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Tarkistus  53 

Tibor Szanyi 

 

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi 

Johdanto-osan 5 a viite (uusi) 

 
Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi Tarkistus 

 – ottaa huomioon Euroopan 

parlamentin talous- ja raha-asioiden 

valiokunnan mietinnön (A8-0001/2017) 

EU:n kilpailupolitiikkaa koskevasta 

vuosikertomuksesta ja erityisesti sen 

151-159 kohdan, 

Or. en 

Tarkistus  54 

Pirkko Ruohonen-Lerner 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 1 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(1) Euroopan unionin toiminnasta 

tehdyn sopimuksen (SEUT) 101 ja 

102 artiklassa on kyse oikeusjärjestyksen 

perusteista, joita olisi sovellettava 

tehokkaasti kaikkialla unionissa sen 

varmistamiseksi, että kilpailu 

sisämarkkinoilla ei vääristy. SEUT-

sopimuksen 101 ja 102 artiklan tehokas 

täytäntöönpano on välttämätöntä, jotta 

voidaan varmistaa, että markkinat 

Euroopassa ovat avoimemmat ja perustuvat 

kilpailuun ja että yritykset kilpailevat niillä 

omilla ansioillaan ilman yritysten luomia 

esteitä markkinoille pääsylle, jolloin 

yritykset voivat luoda vaurautta ja 

työpaikkoja. Se suojelee kuluttajia 

liiketoimintatavoilta, jotka pitävät 

tavaroiden ja palvelujen hinnat 

keinotekoisen korkeina, ja lisää kuluttajien 

saatavilla olevaa innovatiivisten tavaroiden 

ja palvelujen valikoimaa. 

(1) Euroopan unionin toiminnasta 

tehdyn sopimuksen (SEUT) 101 ja 

102 artiklassa on kyse oikeusjärjestyksen 

perusteista, joita olisi sovellettava 

tehokkaasti kaikkialla unionissa sen 

varmistamiseksi, että kilpailu 

sisämarkkinoilla ei vääristy. SEUT-

sopimuksen 101 ja 102 artiklan tehokas 

täytäntöönpano on välttämätöntä, jotta 

voidaan varmistaa, että markkinat 

Euroopassa ovat avoimemmat ja perustuvat 

kilpailuun ja että yritykset kilpailevat niillä 

omilla ansioillaan ilman yritysten luomia 

esteitä markkinoille pääsylle, jolloin 

yritykset voivat luoda vaurautta ja 

työpaikkoja. Kilpailu on merkittävä 

kannustin innovoinnille. Euroopan pienet 

ja segmentoituneet markkinat kärsivät sen 

puutteesta tyypillisesti enemmän. Kilpailu 
suojelee kuluttajia liiketoimintatavoilta, 

jotka pitävät tavaroiden ja palvelujen 

hinnat keinotekoisen korkeina, ja lisää 
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kuluttajien saatavilla olevaa innovatiivisten 

tavaroiden ja palvelujen valikoimaa. 

Or. fi 

 

Tarkistus  55 

Markus Ferber 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 1 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(1) Euroopan unionin toiminnasta 

tehdyn sopimuksen (SEUT) 101 ja 

102 artiklassa on kyse oikeusjärjestyksen 

perusteista, joita olisi sovellettava 

tehokkaasti kaikkialla unionissa sen 

varmistamiseksi, että kilpailu 

sisämarkkinoilla ei vääristy. SEUT-

sopimuksen 101 ja 102 artiklan tehokas 

täytäntöönpano on välttämätöntä, jotta 

voidaan varmistaa, että markkinat 

Euroopassa ovat avoimemmat ja perustuvat 

kilpailuun ja että yritykset kilpailevat niillä 

omilla ansioillaan ilman yritysten luomia 

esteitä markkinoille pääsylle, jolloin 

yritykset voivat luoda vaurautta ja 

työpaikkoja. Se suojelee kuluttajia 

liiketoimintatavoilta, jotka pitävät 

tavaroiden ja palvelujen hinnat 

keinotekoisen korkeina, ja lisää kuluttajien 

saatavilla olevaa innovatiivisten tavaroiden 

ja palvelujen valikoimaa. 

(1) Euroopan unionin toiminnasta 

tehdyn sopimuksen (SEUT) 101 ja 

102 artiklassa on kyse oikeusjärjestyksen 

perusteista, joita olisi sovellettava 

tehokkaasti kaikkialla unionissa sen 

varmistamiseksi, että kilpailu 

sisämarkkinoilla ei vääristy. SEUT-

sopimuksen 101 ja 102 artiklan tehokas 

täytäntöönpano on välttämätöntä, jotta 

voidaan varmistaa, että markkinat 

Euroopassa ovat avoimemmat ja perustuvat 

kilpailuun ja että yritykset kilpailevat niillä 

omilla ansioillaan ilman yritysten luomia 

esteitä markkinoille pääsylle, jolloin 

yritykset voivat luoda vaurautta ja 

työpaikkoja. Se suojelee kuluttajia ja 

sisämarkkinoilla toimivia yrityksiä 
liiketoimintatavoilta, jotka pitävät 

tavaroiden ja palvelujen hinnat 

keinotekoisen korkeina, ja lisää kuluttajien 

saatavilla olevaa innovatiivisten tavaroiden 

ja palvelujen valikoimaa. 

Or. de 

 

Tarkistus  56 

Michel Reimon 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 1 kappale 
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Komission teksti Tarkistus 

(1) Euroopan unionin toiminnasta 

tehdyn sopimuksen (SEUT) 101 ja 

102 artiklassa on kyse oikeusjärjestyksen 

perusteista, joita olisi sovellettava 

tehokkaasti kaikkialla unionissa sen 

varmistamiseksi, että kilpailu 

sisämarkkinoilla ei vääristy. SEUT-

sopimuksen 101 ja 102 artiklan tehokas 

täytäntöönpano on välttämätöntä, jotta 

voidaan varmistaa, että markkinat 

Euroopassa ovat avoimemmat ja 

perustuvat kilpailuun ja että yritykset 

kilpailevat niillä omilla ansioillaan ilman 

yritysten luomia esteitä markkinoille 

pääsylle, jolloin yritykset voivat luoda 

vaurautta ja työpaikkoja. Se suojelee 

kuluttajia liiketoimintatavoilta, jotka 

pitävät tavaroiden ja palvelujen hinnat 

keinotekoisen korkeina, ja lisää kuluttajien 

saatavilla olevaa innovatiivisten tavaroiden 

ja palvelujen valikoimaa. 

(1) Euroopan unionin toiminnasta 

tehdyn sopimuksen (SEUT) 101 ja 

102 artiklassa on kyse oikeusjärjestyksen 

perusteista, joita olisi sovellettava 

tehokkaasti kaikkialla unionissa sen 

varmistamiseksi, että kilpailu 

sisämarkkinoilla ei vääristy. SEUT-

sopimuksen 101 ja 102 artiklan tehokas 

täytäntöönpano on välttämätöntä, jotta 

voidaan varmistaa, että markkinat 

Euroopassa ovat oikeudenmukaisemmat ja 

perustuvat kilpailuun ja että yritykset 

kilpailevat niillä omilla ansioillaan ilman 

yritysten luomia esteitä markkinoille 

pääsylle, jolloin yritykset voivat luoda 

vaurautta ja työpaikkoja. Se suojelee 

kuluttajia liiketoimintatavoilta, jotka 

pitävät tavaroiden ja palvelujen hinnat 

keinotekoisen korkeina, ja lisää kuluttajien 

saatavilla olevaa innovatiivisten tavaroiden 

ja palvelujen valikoimaa. 

Or. en 

 

Tarkistus  57 

Tibor Szanyi 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 2 a kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (2 a) Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että kansalliset kilpailuviranomaiset 

esittävät säännöllisesti yleisesti saatavilla 

olevan kertomuksen toiminnastaan 

hallintoelimelle tai parlamentaariselle 

elimelle. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että nämä kertomukset sisältävät tietoa 

päätöksentekoelimen jäsenten 

nimityksistä ja irtisanomisista, elimelle 

kyseisenä vuonna myönnettyjen 

resurssien määrästä sekä määrään 
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mahdollisesti tehdyistä muutoksista 

aiempiin vuosiin verrattuna. 

Or. en 

Perustelu 

Hallintoelinten tai parlamentaaristen elinten olisi saatava kansallisilta kilpailuviranomaisilta 

säännöllisesti kertomukset niiden toiminasta, ja kertomusten olisi oltava yleisesti saatavilla. 

Kertomusten olisi sisällettävä etenkin tietoa päätöksentekoelimen jäsenten nimityksistä ja 

irtisanomisista sekä resurssien määrän muutoksista. Niiden avulla voidaan seurata 

vaikuttavalla tavalla sitä, noudatetaanko tässä direktiivissä tarkoitettuja takeita. 

 

Tarkistus  58 

Othmar Karas 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 2 a kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (2 a) Tarpeettomien uusien 

prosessioikeuksien käyttöönoton 

estämiseksi jäsenvaltioissa tällä 

direktiivillä ei pitäisi vaarantaa 

jäsenvaltioissa hyväksi havaittua jakoa 

kansallisten kilpailuviranomaisen 

päätöksenteko- ja tutkintavaltuuksien 

välillä. 

Or. de 

 

Tarkistus  59 

Barbara Kappel 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 4 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(4) Lisäksi sen, että kansallisille 

kilpailuviranomaisille annetaan valtuudet 

saada kaikki tutkimuksen kohteena olevaan 

yritykseen liittyvät tiedot digitaalisessa 

muodossa riippumatta välineestä, jolle ne 

(4) Lisäksi sen, että kansallisille 

kilpailuviranomaisille annetaan valtuudet 

saada tutkimuksen kohteena olevaan 

yritykseen liittyviä tietoja digitaalisessa 

muodossa riippumatta välineestä, jolle ne 
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on tallennettu, olisi vaikutettava myös 

kansallisten kilpailuviranomaisten 

valtuuksiin silloin, kun ne menettelyn 

varhaisessa vaiheessa toteuttavat 

tutkintatoimia myös kansallisen 

kilpailuoikeuden säännösten perusteella, 

joita ne soveltavat rinnakkain SEUT-

sopimuksen 101 ja 102 artiklan kanssa. 

Erisuuruisten valtuuksien antaminen 

kansallisille kilpailuviranomaisille siitä 

riippuen, soveltavatko ne lopulta 

pelkästään kansallisen kilpailuoikeuden 

säännöksiä vai samanaikaisesti myös 

SEUT-sopimuksen 101 ja 102 artiklaa, 

haittaisi kilpailuoikeuden tehokasta 

täytäntöönpanoa sisämarkkinoilla. Sen 

vuoksi direktiivin soveltamisalan olisi 

katettava SEUT-sopimuksen 101 ja 

102 artiklan itsenäisen soveltamisen lisäksi 

kansallisen kilpailuoikeuden rinnakkainen 

soveltaminen samassa asiassa. 

Poikkeuksena on sakkovapautus- ja -

lievennyslausuntojen ja sovintoehdotusten 

suojelu, joka ulottuu myös kansallisen 

kilpailuoikeuden itsenäiseen 

soveltamiseen. 

on tallennettu, olisi vaikutettava myös 

kansallisten kilpailuviranomaisten 

valtuuksiin silloin, kun ne menettelyn 

varhaisessa vaiheessa toteuttavat 

tutkintatoimia myös kansallisen 

kilpailuoikeuden säännösten perusteella, 

joita ne soveltavat rinnakkain SEUT-

sopimuksen 101 ja 102 artiklan kanssa. 

Erisuuruisten valtuuksien antaminen 

kansallisille kilpailuviranomaisille siitä 

riippuen, soveltavatko ne lopulta 

pelkästään kansallisen kilpailuoikeuden 

säännöksiä vai samanaikaisesti myös 

SEUT-sopimuksen 101 ja 102 artiklaa, 

haittaisi kilpailuoikeuden tehokasta 

täytäntöönpanoa sisämarkkinoilla. Sen 

vuoksi direktiivin soveltamisalan olisi 

katettava SEUT-sopimuksen 101 ja 

102 artiklan itsenäisen soveltamisen lisäksi 

kansallisen kilpailuoikeuden rinnakkainen 

soveltaminen samassa asiassa. 

Poikkeuksena on sakkovapautus- ja -

lievennyslausuntojen ja sovintoehdotusten 

suojelu, joka ulottuu myös kansallisen 

kilpailuoikeuden itsenäiseen 

soveltamiseen. 

Or. en 

 

Tarkistus  60 

Michel Reimon 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 5 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(5) Kansallisen oikeuden vuoksi 

monilla kansallisilla kilpailuviranomaisilla 

ei ole tarvittavia takeita 

riippumattomuudesta ja täytäntöönpano- ja 

sakotusvaltuuksia, joiden avulla ne voisivat 

panna kilpailusäännöt tehokkaasti 

täytäntöön. Tämä heikentää niiden kykyä 

soveltaa tehokkaasti SEUT-sopimuksen 

(5) Kansallisen oikeuden vuoksi 

monilla kansallisilla kilpailuviranomaisilla 

ei ole tarvittavia takeita 

riippumattomuudesta ja täytäntöönpano- ja 

sakotusvaltuuksia, joiden avulla ne voisivat 

panna kilpailusäännöt tehokkaasti 

täytäntöön. Tämä heikentää niiden kykyä 

soveltaa tehokkaasti SEUT-sopimuksen 
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101 ja 102 artiklaa ja tarvittaessa 

kansallisen kilpailuoikeuden säännöksiä 

rinnakkain SEUT-sopimuksen 101 ja 

102 artiklan kanssa. Esimerkiksi monilla 

kansallisilla kilpailuviranomaisilla ei ole 

kansallisen oikeuden nojalla tehokkaita 

välineitä löytää näyttöä SEUT-sopimuksen 

101 ja 102 artiklan rikkomisesta tai 

sakottaa lakia rikkovia yrityksiä tai niillä ei 

ole resursseja, jotka ne tarvitsevat 

voidakseen panna SEUT-sopimuksen 

101 ja 102 artiklan tehokkaasti täytäntöön. 

Tämä voi estää niitä ryhtymästä ollenkaan 

toimiin tai johtaa niiden 

täytäntöönpanotoimien rajoittumiseen. 

Koska monilta kansallisilta 

kilpailuviranomaisilta puuttuvat 

toimintavälineet ja takeet, joiden avulla ne 

voisivat panna SEUT-sopimuksen 101 ja 

102 artiklan tehokkaasti täytäntöön, 

menettelyn tulos voi vaihdella 

kilpailunvastaisiin toimiin syyllistyneiden 

yritysten osalta paljon riippuen siitä, missä 

jäsenvaltioissa ne harjoittavat toimintaa: 

niihin ei ehkä kohdisteta minkäänlaista 

täytäntöönpanotoimenpidettä SEUT-

sopimuksen 101 tai 102 artiklan nojalla tai 

täytäntöönpano on tehotonta. Esimerkiksi 

joissakin jäsenvaltioissa yritykset voivat 

välttyä sakkovastuustaan yksinkertaisesti 

toteuttamalla uudelleenjärjestelyjä. SEUT-

sopimuksen 101 ja 102 artiklan ja niiden 

kanssa rinnakkain sovellettavien 

kansallisen kilpailuoikeuden säännösten 

epätasainen täytäntöönpano johtaa siihen, 

että menetetään mahdollisuudet poistaa 

markkinoille pääsyn esteitä ja luoda koko 

Euroopan unionin alueelle avoimemmat 

kilpailuun perustuvat markkinat, joilla 

yritykset kilpailevat omilla ansioillaan. 

Yritykset ja kuluttajat kärsivät erityisesti 

niissä jäsenvaltioissa, joissa kansallisten 

kilpailuviranomaisten 

täytäntöönpanovalmiudet ovat heikommat. 

Yritykset eivät voi kilpailla omilla 

ansioillaan, jos kilpailunvastaisille 

toimintatavoille on turvasatamia, 

esimerkiksi siksi, että todisteita 

101 ja 102 artiklaa ja tarvittaessa 

kansallisen kilpailuoikeuden säännöksiä 

rinnakkain SEUT-sopimuksen 101 ja 

102 artiklan kanssa. Esimerkiksi monilla 

kansallisilla kilpailuviranomaisilla ei ole 

kansallisen oikeuden nojalla tehokkaita 

välineitä löytää näyttöä SEUT-sopimuksen 

101 ja 102 artiklan rikkomisesta tai 

sakottaa lakia rikkovia yrityksiä tai niillä ei 

ole riittäviä henkilö- ja rahoitusresursseja 

eikä budjettiautonomiaa, jotka ne 

tarvitsevat voidakseen panna SEUT-

sopimuksen 101 ja 102 artiklan tehokkaasti 

täytäntöön. Viime vuosina monien 

kansallisten kilpailuviranomaisten 

määrärahoja ja henkilöstöä on 

vähennetty, mikä uhkaa niiden 

asianmukaista toimintaa ja niiden 

tehtävien suorittamista. Tämä voi estää 

niitä ryhtymästä ollenkaan toimiin tai 

johtaa niiden täytäntöönpanotoimien 

rajoittumiseen. Koska monilta kansallisilta 

kilpailuviranomaisilta puuttuvat 

toimintavälineet ja takeet, joiden avulla ne 

voisivat panna SEUT-sopimuksen 101 ja 

102 artiklan tehokkaasti täytäntöön, 

menettelyn tulos voi vaihdella 

kilpailunvastaisiin toimiin syyllistyneiden 

yritysten osalta paljon riippuen siitä, missä 

jäsenvaltioissa ne harjoittavat toimintaa: 

niihin ei ehkä kohdisteta minkäänlaista 

täytäntöönpanotoimenpidettä SEUT-

sopimuksen 101 tai 102 artiklan nojalla tai 

täytäntöönpano on tehotonta. Esimerkiksi 

joissakin jäsenvaltioissa yritykset voivat 

välttyä sakkovastuustaan yksinkertaisesti 

toteuttamalla uudelleenjärjestelyjä. SEUT-

sopimuksen 101 ja 102 artiklan ja niiden 

kanssa rinnakkain sovellettavien 

kansallisen kilpailuoikeuden säännösten 

epätasainen täytäntöönpano johtaa siihen, 

että menetetään mahdollisuudet poistaa 

markkinoille pääsyn esteitä ja luoda koko 

unionin alueelle oikeudenmukaisemmat 

kilpailuun perustuvat markkinat, joilla 

yritykset kilpailevat omilla ansioillaan. 

Yritykset ja kuluttajat kärsivät erityisesti 

niissä jäsenvaltioissa, joissa kansallisten 
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kilpailunvastaisista toimintatavoista ei 

voida kerätä tai yritykset voivat välttyä 

sakkovastuusta. Tästä syystä yrityksillä ei 

ole kannustinta tulla näille markkinoille ja 

käyttää sijoittautumisoikeuttaan ja 

oikeuttaan tarjota tavaroita ja palveluja 

markkinoilla. Kuluttajat niissä 

jäsenvaltioissa, joissa on vähemmän 

kilpailuoikeuden täytäntöönpanoa, eivät 

saa tehokkaan täytäntöönpanon tuomia 

hyötyjä. SEUT-sopimuksen 101 ja 

102 artiklan ja niiden kanssa rinnakkain 

sovellettavien kansallisen kilpailuoikeuden 

säännösten epätasainen täytäntöönpano 

Euroopassa vääristää näin ollen kilpailua 

sisämarkkinoilla ja heikentää niiden 

moitteetonta toimintaa. 

kilpailuviranomaisten 

täytäntöönpanovalmiudet ovat heikommat. 

Yritykset eivät voi kilpailla omilla 

ansioillaan, jos kilpailunvastaisille 

toimintatavoille on turvasatamia, 

esimerkiksi siksi, että todisteita 

kilpailunvastaisista toimintatavoista ei 

voida kerätä tai yritykset voivat välttyä 

sakkovastuusta. Tästä syystä yrityksillä ei 

ole kannustinta tulla näille markkinoille ja 

käyttää sijoittautumisoikeuttaan ja 

oikeuttaan tarjota tavaroita ja palveluja 

markkinoilla. Kuluttajat niissä 

jäsenvaltioissa, joissa on vähemmän 

kilpailuoikeuden täytäntöönpanoa, eivät 

saa tehokkaan täytäntöönpanon tuomia 

hyötyjä. SEUT-sopimuksen 101 ja 

102 artiklan ja niiden kanssa rinnakkain 

sovellettavien kansallisen kilpailuoikeuden 

säännösten epätasainen täytäntöönpano 

unionissa vääristää näin ollen kilpailua 

sisämarkkinoilla ja heikentää niiden 

moitteetonta toimintaa. 

Or. en 

 

Tarkistus  61 

Barbara Kappel 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 5 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(5) Kansallisen oikeuden vuoksi 

monilla kansallisilla kilpailuviranomaisilla 

ei ole tarvittavia takeita 

riippumattomuudesta ja täytäntöönpano- ja 

sakotusvaltuuksia, joiden avulla ne voisivat 

panna kilpailusäännöt tehokkaasti 

täytäntöön. Tämä heikentää niiden kykyä 

soveltaa tehokkaasti SEUT-sopimuksen 

101 ja 102 artiklaa ja tarvittaessa 

kansallisen kilpailuoikeuden säännöksiä 

rinnakkain SEUT-sopimuksen 101 ja 

102 artiklan kanssa. Esimerkiksi monilla 

(5) Eräiden kansallisen oikeuden 

puutteiden vuoksi monilla kansallisilla 

kilpailuviranomaisilla ei välttämättä ole 

tarvittavia takeita riippumattomuudesta ja 

täytäntöönpano- ja sakotusvaltuuksia, 

joiden avulla ne voisivat panna 

kilpailusäännöt tehokkaasti täytäntöön. 

Tämä heikentää niiden kykyä soveltaa 

tehokkaasti SEUT-sopimuksen 101 ja 

102 artiklaa ja tarvittaessa kansallisen 

kilpailuoikeuden säännöksiä rinnakkain 

SEUT-sopimuksen 101 ja 102 artiklan 
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kansallisilla kilpailuviranomaisilla ei ole 

kansallisen oikeuden nojalla tehokkaita 

välineitä löytää näyttöä SEUT-sopimuksen 

101 ja 102 artiklan rikkomisesta tai 

sakottaa lakia rikkovia yrityksiä tai niillä ei 

ole resursseja, jotka ne tarvitsevat 

voidakseen panna SEUT-sopimuksen 101 

ja 102 artiklan tehokkaasti täytäntöön. 

Tämä voi estää niitä ryhtymästä ollenkaan 

toimiin tai johtaa niiden 

täytäntöönpanotoimien rajoittumiseen. 

Koska monilta kansallisilta 

kilpailuviranomaisilta puuttuvat 

toimintavälineet ja takeet, joiden avulla ne 

voisivat panna SEUT-sopimuksen 101 ja 

102 artiklan tehokkaasti täytäntöön, 

menettelyn tulos voi vaihdella 

kilpailunvastaisiin toimiin syyllistyneiden 

yritysten osalta paljon riippuen siitä, missä 

jäsenvaltioissa ne harjoittavat toimintaa: 

niihin ei ehkä kohdisteta minkäänlaista 

täytäntöönpanotoimenpidettä SEUT-

sopimuksen 101 tai 102 artiklan nojalla tai 

täytäntöönpano on tehotonta. Esimerkiksi 

joissakin jäsenvaltioissa yritykset voivat 

välttyä sakkovastuustaan yksinkertaisesti 

toteuttamalla uudelleenjärjestelyjä. SEUT-

sopimuksen 101 ja 102 artiklan ja niiden 

kanssa rinnakkain sovellettavien 

kansallisen kilpailuoikeuden säännösten 

epätasainen täytäntöönpano johtaa siihen, 

että menetetään mahdollisuudet poistaa 

markkinoille pääsyn esteitä ja luoda koko 

Euroopan unionin alueelle avoimemmat 

kilpailuun perustuvat markkinat, joilla 

yritykset kilpailevat omilla ansioillaan. 

Yritykset ja kuluttajat kärsivät erityisesti 

niissä jäsenvaltioissa, joissa kansallisten 

kilpailuviranomaisten 

täytäntöönpanovalmiudet ovat heikommat. 

Yritykset eivät voi kilpailla omilla 

ansioillaan, jos kilpailunvastaisille 

toimintatavoille on turvasatamia, 

esimerkiksi siksi, että todisteita 

kilpailunvastaisista toimintatavoista ei 

voida kerätä tai yritykset voivat välttyä 

sakkovastuusta. Tästä syystä yrityksillä ei 

ole kannustinta tulla näille markkinoille ja 

kanssa. Esimerkiksi monilla kansallisilla 

kilpailuviranomaisilla ei ole kansallisen 

oikeuden nojalla tehokkaita välineitä löytää 

näyttöä SEUT-sopimuksen 101 ja 

102 artiklan rikkomisesta tai sakottaa lakia 

rikkovia yrityksiä tai niillä ei ole 

resursseja, jotka ne tarvitsevat voidakseen 

panna SEUT-sopimuksen 101 ja 

102 artiklan tehokkaasti täytäntöön. Tämä 

voi estää niitä ryhtymästä ollenkaan 

toimiin tai johtaa niiden 

täytäntöönpanotoimien rajoittumiseen. 

Koska monilta kansallisilta 

kilpailuviranomaisilta puuttuvat 

toimintavälineet ja takeet, joiden avulla ne 

voisivat panna SEUT-sopimuksen 101 ja 

102 artiklan tehokkaasti täytäntöön, 

menettelyn tulos voi vaihdella 

kilpailunvastaisiin toimiin syyllistyneiden 

yritysten osalta paljon riippuen siitä, missä 

jäsenvaltioissa ne harjoittavat toimintaa: 

niihin ei ehkä kohdisteta minkäänlaista 

täytäntöönpanotoimenpidettä SEUT-

sopimuksen 101 tai 102 artiklan nojalla tai 

täytäntöönpano on tehotonta. Esimerkiksi 

joissakin jäsenvaltioissa yritykset voivat 

välttyä sakkovastuustaan yksinkertaisesti 

toteuttamalla uudelleenjärjestelyjä. SEUT-

sopimuksen 101 ja 102 artiklan ja niiden 

kanssa rinnakkain sovellettavien 

kansallisen kilpailuoikeuden säännösten 

epätasainen täytäntöönpano johtaa siihen, 

että menetetään mahdollisuudet poistaa 

markkinoille pääsyn esteitä ja luoda koko 

Euroopan unionin alueelle avoimemmat 

kilpailuun perustuvat markkinat, joilla 

yritykset kilpailevat omilla ansioillaan. 

Yritykset ja kuluttajat kärsivät erityisesti 

niissä jäsenvaltioissa, joissa kansallisten 

kilpailuviranomaisten 

täytäntöönpanovalmiudet ovat heikommat. 

Yritykset eivät voi kilpailla omilla 

ansioillaan, jos kilpailunvastaisille 

toimintatavoille on turvasatamia, 

esimerkiksi siksi, että todisteita 

kilpailunvastaisista toimintatavoista ei 

voida kerätä tai yritykset voivat välttyä 

sakkovastuusta. Tästä syystä yrityksillä ei 
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käyttää sijoittautumisoikeuttaan ja 

oikeuttaan tarjota tavaroita ja palveluja 

markkinoilla. Kuluttajat niissä 

jäsenvaltioissa, joissa on vähemmän 

kilpailuoikeuden täytäntöönpanoa, eivät 

saa tehokkaan täytäntöönpanon tuomia 

hyötyjä. SEUT-sopimuksen 101 ja 

102 artiklan ja niiden kanssa rinnakkain 

sovellettavien kansallisen kilpailuoikeuden 

säännösten epätasainen täytäntöönpano 

Euroopassa vääristää näin ollen kilpailua 

sisämarkkinoilla ja heikentää niiden 

moitteetonta toimintaa. 

ole kannustinta tulla näille markkinoille ja 

käyttää sijoittautumisoikeuttaan ja 

oikeuttaan tarjota tavaroita ja palveluja 

markkinoilla. Kuluttajat niissä 

jäsenvaltioissa, joissa on vähemmän 

kilpailuoikeuden täytäntöönpanoa, eivät 

saa tehokkaan täytäntöönpanon tuomia 

hyötyjä. SEUT-sopimuksen 101 ja 

102 artiklan ja niiden kanssa rinnakkain 

sovellettavien kansallisen kilpailuoikeuden 

säännösten epätasainen täytäntöönpano 

Euroopassa vääristää näin ollen kilpailua 

sisämarkkinoilla ja heikentää niiden 

moitteetonta toimintaa. 

Or. en 

 

Tarkistus  62 

Michel Reimon 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 6 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(6) Kansallisten kilpailuviranomaisten 

puutteelliset ja rajalliset välineet ja takeet 

heikentävät myös SEUT-sopimuksen 101 

ja 102 artiklan täytäntöönpanoa varten 

perustettua rinnakkaisen toimivallan 

järjestelmää, joka on suunniteltu 

toimimaan yhtenäisenä kokonaisuutena, 

joka perustuu tiiviiseen yhteistyöhön 

Euroopan kilpailuviranomaisten 

verkostossa. Tämän järjestelmän 

edellytyksenä on, että viranomaiset voivat 

luottaa siihen, että osapuolet toteuttavat 

tutkintatoimenpiteitä toistensa puolesta. 

Järjestelmä ei kuitenkaan toimi hyvin, 

koska kaikilla kansallisilla 

kilpailuviranomaisilla ei vieläkään ole 

riittäviä tutkintavälineitä. Muissa 

keskeisissä kysymyksissä kansalliset 

kilpailuviranomaiset eivät pysty antamaan 

toisilleen keskinäistä apua. Esimerkiksi 

(6) Kansallisten kilpailuviranomaisten 

puutteelliset ja rajalliset välineet ja takeet 

heikentävät myös SEUT-sopimuksen 101 

ja 102 artiklan täytäntöönpanoa varten 

perustettua rinnakkaisen toimivallan 

järjestelmää, joka on suunniteltu 

toimimaan yhtenäisenä kokonaisuutena, 

joka perustuu tiiviiseen yhteistyöhön 

Euroopan kilpailuviranomaisten 

verkostossa. Tämän järjestelmän 

edellytyksenä on, että viranomaiset voivat 

luottaa siihen, että osapuolet toteuttavat 

tutkintatoimenpiteitä toistensa puolesta, 

jotta voidaan tehostaa jäsenvaltioiden 

välistä yhteistyötä ja vastavuoroista 

avunantoa. Järjestelmä ei kuitenkaan toimi 

hyvin, koska kaikilla kansallisilla 

kilpailuviranomaisilla ei vieläkään ole 

riittäviä tutkintavälineitä. Muissa 

keskeisissä kysymyksissä kansalliset 
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useimmissa jäsenvaltioissa rajat ylittävää 

toimintaa harjoittavat yritykset pystyvät 

välttämään sakkojen maksamisen 

yksinkertaisesti siten, ettei niillä ole 

laillista toimipaikkaa joillakin 

jäsenvaltioiden alueilla, joissa ne 

harjoittavat toimintaa. Tämä vähentää 

kannustimia noudattaa SEUT-sopimuksen 

101 ja 102 artiklaa. Tästä seurauksena 

oleva tehoton täytäntöönpano vääristää 

kilpailua sääntöjä noudattavien yritysten 

osalta ja heikentää kuluttajien luottamusta 

sisämarkkinoihin, erityisesti digitaalisessa 

ympäristössä. 

kilpailuviranomaiset eivät pysty antamaan 

toisilleen keskinäistä apua. Esimerkiksi 

useimmissa jäsenvaltioissa rajat ylittävää 

toimintaa harjoittavat yritykset pystyvät 

välttämään sakkojen maksamisen 

yksinkertaisesti siten, ettei niillä ole 

laillista toimipaikkaa joillakin 

jäsenvaltioiden alueilla, joissa ne 

harjoittavat toimintaa. Tämä vähentää 

kannustimia noudattaa SEUT-sopimuksen 

101 ja 102 artiklaa. Tästä seurauksena 

oleva tehoton täytäntöönpano vääristää 

kilpailua sääntöjä noudattavien yritysten 

osalta ja heikentää kuluttajien luottamusta 

sisämarkkinoihin, erityisesti digitaalisessa 

ympäristössä. 

Or. en 

 

Tarkistus  63 

Barbara Kappel 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 6 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(6) Kansallisten kilpailuviranomaisten 

puutteelliset ja rajalliset välineet ja takeet 

heikentävät myös SEUT-sopimuksen 

101 ja 102 artiklan täytäntöönpanoa varten 

perustettua rinnakkaisen toimivallan 

järjestelmää, joka on suunniteltu 

toimimaan yhtenäisenä kokonaisuutena, 

joka perustuu tiiviiseen yhteistyöhön 

Euroopan kilpailuviranomaisten 

verkostossa. Tämän järjestelmän 

edellytyksenä on, että viranomaiset voivat 

luottaa siihen, että osapuolet toteuttavat 

tutkintatoimenpiteitä toistensa puolesta. 

Järjestelmä ei kuitenkaan toimi hyvin, 

koska kaikilla kansallisilla 

kilpailuviranomaisilla ei vieläkään ole 

riittäviä tutkintavälineitä. Muissa 

keskeisissä kysymyksissä kansalliset 

kilpailuviranomaiset eivät pysty antamaan 

(6) Tietyt kansallisten 

kilpailuviranomaisten puutteelliset ja 

rajalliset välineet ja takeet saattavat 

mahdollisesti heikentää myös SEUT-

sopimuksen 101 ja 102 artiklan 

täytäntöönpanoa varten perustettua 

rinnakkaisen toimivallan järjestelmää, joka 

on suunniteltu toimimaan yhtenäisenä 

kokonaisuutena, joka perustuu tiiviiseen 

yhteistyöhön Euroopan 

kilpailuviranomaisten verkostossa. Tämän 

järjestelmän edellytyksenä on, että 

viranomaiset voivat luottaa siihen, että 

osapuolet toteuttavat tutkintatoimenpiteitä 

toistensa puolesta. Järjestelmä ei 

kuitenkaan toimi hyvin, koska kaikilla 

kansallisilla kilpailuviranomaisilla ei 

vieläkään ole riittäviä tutkintavälineitä. 

Muissa keskeisissä kysymyksissä 
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toisilleen keskinäistä apua. Esimerkiksi 

useimmissa jäsenvaltioissa rajat ylittävää 

toimintaa harjoittavat yritykset pystyvät 

välttämään sakkojen maksamisen 

yksinkertaisesti siten, ettei niillä ole 

laillista toimipaikkaa joillakin 

jäsenvaltioiden alueilla, joissa ne 

harjoittavat toimintaa. Tämä vähentää 

kannustimia noudattaa SEUT-sopimuksen 

101 ja 102 artiklaa. Tästä seurauksena 

oleva tehoton täytäntöönpano vääristää 

kilpailua sääntöjä noudattavien yritysten 

osalta ja heikentää kuluttajien luottamusta 

sisämarkkinoihin, erityisesti digitaalisessa 

ympäristössä. 

kansalliset kilpailuviranomaiset eivät pysty 

antamaan toisilleen keskinäistä apua. 

Esimerkiksi useimmissa jäsenvaltioissa 

rajat ylittävää toimintaa harjoittavat 

yritykset pystyvät välttämään sakkojen 

maksamisen yksinkertaisesti siten, ettei 

niillä ole laillista toimipaikkaa joillakin 

jäsenvaltioiden alueilla, joissa ne 

harjoittavat toimintaa. Tämä vähentää 

kannustimia noudattaa SEUT-sopimuksen 

101 ja 102 artiklaa. Tästä seurauksena 

oleva tehoton täytäntöönpano vääristää 

kilpailua sääntöjä noudattavien yritysten 

osalta ja heikentää kuluttajien luottamusta 

sisämarkkinoihin, erityisesti digitaalisessa 

ympäristössä. 

Or. en 

 

Tarkistus  64 

Pervenche Berès, Tibor Szanyi 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 7 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(7) Jotta voidaan varmistaa Euroopassa 

aidosti yhteinen kilpailusääntöjen 

täytäntöönpanoalue, joka tarjoaa 

tasapuolisemmat toimintaedellytykset 

sisämarkkinoilla toimiville yrityksille ja 

vähentää kuluttajien epätasa-arvoisuutta, 

on tarpeen säätää riippumattomuuden 

vähimmäistakeista, tarvittavista 

resursseista ja olennaisista 

täytäntöönpano- ja sakotusvaltuuksista, 

kun sovelletaan SEUT-sopimuksen 101 ja 

102 artiklaa ja kansallista 

kilpailulainsäädäntöä rinnakkain SEUT-

sopimuksen 101 ja 102 artiklan kanssa, 

jotta kansalliset kilpailuviranomaiset voivat 

olla täysin tehokkaita. 

(7) Jotta voidaan varmistaa Euroopassa 

aidosti yhteinen kilpailusääntöjen 

täytäntöönpanoalue, joka tarjoaa 

tasapuolisemmat toimintaedellytykset 

sisämarkkinoilla toimiville yrityksille ja 

vähentää kuluttajien epätasa-arvoisuutta, 

on tarpeen säätää riippumattomuuden 

vähimmäistakeista, tarvittavista rahoitus- 

ja henkilöresursseista ja teknisistä 

resursseista sekä olennaisista 

täytäntöönpano- ja sakotusvaltuuksista, 

kun sovelletaan SEUT-sopimuksen 101 ja 

102 artiklaa ja kansallista 

kilpailulainsäädäntöä rinnakkain SEUT-

sopimuksen 101 ja 102 artiklan kanssa, 

jotta kansalliset kilpailuviranomaiset voivat 

olla täysin tehokkaita. 

Or. en 
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Tarkistus  65 

Michel Reimon 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 10 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(10) Sitä vastoin tarvitaan 

yksityiskohtaisia sääntöjä ehdoista, joiden 

perusteella salaisten kartellien tapauksessa 

myönnetään sakkovapautus- tai -lievennys. 

Yritykset ilmoittavat salaisista kartelleista, 

joihin ne ovat osallistuneet, vain jos niillä 

on riittävä oikeusvarmuus siitä, saavatko 

ne vapautuksen sakoista. Jäsenvaltioissa 

sovellettavien sakkovapautus- tai -

lievennysohjelmien väliset tuntuvat erot 

johtavat oikeudelliseen epävarmuuteen 

mahdollisten sakkovapautuksen tai -

lievennyksen hakijoiden osalta, mikä 

saattaa vähentää niiden kannustimia hakea 

sakkovapautusta tai -lievennystä. Jos 

jäsenvaltiot voisivat ottaa käyttöön tai 

soveltaa joko vähemmän tai enemmän 

rajoittavia sääntöjä lievemmän kohtelun 

myöntämisen yhteydessä tämän direktiivin 

soveltamisalalla, tämä ei olisi ainoastaan 

vastoin tavoitetta säilyttää hakijoiden 

kannustimet, jotta kilpailusääntöjen 

täytäntöönpano olisi unionissa 

mahdollisimman tehokasta, vaan 

vaarantaisi myös sisämarkkinoilla 

toimivien yritysten tasapuoliset 

toimintaedellytykset. Tämä ei estä 

jäsenvaltioita soveltamasta sakkovapautus- 

tai -lievennysohjelmia, jotka eivät kata 

ainoastaan salaisia kartelleja vaan myös 

muut SEUT-sopimuksen 101 ja 

102 artiklan ja vastaavien kansallisten 

säännösten rikkomistapaukset. 

(10) Sitä vastoin tarvitaan 

yksityiskohtaisia sääntöjä ehdoista, joiden 

perusteella salaisten kartellien tapauksessa 

myönnetään sakkovapautus- tai -lievennys. 

Yritykset ilmoittavat salaisista kartelleista, 

joihin ne ovat osallistuneet, vain jos niillä 

on riittävä oikeusvarmuus siitä, saavatko 

ne vapautuksen sakoista. Jäsenvaltioissa 

sovellettavien sakkovapautus- tai -

lievennysohjelmien väliset tuntuvat erot 

johtavat oikeudelliseen epävarmuuteen 

mahdollisten sakkovapautuksen tai -

lievennyksen hakijoiden osalta, mikä 

saattaa vähentää niiden kannustimia hakea 

sakkovapautusta tai -lievennystä. Tuntuvat 

erot saattavat mahdollisesti johtaa myös 

siihen, että monet salaisten kartellien 

jäsenet pyrkivät hyötymään 

sakkovapautus- tai -lievennysohjelmista 

eri jäsenvaltioissa. Jos jäsenvaltiot voisivat 

ottaa käyttöön tai soveltaa selkeämpiä ja 

yhdenmukaisia sääntöjä lievemmän 

kohtelun myöntämisen yhteydessä tämän 

direktiivin soveltamisalalla, tämä 

noudattaisi tavoitetta säilyttää hakijoiden 

kannustimet, jotta kilpailusääntöjen 

täytäntöönpano olisi unionissa 

mahdollisimman tehokasta, ja takaisi 

sisämarkkinoilla toimivien yritysten 

tasapuoliset toimintaedellytykset. Tämä ei 

estä jäsenvaltioita soveltamasta 

sakkovapautus- tai -lievennysohjelmia, 

jotka eivät kata ainoastaan salaisia 

kartelleja vaan myös muut SEUT-

sopimuksen 101 ja 102 artiklan ja 

vastaavien kansallisten säännösten 

rikkomistapaukset. 
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Or. en 

 

Tarkistus  66 

Barbara Kappel 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 10 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(10) Sitä vastoin tarvitaan 

yksityiskohtaisia sääntöjä ehdoista, joiden 

perusteella salaisten kartellien tapauksessa 

myönnetään sakkovapautus- tai -lievennys. 

Yritykset ilmoittavat salaisista kartelleista, 

joihin ne ovat osallistuneet, vain jos niillä 

on riittävä oikeusvarmuus siitä, saavatko 

ne vapautuksen sakoista. Jäsenvaltioissa 

sovellettavien sakkovapautus- tai -

lievennysohjelmien väliset tuntuvat erot 

johtavat oikeudelliseen epävarmuuteen 

mahdollisten sakkovapautuksen tai -

lievennyksen hakijoiden osalta, mikä 

saattaa vähentää niiden kannustimia hakea 

sakkovapautusta tai -lievennystä. Jos 

jäsenvaltiot voisivat ottaa käyttöön tai 

soveltaa joko vähemmän tai enemmän 

rajoittavia sääntöjä lievemmän kohtelun 

myöntämisen yhteydessä tämän direktiivin 

soveltamisalalla, tämä ei olisi ainoastaan 

vastoin tavoitetta säilyttää hakijoiden 

kannustimet, jotta kilpailusääntöjen 

täytäntöönpano olisi unionissa 

mahdollisimman tehokasta, vaan 

vaarantaisi myös sisämarkkinoilla 

toimivien yritysten tasapuoliset 

toimintaedellytykset. Tämä ei estä 

jäsenvaltioita soveltamasta sakkovapautus- 

tai -lievennysohjelmia, jotka eivät kata 

ainoastaan salaisia kartelleja vaan myös 

muut SEUT-sopimuksen 101 ja 

102 artiklan ja vastaavien kansallisten 

säännösten rikkomistapaukset. 

(10) Sitä vastoin tarvitaan selkeitä ja 

kattavia sääntöjä ehdoista, joiden 

perusteella salaisten kartellien tapauksessa 

myönnetään sakkovapautus- tai -lievennys. 

Yritykset ilmoittavat salaisista kartelleista, 

joihin ne ovat osallistuneet, vain jos niillä 

on riittävä oikeusvarmuus siitä, saavatko 

ne vapautuksen sakoista. Jäsenvaltioissa 

sovellettavien sakkovapautus- tai -

lievennysohjelmien väliset tuntuvat erot 

johtavat oikeudelliseen epävarmuuteen 

mahdollisten sakkovapautuksen tai -

lievennyksen hakijoiden osalta, mikä 

saattaa vähentää niiden kannustimia hakea 

sakkovapautusta tai -lievennystä. Jos 

jäsenvaltiot voisivat ottaa käyttöön tai 

soveltaa joko vähemmän tai enemmän 

rajoittavia sääntöjä lievemmän kohtelun 

myöntämisen yhteydessä tämän direktiivin 

soveltamisalalla, tämä ei olisi ainoastaan 

vastoin tavoitetta säilyttää hakijoiden 

kannustimet, jotta kilpailusääntöjen 

täytäntöönpano olisi unionissa 

mahdollisimman tehokasta, vaan 

vaarantaisi myös sisämarkkinoilla 

toimivien yritysten tasapuoliset 

toimintaedellytykset. Tämä ei estä 

jäsenvaltioita soveltamasta sakkovapautus- 

tai -lievennysohjelmia, jotka eivät kata 

ainoastaan salaisia kartelleja vaan myös 

muut SEUT-sopimuksen 101 ja 

102 artiklan ja vastaavien kansallisten 

säännösten rikkomistapaukset. 

Or. en 
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Tarkistus  67 

Fulvio Martusciello, Lara Comi 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 12 a kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (12 a) Asianajajien välisen 

yhteydenpidon luottamuksellisuus kattaa 

sekä ulkopuoliset asianajajat että sisäisen 

neuvonnan, ja sen suojeleminen on 

puolustautumisoikeuksien täysimääräisen 

hyödyntämisen olennainen seuraus, kuten 

Euroopan unionin tuomioistuimen 

oikeuskäytännössä on vahvistettu. 

Kansallisten kilpailuviranomaisten olisi 

näin ollen ainakin kunnioitettava 

asianajajien ja asiakkaiden välisen 

kirjallisen viestinnän 

luottamuksellisuutta, jos kyseisen 

viestinnän tarkoituksena on tukea 

asiakkaan oikeutta puolustautua 

kilpailumenettelyssä ja palvella asiakkaan 

etua ja jos viestintä on lähtöisin 

riippumattomilta asianajajilta. Tällä 

luottamuksellisuutta koskevalla 

velvollisuudella ei saisi estää asiakasta 

paljastamasta asianajajan ja asiakkaan 

välisiä kirjallisia viestejä, jos asiakas 

katsoo, että paljastaminen palvelee hänen 

etuaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  68 

Othmar Karas 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 12 a kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 
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 (12 a) Euroopan unionin tuomioistuimen 

oikeuskäytännön mukaan asianajajan ja 

asiakkaan välisen viestinnän 

luottamuksellisuuden suoja on 

olennainen seikka, jotta voidaan turvata 

puolustautumisoikeuksien täysimääräinen 

hyödyntäminen. Siksi jäsenvaltioiden olisi 

varmistettava, että kansalliset 

kilpailuviranomaiset kunnioittavat 

ainakin asiakkaiden ja asianajajien 

välisen kirjallisen viestinnän 

luottamuksellisuutta, jos kyseisen 

viestinnän tarkoituksena on tukea 

asiakkaan oikeutta puolustautua SEUT-

sopimuksen 101 ja 102 artiklan 

täytäntöönpanoa koskevassa menettelyssä 

ja palvella asiakkaan etua ja jos viestintä 

on lähtöisin riippumattomilta 

asianajajilta. 

Or. de 

Perustelu 

Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan asianajajan ja asiakkaan välisen 

viestinnän luottamuksellisuuden suoja on olennainen seikka, jotta voidaan turvata 

puolustautumisoikeuksien täysimääräinen hyödyntäminen. Kansallisten kilpailuviranomaisten 

olisi näin ollen kunnioitettava ainakin asiakkaan ja asianajajan välisen kirjallisen viestinnän 

luottamuksellisuutta, jos kyseisen viestinnän tarkoituksena on tukea asiakkaan oikeutta 

puolustautua kilpailumenettelyssä ja palvella asiakkaan etua ja jos viestintä on lähtöisin 

riippumattomilta asianajajilta. 

 

Tarkistus  69 

Tibor Szanyi 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 14 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(14) Kansallisten kilpailuviranomaisten 

riippumattomuutta olisi vahvistettava, jotta 

voidaan varmistaa SEUT-sopimuksen 

101 ja 102 artiklan tehokas ja 

yhdenmukainen soveltaminen. Tätä varten 

kansallisessa lainsäädännössä olisi 

(14) Kansallisten kilpailuviranomaisten 

riippumattomuutta olisi vahvistettava, jotta 

voidaan varmistaa SEUT-sopimuksen 

101 ja 102 artiklan tehokas ja 

yhdenmukainen soveltaminen. Tätä varten 

kansallisessa lainsäädännössä olisi 
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varmistettava nimenomaisesti, että 

kansallisten kilpailuviranomaisten 

soveltaessa SEUT-sopimuksen 101 ja 

102 artiklaa ne on suojattu ulkopuoliselta 

väliintulolta tai poliittiselta painostukselta, 

joka saattaisi vaarantaa niiden 

käsiteltäväksi tulevien asioiden 

riippumattoman arvioinnin. Tätä varten 

olisi säädettävä etukäteen säännöistä, jotka 

koskevat kansallisten 

kilpailuviranomaisten päätöksentekoelinten 

jäsenten irtisanomisen perusteita, jotta ei 

olisi aihetta epäillä kyseisen elimen 

puolueettomuutta ja sen taipumattomuutta 

ulkoisten tekijöiden edessä. 

varmistettava nimenomaisesti, että 

kansallisten kilpailuviranomaisten 

soveltaessa SEUT-sopimuksen 101 ja 

102 artiklaa ne on suojattu ulkopuoliselta 

väliintulolta tai poliittiselta painostukselta, 

joka saattaisi vaarantaa niiden 

käsiteltäväksi tulevien asioiden 

riippumattoman arvioinnin. Tätä varten 

olisi säädettävä etukäteen säännöistä, jotka 

koskevat kansallisten 

kilpailuviranomaisten päätöksentekoelinten 

jäsenten irtisanomisen perusteita, jotta ei 

olisi aihetta epäillä kyseisen elimen 

puolueettomuutta ja sen taipumattomuutta 

ulkoisten tekijöiden edessä. Lisäksi 

puolueettomuuden tukemiseksi niiden 

määräämiä sakkoja ei pitäisi käyttää 

suoraan niiden rahoittamiseen. 

Or. en 

Perustelu 

On tärkeää poistaa nykyiset esteet, jotka estävät useita kansallisia kilpailuviranomaisia 

määräämästä vaikuttavia sakkoja, mutta puolueettomuuden turvaamiseksi on myös syytä 

varmistaa, etteivät ne käytä määräämiään sakkoja vain itsensä rahoittamiseen. 

 

Tarkistus  70 

Michel Reimon 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 14 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(14) Kansallisten kilpailuviranomaisten 

riippumattomuutta olisi vahvistettava, jotta 

voidaan varmistaa SEUT-sopimuksen 

101 ja 102 artiklan tehokas ja 

yhdenmukainen soveltaminen. Tätä varten 

kansallisessa lainsäädännössä olisi 

varmistettava nimenomaisesti, että 

kansallisten kilpailuviranomaisten 

soveltaessa SEUT-sopimuksen 101 ja 

102 artiklaa ne on suojattu ulkopuoliselta 

(14) Kansallisten kilpailuviranomaisten 

riippumattomuutta olisi vahvistettava, jotta 

voidaan varmistaa SEUT-sopimuksen 

101 ja 102 artiklan tehokas ja 

yhdenmukainen soveltaminen. Tätä varten 

kansallisessa lainsäädännössä olisi 

varmistettava nimenomaisesti, että 

kansallisten kilpailuviranomaisten 

soveltaessa SEUT-sopimuksen 101 ja 

102 artiklaa ne on suojattu ulkopuoliselta 
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väliintulolta tai poliittiselta painostukselta, 

joka saattaisi vaarantaa niiden 

käsiteltäväksi tulevien asioiden 

riippumattoman arvioinnin. Tätä varten 

olisi säädettävä etukäteen säännöistä, jotka 

koskevat kansallisten 

kilpailuviranomaisten päätöksentekoelinten 

jäsenten irtisanomisen perusteita, jotta ei 

olisi aihetta epäillä kyseisen elimen 

puolueettomuutta ja sen taipumattomuutta 

ulkoisten tekijöiden edessä. 

väliintulolta tai poliittiselta painostukselta, 

joka saattaisi vaarantaa niiden 

käsiteltäväksi tulevien asioiden 

riippumattoman arvioinnin. Tätä varten 

olisi säädettävä etukäteen säännöistä, jotka 

koskevat kansallisten 

kilpailuviranomaisten päätöksentekoelinten 

jäsenten irtisanomisen perusteita, jotta ei 

olisi aihetta epäillä kyseisen elimen 

puolueettomuutta ja sen taipumattomuutta 

ulkoisten tekijöiden edessä. Myös 

kansallisten kilpailuviranomaisten 

budjettiautonomia olisi turvattava 

kansallisessa lainsäädännössä. 

Or. en 

 

Tarkistus  71 

Joachim Starbatty 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 14 a kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (14 a) Valtion omistamiin yrityksiin 

sovelletaan perussopimuksissa 

vahvistettuja kilpailusääntöjä siltä osin, 

kuin ne osallistuvat taloudelliseen 

toimintaan. Jäsenvaltioiden olisi 

pidättäydyttävä kaikista toimista, jotka 

saattaisivat vaarantaa kansallisten 

kilpailuviranomaisten käsiteltäväksi 

tulevien asioiden riippumattoman 

arvioinnin, jos ne koskevat tällaisia 

yrityksiä. 

Or. en 
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Tarkistus  72 

Michel Reimon 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 15 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(15) Kansallisten kilpailuviranomaisten 

riippumattomuuden varmistamiseksi niiden 

henkilöstön ja päätöksentekoelimen 

jäsenten olisi toimittava rehellisesti ja 

pidättäydyttävä kaikista toimista, jotka ovat 

ristiriidassa heidän tehtäviensä hoitamisen 

kanssa. Tarve ehkäistä henkilöstön tai 

päätöksentekoelimen jäsenten suorittaman 

riippumattoman arvioinnin vaarantuminen 

merkitsee sitä, että kyseisten henkilöiden 

olisi työsuhteensa ja toimikautensa ajan ja 

kohtuullisen ajan sen jälkeen 

pidättäydyttävä harjoittamasta muuta 

palkallista tai palkatonta 

yhteensopimatonta ammattitoimintaa. 

Lisäksi se merkitsee sitä, että heillä ei saisi 

olla työsuhteensa tai toimikautensa aikana 

yhteyksiä yrityksiin tai organisaatioihin, 

jotka ovat tekemisissä kansallisen 

kilpailuviranomaisen kanssa, jos se voisi 

vaarantaa heidän riippumattomuutensa. 

Henkilöstön ja päätöksentekoelimen 

jäsenten olisi ilmoitettava kaikista 

sidonnaisuuksista tai varoista, jotka 

saattavat johtaa eturistiriitaan heidän 

suorittaessaan tehtäviään. Heidät olisi 

velvoitettava ilmoittamaan 

päätöksentekoelimelle, sen muille jäsenille 

tai – sellaisten kansallisten 

kilpailuviranomaisten tapauksessa, joissa 

päätösvalta kuuluu vain yhdelle henkilölle 

– nimittävälle viranomaiselle, jos he 

tehtäviään hoitaessaan joutuvat päättämään 

asiasta, joissa heillä on sellainen etu, joka 

saattaisi vaikuttaa heidän 

puolueettomuuteensa. 

(15) Kansallisten kilpailuviranomaisten 

riippumattomuuden varmistamiseksi niiden 

henkilöstön ja päätöksentekoelimen 

jäsenten olisi toimittava rehellisesti ja 

pidättäydyttävä kaikista toimista, jotka ovat 

ristiriidassa heidän tehtäviensä hoitamisen 

kanssa. Tarve ehkäistä henkilöstön tai 

päätöksentekoelimen jäsenten suorittaman 

riippumattoman arvioinnin vaarantuminen 

merkitsee sitä, että kyseisten henkilöiden 

olisi työsuhteensa ja toimikautensa ajan ja 

kohtuullisen ajan sen jälkeen 

pidättäydyttävä harjoittamasta muuta 

palkallista tai palkatonta 

yhteensopimatonta ammattitoimintaa. 

Heidän olisi myös ilmoitettava kaikki 

läheisten sukupaistensa mahdollinen 

yhteensopimaton ammattitoiminta. Lisäksi 

se merkitsee sitä, että heillä ei saisi olla 

työsuhteensa tai toimikautensa aikana 

yhteyksiä yrityksiin tai organisaatioihin, 

jotka ovat tekemisissä kansallisen 

kilpailuviranomaisen kanssa, jos se voisi 

vaarantaa heidän riippumattomuutensa. 

Henkilöstön ja päätöksentekoelimen 

jäsenten olisi ilmoitettava kaikista 

sidonnaisuuksista tai varoista, jotka 

saattavat johtaa eturistiriitaan heidän 

suorittaessaan tehtäviään, mukaan lukien 

kaikki heidän läheisten sukulaistensa 

tällaiset sidonnaisuudet tai varat. Heidät 

olisi velvoitettava ilmoittamaan 

päätöksentekoelimelle, sen muille jäsenille 

tai – sellaisten kansallisten 

kilpailuviranomaisten tapauksessa, joissa 

päätösvalta kuuluu vain yhdelle henkilölle 

– nimittävälle viranomaiselle, jos he 

tehtäviään hoitaessaan joutuvat päättämään 

asiasta, joissa heillä tai heidän läheisillä 
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sukulaisillaan on sellainen etu, joka 

saattaisi vaikuttaa heidän 

puolueettomuuteensa. Lisäksi 

jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että 

päätöksentekoelimen jäsenillä on 

karenssiaika tietyn ajan sen jälkeen, kun 

he lähtevät kansallisesta 

kilpailuviranomaisesta. 

Or. en 

 

Tarkistus  73 

Petr Ježek, Dita Charanzová 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 15 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(15) Kansallisten kilpailuviranomaisten 

riippumattomuuden varmistamiseksi niiden 

henkilöstön ja päätöksentekoelimen 

jäsenten olisi toimittava rehellisesti ja 

pidättäydyttävä kaikista toimista, jotka ovat 

ristiriidassa heidän tehtäviensä hoitamisen 

kanssa. Tarve ehkäistä henkilöstön tai 

päätöksentekoelimen jäsenten 

suorittaman riippumattoman arvioinnin 

vaarantuminen merkitsee sitä, että 

kyseisten henkilöiden olisi työsuhteensa ja 

toimikautensa ajan ja kohtuullisen ajan sen 

jälkeen pidättäydyttävä harjoittamasta 

muuta palkallista tai palkatonta 

yhteensopimatonta ammattitoimintaa. 

Lisäksi se merkitsee sitä, että heillä ei saisi 

olla työsuhteensa tai toimikautensa aikana 

yhteyksiä yrityksiin tai organisaatioihin, 

jotka ovat tekemisissä kansallisen 

kilpailuviranomaisen kanssa, jos se voisi 

vaarantaa heidän riippumattomuutensa. 

Henkilöstön ja päätöksentekoelimen 

jäsenten olisi ilmoitettava kaikista 

sidonnaisuuksista tai varoista, jotka 

saattavat johtaa eturistiriitaan heidän 

suorittaessaan tehtäviään. Heidät olisi 

velvoitettava ilmoittamaan 

(15) Kansallisten kilpailuviranomaisten 

riippumattomuuden varmistamiseksi niiden 

henkilöstön ja päätöksentekoelimen 

jäsenten olisi toimittava rehellisesti ja 

pidättäydyttävä kaikista toimista, jotka ovat 

ristiriidassa heidän tehtäviensä hoitamisen 

kanssa. Tämä merkitsee sitä, että kyseisten 

henkilöiden olisi työsuhteensa ja 

toimikautensa ajan ja kohtuullisen ajan sen 

jälkeen pidättäydyttävä harjoittamasta 

muuta palkallista tai palkatonta 

yhteensopimatonta ammattitoimintaa, joka 

saattaa tietyssä tapauksessa aiheuttaa 

eturistiriidan. Lisäksi se merkitsee sitä, 

että hoitaessaan tehtäviään heillä ei saisi 

olla työsuhteensa tai toimikautensa aikana 

yhteyksiä yrityksiin tai organisaatioihin, 

joihin sovelletaan SEUT-sopimuksen 101 

tai 102 artiklan täytäntöönpanoa koskevia 

menettelyjä, joihin ne osallistuvat, jos se 

voisi vaarantaa heidän 

riippumattomuutensa kyseisen asian 

käsittelyssä. Henkilöstön ja 

päätöksentekoelimen jäsenten olisi 

ilmoitettava kaikista sidonnaisuuksista tai 

varoista, jotka saattavat johtaa 

eturistiriitaan heidän suorittaessaan 
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päätöksentekoelimelle, sen muille 

jäsenille tai – sellaisten kansallisten 

kilpailuviranomaisten tapauksessa, joissa 

päätösvalta kuuluu vain yhdelle 

henkilölle – nimittävälle viranomaiselle, 

jos he tehtäviään hoitaessaan joutuvat 

päättämään asiasta, joissa heillä on 

sellainen etu, joka saattaisi vaikuttaa 

heidän puolueettomuuteensa. 

tehtäviään. Heidät olisi velvoitettava 

pidättäytymään osallistumisesta 

päätöksentekoprosessiin asioissa , joissa 

heillä on sellainen etu, joka saattaisi 

vaikuttaa heidän puolueettomuuteensa. 

Or. en 

 

Tarkistus  74 

Jonás Fernández 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 15 a kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (15 a) Kunkin kansallisen 

kilpailuviranomaisen olisi julkistettava 

menettelysäännöt, jotka kattavat ainakin 

eturistiriitojen välttämistä koskevat 

säännöt, myös karenssiaikoja ja kutsujen 

hyväksymistä koskevat määräykset, sekä 

säännöt yksityishenkilönä harjoitettavasta 

toiminnasta, tämän kuitenkaan 

rajoittamatta tiukempien kansallisten 

sääntöjen soveltamista. 

Or. en 

 

Tarkistus  75 

Pervenche Berès, Tibor Szanyi 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 17 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(17) Kansallisten kilpailuviranomaisten 

olisi voitava priorisoida SEUT-sopimuksen 

101 ja 102 artiklan täytäntöönpanoa 

(17) Kansallisten kilpailuviranomaisten 

olisi voitava priorisoida SEUT-sopimuksen 

101 ja 102 artiklan täytäntöönpanoa 
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koskevat menettelynsä, jotta ne voisivat 

käyttää tehokkaasti resurssejaan ja 

keskittyä estämään ja lopettamaan sellaisen 

kilpailunvastaisen käyttäytymisen, joka 

vääristää kilpailua sisämarkkinoilla. Tätä 

varten niiden olisi voitava hylätä kantelut 

sillä perusteella, että ne eivät ole 

ensisijaisia. Tämän ei pitäisi vaikuttaa 

kansallisten kilpailuviranomaisten 

valtuuksiin hylätä kanteluita muilla 

perusteilla, kuten toimivallan puuttumisen 

vuoksi, tai päättää, ettei niillä ole perusteita 

toteuttaa toimenpiteitä. Kansallisten 

kilpailuviranomaisten valtuudet priorisoida 

täytäntöönpanomenettelynsä eivät rajoita 

jäsenvaltion hallituksen oikeutta antaa 

kansallisille kilpailuviranomaisille yleisiä 

toimintapoliittisia tai priorisointia koskevia 

ohjeita, jotka eivät liity tiettyihin SEUT-

sopimuksen 101 ja 102 artiklan 

täytäntöönpanoa koskeviin menettelyihin. 

koskevat menettelynsä, jotta ne voisivat 

käyttää tehokkaasti resurssejaan ja 

keskittyä estämään ja lopettamaan sellaisen 

kilpailunvastaisen käyttäytymisen, joka 

vääristää kilpailua sisämarkkinoilla. Tätä 

varten niiden olisi voitava hylätä kantelut 

sillä perusteella, että ne eivät ole 

ensisijaisia. Tämän ei pitäisi vaikuttaa 

kansallisten kilpailuviranomaisten 

valtuuksiin hylätä kanteluita muilla 

perusteilla, kuten toimivallan puuttumisen 

vuoksi, tai päättää, ettei niillä ole perusteita 

toteuttaa toimenpiteitä. 

Hylkäämistapauksessa kansallisen 

kilpailuviranomaisen olisi ilmoitettava 

päätös ja sen perustelut hyvissä ajoin 

kantelun tekijälle. Kansallisten 

kilpailuviranomaisten valtuudet priorisoida 

täytäntöönpanomenettelynsä eivät rajoita 

jäsenvaltion hallituksen oikeutta antaa 

kansallisille kilpailuviranomaisille yleisiä 

toimintapoliittisia tai priorisointia koskevia 

ohjeita, jotka eivät liity tiettyihin SEUT-

sopimuksen 101 ja 102 artiklan 

täytäntöönpanoa koskeviin menettelyihin. 

Or. en 

 

Tarkistus  76 

Michel Reimon 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 17 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(17) Kansallisten kilpailuviranomaisten 

olisi voitava priorisoida SEUT-sopimuksen 

101 ja 102 artiklan täytäntöönpanoa 

koskevat menettelynsä, jotta ne voisivat 

käyttää tehokkaasti resurssejaan ja 

keskittyä estämään ja lopettamaan sellaisen 

kilpailunvastaisen käyttäytymisen, joka 

vääristää kilpailua sisämarkkinoilla. Tätä 

varten niiden olisi voitava hylätä kantelut 

(17) Kansallisten kilpailuviranomaisten 

olisi voitava priorisoida SEUT-sopimuksen 

101 ja 102 artiklan täytäntöönpanoa 

koskevat menettelynsä ja 

talousarviomenonsa, jotta ne voisivat 

käyttää tehokkaasti resurssejaan ja 

keskittyä estämään ja lopettamaan sellaisen 

kilpailunvastaisen käyttäytymisen, joka 

vääristää kilpailua sisämarkkinoilla. Tätä 
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sillä perusteella, että ne eivät ole 

ensisijaisia. Tämän ei pitäisi vaikuttaa 

kansallisten kilpailuviranomaisten 

valtuuksiin hylätä kanteluita muilla 

perusteilla, kuten toimivallan puuttumisen 

vuoksi, tai päättää, ettei niillä ole perusteita 

toteuttaa toimenpiteitä. Kansallisten 

kilpailuviranomaisten valtuudet priorisoida 

täytäntöönpanomenettelynsä eivät rajoita 

jäsenvaltion hallituksen oikeutta antaa 

kansallisille kilpailuviranomaisille yleisiä 

toimintapoliittisia tai priorisointia koskevia 

ohjeita, jotka eivät liity tiettyihin SEUT-

sopimuksen 101 ja 102 artiklan 

täytäntöönpanoa koskeviin menettelyihin. 

varten niiden olisi voitava hylätä kantelut 

sillä perusteella, että ne eivät ole 

ensisijaisia. Tämän ei pitäisi vaikuttaa 

kansallisten kilpailuviranomaisten 

valtuuksiin hylätä kanteluita muilla 

perusteilla, kuten toimivallan puuttumisen 

vuoksi, tai päättää, ettei niillä ole perusteita 

toteuttaa toimenpiteitä. Kansallisten 

kilpailuviranomaisten valtuudet priorisoida 

täytäntöönpanomenettelynsä eivät rajoita 

jäsenvaltion hallituksen oikeutta antaa 

kansallisille kilpailuviranomaisille yleisiä 

toimintapoliittisia tai priorisointia koskevia 

ohjeita, jotka eivät liity tiettyihin SEUT-

sopimuksen 101 ja 102 artiklan 

täytäntöönpanoa koskeviin menettelyihin. 

Or. en 

 

Tarkistus  77 

Jonás Fernández 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 17 a kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (17 a) Kansallisen kilpailuviranomaisen 

olisi tallennettava hyvin organisoituun 

tietokantaan sillä perusteella 

hylkäämänsä kantelut, että ne eivät ole 

ensisijaisia, vertailun helpottamiseksi ja 

mahdollisia tulevia toimia varten. 

Or. en 

 

Tarkistus  78 

Pirkko Ruohonen-Lerner 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 18 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 
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(18) Kansallisilla kilpailuviranomaisilla 

olisi oltava tarpeelliset resurssit 

henkilöstön, asiantuntemuksen, 

taloudellisten varojen ja teknisten laitteiden 

osalta, jotta ne voivat hoitaa tehtäviään 

tehokkaasti soveltaessaan SEUT-

sopimuksen 101 ja 102 artiklaa. Jos niiden 

kansallisen lainsäädännön mukaisia 

tehtäviä ja valtuuksia laajennetaan, niillä 

olisi tällöinkin oltava riittävät resurssit 

kyseisten tehtävien hoitamiseksi. 

(18) Kansallisilla kilpailuviranomaisilla 

olisi oltava tarpeelliset resurssit 

henkilöstön, asiantuntemuksen, 

taloudellisten varojen ja teknisten laitteiden 

osalta, jotta ne voivat hoitaa tehtäviään 

tehokkaasti soveltaessaan SEUT-

sopimuksen 101 ja 102 artiklaa. Jos niiden 

kansallisen lainsäädännön mukaisia 

tehtäviä ja valtuuksia laajennetaan, niillä 

olisi tällöinkin oltava riittävät resurssit 

kyseisten tehtävien hoitamiseksi. 

Erityisesti kilpailuviranomaisille tulee 

taata toimintakyky ja osaaminen 

digitalouden verkostohyödykkeiden 

kilpailun takaamisessa. Digitaloudessa 

verkostohyödykkeet, kuten maksukortit, 

ovat entistä yleisempiä. Menestyessään 

niistä tulee luonnollisia monopoleja, sillä 

asiakkaiden lukumäärä nostaa tuotteen 

arvoa muille asiakkaille. 

Kilpailuviranomaisten toimintakykyä, 

osaamista ja yhteistyötä hinta- tai 

tulonjakosäännöstelyssä tulisi 

verkostohyödykkeiden osalta kehittää 

Euroopan tasolla, jotta kustannukset 

kohdistuvat oikein, eikä tervettä kilpailua, 

innovaatiota, digitaloutta ja teknologista 

kehitystä tukahduteta tai kuluttajien etua 

poljeta. 

Or. fi 

 

Tarkistus  79 

Joachim Starbatty 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 18 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(18) Kansallisilla kilpailuviranomaisilla 

olisi oltava tarpeelliset resurssit 

henkilöstön, asiantuntemuksen, 

taloudellisten varojen ja teknisten laitteiden 

osalta, jotta ne voivat hoitaa tehtäviään 

(18) Kansallisilla kilpailuviranomaisilla 

olisi oltava tarpeelliset resurssit 

henkilöstön, asiantuntemuksen, 

taloudellisten varojen ja teknisten laitteiden 

osalta, jotta ne voivat hoitaa tehtäviään 
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tehokkaasti soveltaessaan SEUT-

sopimuksen 101 ja 102 artiklaa. Jos niiden 

kansallisen lainsäädännön mukaisia 

tehtäviä ja valtuuksia laajennetaan, niillä 

olisi tällöinkin oltava riittävät resurssit 

kyseisten tehtävien hoitamiseksi. 

tehokkaasti soveltaessaan SEUT-

sopimuksen 101 ja 102 artiklaa. Jos niiden 

kansallisen lainsäädännön mukaisia 

tehtäviä ja valtuuksia laajennetaan, niillä 

olisi tällöinkin oltava riittävät resurssit 

kyseisten tehtävien hoitamiseksi. 

Kansallisten kilpailuviranomaisten 

riippumattomuus paranee, jos ne voivat 

toteuttaa niille osoitettua talousarviota 

itsenäisesti. Osoitetun talousarvion 

itsenäinen toteuttaminen olisi pantava 

täytäntöön talousarviota koskevien 

kansallisten sääntöjen ja menettelyjen 

puitteissa. 

Or. en 

 

Tarkistus  80 

Tibor Szanyi 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 18 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(18) Kansallisilla kilpailuviranomaisilla 

olisi oltava tarpeelliset resurssit 

henkilöstön, asiantuntemuksen, 

taloudellisten varojen ja teknisten laitteiden 

osalta, jotta ne voivat hoitaa tehtäviään 

tehokkaasti soveltaessaan SEUT-

sopimuksen 101 ja 102 artiklaa. Jos niiden 

kansallisen lainsäädännön mukaisia 

tehtäviä ja valtuuksia laajennetaan, niillä 

olisi tällöinkin oltava riittävät resurssit 

kyseisten tehtävien hoitamiseksi. 

(18) Kansallisilla kilpailuviranomaisilla 

olisi oltava tarpeelliset resurssit 

henkilöstön, asiantuntemuksen, 

taloudellisten varojen ja teknisten laitteiden 

osalta, jotta ne voivat hoitaa tehtäviään 

tehokkaasti soveltaessaan SEUT-

sopimuksen 101 ja 102 artiklaa. Jos niiden 

kansallisen lainsäädännön mukaisia 

tehtäviä ja valtuuksia laajennetaan, niillä 

olisi tällöinkin oltava riittävät resurssit 

kyseisten tehtävien hoitamiseksi. 

Kansallisten kilpailuviranomaisten 

riippumattomuutta olisi parannettava 

niille osoitetun talousarvion toteuttamista 

koskevan selkeän budjettiautonomian 

avulla. Tämä autonomia olisi pantava 

täytäntöön talousarviota koskevien 

kansallisten sääntöjen ja menettelyjen 

puitteissa. 

Or. en 
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Tarkistus  81 

Paloma López Bermejo 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 18 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(18) Kansallisilla kilpailuviranomaisilla 

olisi oltava tarpeelliset resurssit 

henkilöstön, asiantuntemuksen, 

taloudellisten varojen ja teknisten laitteiden 

osalta, jotta ne voivat hoitaa tehtäviään 

tehokkaasti soveltaessaan SEUT-

sopimuksen 101 ja 102 artiklaa. Jos niiden 

kansallisen lainsäädännön mukaisia 

tehtäviä ja valtuuksia laajennetaan, niillä 

olisi tällöinkin oltava riittävät resurssit 

kyseisten tehtävien hoitamiseksi. 

(18) Kansallisilla kilpailuviranomaisilla 

olisi oltava tarpeelliset resurssit 

henkilöstön, asiantuntemuksen, 

taloudellisten varojen ja teknisten laitteiden 

osalta, jotta ne voivat hoitaa tehtäviään 

tehokkaasti soveltaessaan SEUT-

sopimuksen 101 ja 102 artiklaa. Jos niiden 

kansallisen lainsäädännön mukaisia 

tehtäviä ja valtuuksia laajennetaan, niillä 

olisi tällöinkin oltava riittävät resurssit 

kyseisten tehtävien hoitamiseksi ja ne olisi 

vapautettava vakaus- ja kasvusopimuksen 

laskelmista. 

Or. en 

 

Tarkistus  82 

Michel Reimon 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 18 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(18) Kansallisilla kilpailuviranomaisilla 

olisi oltava tarpeelliset resurssit 

henkilöstön, asiantuntemuksen, 

taloudellisten varojen ja teknisten laitteiden 

osalta, jotta ne voivat hoitaa tehtäviään 

tehokkaasti soveltaessaan SEUT-

sopimuksen 101 ja 102 artiklaa. Jos niiden 

kansallisen lainsäädännön mukaisia 

tehtäviä ja valtuuksia laajennetaan, niillä 

olisi tällöinkin oltava riittävät resurssit 

kyseisten tehtävien hoitamiseksi. 

(18) Kansallisilla kilpailuviranomaisilla 

olisi oltava riittävät resurssit henkilöstön, 

asiantuntemuksen, taloudellisten varojen ja 

teknisten laitteiden osalta, jotta ne voivat 

hoitaa tehtäviään tehokkaasti soveltaessaan 

SEUT-sopimuksen 101 ja 102 artiklaa. Jos 

niiden kansallisen lainsäädännön mukaisia 

tehtäviä ja valtuuksia laajennetaan, niillä 

olisi tällöinkin oltava tarvittavat resurssit 

kyseisten tehtävien hoitamiseksi. 
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Or. en 

 

Tarkistus  83 

Pervenche Berès, Tibor Szanyi 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 18 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(18) Kansallisilla kilpailuviranomaisilla 

olisi oltava tarpeelliset resurssit 

henkilöstön, asiantuntemuksen, 

taloudellisten varojen ja teknisten 

laitteiden osalta, jotta ne voivat hoitaa 

tehtäviään tehokkaasti soveltaessaan 

SEUT-sopimuksen 101 ja 102 artiklaa. Jos 

niiden kansallisen lainsäädännön mukaisia 

tehtäviä ja valtuuksia laajennetaan, niillä 

olisi tällöinkin oltava riittävät resurssit 

kyseisten tehtävien hoitamiseksi. 

(18) Kansallisilla kilpailuviranomaisilla 

olisi oltava tarpeelliset resurssit 

henkilöstön, asiantuntemuksen, 

taloudellisten varojen sekä teknisten ja 

teknologisten laitteiden osalta, jotta ne 

voivat hoitaa tehtäviään tehokkaasti 

soveltaessaan SEUT-sopimuksen 101 ja 

102 artiklaa. Jos niiden kansallisen 

lainsäädännön mukaisia tehtäviä ja 

valtuuksia laajennetaan, niillä olisi 

tällöinkin oltava riittävät resurssit kyseisten 

tehtävien hoitamiseksi. 

Or. en 

 

Tarkistus  84 

Tibor Szanyi 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 21 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(21) Kansallisten hallinnollisten 

kilpailuviranomaisten tutkintavaltuuksien 

on oltava riittävät vastaamaan 

täytäntöönpanon haasteisiin digitaalisessa 

ympäristössä, ja kansallisilla 

kilpailuviranomaisilla olisi niiden 

perusteella oltava mahdollisuus saada 

digitaalisessa muodossa kaikki tiedot, 

mukaan lukien rikosteknisin keinoin 

hankitut tiedot, jotka liittyvät 

tutkintatoimen kohteena olevaan yritykseen 

tai yritysten yhteenliittymään, riippumatta 

(21) Kansallisten hallinnollisten 

kilpailuviranomaisten tutkintavaltuuksien 

on oltava riittävät vastaamaan 

täytäntöönpanon haasteisiin digitaalisessa 

ympäristössä, ja kansallisilla 

kilpailuviranomaisilla olisi niiden 

perusteella oltava mahdollisuus saada 

digitaalisessa muodossa kaikki tiedot, 

mukaan lukien rikosteknisin keinoin 

hankitut tiedot, jotka liittyvät 

tutkintatoimen kohteena olevaan yritykseen 

tai yritysten yhteenliittymään, riippumatta 



 

AM\1138283FI.docx 29/140 PE613.265v01-00 

 FI 

välineestä, jolle tiedot on tallennettu, kuten 

kannettavat tietokoneet, matkapuhelimet ja 

muut mobiililaitteet. 

välineestä, jolle tiedot on tallennettu, kuten 

kannettavat tietokoneet, matkapuhelimet, 

muut mobiililaitteet ja pilvitallennus. 

Or. en 

 

Tarkistus  85 

Alfred Sant 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 25 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(25) Kokemus on osoittanut, että 

liikeasiakirjoja voidaan säilyttää 

yritysjohtajien tai yrityksen muiden 

työntekijöiden kotona, erityisesti 

joustavampien työjärjestelyjen 

lisääntymisen vuoksi. Sen varmistamiseksi, 

että tarkastukset ovat tehokkaita, 

kansallisilla hallinnollisilla 

kilpailuviranomaisilla olisi oltava valtuudet 

päästä kaikkiin tiloihin, mukaan lukien 

yksityisasunnot, jos on olemassa perusteltu 

epäily, että niissä säilytetään 

liikeasiakirjoja, jotka voivat olla tärkeitä 

SEUT-sopimuksen 101 tai 102 artiklan 

vakavan rikkomisen todistamiseksi. 

Näiden valtuuksien käyttämisen olisi 

edellytettävä oikeusviranomaisen 

ennakkolupaa. Tämä ei estä jäsenvaltioita 

antamasta kansallisen oikeusviranomaisen 

tehtäviä kansalliselle hallinnolliselle 

kilpailuviranomaiselle, joka toimii 

oikeusviranomaisena erittäin kiireellisissä 

tapauksissa. 

(25) Kokemus on osoittanut, että 

liikeasiakirjoja voidaan säilyttää 

yritysjohtajien tai yrityksen muiden 

työntekijöiden kotona, erityisesti 

joustavampien työjärjestelyjen 

lisääntymisen vuoksi. Sen varmistamiseksi, 

että tarkastukset ovat tehokkaita, 

kansallisilla hallinnollisilla 

kilpailuviranomaisilla olisi oltava valtuudet 

päästä kaikkiin tiloihin, mukaan lukien 

yksityisasunnot, jos on olemassa perusteltu 

epäily, että niissä säilytetään 

liikeasiakirjoja, jotka voivat olla tärkeitä 

SEUT-sopimuksen 101 tai 102 artiklan 

rikkomisen todistamiseksi. Näiden 

valtuuksien käyttämisen olisi edellytettävä 

oikeusviranomaisen ennakkolupaa. Tämä 

ei estä jäsenvaltioita antamasta kansallisen 

oikeusviranomaisen tehtäviä kansalliselle 

hallinnolliselle kilpailuviranomaiselle, joka 

toimii oikeusviranomaisena erittäin 

kiireellisissä tapauksissa. 

Or. en 
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Tarkistus  86 

Michel Reimon 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 26 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(26) Kansallisilla kilpailuviranomaisilla 

olisi oltava tehokkaat valtuudet vaatia 

tietoja, jotka ovat tarpeen SEUT-

sopimuksen 101 artiklassa kiellettyjen 

sopimusten, päätösten ja 

yhdenmukaistettujen menettelytapojen 

sekä SEUT-sopimuksen 102 artiklassa 

kielletyn määräävän aseman väärinkäytön 

havaitsemiseksi. Tähän olisi sisällyttävä 

oikeus vaatia tietoja riippumatta siitä, 

mihin tiedot on tallennettu, jos ne ovat 

tietopyynnön vastaanottajan saatavilla. 

Kokemus on osoittanut, että kolmansien 

osapuolten, kuten markkinoilla olevien 

kilpailijoiden, asiakkaiden ja kuluttajien, 

vapaaehtoisesti toimittamat tiedot voivat 

myös olla arvokas tietolähde tietoon 

perustuvalle ja vankalle täytäntöönpanolle 

ja kansallisten toimivaltaisten 

viranomaisten olisi kannustettava siihen. 

(26) Kansallisilla kilpailuviranomaisilla 

olisi oltava tehokkaat valtuudet vaatia 

tietoja, jotka ovat merkityksellisiä SEUT-

sopimuksen 101 artiklassa kiellettyjen 

sopimusten, päätösten ja 

yhdenmukaistettujen menettelytapojen 

sekä SEUT-sopimuksen 102 artiklassa 

kielletyn määräävän aseman väärinkäytön 

havaitsemiseksi. Tähän olisi sisällyttävä 

oikeus vaatia tietoja riippumatta siitä, 

mihin tiedot on tallennettu, jos ne ovat 

tietopyynnön vastaanottajan saatavilla. 

Kokemus on osoittanut, että kolmansien 

osapuolten, kuten markkinoilla olevien 

kilpailijoiden, asiakkaiden ja kuluttajien, 

vapaaehtoisesti toimittamat tiedot voivat 

myös olla arvokas tietolähde tietoon 

perustuvalle ja vankalle täytäntöönpanolle 

ja kansallisten toimivaltaisten 

viranomaisten olisi kannustettava siihen. 

Or. en 

 

Tarkistus  87 

Markus Ferber 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 27 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(27) Kansallisilla kilpailuviranomaisilla 

olisi oltava tehokkaat keinot palauttaa 

kilpailu markkinoilla määräämällä 

oikeasuhteisia rakenteellisia ja toimintaa 

koskevia korjaustoimenpiteitä. 

(27) Kansallisilla kilpailuviranomaisilla 

olisi oltava tehokkaat keinot palauttaa 

kilpailu markkinoilla määräämällä 

oikeasuhteisia rakenteellisia ja toimintaa 

koskevia korjaustoimenpiteitä. Jotta 

vältetään kilpailun peruuttamaton 
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vahingoittaminen käynnissä olevan 

menettelyn aikana, kansallisten 

kilpailuviranomaisten olisi voitava 

määrätä tilapäisiä toimenpiteitä. 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

kyseiset yritykset voivat pyytää tilapäisten 

toimenpiteiden uudelleentarkastelua 

hallinto-oikeuden nopeutetussa 

menettelyssä. 

Or. de 

 

Tarkistus  88 

Michel Reimon 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 27 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(27) Kansallisilla kilpailuviranomaisilla 

olisi oltava tehokkaat keinot palauttaa 

kilpailu markkinoilla määräämällä 

oikeasuhteisia rakenteellisia ja toimintaa 

koskevia korjaustoimenpiteitä. 

(27) Kansallisilla kilpailuviranomaisilla 

olisi oltava tehokkaat keinot palauttaa 

kilpailu markkinoilla määräämällä 

oikeasuhteisia rakenteellisia ja toimintaa 

koskevia korjaustoimenpiteitä. Tilapäiset 

toimenpiteet ovat erittäin hyödyllinen 

väline, jonka avulla kansalliset 

kilpailuviranomaiset voivat taata ennen 

tutkinnan päättymistä, että 

kilpailusääntöjä noudatetaan ja että 

tutkitut rikkomiset eivät aiheuta yritysten 

kilpailunvastaista toimintaa. Tilapäisten 

toimenpiteiden olisi oltava voimassa, 

kunnes asiassa on tehty lopullinen päätös. 

Or. en 

 

Tarkistus  89 

Michel Reimon 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 28 kappale 
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Komission teksti Tarkistus 

(28) Jos yritykset tai yritysten 

yhteenliittymät esittävät kansallisille 

kilpailuviranomaisille sopimuksen tai 

käytännön kieltämiseen mahdollisesti 

johtavan menettelyn yhteydessä 

sitoumuksia, jotka poistavat niiden 

huolenaiheet, kyseisten 

kilpailuviranomaisten olisi voitava tehdä 

päätöksiä, joiden mukaan sitoumukset ovat 

asianomaisia yrityksiä velvoittavia ja 

täytäntöönpanokelpoisia niitä vastaan. 

Tällaisissa sitoumuksia koskevissa 

päätöksissä olisi todettava, että kansallisten 

kilpailuviranomaisten jatkotoimille ei ole 

enää perusteita, ilman että todetaan, onko 

SEUT-sopimuksen 101 tai 102 artiklaa 

rikottu. Sitoumuksia koskevat päätökset 

eivät vaikuta kilpailuviranomaisten ja 

jäsenvaltioiden tuomioistuinten valtuuksiin 

tehdä tällaista toteamusta rikkomisesta ja 

päättää tapauksesta. 

(28) Jos yritykset tai yritysten 

yhteenliittymät esittävät kansallisille 

kilpailuviranomaisille sopimuksen tai 

käytännön kieltämiseen mahdollisesti 

johtavan menettelyn yhteydessä 

sitoumuksia, jotka poistavat niiden 

huolenaiheet, kyseisten 

kilpailuviranomaisten olisi voitava tehdä 

päätöksiä, joiden mukaan sitoumukset ovat 

asianomaisia yrityksiä velvoittavia ja 

täytäntöönpanokelpoisia niitä vastaan, 

paitsi jos kyseessä on salainen kartelli. 

Tällaisissa sitoumuksia koskevissa 

päätöksissä olisi todettava, että kansallisten 

kilpailuviranomaisten jatkotoimille ei ole 

enää perusteita, ilman että todetaan, onko 

SEUT-sopimuksen 101 tai 102 artiklaa 

rikottu. Sitoumuksia koskevat päätökset 

eivät vaikuta kilpailuviranomaisten ja 

jäsenvaltioiden tuomioistuinten valtuuksiin 

tehdä tällaista toteamusta rikkomisesta ja 

päättää tapauksesta. Kansallisilla 

kilpailuviranomaisilla olisi oltava 

käytettävissään tehokkaita keinoja seurata 

sitä, noudattavatko yritykset sitoumuksia, 

sekä määrätä seuraamuksia tapauksissa, 

joissa sitoumuksia ei ole noudatettu. 

Or. en 

 

Tarkistus  90 

Joachim Starbatty 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 28 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(28) Jos yritykset tai yritysten 

yhteenliittymät esittävät kansallisille 

kilpailuviranomaisille sopimuksen tai 

käytännön kieltämiseen mahdollisesti 

(28) Jos yritykset tai yritysten 

yhteenliittymät esittävät kansallisille 

kilpailuviranomaisille sopimuksen tai 

käytännön kieltämiseen mahdollisesti 
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johtavan menettelyn yhteydessä 

sitoumuksia, jotka poistavat niiden 

huolenaiheet, kyseisten 

kilpailuviranomaisten olisi voitava tehdä 

päätöksiä, joiden mukaan sitoumukset ovat 

asianomaisia yrityksiä velvoittavia ja 

täytäntöönpanokelpoisia niitä vastaan. 

Tällaisissa sitoumuksia koskevissa 

päätöksissä olisi todettava, että kansallisten 

kilpailuviranomaisten jatkotoimille ei ole 

enää perusteita, ilman että todetaan, onko 

SEUT-sopimuksen 101 tai 102 artiklaa 

rikottu. Sitoumuksia koskevat päätökset 

eivät vaikuta kilpailuviranomaisten ja 

jäsenvaltioiden tuomioistuinten valtuuksiin 

tehdä tällaista toteamusta rikkomisesta ja 

päättää tapauksesta. 

johtavan menettelyn yhteydessä 

sitoumuksia, jotka poistavat niiden 

huolenaiheet, kyseisten 

kilpailuviranomaisten olisi voitava tehdä 

päätöksiä, joiden mukaan sitoumukset ovat 

asianomaisia yrityksiä velvoittavia ja 

täytäntöönpanokelpoisia niitä vastaan. 

Tällaiset sitoumuksia koskevat päätökset 

eivät periaatteessa ole asianmukaisia 

salaisten kartellien tapauksissa, joissa 

kansallisten kilpailuviranomaisten olisi 

määrättävä sakkoja. Tällaisissa 

sitoumuksia koskevissa päätöksissä olisi 

todettava, että kansallisten 

kilpailuviranomaisten jatkotoimille ei ole 

enää perusteita, ilman että todetaan, onko 

SEUT-sopimuksen 101 tai 102 artiklaa 

rikottu. Sitoumuksia koskevat päätökset 

eivät vaikuta kilpailuviranomaisten ja 

jäsenvaltioiden tuomioistuinten valtuuksiin 

tehdä tällaista toteamusta rikkomisesta ja 

päättää tapauksesta. 

Or. en 

Perustelu 

Jäsenvaltioilla olisi oltava vapaus käyttää sitoumuksia koskevia päätöksiä ratkaistakseen 

soveltuvissa tapauksissa nopeasti kilpailuun liittyvät huolenaiheet. Niiden käyttö voidaan 

sulkea pois salaisten kartellien tapauksissa, joissa jäsenvaltioiden kilpailusääntöjen 

täytäntöönpanojärjestelmä hyväksyy sen, että tällaiset korjaustoimenpiteet ovat tarpeettomia. 

 

Tarkistus  91 

Andreas Schwab 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 28 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(28) Jos yritykset tai yritysten 

yhteenliittymät esittävät kansallisille 

kilpailuviranomaisille sopimuksen tai 

käytännön kieltämiseen mahdollisesti 

johtavan menettelyn yhteydessä 

sitoumuksia, jotka poistavat niiden 

(28) Jos yritykset tai yritysten 

yhteenliittymät esittävät kansallisille 

kilpailuviranomaisille sopimuksen tai 

käytännön kieltämiseen mahdollisesti 

johtavan menettelyn yhteydessä 

sitoumuksia, jotka poistavat niiden 
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huolenaiheet, kyseisten 

kilpailuviranomaisten olisi voitava tehdä 

päätöksiä, joiden mukaan sitoumukset ovat 

asianomaisia yrityksiä velvoittavia ja 

täytäntöönpanokelpoisia niitä vastaan. 

Tällaisissa sitoumuksia koskevissa 

päätöksissä olisi todettava, että kansallisten 

kilpailuviranomaisten jatkotoimille ei ole 

enää perusteita, ilman että todetaan, onko 

SEUT-sopimuksen 101 tai 102 artiklaa 

rikottu. Sitoumuksia koskevat päätökset 

eivät vaikuta kilpailuviranomaisten ja 

jäsenvaltioiden tuomioistuinten valtuuksiin 

tehdä tällaista toteamusta rikkomisesta ja 

päättää tapauksesta. 

huolenaiheet, kyseisten 

kilpailuviranomaisten olisi voitava tehdä 

päätöksiä, joiden mukaan sitoumukset ovat 

asianomaisia yrityksiä velvoittavia ja 

täytäntöönpanokelpoisia niitä vastaan. 

Tällaiset sitoumuksia koskevat päätökset 

eivät periaatteessa ole asianmukaisia 

salaisten kartellien tapauksissa, joissa 

kansallisten kilpailuviranomaisten olisi 

määrättävä sakkoja. Tällaisissa 

sitoumuksia koskevissa päätöksissä olisi 

todettava, että kansallisten 

kilpailuviranomaisten jatkotoimille ei ole 

enää perusteita, ilman että todetaan, onko 

SEUT-sopimuksen 101 tai 102 artiklaa 

rikottu. Sitoumuksia koskevat päätökset 

eivät vaikuta kilpailuviranomaisten ja 

jäsenvaltioiden tuomioistuinten valtuuksiin 

tehdä tällaista toteamusta rikkomisesta ja 

päättää tapauksesta. 

Or. en 

Perustelu 

Tarkistuksella korvataan selvyyden vuoksi tarkistus 9 (mietintöluonnos). 

 

Tarkistus  92 

Petr Ježek, Dita Charanzová 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 28 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(28) Jos yritykset tai yritysten 

yhteenliittymät esittävät kansallisille 

kilpailuviranomaisille sopimuksen tai 

käytännön kieltämiseen mahdollisesti 

johtavan menettelyn yhteydessä 

sitoumuksia, jotka poistavat niiden 

huolenaiheet, kyseisten 

kilpailuviranomaisten olisi voitava tehdä 

päätöksiä, joiden mukaan sitoumukset ovat 

asianomaisia yrityksiä velvoittavia ja 

täytäntöönpanokelpoisia niitä vastaan. 

(28) Jos yritykset tai yritysten 

yhteenliittymät esittävät kansallisille 

kilpailuviranomaisille sopimuksen tai 

käytännön kieltämiseen mahdollisesti 

johtavan menettelyn yhteydessä 

sitoumuksia, jotka poistavat niiden 

huolenaiheet, kyseisten 

kilpailuviranomaisten olisi voitava tehdä 

päätöksiä, joiden mukaan sitoumukset ovat 

asianomaisia yrityksiä velvoittavia ja 

täytäntöönpanokelpoisia niitä vastaan. 
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Tällaisissa sitoumuksia koskevissa 

päätöksissä olisi todettava, että kansallisten 

kilpailuviranomaisten jatkotoimille ei ole 

enää perusteita, ilman että todetaan, onko 

SEUT-sopimuksen 101 tai 102 artiklaa 

rikottu. Sitoumuksia koskevat päätökset 

eivät vaikuta kilpailuviranomaisten ja 

jäsenvaltioiden tuomioistuinten valtuuksiin 

tehdä tällaista toteamusta rikkomisesta ja 

päättää tapauksesta. 

Tällaiset sitoumuksia koskevat päätökset 

eivät sovellu salaisten kartellien 

tapauksiin, joissa kansallisten 

kilpailuviranomaisten olisi määrättävä 

sakkoja. Tällaisissa sitoumuksia 

koskevissa päätöksissä olisi todettava, että 

kansallisten kilpailuviranomaisten 

jatkotoimille ei ole enää perusteita, ilman 

että todetaan, onko SEUT-sopimuksen 

101 tai 102 artiklaa rikottu. Sitoumuksia 

koskevat päätökset eivät vaikuta 

kilpailuviranomaisten ja jäsenvaltioiden 

tuomioistuinten valtuuksiin tehdä tällaista 

toteamusta rikkomisesta ja päättää 

tapauksesta. 

Or. en 

Perustelu 

Sitoumuksia koskevilla päätöksillä voidaan ratkaista nopeasti kilpailuun liittyvät huolenaiheet 

tapauksissa, joissa on kyse määräävän markkina-aseman väärinkäytöstä, ja muissa 

soveltuvissa tapauksissa sekä antaa markkinoille ja yrityksille niiden tarvitsemia ratkaisuja. 

Sitoumuksia koskevat päätökset eivät sovellu salaisiin kartelleihin, koska niissä tulevaa 

toimintaa koskevat sitoumukset eivät ole asianmukaisia vaan toiminnasta on rangaistava. 

 

Tarkistus  93 

Markus Ferber 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 30 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(30) Sen varmistamiseksi, että yritykset 

ja yritysten yhteenliittymät kunnioittavat 

kansallisten kilpailuviranomaisten tutkinta- 

ja päätöksentekovaltuuksia, kansallisten 

hallinnollisten kilpailuviranomaisten on 

voitava määrätä vaikuttavia sakkoja 

noudattamatta jättämisen vuoksi ja 

uhkasakkoja pakottaakseen ne toimimaan 

näiden valtuuksien mukaisesti joko suoraan 

itse hallinnollisessa menettelyssä tai pyytää 

sakkojen määräämistä muussa kuin 

rikosoikeudellisessa 

(30) Sen varmistamiseksi, että yritykset 

ja yritysten yhteenliittymät kunnioittavat 

kansallisten kilpailuviranomaisten tutkinta- 

ja päätöksentekovaltuuksia, kansallisten 

hallinnollisten kilpailuviranomaisten on 

voitava määrätä vaikuttavia sakkoja 

noudattamatta jättämisen vuoksi ja 

uhkasakkoja pakottaakseen ne toimimaan 

näiden valtuuksien mukaisesti joko suoraan 

itse hallinnollisessa menettelyssä tai pyytää 

sakkojen määräämistä muussa kuin 

rikosoikeudellisessa 
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oikeudenkäyntimenettelyssä. Tämä ei 

rajoita jäsenvaltioiden sellaisten 

kansallisten lakien soveltamista, joiden 

mukaan tuomioistuimet määräävät tällaisia 

sakkoja rikosoikeudellisissa menettelyissä. 

Tämä direktiivi ei myöskään vaikuta 

todistelunormistoa koskeviin kansallisiin 

sääntöihin eikä kansallisten 

kilpailuviranomaisten velvollisuuksiin 

varmistua asiaan liittyvistä tosiseikoista, 

edellyttäen, että tällaiset säännöt ja 

velvoitteet ovat yhteensopivat unionin 

oikeuden yleisten periaatteiden kanssa. 

Sakot ja uhkasakot olisi määritettävä 

suhteessa asianomaisten yritysten ja 

yritysten yhteenliittymien 

kokonaisliikevaihtoon. 

oikeudenkäyntimenettelyssä. Tämä ei 

rajoita jäsenvaltioiden sellaisten 

kansallisten lakien soveltamista, joiden 

mukaan tuomioistuimet määräävät tällaisia 

sakkoja rikosoikeudellisissa menettelyissä. 

Tämä direktiivi ei myöskään vaikuta 

todistelunormistoa koskeviin kansallisiin 

sääntöihin eikä kansallisten 

kilpailuviranomaisten velvollisuuksiin 

varmistua asiaan liittyvistä tosiseikoista, 

edellyttäen, että tällaiset säännöt ja 

velvoitteet ovat yhteensopivat unionin 

oikeuden yleisten periaatteiden kanssa. 

Sakot ja uhkasakot olisi määritettävä 

oikeassa suhteessa asianomaisten yritysten 

ja yritysten yhteenliittymien 

kokonaisliikevaihtoon. 

Or. de 

 

Tarkistus  94 

Jonás Fernández 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 31 a kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (31 a) Väitettyä rikkomista koskevan 

tutkinnan aikana ja ennen kansallisen 

kilpailuviranomaisen päätöksen tekemistä 

yrityksille olisi annettava riittävästi 

oikeusvarmuutta, jotta ne voivat jatkaa 

liiketoimintaansa. 

Or. en 

 

Tarkistus  95 

Joachim Starbatty 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 32 kappale 
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Komission teksti Tarkistus 

(32) Sen varmistamiseksi, että SEUT-

sopimuksen 101 ja 102 artiklan 

rikkomisesta määrättävät sakot heijastavat 

rikkomisen taloudellista merkitystä, 

kansallisten kilpailuviranomaisten olisi 

otettava huomioon rikkomisen vakavuus. 

Kansallisten kilpailuviranomaisten olisi 

myös voitava määrätä sakkoja, jotka ovat 

oikeassa suhteessa rikkomisen kestoon. 

Näitä seikkoja olisi arvioitava Euroopan 

unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön 

mukaisesti. Erityisesti rikkomisen 

vakavuuden arvioimisen osalta Euroopan 

unionin tuomioistuin on todennut, että on 

otettava huomioon tapauksen olosuhteet, 

asiayhteys, jossa rikkominen tapahtui, ja 

sakkojen pelotevaikutus. Tekijät, jotka 

voidaan ottaa huomioon arvioinnissa, ovat 

niiden tavaroiden ja palvelujen liikevaihto, 

joita rikkominen koskee, sekä yrityksen 

koko ja taloudellinen valta, sillä ne 

ilmentävät vaikutusvaltaa, jota yritys pystyi 

käyttämään markkinoilla. Lisäksi saman 

tekijän toistuvasti toteuttamat rikkomiset 

ovat osoitus taipumuksesta syyllistyä 

kyseisenkaltaiseen rikkomiseen ja sen 

vuoksi erittäin merkittävä todiste kyseisen 

toiminnan vakavuudesta ja siten tarpeesta 

korottaa seuraamuksen tasoa tehokkaan 

pelotevaikutuksen saavuttamiseksi. 

Määrittäessään sakon suuruutta 

kansallisten kilpailuviranomaisten olisi 

tarkasteltava yrityksen niiden tavaroiden ja 

palvelujen myynnin arvoa, joihin 

rikkominen liittyy suoraan tai välillisesti. 

Samoin kansallisilla kilpailuviranomaisilla 

olisi oltava oikeus korottaa sellaiselle 

yritykselle tai yritysten yhteenliittymälle 

määrättävää sakkoa, joka jatkaa samaa 

rikkomista tai syyllistyy samankaltaiseen 

rikkomiseen sen jälkeen, kun komissio tai 

kansallinen kilpailuviranomainen on tehnyt 

päätöksen, jossa todetaan saman yrityksen 

tai yritysten yhteenliittymän rikkoneen 

SEUT-sopimuksen 101 tai 102 artiklaa. 

(32) Sen varmistamiseksi, että SEUT-

sopimuksen 101 ja 102 artiklan 

rikkomisesta määrättävät sakot heijastavat 

rikkomisen taloudellista merkitystä, 

kansallisten kilpailuviranomaisten olisi 

otettava huomioon rikkomisen vakavuus. 

Kansallisten kilpailuviranomaisten olisi 

myös voitava määrätä sakkoja, jotka ovat 

oikeassa suhteessa rikkomisen kestoon. 

Näitä seikkoja olisi arvioitava Euroopan 

unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön 

mukaisesti. Erityisesti rikkomisen 

vakavuuden arvioimisen osalta Euroopan 

unionin tuomioistuin on todennut, että on 

otettava huomioon tapauksen olosuhteet, 

asiayhteys, jossa rikkominen tapahtui, ja 

sakkojen pelotevaikutus. Tekijät, jotka 

voidaan ottaa huomioon arvioinnissa, ovat 

niiden tavaroiden ja palvelujen liikevaihto, 

joita rikkominen koskee, sekä yrityksen 

koko ja taloudellinen valta, esimerkiksi jos 

kyseessä on pieni tai keskisuuri yritys (pk-

yritys), jonka markkinavoima on 

rajallinen, sillä ne ilmentävät 

vaikutusvaltaa, jota yritys pystyi 

käyttämään markkinoilla. Lisäksi saman 

tekijän toistuvasti toteuttamat rikkomiset 

ovat osoitus taipumuksesta syyllistyä 

kyseisenkaltaiseen rikkomiseen ja sen 

vuoksi erittäin merkittävä todiste kyseisen 

toiminnan vakavuudesta ja siten tarpeesta 

korottaa seuraamuksen tasoa tehokkaan 

pelotevaikutuksen saavuttamiseksi. 

Määrittäessään sakon suuruutta 

kansallisten kilpailuviranomaisten olisi 

tarkasteltava yrityksen niiden tavaroiden ja 

palvelujen myynnin arvoa, joihin 

rikkominen liittyy suoraan tai välillisesti. 

Samoin kansallisilla kilpailuviranomaisilla 

olisi oltava oikeus korottaa sellaiselle 

yritykselle tai yritysten yhteenliittymälle 

määrättävää sakkoa, joka jatkaa samaa 

rikkomista tai syyllistyy samankaltaiseen 

rikkomiseen sen jälkeen, kun komissio tai 

kansallinen kilpailuviranomainen on tehnyt 

päätöksen, jossa todetaan saman yrityksen 
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tai yritysten yhteenliittymän rikkoneen 

SEUT-sopimuksen 101 tai 102 artiklaa. 

Lisäksi kansalliset kilpailuviranomaiset 

voivat ottaa huomioon mahdollisen 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivin 2014/104/EU 18 artiklan 

3 kohdassa tarkoitetun sovintoratkaisuun 

perustuvan korvauksen maksamisen. 

Or. en 

 

Tarkistus  96 

Michel Reimon 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 32 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(32) Sen varmistamiseksi, että SEUT-

sopimuksen 101 ja 102 artiklan 

rikkomisesta määrättävät sakot heijastavat 

rikkomisen taloudellista merkitystä, 

kansallisten kilpailuviranomaisten olisi 

otettava huomioon rikkomisen vakavuus. 

Kansallisten kilpailuviranomaisten olisi 

myös voitava määrätä sakkoja, jotka ovat 

oikeassa suhteessa rikkomisen kestoon. 

Näitä seikkoja olisi arvioitava Euroopan 

unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön 

mukaisesti. Erityisesti rikkomisen 

vakavuuden arvioimisen osalta Euroopan 

unionin tuomioistuin on todennut, että on 

otettava huomioon tapauksen olosuhteet, 

asiayhteys, jossa rikkominen tapahtui, ja 

sakkojen pelotevaikutus. Tekijät, jotka 

voidaan ottaa huomioon arvioinnissa, ovat 

niiden tavaroiden ja palvelujen liikevaihto, 

joita rikkominen koskee, sekä yrityksen 

koko ja taloudellinen valta, sillä ne 

ilmentävät vaikutusvaltaa, jota yritys pystyi 

käyttämään markkinoilla. Lisäksi saman 

tekijän toistuvasti toteuttamat rikkomiset 

ovat osoitus taipumuksesta syyllistyä 

kyseisenkaltaiseen rikkomiseen ja sen 

(32) Sen varmistamiseksi, että SEUT-

sopimuksen 101 ja 102 artiklan 

rikkomisesta määrättävät sakot heijastavat 

rikkomisen taloudellista merkitystä, 

kansallisten kilpailuviranomaisten olisi 

otettava huomioon rikkomisen vakavuus. 

Kansallisten kilpailuviranomaisten olisi 

myös voitava määrätä sakkoja, jotka ovat 

oikeassa suhteessa rikkomisen kestoon. 

Näitä seikkoja olisi arvioitava Euroopan 

unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön 

mukaisesti. Erityisesti rikkomisen 

vakavuuden arvioimisen osalta Euroopan 

unionin tuomioistuin on todennut, että on 

otettava huomioon tapauksen olosuhteet, 

asiayhteys, jossa rikkominen tapahtui, ja 

sakkojen pelotevaikutus. Tekijät, jotka 

voidaan ottaa huomioon arvioinnissa, ovat 

niiden tavaroiden ja palvelujen liikevaihto, 

joita rikkominen koskee, sekä yrityksen 

koko ja taloudellinen valta, sillä ne 

ilmentävät vaikutusvaltaa, jota yritys pystyi 

käyttämään markkinoilla. Lisäksi saman 

tekijän toistuvasti toteuttamat rikkomiset 

ovat osoitus taipumuksesta syyllistyä 

kyseisenkaltaiseen rikkomiseen ja sen 
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vuoksi erittäin merkittävä todiste kyseisen 

toiminnan vakavuudesta ja siten tarpeesta 

korottaa seuraamuksen tasoa tehokkaan 

pelotevaikutuksen saavuttamiseksi. 

Määrittäessään sakon suuruutta 

kansallisten kilpailuviranomaisten olisi 

tarkasteltava yrityksen niiden tavaroiden ja 

palvelujen myynnin arvoa, joihin 

rikkominen liittyy suoraan tai välillisesti. 

Samoin kansallisilla kilpailuviranomaisilla 

olisi oltava oikeus korottaa sellaiselle 

yritykselle tai yritysten yhteenliittymälle 

määrättävää sakkoa, joka jatkaa samaa 

rikkomista tai syyllistyy samankaltaiseen 

rikkomiseen sen jälkeen, kun komissio tai 

kansallinen kilpailuviranomainen on tehnyt 

päätöksen, jossa todetaan saman yrityksen 

tai yritysten yhteenliittymän rikkoneen 

SEUT-sopimuksen 101 tai 102 artiklaa. 

vuoksi erittäin merkittävä todiste kyseisen 

toiminnan vakavuudesta ja siten tarpeesta 

korottaa seuraamuksen tasoa tehokkaan 

pelotevaikutuksen saavuttamiseksi. 

Määrittäessään sakon suuruutta 

kansallisten kilpailuviranomaisten olisi 

tarkasteltava yrityksen niiden tavaroiden ja 

palvelujen myynnin arvoa, joihin 

rikkominen liittyy suoraan tai välillisesti. 

Samoin kansallisilla kilpailuviranomaisilla 

olisi oltava oikeus korottaa sellaiselle 

yritykselle tai yritysten yhteenliittymälle 

määrättävää sakkoa, joka jatkaa samaa 

rikkomista tai syyllistyy samankaltaiseen 

rikkomiseen sen jälkeen, kun komissio tai 

kansallinen kilpailuviranomainen on tehnyt 

päätöksen, jossa todetaan saman yrityksen 

tai yritysten yhteenliittymän rikkoneen 

SEUT-sopimuksen 101 tai 102 artiklaa. 

Missään tapauksessa yrityksen 

sovintoratkaisun perusteella maksamaa 

korvausta ei saa vähentää sakon 

määrästä. 

Or. en 

 

Tarkistus  97 

Tibor Szanyi 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 32 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(32) Sen varmistamiseksi, että SEUT-

sopimuksen 101 ja 102 artiklan 

rikkomisesta määrättävät sakot heijastavat 

rikkomisen taloudellista merkitystä, 

kansallisten kilpailuviranomaisten olisi 

otettava huomioon rikkomisen vakavuus. 

Kansallisten kilpailuviranomaisten olisi 

myös voitava määrätä sakkoja, jotka ovat 

oikeassa suhteessa rikkomisen kestoon. 

Näitä seikkoja olisi arvioitava Euroopan 

unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön 

mukaisesti. Erityisesti rikkomisen 

(32) Sen varmistamiseksi, että SEUT-

sopimuksen 101 ja 102 artiklan 

rikkomisesta määrättävät sakot heijastavat 

rikkomisen taloudellista merkitystä, 

kansallisten kilpailuviranomaisten olisi 

otettava huomioon rikkomisen vakavuus. 

Kansallisten kilpailuviranomaisten olisi 

myös voitava määrätä sakkoja, jotka ovat 

oikeassa suhteessa rikkomisen kestoon. 

Näitä seikkoja olisi arvioitava Euroopan 

unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön 

mukaisesti. Erityisesti rikkomisen 
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vakavuuden arvioimisen osalta Euroopan 

unionin tuomioistuin on todennut, että on 

otettava huomioon tapauksen olosuhteet, 

asiayhteys, jossa rikkominen tapahtui, ja 

sakkojen pelotevaikutus. Tekijät, jotka 

voidaan ottaa huomioon arvioinnissa, ovat 

niiden tavaroiden ja palvelujen liikevaihto, 

joita rikkominen koskee, sekä yrityksen 

koko ja taloudellinen valta, sillä ne 

ilmentävät vaikutusvaltaa, jota yritys pystyi 

käyttämään markkinoilla. Lisäksi saman 

tekijän toistuvasti toteuttamat rikkomiset 

ovat osoitus taipumuksesta syyllistyä 

kyseisenkaltaiseen rikkomiseen ja sen 

vuoksi erittäin merkittävä todiste kyseisen 

toiminnan vakavuudesta ja siten tarpeesta 

korottaa seuraamuksen tasoa tehokkaan 

pelotevaikutuksen saavuttamiseksi. 

Määrittäessään sakon suuruutta 

kansallisten kilpailuviranomaisten olisi 

tarkasteltava yrityksen niiden tavaroiden ja 

palvelujen myynnin arvoa, joihin 

rikkominen liittyy suoraan tai välillisesti. 

Samoin kansallisilla kilpailuviranomaisilla 

olisi oltava oikeus korottaa sellaiselle 

yritykselle tai yritysten yhteenliittymälle 

määrättävää sakkoa, joka jatkaa samaa 

rikkomista tai syyllistyy samankaltaiseen 

rikkomiseen sen jälkeen, kun komissio tai 

kansallinen kilpailuviranomainen on tehnyt 

päätöksen, jossa todetaan saman yrityksen 

tai yritysten yhteenliittymän rikkoneen 

SEUT-sopimuksen 101 tai 102 artiklaa. 

vakavuuden arvioimisen osalta Euroopan 

unionin tuomioistuin on todennut, että on 

otettava huomioon tapauksen olosuhteet, 

asiayhteys, jossa rikkominen tapahtui, ja 

sakkojen pelotevaikutus. Tekijät, jotka 

voidaan ottaa huomioon arvioinnissa, ovat 

niiden tavaroiden ja palvelujen liikevaihto, 

joita rikkominen koskee, sekä yrityksen 

koko ja taloudellinen valta, sillä ne 

ilmentävät vaikutusvaltaa, jota yritys pystyi 

käyttämään markkinoilla, esimerkiksi se, 

onko kyseessä pieni tai keskisuuri yritys 

(pk-yritys), jonka markkinavoima on 

rajallinen. Lisäksi saman tekijän 

toistuvasti toteuttamat rikkomiset ovat 

osoitus taipumuksesta syyllistyä 

kyseisenkaltaiseen rikkomiseen ja sen 

vuoksi erittäin merkittävä todiste kyseisen 

toiminnan vakavuudesta ja siten tarpeesta 

korottaa seuraamuksen tasoa tehokkaan 

pelotevaikutuksen saavuttamiseksi. 

Määrittäessään sakon suuruutta 

kansallisten kilpailuviranomaisten olisi 

tarkasteltava yrityksen niiden tavaroiden ja 

palvelujen myynnin arvoa, joihin 

rikkominen liittyy suoraan tai välillisesti. 

Samoin kansallisilla kilpailuviranomaisilla 

olisi oltava oikeus korottaa sellaiselle 

yritykselle tai yritysten yhteenliittymälle 

määrättävää sakkoa, joka jatkaa samaa 

rikkomista tai syyllistyy samankaltaiseen 

rikkomiseen sen jälkeen, kun komissio tai 

kansallinen kilpailuviranomainen on tehnyt 

päätöksen, jossa todetaan saman yrityksen 

tai yritysten yhteenliittymän rikkoneen 

SEUT-sopimuksen 101 tai 102 artiklaa. 

Or. en 

Perustelu 

Cartels run by companies with a limited portfolio of products can still harm consumers and 

other companies. They should not be punished less for that reason only. National competition 

authorities should however take account of the limited market power of SMEs when they set 

their fines. Moreover, the Damages Directive prescribes that national competition authorities 

have the freedom but not the obligation to take the compensation paid to customers into 

account. An obligation to take the settlement from the fine reduces fines overall and makes 

anticompetitive behaviour by companies more profitable. This must be avoided. 
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Tarkistus  98 

Paloma López Bermejo 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 32 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(32) Sen varmistamiseksi, että SEUT-

sopimuksen 101 ja 102 artiklan 

rikkomisesta määrättävät sakot heijastavat 

rikkomisen taloudellista merkitystä, 

kansallisten kilpailuviranomaisten olisi 

otettava huomioon rikkomisen vakavuus. 

Kansallisten kilpailuviranomaisten olisi 

myös voitava määrätä sakkoja, jotka ovat 

oikeassa suhteessa rikkomisen kestoon. 

Näitä seikkoja olisi arvioitava Euroopan 

unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön 

mukaisesti. Erityisesti rikkomisen 

vakavuuden arvioimisen osalta Euroopan 

unionin tuomioistuin on todennut, että on 

otettava huomioon tapauksen olosuhteet, 

asiayhteys, jossa rikkominen tapahtui, ja 

sakkojen pelotevaikutus. Tekijät, jotka 

voidaan ottaa huomioon arvioinnissa, ovat 

niiden tavaroiden ja palvelujen liikevaihto, 

joita rikkominen koskee, sekä yrityksen 

koko ja taloudellinen valta, sillä ne 

ilmentävät vaikutusvaltaa, jota yritys pystyi 

käyttämään markkinoilla. Lisäksi saman 

tekijän toistuvasti toteuttamat rikkomiset 

ovat osoitus taipumuksesta syyllistyä 

kyseisenkaltaiseen rikkomiseen ja sen 

vuoksi erittäin merkittävä todiste kyseisen 

toiminnan vakavuudesta ja siten tarpeesta 

korottaa seuraamuksen tasoa tehokkaan 

pelotevaikutuksen saavuttamiseksi. 

Määrittäessään sakon suuruutta 

kansallisten kilpailuviranomaisten olisi 

tarkasteltava yrityksen niiden tavaroiden ja 

palvelujen myynnin arvoa, joihin 

rikkominen liittyy suoraan tai välillisesti. 

Samoin kansallisilla kilpailuviranomaisilla 

olisi oltava oikeus korottaa sellaiselle 

yritykselle tai yritysten yhteenliittymälle 

(32) Sen varmistamiseksi, että SEUT-

sopimuksen 101 ja 102 artiklan 

rikkomisesta määrättävät sakot heijastavat 

rikkomisen taloudellista merkitystä, 

kansallisten kilpailuviranomaisten olisi 

otettava huomioon rikkomisen vakavuus. 

Kansallisten kilpailuviranomaisten olisi 

myös voitava määrätä sakkoja, jotka ovat 

oikeassa suhteessa rikkomisen kestoon. 

Näitä seikkoja olisi arvioitava Euroopan 

unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön 

mukaisesti. Erityisesti rikkomisen 

vakavuuden arvioimisen osalta Euroopan 

unionin tuomioistuin on todennut, että on 

otettava huomioon tapauksen olosuhteet, 

asiayhteys, jossa rikkominen tapahtui, ja 

sakkojen pelotevaikutus. Tekijät, jotka 

voidaan ottaa huomioon arvioinnissa, ovat 

niiden tavaroiden ja palvelujen liikevaihto, 

joita rikkominen koskee, sekä yrityksen 

koko ja taloudellinen valta, esimerkiksi jos 

kyseessä on pieni tai keskisuuri yritys (pk-

yritys), jonka markkinavoima on 

rajallinen, sillä ne ilmentävät 

vaikutusvaltaa, jota yritys pystyi 

käyttämään markkinoilla. Lisäksi saman 

tekijän toistuvasti toteuttamat rikkomiset 

ovat osoitus taipumuksesta syyllistyä 

kyseisenkaltaiseen rikkomiseen ja sen 

vuoksi erittäin merkittävä todiste kyseisen 

toiminnan vakavuudesta ja siten tarpeesta 

korottaa seuraamuksen tasoa tehokkaan 

pelotevaikutuksen saavuttamiseksi. 

Määrittäessään sakon suuruutta 

kansallisten kilpailuviranomaisten olisi 

tarkasteltava yrityksen niiden tavaroiden ja 

palvelujen myynnin arvoa, joihin 

rikkominen liittyy suoraan tai välillisesti. 
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määrättävää sakkoa, joka jatkaa samaa 

rikkomista tai syyllistyy samankaltaiseen 

rikkomiseen sen jälkeen, kun komissio tai 

kansallinen kilpailuviranomainen on tehnyt 

päätöksen, jossa todetaan saman yrityksen 

tai yritysten yhteenliittymän rikkoneen 

SEUT-sopimuksen 101 tai 102 artiklaa. 

Samoin kansallisilla kilpailuviranomaisilla 

olisi oltava oikeus korottaa sellaiselle 

yritykselle tai yritysten yhteenliittymälle 

määrättävää sakkoa, joka jatkaa samaa 

rikkomista tai syyllistyy samankaltaiseen 

rikkomiseen sen jälkeen, kun komissio tai 

kansallinen kilpailuviranomainen on tehnyt 

päätöksen, jossa todetaan saman yrityksen 

tai yritysten yhteenliittymän rikkoneen 

SEUT-sopimuksen 101 tai 102 artiklaa. 

Or. en 

 

Tarkistus  99 

Fulvio Martusciello, Lara Comi 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 33 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(33) Kokemus on osoittanut, että 

yritysten yhteenliittymät osallistuvat 

säännöllisesti kilpailusääntöjen 

rikkomiseen, ja kansallisten 

kilpailuviranomaisten olisi voitava 

määrätä niille vaikuttavia sakkoja. Kun 

arvioidaan rikkomisen vakavuutta sakon 

määrittämiseksi yritysten yhteenliittymää 

vastaan käynnistetyssä menettelyssä, jossa 

rikkominen liittyy sen jäsenten 

toimintaan, huomioon olisi otettava 

yritysten yhteenliittymään kuuluvien 

yritysten niiden tavaroiden ja palvelujen 

myynnistä, joihin rikkominen liittyy 

suoraan tai välillisesti, saama liikevaihto. 

Yritysten yhteenliittymille niiden 

tekemistä rikkomisista määrättyjen 

sakkojen tehokkaan perinnän 

varmistamiseksi on välttämätöntä 

määritellä edellytykset, joiden täyttyessä 

kansalliset kilpailuviranomaiset voivat 

vaatia sakon maksamista yhteenliittymän 

jäseniltä, jos yhteenliittymä ei ole 

maksukykyinen. Näin tehdessään 

kansallisten kilpailuviranomaisten olisi 

Poistetaan. 
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otettava huomioon yhteenliittymään 

kuuluvien yritysten suhteellinen koko ja 

erityisesti pienten ja keskisuurten 

yritysten tilanne. Sakon maksaminen 

yhden tai useamman yhteenliittymän 

jäsenen toimesta ei kuitenkaan vaikuta 

kansallisen lainsäädännön sääntöihin, 

joissa määrätään maksetun määrän 

takaisinperimisestä yhteenliittymän 

toisilta jäseniltä. 

Or. en 

 

Tarkistus  100 

Markus Ferber 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 34 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(34) Sakkojen pelotevaikutus vaihtelee 

huomattavasti Euroopan eri osissa ja 

joissakin jäsenvaltioissa sakon 

enimmäismäärä voi olla hyvin pieni. Sen 

varmistamiseksi, että kansalliset 

kilpailuviranomaiset voivat määrätä 

varoittavia sakkoja, sakon enimmäismäärä 

olisi vahvistettava tasolle, joka on 

vähintään 10 prosenttia asianomaisen 

yrityksen maailmanlaajuisesta 

kokonaisliikevaihdosta. Tämän ei pitäisi 

estää jäsenvaltioita pitämästä voimassa tai 

ottamasta käyttöön korkeampaa sakon 

enimmäismäärää. 

(34) Sakkojen pelotevaikutus vaihtelee 

huomattavasti Euroopan eri osissa ja 

joissakin jäsenvaltioissa sakon 

enimmäismäärä voi olla hyvin pieni. Sen 

varmistamiseksi, että kansalliset 

kilpailuviranomaiset voivat määrätä 

varoittavia sakkoja, sakon enimmäismäärä 

olisi vahvistettava tasolle, joka on 

enintään 10 prosenttia asianomaisen 

yrityksen maailmanlaajuisesta 

kokonaisliikevaihdosta. 

Or. de 

 

Tarkistus  101 

Michel Reimon 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 34 kappale 
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Komission teksti Tarkistus 

(34) Sakkojen pelotevaikutus vaihtelee 

huomattavasti Euroopan eri osissa ja 

joissakin jäsenvaltioissa sakon 

enimmäismäärä voi olla hyvin pieni. Sen 

varmistamiseksi, että kansalliset 

kilpailuviranomaiset voivat määrätä 

varoittavia sakkoja, sakon enimmäismäärä 

olisi vahvistettava tasolle, joka on 

vähintään 10 prosenttia asianomaisen 

yrityksen maailmanlaajuisesta 

kokonaisliikevaihdosta. Tämän ei pitäisi 

estää jäsenvaltioita pitämästä voimassa tai 

ottamasta käyttöön korkeampaa sakon 

enimmäismäärää. 

(34) Sakkojen pelotevaikutus vaihtelee 

huomattavasti Euroopan eri osissa ja 

joissakin jäsenvaltioissa sakon 

enimmäismäärä voi olla hyvin pieni. Sen 

varmistamiseksi, että kansalliset 

kilpailuviranomaiset voivat määrätä 

varoittavia sakkoja, sakon määräksi olisi 

vahvistettava vähintään 10 prosenttia 

asianomaisen yrityksen 

maailmanlaajuisesta 

kokonaisliikevaihdosta. 

Or. en 

 

Tarkistus  102 

Dariusz Rosati 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 34 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(34) Sakkojen pelotevaikutus vaihtelee 

huomattavasti Euroopan eri osissa ja 

joissakin jäsenvaltioissa sakon 

enimmäismäärä voi olla hyvin pieni. Sen 

varmistamiseksi, että kansalliset 

kilpailuviranomaiset voivat määrätä 

varoittavia sakkoja, sakon enimmäismäärä 

olisi vahvistettava tasolle, joka on 

vähintään 10 prosenttia asianomaisen 

yrityksen maailmanlaajuisesta 

kokonaisliikevaihdosta. Tämän ei pitäisi 

estää jäsenvaltioita pitämästä voimassa tai 

ottamasta käyttöön korkeampaa sakon 

enimmäismäärää. 

(34) Sakkojen pelotevaikutus vaihtelee 

huomattavasti Euroopan eri osissa ja 

joissakin jäsenvaltioissa sakon 

enimmäismäärä voi olla hyvin pieni. Sen 

varmistamiseksi, että kansalliset 

kilpailuviranomaiset voivat määrätä 

varoittavia sakkoja, sakon enimmäismäärä 

olisi vahvistettava tasolle, joka on 

vähintään 10 prosenttia asianomaisen 

yrityksen maailmanlaajuisesta 

kokonaisliikevaihdosta. 

Or. en 
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Tarkistus  103 

Paloma López Bermejo 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 34 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(34) Sakkojen pelotevaikutus vaihtelee 

huomattavasti Euroopan eri osissa ja 

joissakin jäsenvaltioissa sakon 

enimmäismäärä voi olla hyvin pieni. Sen 

varmistamiseksi, että kansalliset 

kilpailuviranomaiset voivat määrätä 

varoittavia sakkoja, sakon enimmäismäärä 

olisi vahvistettava tasolle, joka on 

vähintään 10 prosenttia asianomaisen 

yrityksen maailmanlaajuisesta 

kokonaisliikevaihdosta. Tämän ei pitäisi 

estää jäsenvaltioita pitämästä voimassa tai 

ottamasta käyttöön korkeampaa sakon 

enimmäismäärää. 

(34) Sakkojen pelotevaikutus vaihtelee 

huomattavasti Euroopan eri osissa ja 

joissakin jäsenvaltioissa sakon 

enimmäismäärä voi olla hyvin pieni. Sen 

varmistamiseksi, että kansalliset 

kilpailuviranomaiset voivat määrätä 

varoittavia sakkoja, sakon enimmäismäärä 

olisi vahvistettava tasolle, joka on 

vähintään 12 prosenttia asianomaisen 

yrityksen maailmanlaajuisesta 

kokonaisliikevaihdosta. Tämän ei pitäisi 

estää jäsenvaltioita pitämästä voimassa tai 

ottamasta käyttöön korkeampaa sakon 

enimmäismäärää. 

Or. en 

 

Tarkistus  104 

Joachim Starbatty 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 34 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(34) Sakkojen pelotevaikutus vaihtelee 

huomattavasti Euroopan eri osissa ja 

joissakin jäsenvaltioissa sakon 

enimmäismäärä voi olla hyvin pieni. Sen 

varmistamiseksi, että kansalliset 

kilpailuviranomaiset voivat määrätä 

varoittavia sakkoja, sakon enimmäismäärä 

olisi vahvistettava tasolle, joka on 

vähintään 10 prosenttia asianomaisen 

yrityksen maailmanlaajuisesta 

kokonaisliikevaihdosta. Tämän ei pitäisi 

estää jäsenvaltioita pitämästä voimassa tai 

(34) Sakkojen pelotevaikutus vaihtelee 

huomattavasti Euroopan eri osissa ja 

joissakin jäsenvaltioissa sakon 

enimmäismäärä voi olla hyvin pieni. Sen 

varmistamiseksi, että kansalliset 

kilpailuviranomaiset voivat määrätä 

varoittavia sakkoja, sakon enimmäismäärä 

olisi vahvistettava vähintään tasolle, joka 

on 10 prosenttia asianomaisen yrityksen 

maailmanlaajuisesta 

kokonaisliikevaihdosta. Tämän ei pitäisi 

estää jäsenvaltioita pitämästä voimassa tai 
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ottamasta käyttöön korkeampaa sakon 

enimmäismäärää. 

ottamasta käyttöön korkeampaa sakon 

enimmäismäärää. 

Or. en 

 

Tarkistus  105 

Petr Ježek, Dita Charanzová 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 34 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(34) Sakkojen pelotevaikutus vaihtelee 

huomattavasti Euroopan eri osissa ja 

joissakin jäsenvaltioissa sakon 

enimmäismäärä voi olla hyvin pieni. Sen 

varmistamiseksi, että kansalliset 

kilpailuviranomaiset voivat määrätä 

varoittavia sakkoja, sakon enimmäismäärä 

olisi vahvistettava tasolle, joka on 

vähintään 10 prosenttia asianomaisen 

yrityksen maailmanlaajuisesta 

kokonaisliikevaihdosta. Tämän ei pitäisi 

estää jäsenvaltioita pitämästä voimassa tai 

ottamasta käyttöön korkeampaa sakon 

enimmäismäärää. 

(34) Sakkojen pelotevaikutus vaihtelee 

huomattavasti Euroopan eri osissa ja 

joissakin jäsenvaltioissa sakon 

enimmäismäärä voi olla hyvin pieni. Sen 

varmistamiseksi, että kansalliset 

kilpailuviranomaiset voivat määrätä 

varoittavia sakkoja, sakon 

enimmäismääräksi olisi vahvistettava 

vähintään 10 prosenttia asianomaisen 

yrityksen maailmanlaajuisesta 

kokonaisliikevaihdosta. Tämän ei pitäisi 

estää jäsenvaltioita pitämästä voimassa tai 

ottamasta käyttöön korkeampaa sakon 

enimmäismäärää. 

Or. en 

 

Tarkistus  106 

Alfred Sant 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 36 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(36) Sakkovapautus- tai -

lievennysohjelmien väliset erot 

jäsenvaltioiden tasolla vaarantavat myös 

sisämarkkinoilla toimivien yritysten 

tasapuoliset toimintaedellytykset. Sen 

(36) Sakkovapautus- tai -

lievennysohjelmien väliset erot 

jäsenvaltioiden tasolla voivat joissakin 

tapauksissa vaarantaa sisämarkkinoilla 

toimivien yritysten tasapuoliset 

toimintaedellytykset. Sen vuoksi on 
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vuoksi on aiheellista parantaa 

oikeusvarmuutta pienentämällä näitä eroja. 

aiheellista parantaa oikeusvarmuutta 

pienentämällä näitä eroja. 

Or. en 

 

Tarkistus  107 

Barbara Kappel 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 36 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(36) Sakkovapautus- tai -

lievennysohjelmien väliset erot 

jäsenvaltioiden tasolla vaarantavat myös 

sisämarkkinoilla toimivien yritysten 

tasapuoliset toimintaedellytykset. Sen 

vuoksi on aiheellista parantaa 

oikeusvarmuutta pienentämällä näitä 

eroja. 

(36) Sakkovapautus- tai -

lievennysohjelmien väliset erot 

jäsenvaltioiden tasolla vaarantavat myös 

sisämarkkinoilla toimivien yritysten 

tasapuoliset toimintaedellytykset. Sen 

vuoksi on aiheellista parantaa 

oikeusvarmuutta lisäämällä kansallisten 

kilpailuviranomaisten välistä yhteistyötä. 

Or. en 

 

Tarkistus  108 

Michel Reimon 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 37 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(37) Kansallisten kilpailuviranomaisten 

olisi myönnettävä yrityksille 

sakkovapautus tai lievennys, jos tietyt 

edellytykset täyttyvät. Yritysten olisi 

katsottava toimittaneen kansalliselle 

kilpailuviranomaiselle salaisesta kartellista 

todisteet, joiden avulla on mahdollista 

todeta SEUT-sopimuksen 101 artiklan 

rikkominen, jos kyseisellä kansallisella 

kilpailuviranomaisella ei ollut riittävästi 

todisteita SEUT-sopimuksen 101 artiklan 

(37) Kansallisten kilpailuviranomaisten 

olisi myönnettävä yrityksille 

sakkovapautus tai lievennys, jos tietyt 

edellytykset täyttyvät. Yritysten olisi 

katsottava toimittaneen kansalliselle 

kilpailuviranomaiselle tai komissiolle 

salaisesta kartellista todisteet, joiden avulla 

on mahdollista todeta SEUT-sopimuksen 

101 artiklan rikkominen, jos kyseisellä 

kansallisella kilpailuviranomaisella ei ollut 

riittävästi todisteita SEUT-sopimuksen 
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rikkomisen toteamiseksi saman kartellin 

yhteydessä ajankohtana, jolloin yritys 

toimitti todisteet. 

101 artiklan rikkomisen toteamiseksi 

saman kartellin yhteydessä ajankohtana, 

jolloin yritys toimitti todisteet. 

Or. en 

 

Tarkistus  109 

Michel Reimon 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 38 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(38) Hakijoilla olisi oltava mahdollisuus 

hakea sakkovapautusta tai -lievennystä 

kirjallisesti tai tarvittaessa muilla keinoilla, 

jotka eivät johda asiakirjojen, tietojen tai 

muun hakijan hallussa, huostassa tai 

valvonnassa olevan aineiston esittämiseen. 

Tätä varten kansallisilla 

kilpailuviranomaisilla olisi oltava 

käytössään järjestelmä, jonka avulla ne 

voivat hyväksyä sakkovapautus- tai 

lievennyslausuntoja joko suullisesti tai 

muilla tavoin, myös digitaalisessa 

muodossa. 

(38) Hakijoilla olisi oltava mahdollisuus 

hakea sakkovapautusta tai -lievennystä 

kirjallisesti tai tarvittaessa muilla keinoilla, 

jotka eivät johda asiakirjojen, tietojen tai 

muun hakijan hallussa, huostassa tai 

valvonnassa olevan aineiston esittämiseen. 

Tätä varten kansallisilla 

kilpailuviranomaisilla olisi oltava 

käytössään järjestelmä, jonka avulla ne 

voivat hyväksyä sakkovapautus- tai 

lievennyslausuntoja joko suullisesti tai 

muilla tavoin, myös digitaalisessa 

muodossa. Jotta yritysten olisi helpompi 

hakea sakkovapautusta tai -lievennystä, 

jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että 

kansalliset kilpailuviranomaiset voivat 

hyväksyä sakkovapautusta tai -lievennystä 

koskevia hakemuksia kaikilla unionin 

virallisilla kielillä. 

Or. en 

 

Tarkistus  110 

Michel Reimon 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 39 kappale 
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Komission teksti Tarkistus 

(39) Hakijoiden, jotka ovat jättäneet 

Euroopan komissiolle väitettyä salaista 

kartellia koskevan sakkovapautus- tai -

lievennyshakemuksen, olisi voitava tehdä 

samaa kartellia koskeva lyhennetty 

hakemus niille kansallisille 

kilpailuviranomaisille, joilla hakijat 

katsovat olevan hyvät edellytykset käsitellä 

asia. Kansallisten kilpailuviranomaisten 

olisi hyväksyttävä lyhennetyt hakemukset, 

jotka sisältävät tietyt vähimmäistiedot 

väitetystä kartellista, ja olla pyytämättä 

näiden vähimmäistietojen lisäksi muita 

tietoja ennen kuin ne aikovat toimia 

asiassa. Hakijoiden velvollisuutena on 

kuitenkin ilmoittaa kansallisille 

kilpailuviranomaisille, joille ne ovat 

jättäneet lyhennetyt hakemukset, jos niiden 

komissiolle jättämän sakkovapautus- tai -

lievennyshakemuksen laajuus muuttuu. 

Kansallisten kilpailuviranomaisten olisi 

annettava hakijoille vastaanottoilmoitus, 

jossa mainitaan vastaanottopäivä ja -aika, 

ja ilmoitettava hakijalle, ovatko ne jo 

saaneet samaa kartellia koskevan 

lyhennetyn hakemuksen tai sakkovapautus- 

tai -lievennyshakemuksen. Kun komissio 

on päättänyt olla kokonaan tai osittain 

toteuttamatta toimenpiteitä asiassa, 

hakijoilla olisi oltava mahdollisuus esittää 

täysimääräiset sakkovapautus- tai -

lievennyshakemukset niille kansallisille 

kilpailuviranomaisille, joille ne ovat 

toimittaneet lyhennetyt hakemukset. 

(39) Hakijoiden, jotka ovat jättäneet 

Euroopan komissiolle väitettyä salaista 

kartellia koskevan sakkovapautus- tai -

lievennyshakemuksen, olisi voitava tehdä 

samaa kartellia koskeva lyhennetty 

hakemus niille kansallisille 

kilpailuviranomaisille, joilla hakijat 

katsovat olevan hyvät edellytykset käsitellä 

asia. Kansallisten kilpailuviranomaisten 

olisi hyväksyttävä lyhennetyt hakemukset, 

jotka sisältävät tietyt vähimmäistiedot 

väitetystä kartellista. Jos kansalliset 

kilpailuviranomaiset haluavat tutkia 

tapauksia, joissa ne ovat vastaanottaneet 

lyhennettyjä hakemuksia, niiden olisi 

otettava yhteyttä komissioon ja 

toimielinten olisi yhdessä sovittava, kumpi 

vastaa asian käsittelystä. Jos kansallinen 

kilpailuviranomainen on vastaanottanut 

lyhennetyn hakemuksen mutta ei osoita 

halukkuuttaan tutkia tapausta, sen pitäisi 

olla pyytämättä vähimmäistietojen lisäksi 

muita tietoja ennen kuin se aikoo toimia 

asiassa. Hakijoiden velvollisuutena on 

kuitenkin ilmoittaa kansallisille 

kilpailuviranomaisille, joille ne ovat 

jättäneet lyhennetyt hakemukset, jos niiden 

komissiolle jättämän sakkovapautus- tai -

lievennyshakemuksen laajuus muuttuu. 

Kansallisten kilpailuviranomaisten olisi 

annettava hakijoille vastaanottoilmoitus, 

jossa mainitaan vastaanottopäivä ja -aika, 

ja ilmoitettava hakijalle, ovatko ne jo 

saaneet samaa kartellia koskevan 

lyhennetyn hakemuksen tai sakkovapautus- 

tai -lievennyshakemuksen. Jos komissio on 

päättänyt olla kokonaan tai osittain 

toteuttamatta toimenpiteitä asiassa, 

hakijoilla olisi oltava mahdollisuus esittää 

täysimääräiset sakkovapautus- tai -

lievennyshakemukset niille kansallisille 

kilpailuviranomaisille, joille ne ovat 

toimittaneet lyhennetyt hakemukset. 

Or. en 
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Tarkistus  111 

Michel Reimon 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 40 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(40) Oikeudellinen epävarmuus siitä, 

ovatko yritysten työntekijät suojassa 

henkilökohtaisilta seuraamuksilta, voi estää 

mahdollisia hakijoita hakemasta vapautusta 

sakoista tai niiden lieventämistä. Sen 

vuoksi kilpailuviranomaisilta 

sakkovapautusta hakevien yritysten 

nykyiset ja entiset työntekijät ja johtajat 

olisi suojattava viranomaisten määräämiltä 

seuraamuksilta osallistumisesta salaiseen 

kartelliin, jota hakemus koskee. Tällaisen 

suojan edellytyksenä pitäisi olla, että nämä 

työntekijät ja johtajat tekevät aktiivista 

yhteistyötä kyseisten kansallisten 

kilpailuviranomaisten kanssa ja että 

sakoista vapauttamista koskeva hakemus 

on tehty ennen rikosoikeudellisen 

menettelyn alkua. 

(40) Oikeudellinen epävarmuus siitä, 

ovatko yritysten työntekijät suojassa 

henkilökohtaisilta seuraamuksilta, voi estää 

mahdollisia hakijoita hakemasta vapautusta 

sakoista tai niiden lieventämistä. Sen 

vuoksi kilpailuviranomaisilta 

sakkovapautusta hakevien yritysten 

nykyiset ja entiset työntekijät ja johtajat 

olisi suojattava viranomaisten määräämiltä 

seuraamuksilta osallistumisesta salaiseen 

kartelliin, jota hakemus koskee. Tällaisen 

suojan edellytyksenä pitäisi olla, että nämä 

työntekijät ja johtajat tekevät aktiivista 

yhteistyötä kyseisten kansallisten 

kilpailuviranomaisten kanssa ja että 

sakoista vapauttamista koskeva hakemus 

on tehty ennen rikosoikeudellisen 

menettelyn alkua. Jäsenvaltiot voivat 

tiukkojen edellytysten mukaisesti päättää 

suojata työntekijöitä henkilökohtaisilta 

seuraamuksilta, kun sakkovapautusta 

koskeva hakemus tehdään 

rikosoikeudellisen menettelyn alettua. 

Or. en 

 

Tarkistus  112 

Michel Reimon 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 41 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 
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(41) SEUT-sopimuksen 101 ja 

102 artiklan soveltamista koskevassa 

rinnakkaisen toimivallan järjestelmässä 

tarvitaan kansallisten kilpailuviranomaisten 

välistä tiivistä yhteistyötä. Erityisesti 

silloin, kun kansallinen 

kilpailuviranomainen suorittaa 

tarkastuksen toisen kansallisen 

kilpailuviranomaisen puolesta neuvoston 

asetuksen (EY) N:o 1/2003 22 artiklan 

1 kohdan mukaisesti, pyynnön esittävän 

viranomaisen virkamiesten olisi voitava 

olla läsnä ja avustaa, jotta voidaan tehostaa 

tarkastuksia lisäresursseilla, tietämyksellä 

ja teknisellä asiantuntemuksella. 

(41) SEUT-sopimuksen 101 ja 

102 artiklan soveltamista koskevassa 

rinnakkaisen toimivallan järjestelmässä 

tarvitaan kansallisten kilpailuviranomaisten 

välistä sekä kansallisten 

kilpailuviranomaisten ja komission välistä 

tiivistä yhteistyötä. Erityisesti silloin, kun 

kansallinen kilpailuviranomainen suorittaa 

tarkastuksen toisen kansallisen 

kilpailuviranomaisen puolesta neuvoston 

asetuksen (EY) N:o 1/2003 22 artiklan 

1 kohdan mukaisesti, pyynnön esittävän 

viranomaisen virkamiesten olisi voitava 

olla läsnä ja avustaa, jotta voidaan tehostaa 

tarkastuksia lisäresursseilla, tietämyksellä 

ja teknisellä asiantuntemuksella. 

Or. en 

 

Tarkistus  113 

Michel Reimon 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 42 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(42) Vastaavasti olisi otettava käyttöön 

järjestelyt, joiden avulla kansalliset 

kilpailuviranomaiset voivat pyytää 

keskinäistä avunantoa alustavien väitteiden 

ja päätösten tiedoksiantamisessa sekä 

sellaisten päätösten täytäntöönpanossa, 

joissa määrätään sakkoja tai uhkasakkoja, 

kun asianomaisella yrityksellä ei ole 

laillista toimipaikkaa niiden alueella. Näin 

varmistettaisiin SEUT-sopimuksen 101 ja 

102 artiklan tehokas täytäntöönpano ja 

edistettäisiin sisämarkkinoiden 

moitteetonta toimintaa. 

(42) Vastaavasti olisi otettava käyttöön 

järjestelyt, joiden avulla kansalliset 

kilpailuviranomaiset voivat pyytää 

keskinäistä avunantoa alustavien väitteiden 

ja päätösten tiedoksiantamisessa sekä 

sellaisten päätösten täytäntöönpanossa, 

joissa määrätään sakkoja tai uhkasakkoja, 

kun asianomaisella yrityksellä ei ole 

laillista toimipaikkaa niiden alueella. Näin 

varmistettaisiin SEUT-sopimuksen 101 ja 

102 artiklan tehokas täytäntöönpano ja 

edistettäisiin sisämarkkinoiden 

moitteetonta toimintaa. Vastavuoroisen 

avunannon kannustamiseksi pyynnön 

vastaanottaneiden viranomaisten olisi 

voitava saada korvaus kustannuksista, 

jotka liittyvät tällaisten päätösten 

tiedoksiantamiseen ja täytäntöönpanoon. 
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Or. en 

 

Tarkistus  114 

Michel Reimon 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 45 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(45) Riski siitä, että hakijaa syyllistävää 

aineistoa paljastetaan sen tutkinnan 

ulkopuolelle, jota varten se toimitettiin, 

voi heikentää mahdollisten 

sakkovapautuksen tai -lievennyksen 

hakijoiden kannustimia tehdä yhteistyötä 

kilpailuviranomaisten kanssa. Tämän 

seurauksena sakkovapautus- tai -

lievennyslausunnoista asiakirja-

aineistoon tutustumisen aikana otettuja 

tietoja, riippumatta siitä, missä muodossa 

sakkovapautus- tai -lievennyslausunnot 

on toimitettu, olisi käytettävä vain, jos se 

on tarpeen puolustautumisoikeuksien 

käyttämiseksi jäsenvaltioiden 

tuomioistuinmenettelyissä tietyissä hyvin 

rajoitetuissa tapauksissa, jotka liittyvät 

suoraan siihen asiaan, jossa oikeus 

tutustua asiakirjoihin on myönnetty. 

Tämä ei saisi estää kilpailuviranomaisia 

julkaisemasta päätöksiään sovellettavan 

unionin tai kansallisen oikeuden 

mukaisesti. 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  115 

Michel Reimon 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta 
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Komission teksti Tarkistus 

1. Tässä direktiivissä vahvistetaan 

tietyt säännöt, joilla varmistetaan, että 

kansallisilla kilpailuviranomaisilla on 

sellaiset takeet riippumattomuudesta sekä 

sellaiset resurssit ja täytäntöönpano- ja 

sakotusvaltuudet, joita ne tarvitsevat 

voidakseen soveltaa tehokkaasti SEUT-

sopimuksen 101 ja 102 artiklaa niin, että 

kilpailu sisämarkkinoilla ei vääristy ja 

kansallinen lainsäädäntö ja toimenpiteet, 

jotka estävät kansallisia 

kilpailuviranomaisia panemasta 

kilpailusääntöjä tehokkaasti täytäntöön, 

eivät saata kuluttajia ja yrityksiä 

epäedulliseen asemaan. Direktiivi kattaa 

SEUT-sopimuksen 101 ja 102 artiklan 

soveltamisen sekä kansallisen 

kilpailuoikeuden säännösten rinnakkaisen 

soveltamisen kyseisten artiklojen kanssa 

samassa asiassa, lukuun ottamatta 

29 artiklan 2 kohtaa, joka kattaa myös 

tapaukset, joissa sovelletaan yksinomaan 

kansallista kilpailuoikeutta. 

1. Tässä direktiivissä vahvistetaan 

tietyt säännöt, joilla varmistetaan, että 

kansallisilla kilpailuviranomaisilla on 

sellaiset takeet riippumattomuudesta sekä 

sellaiset resurssit ja täytäntöönpano- ja 

sakotusvaltuudet, joita ne tarvitsevat 

voidakseen soveltaa tehokkaasti SEUT-

sopimuksen 101 ja 102 artiklaa niin, että 

kilpailu sisämarkkinoilla ei vääristy ja 

kansallinen lainsäädäntö ja toimenpiteet, 

jotka estävät kansallisia 

kilpailuviranomaisia panemasta 

kilpailusääntöjä tehokkaasti täytäntöön, 

eivät saata kuluttajia ja yrityksiä, etenkään 

pieniä ja keskisuuria yrityksiä, 
epäedulliseen asemaan. Direktiivi kattaa 

SEUT-sopimuksen 101 ja 102 artiklan 

soveltamisen sekä kansallisen 

kilpailuoikeuden säännösten rinnakkaisen 

soveltamisen kyseisten artiklojen kanssa 

samassa asiassa, lukuun ottamatta 

29 artiklan 2 kohtaa, joka kattaa myös 

tapaukset, joissa sovelletaan yksinomaan 

kansallista kilpailuoikeutta. 

Or. en 

 

Tarkistus  116 

Andreas Schwab 

 

Ehdotus direktiiviksi 

2 artikla – 1 kohta – 10 a alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 10 a)  ’riippumattomalla asianajajalla ’ 

ulkopuolista asianajajaa, joka ei ole 

asiakkaaseen nähden työsuhteessa; 

Or. en 
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Tarkistus  117 

Thierry Cornillet 

 

Ehdotus direktiiviksi 

3 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Tässä direktiivissä tarkoitettuun 

kansallisten kilpailuviranomaisten 

valtuuksien käyttöön sovelletaan unionin 

lainsäädännön ja Euroopan unionin 

perusoikeuskirjan yleisten periaatteiden 

mukaisesti asianmukaisia suojatoimia, 

mukaan lukien yritysten 

puolustautumisoikeuksien ja tehokkaiden 

oikeussuojakeinojen noudattaminen. 

Tässä direktiivissä tarkoitettuun 

kansallisten kilpailuviranomaisten 

valtuuksien käyttöön sovelletaan unionin 

lainsäädännön ja Euroopan unionin 

perusoikeuskirjan yleisten periaatteiden 

mukaisesti asianmukaisia suojatoimia, 

mukaan lukien yritysten 

puolustautumisoikeuksien ja tehokkaiden 

oikeussuojakeinojen noudattaminen sekä 

Euroopan ihmisoikeussopimuksen 

6 artikla. 

 Tuomioistuimilla on valtuudet valvoa 

kansallisten kilpailuviranomaisten 

päätöksiä. Tämä valvonta ei rajoitu 

laillisuuden valvontaan vaan koskee myös 

tapauksen ratkaisuperusteita, mukaan 

lukien kilpailunvastaista käytäntöä 

koskevat perustelut ja seuraamuksen 

oikeasuhteisuuden arviointi. 

Or. en 

 

Tarkistus  118 

Othmar Karas 

 

Ehdotus direktiiviksi 

3 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Tässä direktiivissä tarkoitettuun 

kansallisten kilpailuviranomaisten 

valtuuksien käyttöön sovelletaan unionin 

lainsäädännön ja Euroopan unionin 

perusoikeuskirjan yleisten periaatteiden 

mukaisesti asianmukaisia suojatoimia, 

mukaan lukien yritysten 

Tässä direktiivissä tarkoitettuja 

kansallisten kilpailuviranomaisten 

valtuuksia käytettäessä on noudatettava 
unionin lainsäädännön ja Euroopan unionin 

perusoikeuskirjan yleisiä periaatteita. 

Jäsenvaltioiden on siten varmistettava, 

että kyseisten valtuuksien käyttöön 

sovelletaan yritysten 
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puolustautumisoikeuksien ja tehokkaiden 

oikeussuojakeinojen noudattaminen. 

puolustautumisoikeuksien osalta 

asianmukaisia suojatoimia, kuten 

oikeutta tutustua asiakirjoihin, oikeutta 

tulla kuulluksi, oikeutta tehokkaisiin 

oikeussuojakeinoihin tuomioistuimessa 

sekä oikeutta oikeudenmukaiseen 

oikeudenkäyntiin. 

Or. de 

Perustelu 

Tarkistuksella konkretisoidaan yritysten oikeudet asianmukaisiin suojatoimiin, jotta voivaan 

turvata oikeudenmukaiset menettelyt ja yhdenmukaiset normit koko unionissa. 

 

Tarkistus  119 

Markus Ferber 

 

Ehdotus direktiiviksi 

3 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Tässä direktiivissä tarkoitettuun 

kansallisten kilpailuviranomaisten 

valtuuksien käyttöön sovelletaan unionin 

lainsäädännön ja Euroopan unionin 

perusoikeuskirjan yleisten periaatteiden 

mukaisesti asianmukaisia suojatoimia, 

mukaan lukien yritysten 

puolustautumisoikeuksien ja tehokkaiden 

oikeussuojakeinojen noudattaminen. 

Tässä direktiivissä tarkoitettuun 

kansallisten kilpailuviranomaisten 

valtuuksien käyttöön sovelletaan unionin 

lainsäädännön ja Euroopan unionin 

perusoikeuskirjan sekä ihmisoikeuksien ja 

perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn 

eurooppalaisen yleissopimuksen 

6 artiklan yleisten periaatteiden mukaisesti 

asianmukaisia suojatoimia, mukaan lukien 

yritysten puolustautumisoikeuksien ja 

tehokkaiden oikeussuojakeinojen 

noudattaminen. 

Or. de 

Perustelu 

 Ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen 

6 artiklassa kuvataan oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin koskevat normit, joita on 

noudatettava myös kilpailuoikeudellisissa menettelyissä. 
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Tarkistus  120 

Fulvio Martusciello, Lara Comi 

 

Ehdotus direktiiviksi 

3 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

kansalliset kilpailuviranomaiset 

kunnioittavat ainakin asiakkaiden ja 

näiden asianajajien välisen kirjallisen 

viestinnän luottamuksellisuutta, mikä 

kattaa sekä ulkopuoliset asianajajat että 

sisäisen neuvonnan, jos kyseisen 

viestinnän tarkoituksena on tukea 

asiakkaan oikeutta puolustautua SEUT-

sopimuksen 101 ja 102 artiklan 

täytäntöönpanoa koskevassa menettelyssä 

ja palvella asiakkaan etua ja jos viestintä 

on lähtöisin riippumattomilta 

asianajajilta. 

Or. en 

 

Tarkistus  121 

Jonás Fernández 

 

Ehdotus direktiiviksi 

3 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 Rajoittamatta velvollisuutta varmistaa, 

että kansalliset kilpailuviranomaiset 

panevat SEUT-sopimuksen 101 ja 

102 artiklan täytäntöön, jäsenvaltioiden 

on varmistettava, että yrityksillä on oikeus 

hakea muutosta kansallisen 

kilpailuviranomaisen lopulliseen 

päätökseen Euroopan unionin 

perusoikeuskirjan 47 artiklan mukaisesti. 

Or. en 
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Tarkistus  122 

Anne Sander 

 

Ehdotus direktiiviksi 

3 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 Tuomioistuimilla on oltava valtuudet 

tutkia kansallisten kilpailuviranomaisten 

päätökset tehokkaassa 

muutoksenhakumenettelyssä. 

Or. fr 

 

Tarkistus  123 

Jonás Fernández 

 

Ehdotus direktiiviksi 

3 artikla – 1 b kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 Väitettyä rikkomista koskevan tutkinnan 

aikana ja ennen kansallisen 

kilpailuviranomaisen päätöksen tekemistä 

jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

yrityksille annetaan riittävästi 

oikeusvarmuutta, jotta ne voivat jatkaa 

liiketoimintaansa. 

Or. en 

 

Tarkistus  124 

Michel Reimon 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus direktiiviksi 

4 artikla – 2 kohta – a alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

a) kansallisten hallinnollisten 

kilpailuviranomaisten henkilöstö ja 

päätöksentekoelimen jäsenet voivat SEUT-

a) kansallisten hallinnollisten 

kilpailuviranomaisten henkilöstö ja 

päätöksentekoelimen jäsenet voivat SEUT-
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sopimuksen 101 ja 102 artiklaa 

sovellettaessa suorittaa tehtävänsä ja 

käyttää valtuuksiaan riippumatta 

poliittisesta ja muusta ulkoisesta 

vaikutuksesta; 

sopimuksen 101 ja 102 artiklaa 

sovellettaessa suorittaa tehtävänsä ja 

käyttää valtuuksiaan riippumatta 

poliittisesta ja muusta ulkoisesta 

vaikutuksesta; poliittinen viranomainen ei 

saa nimittää etenkään kansallisten 

hallinnollisten kilpailuviranomaisten 

päätöksentekoelimen henkilöstöä; 

Or. en 

 

Tarkistus  125 

Petr Ježek, Dita Charanzová 

 

Ehdotus direktiiviksi 

4 artikla – 2 kohta – a alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

a) kansallisten hallinnollisten 

kilpailuviranomaisten henkilöstö ja 

päätöksentekoelimen jäsenet voivat SEUT-

sopimuksen 101 ja 102 artiklaa 

sovellettaessa suorittaa tehtävänsä ja 

käyttää valtuuksiaan riippumatta 

poliittisesta ja muusta ulkoisesta 

vaikutuksesta; 

a) kansallisten hallinnollisten 

kilpailuviranomaisten henkilöstö, johtaja 

ja päätöksentekoelimen jäsenet voivat 

SEUT-sopimuksen 101 ja 102 artiklaa 

sovellettaessa suorittaa tehtävänsä ja 

käyttää valtuuksiaan riippumatta 

poliittisesta ja muusta ulkoisesta 

vaikutuksesta; 

Or. en 

Perustelu 

Viranomaisen johtaja ei aina sisällyt ”henkilöstöön”, sillä kyseessä ei aina ole virka, vaan 

toimeen voidaan muutoin nimittää henkilö. Johtaja ei myöskään automaattisesti ole 

viranomaisen johtokunnan jäsen. Tällä tarkistuksella ei ole vaikutusta useimmissa 

jäsenvaltioissa, mutta direktiivin olisi kuitenkin oltava selkeä. 

 

Tarkistus  126 

Michel Reimon 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus direktiiviksi 

4 artikla – 2 kohta – b alakohta 
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Komission teksti Tarkistus 

b) kansallisten hallinnollisten 

kilpailuviranomaisten henkilöstö ja 

päätöksentekoelimen jäsenet eivät SEUT-

sopimuksen 101 ja 102 artiklaa 

sovellettaessa pyydä tai ota vastaan ohjeita 

miltään hallitukselta tai muulta julkiselta 

tai yksityiseltä elimeltä suorittaessaan 

tehtäviään ja käyttäessään valtuuksiaan; 

b) kansallisten hallinnollisten 

kilpailuviranomaisten henkilöstö ja 

päätöksentekoelimen jäsenet eivät SEUT-

sopimuksen 101 ja 102 artiklaa 

sovellettaessa pyydä tai ota vastaan ohjeita 

miltään hallitukselta tai muulta julkiselta 

tai yksityiseltä elimeltä ottaessaan 

henkilöstöä palvelukseen, suorittaessaan 

tehtäviään ja käyttäessään valtuuksiaan; 

Or. en 

 

Tarkistus  127 

Petr Ježek, Dita Charanzová 

 

Ehdotus direktiiviksi 

4 artikla – 2 kohta – b alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

b) kansallisten hallinnollisten 

kilpailuviranomaisten henkilöstö ja 

päätöksentekoelimen jäsenet eivät SEUT-

sopimuksen 101 ja 102 artiklaa 

sovellettaessa pyydä tai ota vastaan ohjeita 

miltään hallitukselta tai muulta julkiselta 

tai yksityiseltä elimeltä suorittaessaan 

tehtäviään ja käyttäessään valtuuksiaan; 

b) kansallisten hallinnollisten 

kilpailuviranomaisten henkilöstö, johtaja 

ja päätöksentekoelimen jäsenet eivät 

SEUT-sopimuksen 101 ja 102 artiklaa 

sovellettaessa pyydä tai ota vastaan ohjeita 

miltään hallitukselta tai muulta julkiselta 

tai yksityiseltä elimeltä suorittaessaan 

tehtäviään ja käyttäessään valtuuksiaan; 

Or. en 

 

Tarkistus  128 

Petr Ježek, Dita Charanzová 

 

Ehdotus direktiiviksi 

4 artikla – 2 kohta – c alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

c) kansallisten hallinnollisten 

kilpailuviranomaisten henkilöstö ja 

päätöksentekoelimen jäsenet pidättäytyvät 

c) kansallisten hallinnollisten 

kilpailuviranomaisten johtaja, henkilöstö 

ja päätöksentekoelimen jäsenet 
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SEUT-sopimuksen 101 ja 102 artiklaa 

sovellettaessa kaikista toimista, jotka ovat 

ristiriidassa heidän tehtäviensä ja 

valtuuksiensa käytön kanssa; 

pidättäytyvät SEUT-sopimuksen 101 ja 

102 artiklaa sovellettaessa kaikista 

toimista, jotka ovat ristiriidassa heidän 

tehtäviensä ja valtuuksiensa käytön kanssa; 

Or. en 

 

Tarkistus  129 

Petr Ježek, Dita Charanzová 

 

Ehdotus direktiiviksi 

4 artikla – 2 kohta – d alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

d) kansallisten hallinnollisten 

kilpailuviranomaisten päätöksentekoelimen 

jäsenet voidaan irtisanoa ainoastaan, jos he 

eivät enää täytä tehtäviensä suorittamisen 

edellyttämiä vaatimuksia tai jos he ovat 

syyllistyneet vakavaan väärinkäytökseen 

kansallisen lainsäädännön mukaisesti. 

Irtisanomisperusteet olisi vahvistettava 

etukäteen kansallisessa lainsäädännössä. 

Päätöksentekoelimen jäseniä ei saa 

irtisanoa syistä, jotka liittyvät 5 artiklan 

2 kohdassa tarkoitettujen, SEUT-

sopimuksen 101 ja 102 artiklan 

soveltamiseen liittyvien tehtävien 

asianmukaiseen suorittamiseen ja 

valtuuksien käyttöön; 

d) Kansallisten kilpailuviranomaisten 

päätöksentekoelimen johdon ja 

johtokunnan jäsenet olisi nimitettävä 

ansioiden perusteella noudattaen selkeitä 

ja avoimia nimitysmenettelyjä. 

kansallisten hallinnollisten 

kilpailuviranomaisten päätöksentekoelimen 

johtaja ja jäsenet voidaan irtisanoa 

ainoastaan, jos he eivät enää täytä 

tehtäviensä suorittamisen edellyttämiä 

vaatimuksia tai jos he ovat syyllistyneet 

vakavaan väärinkäytökseen kansallisen 

lainsäädännön mukaisesti. 

Irtisanomisperusteet olisi vahvistettava 

etukäteen kansallisessa lainsäädännössä. 

Päätöksentekoelimen jäseniä ei saa 

irtisanoa syistä, jotka liittyvät 5 artiklan 

2 kohdassa tarkoitettujen, SEUT-

sopimuksen 101 ja 102 artiklan 

soveltamiseen liittyvien tehtävien 

asianmukaiseen suorittamiseen ja 

valtuuksien käyttöön; 

Or. en 
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Tarkistus  130 

Markus Ferber 

 

Ehdotus direktiiviksi 

4 artikla – 2 kohta – e alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

e) kansallisilla hallinnollisilla 

kilpailuviranomaisilla on valtuudet asettaa 

painopisteensä, jotka liittyvät 5 artiklan 

2 kohdassa tarkoitettuihin, SEUT-

sopimuksen 101 ja 102 artiklan 

soveltamiseen liittyviin tehtäviin. Siltä osin 

kuin kansallisilla hallinnollisilla 

kilpailuviranomaisilla on velvollisuus 

tutkia virallisesti esitetyt kantelut, tähän 

sisältyy kyseisten viranomaisten toimivalta 

hylätä kyseiset kantelut sillä perusteella, 

että ne eivät pidä niitä ensisijaisina. Tämä 

ei rajoita kansallisten kilpailuviranomaisten 

toimivaltaa hylätä kantelut kansallisessa 

lainsäädännössä määritellyillä muilla 

perusteilla. 

e) kansallisilla hallinnollisilla 

kilpailuviranomaisilla on valtuudet asettaa 

painopisteensä, jotka liittyvät 5 artiklan 

2 kohdassa tarkoitettuihin, SEUT-

sopimuksen 101 ja 102 artiklan 

soveltamiseen liittyviin tehtäviin. Siltä osin 

kuin kansallisilla hallinnollisilla 

kilpailuviranomaisilla on velvollisuus 

tutkia virallisesti esitetyt kantelut, tähän 

sisältyy kyseisten viranomaisten toimivalta 

hylätä kyseiset kantelut sillä perusteella, 

että ne eivät pidä niitä ensisijaisina. Tämä 

ei rajoita kansallisten kilpailuviranomaisten 

toimivaltaa hylätä kantelut kansallisessa 

lainsäädännössä määritellyillä muilla 

perusteilla. Jos muodollinen kantelu 

hylätään, kantelun tekijällä on 

mahdollisuus päätöksen 

uudelleentarkasteluun hallinto-

oikeudessa. 

Or. de 

 

Tarkistus  131 

Jonás Fernández 

 

Ehdotus direktiiviksi 

4 artikla – 2 kohta – e alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

e) kansallisilla hallinnollisilla 

kilpailuviranomaisilla on valtuudet asettaa 

painopisteensä, jotka liittyvät 5 artiklan 

2 kohdassa tarkoitettuihin, SEUT-

sopimuksen 101 ja 102 artiklan 

soveltamiseen liittyviin tehtäviin. Siltä osin 

kuin kansallisilla hallinnollisilla 

e) kansallisilla hallinnollisilla 

kilpailuviranomaisilla on valtuudet asettaa 

painopisteensä, jotka liittyvät 5 artiklan 

2 kohdassa tarkoitettuihin, SEUT-

sopimuksen 101 ja 102 artiklan 

soveltamiseen liittyviin tehtäviin. Siltä osin 

kuin kansallisilla hallinnollisilla 



 

PE613.265v01-00 62/140 AM\1138283FI.docx 

FI 

kilpailuviranomaisilla on velvollisuus 

tutkia virallisesti esitetyt kantelut, tähän 

sisältyy kyseisten viranomaisten toimivalta 

hylätä kyseiset kantelut sillä perusteella, 

että ne eivät pidä niitä ensisijaisina. Tämä 

ei rajoita kansallisten kilpailuviranomaisten 

toimivaltaa hylätä kantelut kansallisessa 

lainsäädännössä määritellyillä muilla 

perusteilla. 

kilpailuviranomaisilla on velvollisuus 

tutkia virallisesti esitetyt kantelut, tähän 

sisältyy kyseisten viranomaisten toimivalta 

hylätä kyseiset kantelut sillä perusteella, 

että ne eivät pidä niitä ensisijaisina. Tämä 

ei rajoita kansallisten kilpailuviranomaisten 

toimivaltaa hylätä kantelut kansallisessa 

lainsäädännössä määritellyillä muilla 

perusteilla. Kansallisen 

kilpailuviranomaisen olisi tallennettava 

hyvin organisoituun tietokantaan sillä 

perusteella hylkäämänsä kantelut, että ne 

eivät ole ensisijaisia, vertailun 

helpottamiseksi ja mahdollisia tulevia 

toimia varten. 

Or. en 

 

Tarkistus  132 

Anne Sander 

 

Ehdotus direktiiviksi 

4 artikla – 2 kohta – e alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

e) kansallisilla hallinnollisilla 

kilpailuviranomaisilla on valtuudet asettaa 

painopisteensä, jotka liittyvät 5 artiklan 2 

kohdassa tarkoitettuihin, SEUT-

sopimuksen 101 ja 102 artiklan 

soveltamiseen liittyviin tehtäviin. Siltä osin 

kuin kansallisilla hallinnollisilla 

kilpailuviranomaisilla on velvollisuus 

tutkia virallisesti esitetyt kantelut, tähän 

sisältyy kyseisten viranomaisten toimivalta 

hylätä kyseiset kantelut sillä perusteella, 

että ne eivät pidä niitä ensisijaisina. Tämä 

ei rajoita kansallisten kilpailuviranomaisten 

toimivaltaa hylätä kantelut kansallisessa 

lainsäädännössä määritellyillä muilla 

perusteilla. 

e) kansallisilla hallinnollisilla 

kilpailuviranomaisilla on valtuudet asettaa 

painopisteensä, jotka liittyvät 5 artiklan 2 

kohdassa tarkoitettuihin, SEUT-

sopimuksen 101 ja 102 artiklan 

soveltamiseen liittyviin tehtäviin. Siltä osin 

kuin kansallisilla hallinnollisilla 

kilpailuviranomaisilla on velvollisuus 

tutkia virallisesti esitetyt kantelut, tähän 

sisältyy kyseisten viranomaisten toimivalta 

hylätä kyseiset kantelut sillä perusteella, 

että ne eivät pidä niitä ensisijaisina. Tämä 

ei rajoita kansallisten kilpailuviranomaisten 

toimivaltaa hylätä kantelut kansallisessa 

lainsäädännössä määritellyillä muilla 

perusteilla. Kantelun tekijöiden on voitava 

vaatia kansallisten kilpailuviranomaisten 

päätösten uudelleentarkastelua, jos 

päätöksellä on hylätty kantelu. 
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Or. fr 

 

Tarkistus  133 

Thierry Cornillet 

 

Ehdotus direktiiviksi 

4 artikla – 2 kohta – e alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

e) kansallisilla hallinnollisilla 

kilpailuviranomaisilla on valtuudet asettaa 

painopisteensä, jotka liittyvät 5 artiklan 2 

kohdassa tarkoitettuihin, SEUT-

sopimuksen 101 ja 102 artiklan 

soveltamiseen liittyviin tehtäviin. Siltä osin 

kuin kansallisilla hallinnollisilla 

kilpailuviranomaisilla on velvollisuus 

tutkia virallisesti esitetyt kantelut, tähän 

sisältyy kyseisten viranomaisten toimivalta 

hylätä kyseiset kantelut sillä perusteella, 

että ne eivät pidä niitä ensisijaisina. Tämä 

ei rajoita kansallisten kilpailuviranomaisten 

toimivaltaa hylätä kantelut kansallisessa 

lainsäädännössä määritellyillä muilla 

perusteilla. 

e) kansallisilla hallinnollisilla 

kilpailuviranomaisilla on valtuudet asettaa 

painopisteensä, jotka liittyvät 5 artiklan 2 

kohdassa tarkoitettuihin, SEUT-

sopimuksen 101 ja 102 artiklan 

soveltamiseen liittyviin tehtäviin. Siltä osin 

kuin kansallisilla hallinnollisilla 

kilpailuviranomaisilla on velvollisuus 

tutkia virallisesti esitetyt kantelut, tähän 

sisältyy kyseisten viranomaisten toimivalta 

hylätä kyseiset kantelut sillä perusteella, 

että ne eivät pidä niitä ensisijaisina. Tämä 

ei rajoita kansallisten kilpailuviranomaisten 

toimivaltaa hylätä kantelut kansallisessa 

lainsäädännössä määritellyillä muilla 

perusteilla. Kantelun tekijöiden on voitava 

vaatia kansallisten kilpailuviranomaisten 

päätösten uudelleentarkastelua, jos 

päätöksellä on hylätty kantelu. 

Or. en 

 

Tarkistus  134 

Paloma López Bermejo 

 

Ehdotus direktiiviksi 

4 artikla – 2 kohta – e alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

e) kansallisilla hallinnollisilla 

kilpailuviranomaisilla on valtuudet asettaa 

painopisteensä, jotka liittyvät 5 artiklan 

2 kohdassa tarkoitettuihin, SEUT-

sopimuksen 101 ja 102 artiklan 

e) kansallisilla hallinnollisilla 

kilpailuviranomaisilla on valtuudet asettaa 

painopisteensä, jotka liittyvät 5 artiklan 

2 kohdassa tarkoitettuihin, SEUT-

sopimuksen 101 ja 102 artiklan 
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soveltamiseen liittyviin tehtäviin. Siltä osin 

kuin kansallisilla hallinnollisilla 

kilpailuviranomaisilla on velvollisuus 

tutkia virallisesti esitetyt kantelut, tähän 

sisältyy kyseisten viranomaisten toimivalta 

hylätä kyseiset kantelut sillä perusteella, 

että ne eivät pidä niitä ensisijaisina. Tämä 

ei rajoita kansallisten kilpailuviranomaisten 

toimivaltaa hylätä kantelut kansallisessa 

lainsäädännössä määritellyillä muilla 

perusteilla. 

soveltamiseen liittyviin tehtäviin. 

Painopisteitä asettaessaan kansallisten 

hallinnollisten kilpailuviranomaisten olisi 

keskityttävä talouden strategisiin aloihin. 
Siltä osin kuin kansallisilla hallinnollisilla 

kilpailuviranomaisilla on velvollisuus 

tutkia virallisesti esitetyt kantelut, tähän 

sisältyy kyseisten viranomaisten toimivalta 

hylätä kyseiset kantelut sillä perusteella, 

että ne eivät pidä niitä ensisijaisina. Tämä 

ei rajoita kansallisten kilpailuviranomaisten 

toimivaltaa hylätä kantelut kansallisessa 

lainsäädännössä määritellyillä muilla 

perusteilla. 

Or. en 

 

Tarkistus  135 

Pervenche Berès 

 

Ehdotus direktiiviksi 

4 artikla – 2 kohta – e alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

e) kansallisilla hallinnollisilla 

kilpailuviranomaisilla on valtuudet asettaa 

painopisteensä, jotka liittyvät 5 artiklan 

2 kohdassa tarkoitettuihin, SEUT-

sopimuksen 101 ja 102 artiklan 

soveltamiseen liittyviin tehtäviin. Siltä osin 

kuin kansallisilla hallinnollisilla 

kilpailuviranomaisilla on velvollisuus 

tutkia virallisesti esitetyt kantelut, tähän 

sisältyy kyseisten viranomaisten toimivalta 

hylätä kyseiset kantelut sillä perusteella, 

että ne eivät pidä niitä ensisijaisina. Tämä 

ei rajoita kansallisten kilpailuviranomaisten 

toimivaltaa hylätä kantelut kansallisessa 

lainsäädännössä määritellyillä muilla 

perusteilla. 

e) kansallisilla hallinnollisilla 

kilpailuviranomaisilla on valtuudet asettaa 

painopisteensä, jotka liittyvät 5 artiklan 

2 kohdassa tarkoitettuihin, SEUT-

sopimuksen 101 ja 102 artiklan 

soveltamiseen liittyviin tehtäviin. Siltä osin 

kuin kansallisilla hallinnollisilla 

kilpailuviranomaisilla on velvollisuus 

tutkia virallisesti esitetyt kantelut, tähän 

sisältyy kyseisten viranomaisten toimivalta 

hylätä kyseiset kantelut sillä perusteella, 

että ne eivät pidä niitä ensisijaisina, lukuun 

ottamatta muilta julkisilta viranomaisilta 

peräisin olevia kanteluita. Tämä ei rajoita 

kansallisten kilpailuviranomaisten 

toimivaltaa hylätä kantelut kansallisessa 

lainsäädännössä määritellyillä muilla 

perusteilla. 

Or. en 
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Tarkistus  136 

Michel Reimon 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus direktiiviksi 

4 artikla – 2 kohta – e alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

e) kansallisilla hallinnollisilla 

kilpailuviranomaisilla on valtuudet asettaa 

painopisteensä, jotka liittyvät 5 artiklan 

2 kohdassa tarkoitettuihin, SEUT-

sopimuksen 101 ja 102 artiklan 

soveltamiseen liittyviin tehtäviin. Siltä osin 

kuin kansallisilla hallinnollisilla 

kilpailuviranomaisilla on velvollisuus 

tutkia virallisesti esitetyt kantelut, tähän 

sisältyy kyseisten viranomaisten toimivalta 

hylätä kyseiset kantelut sillä perusteella, 

että ne eivät pidä niitä ensisijaisina. Tämä 

ei rajoita kansallisten kilpailuviranomaisten 

toimivaltaa hylätä kantelut kansallisessa 

lainsäädännössä määritellyillä muilla 

perusteilla. 

e) kansallisilla hallinnollisilla 

kilpailuviranomaisilla on valtuudet asettaa 

painopisteensä ja pyytää tarvittaessa 

ulkopuolista asiantuntemusta ja 

tutkimusapua, jotka liittyvät 5 artiklan 

2 kohdassa tarkoitettuihin, SEUT-

sopimuksen 101 ja 102 artiklan 

soveltamiseen liittyviin tehtäviin. Siltä osin 

kuin kansallisilla hallinnollisilla 

kilpailuviranomaisilla on velvollisuus 

tutkia virallisesti esitetyt kantelut, tähän 

sisältyy kyseisten viranomaisten toimivalta 

hylätä kyseiset kantelut sillä perusteella, 

että ne eivät pidä niitä ensisijaisina. Tämä 

ei rajoita kansallisten kilpailuviranomaisten 

toimivaltaa hylätä kantelut kansallisessa 

lainsäädännössä määritellyillä muilla 

perusteilla. 

Or. en 

 

Tarkistus  137 

Neena Gill 

 

Ehdotus direktiiviksi 

4 artikla – 2 kohta – e a alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 e a) Kansallisilla hallinnollisilla 

kilpailuviranomaisilla on toimivalta ottaa 

palvelukseen tarvitsemansa henkilöstö 

talousarvionsa sallimissa rajoissa ja 

rajoittamatta henkilöstösääntöjä ja 

työsopimuksia koskevaa sovellettavaa 
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lainsäädäntöä sekä toimivalta käyttää 

talousarviotaan ilman muuta 

ennakkohyväksyntää kuin varmennusta, 

että käytettävissä on riittävät määrärahat. 

Or. en 

 

Tarkistus  138 

Michel Reimon 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus direktiiviksi 

4 artikla – 2 kohta – e a alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 e a) Jätettyään tehtävänsä kansallisten 

hallinnollisten kilpailuviranomaisten 

päätöksentekoelimen jäsenillä on vuoden 

pituinen karenssiaika, jonka aikana he 

eivät voi työskennellä yrityksissä, joita 

heidän viranomaisensa on tutkinut 

viimeisten viiden vuoden aikana. Koko 

henkilöstön ja kaikkien 

päätöksentekoelimen jäsenten on 

palvelukseenoton yhteydessä ja sen 

jälkeen joka vuosi täytettävä lomake, jossa 

he ilmoittavat kaikki mahdolliset 

eturistiriidat, joita heillä tai heidän 

läheisillä sukulaisillaan voisi olla 

tapauksen kanssa. Kansallisilla 

kilpailuviranomaisilla on oltava 

käytössään menettelyt sen 

varmistamiseksi, että henkilöstön jäsenet 

voivat jäävätä itsensä, jos tutkinnan 

käynnistyessä tai sen aikana syntyy 

eturistiriita. 

Or. en 

Perustelu 

On tärkeä varmistaa kaikkiin kansallisiin kilpailuviranomaisiin sovellettavat vankat 

eturistiriitoja koskevat säännökset. 
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Tarkistus  139 

Jonás Fernández 

 

Ehdotus direktiiviksi 

4 artikla – 2 kohta – e a alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 e a) Jäsenvaltioiden on huolehdittava 

siitä, että kansalliset kilpailuviranomaiset 

julkistavat menettelysäännöt, jotka 

kattavat ainakin eturistiriitojen 

välttämistä koskevat säännöt, myös 

karenssiaikoja ja kutsujen hyväksymistä 

koskevat määräykset, sekä säännöt 

yksityishenkilönä harjoitettavasta 

toiminnasta, tämän kuitenkaan 

rajoittamatta tiukempien kansallisten 

sääntöjen soveltamista. 

Or. en 

 

Tarkistus  140 

Paloma López Bermejo 

 

Ehdotus direktiiviksi 

4 artikla – 2 kohta – e a alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 e a) Kansallisten hallinnollisten 

kilpailuviranomaisten henkilöstö ja 

päätöksentekoelimen jäsenet eivät saa 

hakea työpaikkaa yrityksessä, jota 

tutkitaan tai on tutkittu kahden vuoden 

kuluessa sen jälkeen, kun heidän 

työsuhteensaviranomaiseen päättyy, jos 

he ovat suorassa yhteydessä kyseiseen 

tapaukseen. 

Or. en 
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Tarkistus  141 

Tibor Szanyi 

 

Ehdotus direktiiviksi 

4 artikla – 2 kohta – e a alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 e a) kansallisten hallinnollisten 

kilpailuviranomaisten 

päätöksentekoelimen johto ja jäsenet 

valitaan ja nimitetään ennalta 

vahvistettujen selkeiden ja avoimien 

sääntöjen ja menettelyjen mukaisesti; 

Or. en 

 

Tarkistus  142 

Paloma López Bermejo 

 

Ehdotus direktiiviksi 

4 artikla – 2 kohta – e a alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 e a) Kansallisten hallinnollisten 

kilpailuviranomaisten henkilöstö ja 

päätöksentekoelimen jäsenet eivät saa 

hakea työpaikkaa yrityksessä, jota 

tutkitaan tai on tutkittu kahden vuoden 

kuluessa sen jälkeen, kun heidän 

työsuhteensaviranomaiseen päättyy, jos 

he ovat suorassa yhteydessä kyseiseen 

tapaukseen. 

Or. en 

 

Tarkistus  143 

Othmar Karas 

 

Ehdotus direktiiviksi 

5 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 
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1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että kansallisilla kilpailuviranomaisilla on 

sellaiset tekniset, taloudelliset ja 

henkilöresurssit, jotka ovat tarpeen 

kyseisten viranomaisten tehtävien 

suorittamiseksi ja valtuuksien 

käyttämiseksi tehokkaasti niiden 

soveltaessa SEUT-sopimuksen 101 ja 

102 artiklaa 2 kohdan mukaisesti. 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että kansallisilla kilpailuviranomaisilla on 

sellaiset tekniset, taloudelliset ja 

henkilöresurssit, jotka ovat tarpeen 

kyseisten viranomaisten tehtävien 

suorittamiseksi ja valtuuksien 

käyttämiseksi tehokkaasti niiden 

soveltaessa SEUT-sopimuksen 101 ja 

102 artiklaa 2 kohdan mukaisesti. Lisäksi 

jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

kansalliset kilpailuviranomaiset voivat 

päättää itsenäisesti niille osoitettujen 

talousarviomäärärahojen käytöstä sekä 

henkilöstöstä, jolla on asianmukainen 

pätevyys. Budjettiautonomiaa on 

harjoitettava rajoittamatta talousarviota 

koskevien kansallisten sääntöjen ja 

menettelyjen soveltamista. 

Or. de 

Perustelu 

Jotta varmistetaan kansallisten kilpailuviranomaisten tarvittava joustavuus ja 

riippumattomuus, niillä olisi oltava riittävät tekniset, taloudelliset ja henkilöresurssit ja 

niiden olisi voitava päättää itsenäisesti niille osoitettujen talousarviomäärärahojen käytöstä 

sekä henkilöstöstä, jolla on asianmukainen pätevyys. 

 

Tarkistus  144 

Joachim Starbatty 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus direktiiviksi 

5 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että kansallisilla kilpailuviranomaisilla on 

sellaiset tekniset, taloudelliset ja 

henkilöresurssit, jotka ovat tarpeen 

kyseisten viranomaisten tehtävien 

suorittamiseksi ja valtuuksien 

käyttämiseksi tehokkaasti niiden 

soveltaessa SEUT-sopimuksen 101 ja 

102 artiklaa 2 kohdan mukaisesti. 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että kansallisilla kilpailuviranomaisilla on 

sellaiset tekniset, taloudelliset ja 

henkilöresurssit, jotka ovat tarpeen 

kyseisten viranomaisten tehtävien 

suorittamiseksi ja valtuuksien 

käyttämiseksi tehokkaasti niiden 

soveltaessa SEUT-sopimuksen 101 ja 

102 artiklaa 2 kohdan mukaisesti. 
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Jäsenvaltioiden on varmistettava 

kansalliset kilpailuviranomaiset 

kykenevät hallinnoimaan niille osoitettua 

talousarviota itsenäisesti. Tällainen 

vapaus hallinnoida talousarviota olisi 

pantava täytäntöön talousarviota 

koskevien kansallisten sääntöjen ja 

menettelyjen puitteissa. 

Or. en 

 

Tarkistus  145 

Tibor Szanyi 

 

Ehdotus direktiiviksi 

5 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että kansallisilla kilpailuviranomaisilla on 

sellaiset tekniset, taloudelliset ja 

henkilöresurssit, jotka ovat tarpeen 

kyseisten viranomaisten tehtävien 

suorittamiseksi ja valtuuksien 

käyttämiseksi tehokkaasti niiden 

soveltaessa SEUT-sopimuksen 101 ja 

102 artiklaa 2 kohdan mukaisesti. 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että kansallisilla kilpailuviranomaisilla on 

sellaiset tekniset, taloudelliset ja 

henkilöresurssit, jotka ovat tarpeen 

kyseisten viranomaisten tehtävien 

suorittamiseksi ja valtuuksien 

käyttämiseksi tehokkaasti niiden 

soveltaessa SEUT-sopimuksen 101 ja 

102 artiklaa 2 kohdan mukaisesti. 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

kansalliset kilpailuviranomaiset voivat 

toimia itsenäisesti käyttäessään niille 

osoitettua talousarviota tämän 

rajoittamatta talousarviota koskevia 

kansallisia sääntöjä ja menettelyjä. 

Or. en 

 

Tarkistus  146 

Petr Ježek, Dita Charanzová 

 

Ehdotus direktiiviksi 

5 artikla – 1 kohta 
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Komission teksti Tarkistus 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että kansallisilla kilpailuviranomaisilla on 

sellaiset tekniset, taloudelliset ja 

henkilöresurssit, jotka ovat tarpeen 

kyseisten viranomaisten tehtävien 

suorittamiseksi ja valtuuksien 

käyttämiseksi tehokkaasti niiden 

soveltaessa SEUT-sopimuksen 101 ja 

102 artiklaa 2 kohdan mukaisesti. 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että kansallisilla kilpailuviranomaisilla on 

riittävät ja vakaat tekniset, taloudelliset ja 

henkilöresurssit, mukaan lukien tilat ja 

infrastruktuuri, jotka ovat tarpeen 

kyseisten viranomaisten tehtävien 

suorittamiseksi ja valtuuksien 

käyttämiseksi tehokkaasti niiden 

soveltaessa SEUT-sopimuksen 101 ja 

102 artiklaa 2 kohdan mukaisesti. 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

kansallisilla kilpailuviranomaisilla on 

erillinen vuotuinen talousarvio ja että ne 

voivat käyttää sitä itsenäisesti. 

Or. en 

 

Tarkistus  147 

Barbara Kappel 

 

Ehdotus direktiiviksi 

5 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että kansallisilla kilpailuviranomaisilla on 

sellaiset tekniset, taloudelliset ja 

henkilöresurssit, jotka ovat tarpeen 

kyseisten viranomaisten tehtävien 

suorittamiseksi ja valtuuksien 

käyttämiseksi tehokkaasti niiden 

soveltaessa SEUT-sopimuksen 101 ja 

102 artiklaa 2 kohdan mukaisesti. 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että kansallisilla kilpailuviranomaisilla on 

sellaiset tekniset, taloudelliset ja 

henkilöresurssit, jotka ovat tarpeen 

kyseisten viranomaisten tehtävien 

suorittamiseksi ja valtuuksien 

käyttämiseksi tehokkaasti niiden 

soveltaessa SEUT-sopimuksen 101 ja 

102 artiklaa 2 kohdan mukaisesti. Tähän 

kuuluu kansallisten 

kilpailuviranomaisten oikeus päättää 

itsenäisesti resurssiensa osoittamisesta ja 

henkilöstönsä vaadittavasta pätevyydestä. 

Or. en 
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Perustelu 

Jotta kansalliset kilpailuviranomaiset voivat olla täysin ja aidosti itsenäisiä, ei riitä, että niille 

annetaan määrällisesti riittävät resurssit. On myös huolehdittava siitä, että kansalliset 

kilpailuviranomaiset voivat siirtää resurssejaan vaatimustensa mukaisesti (esim. tekninen 

infrastruktuuri tai ulkopuoliset tutkimukset). 

 

Tarkistus  148 

Alfred Sant 

 

Ehdotus direktiiviksi 

5 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että kansallisilla kilpailuviranomaisilla on 

sellaiset tekniset, taloudelliset ja 

henkilöresurssit, jotka ovat tarpeen 

kyseisten viranomaisten tehtävien 

suorittamiseksi ja valtuuksien 

käyttämiseksi tehokkaasti niiden 

soveltaessa SEUT-sopimuksen 101 ja 

102 artiklaa 2 kohdan mukaisesti. 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että kansallisilla kilpailuviranomaisilla on 

sellaiset tekniset, taloudelliset ja 

henkilöresurssit, jotka ovat tarpeen 

kyseisten viranomaisten tehtävien 

suorittamiseksi ja valtuuksien 

käyttämiseksi tehokkaasti niiden 

soveltaessa SEUT-sopimuksen 101 ja 

102 artiklaa 2 kohdan mukaisesti. 

Komission olisi annettava tarvittavaa 

teknistä apua kyseisen kansallisen 

kilpailuviranomaisen pyynnöstä. 

Or. en 

 

Tarkistus  149 

Pervenche Berès, Tibor Szanyi 

 

Ehdotus direktiiviksi 

5 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että kansallisilla kilpailuviranomaisilla on 

sellaiset tekniset, taloudelliset ja 

henkilöresurssit, jotka ovat tarpeen 

kyseisten viranomaisten tehtävien 

suorittamiseksi ja valtuuksien 

käyttämiseksi tehokkaasti niiden 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että kansallisilla kilpailuviranomaisilla on 

sellaiset tekniset, teknologiset taloudelliset 

ja henkilöresurssit, jotka ovat tarpeen 

kyseisten viranomaisten tehtävien, myös 

niiden neuvoa-antavan tehtävän, 
suorittamiseksi ja valtuuksien 
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soveltaessa SEUT-sopimuksen 101 ja 

102 artiklaa 2 kohdan mukaisesti. 

käyttämiseksi tehokkaasti niiden 

soveltaessa SEUT-sopimuksen 101 ja 

102 artiklaa 2 kohdan mukaisesti. 

Or. en 

 

Tarkistus  150 

Michel Reimon 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus direktiiviksi 

5 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että kansallisilla kilpailuviranomaisilla on 

sellaiset tekniset, taloudelliset ja 

henkilöresurssit, jotka ovat tarpeen 

kyseisten viranomaisten tehtävien 

suorittamiseksi ja valtuuksien 

käyttämiseksi tehokkaasti niiden 

soveltaessa SEUT-sopimuksen 101 ja 

102 artiklaa 2 kohdan mukaisesti. 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että kansallisilla kilpailuviranomaisilla on 

käytössään riittävät tekniset, taloudelliset 

ja henkilöresurssit, jotka ovat tarpeen 

kyseisten viranomaisten tehtävien 

suorittamiseksi ja valtuuksien 

käyttämiseksi tehokkaasti niiden 

soveltaessa SEUT-sopimuksen 101 ja 

102 artiklaa 2 kohdan mukaisesti. 

Or. en 

 

Tarkistus  151 

Michel Reimon 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus direktiiviksi 

5 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 1 a. Jäsenvaltioiden on huolehdittava 

kansallisten kilpailuviranomaisten 

riippumattomuudesta, mukaan lukien 

niiden täysi riippumattomuus osoittaa 

talousarviomäärärahojaan ja valmius 

määrittää talousarvion painopisteitä, ja 

varmistettava, että niille osoitettuja 
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vuotuisia talousarvioita ei voida pienentää 

varainhoitovuoden kuluessa. 

Or. en 

Perustelu 

On tärkeä varmistaa kansallisten kilpailuviranomaisten määrärahojen varmuus, jotta 

viranomaiset voivat suunnitella talousarvionsa vuodeksi ilman huomattavia muutoksia 

resursseihin. 

 

Tarkistus  152 

Tibor Szanyi 

 

Ehdotus direktiiviksi 

5 artikla – 2 a kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 2 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että kansalliset kilpailuviranomaiset 

esittävät säännöllisesti yleisesti saatavilla 

olevan kertomuksen toiminnastaan 

hallintoelimelle tai parlamentaariselle 

elimelle. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että nämä kertomukset sisältävät tietoa 

päätöksentekoelimen jäsenten 

nimityksistä ja irtisanomisista, elimelle 

kyseisenä vuonna myönnettyjen 

resurssien määrästä sekä määrään 

mahdollisesti tehdyistä muutoksista 

aiempiin vuosiin verrattuna. 

Jäsenvaltioiden olisi toimitettava nämä 

kertomukset myös Euroopan 

parlamentille. 

Or. en 

 

Tarkistus  153 

Michel Reimon 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus direktiiviksi 

5 artikla – 2 a kohta (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus 

 2 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että kansalliset kilpailuviranomaiset 

esittävät toiminnastaan ja resursseistaan 

vuosikertomuksen hallintoelimelle tai 

parlamentaariselle elimelle. Nämä 

raportit on asetettava julkisesti saataville. 

Komissiolla on valtuudet käynnistää 

tapauskohtaisesti rikkomismenettelyt 

sellaisia jäsenvaltioita vastaan, jotka eivät 

huolehdi kansallisten 

kilpailuviranomaisten riittävistä 

resursseista ja budjettiautonomiasta, jotta 

nämä voivat hoitaa tehtävänsä. 

Or. en 

Perustelu 

Tavoitteena on lisätä vastuuvelvollisuutta ja yleisesti saatavilla olevaa tietoa kansallisten 

kilpailuviranomaisten resursseista. 

 

Tarkistus  154 

Paloma López Bermejo 

 

Ehdotus direktiiviksi 

5 artikla – 2 a kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 2 a. Komission ja jäsenvaltioiden on 

varmistettava, että kaikkien tämän 

artiklan noudattamiseksi käytettyjen 

menojen katsotaan olevan kasvu- ja 

vakaussopimuksen mukaisia Euroopan 

unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 

(SEUT) 121 ja 126 artiklan mukaisesti, 

eivätkä ne johda vakaus- ja 

kasvusopimuksen ennaltaehkäisevässä tai 

korjaavassa osiossa tarkoitettuihin 

toimiin. 

Or. en 
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Tarkistus  155 

Neena Gill 

 

Ehdotus direktiiviksi 

5 artikla – 2 a kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 2 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että kansalliset kilpailuviranomaiset 

esittävät säännöllisesti kertomuksen 

toiminnastaan hallintoelimelle tai 

parlamentaariselle elimelle. 

Or. en 

 

Tarkistus  156 

Andreas Schwab 

 

Ehdotus direktiiviksi 

6 artikla – 1 kohta – johdantokappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että kansalliset hallinnolliset 

kilpailuviranomaiset voivat SEUT-

sopimuksen 101 ja 102 artiklaa 

sovellettaessa suorittaa kaikki tarvittavat 

ennalta ilmoittamattomat tarkastukset 

yrityksissä ja yritysten yhteenliittymissä. 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

kansallisten kilpailuviranomaisten 

tarkastuksen suorittamiseen valtuuttamilla 

virkamiehillä ja muilla mukana olevilla 

henkilöillä on vähintään valtuudet 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että kansalliset hallinnolliset 

kilpailuviranomaiset voivat SEUT-

sopimuksen 101 ja 102 artiklaa 

sovellettaessa suorittaa kaikki tarvittavat 

ennalta ilmoittamattomat tarkastukset 

yrityksissä ja yritysten yhteenliittymissä. 

Tällä direktiivillä ei estetä jäsenvaltioita 

edellyttämästä, että oikeusviranomainen 

hyväksyy tällaiset tarkastukset etukäteen. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

kansallisten kilpailuviranomaisten 

tarkastuksen suorittamiseen valtuuttamilla 

virkamiehillä ja muilla mukana olevilla 

henkilöillä on vähintään valtuudet 

Or. en 
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Perustelu 

Tarkistuksella korvataan selvennyksen vuoksi tarkistus 27 (mietintöluonnos). 

 

Tarkistus  157 

Othmar Karas 

 

Ehdotus direktiiviksi 

6 artikla – 1 kohta – johdantokappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että kansalliset hallinnolliset 

kilpailuviranomaiset voivat SEUT-

sopimuksen 101 ja 102 artiklaa 

sovellettaessa suorittaa kaikki tarvittavat 

ennalta ilmoittamattomat tarkastukset 

yrityksissä ja yritysten yhteenliittymissä. 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

kansallisten kilpailuviranomaisten 

tarkastuksen suorittamiseen valtuuttamilla 

virkamiehillä ja muilla mukana olevilla 

henkilöillä on vähintään valtuudet 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että kansalliset hallinnolliset 

kilpailuviranomaiset voivat SEUT-

sopimuksen 101 ja 102 artiklaa 

sovellettaessa suorittaa kaikki tarvittavat 

ennalta ilmoittamattomat tarkastukset 

yrityksissä ja yritysten yhteenliittymissä 

kansallisen lainsäädännön mukaisesti. 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

kansallisten kilpailuviranomaisten 

tarkastuksen suorittamiseen valtuuttamilla 

virkamiehillä ja muilla mukana olevilla 

henkilöillä on vähintään valtuudet 

Or. de 

Perustelu 

Tällä tarkistuksella pyritään varmistamaan, ettei jäsenvaltioiden pidä heikentää 

oikeudenkäyntimenettelyjä koskevia tiukkoja normejaan, koska joissakin jäsenvaltioissa on 

pyydettävä etukäteen tuomioistuimen hyväksyntä. 

 

Tarkistus  158 

Paloma López Bermejo 

 

Ehdotus direktiiviksi 

6 artikla – 1 kohta – e alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

e) pyytää kaikilta yrityksen tai 

yritysten yhteenliittymän edustajilta tai 

henkilöstön jäseniltä tarkastuksen 

e) pyytää kaikilta yrityksen tai 

yritysten yhteenliittymän edustajilta tai 

henkilöstön jäseniltä tarkastuksen 
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kohteeseen ja tarkoitukseen liittyviä 

selvityksiä tosiseikoista ja asiakirjoista ja 

tallentaa saamansa vastaus. 

kohteeseen ja tarkoitukseen liittyviä 

selvityksiä tosiseikoista ja asiakirjoista ja 

tallentaa saamansa vastaus työntekijöiden 

oikeuksia tarkoin kunnioittaen. 

Or. en 

 

Tarkistus  159 

Anne Sander 

 

Ehdotus direktiiviksi 

6 artikla – 2 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että yritysten ja yritysten yhteenliittymien 

on suostuttava kansallisten hallinnollisten 

kilpailuviranomaisten suorittamiin 

tarkastuksiin. Jos yritys tai yritysten 

yhteenliittymä vastustaa kansallisen 

hallinnollisen kilpailuviranomaisen 

määräämää tai kansallisen 

oikeusviranomaisen hyväksymää 

tarkastusta, kansalliset kilpailuviranomaiset 

voivat saada tarvittavaa apua poliisilta tai 

vastaavalta lainvalvontaviranomaiselta 

voidakseen suorittaa tarkastuksen. Apua 

voidaan saada myös 

turvaamistoimenpiteenä. 

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että yritysten ja yritysten yhteenliittymien 

on suostuttava kansallisten hallinnollisten 

kilpailuviranomaisten suorittamiin 

tarkastuksiin. Tarkastuksia ei voida 

suorittaa ilman kansallisen 

oikeusviranomaisen ennakkolupaa 

kansallisen lainsäädännön mukaisesti. 
Jos yritys tai yritysten yhteenliittymä 

vastustaa kansallisen hallinnollisen 

kilpailuviranomaisen määräämää tai 

kansallisen oikeusviranomaisen 

hyväksymää tarkastusta, kansalliset 

kilpailuviranomaiset voivat saada 

tarvittavaa apua poliisilta tai vastaavalta 

lainvalvontaviranomaiselta voidakseen 

suorittaa tarkastuksen. Apua voidaan saada 

myös turvaamistoimenpiteenä. 

Or. fr 

 

Tarkistus  160 

Paloma López Bermejo 

 

Ehdotus direktiiviksi 

6 artikla – 2 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 
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2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että yritysten ja yritysten yhteenliittymien 

on suostuttava kansallisten hallinnollisten 

kilpailuviranomaisten suorittamiin 

tarkastuksiin. Jos yritys tai yritysten 

yhteenliittymä vastustaa kansallisen 

hallinnollisen kilpailuviranomaisen 

määräämää tai kansallisen 

oikeusviranomaisen hyväksymää 

tarkastusta, kansalliset kilpailuviranomaiset 

voivat saada tarvittavaa apua poliisilta tai 

vastaavalta lainvalvontaviranomaiselta 

voidakseen suorittaa tarkastuksen. Apua 

voidaan saada myös 

turvaamistoimenpiteenä. 

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että yritysten ja yritysten yhteenliittymien 

on suostuttava kansallisten hallinnollisten 

kilpailuviranomaisten suorittamiin 

tarkastuksiin. Jos yritys tai yritysten 

yhteenliittymä vastustaa kansallisen 

hallinnollisen kilpailuviranomaisen 

määräämää tai kansallisen 

oikeusviranomaisen hyväksymää 

tarkastusta, kansalliset kilpailuviranomaiset 

voivat saada tarvittavaa apua poliisilta tai 

vastaavalta lainvalvontaviranomaiselta 

voidakseen suorittaa tarkastuksen, mihin 

vaaditaan aina kansallisen 

oikeusviranomaisen etukäteen antama 

hyväksyntä. Apua voidaan saada myös 

turvaamistoimenpiteenä. 

Or. en 

 

Tarkistus  161 

Anne Sander 

 

Ehdotus direktiiviksi 

7 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että jos voidaan perustellusti epäillä, että 

kirjanpitoa ja muita liiketoimintaan ja 

tarkastuksen kohteeseen liittyviä 

asiakirjoja, joilla voi olla merkitystä 

todistettaessa SEUT-sopimuksen 101 ja 

102 artiklan vakavaa rikkomista, 

säilytetään muissa kuin 6 artiklassa 

tarkoitetuissa tiloissa, alueilla ja 

kulkuneuvoissa, yritysten tai yritysten 

yhteenliittymien johtajien, hallituksen 

jäsenten ja muiden henkilöstön edustajien 

yksityisasunnot mukaan lukien, kansalliset 

hallinnolliset kilpailuviranomaiset voivat 

suorittaa ennalta ilmoittamattomia 

tarkastuksia kyseisissä tiloissa, alueilla ja 

kulkuneuvoissa. 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että jos voidaan perustellusti epäillä, että 

kirjanpitoa ja muita liiketoimintaan ja 

tarkastuksen kohteeseen liittyviä 

asiakirjoja, joilla voi olla merkitystä 

todistettaessa SEUT-sopimuksen 101 ja 

102 artiklan rikkomista, säilytetään muissa 

kuin 6 artiklassa tarkoitetuissa tiloissa, 

alueilla ja kulkuneuvoissa, yritysten tai 

yritysten yhteenliittymien johtajien, 

hallituksen jäsenten ja muiden henkilöstön 

edustajien yksityisasunnot mukaan lukien, 

kansalliset hallinnolliset 

kilpailuviranomaiset voivat suorittaa 

ennalta ilmoittamattomia tarkastuksia 

kyseisissä tiloissa, alueilla ja 

kulkuneuvoissa. Tällainen perusteltu 

epäily on vahvistettava kiistattomien ja 
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johdonmukaisten todisteiden avulla ja ne 

on nimenomaisesti mainittava 

oikeusviranomaisen päätöksessä. 

Or. fr 

 

Tarkistus  162 

Pervenche Berès, Tibor Szanyi 

 

Ehdotus direktiiviksi 

7 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että jos voidaan perustellusti epäillä, että 

kirjanpitoa ja muita liiketoimintaan ja 

tarkastuksen kohteeseen liittyviä 

asiakirjoja, joilla voi olla merkitystä 

todistettaessa SEUT-sopimuksen 101 ja 

102 artiklan vakavaa rikkomista, 

säilytetään muissa kuin 6 artiklassa 

tarkoitetuissa tiloissa, alueilla ja 

kulkuneuvoissa, yritysten tai yritysten 

yhteenliittymien johtajien, hallituksen 

jäsenten ja muiden henkilöstön edustajien 

yksityisasunnot mukaan lukien, kansalliset 

hallinnolliset kilpailuviranomaiset voivat 

suorittaa ennalta ilmoittamattomia 

tarkastuksia kyseisissä tiloissa, alueilla ja 

kulkuneuvoissa. 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että jos voidaan perustellusti epäillä, että 

kirjanpitoa ja muita liiketoimintaan ja 

tarkastuksen kohteeseen liittyviä 

asiakirjoja, joilla voi olla merkitystä 

todistettaessa SEUT-sopimuksen 101 ja 

102 artiklan rikkomista, säilytetään muissa 

kuin 6 artiklassa tarkoitetuissa tiloissa, 

alueilla ja kulkuneuvoissa, yritysten tai 

yritysten yhteenliittymien johtajien, 

hallituksen jäsenten ja muiden henkilöstön 

edustajien yksityisasunnot mukaan lukien, 

kansalliset hallinnolliset 

kilpailuviranomaiset voivat suorittaa 

ennalta ilmoittamattomia tarkastuksia 

kyseisissä tiloissa, alueilla ja 

kulkuneuvoissa. 

Or. en 

 

Tarkistus  163 

Alfred Sant 

 

Ehdotus direktiiviksi 

7 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että jos voidaan perustellusti epäillä, että 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että jos voidaan perustellusti epäillä, että 
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kirjanpitoa ja muita liiketoimintaan ja 

tarkastuksen kohteeseen liittyviä 

asiakirjoja, joilla voi olla merkitystä 

todistettaessa SEUT-sopimuksen 101 ja 

102 artiklan vakavaa rikkomista, 

säilytetään muissa kuin 6 artiklassa 

tarkoitetuissa tiloissa, alueilla ja 

kulkuneuvoissa, yritysten tai yritysten 

yhteenliittymien johtajien, hallituksen 

jäsenten ja muiden henkilöstön edustajien 

yksityisasunnot mukaan lukien, kansalliset 

hallinnolliset kilpailuviranomaiset voivat 

suorittaa ennalta ilmoittamattomia 

tarkastuksia kyseisissä tiloissa, alueilla ja 

kulkuneuvoissa. 

kirjanpitoa ja muita liiketoimintaan ja 

tarkastuksen kohteeseen liittyviä 

asiakirjoja, joilla voi olla merkitystä 

todistettaessa SEUT-sopimuksen 101 ja 

102 artiklan rikkomista, säilytetään muissa 

kuin 6 artiklassa tarkoitetuissa tiloissa, 

alueilla ja kulkuneuvoissa, yritysten tai 

yritysten yhteenliittymien johtajien, 

hallituksen jäsenten ja muiden henkilöstön 

edustajien yksityisasunnot mukaan lukien, 

kansalliset hallinnolliset 

kilpailuviranomaiset voivat suorittaa 

ennalta ilmoittamattomia tarkastuksia 

kyseisissä tiloissa, alueilla ja 

kulkuneuvoissa. 

Or. en 

 

Tarkistus  164 

Andreas Schwab 

 

Ehdotus direktiiviksi 

7 artikla – 2 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

2. Tällaisia tarkastuksia ei voida 

suorittaa ilman kansallisen 

oikeusviranomaisen ennakkolupaa. 

2. Tällaisia tarkastuksia ei saa 

suorittaa ilman kansallisen 

oikeusviranomaisen ennakkolupaa. 

Or. en 

 

Tarkistus  165 

Neena Gill 

 

Ehdotus direktiiviksi 

8 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

kansalliset hallinnolliset 

kilpailuviranomaiset voivat SEUT-

sopimuksen 101 ja 102 artiklaa 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

kansalliset hallinnolliset 

kilpailuviranomaiset voivat SEUT-

sopimuksen 101 ja 102 artiklaa 
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soveltaessaan vaatia päätöksellään 

yrityksiä ja yritysten yhteenliittymiä 

toimittamaan kaikki tarvittavat tiedot tietyn 

määräajan kuluessa. Tämä velvoite kattaa 

tiedot, jotka ovat yrityksen ja yritysten 

yhteenliittymän saatavilla. 

soveltaessaan vaatia päätöksellään 

yrityksiä ja yritysten yhteenliittymiä 

toimittamaan kaikki tarvittavat tiedot tietyn 

kohtuullisen määräajan kuluessa 

edellyttäen, että osapuoli, jolle päätös on 

osoitettu, ei sen seurauksena joudu 

todistamaan itseään vastaan SEUT-

sopimuksen 101 ja 102 artiklan 

rikkomisen osalta. Tämä velvoite kattaa 

tiedot, jotka ovat yrityksen ja yritysten 

yhteenliittymän saatavilla. 

Or. en 

 

Tarkistus  166 

Markus Ferber 

 

Ehdotus direktiiviksi 

8 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

kansalliset hallinnolliset 

kilpailuviranomaiset voivat SEUT-

sopimuksen 101 ja 102 artiklaa 

soveltaessaan vaatia päätöksellään 

yrityksiä ja yritysten yhteenliittymiä 

toimittamaan kaikki tarvittavat tiedot tietyn 

määräajan kuluessa. Tämä velvoite kattaa 

tiedot, jotka ovat yrityksen ja yritysten 

yhteenliittymän saatavilla. 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

kansalliset hallinnolliset 

kilpailuviranomaiset voivat SEUT-

sopimuksen 101 ja 102 artiklaa 

soveltaessaan vaatia päätöksellään 

yrityksiä ja yritysten yhteenliittymiä 

toimittamaan kaikki tarvittavat tiedot 

kohtuullisen määräajan kuluessa. Tämä 

velvoite kattaa tiedot, jotka ovat yrityksen 

ja yritysten yhteenliittymän saatavilla. 

Kansallisten hallinnollisten 

kilpailuviranomaisten tietopyyntöjen on 

oltava tarkkoja ja laajuudeltaan 

kohtuullisia. 

Or. de 

 

Tarkistus  167 

Tibor Szanyi 

 

Ehdotus direktiiviksi 

8 artikla – 1 kohta 
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Komission teksti Tarkistus 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

kansalliset hallinnolliset 

kilpailuviranomaiset voivat SEUT-

sopimuksen 101 ja 102 artiklaa 

soveltaessaan vaatia päätöksellään 

yrityksiä ja yritysten yhteenliittymiä 

toimittamaan kaikki tarvittavat tiedot tietyn 

määräajan kuluessa. Tämä velvoite kattaa 

tiedot, jotka ovat yrityksen ja yritysten 

yhteenliittymän saatavilla. 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

kansalliset hallinnolliset 

kilpailuviranomaiset voivat SEUT-

sopimuksen 101 ja 102 artiklaa 

soveltaessaan vaatia päätöksellään 

yrityksiä ja yritysten yhteenliittymiä 

toimittamaan kaikki tarvittavat tiedot 

kohtuullisen määräajan kuluessa. Tämä 

velvoite kattaa tiedot (mukaan lukien 

myös sähköpostit ja 

pikaviestijärjestelmien viestit), jotka ovat 

yrityksen ja yritysten yhteenliittymän 

saatavilla. 

Or. en 

 

Tarkistus  168 

Anne Sander 

 

Ehdotus direktiiviksi 

8 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

kansalliset hallinnolliset 

kilpailuviranomaiset voivat SEUT-

sopimuksen 101 ja 102 artiklaa 

soveltaessaan vaatia päätöksellään 

yrityksiä ja yritysten yhteenliittymiä 

toimittamaan kaikki tarvittavat tiedot tietyn 

määräajan kuluessa. Tämä velvoite kattaa 

tiedot, jotka ovat yrityksen ja yritysten 

yhteenliittymän saatavilla. 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

kansalliset hallinnolliset 

kilpailuviranomaiset voivat SEUT-

sopimuksen 101 ja 102 artiklaa 

soveltaessaan vaatia päätöksellään 

yrityksiä ja yritysten yhteenliittymiä 

toimittamaan kaikki tarvittavat tiedot 

kohtuullisen ja pyynnön kanssa 

yhteensopivan määräajan kuluessa. Tämä 

velvoite kattaa tiedot, jotka ovat yrityksen 

ja yritysten yhteenliittymän saatavilla. 

Or. fr 
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Tarkistus  169 

Joachim Starbatty 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus direktiiviksi 

8 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

kansalliset hallinnolliset 

kilpailuviranomaiset voivat SEUT-

sopimuksen 101 ja 102 artiklaa 

soveltaessaan vaatia päätöksellään 

yrityksiä ja yritysten yhteenliittymiä 

toimittamaan kaikki tarvittavat tiedot tietyn 

määräajan kuluessa. Tämä velvoite kattaa 

tiedot, jotka ovat yrityksen ja yritysten 

yhteenliittymän saatavilla. 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

kansalliset hallinnolliset 

kilpailuviranomaiset voivat SEUT-

sopimuksen 101 ja 102 artiklaa 

soveltaessaan vaatia päätöksellään 

yrityksiä ja yritysten yhteenliittymiä 

toimittamaan kaikki tarvittavat tiedot 

kohtuullisen määräajan kuluessa. Tämä 

velvoite kattaa tiedot, jotka ovat yrityksen 

ja yritysten yhteenliittymän saatavilla. 

Or. en 

 

Tarkistus  170 

Othmar Karas 

 

Ehdotus direktiiviksi 

8 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

kansalliset hallinnolliset 

kilpailuviranomaiset voivat SEUT-

sopimuksen 101 ja 102 artiklaa 

soveltaessaan vaatia päätöksellään 

yrityksiä ja yritysten yhteenliittymiä 

toimittamaan kaikki tarvittavat tiedot tietyn 

määräajan kuluessa. Tämä velvoite kattaa 

tiedot, jotka ovat yrityksen ja yritysten 

yhteenliittymän saatavilla. 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

kansalliset hallinnolliset 

kilpailuviranomaiset voivat SEUT-

sopimuksen 101 ja 102 artiklaa 

soveltaessaan vaatia päätöksellään 

yrityksiä ja yritysten yhteenliittymiä 

toimittamaan kaikki tarvittavat tiedot tietyn 

määräajan kuluessa. Tämä velvoite kattaa 

tiedot, jotka ovat yrityksen ja yritysten 

yhteenliittymän hallussa. 

Or. de 

Perustelu 

Yrityksiä ei pitäisi velvoittaa hankkimaan tietoja, jotka eivät ole niiden hallussa. 



 

AM\1138283FI.docx 85/140 PE613.265v01-00 

 FI 

 

Tarkistus  171 

Michel Reimon 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus direktiiviksi 

8 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

kansalliset hallinnolliset 

kilpailuviranomaiset voivat SEUT-

sopimuksen 101 ja 102 artiklaa 

soveltaessaan vaatia päätöksellään 

yrityksiä ja yritysten yhteenliittymiä 

toimittamaan kaikki tarvittavat tiedot tietyn 

määräajan kuluessa. Tämä velvoite kattaa 

tiedot, jotka ovat yrityksen ja yritysten 

yhteenliittymän saatavilla. 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

kansalliset hallinnolliset 

kilpailuviranomaiset voivat SEUT-

sopimuksen 101 ja 102 artiklaa 

soveltaessaan vaatia yrityksiä ja yritysten 

yhteenliittymiä toimittamaan kaikki 

tarvittavat tiedot tietyn määräajan kuluessa. 

Tämä velvoite kattaa tiedot, jotka ovat 

yrityksen ja yritysten yhteenliittymän 

saatavilla. 

Or. en 

Perustelu 

Päätöstä koskeva velvoite velvoittaisi jotkut kansalliset kilpailuviranomaiset ottamaan 

johtokuntansa menettelyyn, joten tätä pidetään liian rajoittavana. 

 

Tarkistus  172 

Pervenche Berès, Tibor Szanyi 

 

Ehdotus direktiiviksi 

8 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

kansalliset hallinnolliset 

kilpailuviranomaiset voivat SEUT-

sopimuksen 101 ja 102 artiklaa 

soveltaessaan vaatia päätöksellään 

yrityksiä ja yritysten yhteenliittymiä 

toimittamaan kaikki tarvittavat tiedot tietyn 

määräajan kuluessa. Tämä velvoite kattaa 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

kansalliset hallinnolliset 

kilpailuviranomaiset voivat SEUT-

sopimuksen 101 ja 102 artiklaa 

soveltaessaan vaatia yrityksiä ja yritysten 

yhteenliittymiä toimittamaan kaikki 

tarvittavat tiedot tietyn määräajan kuluessa. 

Tämä velvoite kattaa tiedot, jotka ovat 
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tiedot, jotka ovat yrityksen ja yritysten 

yhteenliittymän saatavilla. 

yrityksen ja yritysten yhteenliittymän 

saatavilla. 

Or. en 

 

Tarkistus  173 

Alfred Sant 

 

Ehdotus direktiiviksi 

8 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

kansalliset hallinnolliset 

kilpailuviranomaiset voivat SEUT-

sopimuksen 101 ja 102 artiklaa 

soveltaessaan vaatia päätöksellään 

yrityksiä ja yritysten yhteenliittymiä 

toimittamaan kaikki tarvittavat tiedot tietyn 

määräajan kuluessa. Tämä velvoite kattaa 

tiedot, jotka ovat yrityksen ja yritysten 

yhteenliittymän saatavilla. 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

kansalliset hallinnolliset 

kilpailuviranomaiset voivat SEUT-

sopimuksen 101 ja 102 artiklaa 

soveltaessaan pyytää yrityksiä ja yritysten 

yhteenliittymiä toimittamaan kaikki 

tarvittavat tiedot tietyn määräajan kuluessa. 

Tämä velvoite kattaa tiedot, jotka ovat 

yrityksen ja yritysten yhteenliittymän 

saatavilla. 

Or. en 

 

Tarkistus  174 

Pervenche Berès, Tibor Szanyi 

 

Ehdotus direktiiviksi 

9 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että jos 

kansalliset kilpailuviranomaiset toteavat, 

että SEUT-sopimuksen 101 tai 102 artiklaa 

rikotaan, ne voivat päätöksellään määrätä 

kyseiset yritykset ja yritysten 

yhteenliittymät lopettamaan todetun 

rikkomisen. Tässä tarkoituksessa ne voivat 

määrätä toteuttamaan kaikki toimintaa 

koskevat tai rakenteelliset 

korjaustoimenpiteet, jotka ovat 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että jos 

kansalliset kilpailuviranomaiset toteavat, 

että SEUT-sopimuksen 101 tai 102 artiklaa 

rikotaan, ne voivat päätöksellään määrätä 

kyseiset yritykset ja yritysten 

yhteenliittymät lopettamaan todetun 

rikkomisen. Tässä tarkoituksessa ne voivat 

määrätä toteuttamaan kaikki toimintaa 

koskevat tai rakenteelliset 

korjaustoimenpiteet, jotka ovat 
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oikeasuhteisia rikkomiseen nähden ja 

välttämättömiä sen tosiasialliselle 

lopettamiselle. 

oikeasuhteisia rikkomiseen nähden ja 

välttämättömiä sen tosiasialliselle 

lopettamiselle. Rakenteellisia 

korjaustoimenpiteitä voidaan määrätä 

vain joko silloin, kun ei ole olemassa yhtä 

tehokasta toimintaa koskevaa keinoa 

menettelyn korjaamiseksi, tai kun mikä 

tahansa yhtä tehokas toimintaa koskeva 

korjaustoimenpide olisi asianomaiselle 

yritykselle raskaampi kuin kyseessä oleva 

rakenteellinen toimenpide. 

Or. en 

 

Tarkistus  175 

Anne Sander 

 

Ehdotus direktiiviksi 

10 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

kansalliset hallinnolliset 

kilpailuviranomaiset voivat omasta 

aloitteestaan määrätä päätöksellään 

yrityksille väliaikaisia toimenpiteitä, 

ainakin kiireellisissä tapauksissa, joissa 

vaarana on, että kilpailulle aiheutuu 

vakavaa ja peruuttamatonta haittaa, jos ensi 

näkemältä on todettavissa, että kyse on 

SEUT-sopimuksen 101 tai 102 artiklan 

rikkomisesta. Tällaista päätöstä sovelletaan 

määrätyn ajanjakson ajan ja sen 

voimassaoloa voidaan jatkaa sikäli kuin se 

on tarpeen ja asianmukaista. 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

kansalliset hallinnolliset 

kilpailuviranomaiset voivat omasta 

aloitteestaan määrätä päätöksellään 

yrityksille väliaikaisia toimenpiteitä, myös 

kiireellisissä tapauksissa, joissa vaarana on, 

että kilpailulle aiheutuu vakavaa ja 

peruuttamatonta haittaa, jos ensi näkemältä 

on todettavissa, että kyse on SEUT-

sopimuksen 101 tai 102 artiklan 

rikkomisesta. Tällaista päätöstä sovelletaan 

määrätyn ajanjakson ajan ja sen 

voimassaoloa voidaan jatkaa sikäli kuin se 

on tarpeen ja asianmukaista. Yrityksillä tai 

yritysten yhteenliittymillä on 

mahdollisuus hakea väliaikaisiin 

toimenpiteisiin muutosta kansallisessa 

oikeusviranomaisessa kiireellistä 

menettelyä noudattaen. 

Or. fr 
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Tarkistus  176 

Thierry Cornillet 

 

Ehdotus direktiiviksi 

10 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

kansalliset hallinnolliset 

kilpailuviranomaiset voivat omasta 

aloitteestaan määrätä päätöksellään 

yrityksille väliaikaisia toimenpiteitä, 

ainakin kiireellisissä tapauksissa, joissa 

vaarana on, että kilpailulle aiheutuu 

vakavaa ja peruuttamatonta haittaa, jos ensi 

näkemältä on todettavissa, että kyse on 

SEUT-sopimuksen 101 tai 102 artiklan 

rikkomisesta. Tällaista päätöstä 

sovelletaan määrätyn ajanjakson ajan ja 

sen voimassaoloa voidaan jatkaa sikäli 

kuin se on tarpeen ja asianmukaista. 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

kansalliset hallinnolliset 

kilpailuviranomaiset voivat omasta 

aloitteestaan määrätä päätöksellään 

yrityksille väliaikaisia toimenpiteitä 

kiireellisissä tapauksissa, joissa vaarana on, 

että kilpailulle aiheutuu vakavaa ja 

peruuttamatonta haittaa, jos ensi näkemältä 

on todettavissa, että kyse on SEUT-

sopimuksen 101 tai 102 artiklan 

rikkomisesta. Tällaisen päätöksen on 

oltava oikeasuhteinen ja perusteltu, sitä 
sovelletaan kohtuullisen ajanjakson ajan ja 

sen voimassaoloa voidaan jatkaa sikäli 

kuin se on tarpeen ja asianmukaista. 

Yrityksillä on oltava mahdollisuus hakea 

väliaikaisiin toimenpiteisiin muutosta 

kansallisessa oikeusviranomaisessa 

kiireellistä menettelyä noudattaen. 

Or. en 

Perustelu 

Tilapäiset toimenpiteet ovat poikkeuksellisia toimenpiteitä. Niitä olisi määrättävä vain 

ongelmallisimmissa ja kiireellisimmissä tilanteissa, ja niiden olisi oltava kohtuullisia, 

oikeasuhteisia ja perusteltuja, jotta vältetään suhteettomat riskit kyseisille yrityksille. 

Yrityksillä on oltava mahdollisuus hakea niihin muutosta, jotta puolustautumisoikeudet 

tulevat turvatuiksi. 

 

Tarkistus  177 

Michel Reimon 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus direktiiviksi 

10 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 
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Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

kansalliset hallinnolliset 

kilpailuviranomaiset voivat omasta 

aloitteestaan määrätä päätöksellään 

yrityksille väliaikaisia toimenpiteitä, 

ainakin kiireellisissä tapauksissa, joissa 

vaarana on, että kilpailulle aiheutuu 

vakavaa ja peruuttamatonta haittaa, jos ensi 

näkemältä on todettavissa, että kyse on 

SEUT-sopimuksen 101 tai 102 artiklan 

rikkomisesta. Tällaista päätöstä sovelletaan 

määrätyn ajanjakson ajan ja sen 

voimassaoloa voidaan jatkaa sikäli kuin se 

on tarpeen ja asianmukaista. 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

kansalliset hallinnolliset 

kilpailuviranomaiset voivat omasta 

aloitteestaan määrätä päätöksellään 

yrityksille väliaikaisia toimenpiteitä, myös 

kiireellisissä tapauksissa, joissa vaarana on, 

että kilpailulle aiheutuu vakavaa ja 

peruuttamatonta haittaa, jos ensi näkemältä 

on todettavissa, että kyse on SEUT-

sopimuksen 101 tai 102 artiklan 

rikkomisesta. Tällaista päätöstä 

sovelletaan, kunnes asiassa on hyväksytty 

lopullinen päätös, ja sen voimassaoloa 

voidaan jatkaa sikäli kuin se on tarpeen ja 

asianmukaista. Päätöstä voidaan edelleen 

soveltaa myös tapauksissa, joissa komissio 

on päättänyt avata tapauksen, ja sitä 

voidaan soveltaa lopullisen päätöksen 

hyväksymiseen asti. 

Or. en 

 

Tarkistus  178 

Alfred Sant 

 

Ehdotus direktiiviksi 

10 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

kansalliset hallinnolliset 

kilpailuviranomaiset voivat omasta 

aloitteestaan määrätä päätöksellään 

yrityksille väliaikaisia toimenpiteitä, 

ainakin kiireellisissä tapauksissa, joissa 

vaarana on, että kilpailulle aiheutuu 

vakavaa ja peruuttamatonta haittaa, jos ensi 

näkemältä on todettavissa, että kyse on 

SEUT-sopimuksen 101 tai 102 artiklan 

rikkomisesta. Tällaista päätöstä sovelletaan 

määrätyn ajanjakson ajan ja sen 

voimassaoloa voidaan jatkaa sikäli kuin se 

on tarpeen ja asianmukaista. 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

kansalliset hallinnolliset 

kilpailuviranomaiset voivat omasta 

aloitteestaan määrätä yrityksille 

väliaikaisia toimenpiteitä, ainakin 

kiireellisissä tapauksissa, joissa vaarana on, 

että kilpailulle aiheutuu vakavaa ja 

peruuttamatonta haittaa, jos ensi näkemältä 

on todettavissa, että kyse on SEUT-

sopimuksen 101 tai 102 artiklan 

rikkomisesta. Tällaista päätöstä sovelletaan 

määrätyn ajanjakson ajan ja sen 

voimassaoloa voidaan jatkaa sikäli kuin se 

on tarpeen ja asianmukaista. Euroopan 

kilpailuviranomaisten verkostolle on 
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tiedotettava asianmukaisesti tällaisista 

toimenpiteistä ja niiden etenemisestä. 

Or. en 

 

Tarkistus  179 

Pervenche Berès, Tibor Szanyi 

 

Ehdotus direktiiviksi 

10 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

kansalliset hallinnolliset 

kilpailuviranomaiset voivat omasta 

aloitteestaan määrätä päätöksellään 

yrityksille väliaikaisia toimenpiteitä, 

ainakin kiireellisissä tapauksissa, joissa 

vaarana on, että kilpailulle aiheutuu 

vakavaa ja peruuttamatonta haittaa, jos ensi 

näkemältä on todettavissa, että kyse on 

SEUT-sopimuksen 101 tai 102 artiklan 

rikkomisesta. Tällaista päätöstä sovelletaan 

määrätyn ajanjakson ajan ja sen 

voimassaoloa voidaan jatkaa sikäli kuin se 

on tarpeen ja asianmukaista. 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

kansalliset hallinnolliset 

kilpailuviranomaiset voivat omasta 

aloitteestaan määrätä päätöksellään 

yrityksille väliaikaisia toimenpiteitä, 

ainakin kiireellisissä tapauksissa, joissa 

vaarana on, että kilpailulle aiheutuu 

vakavaa ja peruuttamatonta haittaa, jos ensi 

näkemältä on todettavissa, että kyse on 

SEUT-sopimuksen 101 tai 102 artiklan 

rikkomisesta. Tällaista päätöstä sovelletaan 

joko määrätyn ajanjakson ajan, jolloin sen 

voimassaoloa voidaan jatkaa, tai lopullisen 

päätöksen tekemiseen asti. 

Or. en 

 

Tarkistus  180 

Markus Ferber 

 

Ehdotus direktiiviksi 

10 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

kyseiset yritykset voivat pyytää 

kansallisten hallinnollisten 

kilpailuviranomaisten määräämien 

tilapäisten toimenpiteiden 

uudelleentarkastelua asiasta vastaavan 
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hallinto-oikeuden nopeutetussa 

menettelyssä. 

Or. de 

 

Tarkistus  181 

Michel Reimon 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus direktiiviksi 

11 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

menettelyissä, jotka on käynnistetty 

tarkoituksena tehdä päätös, jossa SEUT-

sopimuksen 101 tai 102 artiklan 

rikkominen määrätään lopetettavaksi, 

kansalliset kilpailuviranomaiset voivat 

päätöksellään tehdä yritysten 

viranomaisten toteamien huolenaiheiden 

poistamiseksi esittämät sitoumukset 

velvoittaviksi. Päätös voidaan tehdä 

määräajaksi, ja siinä on todettava, ettei 

kyseisen kansallisen kilpailuviranomaisen 

jatkotoimille ole enää perusteita. 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

menettelyissä, jotka on käynnistetty 

tarkoituksena tehdä päätös, jossa SEUT-

sopimuksen 101 tai 102 artiklan 

rikkominen määrätään lopetettavaksi, 

kansalliset kilpailuviranomaiset voivat 

päätöksellään tehdä yritysten 

viranomaisten toteamien huolenaiheiden 

poistamiseksi esittämät sitoumukset 

velvoittaviksi. Päätös voidaan tehdä 

määräajaksi, ja siinä on todettava, ettei 

kyseisen kansallisen kilpailuviranomaisen 

jatkotoimille ole enää perusteita. 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

kansallisilla kilpailuviranomaisilla on 

riittävät valtuudet seurata tällaisten 

sitoumusten asianmukaista 

täytäntöönpanoa. 

Or. en 

 

Tarkistus  182 

Joachim Starbatty 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus direktiiviksi 

11 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 
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Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

menettelyissä, jotka on käynnistetty 

tarkoituksena tehdä päätös, jossa SEUT-

sopimuksen 101 tai 102 artiklan 

rikkominen määrätään lopetettavaksi, 

kansalliset kilpailuviranomaiset voivat 

päätöksellään tehdä yritysten 

viranomaisten toteamien huolenaiheiden 

poistamiseksi esittämät sitoumukset 

velvoittaviksi. Päätös voidaan tehdä 

määräajaksi, ja siinä on todettava, ettei 

kyseisen kansallisen kilpailuviranomaisen 

jatkotoimille ole enää perusteita. 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

menettelyissä, jotka on käynnistetty 

tarkoituksena tehdä päätös, jossa SEUT-

sopimuksen 101 tai 102 artiklan 

rikkominen määrätään lopetettavaksi, 

kansalliset kilpailuviranomaiset voivat 

markkinatoimijoiden näkemyksiä 

kuultuaan tehdä päätöksellään yritysten 

viranomaisten toteamien huolenaiheiden 

poistamiseksi esittämät sitoumukset 

velvoittaviksi. Päätös voidaan tehdä 

määräajaksi, ja siinä on todettava, ettei 

kyseisen kansallisen kilpailuviranomaisen 

jatkotoimille ole enää perusteita. 

Or. en 

Perustelu 

Olisi varmistettava, että kansallisilla kilpailuviranomaisilla on tehokkaat keinot kuulla 

muiden markkinatoimijoiden näkemyksiä siitä, että otetaanko ehdotetuissa sitoumuksissa 

huomioon kilpailua koskevat huolenaiheet, puuttumatta liiaksi siihen, miten jäsenvaltiot 

päättävät tämän toteuttaa.  

 

Tarkistus  183 

Andreas Schwab 

 

Ehdotus direktiiviksi 

11 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

menettelyissä, jotka on käynnistetty 

tarkoituksena tehdä päätös, jossa SEUT-

sopimuksen 101 tai 102 artiklan 

rikkominen määrätään lopetettavaksi, 

kansalliset kilpailuviranomaiset voivat 

päätöksellään tehdä yritysten 

viranomaisten toteamien huolenaiheiden 

poistamiseksi esittämät sitoumukset 

velvoittaviksi. Päätös voidaan tehdä 

määräajaksi, ja siinä on todettava, ettei 

kyseisen kansallisen kilpailuviranomaisen 

jatkotoimille ole enää perusteita. 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

menettelyissä, jotka on käynnistetty 

tarkoituksena tehdä päätös, jossa SEUT-

sopimuksen 101 tai 102 artiklan 

rikkominen määrätään lopetettavaksi, 

kansalliset kilpailuviranomaiset voivat 

markkinatoimijoiden näkemyksiä 

kuultuaan tehdä päätöksellään yritysten 

viranomaisten toteamien huolenaiheiden 

poistamiseksi esittämät sitoumukset 

velvoittaviksi. Päätös voidaan tehdä 

määräajaksi, ja siinä on todettava, ettei 

kyseisen kansallisen kilpailuviranomaisen 

jatkotoimille ole enää perusteita. 
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Or. en 

Perustelu 

Tarkistuksella korvataan selvennyksen vuoksi tarkistus 31 (mietintöluonnos). 

 

Tarkistus  184 

Neena Gill 

 

Ehdotus direktiiviksi 

11 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

kansallisilla kilpailuviranomaisilla on 

tosiasialliset valtuudet seurata 

sitoumuksia koskevien päätösten 

täytäntöönpanoa. 

Or. en 

 

Tarkistus  185 

Michel Reimon 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus direktiiviksi 

12 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

1. Rajoittamatta seuraamusten 

määräämistä rikosoikeudellisissa 

oikeudenkäyntimenettelyissä koskevan 

jäsenvaltioiden kansallisen lainsäädännön 

soveltamista, jäsenvaltioiden on 

varmistettava, että kansalliset hallinnolliset 

kilpailuviranomaiset voivat joko määrätä 

hallinnollisessa menettelyssä tehdyllä 

päätöksellä tai pyytää muussa kuin 

rikosoikeudellisessa 

oikeudenkäyntimenettelyssä määräämään 

yrityksille tai yritysten yhteenliittymille 

sakkoja, jotka ovat tehokkaita, 

oikeasuhteisia ja varoittavia, jos ne 

1. Rajoittamatta seuraamusten 

määräämistä rikosoikeudellisissa 

oikeudenkäyntimenettelyissä koskevan 

jäsenvaltioiden kansallisen lainsäädännön 

soveltamista, jäsenvaltioiden on 

varmistettava, että kansalliset hallinnolliset 

kilpailuviranomaiset voivat joko määrätä 

hallinnollisessa menettelyssä tai pyytää 

muussa kuin rikosoikeudellisessa 

oikeudenkäyntimenettelyssä määräämään 

yrityksille tai yritysten yhteenliittymille 

sakkoja, jotka ovat tehokkaita, 

oikeasuhteisia ja varoittavia, jos ne 



 

PE613.265v01-00 94/140 AM\1138283FI.docx 

FI 

tahallaan tai tuottamuksesta rikkovat 

SEUT-sopimuksen 101 tai 102 artiklaa. 

tahallaan tai tuottamuksesta rikkovat 

SEUT-sopimuksen 101 tai 102 artiklaa. 

Or. en 

Perustelu 

Päätöstä koskeva velvoite velvoittaisi jotkut kansalliset kilpailuviranomaiset ottamaan 

johtokuntansa menettelyyn, joten tätä pidetään liian rajoittavana. 

 

Tarkistus  186 

Othmar Karas 

 

Ehdotus direktiiviksi 

12 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

1. Rajoittamatta seuraamusten 

määräämistä rikosoikeudellisissa 

oikeudenkäyntimenettelyissä koskevan 

jäsenvaltioiden kansallisen lainsäädännön 

soveltamista, jäsenvaltioiden on 

varmistettava, että kansalliset hallinnolliset 

kilpailuviranomaiset voivat joko määrätä 

hallinnollisessa menettelyssä tehdyllä 
päätöksellä tai pyytää muussa kuin 

rikosoikeudellisessa 

oikeudenkäyntimenettelyssä määräämään 

yrityksille tai yritysten yhteenliittymille 

sakkoja, jotka ovat tehokkaita, 

oikeasuhteisia ja varoittavia, jos ne 

tahallaan tai tuottamuksesta rikkovat 

SEUT-sopimuksen 101 tai 102 artiklaa. 

1. Rajoittamatta seuraamusten 

määräämistä rikosoikeudellisissa 

oikeudenkäyntimenettelyissä koskevan 

jäsenvaltioiden kansallisen lainsäädännön 

soveltamista, jäsenvaltioiden on 

varmistettava, että kansalliset hallinnolliset 

kilpailuviranomaiset voivat joko määrätä 

omassa menettelyssään tekemällään 
päätöksellä tai pyytää muussa kuin 

rikosoikeudellisessa 

oikeudenkäyntimenettelyssä määräämään 

yrityksille tai yritysten yhteenliittymille 

sakkoja, jotka ovat tehokkaita, 

oikeasuhteisia ja varoittavia, jos ne 

tahallaan tai tuottamuksesta rikkovat 

SEUT-sopimuksen 101 tai 102 artiklaa. 

Or. de 

Perustelu 

Koska jäsenvaltiot säätävät, että niiden kansalliset hallinnolliset kilpailuviranomaiset 

hyväksyvät sakkopäätöksiä rikosoikeudellisen kaltaisessa menettelyssä, tällä tarkistuksella 

pyritään varmistamaan, että jäsenvaltiot eivät joudu ottamaan käyttöön uusia 

prosessioikeuksia. 
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Tarkistus  187 

Pervenche Berès, Tibor Szanyi 

 

Ehdotus direktiiviksi 

12 artikla – 2 kohta – johdantokappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

2. Rajoittamatta seuraamusten 

määräämistä rikosoikeudellisissa 

oikeudenkäyntimenettelyissä koskevan 

jäsenvaltioiden kansallisen lainsäädännön 

soveltamista, jäsenvaltioiden on 

varmistettava, että kansalliset hallinnolliset 

kilpailuviranomaiset voivat joko määrätä 

hallinnollisessa menettelyssä tehdyllä 

päätöksellä tai pyytää muussa kuin 

rikosoikeudellisessa 

oikeudenkäyntimenettelyssä määräämään 

yrityksille tai yritysten yhteenliittymille 

sakkoja, jotka ovat tehokkaita, 

oikeasuhteisia ja varoittavia ja jotka 

määritetään suhteessa niiden 

kokonaisliikevaihtoon, jos tahallaan tai 

tuottamuksesta 

2. Rajoittamatta seuraamusten 

määräämistä rikosoikeudellisissa 

oikeudenkäyntimenettelyissä koskevan 

jäsenvaltioiden kansallisen lainsäädännön 

soveltamista, jäsenvaltioiden on 

varmistettava, että kansalliset hallinnolliset 

kilpailuviranomaiset voivat joko määrätä 

hallinnollisessa menettelyssä tehdyllä 

päätöksellä tai pyytää muussa kuin 

rikosoikeudellisessa 

oikeudenkäyntimenettelyssä määräämään 

yrityksille tai yritysten yhteenliittymille 

sakkoja, jotka ovat tehokkaita, 

oikeasuhteisia ja varoittavia ja jotka 

määritetään suhteessa niiden 

maailmanlaajuiseen 

kokonaisliikevaihtoon, jos tahallaan tai 

tuottamuksesta 

Or. en 

 

Tarkistus  188 

Othmar Karas 

 

Ehdotus direktiiviksi 

12 artikla – 2 kohta – johdantokappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

2. Rajoittamatta seuraamusten 

määräämistä rikosoikeudellisissa 

oikeudenkäyntimenettelyissä koskevan 

jäsenvaltioiden kansallisen lainsäädännön 

soveltamista, jäsenvaltioiden on 

varmistettava, että kansalliset hallinnolliset 

kilpailuviranomaiset voivat joko määrätä 

hallinnollisessa menettelyssä tehdyllä 
päätöksellä tai pyytää muussa kuin 

2. Rajoittamatta seuraamusten 

määräämistä rikosoikeudellisissa 

oikeudenkäyntimenettelyissä koskevan 

jäsenvaltioiden kansallisen lainsäädännön 

soveltamista, jäsenvaltioiden on 

varmistettava, että kansalliset hallinnolliset 

kilpailuviranomaiset voivat joko määrätä 

omassa menettelyssään tekemällään 
päätöksellä tai pyytää muussa kuin 
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rikosoikeudellisessa 

oikeudenkäyntimenettelyssä määräämään 

yrityksille tai yritysten yhteenliittymille 

sakkoja, jotka ovat tehokkaita, 

oikeasuhteisia ja varoittavia ja jotka 

määritetään suhteessa niiden 

kokonaisliikevaihtoon, jos tahallaan tai 

tuottamuksesta 

rikosoikeudellisessa 

oikeudenkäyntimenettelyssä määräämään 

yrityksille tai yritysten yhteenliittymille 

sakkoja, jotka ovat tehokkaita, 

oikeasuhteisia ja varoittavia ja jotka 

määritetään suhteessa niiden 

kokonaisliikevaihtoon, jos tahallaan tai 

tuottamuksesta 

Or. de 

Perustelu 

Koska jäsenvaltiot säätävät, että niiden kansalliset hallinnolliset kilpailuviranomaiset 

hyväksyvät sakkopäätöksiä rikosoikeudellisen kaltaisessa menettelyssä, tällä tarkistuksella 

pyritään varmistamaan, että jäsenvaltiot eivät joudu ottamaan käyttöön uusia 

prosessioikeuksia. 

 

Tarkistus  189 

Michel Reimon 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus direktiiviksi 

12 artikla – 2 kohta – johdantokappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

2. Rajoittamatta seuraamusten 

määräämistä rikosoikeudellisissa 

oikeudenkäyntimenettelyissä koskevan 

jäsenvaltioiden kansallisen lainsäädännön 

soveltamista, jäsenvaltioiden on 

varmistettava, että kansalliset hallinnolliset 

kilpailuviranomaiset voivat joko määrätä 

hallinnollisessa menettelyssä tehdyllä 

päätöksellä tai pyytää muussa kuin 

rikosoikeudellisessa 

oikeudenkäyntimenettelyssä määräämään 

yrityksille tai yritysten yhteenliittymille 

sakkoja, jotka ovat tehokkaita, 

oikeasuhteisia ja varoittavia ja jotka 

määritetään suhteessa niiden 

kokonaisliikevaihtoon, jos tahallaan tai 

tuottamuksesta 

2. Rajoittamatta seuraamusten 

määräämistä rikosoikeudellisissa 

oikeudenkäyntimenettelyissä koskevan 

jäsenvaltioiden kansallisen lainsäädännön 

soveltamista, jäsenvaltioiden on 

varmistettava, että kansalliset hallinnolliset 

kilpailuviranomaiset voivat joko määrätä 

hallinnollisessa menettelyssä tai pyytää 

muussa kuin rikosoikeudellisessa 

oikeudenkäyntimenettelyssä määräämään 

yrityksille tai yritysten yhteenliittymille 

sakkoja, jotka ovat tehokkaita, 

oikeasuhteisia ja varoittavia ja jotka 

määritetään suhteessa niiden 

kokonaisliikevaihtoon, jos tahallaan tai 

tuottamuksesta 

Or. en 
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Perustelu 

Päätöstä koskeva velvoite velvoittaisi jotkut kansalliset kilpailuviranomaiset ottamaan 

johtokuntansa menettelyyn, joten tätä pidetään liian rajoittavana. 

 

Tarkistus  190 

Pervenche Berès, Tibor Szanyi 

 

Ehdotus direktiiviksi 

12 artikla – 2 kohta – d alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

d) ne antavat virheellisiä, puutteellisia 

tai harhaanjohtavia tietoja vastatessaan 

8 artiklassa tarkoitetussa päätöksessä 

esitettyyn pyyntöön tai eivät toimita tietoja 

asetetussa määräajassa; 

d) ne antavat virheellisiä, puutteellisia 

tai harhaanjohtavia tietoja vastatessaan 

8 artiklassa tarkoitettuun pyyntöön tai 

eivät toimita tietoja asetetussa määräajassa; 

Or. en 

 

Tarkistus  191 

Andreas Schwab 

 

Ehdotus direktiiviksi 

12 artikla – 2 kohta – e alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

e) ne eivät noudata 10 ja 11 artiklassa 

tarkoitettua päätöstä. 

e) ne eivät noudata 9, 10 ja 11 

artiklassa tarkoitettua päätöstä. 

Or. en 

 

Tarkistus  192 

Neena Gill 

 

Ehdotus direktiiviksi 

12 artikla – 3 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 
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3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että yrityksen käsitettä sovelletaan 

määrättäessä sakkoja emoyhtiöille ja 

yritysten oikeudellisille ja taloudellisille 

seuraajille. 

3. Vähentääkseen riskiä, että sakot 

voidaan välttää yritysten 

uudelleenjärjestelyn avulla, 

jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

yrityksen käsitettä sovelletaan määrättäessä 

sakkoja emoyhtiöille ja yritysten 

oikeudellisille ja taloudellisille seuraajille. 

Or. en 

 

Tarkistus  193 

Michel Reimon 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus direktiiviksi 

13 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että kansalliset kilpailuviranomaiset ottavat 

huomioon sekä rikkomisen vakavuuden 

että sen keston, kun ne määrittävät SEUT-

sopimuksen 101 tai 102 artiklan 

rikkomisesta määrättävän sakon määrän. 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että kansalliset kilpailuviranomaiset ottavat 

huomioon sekä rikkomisen vakavuuden 

että sen keston ja kielletyn toiminnan 

toistumisen, kun ne määrittävät SEUT-

sopimuksen 101 tai 102 artiklan 

rikkomisesta määrättävän sakon määrän. 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

yrityksen sovintoratkaisun perusteella 

maksamia korvausmaksuja ei saa 

missään tapauksessa vähentää sakon 

määrästä. 

Or. en 

 

Tarkistus  194 

Markus Ferber 

 

Ehdotus direktiiviksi 

13 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että kansalliset kilpailuviranomaiset ottavat 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että kansalliset kilpailuviranomaiset ottavat 
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huomioon sekä rikkomisen vakavuuden 

että sen keston, kun ne määrittävät SEUT-

sopimuksen 101 tai 102 artiklan 

rikkomisesta määrättävän sakon määrän. 

huomioon sekä rikkomisen vakavuuden 

että sen keston ja kyseisen yrityksen koon 

ja markkinavoiman, kun ne määrittävät 

SEUT-sopimuksen 101 tai 102 artiklan 

rikkomisesta määrättävän sakon määrän. 

Or. de 

 

Tarkistus  195 

Joachim Starbatty 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus direktiiviksi 

13 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 1 a. Kansalliset kilpailuviranomaiset 

voivat rikkomista koskevan sakon määrää 

määrittäessään ottaa huomioon 

direktiivin 2014/104/EU 18 artiklan 

3 kohdan mukaisesti sovintoratkaisun 

perusteella mahdollisesti maksetun 

korvauksen. 

Or. en 

 

Tarkistus  196 

Fulvio Martusciello, Lara Comi 

 

Ehdotus direktiiviksi 

13 artikla – 2 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että jos yritysten yhteenliittymälle on 

määrätty sakko, jossa otetaan huomioon 

siihen kuuluvien yritysten liikevaihto, eikä 

yhteenliittymä ole maksukykyinen, 

yhteenliittymän on vaadittava siihen 

kuuluvilta yrityksiltä osuuksia sakon 

maksamiseksi. 

Poistetaan. 
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Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

sakon täysimääräisen maksamisen sitä 

edellyttäessä kansallisilla 

kilpailuviranomaisilla on oikeus vaatia, 

että minkä tahansa yrityksen, jonka 

edustajat olivat yhteenliittymän 

päätöksentekoelimen jäseniä, on 

maksettava maksamatta olevan sakon 

määrä. Siinä määrin kuin se on vielä 

tarpeen, kansallisilla 

kilpailuviranomaisilla on myös oltava 

oikeus vaatia, että minkä tahansa 

yhteenliittymään kuuluvan yrityksen, joka 

toimi markkinoilla, joilla rikkominen 

tapahtui, on maksettava maksamatta 

olevan sakon määrä. Maksua ei 

kuitenkaan voi vaatia niiltä 

yhteenliittymään kuuluvilta yrityksiltä, 

jotka eivät olleet osallisina rikkomisessa 

ja joko eivät olleet siitä tietoisia tai olivat 

vetäytyneet siitä aktiivisesti ennen 

tutkimuksen alkamista. 

 

Or. en 

 

Tarkistus  197 

Pervenche Berès, Tibor Szanyi 

 

Ehdotus direktiiviksi 

13 artikla – 2 kohta – 2 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

sakon täysimääräisen maksamisen sitä 

edellyttäessä kansallisilla 

kilpailuviranomaisilla on oikeus vaatia, että 

minkä tahansa yrityksen, jonka edustajat 

olivat yhteenliittymän 

päätöksentekoelimen jäseniä, on 

maksettava maksamatta olevan sakon 

määrä. Siinä määrin kuin se on vielä 

tarpeen, kansallisilla kilpailuviranomaisilla 

on myös oltava oikeus vaatia, että minkä 

tahansa yhteenliittymään kuuluvan 

yrityksen, joka toimi markkinoilla, joilla 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

sakon täysimääräisen maksamisen sitä 

edellyttäessä kansallisilla 

kilpailuviranomaisilla on oikeus vaatia, että 

minkä tahansa yrityksen, jonka edustajat 

olivat yhteenliittymän 

päätöksentekoelimen jäseniä, on 

maksettava maksamatta olevan sakon 

määrä. Siinä määrin kuin se on vielä 

tarpeen, kansallisilla kilpailuviranomaisilla 

on myös oltava oikeus vaatia, että minkä 

tahansa yhteenliittymään kuuluvan 

yrityksen, joka toimi markkinoilla, joilla 



 

AM\1138283FI.docx 101/140 PE613.265v01-00 

 FI 

rikkominen tapahtui, on maksettava 

maksamatta olevan sakon määrä. Maksua 

ei kuitenkaan voi vaatia niiltä 

yhteenliittymään kuuluvilta yrityksiltä, 

jotka eivät olleet osallisina rikkomisessa 

ja joko eivät olleet siitä tietoisia tai olivat 

vetäytyneet siitä aktiivisesti ennen 

tutkimuksen alkamista. 

rikkominen tapahtui, on maksettava 

maksamatta olevan sakon määrä. 

Or. en 

 

Tarkistus  198 

Michel Reimon 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus direktiiviksi 

13 artikla – 2 kohta – 2 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

sakon täysimääräisen maksamisen sitä 

edellyttäessä kansallisilla 

kilpailuviranomaisilla on oikeus vaatia, että 

minkä tahansa yrityksen, jonka edustajat 

olivat yhteenliittymän 

päätöksentekoelimen jäseniä, on 

maksettava maksamatta olevan sakon 

määrä. Siinä määrin kuin se on vielä 

tarpeen, kansallisilla kilpailuviranomaisilla 

on myös oltava oikeus vaatia, että minkä 

tahansa yhteenliittymään kuuluvan 

yrityksen, joka toimi markkinoilla, joilla 

rikkominen tapahtui, on maksettava 

maksamatta olevan sakon määrä. Maksua 

ei kuitenkaan voi vaatia niiltä 

yhteenliittymään kuuluvilta yrityksiltä, 

jotka eivät olleet osallisina rikkomisessa ja 

joko eivät olleet siitä tietoisia tai olivat 

vetäytyneet siitä aktiivisesti ennen 

tutkimuksen alkamista. 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

sakon täysimääräisen maksamisen sitä 

edellyttäessä kansallisilla 

kilpailuviranomaisilla on oikeus vaatia, että 

minkä tahansa yrityksen, jonka edustajat 

olivat yhteenliittymän 

päätöksentekoelimen jäseniä, on 

maksettava maksamatta olevan sakon 

määrä. Siinä määrin kuin se on vielä 

tarpeen, kansallisilla kilpailuviranomaisilla 

on myös oltava oikeus vaatia, että minkä 

tahansa yhteenliittymään kuuluvan 

yrityksen, joka toimi markkinoilla, joilla 

rikkominen tapahtui, on maksettava 

maksamatta olevan sakon määrä. Maksua 

ei kuitenkaan välttämättä vaadita niiltä 

yhteenliittymään kuuluvilta yrityksiltä, 

jotka eivät olleet osallisina rikkomisessa ja 

joko eivät olleet siitä tietoisia tai olivat 

vetäytyneet siitä aktiivisesti ennen 

tutkimuksen alkamista. 

Or. en 
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Perustelu 

Kansalliset kilpailuviranomaiset tarvitsevat harkinnanvaraa määrittäessään, kenen olisi 

maksettava sakko, kun kyseessä on yritysten yhteenliittymä. 

 

Tarkistus  199 

Neena Gill 

 

Ehdotus direktiiviksi 

13 artikla – 2 kohta – 2 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

sakon täysimääräisen maksamisen sitä 

edellyttäessä kansallisilla 

kilpailuviranomaisilla on oikeus vaatia, että 

minkä tahansa yrityksen, jonka edustajat 

olivat yhteenliittymän 

päätöksentekoelimen jäseniä, on 

maksettava maksamatta olevan sakon 

määrä. Siinä määrin kuin se on vielä 

tarpeen, kansallisilla kilpailuviranomaisilla 

on myös oltava oikeus vaatia, että minkä 

tahansa yhteenliittymään kuuluvan 

yrityksen, joka toimi markkinoilla, joilla 

rikkominen tapahtui, on maksettava 

maksamatta olevan sakon määrä. Maksua 

ei kuitenkaan voi vaatia niiltä 

yhteenliittymään kuuluvilta yrityksiltä, 

jotka eivät olleet osallisina rikkomisessa ja 

joko eivät olleet siitä tietoisia tai olivat 

vetäytyneet siitä aktiivisesti ennen 

tutkimuksen alkamista. 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

sakon täysimääräisen maksamisen sitä 

edellyttäessä kansallisilla 

kilpailuviranomaisilla on oikeus vaatia, että 

minkä tahansa yrityksen, jonka edustajat 

olivat yhteenliittymän 

päätöksentekoelimen jäseniä, on 

maksettava maksamatta olevan sakon 

määrä. Siinä määrin kuin se on vielä 

tarpeen, kansallisilla kilpailuviranomaisilla 

on myös oltava oikeus vaatia, että minkä 

tahansa yhteenliittymään kuuluvan 

yrityksen, joka toimi markkinoilla, joilla 

rikkominen tapahtui, on maksettava 

maksamatta olevan sakon määrä. Maksua 

ei kuitenkaan voi vaatia niiltä 

yhteenliittymään kuuluvilta yrityksiltä, 

jotka eivät olleet osallisina rikkomisessa ja 

olivat vetäytyneet siitä aktiivisesti ennen 

tutkimuksen alkamista. 

Or. en 

 

Tarkistus  200 

Paloma López Bermejo 

 

Ehdotus direktiiviksi 

13 artikla – 2 a kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 
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 2 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että kansalliset kilpailuviranomaiset 

ottavat rikkomista koskevan sakon 

määrää määrittäessään huomioon 

direktiivin 2014/104/EU 18 artiklan 

3 kohdan mukaisesti sovintoratkaisun 

perusteella mahdollisesti maksetun 

korvauksen. 

Or. en 

 

Tarkistus  201 

Michel Reimon 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus direktiiviksi 

14 artikla – otsikko 

 
Komission teksti Tarkistus 

Sakon enimmäismäärä Sakon määrä 

Or. en 

 

Tarkistus  202 

Paloma López Bermejo 

 

Ehdotus direktiiviksi 

14 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että sakon enimmäismääräksi, jonka 

kansallinen kilpailuviranomainen voi 

määrätä kullekin SEUT-sopimuksen 101 

tai 102 artiklan rikkomiseen osallistuneelle 

yritykselle tai yritysten yhteenliittymälle, ei 

saisi asettaa alle 10:tä prosenttia yrityksen 

tai yritysten yhteenliittymän 

maailmanlaajuisesta 

kokonaisliikevaihdosta päätöksen 

tekemistä edeltäneellä tilikaudella. 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että sakon enimmäismääräksi, jonka 

kansallinen kilpailuviranomainen voi 

määrätä kullekin SEUT-sopimuksen 101 

tai 102 artiklan rikkomiseen osallistuneelle 

yritykselle tai yritysten yhteenliittymälle, ei 

saisi asettaa alle 12:a prosenttia yrityksen 

tai yritysten yhteenliittymän 

maailmanlaajuisesta 

kokonaisliikevaihdosta päätöksen 

tekemistä edeltäneellä tilikaudella. Tämän 

ei pitäisi estää jäsenvaltioita pitämästä 
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voimassa tai ottamasta käyttöön 

korkeampaa sakon enimmäismäärää. 

Or. en 

 

Tarkistus  203 

Joachim Starbatty 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus direktiiviksi 

14 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että sakon enimmäismääräksi, jonka 

kansallinen kilpailuviranomainen voi 

määrätä kullekin SEUT-sopimuksen 

101 tai 102 artiklan rikkomiseen 

osallistuneelle yritykselle tai yritysten 

yhteenliittymälle, ei saisi asettaa alle 10:tä 

prosenttia yrityksen tai yritysten 

yhteenliittymän maailmanlaajuisesta 

kokonaisliikevaihdosta päätöksen 

tekemistä edeltäneellä tilikaudella. 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että sakon enimmäismääräksi, jonka 

kansallinen kilpailuviranomainen voi 

määrätä kullekin SEUT-sopimuksen 

101 tai 102 artiklan rikkomiseen 

osallistuneelle yritykselle tai yritysten 

yhteenliittymälle, asetetaan vähintään 

10 prosenttia yrityksen tai yritysten 

yhteenliittymän maailmanlaajuisesta 

kokonaisliikevaihdosta päätöksen 

tekemistä edeltäneellä tilikaudella. Tämän 

ei pitäisi estää jäsenvaltioita pitämästä 

voimassa tai ottamasta käyttöön 

korkeampaa sakon enimmäismäärää. 

Or. en 

Perustelu 

Näin voidaan välttää tilanne, jossa jäsenvaltiot siirtävät kilpailutapaukset komissiolle, koska 

se on ainoa toimielin, joka kykenee laskemaan sakot maailmanlaajuisen liikevaihdon 

perusteella. Jäsenvaltioiden toimintamahdollisuuksien parantamiseksi on välttämätöntä, että 

myös ne voivat määrätä sakkoja. 

 

Tarkistus  204 

Alfred Sant 

 

Ehdotus direktiiviksi 

14 artikla – 1 kohta 
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Komission teksti Tarkistus 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että sakon enimmäismääräksi, jonka 

kansallinen kilpailuviranomainen voi 

määrätä kullekin SEUT-sopimuksen 

101 tai 102 artiklan rikkomiseen 

osallistuneelle yritykselle tai yritysten 

yhteenliittymälle, ei saisi asettaa alle 10:tä 

prosenttia yrityksen tai yritysten 

yhteenliittymän maailmanlaajuisesta 

kokonaisliikevaihdosta päätöksen 

tekemistä edeltäneellä tilikaudella. 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että sakon enimmäismääräksi, jonka 

kansallinen kilpailuviranomainen voi 

määrätä kullekin SEUT-sopimuksen 

101 tai 102 artiklan rikkomiseen 

osallistuneelle yritykselle tai yritysten 

yhteenliittymälle, olisi asetettava 

10 prosenttia yrityksen tai yritysten 

yhteenliittymän asiaan liittyvästä 

liikevaihdosta jäsenvaltiossa, jossa 

rikkominen tapahtui, päätöksen tekemistä 

edeltäneellä tilikaudella. 

Or. en 

 

Tarkistus  205 

Othmar Karas 

 

Ehdotus direktiiviksi 

14 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että sakon enimmäismääräksi, jonka 

kansallinen kilpailuviranomainen voi 

määrätä kullekin SEUT-sopimuksen 

101 tai 102 artiklan rikkomiseen 

osallistuneelle yritykselle tai yritysten 

yhteenliittymälle, ei saisi asettaa alle 10:tä 

prosenttia yrityksen tai yritysten 

yhteenliittymän maailmanlaajuisesta 

kokonaisliikevaihdosta päätöksen 

tekemistä edeltäneellä tilikaudella. 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että sakon enimmäismääräksi, jonka 

kansallinen kilpailuviranomainen voi 

määrätä kullekin SEUT-sopimuksen 

101 tai 102 artiklan rikkomiseen 

osallistuneelle yritykselle tai yritysten 

yhteenliittymälle, asetetaan 10 prosenttia 

yrityksen tai yritysten yhteenliittymän 

maailmanlaajuisesta 

kokonaisliikevaihdosta päätöksen 

tekemistä edeltäneellä tilikaudella. 

Or. de 

Perustelu 

Jotta voidaan luoda koko unionissa ennakoitavissa oleva ja yhtenäinen järjestelmä, 

enimmäismääräksi olisi vahvistettava kaikissa jäsenvaltioissa 10 prosenttia. 
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Tarkistus  206 

Fulvio Martusciello, Lara Comi 

 

Ehdotus direktiiviksi 

14 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että sakon enimmäismääräksi, jonka 

kansallinen kilpailuviranomainen voi 

määrätä kullekin SEUT-sopimuksen 

101 tai 102 artiklan rikkomiseen 

osallistuneelle yritykselle tai yritysten 

yhteenliittymälle, ei saisi asettaa alle 10:tä 

prosenttia yrityksen tai yritysten 

yhteenliittymän maailmanlaajuisesta 

kokonaisliikevaihdosta päätöksen 

tekemistä edeltäneellä tilikaudella. 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että sakon enimmäismääräksi, jonka 

kansallinen kilpailuviranomainen voi 

määrätä kullekin SEUT-sopimuksen 

101 tai 102 artiklan rikkomiseen 

osallistuneelle yritykselle tai yritysten 

yhteenliittymälle, ei saisi asettaa yli 10:tä 

prosenttia yrityksen tai yritysten 

yhteenliittymän maailmanlaajuisesta 

kokonaisliikevaihdosta päätöksen 

tekemistä edeltäneellä tilikaudella. 

Or. en 

 

Tarkistus  207 

Michel Reimon 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus direktiiviksi 

14 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että sakon enimmäismääräksi, jonka 

kansallinen kilpailuviranomainen voi 

määrätä kullekin SEUT-sopimuksen 

101 tai 102 artiklan rikkomiseen 

osallistuneelle yritykselle tai yritysten 

yhteenliittymälle, ei saisi asettaa alle 10:tä 

prosenttia yrityksen tai yritysten 

yhteenliittymän maailmanlaajuisesta 

kokonaisliikevaihdosta päätöksen 

tekemistä edeltäneellä tilikaudella. 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että sakon määräksi, jonka kansallinen 

kilpailuviranomainen voi määrätä kullekin 

SEUT-sopimuksen 101 tai 102 artiklan 

rikkomiseen osallistuneelle yritykselle tai 

yritysten yhteenliittymälle, asetetaan 

vähintään 10 prosenttia yrityksen tai 

yritysten yhteenliittymän 

maailmanlaajuisesta 

kokonaisliikevaihdosta päätöksen 

tekemistä edeltäneellä tilikaudella. 

Or. en 
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Tarkistus  208 

Markus Ferber 

 

Ehdotus direktiiviksi 

14 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että sakon enimmäismääräksi, jonka 

kansallinen kilpailuviranomainen voi 

määrätä kullekin SEUT-sopimuksen 

101 tai 102 artiklan rikkomiseen 

osallistuneelle yritykselle tai yritysten 

yhteenliittymälle, ei saisi asettaa alle 10:tä 

prosenttia yrityksen tai yritysten 

yhteenliittymän maailmanlaajuisesta 

kokonaisliikevaihdosta päätöksen 

tekemistä edeltäneellä tilikaudella. 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että sakon enimmäismääräksi, jonka 

kansallinen kilpailuviranomainen voi 

määrätä kullekin SEUT-sopimuksen 

101 tai 102 artiklan rikkomiseen 

osallistuneelle yritykselle tai yritysten 

yhteenliittymälle, asetetaan enintään 

10 prosenttia yrityksen tai yritysten 

yhteenliittymän maailmanlaajuisesta 

kokonaisliikevaihdosta päätöksen 

tekemistä edeltäneellä tilikaudella. 

Or. de 

 

Tarkistus  209 

Thierry Cornillet 

 

Ehdotus direktiiviksi 

14 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että sakon enimmäismääräksi, jonka 

kansallinen kilpailuviranomainen voi 

määrätä kullekin SEUT-sopimuksen 

101 tai 102 artiklan rikkomiseen 

osallistuneelle yritykselle tai yritysten 

yhteenliittymälle, ei saisi asettaa alle 10:tä 

prosenttia yrityksen tai yritysten 

yhteenliittymän maailmanlaajuisesta 

kokonaisliikevaihdosta päätöksen 

tekemistä edeltäneellä tilikaudella. 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että sakon enimmäismäärä, jonka 

kansallinen kilpailuviranomainen voi 

määrätä kullekin SEUT-sopimuksen 

101 tai 102 artiklan rikkomiseen 

osallistuneelle yritykselle tai yritysten 

yhteenliittymälle, ei saisi ylittää 10:tä 

prosenttia yrityksen tai yritysten 

yhteenliittymän maailmanlaajuisesta 

kokonaisliikevaihdosta päätöksen 

tekemistä edeltäneellä tilikaudella. 

Or. en 
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Perustelu 

Komission määräämissä sakoissa enimmäismäärä ei saisi ylittää 10:tä prosenttia 

maailmanlaajuisesta liikevaihdosta. 

 

Tarkistus  210 

Fulvio Martusciello, Lara Comi 

 

Ehdotus direktiiviksi 

14 artikla – 2 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

2. Jos yritysten yhteenliittymän 

suorittama rikkominen liittyy sen jäsenten 

toimintaan, sakon enimmäismääräksi ei 

saa asettaa alle 10:tä prosenttia sellaisten 

jäsenten maailmanlaajuisesta 

kokonaisliikevaihdosta, jotka toimivat 

niillä markkinoilla, joihin yhteenliittymän 

suorittama rikkominen on vaikuttanut. 

Yksittäisen yrityksen rahallinen vastuu 

sakon maksusta ei kuitenkaan saa ylittää 

1 kohdan mukaisesti vahvistettua 

enimmäismäärää. 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  211 

Joachim Starbatty 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus direktiiviksi 

14 artikla – 2 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

2. Jos yritysten yhteenliittymän 

suorittama rikkominen liittyy sen jäsenten 

toimintaan, sakon enimmäismääräksi ei saa 

asettaa alle 10:tä prosenttia sellaisten 

jäsenten maailmanlaajuisesta 

kokonaisliikevaihdosta, jotka toimivat 

niillä markkinoilla, joihin yhteenliittymän 

suorittama rikkominen on vaikuttanut. 

2. Jos yritysten yhteenliittymän 

suorittama rikkominen liittyy sen jäsenten 

toimintaan, sakon enimmäismääräksi 

asetetaan vähintään 10 prosenttia 

sellaisten jäsenten maailmanlaajuisesta 

kokonaisliikevaihdosta, jotka toimivat 

niillä markkinoilla, joihin yhteenliittymän 

suorittama rikkominen on vaikuttanut. 
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Yksittäisen yrityksen rahallinen vastuu 

sakon maksusta ei kuitenkaan saa ylittää 

1 kohdan mukaisesti vahvistettua 

enimmäismäärää. 

Tämän ei pitäisi estää jäsenvaltioita 

pitämästä voimassa tai ottamasta käyttöön 

korkeampaa sakon enimmäismäärää. 

Yksittäisen yrityksen rahallinen vastuu 

sakon maksusta ei kuitenkaan saa ylittää 

1 kohdan mukaisesti vahvistettua 

enimmäismäärää. 

Or. en 

Perustelu 

Näin voidaan välttää tilanne, jossa jäsenvaltiot siirtävät kilpailutapaukset komissiolle, koska 

se on ainoa toimielin, joka kykenee laskemaan sakot maailmanlaajuisen liikevaihdon 

perusteella. Jäsenvaltioiden toimintamahdollisuuksien parantamiseksi on välttämätöntä, että 

myös ne voivat määrätä sakkoja. 

 

Tarkistus  212 

Tibor Szanyi 

 

Ehdotus direktiiviksi 

14 artikla – 2 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

2. Jos yritysten yhteenliittymän 

suorittama rikkominen liittyy sen jäsenten 

toimintaan, sakon enimmäismääräksi ei saa 

asettaa alle 10:tä prosenttia sellaisten 

jäsenten maailmanlaajuisesta 

kokonaisliikevaihdosta, jotka toimivat 

niillä markkinoilla, joihin yhteenliittymän 

suorittama rikkominen on vaikuttanut. 

Yksittäisen yrityksen rahallinen vastuu 

sakon maksusta ei kuitenkaan saa ylittää 

1 kohdan mukaisesti vahvistettua 

enimmäismäärää. 

2. Jos yritysten yhteenliittymän 

suorittama rikkominen liittyy sen jäsenten 

toimintaan, sakon enimmäismääräksi ei saa 

asettaa alle 10:tä prosenttia sellaisten 

jäsenten maailmanlaajuisesta 

kokonaisliikevaihdosta, jotka toimivat 

niillä markkinoilla, joihin yhteenliittymän 

suorittama rikkominen on vaikuttanut. 

Yksittäisen yrityksen rahallinen vastuu 

sakon maksusta ei kuitenkaan saa ylittää 

1 kohdan mukaisesti vahvistettua 

enimmäismäärää. Tämän ei pitäisi estää 

jäsenvaltioita pitämästä voimassa tai 

ottamasta käyttöön korkeampaa sakon 

enimmäismäärää. 

Or. en 
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Perustelu 

Keskeinen tekijä sakkoja määrättäessä on liikevaihto, joka voidaan ottaa huomioon sakkoa 

laskettaessa. Monet kilpailuviranomaiset voivat määrätä sakkoja vain kansallisen 

liikevaihdon perusteella, mutta se ei useinkaan kuvasta kyseisen yrityksen todellista 

taloudellista voimaa esimerkiksi, jos kyseessä ovat suuret yritysryhmät, joiden toiminta on 

kilpailunvastaista jäsenvaltiossa, jossa niiden liikevaihto on pieni. On syytä varmistaa, että 

kansalliset kilpailuviranomaiset voivat määrätä sakkoja maailmanlaajuisen liikevaihdon 

perusteella. 

 

Tarkistus  213 

Paloma López Bermejo 

 

Ehdotus direktiiviksi 

14 artikla – 2 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

2. Jos yritysten yhteenliittymän 

suorittama rikkominen liittyy sen jäsenten 

toimintaan, sakon enimmäismääräksi ei saa 

asettaa alle 10:tä prosenttia sellaisten 

jäsenten maailmanlaajuisesta 

kokonaisliikevaihdosta, jotka toimivat 

niillä markkinoilla, joihin yhteenliittymän 

suorittama rikkominen on vaikuttanut. 

Yksittäisen yrityksen rahallinen vastuu 

sakon maksusta ei kuitenkaan saa ylittää 

1 kohdan mukaisesti vahvistettua 

enimmäismäärää. 

2. Jos yritysten yhteenliittymän 

suorittama rikkominen liittyy sen jäsenten 

toimintaan, sakon enimmäismääräksi ei saa 

asettaa alle 12:ta prosenttia sellaisten 

jäsenten maailmanlaajuisesta 

kokonaisliikevaihdosta, jotka toimivat 

niillä markkinoilla, joihin yhteenliittymän 

suorittama rikkominen on vaikuttanut. 

Yksittäisen yrityksen rahallinen vastuu 

sakon maksusta ei kuitenkaan saa ylittää 

1 kohdan mukaisesti vahvistettua 

enimmäismäärää. Tämän ei pitäisi estää 

jäsenvaltioita pitämästä voimassa tai 

ottamasta käyttöön korkeampaa sakon 

enimmäismäärää. 

Or. en 

 

Tarkistus  214 

Petr Ježek, Dita Charanzová 

 

Ehdotus direktiiviksi 

14 artikla – 2 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 
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2. Jos yritysten yhteenliittymän 

suorittama rikkominen liittyy sen jäsenten 

toimintaan, sakon enimmäismääräksi ei saa 

asettaa alle 10:tä prosenttia sellaisten 

jäsenten maailmanlaajuisesta 

kokonaisliikevaihdosta, jotka toimivat 

niillä markkinoilla, joihin yhteenliittymän 

suorittama rikkominen on vaikuttanut. 

Yksittäisen yrityksen rahallinen vastuu 

sakon maksusta ei kuitenkaan saa ylittää 

1 kohdan mukaisesti vahvistettua 

enimmäismäärää. 

2. Jos yritysten yhteenliittymän 

suorittama rikkominen liittyy sen jäsenten 

toimintaan, sakon enimmäismääräksi 

asetetaan vähintään 10 prosenttia 

sellaisten jäsenten maailmanlaajuisesta 

kokonaisliikevaihdosta, jotka toimivat 

niillä markkinoilla, joihin yhteenliittymän 

suorittama rikkominen on vaikuttanut. 

Yksittäisen yrityksen rahallinen vastuu 

sakon maksusta ei kuitenkaan saa ylittää 

1 kohdan mukaisesti vahvistettua 

enimmäismäärää. 

Or. en 

 

Tarkistus  215 

Markus Ferber 

 

Ehdotus direktiiviksi 

14 artikla – 2 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

2. Jos yritysten yhteenliittymän 

suorittama rikkominen liittyy sen jäsenten 

toimintaan, sakon enimmäismääräksi ei saa 

asettaa alle 10:tä prosenttia sellaisten 

jäsenten maailmanlaajuisesta 

kokonaisliikevaihdosta, jotka toimivat 

niillä markkinoilla, joihin yhteenliittymän 

suorittama rikkominen on vaikuttanut. 

Yksittäisen yrityksen rahallinen vastuu 

sakon maksusta ei kuitenkaan saa ylittää 

1 kohdan mukaisesti vahvistettua 

enimmäismäärää. 

2. Jos yritysten yhteenliittymän 

suorittama rikkominen liittyy sen jäsenten 

toimintaan, sakon enimmäismääräksi 

asetetaan enintään 10:tä prosenttia 

sellaisten jäsenten maailmanlaajuisesta 

kokonaisliikevaihdosta, jotka toimivat 

niillä markkinoilla, joihin yhteenliittymän 

suorittama rikkominen on vaikuttanut. 

Yksittäisen yrityksen rahallinen vastuu 

sakon maksusta ei kuitenkaan saa ylittää 

1 kohdan mukaisesti vahvistettua 

enimmäismäärää. 

Or. de 

 

Tarkistus  216 

Othmar Karas 

 

Ehdotus direktiiviksi 

14 artikla – 2 kohta 
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Komission teksti Tarkistus 

2. Jos yritysten yhteenliittymän 

suorittama rikkominen liittyy sen jäsenten 

toimintaan, sakon enimmäismääräksi ei saa 

asettaa alle 10:tä prosenttia sellaisten 

jäsenten maailmanlaajuisesta 

kokonaisliikevaihdosta, jotka toimivat 

niillä markkinoilla, joihin yhteenliittymän 

suorittama rikkominen on vaikuttanut. 

Yksittäisen yrityksen rahallinen vastuu 

sakon maksusta ei kuitenkaan saa ylittää 

1 kohdan mukaisesti vahvistettua 

enimmäismäärää. 

2. Jos yritysten yhteenliittymän 

suorittama rikkominen liittyy sen jäsenten 

toimintaan, sakon enimmäismääräksi 

asetetaan 10:tä prosenttia sellaisten 

jäsenten maailmanlaajuisesta 

kokonaisliikevaihdosta, jotka toimivat 

niillä markkinoilla, joihin yhteenliittymän 

suorittama rikkominen on vaikuttanut. 

Yksittäisen yrityksen rahallinen vastuu 

sakon maksusta ei kuitenkaan saa ylittää 

1 kohdan mukaisesti vahvistettua 

enimmäismäärää. 

Or. de 

Perustelu 

Jotta voidaan luoda koko unionissa ennakoitavissa oleva ja yhtenäinen järjestelmä, 

enimmäismääräksi olisi vahvistettava kaikissa jäsenvaltioissa 10 prosenttia. 

 

Tarkistus  217 

Michel Reimon 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus direktiiviksi 

14 artikla – 2 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

2. Jos yritysten yhteenliittymän 

suorittama rikkominen liittyy sen jäsenten 

toimintaan, sakon enimmäismääräksi ei 

saa asettaa alle 10:tä prosenttia sellaisten 

jäsenten maailmanlaajuisesta 

kokonaisliikevaihdosta, jotka toimivat 

niillä markkinoilla, joihin yhteenliittymän 

suorittama rikkominen on vaikuttanut. 

Yksittäisen yrityksen rahallinen vastuu 

sakon maksusta ei kuitenkaan saa ylittää 

1 kohdan mukaisesti vahvistettua 

enimmäismäärää. 

2. Jos yritysten yhteenliittymän 

suorittama rikkominen liittyy sen jäsenten 

toimintaan, sakon määräksi asetetaan 

vähintään 10 prosenttia sellaisten jäsenten 

maailmanlaajuisesta 

kokonaisliikevaihdosta, jotka toimivat 

niillä markkinoilla, joihin yhteenliittymän 

suorittama rikkominen on vaikuttanut. 

Yksittäisen yrityksen rahallinen vastuu 

sakon maksusta ei kuitenkaan saa ylittää 

1 kohdan mukaisesti vahvistettua 

enimmäismäärää. 

Or. en 



 

AM\1138283FI.docx 113/140 PE613.265v01-00 

 FI 

 

Tarkistus  218 

Thierry Cornillet 

 

Ehdotus direktiiviksi 

14 artikla – 2 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

2. Jos yritysten yhteenliittymän 

suorittama rikkominen liittyy sen jäsenten 

toimintaan, sakon enimmäismääräksi ei 

saa asettaa alle 10:tä prosenttia sellaisten 

jäsenten maailmanlaajuisesta 

kokonaisliikevaihdosta, jotka toimivat 

niillä markkinoilla, joihin yhteenliittymän 

suorittama rikkominen on vaikuttanut. 

Yksittäisen yrityksen rahallinen vastuu 

sakon maksusta ei kuitenkaan saa ylittää 

1 kohdan mukaisesti vahvistettua 

enimmäismäärää. 

2. Jos yritysten yhteenliittymän 

suorittama rikkominen liittyy sen jäsenten 

toimintaan, sakon enimmäismäärä ei saa 

ylittää 10:tä prosenttia sellaisten jäsenten 

maailmanlaajuisesta 

kokonaisliikevaihdosta, jotka toimivat 

niillä markkinoilla, joihin yhteenliittymän 

suorittama rikkominen on vaikuttanut. 

Yksittäisen yrityksen rahallinen vastuu 

sakon maksusta ei kuitenkaan saa ylittää 

1 kohdan mukaisesti vahvistettua 

enimmäismäärää. 

Or. en 

Perustelu 

Komission määräämissä sakoissa enimmäismäärä ei saisi ylittää 10:tä prosenttia 

maailmanlaajuisesta liikevaihdosta. 

 

Tarkistus  219 

Paloma López Bermejo 

 

Ehdotus direktiiviksi 

15 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

kansallisilla hallinnollisilla 

kilpailuviranomaisilla on sellaiset 

valmiudet ja niihin sovelletaan sellaisia 

määräyksiä, että ne voivat periä 

yritykselle tai yritysten yhteenliittymälle 

määrättyjä sakkoja. 
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Or. en 

 

Tarkistus  220 

Alfred Sant 

 

Ehdotus direktiiviksi 

16 artikla – 2 kohta – johdantokappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että vapautus sakoista voidaan myöntää 

ainoastaan, jos yritys 

2. Jäsenvaltioiden on pyrittävä 

varmistamaan, että vapautus sakoista 

voidaan myöntää ainoastaan, jos yritys 

Or. en 

 

Tarkistus  221 

Othmar Karas 

 

Ehdotus direktiiviksi 

16 artikla – 2 kohta – johdantokappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että vapautus sakoista voidaan myöntää 

ainoastaan, jos yritys 

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että vapautus sakoista voidaan myöntää, 

jos yritys 

Or. de 

Perustelu 

Jäsenvaltioiden olisi voitava soveltaa johdanto-osan 10 kohdan mukaisesti soveltaa 

sakkovapautus- tai -lievennysohjelmia, jotka eivät kata ainoastaan salaisia kartelleja vaan 

myös muut SEUT-sopimuksen 101 ja 102 artiklan ja vastaavien kansallisten säännösten 

rikkomistapaukset. 

 

Tarkistus  222 

Barbara Kappel 

 

Ehdotus direktiiviksi 

16 artikla – 2 kohta – johdantokappale 
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Komission teksti Tarkistus 

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että vapautus sakoista voidaan myöntää 

ainoastaan, jos yritys 

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että vapautus sakoista voidaan myöntää, 

jos yritys 

Or. en 

 

Tarkistus  223 

Othmar Karas 

 

Ehdotus direktiiviksi 

16 artikla – 2 kohta – c alakohta – i alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

i. joiden avulla kansallinen 

kilpailuviranomainen voi hakemuksen 

vastaanotettuaan tehdä salaiseen kartelliin 

liittyvän kohdennetun tarkastuksen, jos 

kansallisella kilpailuviranomaisella ei ollut 

vielä hallussaan todisteita salaiseen 

kartelliin liittyvän tarkastuksen tekemiseksi 

tai se ei ollut jo tehnyt tällaista 

tarkastusta; tai 

i. joiden avulla kansallinen 

kilpailuviranomainen voi hakemuksen 

vastaanotettuaan tehdä salaiseen kartelliin 

liittyvän kohdennetun tarkastuksen, jos 

kansallisella kilpailuviranomaisella ei ollut 

vielä hallussaan todisteita salaiseen 

kartelliin liittyvän tarkastuksen 

tekemiseksi; tai 

Or. de 

Perustelu 

Jos käytetään ilmausta ”tai se ei ollut jo tehnyt tällaista tarkastusta”, vapautus sakosta tulee 

riippuvaiseksi siitä, onko tarkastus toimitettu, ja pienentäisi kannustinta hakea vapautusta 

sakosta. 

 

Tarkistus  224 

Barbara Kappel 

 

Ehdotus direktiiviksi 

16 artikla – 2 kohta – c alakohta – i alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

i. joiden avulla kansallinen 

kilpailuviranomainen voi hakemuksen 

vastaanotettuaan tehdä salaiseen kartelliin 

i. joiden avulla kansallinen 

kilpailuviranomainen voi hakemuksen 

vastaanotettuaan tehdä salaiseen kartelliin 
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liittyvän kohdennetun tarkastuksen, jos 

kansallisella kilpailuviranomaisella ei ollut 

vielä hallussaan todisteita salaiseen 

kartelliin liittyvän tarkastuksen tekemiseksi 

tai se ei ollut jo tehnyt tällaista 

tarkastusta; tai 

liittyvän kohdennetun tarkastuksen, jos 

kansallisella kilpailuviranomaisella ei ollut 

vielä hallussaan todisteita salaiseen 

kartelliin liittyvän tarkastuksen 

tekemiseksi; tai 

Or. en 

 

Tarkistus  225 

Michel Reimon 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus direktiiviksi 

16 artikla – 2 kohta – c alakohta – ii alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

ii. joiden avulla kansallinen 

kilpailuviranomainen katsoo pystyvänsä 

toteamaan, että kilpailuoikeutta on rikottu, 

edellyttäen että kansallisella 

kilpailuviranomaisella ei ollut vielä 

hallussaan todisteita rikkomisen 

toteamiseksi ja että mikään muu yritys ei 

ole aiemmin ollut saman kartellin 

yhteydessä oikeutettu sakoista 

vapauttamiseen 2 kohdan c alakohdan 

i alakohdan mukaisesti. 

ii. joiden avulla kansallinen 

kilpailuviranomainen katsoo pystyvänsä 

toteamaan, että kilpailuoikeutta on rikottu, 

edellyttäen että kansallisella 

kilpailuviranomaisella ei ollut vielä 

hallussaan todisteita rikkomisen 

toteamiseksi ja että mikään muu yritys ei 

ole aiemmin ollut saman kartellin 

yhteydessä oikeutettu sakoista 

vapauttamiseen Euroopan tai kansallisella 

tasolla 2 kohdan c alakohdan i alakohdan 

mukaisesti. 

Or. en 

 

Tarkistus  226 

Alfred Sant 

 

Ehdotus direktiiviksi 

17 artikla – 2 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että sakkojen lieventäminen myönnetään 

ainoastaan, jos 18 artiklassa säädetyt 

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että sakkojen lieventäminen myönnetään, 

kun 18 artiklassa säädetyt edellytykset 
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edellytykset täyttyvät ja hakija paljastaa 

osallisuutensa salaiseen kartelliin sekä 

toimittaa kansalliselle 

kilpailuviranomaiselle väitettyä salaista 

kartellia koskevia todisteita, joilla on 

merkittävää lisäarvoa näytettäessä toteen, 

että SEUT-sopimuksen 101 artiklaa tai 

vastaavaa kansallisen lainsäädännön 

säännöstä on rikottu, kun niitä verrataan 

todisteisiin, jotka olivat kansallisen 

kilpailuviranomaisen hallussa hakemuksen 

tekemisen aikaan. 

täyttyvät ja hakija paljastaa osallisuutensa 

salaiseen kartelliin sekä toimittaa 

kansalliselle kilpailuviranomaiselle 

väitettyä salaista kartellia koskevia 

todisteita, joilla on merkittävää lisäarvoa 

näytettäessä toteen, että SEUT-sopimuksen 

101 artiklaa tai vastaavaa kansallisen 

lainsäädännön säännöstä on rikottu, kun 

niitä verrataan todisteisiin, jotka olivat 

kansallisen kilpailuviranomaisen hallussa 

hakemuksen tekemisen aikaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  227 

Alfred Sant 

 

Ehdotus direktiiviksi 

18 artikla – 1 kohta – a alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

a) se lopetti osallistumisensa 

väitettyyn salaiseen kartelliin välittömästi 

hakemuksensa tekemisen jälkeen, lukuun 

ottamatta sellaista osallistumista, mikä olisi 

toimivaltaisen kansallisen 

kilpailuviranomaisen näkemyksen mukaan 

kohtuullisen välttämätöntä sen tutkinnan 

luotettavuuden säilyttämiseksi; 

a) se lopetti osallistumisensa 

väitettyyn salaiseen kartelliin välittömästi 

hakemuksensa tekemisen jälkeen tai teki 

selväksi suunnitelmansa lopettaa 

osallistumisensa, lukuun ottamatta 

sellaista osallistumista, mikä olisi 

toimivaltaisen kansallisen 

kilpailuviranomaisen näkemyksen mukaan 

kohtuullisen välttämätöntä sen tutkinnan 

luotettavuuden säilyttämiseksi; 

Or. en 

 

Tarkistus  228 

Michel Reimon 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus direktiiviksi 

18 artikla – 1 kohta – b alakohta – i alakohta 
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Komission teksti Tarkistus 

i. toimitettava kansalliselle 

kilpailuviranomaiselle välittömästi kaikki 

haltuunsa tulevat tai saatavillaan olevat 

merkitykselliset tiedot ja todisteet 

väitetystä salaisesta kartellista; 

i. toimitettava kansalliselle 

kilpailuviranomaiselle välittömästi kaikki 

haltuunsa tulevat tai saatavillaan olevat 

merkitykselliset tiedot ja todisteet 

väitetystä salaisesta kartellista, mukaan 

lukien; 

 – sakoista vapauttamista koskevan 

hakemuksen esittävän oikeushenkilön 

nimi ja osoite, 

 – kaikkien muiden väitettyyn 

salaiseen kartelliin osallistuvien tai 

osallistuneiden yritysten nimet, 

 – väitetyn salaisen kartellin 

yksityiskohtainen kuvaus, myös 

kohdetuotteet ja alueet, joihin rikkominen 

vaikuttaa, sekä väitetyn kartellitoiminnan 

kesto ja luonne, 

 – hakijan käytettävissä olevat 

todisteet väitetystä salaisesta kartellista, 

 – tiedot mahdollisista väitettyyn 

kartelliin liittyvistä aiemmista tai tulevista 

sakkovapautus- tai -

lievennyshakemuksista, jotka on esitetty 

toiselle kansalliselle 

kilpailuviranomaiselle tai komissiolle. 

Or. en 

 

Tarkistus  229 

Michel Reimon 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus direktiiviksi 

19 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

hakijat voivat hakea sakoista vapauttamista 

tai niiden lieventämistä kirjallisesti ja että 

kansallisilla kilpailuviranomaisilla on 

käytössään järjestelmä, jonka avulla ne 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

hakijat voivat hakea sakoista vapauttamista 

tai niiden lieventämistä kirjallisesti ja että 

kansallisilla kilpailuviranomaisilla on 

käytössään järjestelmä, jonka avulla ne 
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voivat hyväksyä sakkovapautus- tai -

lievennyslausuntoja joko suullisesti tai 

muilla tavoin, jotka eivät johda 

asiakirjojen, tietojen tai muun hakijan 

hallussa, huostassa tai valvonnassa olevan 

aineiston esittämiseen. 

voivat hyväksyä sakkovapautus- tai -

lievennyslausuntoja joko suullisesti tai 

muilla tavoin, jotka eivät johda 

asiakirjojen, tietojen tai muun hakijan 

hallussa, huostassa tai valvonnassa olevan 

aineiston esittämiseen. Mahdollisten 

sakkovapautus- tai -lievennyshakemusten 

perusteella on kuitenkin annettava 

ilmoitus, jossa todetaan hakemuksen 

vastaanottamisen päivämäärä ja aika. 

Or. en 

 

Tarkistus  230 

Alfred Sant 

 

Ehdotus direktiiviksi 

19 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 Kansallisten kilpailuviranomaisten, 

Euroopan kilpailuviranomaisten 

verkoston ja komission käännöstoimen 

välille olisi vahvistettava 

yhteistyöjärjestelmä tapauksissa, joissa 

tarvitaan apua asiakirjojen ja 

kirjeenvaihdon kääntämisessä tällaisissa 

tilanteissa. 

Or. en 

 

Tarkistus  231 

Michel Reimon 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus direktiiviksi 

19 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

sakkovapautus- tai -lievennyshakemukset 
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voidaan esittää millä tahansa unionin 

virallisella kielellä. 

Or. en 

 

Tarkistus  232 

Alfred Sant 

 

Ehdotus direktiiviksi 

20 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 1 a. Kansallisten 

kilpailuviranomaisten, Euroopan 

kilpailuviranomaisten verkoston ja 

komission käännöstoimen välille olisi 

vahvistettava yhteistyöjärjestelmä 

tapauksissa, joissa tarvitaan apua 

asiakirjojen ja kirjeenvaihdon 

kääntämisessä tällaisissa tilanteissa. 

Or. en 

 

Tarkistus  233 

Michel Reimon 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus direktiiviksi 

20 artikla – 2 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että kansalliset kilpailuviranomaiset voivat 

harkintansa mukaan myöntää merkinnän 

tai olla myöntämättä sitä. 

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että kansalliset kilpailuviranomaiset voivat 

harkintansa mukaan myöntää merkinnän 

tai olla myöntämättä sitä. Merkintä 

voidaan myöntää vain, jos yritys toimittaa 

kansalliselle kilpailuviranomaiselle 

seuraavat tiedot: 

 i. hakijan nimi ja osoite, 
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 ii. sakkovapautus- tai -

lievennyshakemuksen jättämiseen 

johtaneen huolenaiheen perussyy, 

 iii. kaikkien muiden väitettyyn 

salaiseen kartelliin osallistuvien tai 

osallistuneiden yritysten nimet, 

 iv. kohdetuotteet ja alueet, joihin 

rikkominen vaikuttaa, 

 v. väitetyn kartellitoiminnan kesto ja 

luonne, 

 vi. tiedot mahdollisista väitettyyn 

salaiseen kartelliin liittyvistä aiemmista 

tai tulevista sakkovapautus- tai -

lievennyshakemuksista, jotka on esitetty 

toiselle kansalliselle 

kilpailuviranomaiselle. 

Or. en 

 

Tarkistus  234 

Barbara Kappel 

 

Ehdotus direktiiviksi 

21 artikla – 3 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että kansalliset kilpailuviranomaiset 

pidättäytyvät pyytämästä hakijalta 

sellaisia väitettyyn kilpailusääntöjen 

rikkomiseen liittyviä lyhennetyn 

hakemuksen piiriin kuuluvia tietoja, jotka 

ovat muita kuin 2 kohdassa tarkoitettuja 

tietoja, ennen kuin ne vaativat 

toimittamaan täysimääräisen hakemuksen 

6 kohdan mukaisesti. 

Poistetaan. 

Or. en 
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Tarkistus  235 

Michel Reimon 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus direktiiviksi 

21 artikla – 3 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että kansalliset kilpailuviranomaiset 

pidättäytyvät pyytämästä hakijalta 

sellaisia väitettyyn kilpailusääntöjen 

rikkomiseen liittyviä lyhennetyn 

hakemuksen piiriin kuuluvia tietoja, jotka 

ovat muita kuin 2 kohdassa tarkoitettuja 

tietoja, ennen kuin ne vaativat 

toimittamaan täysimääräisen hakemuksen 

6 kohdan mukaisesti. 

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että jos kansallinen kilpailuviranomainen 

on halukas tutkimaan lyhennetyssä 

hakemuksessa mainitun tapauksen, sen 

on ilmoitettava asiasta komissiolle 

kirjallisesti 30 työpäivän kuluessa 

lyhennetyn hakemuksen 

vastaanottamisesta. Komissio ja 

kansallinen kilpailuviranomainen sopivat 

siitä, kumpi vastaa asian käsittelystä 

22 c artiklan mukaisesti. 

Or. en 

 

Tarkistus  236 

Barbara Kappel 

 

Ehdotus direktiiviksi 

21 artikla – 6 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

6. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että hakijoilla on mahdollisuus esittää 

kansallisille kilpailuviranomaisille 

täysimääräiset sakkovapautus- tai -

lievennyshakemukset, joilla täydennetään 

1 kohdassa tarkoitettuja hakemuksia, kun 

komissio on ilmoittanut kyseisille 

viranomaisille, ettei se aio ryhtyä toimiin 

koko asian tai sen osan suhteen. 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

kansallisilla kilpailuviranomaisilla on 

valtuudet määrittää kohtuullinen 

määräaika, jonka kuluessa hakijan on 

toimitettava täysimääräinen hakemus sekä 

asiaankuuluvat todisteet ja tiedot. 

6. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että hakijoilla on mahdollisuus esittää 

kansallisille kilpailuviranomaisille 

täysimääräiset sakkovapautus- tai -

lievennyshakemukset, joilla täydennetään 

1 kohdassa tarkoitettuja hakemuksia, kun 

komissio on ilmoittanut kyseisille 

viranomaisille, ettei se aio ryhtyä toimiin 

koko asian tai sen osan suhteen. Komissio 

tiedottaa kyseisille kansallisille 

kilpailuviranomaisille säännöllisesti 

tilanteesta ja tekee edellä mainitun 

päätöksen ilman aiheetonta viivästystä. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

kansallisilla kilpailuviranomaisilla on 
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valtuudet määrittää kohtuullinen 

määräaika, jonka kuluessa hakijan on 

toimitettava täysimääräinen hakemus sekä 

asiaankuuluvat todisteet ja tiedot. 

Or. en 

 

Tarkistus  237 

Michel Reimon 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus direktiiviksi 

21 artikla – 6 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

6. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että hakijoilla on mahdollisuus esittää 

kansallisille kilpailuviranomaisille 

täysimääräiset sakkovapautus- tai -

lievennyshakemukset, joilla täydennetään 

1 kohdassa tarkoitettuja hakemuksia, kun 

komissio on ilmoittanut kyseisille 

viranomaisille, ettei se aio ryhtyä toimiin 

koko asian tai sen osan suhteen. 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

kansallisilla kilpailuviranomaisilla on 

valtuudet määrittää kohtuullinen 

määräaika, jonka kuluessa hakijan on 

toimitettava täysimääräinen hakemus sekä 

asiaankuuluvat todisteet ja tiedot. 

6. Muissa kuin 3 kohdassa 

tarkoitetuissa tapauksissa jäsenvaltioiden 

on varmistettava, että hakijoilla on 

mahdollisuus esittää kansallisille 

kilpailuviranomaisille täysimääräiset 

sakkovapautus- tai -lievennyshakemukset, 

joilla täydennetään 1 kohdassa tarkoitettuja 

hakemuksia, kun komissio on ilmoittanut 

kyseisille viranomaisille, ettei se aio ryhtyä 

toimiin koko asian tai sen osan suhteen. 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

kansallisilla kilpailuviranomaisilla on 

valtuudet määrittää kohtuullinen 

määräaika, jonka kuluessa hakijan on 

toimitettava täysimääräinen hakemus sekä 

asiaankuuluvat todisteet ja tiedot. 

Or. en 

 

Tarkistus  238 

Othmar Karas 

 

Ehdotus direktiiviksi 

21 artikla – 7 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 
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7. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että jos hakija esittää täysimääräisen 

hakemuksen 6 kohdan mukaisesti 

kansallisen kilpailuviranomaisen asettaman 

määräajan kuluessa, hakemuksen 

sisältämät tiedot katsotaan toimitetuiksi 

lyhennetyn hakemuksen jättöpäivänä ja -

aikana. Jos hakija oli toimittanut 

lyhennetyn hakemuksen viimeistään 

viiden työpäivän kuluttua sakkovapautus- 

tai -lievennyshakemuksen toimittamisesta 

komissiolle, lyhennetty hakemus 

katsotaan toimitetuksi samana päivänä ja 

samaan aikaan kuin sakkovapautus- tai -

lievennyshakemus toimitettiin komissiolle. 

7. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että jos hakija esittää täysimääräisen 

hakemuksen 6 kohdan mukaisesti 

kansallisen kilpailuviranomaisen asettaman 

määräajan kuluessa, hakemuksen 

sisältämät tiedot katsotaan toimitetuiksi 

lyhennetyn hakemuksen jättöpäivänä ja -

aikana. 

Or. de 

Perustelu 

Viiden päivän säännön vahvistaminen aiheuttaa suhteettoman hallinnollisen rasitteen 

kansallisille kilpailuviranomaisille, ja saattaa aiheuttaa hakemusten jättämisen osalta 

vaikeasti ratkaistavan tilanteen. 

 

Tarkistus  239 

Michel Reimon 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus direktiiviksi 

21 artikla – 7 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

7. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että jos hakija esittää täysimääräisen 

hakemuksen 6 kohdan mukaisesti 

kansallisen kilpailuviranomaisen asettaman 

määräajan kuluessa, hakemuksen 

sisältämät tiedot katsotaan toimitetuiksi 

lyhennetyn hakemuksen jättöpäivänä ja -

aikana. Jos hakija oli toimittanut 

lyhennetyn hakemuksen viimeistään 

viiden työpäivän kuluttua sakkovapautus- 

tai -lievennyshakemuksen toimittamisesta 

komissiolle, lyhennetty hakemus 

katsotaan toimitetuksi samana päivänä ja 

7. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että jos hakija esittää täysimääräisen 

hakemuksen 6 kohdan mukaisesti 

kansallisen kilpailuviranomaisen asettaman 

määräajan kuluessa, hakemuksen 

sisältämät tiedot katsotaan toimitetuiksi 

lyhennetyn hakemuksen jättöpäivänä ja -

aikana. 
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samaan aikaan kuin sakkovapautus- tai -

lievennyshakemus toimitettiin komissiolle. 

Or. en 

Perustelu 

Viittä työpäivää koskevaa sääntöä on vaikea noudattaa käytännössä. 

 

Tarkistus  240 

Barbara Kappel 

 

Ehdotus direktiiviksi 

21 artikla – 7 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

7. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että jos hakija esittää täysimääräisen 

hakemuksen 6 kohdan mukaisesti 

kansallisen kilpailuviranomaisen asettaman 

määräajan kuluessa, hakemuksen 

sisältämät tiedot katsotaan toimitetuiksi 

lyhennetyn hakemuksen jättöpäivänä ja -

aikana. Jos hakija oli toimittanut 

lyhennetyn hakemuksen viimeistään 

viiden työpäivän kuluttua sakkovapautus- 

tai -lievennyshakemuksen toimittamisesta 

komissiolle, lyhennetty hakemus 

katsotaan toimitetuksi samana päivänä ja 

samaan aikaan kuin sakkovapautus- tai -

lievennyshakemus toimitettiin komissiolle. 

7. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että jos hakija esittää täysimääräisen 

hakemuksen 6 kohdan mukaisesti 

kansallisen kilpailuviranomaisen asettaman 

määräajan kuluessa, hakemuksen 

sisältämät tiedot katsotaan toimitetuiksi 

lyhennetyn hakemuksen jättöpäivänä ja -

aikana. 

Or. en 

 

Tarkistus  241 

Joachim Starbatty 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus direktiiviksi 

22 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 
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Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

kilpailuviranomaisilta sakoista 

vapauttamista hakevien yritysten nykyisiä 

ja entisiä työntekijöitä ja johtajia suojellaan 

mahdollisilta rikosoikeudellisilta ja 

hallinnollisilta seuraamuksilta, jotka on 

määrätty muussa kuin rikosoikeudellisessa 

oikeudenkäyntimenettelyssä 

osallistumisesta salaiseen kartelliin, jota 

hakemus koskee, jos kyseiset työntekijät ja 

johtajat tekevät aktiivisesti yhteistyötä 

asianomaisten kilpailuviranomaisten 

kanssa ja sakoista vapauttamista koskeva 

hakemus on tehty ennen rikosoikeudellisen 

menettelyn aloittamista. 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

kilpailuviranomaisilta sakoista 

vapauttamista hakevien yritysten nykyisiä 

ja entisiä työntekijöitä ja johtajia suojellaan 

mahdollisilta rikosoikeudellisilta ja 

hallinnollisilta seuraamuksilta, jotka on 

määrätty muussa kuin rikosoikeudellisessa 

oikeudenkäyntimenettelyssä 

osallistumisesta salaiseen kartelliin, jota 

hakemus koskee, jos kyseiset työntekijät ja 

johtajat tekevät aktiivisesti yhteistyötä 

asianomaisten kilpailuviranomaisten 

kanssa ja sakoista vapauttamista koskeva 

hakemus on tehty ennen kuin 

jäsenvaltioiden toimivaltaiset 

viranomaiset saattoivat rikosoikeudellisen 

menettelyn työntekijöiden ja johtajien 

tietoon. 

Or. en 

Perustelu 

ECR-ryhmä on huolissaan siitä, että jos direktiivin sakkovapauttamis- tai -

lievennyssäännökset ovat liian väljät, seuraamusten pelotevaikutus vesittyy. 

 

Tarkistus  242 

Tibor Szanyi 

 

Ehdotus direktiiviksi 

22 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

kilpailuviranomaisilta sakoista 

vapauttamista hakevien yritysten nykyisiä 

ja entisiä työntekijöitä ja johtajia suojellaan 

mahdollisilta rikosoikeudellisilta ja 

hallinnollisilta seuraamuksilta, jotka on 

määrätty muussa kuin rikosoikeudellisessa 

oikeudenkäyntimenettelyssä 

osallistumisesta salaiseen kartelliin, jota 

hakemus koskee, jos kyseiset työntekijät ja 

johtajat tekevät aktiivisesti yhteistyötä 

asianomaisten kilpailuviranomaisten 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

kilpailuviranomaisilta sakoista 

vapauttamista hakevien yritysten nykyisiä 

ja entisiä työntekijöitä ja johtajia suojellaan 

mahdollisilta rikosoikeudellisilta ja 

hallinnollisilta seuraamuksilta, jotka on 

määrätty muussa kuin rikosoikeudellisessa 

oikeudenkäyntimenettelyssä 

osallistumisesta salaiseen kartelliin, jota 

hakemus koskee, myös rajat ylittävissä 

tapauksissa, jos kyseiset työntekijät ja 

johtajat tekevät aktiivisesti yhteistyötä 
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kanssa ja sakoista vapauttamista koskeva 

hakemus on tehty ennen rikosoikeudellisen 

menettelyn aloittamista. 

asianomaisten kilpailuviranomaisten 

kanssa ja sakoista vapauttamista koskeva 

hakemus on tehty ennen rikosoikeudellisen 

menettelyn aloittamista. 

Or. en 

 

Tarkistus  243 

Michel Reimon 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus direktiiviksi 

22 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 Tapauksissa, joissa yritys tekee sakoista 

vapauttamista koskevan hakemuksen sen 

jälkeen, kun kansalliset 

kilpailuviranomaiset ovat käynnistäneet 

tutkinnan, mutta hakemus sisältää uusia 

tosiseikkoja ja huomattavaa lisäarvoa 

SEUT-sopimuksen 101 artiklan tai 

kansallisen lainsäädännön vastaavan 

säännöksen rikkomisen osoittamiselle, 

jäsenvaltiot voivat hyväksyä säännöksiä, 

joilla sakoista vapauttamista hakevien 

yritysten entisiä työntekijöitä suojellaan 

mahdollisilta rikosoikeudellisilta ja 

hallinnollisilta seuraamuksilta, jos nämä 

työntekijät tekevät aktiivista yhteistyötä 

kyseisten kilpailuviranomaisten kanssa. 

Or. en 

Perustelu 

Joillakin kansallisilla kilpailuviranomaisilla on mahdollisuus myöntää tietyin edellytyksin 

sakoista vapauttamista koskeva ohjelma tutkinnan käynnistämisen jälkeen. Tämän olisi 

koskettava vain työntekijöitä, ei johtajia. 
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Tarkistus  244 

Michel Reimon 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus direktiiviksi 

22 a artikla (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 22 a artikla (uusi) 

 Sakkovapautus- tai -lievennysohjelmien 

välinen vuorovaikutus eri jäsenvaltioissa 

 Jotta vältetään kaksinkertainen sakoista 

vapauttaminen, jäsenvaltioiden on 

varmistettava, että kun useat samaan 

salaiseen kartelliin osallistuvat yritykset 

ovat tehneet sakkovapautus- tai -

liennytyshakemuksia eri kansallisille 

viranomaisille tai komissiolle, vain 

ensimmäinen hakemus otetaan 

käsiteltäväksi. 

Or. en 

 

Tarkistus  245 

Michel Reimon 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus direktiiviksi 

22 b artikla (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 22 b artikla 

 Kannustaminen salaisten kartellien tai 

muiden kilpailun vastaisten käytäntöjen 

ilmoittamiseen 

 Jäsenvaltioita kannustetaan painokkaasti 

varmistamaan, että niiden kansalliset 

kilpailuviranomaiset ottavat käyttöön 

verkossa toimivat välineen, jonka avulla 

yksityishenkilöt voivat helpommin 

varoittaa salaisista kartelleista ja muista 
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kilpailun vastaisista käytännöistä pysyen 

nimettöminä. 

Or. en 

 

Tarkistus  246 

Michel Reimon 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus direktiiviksi 

-23 artikla (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 -23 artikla 

 Kansallisten kilpailuviranomaisten ja 

komission välinen yhteistyö 

 1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että tapauksissa, joissa salainen kartelli 

koskee vähintään kolmea jäsenvaltiota, 

komission yksiköillä on automaattisesti 

toimivalta käynnistää tutkinta ja että 

kansallisten kilpailuviranomaisten on 

annettava tällaiset tapaukset niiden 

käsiteltäväksi. 

 2. Edellä 21 artiklan 3 kohdassa 

tarkoitetuissa tapauksissa ja rajoittamatta 

edellisen kohdan soveltamista kansalliset 

kilpailuviranomaiset ja komissio käyvät 

vuoropuhelua siitä, kummalla 

toimielimellä on paremmat 

mahdollisuudet käynnistää tutkinta. 

Mikäli Euroopan laajuisen tutkinnan 

tarvetta ei voida osoittaa tai jos 

sopimukseen ei päästä 30 työpäivän 

kuluessa, kansallisella 

kilpailuviranomaisella katsotaan olevan 

etusija tapauksen avaamiseen. Jos 

komissio vastaa tutkinnan 

käynnistämisestä, kansalliset 

kilpailuviranomaiset pidättäytyvät 

pyytämästä hakijalta sellaisia väitettyyn 

kilpailusääntöjen rikkomiseen liittyviä 

lyhennetyn hakemuksen piiriin kuuluvia 

tietoja, jotka ovat muita kuin 21 artiklan 
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2 kohdassa tarkoitettuja tietoja, ennen 

kuin ne vaativat toimittamaan 

täysimääräisen hakemuksen 21 artiklan 

6 kohdan mukaisesti. 

Or. en 

 

Tarkistus  247 

Anne Sander 

 

Ehdotus direktiiviksi 

23 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kun 

kansalliset hallinnolliset 

kilpailuviranomaiset suorittavat neuvoston 

asetuksen (EY) N:o 1/2003 22 artiklan 

mukaisesti toisten kansallisten 

kilpailuviranomaisten puolesta 

tarkastuksen, pyynnön esittävän 

kansallisen kilpailuviranomaisen 

valtuuttamilla virkamiehillä ja muilla 

mukana olevilla henkilöillä on oltava lupa 

osallistua tarkastukseen ja avustaa 

aktiivisesti pyynnön vastaanottavaa 

kansallista kilpailuviranomaista 
käyttämällä 6 ja 7 artiklassa tarkoitettuja 

valtuuksia. 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kun 

kansalliset hallinnolliset 

kilpailuviranomaiset suorittavat neuvoston 

asetuksen (EY) N:o 1/2003 22 artiklan 

mukaisesti toisten kansallisten 

kilpailuviranomaisten puolesta 

tarkastuksen, pyynnön esittävän 

kansallisen kilpailuviranomaisen 

valtuuttamilla virkamiehillä ja muilla 

mukana olevilla henkilöillä on oltava lupa 

osallistua pyynnön vastaanottavan 

kansallisen kilpailuviranomaisen 

toimittamaan tarkastukseen käyttämällä 

6 ja 7 artiklassa tarkoitettuja valtuuksia. 

Or. fr 

 

Tarkistus  248 

Michel Reimon 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus direktiiviksi 

23 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 1 a.  Jos kahden tai useamman 

kansallisen kilpailuviranomaisen välillä 
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on tutkintaan liittyvä positiivinen 

toimivaltaristiriita jos ei päästä 

sopimukseen siitä, mikä niistä käynnistää 

tutkinnan, komissio nimittää kansalliset 

kilpailuviranomaiset, joilla on parhaat 

mahdollisuudet avata tapaus. 

Or. en 

 

Tarkistus  249 

Petr Ježek, Dita Charanzová 

 

Ehdotus direktiiviksi 

25 artikla – 5 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

5. Pyynnön vastaanottava 

viranomainen ei ole velvollinen panemaan 

päätöksiä täytäntöön 1 kohdan mukaisesti, 

jos tämä olisi selvästi vastoin sen 

jäsenvaltion oikeusjärjestystä, jossa 

täytäntöönpanoa pyydetään. 

5. Pyynnön vastaanottava 

viranomainen panee päätökset täytäntöön 

1 kohdan mukaisesti, ellei se kykene 

osoittamaan pyynnön esittävälle 

viranomaiselle todennäköisiä syitä, joista 

käy ilmi, kuinka tämä olisi selvästi vastoin 

sen jäsenvaltion oikeusjärjestystä, jossa 

täytäntöönpanoa pyydetään. 

Or. en 

Perustelu 

Alkuperäiseen 5 kohdassa tarkoitettuun poikkeukseen ei sisälly velvoitetta perustella 

kieltäytymistä eikä sen mukaan ole mahdollista ratkaista mahdollista viranomaisten välistä 

riitaa. 

 

Tarkistus  250 

Petr Ježek, Dita Charanzová 

 

Ehdotus direktiiviksi 

25 artikla – 5 a kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 5 a. Jos pyynnön esittävä 

viranomainen on eri mieltä pyynnön 

vastaanottaneen viranomaisen 
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kieltäytymisestä panna päätös täytäntöön 

5 kohdan mukaisesti, komissio voi 

pyynnön esittävän viranomaisen 

jäsenvaltion pyynnöstä antaa kolmen 

kuukauden kuluessa kieltäytymisestä 

sitovan päätöksen, jossa määritetään, 

onko kieltäytyminen perusteltu yleisen 

järjestyksen kannalta. Jos komissio pitää 

pyynnön vastaanottaneen viranomaisen 

kieltäytymistä perusteettomana, pyynnön 

vastaanottaneen viranomaisen on pantava 

päätös täytäntöön 1 kohdan mukaisesti. 

Or. en 

 

Tarkistus  251 

Petr Ježek, Dita Charanzová 

 

Ehdotus direktiiviksi 

26 a artikla (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 26 a artikla (uusi) 

 Kansallisten kilpailuviranomaisten 

välinen kustannusten jako 

 Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

pyynnön vastaanottaneen viranomaisen 

pyynnöstä apua pyytävät kansalliset 

hallinnolliset kilpailuviranomaiset 

 a) vastaavat kaikista 23 ja 24 artiklan 

mukaisiin toimiin liittyvistä kohtuullisista 

lisäkustannuksista, myös hallinnollisista 

ja käännöskustannuksista, 

 b) antavat pyynnön vastaanottaneen 

viranomaisen periä perittävästä sakosta 

tai rangaistusmaksusta takaisin kaikki 

25 artiklan mukaisesti toteutettuihin 

toimiin liittyvät kohtuulliset hallinnolliset 

kustannukset. 

Or. en 



 

AM\1138283FI.docx 133/140 PE613.265v01-00 

 FI 

Perustelu 

Sekä 23, 24 että 25 artiklasta aiheutuu lisäkustannuksia apua antaville jäsenvaltioiden 

viranomaisille. Useimmissa tapauksissa jäsenvaltioiden kesken ei esitetä takaisinmaksua 

koskevaa pyyntöä, mutta pitäisi olla selvää, kuka tällaisista kustannuksista vastaa, jos asiasta 

on riitaa tai jos rangaistusmaksun periminen vie paljon aikaa ja resursseja. 

 

Tarkistus  252 

Anne Sander 

 

Ehdotus direktiiviksi 

27 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 1 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että kansalliset kilpailuviranomaiset 

voivat käynnistää SEUT-sopimuksen 

101 tai 102 artiklaa rikkomista koskevan 

tutkinnan vasta neljän vuoden kuluttua 

rikkomisen päättymisestä. 

Or. fr 

 

Tarkistus  253 

Petr Ježek, Dita Charanzová 

 

Ehdotus direktiiviksi 

27 artikla – 2 a kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 2 a. Komissio varmistaa, että 

kansalliselta kilpailuviranomaiselta 

asetuksen (EY) N:o 1/2003 11 artiklan 

3 kohdan mukaisesti vastaanotetun 

virallisen tutkintatoimenpiteen 

käynnistämistä koskevasta ilmoituksesta 

ilmoitetaan muiden Euroopan 

kilpailuviranomaisten verkoston 

järjestelmään osallistuvien 

jäsenvaltioiden kilpailuviranomaisille. 

Or. en 
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Tarkistus  254 

Thierry Cornillet 

 

Ehdotus direktiiviksi 

27 a artikla (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 27 a artikla (uusi) 

 Tutkinnan määräajat 

 Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

kansalliset kilpailuviranomaiset voivat 

käynnistää SEUT-sopimuksen 101 tai 

102 artiklaa rikkomista koskevan 

tutkinnan vasta ...* vuoden kuluttua 

rikkomisen päättymisestä. 

 ______________ 

 * Määritetään kansallisten 

käytäntöjen keskiarvon perusteella. 

Or. en 

Perustelu 

Yrityksille olisi erittäin hyödyllistä, että tutkinnan määräajat yhdenmukaistetaan koko 

unionissa. 

 

Tarkistus  255 

Michel Reimon 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus direktiiviksi 

29 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

1. Tässä direktiivissä tarkoitettujen 

säännösten perusteella kerättyjä tietoja 

olisi käytettävä vain siihen tarkoitukseen, 

jota varten ne on hankittu. Niitä ei pitäisi 

käyttää todisteena seuraamusten 

määräämiseksi luonnollisille henkilöille. 

Poistetaan. 
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Or. en 

Perustelu 

Tämä säännös voisi vaarantaa (luonnollisia henkilöitä koskevat) tutkinnat vakavasti. 

 

Tarkistus  256 

Barbara Kappel 

 

Ehdotus direktiiviksi 

29 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

1. Tässä direktiivissä tarkoitettujen 

säännösten perusteella kerättyjä tietoja olisi 

käytettävä vain siihen tarkoitukseen, jota 

varten ne on hankittu. Niitä ei pitäisi 

käyttää todisteena seuraamusten 

määräämiseksi luonnollisille henkilöille. 

1. Tässä direktiivissä tarkoitettujen 

säännösten perusteella kerättyjä tietoja olisi 

käytettävä vain siihen tarkoitukseen, jota 

varten ne on hankittu, rajoittamatta 

kuitenkaan velvoitetta tiedottaa rikoksista 

yleiselle syyttäjälle kansallisen 

lainsäädännön vaatimusten mukaisesti. 

Or. en 

 

Tarkistus  257 

Othmar Karas 

 

Ehdotus direktiiviksi 

29 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 1 a. Tässä direktiivissä tarkoitettujen 

säännösten perusteella kerättyjä tietoja 

olisi käytettävä vain siihen tarkoitukseen, 

jota varten ne on hankittu, rajoittamatta 

kuitenkaan velvollisuutta tiedottaa 

rikoksista yleiselle syyttäjälle kansallisen 

lainsäädännön mukaisesti. 

Or. de 
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Perustelu 

Tarkistuksella selvennetään, että tietojenvaihto rikoksia koskevien tietojen antamiseksi 

yleiselle syyttäjälle kansallisen lainsäädännön mukaisesti ei ole kiellettyä. 

 

Tarkistus  258 

Anne Sander 

 

Ehdotus direktiiviksi 

29 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 1 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että liikesalaisuuksia suojellaan 

asianmukaisesti koko menettelyn ajan. 

Kansallisten kilpailuviranomaisten 

kaikkien viranhaltijoiden olisi 

noudatettava tätä vaatimusta. 

Or. fr 

Tarkistus  259 

Thierry Cornillet 

 

Ehdotus direktiiviksi 

29 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 1 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että liikesalaisuuksia suojellaan 

asianmukaisesti koko menettelyn ajan. 

Kansallisten kilpailuviranomaisten 

kaikkien viranhaltijoiden olisi 

noudatettava tätä vaatimusta. 

Or. en 

Perustelu 

Yrityksille on erittäin tärkeää, että niiden liikesalaisuuksia suojellaan koko menettelyn ajan. 

Se on tärkeää myös kansallisten kilpailuviranomaisten uskottavuuden kannalta. 
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Tarkistus  260 

Markus Ferber 

 

Ehdotus direktiiviksi 

29 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 1 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että liikesalaisuuksia suojellaan riittävällä 

tavalla koko menettelyn ajan. 

Or. de 

 

Tarkistus  261 

Markus Ferber 

 

Ehdotus direktiiviksi 

29 artikla – 5 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

5. Jos kilpailuviranomainen toimittaa 

hakijan asetuksen (EY) N:o 1/2003 

12 artiklan mukaisesti vapaaehtoisesti 

toimittamat tiedot ilman hakijan 

suostumusta, jäsenvaltioiden on 

varmistettava, että vastaanottavat 

kansalliset kilpailuviranomaiset voivat 

antaa 4 kohdan c alakohdassa tarkoitetun 

sitoumuksen. 

5. Jos kilpailuviranomainen toimittaa 

hakijan asetuksen (EY) N:o 1/2003 

12 artiklan mukaisesti vapaaehtoisesti 

toimittamat tiedot ilman hakijan 

suostumusta, jäsenvaltioiden on 

varmistettava, että vastaanottavat 

kansalliset kilpailuviranomaiset täyttävät 

4 kohdan c alakohdassa mainitut kriteerit. 

Or. de 

 

Tarkistus  262 

Thierry Cornillet 

 

Ehdotus direktiiviksi 

29 artikla – 5 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

5. Jos kilpailuviranomainen toimittaa 

hakijan asetuksen (EY) N:o 1/2003 

12 artiklan mukaisesti vapaaehtoisesti 

5. Jos kilpailuviranomainen toimittaa 

hakijan asetuksen (EY) N:o 1/2003 

12 artiklan mukaisesti vapaaehtoisesti 



 

PE613.265v01-00 138/140 AM\1138283FI.docx 

FI 

toimittamat tiedot ilman hakijan 

suostumusta, jäsenvaltioiden on 

varmistettava, että vastaanottavat 

kansalliset kilpailuviranomaiset voivat 

antaa 4 kohdan c alakohdassa tarkoitetun 

sitoumuksen. 

toimittamat tiedot ilman hakijan 

suostumusta, jäsenvaltioiden on 

varmistettava, että vastaanottavat 

kansalliset kilpailuviranomaiset antavat 

4 kohdan c alakohdassa tarkoitetun 

sitoumuksen. 

Or. en 

 

Tarkistus  263 

Petr Ježek, Dita Charanzová 

 

Ehdotus direktiiviksi 

29 artikla – 6 a kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 6 a. Edellä 1 kohdan säännökset eivät 

rajoita kansallisen rikoslain vaatimuksia. 

Or. en 

 

Tarkistus  264 

Michel Reimon 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus direktiiviksi 

31 artikla – otsikko 

 
Komission teksti Tarkistus 

Euroopan kilpailuviranomaisten verkoston 

järjestelmän kustannukset 

Euroopan kilpailuviranomaisten verkoston 

järjestelmä 

Or. en 

 

Tarkistus  265 

Pervenche Berès, Tibor Szanyi 

 

Ehdotus direktiiviksi 

31 artikla – 1 kohta 
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Komission teksti Tarkistus 

Euroopan kilpailuviranomaisten verkoston 

järjestelmän ylläpidosta ja kehittämisestä 

sekä verkoston yhteistyöstä komissiolle 

aiheutuvat kustannukset katetaan unionin 

yleisestä talousarviosta saatavilla olevien 

määrärahojen rajoissa. 

Euroopan kilpailuviranomaisten verkoston 

järjestelmän ylläpidosta ja kehittämisestä 

sekä verkoston yhteistyöstä komissiolle 

aiheutuvat kustannukset katetaan unionin 

yleisestä talousarviosta. 

Or. en 

 

Tarkistus  266 

Michel Reimon 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus direktiiviksi 

31 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 Euroopan kilpailuviranomaisten verkosto 

julkaisee tarvittavien väliajoin 

kansallisten kilpailuviranomaisten 

hyödyllisiä suosituksia ja parhaita 

käytäntöjä, jotka koskevat 

riippumattomuutta, resursseja, valtuuksia, 

sakkoja ja tukiohjelmia. 

Or. en 

Tarkistus  267 

Othmar Karas 

 

Ehdotus direktiiviksi 

32 a artikla (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 32 a artikla (uusi) 

 Uudelleentarkastelu 

 Viimeistään [viiden vuoden kuluttua 

tämän direktiivin voimaantulosta] 

komissio esittää Euroopan parlamentille 

ja neuvostolle tämän direktiivin 

soveltamisesta ja täytäntöönpanosta 
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kertomuksen, johon liitetään tarvittaessa 

asianmukaiset lainsäädäntöehdotukset. 

Or. de 

 


