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KOMISSION TIEDONANTO

merkityksellisten markkinoiden määritelmästä yhteisön kilpailuoikeuden kannalta

(97/C 372/03 )

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

I. JOHDANTO Yritykset esimerkiksi käyttävät usein käsitettä mark
kinat tarkoittaessaan aluetta, jolla ne myyvät tuottei
taan, tai viitatessaan yleisesti teollisuuteen tai alaan ,
jolla ne toimivat .

1 . Tällä tiedonannolla on tarkoitus selventää sitä, miten
komissio soveltaa merkityksellisten tuotemarkkinoi
den ja maantieteellisten markkinoiden käsitettä val
voessaan yhteisön kilpailuoikeuden soveltamista ja
erityisesti soveltaessaan asetuksia 17 ja (ETY) N.-o
4064/ 89 ja vastaavia asetuksia muilla aloilla, kuten
liikenteessä, hiili- ja teräsalalla ja maataloudessa,
sekä ETA-sopimuksen merkityksellisiä määräyk
siä ( 1 ). Viittauksilla perustamissopimuksen 85 ja 86
artiklaan ja yrityskeskittymien valvontaan tarkoite
taan tässä tiedonannossa ETA-sopimuksen ja
EHTY:n perustamissopimuksen vastaavia määräyk
siä .

4 . Merkityksellisten markkinoiden määritelmällä on
sekä tuotteen että maantieteellisen ulottuvuutensa
suhteen usein ratkaiseva vaikutus kilpailuasian arvi
ointiin. Julkistamalla menettelyt, joita se noudattaa
pohtiessaan markkinoiden määritelmää, ja ilmoitta
malla perusteet ja todisteet , joihin se päätöksenteos
saan nojautuu , komissio haluaa lisätä politiikkansa
ja päätöksentekonsa avoimuutta kilpailupolitiikan
alalla .

5 . Lisääntyvän avoimuuden ansiosta yritykset ja niiden
neuvonantajat voivat paremmin varautua mahdolli
suuteen, että komissio havaitsee tietyssä asiassa kil
pailuun liittyviä ongelmia. Yritykset voivat ottaa täl
laisen mahdollisuuden huomioon sisäisessä päätök
senteossaan harkitessaan esimerkiksi yritysostoja, yh
teisyritysten perustamista tai tiettyjen sopimusten te
kemistä . Tarkoitus on myös, että yritykset voisivat
paremmin ymmärtää, minkälaisia tietoja komissio pi
tää markkinoiden määrittelyn kannalta merkitykselli
sinä .

2 . Markkinoiden määrittely on väline, jonka avulla tun
nistetaan ja määritellään yritysten välisen kilpailun
rajat. Sen avulla voidaan luoda puitteet, joiden ra
joissa komissio soveltaa kilpailupolitiikkaa . Markki
noiden määrittelemisen päätavoite on selvittää järjes
telmällisesti asianosaisten yritysten (2 ) kohtaamat kil
pailurajoitukset . Määrittelemällä markkinat sekä
tuotteen että maantieteellisen ulottuvuuden kannalta
pyritään saamaan selville asianosaisten yritysten sel
laiset todelliset kilpailijat, jotka voivat rajoittaa yri
tysten käyttäytymistä ja estää niitä käyttäytymästä
todellisista kilpailupaineista riippumattomasti . Tältä
kannalta katsoen markkinoiden määrittely mahdol
listaa muun muassa markkinaosuuksien laskemisen ,
joiden perusteella puolestaan saadaan merkityksel
listä tietoa markkinavoimasta määräävän aseman ar
viointia tai 85 artiklan soveltamista varten.

6 . Komission tulkinta merkityksellisten markkinoiden
käsitteestä ei rajoita Euroopan yhteisöjen tuomiois
tuimen tai ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen
tekemiä tulkintoja.

II . MERKITYKSELLISTEN MARKKINOIDEN MÄÄRI
TELMÄ

3 . Edellä 2 kohdan perusteella merkityksellisten mark
kinoiden käsite poikkeaa sellaisista markkinoiden
käsitteistä, joita usein käytetään muissa yhteyksissä . Merkityksellisten tuotemarkkinoiden ja merkityksel

listen maantieteellisten markkinoiden määritelmä

(') Valtiontukiasioiden tarkastelussa huomio kohdistuu tuen
saajaan ja kyseiseen teollisuuden alaan/sektoriin eikä niin
kään tuensaajan kohtaamiin kilpailurajoituksiin . Jos markki
navoima ja sitä kautta merkitykselliset markkinat kuitenkin
tulevat esille tietyssä asiassa , tässä tiedonannossa hahmotel
tua käytäntöä voidaan käyttää perustana valtiontukiasioiden
tarkastelussa .

(2 ) Tässä tiedonannossa asianosaisilla yrityksillä tarkoitetaan
keskittymäasioissa keskittymän osapuolia , perustamissopi
muksen 86 artiklan nojalla tehtävissä tutkimuksissa tutkitta
vaa yritystä tai valituksen tekijöitä ja 85 artiklan nojalla teh
tävissä tutkimuksissa sopimuspuolia.

7 . Perustamissopimuksen 85 ja 86 artiklaan perustuvissa
asetuksissa, erityisesti asetuksen nro 17 mukaisen
A/B-lomakkeen 6 jaksossa sekä yhteisön laajuista
ulottuvuutta omaavien yrityskeskittymien valvon
nasta annetun asetuksen (ETY) N:o 4064/89 mukai
sen CO-lomakkeen 6 jaksossa on annettu seuraavat
määritelmät. Merkitykselliset tuotemarkkinat määri
tellään seuraavasti :
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kijät (kuten muun muassa markkinoille tulon esteet
ja asiakkaiden mahdollisuudet reagoida asiaan)
osoittavat samaan suuntaan .

"Kyseisiin tuotemarkkinoihin kuuluvat kaikki tuot
teet ja/tai palvelut, joita kuluttaja pitää keskenään
vaihdettavissa tai korvattavissa olevina niiden omi
naisuuksien, hintojen ja käyttötarkoituksen vuoksi ."

8 . Merkitykselliset maantieteelliset markkinat määritel
lään seuraavasti :

11 . Komissio noudattaa samaa periaatetta soveltaessaan
perustamissopimuksen 86 artiklaa yrityksiin , joilla on
yksinään tai yhdessä määräävä asema . Asetuksen n:o
17 nojalla komissiolla on oikeus tutkia tällaista mää
räävää asemaa, jonka määrittämisen myös on perus
tuttava merkityksellisiin markkinoihin , ja lopettaa
määräävän aseman väärinkäyttö . Markkinat on mah
dollisesti määriteltävä myös sovellettaessa perusta
missopimuksen 85 artiklaa, erityisesti arvioitaessa,
rajoitetaanko kilpailua merkittävästi , tai arvioitaessa,
täyttyykö 85 artiklan 3 kohdan b alakohdan edelly
tys poikkeuksen myöntämiseksi 85 artiklan 1 kohdan
soveltamisesta .

"Kyseiset maantieteelliset markkinat muodostuvat
alueesta, jolla asianomaiset yritykset ovat sitoutuneet
tarjoamaan kyseisiä tavaroita ja palveluja, jolla kil
pailuedellytykset ovat riittävän yhtenäiset ja joka
voidaan erottaa vierekkäisistä maantieteellisistä alu
eista erityisesti kilpailuedellytysten huomattavan eri
laisuuden perusteella ."

9 . Merkitykselliset markkinat, joilla tiettyä kilpailuasiaa
käsitellään , määritellään siis yhdistämällä tuotemark
kinat ja maantieteelliset markkinat.

12 . Perusteita merkityksellisten markkinoiden määritte
lemiseksi sovelletaan yleensä analysoitaessa tietyn
laista markkinakäyttäytymistä ja tuotteiden tarjon
taan liittyviä rakenteellisia muutoksia . Tämä mene
telmä voi kuitenkin johtaa erilaisiin tuloksiin riip
puen tutkittavan kilpailuasian luonteesta . Esimerkiksi
maantieteellisten markkinoiden ulottuvuus voi olla
erilainen tutkittaessa keskittymää, jossa tutkimus
kohdistuu tulevaisuuteen , kuin tutkittaessa aiemmin
tapahtunutta käyttäytymistä . Asioiden erilainen aika
horisontti voi johtaa siihen , että samoille tuotteille
määritellään erilaiset maantieteelliset markkinat riip
puen siitä, tutkiiko komissio muutosta tarjonnan ra
kenteessa, kuten keskittymää tai yhteistyöhön perus
tuvaa yhteisyritystä, vai tiettyyn aiemmin ilmennee
seen käyttäytymiseen liittyviä asioita .

Komissio tulkitsee 7 ja 8 kohdassa esitettyjä määri
telmiä (joissa noudatetaan yhteisön tuomioistuimen
ja ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tulkin
toja ja sen omaa ratkaisukäytäntöä) tässä tiedonan
nossa olevien suuntaviivojen mukaisesti .

Merkityksellisten markkinoiden käsite ja yhteisön kil
pailupolitiikan tavoitteet Markkinoiden määritelmään liittyvät perusperiaatteet

Kilpailurajoitukset10 . Merkityksellisten markkinoiden käsite liittyy lähei
sesti yhteisön kilpailupolitiikan tavoitteisiin . Esimer
kiksi yhteisön sulautumien valvonnassa tuotteen tai
palvelun tarjontaan liittyvien rakenteellisten muutos
ten valvonnalla pyritään estämään määräävän ase
man muodostuminen tai vahvistuminen, koska tällai
nen haittaisi merkittävästi tehokasta kilpailua merkit
tävällä osalla yhteismarkkinoita. Yhteisön kilpailu
säännöissä määräävällä asemalla tarkoitetaan sitä,
että yritys tai yritysryhmä voi käyttäytyä huomatta
vassa määrin kilpailijoistaan , asiakkaistaan ja viime
kädessä kuluttajista riippumattomasti ( J ). Tällainen
asema muodostuu tavallisesti , jos yritys tai yritys
ryhmä vastaa suuresta osasta tarjontaa tietyillä mark
kinoilla ja jos muut arvioinnissa huomioon otetut te

13 . Yrityksiin kohdistuvien kilpailurajoitusten tärkeim
mät syyt ovat seuraavat : kysynnän korvattavuus , tar
jonnan korvattavuus ja mahdollinen kilpailu . Merki
tyksellisten markkinoiden määrittelyssä kysynnän
korvaaminen on taloudelliselta kannalta välittömin ja
tehokkain tekijä, joka rajoittaa tietyn tuotteen toi
mittajien käyttäytymistä erityisesti niiden hinnoitte
lupäätösten suhteen . Yritykset tai yritysryhmät eivät
voi vaikuttaa merkittävästi vallitseviin myyntiehtoi
hin, kuten hintoihin , jos asiakkaat voivat helposti
siirtyä käyttämään saatavilla olevia korvaavia tuot
teita tai muualla sijaitsevia tavarantoimittajia . Mark
kinoiden määritteleminen tarkoittaa periaatteessa
sitä, että tunnistetaan asianosaisten yritysten asiak
kaiden kannalta todelliset vaihtoehtoiset toimitusläh
teet sekä tuotteiden tai palveluiden että tavarantoi
mittajien maantieteellisen sijainnin osalta .

(J ) Yhteisöjen tuomioistuimen asiassa Hoffman-La Roche (tuo
mio 13.2.1979) antama määritelmä, joka on vahvistettu myö
hemmissä tuomioissa.
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14 . Tarjonnan korvattavuudesta ja mahdollisesta kilpai
lusta aiheutuvat muut kuin 20—23 kohdassa kuvaillut
kilpailun rajoitukset eivät yleensä ole yhtä välittömiä
ja vaativat joka tapauksessa lisätekijöiden selvittä
mistä. Tämän vuoksi tällaiset rajoitukset otetaan
huomioon kilpailuanalyysin arviointivaiheessa.

18 . Käytännön esimerkkinä tästä testistä voidaan mainita
sen soveltaminen sulautumaan esimerkiksi virvoitus
juomien pullotuksen alalla . Tällaisessa asiassa olisi
päätettävä, kuuluvatko erimakuiset virvoitusjuomat
samoille markkinoille. Käytännössä kysymys kuuluu,
vaihtaisivatko juoman A kuluttajat muihin makuihin,
jos juoman A hinta nousisi pysyvästi 5—10 prosent
tia . Jos niin moni kuluttaja vaihtaisi esimerkiksi juo
maan B, että juoman A hinnannousu ei olisi kannat
tava sitä seuraavien myyntitappioiden vuoksi, mark
kinat käsittäisivät vähintään juomat A ja B. Testi olisi
ulotettava muihin saatavilla oleviin juomiin , kunnes
tuotevalikoima olisi sellainen, että hinnannousu ei ai
heuttaisi kysynnän siirtymistä riittävästi .

Kysynnän korvattavuus

15 . Kysynnän korvattavuuden arviointiin kuuluu sellais
ten tuotteiden määritteleminen, joita kuluttaja pitää
korvaavina tuotteina . Yksi mahdollinen tapa tehdä
tämä määritelmä on olettaa, että suhteellisissa hin
noissa tapahtuu pieni , pysyvä muutos , ja arvioida asi
akkaiden todennäköiset reaktiot tähän hinnannou
suun . Markkinoiden määrittelyssä keskitytään sekä
toiminnallisista että käytännön syistä hintoihin ; eri
tyisesti suhteellisten hintojen pienistä mutta pysyvistä
muutoksista seuraavaan kysynnän korvaamiseen .
Tätä kautta saadaan selviä viitteitä markkinoiden
määrittelemisen kannalta merkityksellisistä tiedoista .

19 . Huomioon otettava hinta on yleensä ja erityisesti su
lautuma-asioissa vallitseva markkinahinta . Näin ei
aina ole, jos vallitseva hinta on määrätty tilanteessa,
jossa ei ole tarpeeksi kilpailua. Erityisesti määräävän
aseman väärinkäyttöä koskevissa tutkimuksissa on
otettava huomioon se , että vallitsevaa hintaa on ehkä
jo korotettu merkittävästi .

Tarjonnan korvattavuus16 . Käsitteellisesti tämä lähestymistapa tarkoittaa sitä,
että aloitetaan asianosaisten yritysten myymistä tuot
teista ja alueesta, joilla ne niitä myyvät, ja muita
tuotteita ja alueita otetaan mukaan tai jätetään pois
markkinoiden määritelmästä sen perusteella, vaikut
taako näiden muiden tuotteiden tai alueiden taholta
tuleva kilpailu osapuolten tuotteiden hinnoitteluun
lyhyellä aikavälillä tai rajoittaako se sitä riittävästi .

20 . Tarjonnan korvattavuus otetaan myös huomioon
määriteltäessä markkinoita sellaisissa tapauksissa,
joissa sen vaikutukset vastaavat kysynnän korvatta
vuuden vaikutuksia tehokkuudeltaan ja välittömyy
deltään. Tämä edellyttää, että tavarantoimittajat voi
vat vaihtaa tuotannon merkityksellisten tuotteiden
tuotantoon ja saattaa tuotteet markkinoille lyhyellä
aikavälillä (4 ) ilman, että tästä seuraa merkittäviä li
säkustannuksia tai riskiä . Jos nämä edellytykset to
teutuvat, markkinoille saatettu lisätuotanto hillitsee
asianosaisten yritysten kilpailukäyttäytymistä . Tällai
nen vaikutus vastaa tehokkuudeltaan ja välittömyy
deltään kysynnän korvattavuudesta johtuvaa vaiku
tusta .

17 . Kysymys kuuluu , vaihtaisivatko osapuolten asiakkaat
helposti saatavilla oleviin korvaaviin tuotteisiin tai
muualla sijaitseviin tavarantoimittajiin vastatakseen
oletettuun pieneen (5—10 prosentin), mutta pysyvään
hinnanmuutokseen kyseisten tuotteiden tai alueiden
hinnoissa. Jos korvaamista esiintyy niin paljon, että
hinnankorotus muuttuu kannattamattomaksi siitä
seuraavien myyntitappioiden vuoksi, merkityksellisiin
markkinoihin otetaan mukaan muita korvaavia tuot
teita ja alueita, kunnes tuotevalikoima ja maantie
teellinen alue ovat sellaisia, että pieni mutta pysyvä
suhteellisten hintojen nousu olisi kannattavaa. Vas
taavaa analyysiä sovelletaan tapauksissa , jotka kos
kevat asiakkaiden kysyntävoiman keskittymistä,
joissa lähtökohtana on toimittaja ja hintatestin avulla
tunnistetaan toimittajan tuotteiden kannalta vaihto
ehtoiset jakelukanavat tai myyntipisteet . Näiden pe
riaatteiden soveltamisessa on otettava tarkkaan huo
mioon tietyt 56 ja 58 kohdassa kuvaillut erityistilan
teet .

21 . Tällaisia tilanteita esiintyy tavallisesti , kun yritykset
markkinoivat yhden tuotteen useita laatuja tai lajeja ;

o Eli ajassa, joka ei edellytä aineellisen ja aineettoman omai
suuden merkittävää sopeuttamista (ks . 23 kappale).
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essä, koska edellytykset, joiden perusteella mahdolli
sen kilpailun katsotaan todella rajoittavan kilpailua,
riippuvat markkinoille pääsyyn liittyvistä erityisistä
tekijöistä ja olosuhteista. Jos niiden selvittäminen on
tarpeen, se toteutetaan vasta myöhemmin, yleensä
siinä vaiheessa, kun merkityksellisillä markkinoilla
mukana olevien yritysten asemasta on jo varmistau
duttu ja asema antaa aihetta huoleen kilpailun kan
nalta.

vaikka tietyn loppuasiakkaan tai loppuasiakasryhmän
kannalta eri laadut eivät olekaan keskenään korvat
tavia , eri laadut ryhmitellään samoille tuotemarkki
noille kuuluviksi , jos suurin osa toimittajista voi tar
jota ja myydä eri laatuja välittömästi ja ilman edellä
kuvailtuja merkittäviä lisäkustannuksia . Tällaisissa
tapauksissa merkitykselliset markkinat käsittävät
kaikki tuotteet, joiden kysyntä ja tarjonta ovat kor
vattavissa, ja kyseisten tuotteiden myynti lasketaan
yhteen markkinoiden kokonaisarvon tai -määrän sel
ville saamiseksi . Samanlaiset perustelut voivat johtaa
maantieteellisten alueiden yhdistämiseen .

III . MERKITYKSELLISTEN MARKKINOIDEN MÄÄRIT
TELEMISESSÄ KÄYTETTÄVÄT TODISTEET

Merkityksellisten markkinoiden määritteleminen käy
tännössä

Tuotteen ulottuvuus

22 . Käytännön esimerkki tarjontapuolen korvattavuuden
soveltamisesta tuotemarkkinoiden määrittelyyn löy
tyy paperialalta . Paperia tarjotaan yleensä useita eri
laatuja tavallisesta kirjepaperista aina esimerkiksi tai
dekirjojen julkaisemisessa käytettyihin korkealaatui
siin papereihin . Kysynnän kannalta katsottuna erilai
sia paperilaatuja ei voida käyttää kaikkiin tarkoituk
siin, esimerkiksi taidekirjaa tai korkealaatuista jul
kaisua ei voida painattaa huonolaatuiselle paperille .
Paperitehtaat ovat kuitenkin varautuneet valmista
maan eri laatuja ja tuotanto voidaan sopeuttaa pienin
kustannuksin ja lyhyessä ajassa. Koska toimituksiin
ei liity erityisiä vaikeuksia , paperinvalmistajat kyke
nevät kilpailemaan useiden laatujen tilauksista var
sinkin, jos tilaukset toimitetaan riittävän ajoissa , jotta
tuotantosuunnitelmia voidaan muuttaa . Tällaisessa ti
lanteessa komissio ei määrittelisi erillisiä markkinoita
jokaiselle paperilaadulle ja sen käyttökohteelle . Eri
paperilaadut sisältyvät merkityksellisiin markkinoihin
ja niiden myynti lasketaan yhteen markkinoiden ko
konaisarvon ja -määrän arvioimiseksi .

25 . On useita erilaisia tietoja, jotka auttavat arvioimaan,
missä määrin korvaamista esiintyisi . Yksittäisten ta
pausten kannalta tietyt todisteet ovat ratkaisevia riip
puen suuresti tutkittavan teollisuuden ja tutkittavien
tuotteiden tai palveluiden ominais- ja erityispiirteistä.
Samantyyppisillä tiedoilla ei ehkä ole merkitystä
muissa tapauksissa . Useimmissa tapauksissa päätök
sen on perustuttava useiden perusteiden ja erilaisten
todisteiden huomioon ottamiseen. Komissio suhtau
tuu avoimesti empiirisiin todisteisiin tavoitteenaan
hyödyntää tehokkaasti kaikki käytettävissä olevat
tiedot, jotka voivat olla yksittäisen asian kannalta
merkityksellisiä . Komissio ei aseta eri tietolähteitä tai
erilaisia todisteita tiukkaan hierarkkiseen järjestyk
seen .

23 . Jos tarjonnan korvattavuus merkitsisi senhetkisen ai
neellisen ja aineettoman omaisuuden merkittävää so
peuttamista, lisäinvestointeja, strategisia päätöksiä tai
viivästymisiä, sitä ei oteta huomioon markkinoiden
määrittelyvaiheessa. Esimerkkejä tapauksista, joissa
tarjonnan korvattavuus ei saanut komissiota laajenta
maan markkinoita, löytyy kulutustuotteiden ja erityi
sesti merkkijuomien alalta . Vaikka pullottajat voivat
periaatteessa pullottaa eri juomia, syntyy kustannuk
sia ja viiveitä (mainonnan, tuotteiden testauksen ja
jakelun suhteen) ennen kuin tuotteet voidaan myydä.
Tällaisissa tapauksissa tarjonnan korvattavuuden vai
kutukset ja mahdollisen kilpailun muut muodot tut
kitaan myöhemmässä vaiheessa .

26 . Merkityksellisten markkinoiden määrittämiseen liit
tyvä prosessi voidaan kuvata seuraavasti : käytettä
vissä olevien alustavien tietojen tai asianosaisten yri
tysten toimittamien tietojen perusteella komissio pys
tyy yleensä suunnilleen määrittämään mahdolliset
merkitykselliset markkinat, joilla esimerkiksi keskit
tymää tai kilpailun rajoittamista on arvioitava .
Yleensä ja yksittäisten tapausten käytännön käsitte
lyn kannalta kysymys on tavallisesti muutamien vaih
toehtoisten merkityksellisten markkinoiden valitsemi
sesta. Esimerkiksi tuotemarkkinoiden suhteen on
yleensä kyse sen päättämisestä, kuuluvatko tuote A
ja tuote B samoille tuotemarkkinoille . Usein tuotteen
B sisällyttäminen markkinoihin riittää poistamaan
kilpailuun liittyvät ongelmat.

Mahdollinen kilpailu

24 . Kolmatta kilpailurajoituksen aiheuttajaa, mahdollista
kilpailua, ei oteta huomioon markkinoita määriteltä
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27 . Tällaisissa tapauksissa ei ole tarpeen pohtia, kuu
luuko markkinoille myös muita tuotteita, eikä tehdä
lopullista päätelmää täsmällisistä tuotemarkkinoista .
Jos kyseessä olevasta toimenpiteestä ei aiheudu kil
pailuongelmia, vaikka markkinat määriteltäisiin kuvi
teltavissa olevalla vaihtoehtoisella tavalla, markkinoi
den määritelmä voidaan jättää avoimeksi, mikä hel
pottaa yritysten velvollisuutta toimittaa tietoja.

sätä myyntiään kilpailukykyisin ehdoin koko maan
tieteellisellä alueella . Tässä analyysissa selvitetään,
edellyttääkö kyseiselle alueelle myyminen paikallista
läsnäoloa , mitkä ovat edellytykset jakelukanaviin
pääsylle, mitä kustannuksia liittyy jakeluverkoston
perustamiseen sekä aiheuttavatko muun muassa jul
kiset hankinnat, hintasäännöstely, kauppaa tai tuo
tantoa rajoittavat kiintiöt ja tariffit, tekniset standar
dit, monopolit, sijoittautumisvapaus, viranomaislu
pien edellyttäminen ja pakkausmääräykset sääntely
esteitä . Lyhyesti sanottuna komissio tutkii mahdolli
set vaikeudet ja esteet, jotka eristävät tietyllä alueella
sijaitsevat yritykset kyseisen alueen ulkopuolisten
yritysten aiheuttamilta kilpailupaineilta, selvittääk
seen markkinoille tunkeutumisen tarkan asteen
kansallisella , Euroopan ja maailmanlaajuisella ta
solla .

Maantieteellinen ulottuvuus

28 . Komission suhtautuminen merkityksellisten maantie
teellisten markkinoiden määrittelyyn voidaan tiivistää
seuraavasti : komissio muodostaa alustavan käsityk
sen maantieteellisten markkinoiden ulottuvuudesta
osapuolten ja niiden kilpailijoiden markkinaosuuk
sien jakautumista koskevien yleisluonteisten tietojen
perusteella sekä hinnoittelua ja hintaeroja kansalli
sella, EY:n ja ETA:n tasolla koskevien alustavien
analyysien perusteella . Komissio käyttää tätä alusta
vaa oletusta yleensä työhypoteesina pyrkiessään
määrittämään maantieteelliset markkinat tarkasti .

31 . Kauppavirtojen rakenne ja kehitys tarjoavat hyödyl
lisiä lisäviitteitä jokaisen edellä mainitun kysyntä- tai
tarjontatekijän taloudellisesta merkityksestä sekä
siitä, missä määrin ne ehkä muodostavat erillisiin
maantieteellisiin markkinoihin johtavia todellisia es
teitä . Kauppavirtojen analyysissa käsitellään yleensä
kuljetuskustannuksiin liittyviä kysymyksiä ja sitä,
missä määrin ne voivat estää eri alueiden välistä
kauppaa ottaen huomioon tuotantolaitoksen sijain
nin , tuotantokustannukset ja suhteelliset hintatasot.

Markkinoiden yhdentyminen Euroopan yhteisössä

29. Tietynlaisiksi muodostuneiden hintojen ja markki
naosuuksien syyt on selvitettävä. Yrityksillä voi olla
suuret osuudet kotimaanmarkkinoilla pelkästään
menneisyyden painoarvon vuoksi tai päinvastoin yri
tysten tasainen esiintyminen kaikkialla ETA-alueella
voi vastata tilannetta kansallisilla tai alueellisilla
maantieteellisillä markkinoilla . Alustavaa työhypo
teesia tarkistetaan sen vuoksi analysoimalla kysynnän
ominaispiirteitä (kansallisten tai paikallisten mielty
mysten merkitys , asiakkaiden senhetkinen ostokäyt
täytyminen, tuotteiden eriyttäminen tai merkkituot
teet jne .), jotta saataisiin selville , ovatko eri alueiden
yritykset kuluttajien kannalta todella vaihtoehtoinen
hankintalähde . Teoreettinen oletus perustuu tässäkin
suhteellisten hintojen muutoksista seuraavaan kor
vaamiseen, ja kysymys kuuluu jälleen, alkaisivatko
osapuolten asiakkaat tilata muualla toimivilta yrityk
siltä lyhyellä aikavälillä, jos tähän liittyvät kustan
nukset jäisivät alhaisiksi .

32 . Määritellessään maantieteellisiä markkinoita komis
sio ottaa lopuksi huomioon myös markkinoiden jat
kuvan yhdentymisen Euroopan yhteisössä , erityisesti
keskittymien ja rakenteellisten yhteysyritysten koh
dalla . Sisämarkkinaohjelmassa esitettyjä ja toteutet
tuja toimenpiteitä kaupan esteiden poistamiseksi ja
yhteisön markkinoiden tiiviimmäksi yhdentymiseksi
ei voida jättää huomiotta arvioitaessa keskittymän tai
rakenteellisen yhteisyrityksen vaikutuksia kilpailuun .
Tilanne , jossa kansalliset markkinat ovat olleet kei
notekoisesti toisistaan eristettyjä nyt poistettujen oi
keudellisten esteiden vuoksi, johtaa yleensä hintaa,
markkinaosuuksia tai kaupan ominaisuuksia koske
vien aikaisempien tietojen tarkkaan arviointiin.
Markkinoiden yhdentyminen, joka lyhyellä aikavä
lillä johtaisi laajempiin maantieteellisiin markkinoi
hin , saatetaan ottaa huomioon määriteltäessä maan
tieteelliset markkinat keskittymien ja yhteisyritysten
arvioimista varten.

30 . Tarvittaessa tarjontaan liittyviä tekijöitä tutkitaan
tarkemmin sen selvittämiseksi, kohtaavatko tietyillä
alueilla sijaitsevat yritykset vaikeuksia halutessaan li
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Todisteiden kerääminen osien ja varaosien alkuperäistuotteiden markkinoilla
voi olla erilaisia kilpailurajoituksia , mikä voi johtaa
kaksien erillisten tuotemarkkinoiden määrittelemi
seen . Tuotteen erilaiset ominaisuudet eivät puoles
taan riitä sulkemaan pois kysynnän korvattavuutta,
koska tämä riippuu suuressa määrin siitä, kuinka asi
akkaat arvostavat erilaisia ominaisuuksia.

33 . Jos markkinoiden tarkka määrittäminen katsotaan
tarpeelliseksi, komissio ottaa usein yhteyttä alan tär
keimpiin asiakkaisiin ja yrityksiin tiedustellakseen
niiden näkemyksiä maantieteellisten ja tuotemarkki
noiden rajoista ja saadakseen tarpeelliset asiatiedot
päätelmän tekemiseksi . Komissio voi ottaa yhteyttä
myös alan ammattijärjestöihin ja jalostusvaiheen yri
tyksiin voidakseen määritellä tarvittaessa erilliset
tuote- ja maantieteelliset markkinat kyseisen tuotteen
tai palvelun eri tuotanto- tai jakelutasoille . Se voi
myös pyytää asianosaisilta yrityksiltä lisätietoja .

37 . Todisteet, joita komissio pitää olennaisina sen arvioi
miseksi, ovatko kaksi tuotetta kysynnältään toisensa
korvaavia, voidaan luokitella seuraavasti :

38 . Todisteet korvattavuudesta lähimenneisyydessä. Tie
tyissä tapauksissa voidaan analysoida markkinoilla
lähimenneisyydessä tapahtuneita ilmiöitä tai häiri
öitä, jotka tarjoavat todellisia esimerkkejä kahden
tuotteen välisestä korvattavuudesta. Jos tällaisia tie
toja on saatavilla , ne ovat tavallisesti olennaisia
markkinoiden määrittelyn kannalta. Jos suhteelliset
hinnat ovat muuttuneet aiemmin (kaiken muun pysy
essä ennallaan), kysyntämääriin vaikuttavat reaktiot
ovat ratkaisevia korvattavuuden esiintymisen kan
nalta. Uusien tuotteiden markkinoille saattamisesta
saadaan myös hyödyllistä tietoa silloin kun voidaan
tarkkaan selvittää, mitkä tuotteet menettivät myynti
ään uudelle tuotteelle .

34 . Tarvittaessa komissio lähettää edellä mainituille
markkinaosapuolille kirjallisia tietojensaantipyyntöjä.
Näihin pyyntöihin liittyy yleensä kysymyksiä yritys
ten käsityksistä siitä, miten oletettuihin hinnankoro
tuksiin reagoitaisiin, sekä niiden näkemyksistä mer
kityksellisten markkinoiden rajoista . Niissä pyyde
tään myös toimittamaan asiatiedot, joita komissio pi
tää tarpeellisena merkityksellisten markkinoiden laa
juudesta päättämisen kannalta. Komissio voi myös
keskustella kyseisten yritysten markkinointijohtajien
tai muiden toimihenkilöiden kanssa saadakseen pa
remman käsityksen siitä, miten tavarantoimittajien ja
asiakkaiden väliset neuvottelut toteutetaan, ja ym
märtääkseen paremmin merkityksellisten markkinoi
den määrittelemiseen liittyviä kysymyksiä . Tarvitta
essa ne voivat myös tehdä vierailuja tai tarkastuksia
osapuolten, niiden asiakkaiden ja/tai kilpailijoiden
toimitiloihin ymmärtääkseen paremmin, kuinka tuot
teita valmistetaan ja myydään.

39 . Markkinoiden rajaamista varten on olemassa useita
määrällisiä testejä. Nämä testit koostuvat erilaisista
ekonometrisistä ja tilastollisista menetelmistä : tuot
teen kysynnän hintajoustoa ja ristijoustoa (5 ) koske
vista arvioista, eriaikaisten hintamuutosten samanlai
suuteen perustuvista testeistä, hintasarjojen kausali
teettien ja hintatasojen ja/tai niiden yhteneväisyyden
analysoimisesta . Saadakseen selville aiemmin ilmen
neen korvattavuuden ominaispiirteet komissio ottaa
huomioon sellaiset määrälliset todisteet, jotka kestä
vät tiukan tarkastelun .

35 . Tuotemarkkinoiden määrittelemisen kannalta merki
tykselliset tiedot voidaan luokitella seuraavasti :

Markkinoiden määrittelyssä tarvittavat tiedot — tuot
teen ulottuvuus

40 . Asiakkaiden ja kilpailijoiden näkemykset. Komissio
ottaa usein yhteyttä tutkittavana olevien yritysten
tärkeimpiin asiakkaisiin ja kilpailijoihin saadakseen
selville niiden käsitykset tuotemarkkinoiden rajoista
sekä suurimman osan asiatiedoista , jotka se tarvitsee
voidakseen päättää markkinoiden laajuudesta . Ko

36 . Analysoimalla tuotteen ominaisuudet ja sen käyttö
tarkoituksen komissio voi ensimmäisenä askeleena
rajata mahdollisten korvaavien tuotteiden tutkimista.
Tuotteen ominaisuudet ja sen käyttötarkoitus eivät
kuitenkaan riitä sen päättelemiseen, ovatko tuotteet
kysynnän kannalta toisensa korvaavia. Toiminnalli
nen vaihdettavuus tai samanlaiset ominaisuudet eivät
itsessään ehkä ole riittäviä perusteita, koska asiakkai
den herkkyys suhteellisten hintojen muutoksiin voi
riippua myös muista seikoista . Esimerkiksi autojen

( 5 ) Tuotteen X kysynnän hintajoustolla mitataan tuotteen X ky
synnän reagointia prosentuaaliseen muutokseen sen hin
nassa . Tuotteiden X ja Y ristijoustolla mitataan tuotteen X
kysynnän reagointia prosentuaaliseen muutokseen Y:n hin
nassa .
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missio ottaa huomioon asiakkaiden ja kilpailijoiden
perustellut vastaukset siihen, mitä tapahtuisi, jos tar
kasteltavana olevien tuotteiden suhteelliset hinnat
nousisivat kyseisellä maantieteellisellä alueella jonkin
verran (esimerkiksi 5—10 prosenttia), jos vastausten
tueksi löytyy riittävästi asiatodisteita .

asiakasryhmä voi muodostaa kapeammat, erilliset
markkinat, joilla tällaiseen ryhmään saatetaan koh
distaa hintasyrjintää. Tämä tapahtuu yleensä silloin,
kun täytetään kaksi ehtoa : a) myyntihetkellä voidaan
selvästi osoittaa, mihin ryhmään yksittäinen asiakas
kuuluu, ja b) asiakkaiden välinen kauppa tai kolman
sien osapuolten toimiminen välittäjinä ei ole mahdol
lista .

Markkinoiden määrittelyssä tarvittavat tiedot —
maantieteellinen ulottuvuus

41 . Asiakkaiden mieltymykset. Kulutustavaroiden suhteen
komissiolla voi olla vaikeuksia kerätä loppuasiakkai
den suoria mielipiteitä korvaavista tuotteista . Komis
sio saa merkityksellisten markkinoiden rajaamisen
kannalta hyödyllistä tietoa yritysten tilaamista mark
kinatutkimuksista, joita yritykset käyttävät tuotteit
tensa hinnoittelua ja/tai markkinointitoimintaa kos
kevassa päätöksenteossaan . Käyttöä ja asenteita kos
kevat kuluttajatutkimukset, kuluttajien ostotottu
muksia koskevat tiedot, vähittäiskauppiaiden näke
mykset ja yleisemmin osapuolten ja niiden kilpailijoi
den toimittamat markkinatutkimukset otetaan huo
mioon sen selvittämiseksi, pitääkö taloudellisesti
merkittävä osa kuluttajia kahta tuotetta toisensa kor
vaavina. Samalla otetaan huomioon myös merkki
tuotteiden tärkeys kyseisten tuotteiden osalta. Asia
nosaisten yritysten tai niiden kilpailijoiden nimen
omaan sulautumamenettelyä tai asetuksen n:o 17
mukaista menettelyä varten tekemissä markkinatutki
muksissa käytetyt metodit tutkitaan -yleensä erittäin
perusteellisesti . Toisin kuin aikaisempia tutkimuksia,
niitä ei ole tehty osana tavanomaista liiketoimintaa
sitä koskevien päätösten tekemistä varten .

44 . Maantieteellisten markkinoiden määrittelyn kannalta
komissio pitää seuraavia tietoja merkityksellisinä :

45 . Todisteet tilausten siirtämisestä aiemmin muille alu
eille. Tietyissä tapauksissa saadaan ehkä todisteita
hintojen muutoksista eri alueiden välillä ja tästä seu
raavista asiakkaiden reaktioista. Tuotemarkkinoiden
määrittelyssä käytettäviä laadullisia testejä voidaan
yleensä käyttää myös maantieteellisten markkinoiden
määrittelyssä muistaen kuitenkin , että kansainväliset
hintavertailut voivat olla monimutkaisempia johtuen
useista tekijöistä, kuten valuuttakurssivaihteluista,
verotuksesta ja tuotteiden erilaistamisesta.42 . Esteet ja kustannukset, joita liittyy kysynnän siirtymi

seen mahdollisiin korvaaviin tuotteisiin. Useat esteet
ja kustannukset voivat johtaa siihen, että komissio
päättelee kahden ensi näkemältä toisensa korvaavan
tuotteen kuuluvan eri tuotemarkkinoille . Ei ole mah
dollista laatia täydellistä luetteloa kaikista korvaa
vuuden esteistä tai vaihtamiseen liittyvistä kustan
nuksista . Tällaiset esteet ja vaikeudet voivat johtua
useista syistä, ja päätöksissään komissio onkin ja tör
männyt muun muassa sääntelystä tai muunlaisesta
valtion toiminnasta aiheutuviin esteisiin, jalostus
markkinoista johtuviin rajoituksiin, vaihtoehtoisten
tuotantopanosten edellyttämiin huomattaviin pää
omainvestointeihin tai niistä aiheutuvaan tuotannon
laskuun, asiakkaiden sijaintiin, tuotantoprosessiin
edellyttämiin erityisiin investointeihin, koulutus- ja
henkilöstöinvstointeihin , koneiden uusimiseen tai
muihin investointeihin sekä epävarmuuteen tunte
mattomien tavarantoimittajien laadusta ja maineesta .

46 . Kysynnän ominaispiirteet. Merkityksellisen tuotteen
kysynnälle tyypilliset piirteet voivat itsessään määrätä
maantieteellisten markkinoiden laajuuden. Kansal
liset mieltymykset tai mieltymys kotimaisiin merkkei
hin, kieli , kulttuuri ja elämäntapa sekä paikallisen
läsnäolon tarve voivat rajoittaa merkittävästi kilpai
lun maantieteellistä ulottuvuutta.

47 . Asiakkaiden ja kilpailijoiden näkemykset. Tarvittaessa
komissio ottaa yhteyttä tutkittavana olevien yritysten
tärkeimpiin asiakkaisiin ja kilpailijoihin saadakseen
selville niiden käsitykset maantieteellisten markkinoi
den rajoista sekä suurimman osan asiatiedoista , jotka
se tarvitsee voidakseen päättää markkinoiden laajuu
desta, jos näkemysten tueksi löytyy riittävästi asiato
disteita .

43 . Erilaiset asiakasryhmät ja hintasyrjintä. Selkeiden
asiakasryhmien olemassaolo voi rajoittaa tuotemark
kinoiden laajuutta. Kyseessä olevan tuotteen selkeä
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merkityksellisiä . Tämä ei merkitse sitä, että jokai
sessa yksittäisessä tapauksessa on tarpeen kerätä tie
toja kaikista näistä tekijöistä ja arvioida niistä jokai
nen . Käytännössä usein jo osa tekijöistä riittää pää
telmän tekemiseksi, kuten komission aiempi päätös
käytäntö osoittaa .

48 . Ostotottumusten maantieteelliset ominaispiirteet tar
kasteluhetkellä. Tarkastelemalla ostotottumusten
maantieteellisiä ominaispiirteitä saadaan hyödyllistä
tietoa maantieteellisten markkinoiden mahdollisesta
ulottuvuudesta. Maantieteelliset markkinat katsotaan
yleensä yhteisön laajuisiksi , jos asiakkaat voivat
tehdä hankintansa samoin ehdoin kaikista Euroopan
yhteisössä tai Euroopan talousalueella sijaitsevista
yrityksistä tai hankkivat tuotteensa tehokkaan tarjo
uskilpailumenettelyn kautta, johon kaikki Euroopan
yhteisössä tai Euroopan talousalueella sijaitsevat yri
tykset voivat osallistua .

IV. MARKKINAOSUUKSIEN LASKEMINEN

49 . Kauppavirrat/toimitusmuodot. Jos asiakkaita on niin
paljon, että tätä kautta ei voida saada selvää kuvaa
maantieteellisistä ostotottumuksista, voidaan vaihto
ehtoisesti käyttää kauppavirtoja koskevia tietoja, jos
merkityksellisistä tuotteista on saatavilla riittävän yk
sityiskohtaisia tilastoja. Kauppavirrat ja ennen kaik
kea niihin johtaneet syyt tarjoavat maantieteellisten
markkinoiden määrittelemisen kannalta hyödyllistä
tietoa, mutta eivät kuitenkaan ole riittäviä yksinään .

53 . Merkityksellisten markkinoiden määrittäminen sekä
tuote- että maantieteellisen ulottuvuuden kannalta
auttaa selvittämään kyseisillä markkinoilla toimivat
tavarantoimittajat ja asiakkaat/kyluttajat. Tämän pe
rusteella voidaan laskea markkinoiden koko sekä jo
kaisen toimittajan markkinaosuus sen perusteella,
kuinka paljon tämä myy merkityksellisiä tuotteita
merkityksellisellä alueella . Käytännössä markkinoi
den kokonaissuuruus ja markkinaosuudet saadaan
usein markkinlähteistä eli yritysten arvioinneista,
teollisuuden konsulteilta tilatuista tutkimuksista ja /
tai ammattiyhdistyksiltä . Jos näin ei ole tai käytettä
vissä olevat arviot eivät ole luotettavia, komissio pyy
tää yleensä jokaista merkityksellisten markkinoiden
toimittajaa ilmoittamaan oman myyntinsä, jotta ko
missio voi arvioida markkinoiden kokonaissuuruu
den ja markkinaosuudet .

54 . Vaikka markkinaosuuksien laskeminen usein perus
tuukin myyntiin, on myös muita tekijöitä, jotka tar
kasteltavasta tuotteesta tai teollisuudenalasta riip
puen voivat tarjota hyödyllisiä tietoja . Tällaisia ovat
kapasiteetti , tarjontamarkkinoilla toimivien yritysten
määrä, ilmailu- ja avaruusteollisuudessa alusten
määrä tai kaivosteollisuuden kaltaisilla aloilla myös
omistetut varannot.

50 . Esteet ja kustannukset, joita aiheutuu tilausten siirtä
misestä muualla sijaitseville yrityksille. Rajat ylittävien
ostojen tai kauppavirtojen puuttuminen ei välttä
mättä merkitse sitä, että markkinat kattavat enintään
kotimaan . Esteet, jotka eristävät kansalliset markki
nat, on tunnistettava ennen kuin voidaan päätellä
merkityksellisten maantieteellisten markkinoiden ole
van tällaisessa tapauksessa kansalliset. Kuljetuskus
tannusten vaikutus ja lainsäädännöstä tai kyseisten
tuotteiden luonteesta aiheutuvat kuljetusrajoitukset
ovat ehkä selvin seikka, joka estää asiakkaita siirtä
mästä tilauksiaan muille alueille . Kuljetuskustannuk
set rajoittavat yleensä tilaa vievien, halpojen tuottei
den maantieteellisiä markkinoita, vaikkakin on muis
tettava, että muihin kustannuksiin (työvoimakustan
nukset, raaka-aineet) liittyvät hyödyt voivat kompen
soida kuljetuksiin liittyvät haitat. Mahdollisuus käyt
tää alueellisia jakelukanavia , tietyillä aloilla edelleen
vallitsevat sääntelyesteet, kiintiöt ja tullit voivat myös
muodostaa esteitä, jotka eristävät maantieteellisen
alueen sen ulkopuolisten yritysten taholta tulevalta
kilpailulta . Muissa maissa sijaitsevilta yrityksiltä teh
täviin hankintoihin liittyvät huomattavat vaihtamis
kustannukset muodostavat myös tällaisia esteitä .

55 . Yleisesti ottaen sekä myyntimäärät että myynnin
arvo tarjoavat hyödyllistä tietoa. Jos kyseessä ovat
erilaistetut tuotteet, otetaan yleensä huomioon
myynnin arvo ja siihen liittyvät markkinaosuudet,
jotta saataisiin paremmin selville jokaisen toimittajan
suhteellinen asema ja vahvuus .

V. MUITA HUOMIOITA

51 . Keräämiensä tietojen perusteella komissio määritte
lee maantieteelliset markkinat, jotka voivat ulottua
paikallisista maailmanlaajuisiin, ja komission aiem
mista päätöksistä löytyykin esimerkkejä sekä paikal
lisista että maailmanlaajuisista markkinoista .

56 . Tietyillä alueilla edellä kuvailtujen periaatteiden so
veltamisessa on oltava huolellisia. Näin on esimer
kiksi silloin, kun tarkastellan primääri- ja sekundää
rimarkkinoita ja erityisesti silloin, kun yritysten käyt
täytymistä tiettynä ajankohtana on tarkasteltava 86
artiklan nojalla . Tällaisissa tapauksissa markkinoiden
määrittely tapahtuu samalla tavoin eli asiakkaiden
reaktiot suhteellisiin hintamuutoksiin arvioidaan os
topäätösten perusteella ottaen kuitenkin huomioon
lähimarkkinoiden asettamat rajoitukset korvaamis
mahdollisuuksille . Esimerkiksi varaosien kaltaisten

52 . Edellisissä kohdissa kuvaillaan erilaisia tekijöitä,
jotka voivat olla markkinoiden määrittelyn kannalta
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nen alue voi muodostaa merkitykselliset maantieteel
liset markkinat. Jos tehtaat kuitenkin sijaitsevat siten,
että toimitusalueet ovet huomattavassa määrin pääl
lekkäisiä, on mahdollista , että kyseisten tuotteiden
hinnoittelua rajoittaa korvaavien tuotteiden ketjure
aktio, joka johtaa merkityksellisten markkinoiden
määrittelemiseen laajemmiksi . Samoja perusteluita
voidaan käyttää, jos tuotteen B kysyntä korvaa tuot
teen A ja C. Vaikka tuote A ja C eivät olekaan suo
raan toisensa korvaavia tuotteita, niiden voidaan to
deta olevan samoilla merkityksellisillä tuotemarkki
noilla, koska molempien hinnoittelua voi rajoittaa se,
että ne voidaan korvata tuotteella B.

sekundäärituotteiden markkinat voidaan määritellä
kapeiksi, jos yhteensopivuus primäärituotteen kanssa
on tärkeää. Jos yhteensopivia sekundäärituotteita on
vaikea löytää ja samanaikaisesti primäärituotteet ovat
kalliita ja pitkäikäisiä, sekundäärituotteiden hinnan
korotukset voivat olla kannattavia. Erilaiseen mark
kinoiden määritelmään voidaan päätyä, jos sekun
däärituotteet voidaan helposti korvata toisillaan tai
jos primäärituotteet ovat sellaisia, että kuluttajat voi
vat reagoida nopeasti ja suoraan sekundäärituotteen
hinnankorotuksiin .

57 . Tietyissä tapauksissa korvaavien tuoteketjujen ole
massaolo voi johtaa sellaisten merkityksellisten
markkinoiden määrittelyyn, joilla markkinoiden ääri
alueilla olevat tuotteet tai alueet eivät ole suoraan
korvattavissa . Esimerkkinä tällaisesta on sellaisen
tuotteen maantieteellinen ulottuvuus , johon liittyy
suuret kuljetuskustannukset. Tällöin kuljetuskustan
nukset rajoittavat toimitukset tehtaalta tiettyyn alu
eeseen kunkin tehtaan ympärillä . Periaatteessa tällai

58 . Jotta merkityksellisiä markkinoita voitaisiin yksittäi
sessä tapauksessa laajentaa korvaavien ketjujen
vuoksi , tästä on oltava käytännön esimerkkejä, kuten
korvaavan ketjun ääripäässä olevien tuotteiden hin
tojen keskinäinen riippuvuus . Hintatason ketjun mo
lemmissa päissä olisi myös oltava suunnilleen sama.

Tiedonanto Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 85 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan
kuulumattomista vähämerkityksisistä sopimuksista

(97/C 372/04)
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

I. yksityiskohtaisesti , mitkä edellytykset kyseisten sopi
musten on täytettävä, jotta niihin ei sovelleta kartel
likieltoa. Komissio pyrkii tällä tiedonannolla täsmen
tämään 85 artiklan 1 kohdan soveltamisalaa yritysten
välisen yhteistyön helpottamiseksi . Tällä tiedonan
nolla korvataan 3 päivänä syyskuuta 1986 annettu
komission tiedonanto (4 ).

1 . Komissio katsoo, että on tärkeää helpottaa yritysten
välistä yhteistyötä, jos tällainen yhteistyö on talou
dellisessa mielessä toivottavaa ja jos siitä ei aiheudu
kilpailupoliittisia ongelmia . Tämän vuoksi komissio
on julkaissut yritysten välistä yhteistyötä koskevista
sopimuksista , päätöksistä ja yhdenmukaistetuista me
nettelytavoista ( ® ) tiedonannon, jossa luetellaan
joukko sopimuksia, joiden ei niiden luonteen vuoksi
voida katsoa rajoittavan kilpailua. Samaten komissio
toteaa alihankintasopimuksia koskevassa tiedonan
nossaan (2 ), että tällaiset sopimukset, jotka tarjoavat
kaikille yrityksille mahdollisuuden kehittyä , eivät
kuulu EY:n perustamissopimuksen 85 artiklan 1
kohdan soveltamisalaan . Tiedonannossa yhteistoi
minnallisten yhteisyritysten arvioinnista (J ) kuvaillaan

2 . Perustamissopimuksen 85 artiklan 1 kohdassa kielle
tään sellaiset sopimukset, jotka ovat omiaan vaikut
tamaan jäsenvaltioiden väliseen kauppaan ja joiden
tarkoituksena tai vaikutuksena on estää , rajoittaa tai
vääristää kilpailua yhteismarkkinoilla . Euroopan yh
teisöjen tuomioistuimen mukaan sopimukset, joiden
vaikutus yhteisön sisäiseen kauppaan tai kilpailuun ei
ole tuntuva, eivät kuulu määräyksen soveltamisalaan .
Sopimukset, jotka eivät ole omiaan vaikuttamaan
tuntuvasti jäsenvaltioiden väliseen kauppaan, eivät
kuulu 85 artiklan soveltamisalaan, ja niitä on siis ar
vioitava ainoastaan kansalllisen lainsäädännön perus
teella ja yhteydessä . Samoin on käsiteltävä sopimukO EYVL C 75 , 29.7.1968 , s . 3 , oikaistu EYVL C 84 , 28.8.1968 ,

s . 14 .

(2 ) EYVL C 1 , 3.1.1979 , s . 2 .
O EYVL C 43 , 16.2.1993 , s . 2 . C ) EYVL C 231 , 12.9.1986 , s. 2 .


