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II
(Tiedonannot)

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN JA LAITOSTEN
TIEDONANNOT

EUROOPAN KOMISSIO
Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen
(Asia COMP/M.5688 – Alstom/Bharat Forge/JV Companies)
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2010/C 58/01)
Komissio päätti 27 päivänä tammikuuta 2010 olla vastustamatta edellä mainittua keskittymää ja todeta sen
yhteismarkkinoille soveltuvaksi. Päätös perustuu neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 6 artiklan 1
kohdan b alakohtaan. Päätöksen koko teksti on saatavilla vain englannin ja se julkistetaan sen jälkeen
kun siitä on poistettu mahdolliset liikesalaisuudet. Päätös on saatavilla:
— komission kilpailun pääosaston verkkosivuilla (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/); sivuilla
on monenlaisia hakukeinoja sulautumapäätösten löytämiseksi, muun muassa yritys-, asianumero-, päi
vämäärä- ja alakohtaiset hakemistot,
— sähköisessä muodossa EUR-Lex-sivustolta (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) asiakirjanumerolla
32010M5688. EUR-Lex on Euroopan yhteisön oikeuden online-tietokanta.
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IV
(Tiedotteet)

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN JA LAITOSTEN TIEDOTTEET

EUROOPAN KOMISSIO
Euron kurssi (1)
9. maaliskuuta 2010
(2010/C 58/02)
1 euro =
Rahayksikkö

USD

Yhdysvaltain dollaria

JPY

Japanin jeniä

DKK

Tanskan kruunua

GBP
SEK

Kurssi

1,3557
121,72

Rahayksikkö

AUD

Australian dollaria

Kurssi

1,4938

CAD

Kanadan dollaria

7,4417

HKD

Hongkongin dollaria

Englannin puntaa

0,90640

NZD

Uuden-Seelannin dollaria

1,9432

Ruotsin kruunua

9,7280

SGD

Singaporin dollaria

1,8990

CHF

Sveitsin frangia

1,4626

KRW

Etelä-Korean wonia

ISK

Islannin kruunua

ZAR

Etelä-Afrikan randia

NOK

Norjan kruunua

8,0410

CNY

Kiinan juan renminbiä

9,2544

BGN

Bulgarian leviä

1,9558

HRK

Kroatian kunaa

7,2628

CZK

Tšekin korunaa

25,666

IDR

Indonesian rupiaa

EEK

Viron kruunua

15,6466

MYR

Malesian ringgitiä

HUF

Unkarin forinttia

PHP

Filippiinien pesoa

62,035

LTL

Liettuan litiä

3,4528

RUB

Venäjän ruplaa

40,3985

LVL

Latvian latia

0,7084

THB

Thaimaan bahtia

44,379

267,20

1,3962
10,5208

1 538,21
10,0980

12 487,33
4,5301

PLN

Puolan zlotya

3,8954

BRL

Brasilian realia

RON

Romanian leuta

4,1000

MXN

Meksikon pesoa

17,2072

TRY

Turkin liiraa

2,0894

INR

Intian rupiaa

61,8270

(1) Lähde: Euroopan keskuspankin ilmoittama viitekurssi.
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EUROOPAN KESKUSPANKKI
EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTON LAUSUNTO,
annettu 4 päivänä maaliskuuta 2010
Euroopan keskuspankin varapuheenjohtajan nimittämistä koskevasta Euroopan unionin neuvoston
suosituksesta
(CON/2010/19)
(2010/C 58/03)
Johdanto ja oikeusperusta
Euroopan keskuspankki (EKP) vastaanotti 24 päivänä helmikuuta 2010 Eurooppa-neuvoston puheenjohta
jalta pyynnön antaa lausunto Euroopan keskuspankin varapuheenjohtajan nimittämistä koskevasta Euroopan
unionin neuvoston suosituksesta.
EKP:n neuvoston toimivalta antaa lausunto perustuu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen
283 artiklan 2 kohtaan.
Yleiset huomautukset
1. Euroopan unionin neuvoston suosituksessa, joka annettiin Eurooppa-neuvostolle ja josta kuullaan Euroo
pan parlamenttia ja EKP:n neuvostoa, suositellaan Vítor CONSTÂNCION nimittämistä EKP:n varapuheen
johtajaksi kahdeksan vuoden toimikaudeksi 1 päivästä kesäkuuta 2010 alkaen.
2. EKP:n neuvosto toteaa, että esitetty ehdokas on henkilö, jolla on Euroopan unionin toiminnasta tehdyn
sopimuksen 283 artiklan 2 kohdassa edellytetty arvostettu asema ja ammattikokemus rahatalouden tai
pankkitoiminnan alalla.
3. EKP:n neuvosto ei vastusta Euroopan unionin neuvoston suositusta nimittää Vítor CONSTÂNCIO EKP:n
varapuheenjohtajaksi.
Annettu Frankfurt am Mainissa 4 päivänä maaliskuuta 2010.
EKP:n puheenjohtaja
Jean-Claude TRICHET
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V
(Lausunnot)

KILPAILUPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

EUROOPAN KOMISSIO
VALTIONTUKI – SUOMI
Valtiontuki C 12/09 (ex N 19/09) – Järvi-Suomen Portti Osuuskunnan hyväksi mahdollisesti
myönnetyt valtiontukitoimenpiteet
Kehotus huomautusten esittämiseen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 108 artiklan
2 kohdan mukaisesti
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2010/C 58/04)
Komissio on ilmoittanut 15. joulukuuta 2009 päivätyllä, tätä tiivistelmää seuraavilla sivuilla todistusvoimai
sella kielellä toistetulla kirjeellä Suomelle päätöksestään aloittaa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn
sopimuksen 108 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu menettely, joka koskee mainittuja toimenpiteitä.
Asianomaiset voivat esittää huomautuksensa toimenpiteistä, joita koskevan menettelyn komissio aloittaa,
kuukauden kuluessa tämän tiivistelmän ja sitä seuraavan kirjeen julkaisemisesta. Huomautukset on lähetet
tävä osoitteeseen:
European Commission
Directorate-General for Competition
State aid Greffe
Office: SPA3, 6/5
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
Faksi +32 22961242
Huomautukset toimitetaan Suomelle. Huomautusten esittäjä voi pyytää kirjallisesti henkilöllisyytensä luot
tamuksellista käsittelyä. Tämä pyyntö on perusteltava.
TIIVISTELMÄ

päivätyllä kirjeellä. Suomen viranomaiset toimittivat lisätietoja
sähköpostitse 3. marraskuuta 2009.

I MENETTELY
Suomen viranomaiset ilmoittivat Järvi-Suomen Portti Osuuskun
nalle takauksena ja velkojen uudelleenjärjestelyn muodossa
myönnetystä pelastamistuesta 15. tammikuuta 2009 (valtiontu
kiasia N 19/2009). Komissio teki 8. huhtikuuta 2009 päätöksen
muodollisen tutkintamenettelyn aloittamisesta ilmoitetun toi
menpiteen ja useiden aikaisemmin myönnettyjen toimenpiteiden
osalta. Suomen viranomaiset toimittivat menettelyn aloittamista
koskevan päätöksen jälkeen tietoja 13. toukokuuta 2009 päivä
tyllä kirjeellä. Menettelyn aloittamista koskevan päätöksen jul
kaisemisen (EUVL C 134, 13.6.2009, s. 16) jälkeen eräs kolmas
osapuoli toimitti huomautuksia. Komissio pyysi 31. heinäkuuta
2009 Suomen viranomaisia esittämään näistä omat huomautuk
sensa, ja Suomen viranomaiset vastasivat 28. elokuuta 2009

II KUVAUS
Kyseisten toimenpiteiden edunsaaja, Järvi-Suomen Portti Osuus
kunta, toimii elintarvikealalla. Yritys sijaitsee Euroopan unionin
toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT-sopimus) 107 artiklan
3 kohdan c alakohdan mukaisella aluetukikelpoisella alueella.

Järvi-Suomen Portti Osuuskunta on ollut tuomioistuimen valvo
massa saneerausmenettelyssä 1. joulukuuta 2004 alkaen. Sanee
rausohjelma, johon sisältyy velkojen osittainen vähentäminen ja
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uudelleen järjestäminen, kestää 1. heinäkuuta 2015 saakka. En
nen tuomioistuimen valvoman saneerausmenettelyn alkamista
yritys oli vaikeuksissa. Tilanne säilyi vaikeana kyseisen sanee
rausmenettelyn aikana, ja Suomen veroviranomaiset tekivät kah
desti hakemuksen yritystä koskevasta konkurssimenettelystä.
Konkurssimenettely lopetettiin kesällä 2009.
Muodollisen tutkintamenettelyn aloittamisen jälkeen osoittautui,
että vuosina 2000–2008 Mikkelin kaupunki oli toteuttanut
useita muita toimenpiteitä Järvi-Suomen Portti Osuuskunnan
hyväksi. Näitä olivat maan luovuttaminen ilman vastiketta,
maan ostaminen yritykseltä, yhteensä noin 2,3 miljoonan euron
suuruisten lainatakausten myöntäminen, osakkeiden ostaminen
ja velkojen poistaminen tilinpäätöksestä. Vuosina 2004–2008
Finnvera Oyj myönsi Järvi-Suomen Portti Osuuskunnalle yh
teensä 430 000 euron lainat ja 4,06 miljoonan euron lainata
kaukset.
III ARVIOINTI
Tässä vaiheessa komissio katsoo edellä kuvailtujen lisätoimenpi
teiden osalta, että ne saattavat olla SEUT-sopimuksen
107 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua valtiontukea. Komissiolla
ei ole varmuutta erityisesti siitä, voisivatko kyseiset toimenpiteet
olla markkinataloussijoittajaperiaatteen mukaiset. Komission on
tutkittava asiaa vielä tarkemmin.

C 58/5

1. MENETTELY
(1) Suomen viranomaiset ilmoittivat 15 päivänä tammikuuta
2009 Järvi-Suomen Portti Osuuskunnalle (jäljempänä
’Järvi-Suomen Portti’) myönnetystä pelastamistuesta (valti
ontukiasia N 19/2009). Ilmoituksen alustavassa tutkin
nassa esitettiin epäilyjä ilmoitetun tukitoimenpiteen sovel
tuvuudesta sisämarkkinoille. Tämän vuoksi komissio aloitti
8. huhtikuuta 2009 ilmoitettuja toimenpiteitä ja useita
aikaisemmin toteutettuja toimenpiteitä koskevan muodol
lisen tutkintamenettelyn. Suomen viranomaiset toimittivat
lisätietoja kirjeitse 13 päivänä toukokuuta 2009.
(2) Päätös muodollisen tutkintamenettelyn aloittamisesta jul
kaistiin
Euroopan
unionin
virallisessa
lehdessä
13 päivänä kesäkuuta 2009 (2). Komissio kehotti asian
omaisia esittämään huomautuksensa kyseisistä toimenpi
teistä. Yksi kolmas osapuoli toimitti tietoja 13 päivänä
heinäkuuta 2009. Komissio pyysi 31 päivänä heinäkuuta
2009 Suomen viranomaisia esittämään tästä omat huo
mautuksensa, ja Suomen viranomaiset vastasivat
28 päivänä elokuuta 2009 päivätyllä kirjeellä. Suomen
viranomaiset
toimittivat
lisätietoja
sähköpostitse
3 päivänä marraskuuta 2009.
2. TUENSAAJA
2.1 Järvi-Suomen Portti Osuuskunta

Jos kyseiset toimenpiteet katsotaan valtiontueksi, komission on
tutkittava, voisiko tuki olla SEUT-sopimuksen 107 artiklan 2 tai
3 kohdan mukaista. Ennen vuotta 2004, ts. aikana jolloin yritys
ei näytä olleen vaikeuksissa, toteutetut toimenpiteet saattaisivat
olla alueellisia valtiontukia koskevien suuntaviivojen mukaiset,
koska yritys sijaitsi kyseisenä aikana alueella, jolla voidaan
myöntää aluetukea SEUT-sopimuksen 107 artiklan 3 kohdan
a alakohdan nojalla. Vuodesta 2004 alkaen, ts. aikana, jolloin
yrityksen katsotaan olleen vaikeuksissa, toteutetut toimenpiteet
voivat olla pelastamis- ja rakenneuudistustukea koskevien suun
taviivojen mukaiset. Komissiolla ei ole tällä hetkellä riittävästi
tietoja päätelläkseen, soveltuvatko kyseiset toimenpiteet sisä
markkinoille edellä mainittujen poikkeusten tai muun oikeus
perustan nojalla.
IV PÄÄTELMÄT
Edellä esitetyn perusteella komissio on päättänyt laajentaa
SEUT-sopimuksen 108 artiklan 2 kohdan mukaista muodollista
tutkintamenettelyä edellä kuvailtuihin toimenpiteisiin.

KIRJEEN TEKSTI

”Komissio ilmoittaa Suomelle, että tutkittuaan Suomen viran
omaisten toimittamat edellä mainittua tukea koskevat tiedot
komissio
on
päättänyt
laajentaa
SEUT-sopimuksen
108 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä (1).
(1) Joulukuun 1 päivänä 2009 EY:n perustamissopimuksen 87 ja
88 artiklasta on tullut SEUT-sopimuksen 107 ja 108 artikla. Kyseiset
kaksi määräyskokonaisuutta ovat asiasisällöltään samanlaiset. Tässä
päätöksessä viittaukset Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi
muksen (SEUT-sopimus) 107 ja 108 artiklaan on ymmärrettävä so
veltuvin osin viittauksiksi EY:n perustamissopimuksen 87 ja
88 artiklaan.

(3) Järvi-Suomen Portti on osuuskunta, jonka päätoimipaikka
on Mikkelissä, ja sen Itä-Suomessa sijaitsevat tuotantotilat
ovat Mikkelissä ja Kouvolassa. Itä-Suomi on SEUT-sopi
muksen 107 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukainen
aluetukikelpoinen alue. Osuuskunta perustettiin vuonna
1914. Yhtiön nimeksi tuli vuonna 1949 Osuusteurastamo
Karjaportti ja vuodesta 2003 alkaen se on ollut Järvi-Suo
men Portti. Järvi-Suomen Portilla on 300 työntekijää sekä
100–120 kausityöntekijää keväällä ja kesällä.
(4) Järvi-Suomen Portti toimii elintarvikealalla. Se jalostaa lihaa
erilaisiksi tuotteiksi, esimerkiksi lihapulliksi ja makkaroiksi.
Tämän lisäksi osuuskunta myy pakattua lihaa, lihapaloja ja
ruhoja. Järvi-Suomen Portilla on erittäin vähän vientiä mui
hin jäsenvaltioihin. Muihin jäsenvaltioihin suuntautuneen
viennin arvo oli 0,5 miljoonaa euroa vuonna 2008.
2.2 Järvi-Suomen Portin taloudellinen tilanne
(5) Järvi-Suomen Portti on ollut 1 päivänä joulukuuta 2004
alkaen yrityksen saneerauksesta annetun lain (47/1993)
mukaisen, tuomioistuimen valvoman saneerausmenettelyn
kohteena (jäljempänä ’tuomioistuimen valvoma sanee
rausmenettely’). Saneerausohjelmaan sisältyy muun muassa
yksityisten ja julkisten velkojien Järvi-Suomen Portille
myöntämien velkojen osittainen vähentäminen ja uudel
leenjärjestely. Ohjelman hyväksyi Mikkelin käräjäoikeus
30 päivänä tammikuuta 2006. Saneerausohjelman kesto
on kymmenen vuotta (1 päivään heinäkuuta 2015). Vuo
sina 2004–2008 Järvi-Suomen Portti vähensi henkilökun
taansa 372:lla ja ulkoisti joitain toimintoja, kuten hankin
nat sekä teurastamo- ja leikkaamotoiminnot.
(2) EUVL C 134, s. 16.
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(6) Ennen tuomioistuimen valvoman saneerausmenettelyn al
kamista yritys oli vaikeuksissa. Suomen viranomaisten toi
mittamien taseiden mukaan Järvi-Suomen Portin alijäämä
oli 6 miljoonaa euroa vuonna 2003 ja 10,7 miljoonaa
euroa vuonna 2004. Liikevaihto supistui. Lisäksi näyttää
siltä, ettei Järvi-Suomen Portti pystynyt maksamaan velko
jaan vuonna 2004 (1).
(7) Yrityksen tilanne säilyi vaikeana tuomioistuimen valvoman
saneerausmenettelyn aikana. Vuonna 2005 Järvi-Suomen
Portin alijäämä oli 9,2 miljoonaa euroa. Vuonna 2006
yritys kirjasi 4,3 miljoonan euron ylijäämän, mutta ali
jäämä ennen satunnaisia eriä oli 4,5 miljoonaa euroa (2).
Vuonna 2007 yrityksen alijäämä oli 7,9 miljoonaa euroa ja
vuonna 2008 2,8 miljoonaa euroa. Liikevaihto on supis
tunut jatkuvasti vuodesta 2003. Kyseisenä vuonna se oli
128 miljoonaa euroa ja vuonna 2008 81 miljoonaa euroa.
(8) Veroviranomaiset jättivät kahdesti vuonna 2008 Järvi-Suo
men Porttia koskevan konkurssihakemuksen. Ensimmäi
sessä hakemuksessa, joka tehtiin 7 päivänä lokakuuta
2008, ne vaativat osuuskuntaa maksamaan 461 578,74
euroa. Veroviranomaiset peruuttivat hakemuksen myöhem
min. Joulukuun 1 päivänä 2008 jätettiin uusi hakemus,
jossa esitettiin 981 658,16 euron maksuvaatimus. Lehtitie
tojen mukaan Järvi-Suomen Porttia koskeva konkurssime
nettely lopetettiin kesäkuussa 2009, sillä osuuskunnan väi
tetään maksaneen verovelkansa.
3. TOIMENPITEIDEN KUVAUS
(9) Muodollisen tutkintamenettelyn aloittamista koskevan pää
töksen jälkeen komissio sai 13 päivänä heinäkuuta 2009
kolmannelta osapuolelta tietoja Järvi-Suomen Portin hy
väksi toteutetuista toimenpiteistä, ja Suomen viranomais
ten 13 päivänä toukokuuta 2009 ja 28 päivänä elokuuta
2009 päivätyt huomautukset. Kyseiset toimenpiteet toteu
tettiin niiden toimenpiteiden lisäksi, jotka kuuluvat
8 päivänä huhtikuuta 2009 tehdyn muodollisen tutkinta
menettelyn aloittamista koskevan päätöksen piiriin, ja niitä
kuvaillaan seuraavassa.
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siltä, että Mikkelin kaupunki tarjosi tontin, kunnallisteknii
kan ja muut vaadittavat tekniset työt ilman vastiketta, ts.
Järvi-Suomen Portti ei maksanut ostohintaa.
3.1.2 Maa-alueen osto
(11) Mikkelin kaupunki osti Järvi-Suomen Portilta vuonna
2002 kuusi kiinteistöä ja yhden rakennuksen vuokrasopi
muksineen. Kokonaisostohinta oli noin 7 miljoonaa euroa.
3.1.3 Maaliskuun 8 päivänä 2004 myönnetty takaus
(12) Maaliskuun 8 päivänä 2004 tehdyllä päätöksellä Mikkelin
kaupunginvaltuusto myönsi omavelkaisen takauksen Kes
kinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiolan (jäljempänä ’Ta
piola’) myöntämälle 607 054,55 euron lainalle. Takaus
kattoi kymmenen vuoden ajaksi myönnetyn lainan täysi
määräisesti. Kyseinen laina ja takaus korvasivat Tapiolan
aikaisemmin myöntämän lainan, jolle Mikkelin kaupunki
oli alun perin myöntänyt takauksen 2 päivänä marraskuuta
1992 tekemällään päätöksellä. Takaus myönnettiin ilman
palkkiota omavelkaisena takauksena, jossa takaaja vastaa
lainan pääomasta aivan kuin omasta velastaan. Tämä tar
koittaa sitä, että velkoja voisi pyytää velan suoritusta takaa
jalta, kun lainan pääoma erääntyy maksettavaksi.
3.1.4 Toukokuun 10 päivänä 2004 myönnetty takaus
(13) Vuonna 2004 Tapiola päätti myöntää Järvi-Suomen Por
tille kolmen vuoden investointilainan, jonka määrä oli 1,7
miljoonaa euroa. Mikkelin kaupunginvaltuusto päätti
10 päivänä toukokuuta 2004 myöntää ilman palkkiota
omavelkaisen takauksen, joka kattoi lainan täysimääräisesti.
3.1.5 Osakkeiden ostaminen Järvi-Suomen Portilta
(14) Järvi-Suomen Portti myi 2. syyskuuta 2005 50 prosenttia
Kiinteistö Oy Suksimäen osakkeista Mikkelin kaupungin
omistamalle yritykselle. Kauppahinta oli 860 000 euroa.
3.1.6 Jätevesimaksun alentaminen

3.1 Mikkelin kaupungin toteuttamat toimenpiteet
3.1.1 Maa-alueen luovuttaminen
(10) Järvi-Suomen Portille luovutettiin vuonna 2000 tontti Mik
kelin maalaiskunnassa (3) sijaitsevan Tikkalan tuotantolai
toksen rakentamista varten. Kaupungin viranomaiset ra
kensivat kunnallistekniikan alueelle ja sitoutuivat toteutta
maan muita tarvittavia teknisiä töitä, kuten louhinnan ja
maantasauksen, ja vastaamaan muista asiaan liittyvistä kus
tannuksista Järvi-Suomen Portin puolesta. Lisäksi näyttää
(1) Kaupunginvaltuuston 8. maaliskuuta 2004 pidetyn kokouksen pöy
täkirjan mukaan Järvi-Suomen Portti oli aloittanut velkojensa uudel
leen järjestämisen aikaisemmin kyseisenä vuonna ja pyytänyt Mikke
lin kaupunkia lykkäämään vuonna 2004 maksettavia lainaeriä vuo
teen 2005. Laina oli myönnetty vuonna 2000, ja sen oli taannut
Mikkelin kaupunki. Kaupunginvaltuusto oli suostunut lykkäyspyyn
töön.
(2) Satunnaiset erät (luultavasti maan/yritysten myynti) olivat 9 miljoo
naa euroa.
(3) Mikkelin maalaiskunta liitettiin Mikkelin kaupunkiin vuonna 2001.

(15) Järvi-Suomen Portin tuotantolaitosten jätevesimaksua alen
nettiin Mikkelin kaupungin vesilaitoksen 24 päivänä tam
mikuuta 2007 tekemällä päätöksellä.
3.1.7 Velkojen alaskirjaus vuonna 2007
(16) Mikkelin kaupunginhallitus päätti 5 päivänä helmikuuta
2007 tekemällään päätöksellä kirjata vuoden 2006 kirjan
pidossa alas Järvi-Suomen Portilta olevan saatavan, jonka
määrä oli 274 022,93 euroa, ja siirsi velan takaisinperin
nän lainopillisen osaston tehtäväksi.
3.1.8 Velkojen alaskirjaus vuoden 2008 tilinpäätöksestä
(17) Suomen viranomaisten toimittamien tietojen mukaan Mik
kelin kaupunki kirjasi vuoden 2008 tilinpäätöksessään alas
Järvi-Suomen Portin epävarmat saatavat, joiden määrä oli
5,7 miljoonaa euroa.
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3.2 Finnveran toteuttamat toimenpiteet
(18) Suomen viranomaisten toimittamien tietojen mukaan
Finnvera Oyj (1) (jäljempänä ’Finnvera’) myönsi Järvi-Suo
men Portille useita lainoja ja takauksia vuosina
2004–2008.
(19) Lainoja myönnettiin vuosina 2006 ja 2007 seuraavasti:
— Finnvera myönsi 12 päivänä tammikuuta 2006
180 000 euron lainan, jonka korko on kuuden kuu
kauden euribor lisättynä 2 prosenttiyksiköllä vuodessa.
— Finnvera myönsi 6 päivänä heinäkuuta 2007 250 000
euron lainan, jonka korko on kuuden kuukauden eu
ribor lisättynä 2,5 prosenttiyksiköllä vuodessa.
(20) Takauksia myönnettiin vuosina 2004, 2006 ja 2008 seu
raavasti:
— Finnvera myönsi 17 päivänä maaliskuuta 2004 täysi
määräisen takauksen lainalle, jonka määrä oli 91 000
euroa ja takauspalkkio 3 prosenttia vuodessa.
— Finnvera myönsi 14 päivänä syyskuuta 2006 takauk
sen, jonka määrä oli 300 000 euroa ja takauspalkkio
1,65 prosenttia vuodessa. Takaus kattoi [10–20] (2)
prosenttia [1,5–2,2] miljoonan euron lainasta.
— Finnvera myönsi 9 päivänä tammikuuta 2008 takauk
sen, jonka määrä oli 280 000 euroa ja takauspalkkio
2,5 prosenttia vuodessa. Takaus kattoi [75–85] pro
senttia [300 000–400 000] euron lainasta.
4. ARVIOINTI
(21) Selvittääkseen, voisivatko edellä kuvatut toimenpiteet olla
SEUT-sopimuksen 107 artiklassa tarkoitettua valtiontukea
(ks. jäljempänä 4.2 kohta) ja, jos ne ovat valtiontukea,
soveltuisiko kyseinen valtiontuki sisämarkkinoille (ks. jäl
jempänä 4.3 kohta), on määritettävä ajankohta, josta al
kaen Järvi-Suomen Portti on katsottava vaikeuksissa ole
vaksi yritykseksi (ks. jäljempänä 4.1 kohta).
4.1 Vaikeuksissa oleva yritys
(22) Valtiontuesta vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseksi
ja rakenneuudistukseksi annettujen suuntaviivojen (3) (jäl
jempänä ’pelastamis- ja rakenneuudistustukea koskevat
vuoden 2004 suuntaviivat’) mukaan yrityksen voidaan kat
soa olevan vaikeuksissa, jos se ei pysty pysäyttämään tap
piollista kehitystä, joka johtaa lähes varmasti yrityksen toi
(1) Finnvera on valtion omistama erityisrahoitusyhtiö. Yhtiön tarkoituk
sena on tarjota rahoituspalveluja yritystoiminnan, erityisesti pk-yri
tysten, edistämiseksi ja kehittämiseksi ja edistää ja kehittää yritysten
vientitoimintaa ja kansainvälistymistä. Finnveran toiminta perustuu
18. kesäkuuta 1998 valtion erityisrahoitusyhtiöstä annettuun lakiin
(443/1998).
(2) Liikesalaisuus.
(3) Yhteisön suuntaviivat valtiontuesta vaikeuksissa olevien yritysten pe
lastamiseksi ja rakenneuudistukseksi (EUVL C 244, 1.10.2004, s. 2);
voimassaoloaikaa jatkettu komission tiedonannolla valtiontuesta vai
keuksissa olevien yritysten pelastamiseksi ja rakenneuudistukseksi
annettujen yhteisön suuntaviivojen voimassaoloajan pidentämisestä
(EUVL C 156, 9.7.2009, s. 3).
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minnan loppumiseen lyhyellä tai keskipitkällä aikavälillä,
jos viranomaiset eivät puutu tilanteeseen. Pelastamis- ja
rakenneuudistustukea koskevissa vuoden 2004 suuntavii
voissa vahvistetaan tietyt olosuhteet, joiden vallitessa yri
tyksen voidaan katsoa olevan vaikeuksissa. Samantapainen
määritelmä sisältyi aikaisempiin yhteisön suuntaviivoihin
valtiontuesta vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseksi
ja rakenneuudistukseksi (4) (jäljempänä ’pelastamis- ja ra
kenneuudistustukea koskevat vuoden 1999 suuntaviivat’).
Kyseiset suuntaviivat korvattiin 10 päivänä lokakuuta
2004 voimaan tulleilla pelastamis- ja rakenneuudistustukea
koskevilla vuoden 2004 suuntaviivoilla.
(23) Muodollisen tutkintamenettelyn aloittamista koskevassa
päätöksessä komissio totesi näyttävän siltä, että Järvi-Suo
men Portti on ollut vaikeuksissa oleva yritys siitä lähtien
kun tuomioistuimen valvoma saneerausmenettely käynnis
tyi 1 päivänä joulukuuta 2004. (5) Suomen viranomaisten
muodollisen tutkintamenettelyn aloittamisen jälkeen toi
mittamien tietojen mukaan yritys oli ollut jo tätä aiemmin
vaikeuksissa (ks. edellä 5 kohta ja sitä seuraavat kohdat).
Ottaen huomioon, että Järvi-Suomen Portin toiminta on
ollut tappiollista vuodesta 2003, sen liikevaihto on las
kenut eikä se pystynyt maksamaan velkojaan vuonna
2004, ja koska yrityksen tilanne säilyi vaikeana tuomiois
tuimen valvoman saneerausmenettelyn aikana ja vuonna
2008 Suomen veroviranomaiset hakivat yritystä kahdesti
konkurssiin, komissio katsoo alustavasti, että Järvi-Suomen
Portti on ainakin vuoden 2004 alusta täyttänyt pelastamisja rakenneuudistustukea koskevien vuosien 2004 ja 1999
suuntaviivojen edellytykset. Näin ollen yrityksen voidaan
katsoa olleen vaikeuksissa ainakin vuoden 2004 alusta.
4.2 Valtiontuen olemassaolo
(24) SEUT-sopimuksen 107 artiklan 1 kohdassa määrätään, että
jäsenvaltion myöntämä taikka valtion varoista muodossa
tai toisessa myönnetty tuki, joka vääristää tai uhkaa vää
ristää kilpailua suosimalla jotakin yritystä tai tuotannon
alaa, ei sovellu sisämarkkinoille, siltä osin kuin se vaikuttaa
jäsenvaltioiden väliseen kauppaan.
(25) Alustavassa arvioinnissa keskitytään ensisijaisesti siihen ky
symykseen, ovatko Mikkelin kaupungin ja Finnveran
myöntämät toimenpiteet antaneet tuensaajalle sellaista
etua, jota se ei olisi voinut saada tavanomaisissa markki
naolosuhteissa. Tämän vuoksi komission on analysoitava
näitä toimenpiteitä markkinataloussijoittajaperiaatteen va
lossa erityisesti siksi, että Suomen viranomaiset ovat väit
täneet useimpien toimenpiteiden osalta, että viranomaiset
ovat toimineet kyseisen periaatteen mukaisesti.
4.2.1 Maa-alueen luovuttaminen
(26) Suomen viranomaiset eivät kiistä, etteikö kyseistä tonttia
luovutettu Järvi-Suomen Portille. Muita tätä liiketoimea
(4) Yhteisön suuntaviivat valtiontuesta vaikeuksissa olevien yritysten pe
lastamiseksi ja rakenneuudistukseksi (Tiedonanto jäsenvaltioille ja
ehdotukset aiheellisiksi toimenpiteiksi) (EYVL C 288, 9.10.1999,
s. 2).
(5) Saneerausohjelmassa todetaan (4.2 ja 10.1 kohta), että jollei tuomi
oistuimen valvoma saneerausmenettely olisi alkanut, Järvi-Suomen
Portti olisi todennäköisesti julistettu konkurssiin, sillä osuuskunnan
vakavaraisuus, kannattavuus ja maksuvalmius olivat heikot.
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koskevia tietoja ei ole annettu, kuten tietoja Järvi-Suomen
Portin maksamasta hinnasta, luovutuspäivästä, tontin arvi
oinnista taikka muista tonttiin liittyvien teknisten töiden
tai kunnallistekniikan kustannuksista. Mikkelin kaupungin
valtuuston kokouspöytäkirjan mukaan kaupunginhallitus
ehdotti marraskuussa 1999 Järvi-Suomen Portin hallituk
selle, että kaupunki on valmis osoittamaan tarvittavan ton
tin, valmistelemaan sen rakentamista varten ja rakenta
maan kunnallistekniikan ilman vastiketta. Mikkelin kau
punginvaltuusto hyväksyi ehdotuksen kesäkuussa 2000.

(27) Voidaan katsoa, että maa-alueiden ja rakennusten myyntiin
viranomaisten toimesta ei sisälly valtiontukea, jos kyseisen
laista myyntiä koskevan komission tiedonannon (1) edelly
tykset täyttyvät. Tiedonannon mukaan maa-alueiden ja ra
kennusten myyntiin ei sisälly valtiontukea, jos se tapahtuu
riittävästi julkistetulla, avoimella tarjouskilpailulla, jolle ei
aseteta ehtoja, tai jos siitä on suoritettu riippumattoman
asiantuntijan arvio. Kun jokin näistä edellytyksistä täyttyy,
myynnin katsotaan tapahtuvan markkinahintaan. Tässä
vaiheessa komissio ei ole vakuuttunut siitä, onko tällaista
markkinahintaa maksettu, sillä näyttää siltä, että tontti,
jolla oli tehty rakentamisen edellyttämät valmistelut ja
jonne oli rakennettu kunnallistekniikka, luovutettiin JärviSuomen Portille vastikkeetta. Tämän johdosta komissiolla
on epäilyjä sen suhteen, toteutuiko myynti markkinatalo
ussijoittajaperiaatteen mukaisesti.

4.2.2 Maa-alueen ostaminen
(28) Suomen viranomaisten mukaan kiinteistöjen ostot vuonna
2002 liittyivät Tikkalan tuotantolaitoksen rakennushank
keeseen, jota varten Järvi-Suomen Portti tarvitsi rahoitusta.
Suomen viranomaiset väittävät, että kiinteistöt ostettiin
markkinahintaan. Kolmas osapuoli väittää, että maa-alueen
ostoehdot olivat suosiolliset Järvi-Suomen Portille.
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4.2.3 Maaliskuun 8 päivänä 2004 myönnetty takaus
(31) Kyseisenä ajankohtana voimassa olleen takauksia koskevan
tiedonannon (3) mukaan toimenpide voi olla valtiontukea,
koska takaus kattoi lainan täysimääräisesti. Tämä päätelmä
ei muuttuisi, jos sovellettaisiin nyt voimassa olevaa takaus
tiedonantoa (4). Takauksen myöntämistä omavelkaisena ta
kauksena ilman takauspalkkiota, ts. taloudellisen riskin ot
tamista ilman vastiketta, ei voida katsoa markkinatoimijan
käyttäytymiseksi, erityisesti siksi, että komissio katsoo yri
tyksen olleen vaikeuksissa kyseisenä ajankohtana (ks. edellä
22 kohta ja sitä seuraavat kohdat). Komissio epäilee tämän
vuoksi, oliko kyseinen toimenpide markkinataloussijoitta
japeriaatteen mukainen.
4.2.4 Toukokuun 10 päivänä 2004 myönnetty takaus
(32) Suomen viranomaisten mukaan takaus on jatkoa rahoituk
seen, jota Mikkelin kaupunki myönsi vuonna 2000 Tikka
lan tuotantolaitokseen tehtävää investointia varten. Komis
sion tietojen mukaan takaus myönnettiin kuitenkin uudelle
lainalle (kaupunginvaltuuston päätös 10 päivänä touko
kuuta 2004).
(33) Näin ollen takaukseen voidaan soveltaa samoja perusteita
kuin maaliskuussa 2004 myönnettyyn takaukseen. Ensin
näkin takaus voi olla valtiontukea kyseisenä ajankohtana
voimassa olleen takauksia koskevan tiedonannon ja tällä
hetkellä voimassa olevan tiedonannon mukaisesti, sillä ta
kaus kattaa lainan täysimääräisesti. Takauksen myöntä
mistä omavelkaisena takauksena ilman takauspalkkiota ei
voida katsoa markkinatoimijan käyttäytymiseksi erityisesti
siksi, että komissio olettaa Järvi-Suomen Portin olleen vai
keuksissa jo tuolloin (ks. edellä 22 kohta ja sitä seuraavat
kohdat). Komissiolla ei tämän vuoksi ole varmuutta siitä,
oliko kyseinen toimenpide markkinataloussijoittajaperiaat
teen mukainen.
4.2.5 Osakkeiden ostaminen Järvi-Suomen Portilta

(29) Markkinataloussijoittajaperiaatetta sovelletaan myös silloin,
kun valtio ostaa maata tai muuta omaisuutta. Kauppaan
saattaa sisältyä valtiontukea, jos sitä ei voida katsoa tavan
omaiseksi kaupalliseksi liiketoimeksi. Vaikka viranomainen
ostaisi hyödykkeitä ja palveluja markkinahintaan, kaup
paan voi silti sisältyä valtiontukea, jos ilmenee, että valtio
ei itse asiassa tarvinnut kyseistä maata tai omaisuutta (2).

(30) Suomen viranomaiset eivät tähän mennessä ole toimitta
neet todisteita siitä, että kiinteistöt ostettiin markkinaehto
jen mukaisesti (kuten riippumattoman asiantuntijan arviota
kiinteistöistä). Tämän vuoksi komissio ei ole varma, nou
dattavatko kaupan ehdot markkinataloussijoittajaperiaa
tetta.
(1) Komission tiedonanto – Julkisten viranomaisten tekemiin maa-alu
eita ja rakennuksia koskeviin kauppoihin sisältyvistä tuista
(EYVL C 209, 10.7.1997, s. 3); vrt. yksityistämistä koskevat
402–404 kohta, vuoden 1993 kilpailukertomus.
(2) Asia T-14/96, Bretagne Angleterre Irlande (BAI) v. komissio (Kok.
1999, s. II-139, 71 kohta); yhdistetyt asiat T-116/01 ja T-118/01,
P & O European Ferries (Vizcaya), SA ja Diputación Foral de Vizcaya
v. komissio (Kok. 2003, s. II-02957, 114 kohta ja sitä seuraavat
kohdat).

(34) Suomen viranomaiset väittävät, että Kiinteistö Oy Suksi
mäen osakkeet ostettiin Järvi-Suomen Portilta markkina
hintaan. Ne viittaavat riippumattoman arvioijan lausun
toon, jonka mukaan osakkeiden arvo oli noin 1 miljoona
euroa silloisen vuokratason perusteella. Arvoa tarkistettiin
todellisen vuokratason perusteella, ja osakkeiden ostohinta
oli sen vuoksi 860 000 euroa.
(35) Kuten edellä 29 kohdassa todettiin, markkinataloussijoitta
japeriaatetta sovelletaan myös silloin, kun valtio ostaa
maata tai muuta omaisuutta. Tässä yhteydessä on olen
naista, että osto tehtiin tavanomaisena kaupallisena lii
ketoimena. Suomen viranomaiset eivät ole tähän mennessä
toimittaneet todisteita siitä, että osakkeet olisi ostettu
markkinaehtojen mukaisesti. Komissio ei tämän vuoksi
ole varma, oliko kyseinen toimenpide markkinataloussijoit
tajaperiaatteen mukainen.
(3) Komission tiedonanto EY:n perustamissopimuksen 87 ja
soveltamisesta valtiontukiin takauksina (EYVL C 71,
s. 14), 4.2. kohta.
(4) Komission tiedonanto EY:n perustamissopimuksen 87 ja
soveltamisesta valtiontukiin takauksina (EUVL C 155,
s. 10).

88 artiklan
11.3.2000,
88 artiklan
20.6.2008,
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4.2.6 Jätevesimaksun alentaminen
(36) Kolmas osapuoli väittää, että jätevesimaksun alentaminen
oli yrityksen saamaa tukea. Saatavilla olevien tietojen mu
kaan Tikkalan tuotantolaitoksen oli maksettava korotettua
jätevesimaksua 1 päivästä toukokuuta 2004 alkaen. Kor
otettua maksua sovellettiin teollisen jäteveden suuremman
määrän vuoksi. Korotuksen määrä määritettiin jäteveden
koostumuksen perusteella vuotuisessa tarkastuksessa. Tässä
vaiheessa komissiolla ei ole tietoja, jotka osoittaisivat, et
teikö vuositarkastuksia olisi tehty sovellettavien säännösten
mukaisesti. Korotettu jätevesimaksu alennettiin tavanomai
seksi jätevesimaksuksi edellä mainitussa vesilaitoksen joh
tokunnan päätöksessä. Komission käsityksen mukaan ky
seistä vakiotariffia sovelletaan muihin yrityksiin Mikkelin
kaupungissa. Tämän johdosta komissio katsoo tässä vai
heessa, että kyseinen alennus ei anna etua Järvi-Suomen
Portille eikä sitä sen vuoksi katsota SEUT-sopimuksen
107 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuksi valtiontueksi.

4.2.7 Velkojen alaskirjaus vuonna 2007
(37) Mikkelin kaupunginhallituksen pöytäkirjan mukaan velko
jen perintä siirrettiin lainopilliselle osastolle kun saatavat
poistettiin kirjanpidosta. Tämä saattaa merkitä sitä, että
toimenpide oli pelkästään kirjanpidollinen toimi. Koska
Suomen viranomaiset eivät kommentoineet vuonna 2007
tehtyä velan alaskirjausta, ei ole kuitenkaan selvää, oliko
toimenpide pelkästään kirjanpidollinen toimi vai luopuiko
Mikkelin kaupunki kyseisestä velasta, ts. oikeudellinen vel
vollisuus maksaa velka takaisin päättyi. Jos oikeudellinen
velvollisuus päättyi, velan alaskirjaus saattoi antaa edun
Järvi-Suomen Portille ja on kyseenalaista, olisiko yksityinen
markkinasijoittaja toiminut samalla tavoin.

4.2.8 Velkojen alaskirjaus vuoden 2008 tilinpäätöksestä
(38) Suomen viranomaiset väittävät, että velkojen alaskirjaa
misella ei ollut vaikutusta velkojan ja velallisen väliseen
oikeussuhteeseen, sillä kyseessä oli kirjanpidollinen toimi,
ja että Mikkelin kaupunki pyrkisi perimään tilinpäätöksestä
poistetut velat takaisin. Komissiolla on epäilyjä tämän väit
teen suhteen, sillä Suomen viranomaiset eivät toistaiseksi
ole toimittaneet todisteita siitä, että Järvi-Suomen Portilla
on edelleen oikeudellinen velvollisuus maksaa velkansa ta
kaisin. Jos oikeudellinen velvollisuus päättyi, velan alaskir
jaus antaisi edun Järvi-Suomen Portille ja on kyseenalaista,
olisiko yksityinen markkinasijoittaja toiminut samalla ta
voin.

4.2.9 Finnveran toteuttamat toimenpiteet
(39) Ensinnäkin on arvioitava, onko toimenpide jäsenvaltion
toteuttama tai toteutettiinko se valtion varoilla. Jotta näin
olisi, etuuden olisi oltava suoraan tai välillisesti valtion
varoista myönnetty ja sen olisi oltava seurausta kyseisen
jäsenvaltion toiminnasta. (1) Koska Suomen valtio omistaa
Finnveran kokonaan, komissio katsoo, että tämä edellytys
täyttyy.
(1) Asia C-345/02, Pearl BV ym. v. Hoofdbedrijfschap Ambachten
(Kok. 2004, s. I-7139, 35 kohta).
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(40) Järvi-Suomen Portin toimenpiteistä mahdollisesti saaman
edun osalta Suomen viranomaiset väittävät, ettei yksikään
Finnveran myöntämä toimenpide sisältänyt valtiontukea.

(41) Lainojen osalta Suomen viranomaiset väittävät, että Finn
veran myöntämät lainat eivät ole valtiontukea, sillä korko
ylitti viitekoron. Koska komissio katsoo, että Järvi-Suomen
Portti on ollut vaikeuksissa oleva yritys ainakin vuoden
2004 alusta, komissiolla ei ole varmuutta siitä, ovatko
merkitykselliset viitekorot ylittyneet. Lainojen myöntämis
ajankohtana sovelletun viitekorkotiedonannon (2) mukaan
vaikeuksissa olevien yritysten viitekorkoa oli korotettava
vähintään 400 peruspisteellä (3). Näyttää siltä, että lainojen
korko oli alempi kuin kyseinen mainitulla perusteella las
kettu korotettu viitekorko (4). Suomen viranomaiset väittä
vät lisäksi, ettei lainoihin liittynyt valtiontukea, koska ne
myönnettiin samoin ehdoin, joita yksityiset velkojat sovel
tavat, ja että niihin liittyi huomattava riskinjako valtion ja
kaupallisten toimijoiden kesken. Tässä yhteydessä vakuudet
jaettiin riskinoton suhteessa. Komissiolle ei ole kuitenkaan
toimitettu yksityiskohtaisempia tietoja yksityisten velkojien
myöntämistä lainoista, kuten päivämääristä, lainamääristä,
ehdoista ja vakuuksista. Tämän vuoksi komissio ei ole
varma, ovatko lainat yksityisen markkinasijoittajaperiaat
teen mukaisia.

(42) Kuten edellä mainittiin, Suomen viranomaiset väittävät,
että Finnveran myöntämät takaukset eivät olleet valtiontu
kea, ja viittaavat Finnveran takausohjelmiin, joista ilmoitet
tiin komissiolle 21 päivänä kesäkuuta 2000 päivätyllä kir
jeellä. Suomen viranomaiset eivät kuitenkaan selittäneet,
kuinka Finnveran takausohjelmia koskevat tiedot osoittai
sivat, että Järvi-Suomen Portille myönnettyihin takauksiin
ei sisälly valtiontukea. Näyttää siltä, että takaukset, jotka
myönnettiin suurelle yritykselle sen jo ollessa vaikeuksissa,
eivät kuulu näiden ohjelmien piiriin. Jos toimenpiteet
myönnettiin voimassa olevan tukiohjelman ulkopuolella
ja kun otetaan huomioon, että Järvi-Suomen Portti oli
vaikeuksissa takauksen myöntämisajankohtana, komissiolla
on epäilyksiä sen suhteen, voisivatko takaukset olla mark
kinataloussijoittajaperiaatteen mukaiset.

4.2.10 Valtiontuen olemassaoloa koskevat päätelmät
(43) Edellä olevien seikkojen perusteella komissio katsoo, että
Mikkelin kaupungin toteuttamat toimenpiteet, joita olivat
tontin luovuttaminen, maa-alueen ja osakkeiden osto, ta
kaukset ja velkojen poistaminen, antoivat tuensaajalle mah
dollisesti sellaista etua, jota se ei olisi saanut tavanomai
sissa markkinaolosuhteissa. Jätevesimaksujen alentamiseen
(2) Komission tiedonanto viite- ja diskonttokorkojen vahvistamismene
telmästä (EYVL C 273, 9.9.1997, s. 3).
(3) ’… viitekorko, joka on tällä tavoin määritelty, on alin käytetty korko
ja sitä voidaan korottaa tilanteissa, joissa on erityinen riski (esimer
kiksi vaikeuksissa oleva yritys tai pankkien yleensä vaatimat vakuu
det puuttuvat). Tällaisissa tapauksissa preemio voi olla 400 pistettä
tai enemmän, jos mikään yksityinen pankki ei myöntäisi kyseessä
olevaa lainaa.’
(4) Esimerkiksi 12.1.2006 myönnetty laina: 6 kk:n euribor + 2 %-yksik
köä oli yhteensä 4,661 %, kun taas viitekorko + 400 peruspistettä
oli 7,7 %; 6.7.2007 myönnetty laina: 6 kk:n euribor + 2,5 %-yksik
köä oli yhteensä 6,597 %, kun taas viitekorko + 400 peruspistettä
oli yhteensä 8,62 %.
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ei kuitenkaan näytä liittyvän tällaista etua. Lisäksi näyttää
siltä, että kyseiset toimenpiteet rahoitettiin valtion varoista,
sillä Mikkelin kaupunki rahoitti ne suoraan omista varois
taan. Lisäksi ne olivat valikoivia, koska ne rajoittuivat JärviSuomen Porttiin. Nämä valikoivat avustukset olivat omiaan
vääristämään kilpailua ja vaikuttamaan jäsenvaltioiden vä
liseen kauppaan, sillä ne antavat yritykselle edun niihin
kilpailijoihin nähden, jotka eivät saa tällaista tukea. Tuen
saaja toimii lihatuotteisiin liittyvän kaupan alalla, jolla käy
dään jäsenvaltioiden välillä kauppaa.
(44) Finnveran myöntämien lainojen ja takausten osalta komis
sio katsoo alustavasti, että ne ovat seurausta valtion toi
minnasta ja antavat tuensaajalle sellaisen edun, jota tämä ei
olisi saanut tavanomaisissa markkinaolosuhteissa. Lisäksi
ne täyttävät muut SEUT-sopimuksen 107 artiklan 1 koh
dan mukaiset kriteerit. Mikkelin kaupungin myöntämien
toimenpiteiden tapaan ne olivat valikoivia ja todennäköi
sesti vääristävät kilpailua ja vaikuttavat jäsenvaltioiden vä
liseen kauppaan.
4.3 Valtiontukitoimenpiteiden soveltuvuus sisämark
kinoille
(45) Valtiontukitoimenpiteiden voidaan katsoa soveltuvan sisä
markkinoille SEUT-sopimuksen 107 artiklan 2 ja 3 koh
dassa määrättyjen poikkeusten nojalla.
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menpiteiden soveltuvuutta sisämarkkinoille arvioitaisiin pe
lastamis- ja rakenneuudistustukea koskevien vuoden 2004
suuntaviivojen mukaisesti, sillä komissio olettaa, että yritys
oli vaikeuksissa toimenpiteiden toteutusajankohtana. Ko
missiolle ei tähän mennessä ole toimitettu riittäviä tietoja,
joiden perusteella se voisi määrittää, täyttyvätkö suuntavii
voissa vahvistetut vaatimukset. Jos katsottaisiin, että yritys
ei ollut vaikeuksissa silloin, kun toimenpide toteutettiin,
olisi arvioitava, soveltuisiko toimenpide sisämarkkinoille
jollakin muulla perusteella.
4.3.4 Finnveran toteuttamat toimenpiteet
(49) Finnveran vuosina 2004–2008 toteuttamien toimenpitei
den osalta on otettava huomioon, että Järvi-Suomen Portin
katsotaan olleen pelastamis- ja rakenneuudistustukea kos
kevissa vuosien 2004 ja 1999 suuntaviivoissa tarkoitettu
vaikeuksissa oleva yritys toimenpiteiden toteutusajankoh
tana. Näin ollen korkotuetun lainan tai takauksen muo
dossa myönnetyn tuen soveltuvuutta sisämarkkinoille olisi
arvioitava mainittujen suuntaviivojen perusteella. Komis
siolle ei tähän mennessä ole toimitettu riittäviä tietoja,
joiden perusteella se voisi määrittää, täyttyvätkö suuntavii
voissa vahvistetut vaatimukset. Jos katsottaisiin, että yritys
ei ollut vaikeuksissa silloin, kun toimenpide toteutettiin,
olisi arvioitava, soveltuisiko toimenpide sisämarkkinoille
jollakin muulla perusteella.
5. PÄÄTELMÄT

4.3.1 Tontin luovuttaminen vuonna 200 ja maa-alueen osta
minen vuonna 2002
(46) Järvi-Suomen Portti sijaitsee Itä-Suomessa, joka vuosina
2000 ja 2002 oli SEUT-sopimuksen 107 artiklan 3 koh
dan a alakohdan mukainen aluetukikelpoinen alue. Komis
siolle ei tähän mennessä ole toimitettu riittäviä tietoja siitä,
voitaisiinko tontin luovuttaminen vuonna 2000 tai maaalueen ostaminen vuonna 2002 katsoa aluetukisääntöjen
mukaiseksi, eikä myöskään ole selvää, soveltuisiko tuki
sisämarkkinoille jollakin muulla perusteella.
4.3.2 Maaliskuun 8 päivänä ja 10 päivänä toukokuuta 2004
myönnetyt takaukset
(47) Vuonna 2004 myönnettyjen takausten osalta oletetaan,
että yritys oli vaikeuksissa takausten myöntämisajankoh
tana (ks. edellä 22 kohta ja sitä seuraavat kohdat). Vaike
uksissa olevalle yritykselle myönnetyn tuen olisi täytettävä
pelastamis- ja rakenneuudistustukea koskevien vuoden
1999 suuntaviivojen edellytykset. Komissiolle ei tähän
mennessä ole toimitettu riittäviä tietoja, joiden perusteella
se voisi määrittää, täyttyvätkö suuntaviivoissa vahvistetut
vaatimukset. Jos katsottaisiin, että yritys ei ollut vaikeuk
sissa silloin, kun takaukset myönnettiin, olisi arvioitava,
soveltuisivatko takaukset sisämarkkinoille jollakin muulla
perusteella.
4.3.3 Osakkeiden ostaminen Järvi-Suomen Portilta ja velkojen
poistaminen vuosina 2007 ja 2008
(48) Vuonna 2005 suoritetun osakkeiden oston ja vuosina
2007 ja 2008 tehdyn velkojen poistamisen osalta tukitoi

(50) Edellä esitetyn perusteella komissio on päättänyt laajentaa
SEUT-sopimuksen 108 artiklan 2 kohdan mukaista muo
dollista tutkintamenettelyä, joka koskee kyseisiä toimenpi
teitä.
PÄÄTÖS

Ottaen huomioon edellä esitetyn komissio kehottaa Suomea
SEUT-sopimuksen 108 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menet
telyn mukaisesti esittämään huomautuksensa ja toimittamaan
kaikki tuen arvioimiseksi tarpeelliset tiedot kuukauden kuluessa
tämän kirjeen vastaanottamisesta. Tietoihin olisi sisällyttävä eri
tyisesti:
— vuonna 2000 Tikkalan tuotantolaitosta varten tehtyä tontin
luovutusta koskevat ehdot ja asiaan liittyvät asiakirjat; Mik
kelin kaupungin toteuttamaa kunnallistekniikan rakenta
mista ja muita teknisiä töitä koskevat ehdot ja asiaan liitty
vät asiakirjat;
— vuonna 2002 toteutetun maa-alueen oston ehdot ja asiaan
liittyvät asiakirjat; tiedot siitä, ostettiinko maa-alue markki
naehtojen mukaisesti;
— lisätiedot Tapiolan vuonna 2004 myöntämistä lainoista ja
Mikkelin kaupungin niiden vakuudeksi myöntämistä takauk
sista;
— Järvi-Suomen Portilta vuonna 2005 ostettujen osakkeiden
ostoa koskevat ehdot ja asiaan liittyvät asiakirjat; tiedot siitä,
ostettiinko kiinteistöt markkinaehtojen mukaisesti;
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— asiakirjat, jotka koskevat vaikutusta, joka velkojen alaskirjaa
misella vuosina 2007 ja 2008 oli oikeudelliseen velvollisuu
teen maksaa kyseiset velat takaisin; tiedot siitä, pyrkiikö
Mikkelin kaupunki perimään kyseiset velat takaisin, ja asiaa
koskevat asiakirjat; lyhyt kuvaus velkojen alaskirjaamisen ja
saneerausohjelman välisestä suhteesta;
— yksityiskohtaiset tiedot lainoista, jotka yksityiset velkojat
myönsivät Finnveran kanssa vuosina 2006 ja 2007, erityi
sesti myöntämispäivä, määrä, korko ja vakuudet, jotta ko
missio voi arvioida, myönnettiinkö lainat samoin ehdoin,
joita yksityiset velkojat soveltavat;
— Finnveran vuosina 2004, 2006 ja 2008 myöntämien takaus
ten oikeudellinen perusta; tiedot siitä, myönnettiinkö ta
kaukset yhdessä yksityisten osapuolten kanssa ja jos näin
tapahtui, yksityisten osapuolten myöntämien takausten eh
dot;
— selvitys rahoituksesta, jonka turvin Järvi-Suomen Portti ky
keni maksamaan noin miljoonan euron velkansa veroviran
omaisille kesällä 2009 ja asiaan liittyvät asiakirjat.
Komissio kehottaa Suomen viranomaisia toimittamaan välittö
mästi jäljennöksen tästä kirjeestä mahdolliselle tuensaajalle.
Komissio muistuttaa Suomea SEUT-sopimuksen 108 artiklan 3
kohdan lykkäävästä vaikutuksesta ja viittaa neuvoston asetuksen
(EY) N:o 659/1999 14 artiklaan, jossa säädetään, että kaikki
sääntöjenvastainen tuki voidaan periä tuensaajalta takaisin.
Komissio ilmoittaa Suomelle tiedottavansa asiasta asianomaisille
julkistamalla tämän kirjeen ja julkaisemalla tiivistelmän siitä Eu
roopan unionin virallisessa lehdessä. Komissio tiedottaa asiasta
myös ETA-sopimuksen allekirjoittaneiden EFTA-maiden asian
omaisille julkaisemalla tiedonannon Euroopan unionin virallisen
lehden ETA-täydennysosassa sekä EFTA:n valvontaviranomaiselle
lähettämällä sille jäljennöksen tästä kirjeestä. Kaikkia asianomai
sia kehotetaan esittämään huomautuksensa kuukauden kuluessa
julkaisupäivästä.”
KIRJEEN TEKSTI

”Kommissionen vill underrätta Finland om att den, efter att ha
granskat uppgifter som tillhandahållits av era myndigheter om
det ovannämnda stödet, har beslutat att utvidga det förfarande
som anges i artikel 108.2 i EUF-fördraget (1).
1. FÖRFARANDE
(1) De finska myndigheterna anmälde undsättningsstöd till
andelslaget Järvi-Suomen Portti Osuuskunta (nedan kallat
Järvi-Suomen Portti) den 15 januari 2009 (statligt stödä
rende N 19/2009). Vid den preliminära granskningen av
anmälan väcktes tvivel på att den anmälda åtgärden var
(1) Med verkan från och med den 1 december 2009 har artiklarna 87
och 88 i EG-fördraget omnumrerats till artiklarna 107 och 108 i
EUF-fördraget. Innehållet i bestämmelserna är dock i sak oförändrat.
I detta beslut ska hänvisningar till artiklarna 107 och 108 i fördraget
om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF) i förekommande fall
uppfattas som hänvisningar till artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget.
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förenlig med den inre marknaden. Den 8 april 2009 in
ledde kommissionen därför det formella granskningsför
farandet i fråga om de anmälda åtgärderna och flera tidi
gare åtgärder. I en skrivelse av den 13 maj 2009 lämnade
de finska myndigheterna ytterligare upplysningar.
(2) Beslutet om att inleda en formell granskning offentliggjor
des i Europeiska unionens officiella tidning av den 13 juni
2009 (2). Kommissionen uppmanade berörda parter att
lämna synpunkter på åtgärderna i fråga och en tredje
part lämnade upplysningar den 13 juli 2009. Den
31 juli 2009 uppmanade kommissionen de finska myn
digheterna att lämna synpunkter på upplysningarna, vilket
de gjorde i en skrivelse av den 28 augusti 2009. De finska
myndigheterna lämnade ytterligare upplysningar i ett ebrev av den 3 november 2009.
2. STÖDMOTTAGARE
2.1 Andelslaget Järvi-Suomen Portti
(3) Andelslaget Järvi-Suomen Portti ligger i S:t Michel och har
produktionsanläggningar i S:t Michel och Kouvola, som
båda ligger i östra Finland, som är berättigat till regionals
töd enligt artikel 107.3 c i EUF-fördraget. Kooperativet
bildades ursprungligen 1914. År 1949 ändrades namnet
till Osuusteurastamo Karjaportti och 2003 till Järvi-Suo
men Portti. I dag har Järvi-Suomen Portti 300 fast an
ställda och dessutom 100–120 säsongsanställda under vå
ren och sommaren.
(4) Järvi-Suomen Portti är verksamt inom livsmedelstillverk
ning, närmare bestämt inom bearbetning av kött till t.ex.
köttbullar och korv. Dessutom säljer andelslaget förpackat
kött, köttbitar och slaktkroppar. Järvi-Suomen Portti ex
porterar mycket lite till andra medlemsstater. Under
2008 uppgick värdet av exporten till andra medlemsstater
till 0,5 miljoner euro.
2.2 Den ekonomiska situationen för Järvi-Suomen
Portti
(5) Sedan den 1 december 2004 är Järvi-Suomen Portti före
mål för ett saneringsförfarande enligt den finska lagen om
företagssanering (1993/47). Saneringen övervakas av dom
stol. Saneringsprogrammet, som bland annat föreskrev att
en del av Järvi-Suomen Porttis skulder till privata och
offentliga fordringsägare skulle skrivas ned och läggas
om, godkändes av tingsrätten i S:t Michel den 30 januari
2006. Saneringsprogrammet gällde i tio år (till den 1 juli
2015). Mellan 2004 och 2008 har Järvi-Suomen Portti
sagt upp 372 anställda och lagt ut en del av sin verk
samhet på underleverantörer, bland annat inköp, slakt
och styckning.
(6) Företaget var i svårigheter innan saneringsförfarandet in
leddes. Enligt de balansräkningar som de finska myndig
heterna lämnat uppgick Järvi-Suomen Porttis förluster till 6
miljoner euro under 2003 och 10,7 miljoner euro
(2) EUT C 134, 13.6.2009, s. 16.
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under 2004. Omsättningen minskade. Dessutom förefaller
Järvi-Suomen Portti inte ha kunnat betala sina skulder
under 2004 (1).
(7) Företaget hade fortsatta svårigheter under den sanering
som övervakades av domstol. Under 2005 uppgick JärviSuomen Porttis förlust till 9,2 miljoner euro. Under 2006
gjorde företaget en nettovinst på 4,3 miljoner euro, även
om underskottet före extraordinära poster uppgick till 4,5
miljoner euro (2). Under 2007 gick man åter med förlust,
denna gång med 7,9 miljoner euro och 2008 uppgick
förlusten till 2,8 miljoner euro. Dessutom har omsätt
ningen stadigt minskat sedan 2003, från 128 miljoner
euro år 2003 till 81 miljoner euro år 2008.
(8) Under 2008 lämnade de finska skattemyndigheterna två
gånger in en konkursansökan mot Järvi-Suomen Portti. I
sin första konkursansökan den 7 oktober 2008 begärde
skattemyndigheterna ett betalningsföreläggande på
461 578,74 euro. Skattemyndigheterna drog sedan tillbaka
sin konkursansökan. En ny konkursansökan lämnades in
den 1 december 2008 med en begäran om betalnings
föreläggande på 981 658,16 euro. Enligt massmedia avslu
tades konkursförfarandet mot Järvi-Suomen Portti i juni
2009, eftersom andelslaget enligt uppgift har betalat sina
skatteskulder.
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3.1.2 Markförvärv
(11) År 2002 köpte S:t Michels stad sex fastigheter och en
byggnad med tillhörande hyror från Järvi-Suomen Portti.
Det totala anskaffningspriset var omkring 7 miljoner euro.
3.1.3 Garanti beviljad den 8 mars 2004
(12) Genom ett beslut av den 8 mars 2004 beviljade S:t Mi
chels stadsfullmäktige en absolut garanti för ett lån på
607 054,55 euro beviljat av Tapiolagruppen (nedan kallad
Tapiola). Garantin täckte 100 % av det tioåriga lånet. Lånet
och garantin ersatte ett lån från Tapiola för vilket S:t
Michels stad ursprungligen hade beviljat en garanti genom
ett beslut av den 2 november 1992. Garantin beviljades
utan provision och i form av en absolut garanti, vilket
innebär att garantigivaren är ansvarig för lånebeloppet på
samma villkor som för ett eget lån. Det betyder att ford
ringsägaren kan begära att garantigivaren återbetalar låne
beloppet när lånet förfaller till betalning.
3.1.4 Garanti beviljad den 10 maj 2004
(13) År 2004 beviljade Tapiola Järvi-Suomen Portti ett treårigt
investeringslån på 1,7 miljoner euro. Genom ett beslut av
den 10 maj 2004 beviljade S:t Michels stadsfullmäktige en
absolut garanti för 100 % av lånet utan provision.
3.1.5 Förvärv av aktier från Järvi-Suomen Portti

3. BESKRIVNING AV ÅTGÄRDERNA
(9) Efter beslutet om att inleda det formella granskningsför
farandet fick kommissionen uppgifter som tydde på att
Järvi-Suomen Portti blivit föremål för nya åtgärder. Dessa
uppgifter kom dels från tredje part den 13 juli 2009, dels
från de finska myndigheternas inlagor av den 13 maj
2009 och den 28 augusti 2009. Åtgärderna hade beviljats
utöver de åtgärder som ingick i beslutet om att inleda ett
förfarande av den 8 april 2009 och de beskrivs nedan.
3.1 Åtgärder som vidtogs av S:t Michels stad
3.1.1 Överlåtelse av mark
(10) År 2000 överlät S:t Michels landskommun till Järvi-Suo
men Portti en tomt för byggandet av produktionsanlägg
ningen i Tikkala (3). Stadens myndigheter stod för det
kommunala anläggningsarbetet i området och åtog sig
att genomföra andra nödvändiga tekniska arbeten, t.ex.
schaktning och avjämning och stå för andra kostnader
till förmån för Järvi-Suomen Portti. Dessutom förefaller
S:t Michels stad ha tillhandahållit tomten, de kommunala
anläggningsarbetena och andra nödvändiga tekniska arbe
ten utan något ekonomiskt bidrag från Järvi-Suomen
Portti, dvs. utan att företaget betalade något anskaffnings
pris.
(1) Enligt protokollet från ett möte i stadsfullmäktige den 8 mars 2004
hade Järvi-Suomen Portti börjat omstrukturera sina skulder tidigare
under året och begärt att stadsfullmäktige i S:t Michel skulle god
känna att avbetalningarna för 2004 skulle föras över till 2005 för
det lån som beviljats 2000 och garanterats av S:t Michels stad (stads
fullmäktige godkände företagets begäran).
(2) Extraordinära poster (troligen försäljning av mark eller företag) upp
gick till 9 miljoner euro.
(3) S:t Michels landskommun uppgick i S:t Michels stad 2001.

(14) Den 2 september 2005 sålde Järvi-Suomen Portti 50 % av
aktierna i fastighetsbolaget Kiinteistö Oy Suksimäki till ett
företag som ägs av S:t Michels stad för 860 000 euro.
3.1.6 Sänkning av avloppsavgiften
(15) Den 24 januari 2007 sänktes avloppsavgiften för JärviSuomen Porttis produktionsanläggningar genom ett beslut
av vattennämnden i St. Michels stad.
3.1.7 Avskrivning av skulder 2007
(16) Genom ett beslut av den 5 februari 2007 enades S:t Mi
chels stadsstyrelse om att i bokslutet för 2006 skriva av en
fordran på Järvi-Suomen Portti på 274 022,93 euro och
överförde återkravsförfarandet till den juridiska avdel
ningen.
3.1.8 Avskrivning av skulder i årsredovisningen för 2008
(17) Enligt de finska myndigheternas uppgifter skrev St. Michels
stad av en osäker fordran på Järvi-Suomen Portti på 5,7
miljoner euro i sitt bokslut för 2008.
3.2 Åtgärder som vidtogs av Finnvera
(18) Enligt de finska myndigheternas uppgifter beviljade Finn
vera Oyj (4) (nedan kallat Finnvera) flera lån och garantier
till Järvi-Suomen Portti under åren 2004–2008.
(4) Finnvera är ett statligt specialfinansieringsbolag, som tillhandahåller
finansiella tjänster för att främja och utveckla näringsverksamhet,
särskilt till små och medelstora företag. Finnvera ska också främja
och utveckla exporten och företagens internationalisering. Den rätts
liga grunden för Finnvera är lagen om statens specialfinansierings
bolag av den 18 juli 1998 (443/1998).
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(19) År 2006 och 2007 beviljades följande lån:
— 12 januari 2006 beviljade Finnvera Järvi-Suomen Portti
ett lån på 180 000 euro till en ränta på Euribor 6
månader + 2 % per år.
— Den 6 juli 2007 beviljade Finnvera Järvi-Suomen Portti
ett lån på 250 000 euro till en ränta på Euribor 6
månader + 2,5 % per år.
(20) År 2004, 2006 och 2008 beviljades följande garantier:
— Den 17 mars 2004 beviljade Finnvera en garanti för
100 % av ett lån på 91 000 euro med en avgift på 3 %
per år.
— Den 14 september 2006 beviljade Finnvera en garanti
för ett lån på 300 000 euro med en avgift på 1,65 %
per år. Garantin täckte [10–20] (*) % av ett lån på
[1,5–2,2] miljoner euro.
— Den 9 januari 2008 beviljade Finnvera en garanti för
ett lån på 280 000 euro med en avgift på 2,5 % per år.
Garantin täckte [75–85] % av ett lån på
[300 000–400 000] euro.
4. BEDÖMNING
(21) För att kunna bedöma om de åtgärder som beskrivs ovan
utgör statligt stöd i den mening som avses i artikel 107 i
EUF-fördraget (se punkt 4.2 nedan) och om stödet i sådana
fall är förenligt (se punkt 4.3 nedan), är det nödvändigt att
fastställa den tidpunkt, då Järvi-Suomen Portti konstatera
des vara ett företag i svårigheter (se punkt 4.1 nedan).
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(23) I beslutet om att inleda ett förfarande fann kommissionen
att Järvi-Suomen Portti förefaller ha varit ett företag i svå
righeter sedan den sanering som övervakas av domstol
inleddes den 1 december 2004 (3). Enligt de uppgifter
som de finska myndigheterna lämnade efter det att beslu
tet om att inleda ett förfarande hade antagits hade företa
get ekonomiska problem redan tidigare (se punkt 5 och
följande ovan). Med beaktande av att Järvi-Suomen Portti
gått med förlust sedan 2003, haft en minskande omsätt
ning och inte kunde betala sina skulder under 2004, och
med tanke på att företagets situation var fortsatt svår me
dan det domstolsövervakade saneringsförfarandet pågick
och att de finska skattemyndigheterna inledde två konkurs
förfaranden mot företaget under 2008, utgår kommissio
nen preliminärt från att Järvi-Suomen Portti åtminstone
sedan början av 2004 har uppfyllt villkoren i undsätt
nings- och omstruktureringsriktlinjerna från 2004 respek
tive 1999. Företaget kan därför betraktas som ett företag i
svårigheter åtminstone sedan början av 2004.
4.2 Förekomst av statligt stöd
(24) Enligt artikel 107.1 i EUF-fördraget är stöd som ges av en
medlemsstat eller med hjälp av statliga medel, av vilket
slag det än är, som snedvrider eller hotar att snedvrida
konkurrensen genom att gynna vissa företag eller viss
produktion, oförenligt med den inre marknaden i den
utsträckning det påverkar handeln mellan medlemssta
terna.
(25) Den preliminära bedömningen inriktas i första hand på
frågan om de lån och garantier som St. Michels stad och
Finnvera beviljat har gett Järvi-Suomen Portti förmåner
som företaget inte skulle ha kunnat få under normala
marknadsvillkor. Kommissionen måste därför analysera åt
gärderna mot bakgrund av principen om en privat inve
sterare i en marknadsekonomi, särskilt med tanke på att
gällande de flesta åtgärder finska myndigheterna har häv
dat att man har följt denna princip.

4.1 Företag i svårigheter
(22) Enligt riktlinjerna för statligt stöd till undsättning och om
strukturering av företag i svårigheter (1) (nedan kallade und
sättnings- och omstruktureringsriktlinjerna från 2004) är ett
företag i svårigheter ett företag som inte kan hejda för
luster som utan offentliga myndigheters ingripande inne
bär att företaget nästan säkert är dömt att försvinna från
marknaden på kort eller medellång sikt. I riktlinjerna för
undsättnings- och omstruktureringsstöd från 2004 fast
ställs vissa förhållanden under vilka ett företag kan antas
vara i svårigheter. En liknande definition fanns i de tidigare
riktlinjerna för statligt stöd till undsättning och omstruk
turering av företag i svårigheter (2) (nedan kallade undsätt
nings- och omstruktureringsriktlinjerna från 1999). De riktlin
jerna ersattes med undsättnings- och omstrukturerings
riktlinjerna från 2004, som trädde i kraft den
10 oktober 2004.
(*) Affärshemlighet
(1) Gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till undsättning och om
strukturering av företag i svårigheter, EUT C 244, 1.10.2004, s. 2,
förlängda genom kommissionens meddelande om förlängd giltighet
för gemenskapens riktlinjer om statligt stöd för undsättning och
omstrukturering av företag i svårigheter, EUT C 156, 9.7.2009, s. 3.
(2) Gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till undsättning och om
strukturering av företag i svårigheter (EGT C 288, 9.10.1999, s. 2).

4.2.1 Överlåtelse av mark
(26) De finska myndigheterna förnekar inte att mark överläts
till Järvi-Suomen Portti. Myndigheterna lämnade inte några
ytterligare upplysningar om denna transaktion, t.ex. om
det pris som Järvi-Suomen Portti betalat, datum för över
låtelsen, värdering av tomten, uppgifter om övriga kost
nader för de nödvändiga tekniska arbetena på tomten eller
kostnaderna för kommunala anläggningsarbeten. I pro
tokollet från ett sammanträde i S:t Michels stadsfullmäktige
anges i stället att stadsstyrelsen i november 1999 föreslog
Järvi-Suomen Porttis styrelse att ’staden är beredd att an
visa den nödvändiga tomten, förberedd för byggnation och
med anslutning till kommunal service, utan krav på mot
prestation’. I juni 2000 godkändes förslaget av S:t Michels
stadsfullmäktige.
(27) Myndigheters överlåtelse av mark och byggnader kan anses
ha skett utan stöd under förutsättning att villkoren i
(3) Enligt saneringsprogrammet (punkt 4.2 och punkt 10.2) skulle JärviSuomen Portti sannolikt ha gått i konkurs om inte den sanering som
övervakas av domstol hade inletts, eftersom andelslaget hade dålig
betalningsförmåga, lönsamhet och likviditet.
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kommissionens meddelande (1) om sådan överlåtelse är
uppfyllda. Enligt detta meddelande anses en överlåtelse
av mark och byggnader som skett efter ett vederbörligen
offentliggjort, öppet och villkorslöst anbudsförfarande eller
en oberoende expertvärdering inte innefatta inslag av stat
ligt stöd. Om något av dessa villkor är uppfyllt kan över
låtelsen anses ha skett till marknadspris. I detta skede stäl
ler sig kommissionen tveksam till om det betalats ett
marknadspris, eftersom marken, förberedd för byggnation
och med anslutning till kommunal service, anvisats till
Järvi-Suomen Portti utan krav på motprestation. Den är
följaktligen tveksam till om överlåtelsen skett i enlighet
med principen om en privat investerare som verkar under
normala marknadsekonomiska förhållanden.
4.2.2 Markförvärv
(28) Enligt de finska myndigheterna sammanhängde köpet av
fastigheter 2002 med byggandet av produktionsanlägg
ningen i Tikkala som Järvi-Suomen Portti behövde medel
till. De finska myndigheterna hävdar att fastigheterna för
värvades till marknadspris. Den tredje parten hävdade att
markförvärvet hade skett på för Järvi-Suomen Portti för
månliga villkor.
(29) Principen om en privat investerare som verkar under nor
mala marknadsekonomiska förhållanden är även tillämplig
på statliga förvärv av mark och andra tillgångar. Om detta
slags statliga förvärv inte kan anses utgöra en normal
kommersiell transaktion kan de anses innefatta statligt
stöd. Även i det fall ett offentligt organ förvärvar varor
och tjänster till marknadspris kan det vara frågan om
statligt stöd om det skulle visa sig att staten inte hade
ett faktiskt behov av marken eller tillgångarna i fråga (2).
(30) Hittills har de finska myndigheterna inte framlagt någon
bevisning för att förvärven av fastigheterna skett på mark
nadsvillkor, enligt en oberoende experts värdering av fas
tigheterna. Kommissionen är tveksam till om förvärvet
skett i enlighet med principen om en privat investerare
som verkar under normala marknadsekonomiska förhål
landen.
2.2.3 Den garanti som beviljades den 8 mars 2004
(31) Enligt det tillkännagivande om statliga garantier (3) som
gällde vid den tidpunkten, kan åtgärden utgöra statligt
stöd eftersom garantin täckte 100 % av lånet i fråga.
Denna slutsats påverkas inte av det nya tillkännagivande
om statliga garantier som nyligen trädde i kraft (4). Att
bevilja garantin i form av en absolut garanti utan avgift,
(1) Kommissionens meddelande om inslag av stöd vid statliga myndig
heters försäljning av mark och byggnader (97/C 209/03). Se även
1993 års konkurrensrapport (privatisering) punkterna 402–404.
(2) Mål T-14/96 Bretagne Angleterre Irlande (BAI) mot kommissionen,
REG 1999, s. I I-139, punkt 71. De förenade målen T-116/01 och
T-118/01, P & O European Ferries (Vizcaya), SA och Diputación
Foral de Vizcaya mot kommissionen, REG 2003, s. II-02957, punkt
114 och följande.
(3) Punkt 4.2 i kommissionens tillkännagivande om tillämpningen av
artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt stöd i form av
garantier, EUT C 71, 20.6.2008, s. 14.
(4) Kommissionens tillkännagivande om tillämpningen av artiklarna 87
och 88 i EG-fördraget på statligt stöd i form av garantier, EUT
C 155, 20.6.2008, s. 10.

10.3.2010

dvs. att i praktiken ta en ekonomisk risk utan någon mot
prestation, kan dessutom inte anses vara ett normalt bete
ende för en privat marknadsaktör, i synnerhet då kommis
sionen anser att företaget var i svårigheter vid den tidpunk
ten (se punkt 22 och följande). Kommissionen tvivlar där
för på att åtgärden i fråga är förenlig med principen om en
privat investerare i en marknadsekonomi.
4.2.4 Den garanti som beviljades den 10 maj 2004
(32) De finska myndigheterna anser att denna garanti utgör en
fortsättning på den finansiering som produktionsanlägg
ningen i Tikkala fick av S:t Michels stad år 2000. Enligt
de uppgifter som kommissionen har tillgång till beviljades
emellertid garantin för ett nytt lån (stadsfullmäktiges beslut
av den 10 maj 2004).
(33) Detta innebär att det är möjligt att föra samma resone
mang som när det gäller den garanti som beviljades i mars
2004. För det första kan garantin anses utgöra statligt stöd
i enlighet med både det tillkännagivande om statliga ga
rantier som gällde vid den aktuella tidpunkten och det
som gäller i dagsläget, eftersom garantin täcker lånet i
fråga till 100 %. Dessutom kan beviljandet av en garanti
i form av en absolut garanti utan avgift inte anses vara ett
normalt beteende för en marknadsaktör, i synnerhet som
kommissionen anser att Järvi-Suomen Portti var i svårig
heter redan då (se punkt 22 och följande). Kommissionen
tvivlar därför på att åtgärden i fråga är förenlig med prin
cipen om en privat investerare i en marknadsekonomi.
4.2.5 Förvärv av aktier från Järvi-Suomen Portti
(34) De finska myndigheterna hävdar att aktierna i fastighets
bolaget Kiinteistö Oy Suksimäki förvärvades av Järvi-Suo
men Portti till marknadspris. De hänvisar till en oberoende
värderingsmans uppskattning enligt vilken aktierna skulle
vara värda ca 1 miljon euro vid det då rådande ränteläget.
Detta värde har därefter anpassats till det förändrade rän
teläget, vilket ledde till ett pris på 860 000 euro för ak
tierna.
(35) Såsom anges i punkt 29 är principen om en privat inve
sterare i en marknadsekonomi även tillämplig på statliga
förvärv av mark och andra tillgångar. Av denna anledning
är det viktigt att förvärvet kan anses vara en normal kom
mersiell transaktion. De finska myndigheterna har hittills
inte kunnat lämna någon bevisning för att aktieförvärvet i
fråga skett på marknadsmässiga villkor. Kommissionen
tvivlar därför på att åtgärden i fråga är förenlig med prin
cipen om en privat investerare i en marknadsekonomi.
4.2.6 Sänkning av avloppsavgiften
(36) Den tredje parten hävdar att sänkningen av avloppsavgif
ten utgör ett stöd till företaget. Enligt tillgängliga uppgifter
hade produktionsanläggningen i Tikkala fått betala en
högre avloppsavgift sedan den 1 maj 2004. Denna ökning
berodde på en hårdare försmutsning av det industriella
avloppsvattnet. Storleken på ökningen fastställdes på
grundval av den årliga inspektionen av avloppsvattnets
sammansättning. Kommissionen har inte i detta skede nå
gon indikation på att de årliga inspektionerna inte
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genomfördes i enlighet med tillämpliga bestämmelser. Ef
ter att ha ökats sänktes sedan avloppsavgiften till standard
avgiften genom det ovan nämnda beslutet av vattennämn
den. Enligt vad kommissionen erfar tillämpas denna stan
dardavgift för andra företag i S:t Michels stad. Kommis
sionen anser således i det här skedet att sänkningen inte
medfört någon fördel för Järvi-Suomen Portti och den
kommer därför inte att betrakta sänkningen som ett stat
ligt stöd i den mening som avses i artikel 107.1 i EUFfördraget.

4.2.7 Avskrivning av skulder 2007
(37) Enligt protokollet från S:t Michels stadsstyrelse överfördes
återkravsförfarandet till den juridiska avdelningen när ford
ran avskrevs. Detta skulle kunna tyda på att det endast
rörde sig om en rent bokföringsmässig åtgärd. Eftersom
de finska myndigheterna inte kommenterade avskrivningen
av fordran 2007 är det dock inte helt klart om åtgärden
endast är av rent bokföringsmässig art eller om S:t Michels
stad även efterskänkte skulden, dvs. om den lagliga skyl
digheten att betala tillbaka skulden upphörde. Om den
lagliga återbetalningsskyldigheten upphört innebär detta
att Järvi-Suomen Portti har fått en fördel till följd av skuld
avskrivningen och det är tveksamt om en privat investe
rare i en marknadsekonomi skulle ha handlat på detta sätt.

4.2.8 Avskrivning av skulder i årsredovisningen för 2008
(38) De finska myndigheterna hävdar att skuldavskrivningen
inte inverkade på det rättsliga förhållandet mellan långiva
ren och låntagaren, eftersom det rör sig om en bokförings
mässig åtgärd och S:t Michels stad kommer att försöka
driva in de fordringar som avskrivits i årsredovisningen.
Kommissionen ställer sig tveksam till denna argumenta
tion, eftersom de finska myndigheterna hittills inte kunnat
lägga fram någon bevisning för att Järvi-Suomen Portti
fortfarande har en laglig skyldighet att betala tillbaka sin
skuld. Om den lagliga återbetalningsskyldigheten upphört
innebär detta att Järvi-Suomen Portti har fått en fördel till
följd av skuldavskrivningen och det är tveksamt om en
privat investerare i en marknadsekonomi skulle ha handlat
på detta sätt.

4.2.9 Åtgärder som vidtagits av Finnvera
(39) För det första måste man avgöra om en åtgärd är stöd som
getts av en medlemsstat eller med hjälp av statliga medel.
För att så ska vara fallet måste åtgärden ha finansierats
direkt eller indirekt med hjälp av statliga medel och kunna
hänföras till medlemsstaten i fråga (1). Eftersom finska sta
ten äger 100 % av företaget Finnvera anser kommissionen
att detta villkor är uppfyllt.

(40) När det gäller frågan om huruvida åtgärderna innebär en
fördel för Järvi-Suomen Portti hävdar de finska myndighe
terna att ingen av de åtgärder som vidtagits av Finnvera
har ett inslag av stöd.
(1) Mål C-345/02 Pearl BV m.fl. mot Hoofdbedrijfschap Ambachten,
REG 2004, s. I-7139, punkt 35.
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(41) Vad gäller lånen menar de finska myndigheterna att de lån
som beviljats av Finnvera inte utgör ett statligt stöd, efter
som räntan var högre än referensräntan. I och med att
kommissionen anser att Järvi-Suomen Portti är ett företag
i svårigheter åtminstone sedan början av 2004 är den
tveksam till om räntan verkligen överskridit den relevanta
referensräntan. Enligt det referensräntemeddelande som
gällde vid den tidpunkt då lånen beviljades (2) skulle det
göras ett tillägg till referensräntan för företag i svårigheter
med minst 400 räntepunkter (3). Det förefaller som om
räntan på lånen var lägre än vad referensräntan med till
lägget skulle ha varit beräknad på detta sätt (4). De finska
myndigheterna hävdar dessutom att lånen inte innefattade
statligt stöd, eftersom de beviljades på samma villkor som
för de privata långivarna och innebar en betydande risk
fördelning mellan staten och de kommersiella aktörerna.
Samtidigt fördelades säkerheten i förhållande till risktagan
det. Kommissionen fick dock ingen konkret information
om de lån som beviljats av de privata långivarna, t.ex.
uppgifter om datum, lånesummor, villkor och ställda sä
kerheter. Kommissionen tvivlar därför på att åtgärden i
fråga är förenlig med principen om en privat investerare
i en marknadsekonomi.

(42) Såsom angivits ovan hävdade de finska myndigheterna att
den garanti som beviljats av Finnvera inte utgjorde statligt
stöd och hänvisar till Finnveras garantiordning som kom
missionen underrättades om genom en skrivelse av den
21 juni 2000. De finska myndigheterna lämnade emeller
tid inte någon förklaring om på vilket sätt det framgick av
informationen om Finnveras garantiordning att de garan
tier som beviljats Järvi-Suomen Portti inte hade några in
slag av statligt stöd. Framför allt förefaller det som om
garantiordningen inte kan anses omfatta garantier som
beviljas ett stort företag vid en tidpunkt då det redan är
i svårigheter. Om åtgärderna har beviljats utanför en gäl
lande garantiordning och Järvi-Suomen Portti var ett före
tag i svårigheter vid tidpunkten för beviljandet tvivlar kom
missionen på att garantierna i fråga är förenliga med prin
cipen om en privat investerare i en marknadsekonomi.

4.2.10 Slutsats om förekomst av statligt stöd
(43) Med hänvisning till de förhållanden som beskrivits ovan
anser kommissionen att de åtgärder som S:t Michels stad
har vidtagit i form av överlåtelse av mark, köp av mark
och aktier, beviljande av garantier samt skuldavskrivning
eventuellt utgjorde en fördel för stödmottagaren som
denne inte hade kunnat få på normala marknadsvillkor.
Sänkningen av avloppsavgifterna förefaller dock inte med
föra en sådan fördel. Dessutom verkar åtgärderna i
(2) Meddelande från kommissionen om metoden för fastställande av
referens- och diskonteringsränta (EGT C 273, 9.9.1997, s. 3).
(3) ’Den referensränta som fastställs på detta sätt är en miniminivå, som
kan ökas i situationer som medför särskilda risker (exempelvis före
tag i svårigheter, avsaknad av sådana säkerheter som normalt begärs
av bankerna). I sådana fall kan tillägget beräknas till 400 räntepunk
ter eller ännu mer om ingen privat bank skulle ha accepterat att
bevilja lånet i fråga.’
(4) T.ex. ett lån beviljat den 12 januari 2006: Euribor 6 månader plus
2 % gav 4,661 %, under det att referensräntan plus 400 räntepunkter
gav 7,7 %. T.ex. ett lån beviljat den 6 juli 2007: Euribor 6 månader
plus +2,5 % gav 6,597 %, under det att referensräntan plus 400
räntepunkter gav 8,62 %.
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fråga vara finansierade med statliga medel, eftersom de
beviljas direkt av S:t Michels stad och med stadens medel.
Dessutom var åtgärderna selektiva, eftersom de endast
gällde Järvi-Suomen Portti. De selektiva bidragen kunde
antas snedvrida konkurrensen och påverka handeln mellan
medlemsstater genom att ett företag får en fördel jämfört
med konkurrenterna, som inte får sådana bidrag. Stödmot
tagaren bedriver handel med köttprodukter, och inom den
sektorn förekommer det handel mellan medlemsstaterna.
(44) Vad gäller de åtgärder som Finnvera beviljat i form av lån
och garantier anser kommissionen preliminärt att det är
fråga om statliga åtgärder och att de ger stödmottagaren
en fördel som denne inte hade fått på normala marknads
villkor. Dessutom uppfyller de även övriga kriterier i ar
tikel 107.1 i EUF-fördraget. I likhet med de åtgärder som
vidtagits av S:t Michels stad var de selektiva och kan antas
snedvrida konkurrensen och påverka handeln mellan med
lemsstaterna.
4.3 De statliga stödåtgärdernas förenlighet med den
gemensamma marknaden
(45) Statliga stödåtgärder kan anses vara förenliga med den
gemensamma marknaden på grundval av de undantag
som anges i artikel 107.2 och 107.3 i EUF-fördraget.
4.3.1 Marköverlåtelse år 2000 och markförvärv år 2002
(46) Järvi-Suomen Portti ligger i östra Finland, som år 2000
respektive år 2002 var berättigat till regionalstöd enligt
artikel 107.3 a i EUF-fördraget. Kommissionen har hittills
inte fått tillräcklig information om huruvida marköverlåtel
sen år 2000 och markförvärvet år 2002 skulle kunna
anses vara regionalstöd som är förenligt med den gemen
samma marknaden och det är inte klart huruvida stödet
skulle kunna anses vara förenligt på annan grund.
4.3.2 De garantier som beviljades den 8 mars 2004 och den
10 maj 2004
(47) Vad gäller de garantier som beviljades 2004 utgår man
från att företaget var i svårigheter vid den tidpunkt då
garantierna beviljades (jfr punkt 22 och följande). Stöd
till ett företag i svårigheter måste uppfylla villkoren i und
sättnings- och omstruktureringsriktlinjerna från 1999.
Kommissionen har hittills inte fått tillräcklig information
för att kunna avgöra om kraven i riktlinjerna är uppfyllda.
Om företaget inte kan anses ha varit i svårigheter vid den
tidpunkt då garantin beviljades, skulle det behöva bedömas
huruvida garantierna kan anses vara förenliga med den
gemensamma marknaden på annan grund.
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uppfyllda. Om det kan anses att företaget inte var i svå
righeter vid den tidpunkt då åtgärden vidtogs, skulle det
behöva bedömas huruvida åtgärden kan anses vara förenlig
med den gemensamma marknaden på någon annan grund.
4.3.4 Åtgärder som vidtagits av Finnvera
(49) Vad gäller de åtgärder som vidtagits av Finnvera åren
2004–2008 måste det tas hänsyn till att Järvi-Suomen
Portti, vid den tidpunkt då åtagandena vidtogs kunde anses
vara ett företag i svårigheter i den mening som avses i
undsättnings- och omstruktureringsriktlinjerna från 1999
respektive 2004. Huruvida stödet i form av garantier eller
räntesubventionerade lån är förenligt med den gemen
samma marknaden bör därför bedömas på grundval av
nämnda riktlinjer. Kommissionen har hittills inte fått till
räcklig information för att kunna avgöra om kraven i
riktlinjerna är uppfyllda. Om det kan anses att företaget
inte var i svårigheter vid den tidpunkt då åtgärden vidtogs,
skulle det behöva bedömas huruvida åtgärden kan anses
vara förenlig med den gemensamma marknaden på någon
annan grund.
5. SLUTSATS
(50) Mot bakgrund av vad som anförts ovan har kommissionen
beslutat att utvidga det formella granskningsförfarandet
enligt artikel 108.2 i EUF-fördraget så att det även omfat
tar den beskrivna åtgärden.
BESLUT

Av ovan anförda skäl uppmanar kommissionen, i enlighet med
det förfarande som anges i artikel 108.2 i EUF-fördraget, Fin
land att inom en månad för mottagandet av denna skrivelse
inkomma med synpunkter och tillhandahålla alla upplysningar
som kan bidra till bedömningen av stödet. Det rör sig särskilt
om följande uppgifter:
— Villkor för överlåtelse av mark för produktionsanläggningen
i Tikkala år 2000, jämte tillhörande handlingar. Villkor för
kommunala anläggningsarbeten och annat nödvändigt tek
niskt arbete som utförs av S:t Michels stad, jämte tillhörande
handlingar.
— Villkor för markköpet år 2002, jämte tillhörande handlingar.
Information om huruvida markköpet skedde på marknads
villkor.
— Kompletterande upplysningar om de lån som Tapiola bevil
jade 2004 och de garantier som S:t Michels stad beviljade
för att ställa säkerhet för lånen.

4.3.3 Förvärv av aktier från Järvi-Suomen Portti och avskrivning
av skulder 2007 och 2008

— Villkor för köp av aktier från Järvi-Suomen Portti år 2005,
jämte tillhörande handlingar. Information om huruvida fas
tighetsförvärvet skedde på marknadsvillkor.

(48) Vad gäller aktieförvärvet år 2005 och skuldavskrivningarna
år 2007 och 2008 ska stödåtgärderna bedömas genom
tillämpning av undsättnings- och omstruktureringsriktlin
jerna från 2004, eftersom kommissionen antar att företa
get var i svårigheter vid den tidpunkt då åtgärderna vid
togs. Kommissionen har hittills inte fått tillräcklig infor
mation för att kunna avgöra om kraven i riktlinjerna är

— Dokumentation om hur skuldavskrivningarna åren 2007
och 2008 påverkade den lagstadgade skyldigheten att betala
tillbaka skulderna i fråga. Information om huruvida S:t Mi
chels stad försöker driva in skulderna, jämte tillhörande
handlingar. Kort beskrivning av förhållandet mellan skuld
avskrivningarna och saneringsprogrammet.
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— Detaljerade uppgifter om de lån som privata långivare be
viljade tillsammans med Finnvera åren 2006 och 2007, sär
skilt dag för beviljande, belopp, räntesats och ställande av
säkerhet för att ge kommissionen möjlighet att bedöma om
lånen beviljades på samma villkor som privata långivare till
lämpar.

— Rättslig grund för Finnveras beviljande av garantier 2004,
2006 och 2008. Information om huruvida garantier bevil
jades tillsammans med privata aktörer och, om så var fallet,
villkoren för de garantier som beviljades av privata aktörer.

— Förklaring till den finansiering som gav Järvi-Suomen Portti
möjlighet att betala tillbaka de utestående skulderna på cirka
1 miljon euro till skattemyndigheterna sommaren 2009,
jämte tillhörande handlingar.
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Kommissionen uppmanar era myndigheter att omedelbart över
sända en kopia av denna skrivelse till den potentiella stödmot
tagaren.
Kommissionen påminner Finland om att artikel 108.3 i EUFfördraget har uppskjutande verkan och hänvisar till artikel 14 i
rådets förordning (EG) nr 659/1999, som föreskriver att allt
olagligt stöd kan återkrävas från mottagaren.
Genom denna skrivelse meddelar kommissionen Finland att den
kommer att underrätta berörda parter genom att offentliggöra
skrivelsen och en sammanfattning av den i Europeiska unionens
officiella tidning. Kommissionen kommer även att underrätta be
rörda parter i de Eftaländer som är avtalsslutande parter i EESavtalet genom att offentliggöra ett tillkännagivande i EES-sup
plementet till EUT, samt underrätta Eftas övervakningsmyndig
het genom att skicka en kopia av denna skrivelse. De berörda
parterna kommer att uppmanas att inkomma med synpunkter
inom en månad från dagen för offentliggörandet.”
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Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä
(Asia COMP/M.5795 – Siemens/Sinara Locomotives/JV)
Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2010/C 58/05)
1.
Komissio vastaanotti 1 päivänä maaliskuuta 2010 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1)
4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä, jolla saksalainen yritys Siemens Aktienge
sellschaft (Siemens) ja venäläisen D. Pumpyanskyn määräysvallassa oleva kyproslainen yritys Sinara Loco
motives Limited (Sinara Locomotive) hankkivat EY:n sulautuma-asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakoh
dassa tarkoitetun yhteisen määräysvallan alankomaalaisessa yrityksessä Ural Locomotives Holding Company
(holdingyhtiö) ja venäläisessä yrityksessä OOO Ural Locomotives (toimintaa harjoittava yhtiö) ostamalla
äskettäin perustetun yhteisyrityksen osakkeita. Toimintaa harjoittava yhtiö toimii vetureiden suunnittelun,
tuotannon, käyttöönoton, markkinoinnin, myynnin ja huollon alalla Venäjällä.
2.

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

— Siemens: energia-, terveydenhoito- ja teollisuusyksikkö toimii rautatieteknologian alalla, johon kuuluvat
mm. sähkö- ja dieselveturit,
— Pumpyansky-ryhmä: rahoituspalvelut, rakentamistoiminta, teräsputkien tuotanto, kuljetusvälinetekniikka,
myös sähkö- ja dieselmoottorit.
3.
Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua EY:n sulau
tuma-asetuksen soveltamisalaan. Asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään kuitenkin vasta myöhemmin. Asia
soveltuu mahdollisesti käsiteltäväksi menettelyssä, joka on esitetty komission tiedonannossa yksinkertaiste
tusta menettelystä tiettyjen keskittymien käsittelemiseksi neuvoston EY:n sulautuma-asetuksen (2) nojalla.
4.

Komissio pyytää kolmansia osapuolia esittämään ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautukset
voidaan lähettää komissiolle faksilla (+32 22964301), sähköpostitse osoitteeseen COMP-MERGERREGISTRY@ec.europa.eu tai postitse viitteellä COMP/M.5795 – Siemens/Sinara Locomotives/JV seuraavaan
osoitteeseen:
Euroopan komissio
Kilpailun PO (DG COMP)
Merger Registry
J-70
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

(1) EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1 (”EY:n sulautuma-asetus”).
(2) EUVL C 56, 5.3.2005, s. 32 (”tiedonanto yksinkertaistetusta menettelystä”).
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Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä
(Asia COMP/M.5792 – Bosch/Deutz/Eberspächer)
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2010/C 58/06)
1.
Komissio vastaanotti 26 päivänä helmikuuta 2010 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1)
4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä, jolla saksalaiset yritykset Robert Bosch
GmbH (Bosch), Deutz Abgastechnik GmbH (Deutz) ja Eberspächer GmbH & Co. KG (Eberspächer) perus
tavat ja ottavat yhteiseen määräysvaltaansa kaiken itsenäiselle taloudelliselle yksikölle kuuluvan toiminnan
hoitavan yhteisyrityksen, jonka toimialaa ovat pienissä erissä valmistettavat täydelliset dieselpäästöjen jälki
käsittelyjärjestelmät liikkuvia työkoneita ja erikoishyötyajoneuvoja varten sekä dieselpäästöjen hiukkassuo
dattimien aktiivinen regenerointi.
2.

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

— Bosch: autotuotteet, teollisuustekniikka, kulutustavarat ja rakennustekniikka (maailmanlaajuisesti),
— Deutz: dieselmoottorit (maailmanlaajuisesti),
— Eberspächer: pakokaasutekniikka ja ajoneuvolämmittimet (maailmanlaajuisesti).
3.
Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua EY:n sulau
tuma-asetuksen soveltamisalaan. Asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään kuitenkin vasta myöhemmin.
4.

Komissio pyytää kolmansia osapuolia esittämään ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautukset
voidaan lähettää komissiolle faksilla (+32 22964301), sähköpostitse osoitteeseen COMP-MERGERREGISTRY@ec.europa.eu tai postitse viitteellä COMP/M.5792 – Bosch/Deutz/Eberspächer seuraavaan osoit
teeseen:
Euroopan komissio
Kilpailun PO (DG COMP)
Merger Registry
J-70
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

(1) EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1 (”EY:n sulautuma-asetus”).
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Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1/2003 27 artiklan 4 kohdan mukainen tiedonanto asiassa
COMP/39.596 – British Airways/American Airlines/Iberia
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2010/C 58/07)
1. JOHDANTO
(1) Perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklassa vahvistettujen
kilpailusääntöjen täytäntöönpanosta 16 päivänä joulukuuta
2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1/2003 (1)
9 artiklassa säädetään, että jos komissio aikoo tehdä pää
töksen, jossa rikkominen määrätään lopetettavaksi, ja kun
asianomaiset yritykset esittävät sitoumuksia, joiden tarkoi
tuksena on poistaa komission ennakkoarvioinnissaan niille
esittämät huolenaiheet, komissio voi päätöksellään määrätä
kyseisten sitoumusten noudattamisen yrityksiä velvoitta
vaksi. Päätös voidaan tehdä määräajaksi, ja siinä on todet
tava, ettei komission toimille ole enää perusteita. Asetuk
sen 27 artiklan 4 kohdassa säädetään, että jos komissio
aikoo tehdä 9 artiklan mukaisen päätöksen, se julkaisee
tiiviin yhteenvedon asiaan liittyvistä seikoista ja sitoumus
ten pääkohdista. Asianomaiset osapuolet voivat esittää
huomautuksensa komission asettamassa määräajassa.

2. YHTEENVETO ASIASTA
(2) British Airways (BA), American Airlines (AA) ja Iberia (IB),
jotka kuuluvat maailmanlaajuiseen lentoyhtiöiden one
world-liittoutumaan, ilmoittivat 14 päivänä elokuuta
2008 aikovansa perustaa tuottojen jakoa varten yhteisyri
tyksen, joka kattaisi niiden kaiken matkustajaliikenteen Eu
roopan ja Pohjois-Amerikan välisillä lentoreiteillä. BA:n,
AA:n ja IB:n välisissä yhteisyrityssopimuksissa määrätään
yhteistyöstä sellaisten keskeisten kilpailutekijöiden kuin ai
kataulujen, kapasiteetin, hinnoittelun ja markkinoinnin
osalta.

(3) Komissio antoi 29 päivänä syyskuuta 2009 väitetiedoksi
annon, jossa se esitti alustavana näkemyksenään, että suun
niteltu yhteisyritys olisi Euroopan unionin toiminnasta teh
dyn sopimuksen (SEUT) 101 artiklan vastainen eräiden
EU:n ja Yhdysvaltojen kaupunkiparien osalta. Väitetiedok
sianto katsotaan myös asetuksen (EY) N:o 1/2003
9 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuksi ennakkoarvioinniksi.

(4) Ennakkoarvioinnin mukaan BA:n, AA:n ja IB:n yhteisyritys
voisi rajoittaa kilpailua erityisesti reiteillä Lontoo–Dallas,
(1) EYVL L 1, 4.1.2003, s. 1. EY:n perustamissopimuksen 81 artiklasta
tuli 1 päivänä joulukuuta 2009 SEUT-sopimuksen 101 artikla ja
perustamissopimuksen 82 artiklasta SEUT-sopimuksen 102 artikla.
Kyseiset kaksi määräyskokonaisuutta ovat asiasisällöltään samanlai
set. Viittauksia SEUT-sopimuksen 101 ja 102 artiklaan on tässä
tiedonannossa pidettävä soveltuvin osin viittauksina perustamissopi
muksen 81 ja 82 artiklaan.

Lontoo–Boston,
Lontoo–Miami,
Lontoo–Chicago,
Lontoo–New York, Madrid–Miami ja Madrid–Chicago.

(5) Kun otetaan lisäksi huomioon osapuolten nykyinen tiivis
kilpailu ja niiden merkittävä yhdistetty markkina-asema
näiden kaupunkiparien välisillä reiteillä, yhteisyrityksellä
olisi todennäköisesti tuntuvia kilpailunvastaisia vaikutuksia.
Ennakkoarvioinnissa katsottiin erityisesti, että yhteisyritys
poistaisi osapuolten väliset nykyiset kilpailupaineet kyseis
ten kaupunkiparien osalta. Näitä paineita eivät kykene kor
vaamaan nykyiset non-stop- tai one-stop-palveluja tarjo
avat kilpailijat, eikä kyseisillä markkinoilla olisi niille pää
syä haittaavien merkittävien esteiden vuoksi odotettavissa
todennäköisesti myöskään ajoissa ja riittävästi (joko nonstop- tai one-stop-palvelua tarjoavia) uusia toimijoita tai
toiminnan laajentajia.

(6) Markkinoille pääsyn esteitä ovat erityisesti lähtö- ja saa
pumisaikojen rajoitettu saatavuus Lontoon lentoasemilla
ja New Yorkin JFK:n lentoasemalla, osapuolten lentovuo
rojen tiheys ja niiden määräävä asema lentoliikenteen kes
kuksissa (ns. hubeissa), jatkoyhteydet sekä osapuolten yh
teisistä kanta-asiakasohjelmista ja muista kannustinjärjestel
mistä aiheutuvat verkostovaikutukset. Myös lainsäädännöl
lisiä esteitä esiintyy edelleen. EU:n ja Yhdysvaltojen välisellä
ensimmäisen vaiheen sopimuksella on poistettu kaikki
lainsäädännölliset esteet, jotka haittaavat pääsyä Atlantin
ylittäville reiteille, mutta EU:n lentoliikenteen harjoittajat
eivät vieläkään saa liikennöidä Yhdysvaltojen sisäisillä rei
teillä (”kabotaasi”), ja niiden on tehtävä sopimuksia yhteis
tunnusten käytöstä yhdysvaltalaisten lentoliikenteen har
joittajien kanssa voidakseen tarjota jatkolentoja Yhdysval
loissa. Lisäksi ne eivät voi kehittää liikenteelleen keskuksia
Atlantin ylittävien reittien Yhdysvaltojen puoleisessa
päässä. Kaupallisia mahdollisuuksia heikentävät myös
omistusoikeuden ja määräysvallan rajoitukset: Yhdysvalto
jen omistusoikeutta ja määräysvaltaa koskevat säännöt ra
joittavat ulkomaiset investoinnit 25 prosenttiin äänival
lasta. Niin sanotut toisen vaiheen neuvottelut EU:n ja Yh
dysvaltojen välillä on aloitettu. Niiden tavoitteena on eri
tyisesti lisätä investointimahdollisuuksia.

(7) Komission ennakkoarvioinnissa katsottiin myös, että suun
niteltu yhteistyö voisi rajoittaa osapuolten välisen kilpailun
lisäksi kilpailua myös niiden ja muiden kilpailijoiden vä
lillä. Keskeinen kysymys pitkän matkan liikenteen kilpai
lussa on jatkoyhteyksien saatavuus. Eräät osapuolten kil
pailijoista ovat edellä mainituilla reiteillä erityisen riippu
vaisia osapuolten yhtiöidenvälisestä liikenteestä. Ennakko
arvioinnissa pidettiin huolestuttavana sitä, että suunniteltu
yhteistyö voisi rajoittaa kyseisten kilpailijoiden pääsyä osa
puolten yhtiöidenväliseen liikenteeseen.
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(8) Lontoo–New York- ja Lontoo–Chicago-reittien kilpailuon
gelmat rajoittuivat vain premium-markkinoihin (kaikki
matkustus- ja hintaluokat lukuun ottamatta rajoitetun sääs
töluokan liikennettä), mutta Lontoo–Dallas-, Lontoo–Bos
ton-, Lontoo–Miami-, Madrid–Miami- ja Madrid–Chicagoreittien osalta komissio oli huolestunut sekä premium- että
muista markkinoista.

C 58/21

b) tekemään kilpailijoiden kanssa sopimuksia lippujen yhdis
teltävyydestä 11 kohdassa lueteltujen kaupunkiparien vä
lillä. Reittien Lontoo–Chicago, Lontoo–New York ja
Madrid–Miami tapauksessa osapuolet voivat rajoittaa
nämä sopimukset koskemaan ainoastaan (8 kohdassa
tarkoitettujen) premium-markkinoiden matkustajaliiken
nettä. Kysymykseen tulevia kilpailijoita ovat kaikki,
jotka tarjoavat non-stop-palveluja asianomaisella reitillä
ja joilla ei ole liikenteen keskusta reitin kummassakin
päässä.

3. TARJOTTUJEN SITOUMUSTEN PÄÄSISÄLTÖ
(9) Osapuolet eivät olleet samaa mieltä komission väitetiedok
siannon kanssa. Ne ovat kuitenkin tarjonneet asetuksen
(EY) N:o 1/2003 9 artiklan mukaisesti sitoumuksia, joilla
ne vastaavat komission esittämiin huolenaiheisiin ja anta
vat sille tilaisuuden todeta, että toimille ei ole enää perus
teita.

(10) Sitoumusten pääkohdat esitetään lyhyesti jäljempänä ja ne
julkaistaan kokonaisuudessaan englannin kielellä kilpailun
pääosaston verkkosivuilla osoitteessa: http://ec.europa.eu/
competition/antitrust/cases/index/
by_nr_79.html#i39_596

(11) Osapuolet tarjoavat sitoumuksia seuraavien kuuden kau
punkiparin osalta: Lontoo–Dallas, Lontoo–Boston, Lon
too–Miami, Lontoo–Chicago, Lontoo–New York ja Mad
rid–Miami.

(12) Osapuolet tarjoutuvat

a) asettamaan Lontoossa käyttöön lähtö- ja saapumisaikoja
kilpailijan valinnan mukaan joko Heathrown tai Gat
wickin lentoasemalla siten, että kilpailijat voivat lisätä
palveluihinsa non-stop-vuoroja viikossa enintään 7
Lontoon ja Dallasin välillä, 14 Lontoon ja Bostonin
välillä, 7 Lontoon ja Miamin välillä ja 14 Lontoon ja
New Yorkin välillä. Kaupunkiparin Lontoo–New York
osalta osapuolet tarjoutuivat myös antamaan kilpailijalle
liikennelupia New Yorkin JFK:n lentoasemalla aikoina,
jotka sopivat yhteen Lontoon lentoasemalla saataville
asetettujen lähtö- ja saapumisaikojen kanssa. Tähän tar
joukseen liittyy eräitä ehtoja: kilpailijan on muun mu
assa pitänyt käyttää ensin kaikki kohtuudella vaaditta
vissa olevat keinot tarvittavien lähtö- ja saapumisaiko
jen saamiseksi tavanomaisella jakomenettelyllä.

IATAn kesäliikennekaudesta 2013 alkaen osapuolet
asettavat reiteillä Lontoo–Dallas ja Lontoo–Miami mah
dolliset käyttämättömät lähtö- ja saapumisajat myös
uusien one-stop-palvelujen tarjoajien saataville, mutta
etuoikeus niihin annetaan kuitenkin vielä uusille nonstop-palvelujen tarjoajille.

c) tekemään erityisiä tuottojen ositusta koskevia sopimuksia
syöttöliikenteestä 11 kohdassa lueteltujen kaupunkipa
rien osalta. Kysymykseen tulevia kilpailijoita ovat 1)
lentoyhtiöt, jotka aloittavat tai laajentavat palveluja riip
pumatta siitä, käyttävätkö ne osapuolten saataville aset
tamia lähtö- ja saapumisaikoja, ja 2) Lontoo–Chicago-,
Lontoo–New York- ja Madrid–Miami-reitin tapauksessa
myös kilpailijat, jotka tarjoavat jo non-stop-palveluja
asianomaisella reitillä. Nämä kilpailijat ovat oikeutettuja
erityisiin tuottojen ositusta koskeviin sopimuksiin, jos
niillä ei ole liikenteen keskusta reitin kummassakin
päässä.

d) avaamaan kanta-asiakasohjelmansa 11 kohdassa lueteltu
jen kaupunkiparien osalta kilpailijalle, joka aloittaa tai
laajentaa palveluja reitillä, jos kyseisellä kilpailijalla ei
ole vastaavaa ohjelmaa ja se ei osallistu yhteenkään
osapuolten ohjelmista.

(13) Osapuolet tarjoutuvat asettamaan vastuullisen toimitsija
miehen valvomaan sitoumusten toteuttamista. Jos uusi tu
lokas ja osapuolet ovat eri mieltä sitoumuksista, osapuolet
ehdottavat riitojenratkaisumenettelyä, jossa välitystuomiois
tuin päättää viime kädessä ehdoista.

(14) Myös Yhdysvaltojen liikenneministeriö on tutkinut asiaa
sekä tehnyt komission kanssa yhteistyötä 30 päivänä huh
tikuuta 2007 päivätyn EU:n ja Yhdysvaltojen lentoliiken
nesopimuksen liitteen II mukaisesti, joten sitoumuksiin
kuuluu myös Yhdysvaltojen liikenneministeriön tiivis osal
listuminen koko menettelyyn. Komissio kuulee sitä ja ottaa
sen näkemykset asianmukaisesti huomioon menettelyn tär
keissä vaiheissa. Yhdysvaltojen liikenneministeriö voi pidät
tää itsellään oikeuden hyväksyä toimitsijamies tarkasteltu
aan ehdotettua yhteistyötä erikseen.

4. KEHOTUS HUOMAUTUSTEN ESITTÄMISEEN
(15) Jollei tähän tiedonantoon vastauksena saaduista huomau
tuksista muuta johdu, komissio aikoo hyväksyä asetuksen
(EY) N:o 1/2003 9 artiklan 1 kohdan nojalla päätöksen,
jossa se ilmoittaa edellä esitettyjen sitoumusten olevan
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velvoittavia 10 vuoden ajan siitä, kun komission päätös on
annettu tiedoksi osapuolille. Jos sitoumuksiin tehdään tästä
tiedonannosta esitettyjen huomautusten johdosta merkittä
viä muutoksia, julkaistaan uusi tiedonanto asetuksen (EY)
N:o 1/2003 27 artiklan 4 kohdan nojalla.
(16) Komissio pyytää asetuksen (EY) N:o 1/2003 27 artiklan
4 kohdan mukaisesti asianomaisia kolmansia osapuolia
esittämään huomautuksensa ehdotettuihin sitoumuksiin.
Huomausten on oltava komissiolla kuukauden kuluessa
tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Asianomaisia kolman
sia osapuolia pyydetään toimittamaan huomautuksistaan
myös julkinen toisinto, josta liikesalaisuudet ja muut luot
tamukselliset tiedot on poistettu ja jossa tällaiset tiedot on
korvattu yhteenvedolla, joka ei sisällä luottamuksellisia tie
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toja, tai merkinnällä ”liikesalaisuus” tai ”luottamuksellinen
tieto”. Kohtuulliset pyynnöt otetaan huomioon.
(17) Huomautukset voidaan lähettää komissiolle viitteellä ”Asia
COMP/39.596 – British Airways/American Airlines/Iberia”
joko
sähköpostitse
(COMP-GREFFE-ANTITRUST@
ec.europa.eu), faksilla (+32 22950128) tai postitse seuraa
vaan osoitteeseen:
European Commission
Directorate-General for Competition
Antitrust Registry
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

TILAUSHINNAT 2010 (ilman ALV:a, sisältää normaalit lähetyskulut)
Euroopan unionin virallinen lehti, L- ja C-sarjat, vain paperipainos

22 EU:n virallista kieltä

1 100 euroa/vuosi

Euroopan unionin virallinen lehti, L- ja C-sarjat, paperipainos,
vuosittainen CD-ROM

22 EU:n virallista kieltä

1 200 euroa/vuosi

Euroopan unionin virallinen lehti, L-sarja, vain paperipainos

22 EU:n virallista kieltä

770 euroa/vuosi

Euroopan unionin virallinen lehti, L- ja C-sarjat, kuukausittainen
(kumulatiivinen) CD-ROM

22 EU:n virallista kieltä

400 euroa/vuosi

Virallisen lehden täydennysosa (S-sarja), tarjouskilpailut ja julkiset
hankinnat, CD-ROM, ilmestyy kahdesti viikossa

Monikielinen: 23 EU:n
virallista kieltä

300 euroa/vuosi

Euroopan unionin virallinen lehti, C-sarja – kilpailut

Kilpailua koskevilla kielillä

50 euroa/vuosi

Euroopan unionin virallisilla kielillä ilmestyvästä Euroopan unionin virallisesta lehdestä on tilattavissa 22 eri kieliversiota. Tilaus käsittää L-sarjan (Lainsäädäntö) ja C-sarjan (Tiedonannot ja ilmoitukset).
Jokainen kieliversio tilataan erikseen.
Virallisessa lehdessä L 156 18. kesäkuuta 2005 julkaistun neuvoston asetuksen (EY) N:o 920/2005 mukaan
velvollisuus laatia kaikki säädökset iirin kielellä ja julkaista ne tällä kielellä ei väliaikaisesti sido Euroopan
unionin toimielimiä, joten iirin kielellä julkaistavat viralliset lehdet ovat myynnissä erikseen.
Virallisen lehden täydennysosan (S-sarja – tarjouskilpailut ja julkiset hankinnat) tilaukseen sisältyvät kaikki 23
virallista kieliversiota yhdellä monikielisellä CD-ROM-levyllä.
Euroopan unionin virallisen lehden tilaajat voivat pyynnöstä saada virallisen lehden liitteitä. Tilaajille ilmoitetaan
liitteiden ilmestymisestä Euroopan unionin viralliseen lehteen sisältyvässä kohdassa ”Huomautus lukijalle”.
CD-ROM-levyt korvataan DVD-levyillä vuoden 2010 aikana.

Myynti ja tilaukset
Maksulliset julkaisut, kuten Euroopan unionin virallinen lehti, ovat tilattavissa jälleenmyyjiltämme. Luettelo jälleenmyyjistä löytyy seuraavasta internet-osoitteesta:
http://publications.europa.eu/others/agents/index_fi.htm

EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu) on suora ja maksuton portti Euroopan unionin lainsäädäntöön.
Sivustolla voi tarkastella Euroopan unionin virallista lehteä ja siellä ovat nähtävillä myös
sopimukset, lainsäädäntö, oikeuskäytäntö ja lainsäädännön valmisteluasiakirjat.
Lisätietoja Euroopan unionista löytyy osoitteesta: http://europa.eu
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