19.3. 1991. Ransk. Vastaan komissio . ... p C·20ZIU. R..:.. 1·127I.kololl 51 



  

mIlrIlmlJlrjestclml muiuuui yksinomaina , idolta, koska se esti virheelhsella laVlna 
kilpailijoiden pUsyn talousjluciden ]ucrrllty,markklnoillc·. 

Sen sijaan Ranskassa on t~tu mahdollisuus nllllc tuottajille, jotka cIVlt ole !eh
ncct sopimusta Eco·Emballll&CIi - yhtiön kansu. klytW ·'Ylhrcll piRcu!!". 11ImI me
neuely korostaa sitll., eUII pllinvnstoln kUin Saksassa DSD:n IlIlInnOil1l1, ranskalaisilla 
slIlInllOlllll CI olc mIlrUvln aseman vUnnklynOl luovaa vaikutusta 82 artlklan tarkoit· 
tamassa merkltyk.sessl"'. 

lV YM .. ÄRl b,"1'ÖI.LlSIÄ ERITYIS· TA I YKSINOIKEU KSIA 
NAUTIIVn-:N OSI'ITA IN J ULKISTEN YRITYSTEN KILPAILUTILANNJo; 

I .JOIIIMNTO 

VIikki EU:n pcnJstanu'-'Opimus ei aseta kYieCnaJIlsl8 valnmden vapautl8 hal]OltW 
talouspoli tiikkaa luomallaJulkilia yrityksil tai myOntD.malll ykSltYISlllc yntyksille entYls· 
Ja yksinolkeuksll. tlitll. vapauna ci osata kll.ylln croll.amllan tOlliluaan tavaroiden vapaa 
liikkuvuus ja vapaa kilpailu . Artiklojcn 81 ja 82 muodolliset kohderyhmlt ovat yri tyk· 
$Ct, kun taas valtionyril)'lltcn tai julk.!!;ICR palveluntllOCtajlcn tOInunta on ki lpailusUnnll$len 
alaista 86 miklan nojalla. ViimekSI mainittu s.UdI!s vakiinnuttaa y!wlcnvcrtllsta kohte
lua koskcvan vclvoltteen kllkillc nIIlle va!tlolhsllle ja yksItyisille yrityksi11c, jotka Iuor· 
joiuavaltol mlntaansa yhtClsmarkJallOldcn PI,IIt\eIW. 86 artikla kuitenkin anw mahdol· 
lisuuden Julkisille yntykslllc vapautua tllslll velvoltteestn nii11l1 ehdoilla, Jotka artlkhlSSa 
on mUrtltty. 

NykyUn y~ U5Ummll yritykset joutuvat huolehtimaan tchokkuuspenaatltcn N · 

nussl seUIlllen tomtintojen hatjoiltamisesta, jotka o\·al pconlclscst, kuuluneet yks itYIS' 
sektonllc (Jltchoolto, JltcvC$icn puhdi!;lus). Ja $en takia yumOlkcukmn JI cntYI$Oi· 
keukslen myönllmisen merkitys ilmenee cnhstJ selvcmrrun ymplnStOn alllla.ltse asi· 
usa suunn osa pilaantumiscn totjumatehtllviSIJ voi totcutua vlin silloin. kun tictyt ta· 
loudelliJet ja tcknisct chdot tllyttyvlit. NImi chdot edcllyttlvlt ··crit)'lsoikeukslcn tll 
YUlIlo;kcuksien" myOntlmlsll81 .Riklan I §:n tarkOltUlmassa merkitykses.sl. Es,merk. 
lunl ma"'ltt~koon, eiri yhlllOlkeuksla \,OIIll$lIn myOntU korvauksekll pi!!licdunsuJan 

velvullisuudesu. hoitaa Jau.uvIMI Jonkin alueen jltchuolto kokOllaisuudessaan, mukaan 
lukien ne alllCd, jotka elvlt olc kannat"via '·. 

Tällaisten olkcukslcn myöntlminen VOI olla perustcltua tOIsaalta tehokkuus
pyrkimyksen vuoksi (esimerkiksi IC. enä olcma5S11 va'" yksi taloudclllncn tOlmija,joka 
k!slltelee vuralllsil jlneltl. voi osoittautua vlhcmm!ln kallIIksi JulluJme vlranomaisil · 

.. DSD.paIIOs (82 m). kollu ttS . 

... Eoo·Embal11iö·pUlOS. yli. mlllll!u. kohll8) . 

.. KI. lIIlI II..htces.u Ranskan klytc:uyjl olJYJI koske .... UlflIIOSWI. jonka Ylhdlleeu"," 011 keP:lts· 
II:11u I0.319lW onno:I""P pUIök~ II'IIeJ IIwlct.lIp- 1'W82. rec. "55 



 

le silloin, kunnejootuval tukemaan taloudell isesti IltlllloimiJaa), toisulta siili perus· 
tcclla. etti ne yritykset, JOIlla 00 n!illl OIkeuksia, si toutuvat tllynllnlllln julkisten palve· 
IUJen asettamia vei voilteila. Kuitenki n Illl111JSlen 01 keuk5len myOntlminen voi tOlJua 101· 
pailua. 

Onkin kysyiUIvlI, Jookkuvatko Julkisten vmlnomais~n vahuuttamal yntykJct 81 ja 
82 artiklollla johtuvia velvomeiu hltjolltaenaan mtyisil tai yumom:usla Oikeuksi
aan IOJ. XUI~nklll 86 anlklan nojalla ju[kisi lIa vU'allOmaisilla tai nHIIlI yrityksillä. JOilla 
on erityisoikcuksl3, on mahdollisuus vapautua kilpailuoikeude5ta I.Imlln slllldOkun 
mllllrllämien ehtojen vallitessa. 

2. YHDENVERTAISEN KOIITEJ.UN l'ERlAATE 

2.1. Periaatteen u[Oltuvuus. - 86 aniklan I §:n nojalla ne sUdökse(. JOtka tlhl.lJ.v:it 

kilpailun takumi.!oeenja entYlscsh 8 1 Ja 82 artlklal Ova! sovellettavissa l.IyslITlUrllsesli 
JlIsenvaltiOlhlll SillOin, kun ne johtavat Julk ISIi yntyk511 tai Silloin. kun ne myOnllvlt 
yrityksille yk5l11olkeuk5la tai eri tYlsoikeuksia. 

Kysymyksesd ovat taloudellista tOimintaa harjoi ttavat ykSiköt. SlInl mll!lrin kuin 
klcltosällnnöstll voidun soveltaa vain YritykSIIn, sUnflÖ5:tel y ei kuitenkaan kuulu tlhln 
jltjcstclmllän. PenntCI IlCn kn~eri julkisen vallan haljoinamisclle sallii rajan vetlmisen 
(ks. edelII n:QI S Ja 6). TIlten monopolien luomista jlsenvaltion tahot ta nIIlII alueilla, 
Joilla jäUttt kerttUn, ei VOIda IllttU yhtccn yntykicn menettelyn kanua'". 

~iken kaikkiaan yhdcnvenaisen kohtelun penaa~tta VOIdaan tulkita laajasd, koska 
5e edellyttU kaikkien pcrunaRllSSGplffiukicn slIInnC5tcn kUnntOlnaRllsta, ei pelklstUn 
kilpailua koskevien. Viimeksi mainitut on perustamissop,muksessa ltULiniuu VlllII esi· 
merkin vuoksi. TIlssl suhteessa EY:n tuomioistuin on lausunut Interhuiles·plltOkses. 
slllln, eull jos joilleki n jllteOljyjll käsi lIelevIlIe yhtiöille anncttUM lupaa oli ptdcttllVä yk· 
IInoll\llJSt.n Oikeuden mYÖlltlmisenl82 artlklan I §:n nojaJla lll , ilmi seikka e. vapaut· 
tanut Ran$Un valllOla noudattamasta multa oikeu$SUnnok.sill, JOihin kuuluvat $.!IIn. 

noksct tavarotden vap'l5ta lIIkkuvuudesta Ja dll1~lmivi 7S14)9/l:.1Y jlteOlJf\stJlIl . 

.. D.Gl:RAOIN, op. e,' .. , .SI 
," Ku.en EY" julkisUlamlCl C.o Lt1Iz aa kOfOlanUl joh.oplllllohinun ~ukHua Baudo.u 
Combu5lib!n,Iap. C·J7192. 86 lf1Jklm 2 tn iOvcll11D1nm cdcUyUU yn.ykK'lltlCtynlustl menette-
1)"1. Vr\. 2.3.199J julk~UI JOhtOpUIobtl ytlAlnluuIow.ll " .. idoli' Comlluslibks -Iapa"!;K", kohu 
ota Ks. myOljulklW'_ TWLllOO~Wl9.2 1993 eo.bclll·UlpluUQ~ koto 1 •. 
'" EY:n Julkua..arrucs Mmc Ro«:i 011 katson ... nHuI ~II"M jIDlk. h.In oli tthnyt Ibd 
tapaukses.sa, elli RUI$klll VUl'lIOIIlIISletI valruultal1\la JllteKlen ltatystalw)oittavla yn'yk~11 VOllnn 
poUl yleis.a 1&I00000lln.tl lukoltu5U tOleuuaVIIII &2 an'klan 1 t:n wkoltlalTlUU mmmyk$eua sen 
,akla. etu mldrn vdvolUSPul.na oli poistII klytenYJIII~Y11. Vn. ]02_1983 Jul kalslut JOhtopUlllb.!, 
R~., ,.~68 ja ~a l. oihanpllOlCIIl<n !ar.!ke. 
'" F.&lll m .... lUu InlahLlIles· ~. hlht. tS 



  

3. POIKKEUS Yllm;NVERTAISEN KOHTELUN "ERIAA'nEESTA : 
SÄÄNNÖKS!:.'T, JOTKA KOSKEVAT YI.EISIIN T ALOUD"LLlSIIN 
TARKOITUKSIIN LIITTYVIÄ I'ALVI-:LUJA TUOTIAVAA YRITYSTÄ 

3. 1. PolkkeukRn sovfllllmlsala ~ S6aruklan 2 t kohdIstuu ynlyksii!l Vlhvistaen nII 

den kuulun'Uscn lrtiklojcm Sl ja S2 alalluuteen. LallIkohta edellynlll5ite!l kahden vii

meksi mai!litun iJlldOkscn soveltuvuuden tutkilTU'ta kiisllna.lai$CC!I mcncttelyyn. KUI 
lenk in po. pykllllss11 sJlIdeLUn mcrkJltlVlslI poikkeukscSla yhdcnverUlscn kOhtelu n 

periaatteeseen 51110111. kun yntys. joka huolehtii "yleiliCCn taloudeJliseen tarkoi tukseen 
liiuyvllstll. palvelusta"' kuuluu kJipaduslllntOjen alaisuuteen. Toiminnan on lapahduttava 

"missä rajOissa, joissa !lllde!l slllntOjcn soveltami I'iCn ei 10rju oikeuden llJ niihin kirja
tun en tyistchtlYln touneenpanemista-, ilman eUII se v3Jkuttaa l'iCillllvilClh kauppa

vaihdon kehJlykJec!l yhteillÖll inlre$.5l1n 1l2hdetI. 
'"YlelstllaloudellislJI etua koskeva palvelu" on ollut \·C1tauskuvalhsen tunnustami · 

sen kohde Amsterdamin $Oplrnukscn vounaan astUn'USC$lI lähtien. vaikka kllsiteull on 
tulkittava ahtaasti sen pOIkkeusluonteen VUOUI. "Yl1tei.o ja sen jbcnvaltl04. kuki n vaS' 
taovien kykyjensl rajols!ill" , oval pak04c\tuJl. valvomaan" pa lvelUjen tOIn'Uvuutta peri

natteiden multalSC5h ja nII llä ehdoill a, jotka mahdollista vat niiden lehtllvJen lIylt:lnu· 

sen" (aft,kl. 16) Ja perusoikeuksIen peruskil'Jl (artikll 36). 

3.2. Yklsti laloudellisla Intressli edusta ... ! palnlul Ja ympi ri<ltÖlUuojdu. - 86 
lrtlklan 2 §;n dlnnOt OVlt a priori SO~·C.lletllvls.sa lukuiSIIn yhtlOlhln.)Otkl hllOJ.chtivat 

JOStain ympln$IOOn liiuyvbtl Julkl$e51a pah'elusta. Täten seuraavanlaisct yhliGt huo
lehti vat jostakin taloudellista IntressllI omaavasta palvelusta; 

- vcdellj akelua hoitavat julkis ten viranomaisIen perustamat yhtillt, joiden tarkOI

tukse na I,In 
varlTUstaa veden 5IlInnöll inen IOlmitLIJ ja Jakelu sell aisin ehdom, en! ne. takaavat 

tlIysm 
yle,sen terveyden slIlYlTUstn" I ; 

yrilys. JOlle on myönnclly julkl5oikeudellisen, muna ei )'k5lOOflllISCn luvan pe
I'\l.Stulla. lehllvl varmistaa slhköel'iCrglan sunu osassa jonkin valuon aluena eri

tYIscn I nkarin urakkaehdoln '" ; 
ymyksel, j04k. On valtuutenu k,errllttllmll!ln KöOpenhamin. n klupungi n alueella 

syntync: n! rakennusjDlIeitll "entyi$eStI SIlloin. kun tlIJ ll palvelulla on tarkoitukse
na torjUI ymplri stöong<llmia""I ; 

pakolhnen konsortio klylenyjr;!I akkuJen kl5inelyYn ltaliti$ll ' '' , 

111 KOIDlSlH)n pUlOl 11. rz.l9tl1. Naewa·A"", .. , JO , n:O L-167. 1 ' .6.1982. kohta 6S 
,,, YlllrnalmUU Commune d' Ahnelo-pIllOl, 

'" YIII mamlUu Sydhavne" l· plWOi. kobdJl1' j. 16 
". v BACCARO. "'CoIlcae C1 rec')'(:lagc dn blt((lIu u!llh' en It.lie drous e>~lw,h eI u'lent;oeS 
I/fIv,ronmentales"'. CompeuUOOl PoIocy Newslentt, 2oolll , J~1. 
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3.3. Yksinoikeuksien laillisuus. - EY:n lUomioisluimen oikeuskäyläntO vahvistaa yk
simielisesti, etUl yksInoikeuksien perustamista ei voida PlllIll sellaisenaan lainomana U1 . 
KUitenkin tähln yksinOikeukSIen lallbsiksi julistamiseen on aina liiten)' lukuisia vara
ukSia si klll kuin 86 antklan 2 pyklilU on tulkllta"a ahtall.stj1 11 . Tullakseen hyväksytyiksi 

erityis- lai yksiIlOI keuksien on, mOlli mutkaisen oikeuskllytllnnön perusteella. josta voi 

daan tehdll yhteenvetoa, ol tava vlllullmlluömill yri tykselle sen tehtIlvIIn harjoittamises
sa. TI1ml1 tulklma peruSlUu sille. cnJi on olemassa yhteys 86 artiklan kahden ensimmäi
sen pykllllin vlllillä. 

Lisäksi jllsenvaltiOI voivat myönlllll yksinolkeuhia niille yrityksille. joille ne anta· 
vat tehtliväksl yleiSIIn taloudellisiin tarkoi tukSiin liittyvien palvelujen tuottamisen. NllmH 

yksInoikeudet vOivat estM pe",stamissopimukscn $!Ilinttljcn sovchamisen kilpailuun, 

mikäli rIIJoitus lai kilpailun poissulkeminen osoittautuu vll.lItl1mll.tttlm.:lksi sellailen 

crityistchtllvlln 11I.yulimiselle, joka on ann-tttu yksInoikeuksia nauniville yrilyksllle' ,t . 

Kuilenkin oikeuskllytäntOtln vaikuttavat enlaiset suuntaukset,J(I. EY:n tuomioistuin 

vahvistaa JOissakin päll.töksisslI.lln, ettli yksinoikeuksien k.äyttö voi osoiuautua virheelli· 

seksi. kun taas jOissakin p!tlltöksiss~ tuomioistuin huomauttaa. elli pclkäsUllln yksinol' 

keuden hatjoinaminen slsIIlIlIä melkeinpä sille luonnostaalI kuuluvalla tavalla mlI.lIr:t!ivlin 

aseman vliärinkliytön. 
O1crruche AfvalSloffen Dusscldorp ·pälitös vahvistaa Jlilkinunllisen analyysin. Tuo

mioistuin toteaa siinä. eUlI Alankomaiden ympäristöministeri oh rajoiuunut markkma· 

alue'ta 86 urtiklan 1 §:n vU51ailella tavalla, yhdislcttynll82 artiklaa n. Hän oli velvoiua· 

nut vaaroIlisten Jlitte'den hallussapnlljän uskomaan ölJysuodattimensa,joldcn arvo jättelnll 
tulee nousemaan, kallsalll!;elle yntyk.selle, jolla oli yksinoikeus polttaa vaaramsiaj~ttei

tl Alankom3Issa,. Nllin meneteltiin, vaikka mUIssajllsenvaltioissa tarjolla ollcen kllSit

telyn laatu oli verrattavissa kyseisen kansallisen yrilyksell tarjoamaan laatuun"'. 

", CJ.C.c .• 30.4.1974. Sacd".!aP. Rc~ .. 409; 3. 10.1985. CBE.\I Cc"nuc belae d'~lude ele marcht
nltmarkcung). IIp. R"". s.3261, korna 17, 23.4.1991, Höfner. !aP. Rec. 1-1979, kohu 29; 18.6.1991. 
F.RT. l~p. Rec .• 1· 2926. kohla 3; 10.12.1991, Mclti, Iap. Rec .. 1·~889. kohu 16: 17.11. 1992, Espanja 
ymlkom,"'o. R«., 1·5833, kol\!a 35; 19.5.1993. Corbcau. lap. C·32O/"}1. 11.«., 1·2533. kol\la 11; 
5.10.1994, La Cll'spelle, lap. C· 323193. R""., I·W77. kolua 18. YmpllnslÖfI osalla Sydhlvne"s·pIlltö:1., 
kohla 66 . 
.. , C.J.c.E.., 30 4.1991. Illlfner.lI.ec., 1·919: 10. 12.1991, Merc:" Rec., 1·5889, 18.6.1991 , Ellem~' 
Radiofoma Tilcorauo, 1991. Rcc..I-292S. 
," C.J .C.E., 13.12.1991. RIT. IlIp. C· IIII88. Re<: .• 1·5941 
,. D.EDWARDS &. M.HOSKINS. ~Art"'\( 90: 0e"'8u1lt1on arKI EC Law·'. Common Mokcl l.aw 
Rcv,cw, 1995, S. 157; A. PAPPALAROO. '"SlIIe Meuures .od P'Ublic Undertalu~IIS: An,c1e 9Oofll"oe 
EEC T",aIY Reviilted", European CompeUuon Law lI.evicw, 1991 .... 29: LGYSELEN, '"SWC At1IO!1 
and!he Effect,veness orw EEC T"'21.y·. Compc[,UOll Provisions". Conunon Market Law Review. 
1989, S. 33 
n, Ildelll m",",uu Ouueldorp-pllllös. 



  

4. NE YMPÄRISTÖÄ KOSKEVAT EHDOT, JOITA ON NOUDA TEITAVA 
TIJOTETT A ESSA YU;ISIIN T AWUDELLlSIlN TA RKOITUKSIIN 
LIIITYVIÄ PALVELUJA 

4.1. Ta\lolltllun pliimiirin lamisuusja blJAalisubdt. _ Ensinnllkin on 5eI\lO, tili 
JeUaJnen J:ltehuollOpOhtulli. joki kunniomu llin$UllIjJn wm tuomil pcnaaneita, 
muodostu 1 priori hyvlUyttlYltn pllmllrln erivapauksicn myöntlmiicllc YUln. 

OIkeuksia nlUlllville yrityksille. 
Lisäksi kilpailun l"ajOluamlstOlmicn tulee sallia ctsityn pälm:lllJlIn totcutuminen. 

Kuitcnkin tlyo;lCllun plIlImlilIrln ja Kn totcutumisen varmistavan keinon dhlllltulce 

olla syy· yhteys. 

4.1. ToimtnpitHn tJ rktys. - Yhteisön kilpalluOtuus voidaan 'Ylllyttll yain,jos sen 
$OVehaminen QltU julklKllc tai julkista palvelua hoitavalle yrityk5elle uu.Olun tetnl· 

vlin liynllmlscn. Ellei yhtciSÖll kilpatl uOtkeuden soveltamista voi korvata tOlsclla. 5a· 
maan lopputulokseen johtavIlla kclOolla ilman, ellll estetUn kauppavlllhtoa samassa 
nmllssa, kilpailua l'1Ijontoyia kciooja on pldct\.lvl silloin laillomlnl. Ktlp:lllua Ylhiten 

cnllvlit kcillOl OYlt sucn ctuoikeuletussa asemassa. 
Annetun tchtllvln taloudellinen elinkelpoisuus on IlItkaiseYI tllsslluhtcessa. Ei ole 

kUitenkaan YIlttlm:ttGml todistaa, etUI yrityk5en henkiin jUmillCn olisi uhattuna. Oikeu· 
denhaluJan YelyoIhsuul tlynU tehtlvlnsllllSllpalOOlStco taloudclliSlCn ehtojcn valli· 

tessl edel1yllU kompcns.aluon mahdollilUUlI1 kinnalIavien jl kannattamallomicn 
5ektOTl:>den YIII 111 '1:1 • 

YmpänstönsuoJclun ou1l1 tOOetlakoon EY:n 1U0mioistuHncn mYÖf1tlneen, ena eri· 
tyisen rnskai11u ympUristllkustunnuksiJla voi olla vaikutusta kilpnilurajoitusten merki· 

tyksen al"'o/iOlmi5eksi yleisiin tarkoituksiin lilllYYICn tehlllvlen harjOittamiselle. TIItcn ku n 
kyseess.l oli &lhkÖllJakelua koskcYln tOImiluvan hallussapitljll. JOka oh enlyisen anb
neil ehtojen alainen, tuomiOistuimen arvion ONkaan "tlytyy OItaa huttffilOOll ne talou
delh5et ehdot, JOiden Illlsenl yritys loimii. entylscsti "lie aJhcutuvll kustannukset ja 

ne, YI~nkin ymplri5lM koskevat asetukset, jOltl scn on noudatcttava" lIl . Kyse oli 
lIss! tapauksesu yksinomaista toinulupq. kOlikeYl$ta k.IausuuliSlI, jonka \'llityk5cIlJ 
paikallisct 6IhktlnJakdijlt oh liitetty edunwtjlyritykiCCn. 1'15$1 tapauksessa ympliris· 
löi koskeYicn Yclyoilleidcn kunnioitus teki YIluJmllllömllksi kilpailus!lllntöJen raJoi llA· 

mlsen. 
ClIemiche AfYIlstofrcn Du!.SCldorp-pUtOti on li$lnnyt tarvella laajcntu yksin· 

OIkeukslcn mYÖlltJ01Iscn kontrolli,llO . Tlpaus koski alankomaallIsia yrityksiII, jotka 

Il!rmIsivlt ministenÖll kieltoon viedl Saksaan Ilclynlaisia vaaa1lls1a j:lttelt1. TIIllincn 
Yienll 5aalloi 011. sallittua VIIn ~InJ tapauk5Cl$l., etll ulkomailII oli tarjoili parempaa 

, .. Corbnu-pUIOs. kohti 11. 
'" C.J .c.E., 27 • . 1994. Cernmune d' AlmdO, Iap. C·39l192. Rec. s. 1· 1.50S, koht.> .9 
," EdoIlI ..... nIUII OIm<:ldorp-pUlOS. 



 

laatua edustava jätteiden k~sittelyteknHkka tai silloin. kun käsittelykapasiteetti osoittau· 
tui riittämllltömliksi AJankomaissa. Vaik h nämä ehdOl olisivat tlIyttyneet, maasta vienti 
olisi kui tenkin voitu kie!tliJi sill~ perusteella etUi se olisi estänyt vastaavan käsittely tason 
toiminnan Alankomaissa. Näiden syiden vallitessa jätteet tuli toimittaa alankomaalai. 
selle puolittain juHoselle ja puol iuain yksityiselle yritykselle, joka myönsi ;yksinoikeuksia 
jäneidcn käsittelyyn tUOllajien laskuun; yrityksen toimilupaan sisllllyi etenkin Säätele· 
viä ehtoja, joiden tarkoi tuksena oli välUlIl! ei·toivottavat hinnankorotukset . Yrityksen 
kannaltavuus riippui sllännöllisestll polltoaineeksi sopivien jlltteiden toi mi tuksesta. Myös 
toimiluskatko olisi pakollanut yrityksen turvautumaan vähemmän ympäristöystävälliseen 
polttoaineeseen. 

EY:n tuomioistuin on arvioinut , eUII kansallinen vientikiel to merkit5i käyt!lnnössä 
yksinoikeuden myöntämislll yhtiölle, joka oli saanut tehtävllkseen polnaa vaarallisia 

jlitteiUI Alankomaissa. Tlimä ei osoittautunut väluämllltömäksi sille ylei!;een tarkoituk
seen liillyväl1e tehtävälle, joka sille oli annettu. Si illl seurasi. että Alankomaiden sällme
I y p~~tyi "ilman objektiivista syytlI ja ilman, eUlI se olisi ollut välnämätll 0111 yleistlI tar
koitusta palvelevalIe tehtävälle, suosimaan kansallista yritystä ja siten kasvattamaan 
sen milärllllvlill asemaa",2j . 

On paikallaan huomata, ettll tllsslltapaukscssa ei ollut niinkään kyse yksinoikeuden 
myömämiseStäjätteiden polnoon Alankomaissa, kuin tämän yksinoikeuden ja ministe
riön antaman jätteiden vientikiellon yhdistel mäStä. Ministeriön kielto vai kulti vahvista· 
vast; alankomaalaiselle yritykselle myönneltyyn monopoliin ja siten Sillli yrityksen ra· 
joitllla markkina_alueita rikkoen 82 artik!aa. 

Chemiche Afva!stoffen Dusseldorp-päätöksen merkitys on kuitenkin suhteutetlllva 
EY:n tuomioistuimen vivahteikkaampaan kantaan Sydhavens 'pliätöksessäi,jossaoli kyse 
yksinoikeuden myöntämisestä tielynlaistenjlltteiden kiisittelyyn ' lo> . Punnittssaan K öö' 

penhaminan kaupungin käyttämien toimenpiteiden vältUimättömyyttli (myöntllä yksin· 
oikeuksia rakcnnusjllneiden käsittelyyn kolmelle yritykselle) EY:n tuomioistuin on ai
van erityisesti kiinnittänyt huomioIII si ihen, eUII vaihtoehtoinen toimenpide, jolla olisi 
ollut vähemmän rnjoinavia vaikutuksia kilpailuun. ei olisi ollut yhtli tehokas kuin Köö
penhaminan peruslllma järjeste!mli (esimerkiksi sllännöstö, joka olisi määrännyt vain 
yritykset kierrlittlimlllln rakennustyömaaj!ittcensä)1l7, EY:n tuomioistu in pani paljon 
painoa sille, ettll stltlnnösttln tarkoituksena oli luoda erittäin tehokas kierrlltyskeskus, 
jotta voitaisiin varmistaa sen kannattavuus vakavien ympllristöongelmit:n kohdalla.'" 
ja etlll laitoksen yks inoikeus 01 i rajoitettua sekä ai kaan euä tilaan nähden ''' . Siten täm!l 
yksinoikeus osoiuautui vtlhtllmllllömäksi yleistä taloudellista tarkoitusta palvelevan teh' 
tävlln tliyttämiselle 'lO. 

,,, Ibidcm, kohta 68. 
'10 Edcl1a maininu Sydhavnem-p:talOs 23.5.2000. 
'" Ibidem. kohta 80. 
". Ibidem. kohdat 78-8L 
,IO Ibtdem, kohta 79_ 
'IO Ibi<!em, kohtaSI. 
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