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B7-XXXX/XXXX

Euroopan parlamentin päätöslauselma EU:n tekemistä kilpailupolitiikan 
täytäntöönpanoa koskevista yhteistyösopimuksista – tulevat toimet
(2013/2921(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon ehdotuksen neuvoston päätökseksi (COM(2012)0245),

– ottaa huomioon luonnoksen Euroopan unionin ja Sveitsin valaliiton väliseksi 
sopimukseksi niiden kilpailulainsäädännön soveltamista koskevasta yhteistyöstä 
(12418/2012),

– ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 103 ja 
352 artiklan ja 218 artiklan 6 kohdan a alakohdan v alakohdan mukaisesti esittämän 
hyväksyntää koskevan pyynnön (C7-0146/2013),

– ottaa huomioon komissiolle esitetyn kysymyksen, joka koskee EU:n tekemiä 
kilpailupolitiikan täytäntöönpanoa koskevia yhteistyösopimuksia – tulevat toimet (O-
XXXX/2013 – B7 – XXXX/XXXX),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan ja 110 artiklan 2 kohdan,

1. suhtautuu myönteisesti ehdotukseen Euroopan unionin ja Sveitsin valaliiton väliseksi 
sopimukseksi niiden kilpailulainsäädännön soveltamista koskevasta yhteistyöstä 
(jäljempänä ”sopimus”); pitää hyvin myönteisinä tämäntyyppisiä kilpailusääntöjen 
täytäntöönpanoa koskevia yhteistyösopimuksia yhä enemmän globaalistuvassa talouden 
toimintaympäristössä, jossa kartellit toimivat ylikansallisesti ja yhteensulautumiset 
koskevat usein useita oikeudenkäyttöalueita;

2. katsoo, että tällainen sopimus Sveitsin kanssa on tarpeellinen, kun otetaan huomioon 
Sveitsin maantieteellisesti strateginen sijainti EU:hun nähden ja kummallakin 
oikeudenkäyttöalueilla äskettäin suoritettujen rinnakkaisten tutkimusten lukumäärä; 
toivoo, että tällä sopimuksella voidaan tehostaa syytteiden nostamista kansainvälisiä 
kartelleja vastaan ja rajat ylittävän määräävän aseman väärinkäytön rankaisemista ja että 
sopimuksen myötä riski siitä, että oikeudenkäyttöalueilla päädytään erilaisiin tulkintoihin, 
pienenee; kehottaa sekä komissiota että Sveitsin kilpailukomissiota jatkamaan 
määrätietoista toimintaansa kartellien torjumiseksi, sillä ne heikentävät kuluttajien 
hyvinvointia ja innovointia ja niillä on kielteinen vaikutus kummankin talouden 
kilpailukykyyn;

3. pitää kuitenkin valitettavana, että sopimuksessa ei aseteta sitovia yhteistyövelvoitteita ja 
että siinä jätetään sopimuspuolille laaja harkintavalta viittaamalla ”tärkeisiin etuihin”, 
joihin kumpikin osapuoli voi vedota perustellakseen sen, miksi se ei aio suostua toisen 
osapuolen esittämään pyyntöön; kehottaa voimakkaasti komissiota ja Sveitsin 
viranomaisia tekemään vilpitöntä yhteistyötä ja olemaan piilottelematta 
määrittelemättömien käsitteiden takana; kehottaa myös EU:n kansallisia 
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kilpailuviranomaisia tekemään yhteistyötä keskenään ja Sveitsin kilpailukomission 
kanssa;

4. korostaa, että on tärkeää varmistaa, että sopimuspuolille annetuista takuista, jotka 
koskevat niiden oikeusjärjestelmissä noudatettavia menettelyjä, pidetään kiinni; kehottaa 
ottamaan käyttöön turvallisia mekanismeja luottamuksellisten tietojen käyttöä ja 
välittämistä varten; painottaa, että on tärkeää suojella sakoista vapauttamista tai sakkojen 
lieventämistä koskeviin hakemuksiin tai riitojen sovittelumenettelyihin liittyvät asiakirjat 
erityisesti mahdolliselta myöhemmältä julkistamiselta rikos- tai siviilioikeudellisten 
syytteiden yhteydessä;

5. toteaa, että kummallakin oikeudenkäyttöalueella olisi pyrittävä soveltamaan 
yhdenmukaista lähestymistapaa päätösten muutoshakemuksiin ja pyytää komissiota ja 
Sveitsin kilpailukomissiota tarkastelemaan mahdollisuutta tehdä yhteistyötä myös tältä 
osin;

6. kehottaa jäsenvaltioita ja niiden kansallisia kilpailuviranomaisia tekemään täysimääräistä 
yhteistyötä komission kanssa tämän sopimuksen tuloksekkaan täytäntöönpanon 
varmistamiseksi; pitää olennaisen tärkeänä valvoa huolellisesti sopimuksen 
täytäntöönpanoa, jotta kokemuksista voidaan saada oppia ja mahdollisia ongelmallisia 
kysymyksiä voidaan testata;

7. on sitä mieltä, että pääasiallisin uusi piirre, joka tämänkaltaisessa ”toisen sukupolven 
sopimuksessa” otetaan käyttöön, eli se, että komissio ja Sveitsin kilpailukomissio voivat 
vaihtaa luottamuksellisia tietoja keskenään, on askel oikeaan suuntaan, ja katsoo, että tätä 
sopimusta voitaisiin pitää mallina tuleville kilpailusääntöjen täytäntöönpanoa koskeville 
kahdenvälisille yhteistyösopimuksille; katsoo, että EU:n olisi otettava käyttöön yleiset 
puitteet yhteisten ja yhdenmukaisten vähimmäisehtojen vahvistamiseksi tulevia tätä 
kysymystä koskevia neuvotteluja varten; toteaa kuitenkin, että komissiolle on tällöin 
jätettävä riittävästi liikkumavaraa, jotta se voi tapauskohtaisesti pyrkiä saavuttamaan 
pidemmälle meneviä tavoitteita;

8. kehottaa komissiota edistämään aktiivisesti kilpailusääntöjen täytäntöönpanoa koskevaa 
kansainvälistä yhteistyötä etenkin WTO:n, kansainvälisen kilpailuviranomaisverkon 
(ICN) ja OECD:n kaltaisilla monenvälisillä foorumeilla; katsoo, että tämä olisi tehokkain 
yhteistyön muoto, sillä tutkimukset kattavat usein monta oikeudenkäyttöaluetta silloin, 
kun kahdenvälisiä sopimuksia ei ole tehty kaikkien osapuolten välillä tai niiden ehdot 
eivät ole samat; kehottaa OECD:tä ja ICN:ää kehittämään monenvälisen yhteistyön 
edistämiseen soveltuvia välineitä sekä pitämään parhaita käytäntöjä koskevan 
ohjeistuksensa ajan tasalla;

9. toteaa, että neuvoston ja komission olisi edistettävä tämän kaltaisia kahdenvälisiä 
sopimuksia, kunnes monenvälinen yhteistyö toimii moitteettomasti; rohkaisee komissiota 
tarkastelemaan mahdollisuuksia käynnistää samanlaiset neuvottelut sellaisten maiden 
kanssa, joiden kanssa on jo tehty ensimmäisen sukupolven sopimus, sekä Kiinan ja 
kehittyvien talouksien kaltaisten muiden merkittävien toimijoiden kanssa; korostaa, että 
kilpailuoikeuden täytäntöönpanon yleismaailmalliseen lähentymiseen tähtäävän strategian 
olisi sisällettävä pyrkimys tehostaa Kiinan kilpailuviranomaisten kanssa tehtävää 
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yhteistyötä, jolloin olisi keskityttävä sen varmistamiseen, että Kiina ei käytä 
kilpailulainsäädäntöä teollisuuspolitiikan tavoitteiden edistämisen peitteenä;

10. toteaa kuitenkin, että asianomaisten kilpailuoikeuden järjestelmien on ehdottomasti oltava 
riittävän samankaltaisia ja että on varmistettava, että EU:n toimittamia tietoja ei voida 
käyttää rikosoikeudellisten seuraamusten määräämiseen luonnollisille henkilöille niin 
kauan kuin tämä on EU-tasolla tehty poliittinen valinta;

11. pyytää komissiota tiedottamaan säännöllisesti parlamentille kansainvälistä yhteistyötä 
koskevista toimistaan ja erityisesti tällä hetkellä Kanadan kanssa käymistään 
neuvotteluista;

12. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, 
kansallisille kilpailuviranomaisille, Sveitsin kilpailukomissiolle, WTO:lle, OECD:lle ja 
ICN:lle.


