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Euroopa Parlamendi resolutsioon konkurentsipoliitika jõustamist käsitlevate ELi 
koostöölepingute ja edasiste arengusuundade kohta
(2013/2921(RSP))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse ettepanekut võtta vastu nõukogu otsus (COM(2012)0245),

– võttes arvesse Euroopa Liidu ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelist nende 
konkurentsiõiguse kohaldamisel tehtavat koostööd käsitlevat lepingut (12418/2012),

– võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artiklitele 103 ja 352 koostoimes artikli 218 lõike 6 punkti a alapunktiga v (C7-
0146/2013),

– võttes arvesse küsimust komisjonile ELi koostöölepingute kohta konkurentsipoliitika 
jõustamiseks – kuidas edasi? (O-XXXX/2013 – B7-XXXX/XXXX),

– võttes arvesse kodukorra artikli 115 lõiget 5 ja artikli 110 lõiget 2,

1. väljendab heameelt Euroopa Liidu ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise nende 
konkurentsiõiguse kohaldamisel tehtavat koostööd käsitleva esildatud lepingu üle 
(edaspidi „leping”); suhtub väga positiivselt sellistesse koostöölepingutesse, mis 
käsitlevad konkurentsiõiguse jõustamist üha enam globaliseerunud majanduskeskkonnas, 
kus kartellid tegutsevad piiriüleselt ning ühinemised puudutavad sageli mitut 
jurisdiktsiooni;

2. on veendunud, et selline leping Šveitsiga on vajalik, arvestades Šveitsi strateegilist 
geograafilist asukohta ELi jaoks ning mõlemas jurisdiktsioonis lähiminevikus samaaegselt 
toimunud uurimisi; loodab, et rahvusvaheliste kartellide üle kohtumõistmine ning 
valitseva positsiooni piiriülese kuritarvitamise karistamine on selle lepingu abil 
tulemuslikumad ning et kahe jurisdiktsiooni lahknevate hinnangute oht väheneb; palub nii 
komisjonil kui ka Šveitsi konkurentsikomisjonil võidelda jätkuvalt sihikindlalt kartellide 
vastu, sest need kahjustavad tarbijate heaolu, innovatsiooni ning mõlema osapoole 
konkurentsivõimet;

3. peab siiski kahetsusväärseks, et lepingus ei ole sätestatud siduvaid kohustusi koostööks 
ning selles jäetakse suur kaalutlusruum seoses „oluliste huvidega”, mida kumbki pool 
võib tuua põhjenduseks, et mitte täita teise poole esitatud taotlust; kutsub nii komisjoni 
kui ka Šveitsi ametiasutusi üles tegema siiralt koostööd ning mitte peituma ebamääraste 
mõistete taha; kutsub ELi riiklikke konkurentsiameteid ja Šveitsi konkurentsikomisjoni 
üles vastastikku koostööd tegema;

4. rõhutab, kui tähtis on tagada, et austataks menetluslikke tagatisi, mis osapooltele nende 
vastavates õigussüsteemides on antud; nõuab, et konfidentsiaalse teabe kasutamiseks ja 
edastamiseks loodaks turvaline mehhanism; rõhutab, kui tähtis on kaitsta dokumente, mis 
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on seotud leebema kohtlemise taotluste või kokkuleppemenetlustega, eriti võimaliku 
hilisema avaldamise eest tsiviil- või kriminaalasjade raames;

5. märgib, et mõlemas jurisdiktsioonis oleks vaja sidusat lähenemisviisi otsuste 
edasikaebamisele, ning palub komisjonil ja Šveitsi konkurentsikomisjonil kaaluda seda 
võimalust teha täiendavat koostööd;

6. palub liikmesriikidel ja nende konkurentsiametitel teha komisjoniga täielikku koostööd 
kõnealuse lepingu tulemuslikuks rakendamiseks; peab hädavajalikuks jälgida teraselt 
kõnealuse lepingu rakendamist, et õppida kogemustest ning tuvastada võimalikud 
kitsaskohad;

7. on seisukohal, et peamine muutus, mille selline „teise põlvkonna leping” kaasa toob –
komisjoni ja Šveitsi konkurentsikomisjoni võimalus vahetada konfidentsiaalset teavet – on 
samm õiges suunas, ning on veendunud, et kõnealust lepingut võib pidada tulevaste 
kahepoolsete konkurentsiõiguse jõustamise lepingute mudeliks; on seisukohal, et EL 
peaks vastu võtma üldraamistiku, millega luuakse minimaalne ühine ja ühtne alus 
tulevasteks selleteemalisteks läbirääkimisteks, kuid mis jätaks komisjonile siiski 
manööverdamisruumi, et saavutada juhtumipõhiselt paremaid tulemusi;

8. palub komisjonil aktiivselt edendada konkurentsiõiguse jõustamise alast koostööd 
rahvusvahelisel tasandil, peamiselt mitmepoolsetes foorumites, nagu WTO, 
rahvusvaheline konkurentsivõrgustik (ICN) ja OECD; on veendunud, et see oleks kõige 
tõhusam koostöövorm, sest uurimised hõlmavad sageli mitut jurisdiktsiooni, kus kõikide 
osapoolte vahel ei ole kahepoolseid lepinguid või need on sõlmitud teistsugustel 
tingimustel; palub OECD-l ja ICN-il töötada välja vahendid mitmepoolse koostöö 
edendamiseks ning parimate tavade suuniste ajakohastamiseks;

9. märgib, et kuni mitmepoolne koostöö täielikult ei toimi, peaksid nõukogu ja komisjon 
edendama selliseid kahepoolseid lepinguid; ergutab komisjoni uurima võimalust alustada 
sarnaseid läbirääkimisi riikidega, kellega on sõlmitud esimese põlvkonna lepingud, samuti 
oluliste rahvusvaheliste partneritega, nagu Hiina ja tärkava turumajandusega riigid; 
rõhutab, et strateegia, mis aitab saavutada lähenemist konkurentsieeskirjade ülemaailmsel 
jõustamisel, peaks hõlmama tihedamat koostööd Hiina konkurentsiasutustega ning 
keskenduda tuleks ka selle tagamisele, et Hiinas ei kasutataks konkurentsiõigust 
tööstuspoliitika eesmärkide saavutamiseks;

10. märgib siiski, et piisav sarnasus asjaomaste konkurentsiõiguse süsteemide vahel on 
hädavajalik ning tuleb tagada, et ELi edastatud teavet ei saaks kasutada 
kriminaalkaristuste määramiseks füüsilistele isikutele, kuni selline on poliitika ELi 
tasandil;

11. palub komisjonil teavitada Euroopa Parlamenti korrapäraselt oma tegevusest 
rahvusvahelise koostöö valdkonnas, eriti seoses praegu Kanadaga peetavate 
läbirääkimistega;

12. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, 
riiklikele konkurentsiametitele, Šveitsi konkurentsikomisjonile, WTO-le, OECD-le ja 
ICN-ile.


