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NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1/2003,
16. detsember 2002,
asutamislepingu artiklites 81 ja 82 sätestatud konkurentsieeskirjade
rakendamise kohta
(EMPs kohaldatav tekst)

I PEATÜKK
PÕHIMÕTTED

Artikkel 1
Asutamislepingu artiklite 81 ja 82 kohaldamine
1.
Asutamislepingu artikli 81 lõikes 1 nimetatud kokkulepped,
otsused ja kooskõlastatud tegevus, mis ei vasta asutamislepingu artikli 81
lõike 3 tingimustele, on keelatud, ja selle kohta pole eelnevalt vaja teha
vastavat otsust.

2.
Asutamislepingu artikli 81 lõikes 1 nimetatud kokkulepped,
otsused ja kooskõlastatud tegevus, mis vastavad asutamislepingu
artikli 81 lõike 3 tingimustele, ei ole keelatud, ja selle kohta pole
eelnevalt vaja teha vastavat otsust.

3.
Turgu valitseva seisundi kuritarvitamine asutamislepingu artikli 82
tähenduses on keelatud ja selle kohta pole eelnevalt vaja teha vastavat
otsust.

Artikkel 2
Tõendamiskohustus
Kõigi asutamislepingu artiklite 81 ja 82 kohaldamisega seotud siseriik
like või ühenduse menetluste puhul lasub asutamislepingu artikli 81
lõike 1 või artikli 82 rikkumisega seotud tõendamiskohustus osapoolel
või asutusel, kes teeb avalduse väidetava rikkumise kohta. Asutamisle
pingu artikli 81 lõikest 3 tulenevat eelist taotleval ettevõtjal või ettevõt
jate ühendusel lasub kohustus tõendada, et kõnealuse lõike tingimused
on täidetud.

Artikkel 3
Asutamislepingu
artiklite
81
ja
82
ning
konkurentsieeskirjade vaheline seos

siseriiklike

1.
Kui liikmesriikide konkurentsiasutused või siseriiklikud kohtud
kohaldavad siseriiklikku konkurentsiõigust asutamislepingu artikli 81
lõikes 1 sätestatud kokkulepete, ettevõtjate ühenduste otsuste ja kooskõ
lastatud tegevuse suhtes, mis võivad mõjutada liikmesriikidevahelist
kaubandust selle sätte tähenduses, peavad nad selliste kokkulepete,
otsuste ja niisuguse kooskõlastatud tegevuse suhtes kohaldama ka asuta
mislepingu artiklit 81. Kui liikmesriikide konkurentsiasutused või sise
riiklikud kohtud kohaldavad siseriiklikku konkurentsiõigust asutamisle
pingu artikli 82 alusel keelatud kuritarvitamise suhtes, peavad nad
kohaldama ka asutamislepingu artiklit 82.
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2.
Siseriikliku konkurentsiõiguse kohaldamine ei tohi põhjustada
selliste kokkulepete ja ettevõtjate ühenduste otsuste või niisuguse koos
kõlastatud tegevuse keelamist, mis võivad mõjutada liikmesriikidevahe
list kaubandust, kuid ei piira konkurentsi asutamislepingu artikli 81
lõike 1 tähenduses, või vastavad asutamislepingu artikli 81 lõike 3
tingimustele või on hõlmatud asutamislepingu artikli 81 lõike 3 kohal
damiseks vastu võetud määrusega. Liikmesriikidel ei takistata käesoleva
määruse alusel oma territooriumil vastu võtta ja kohaldada rangemaid
siseriiklikke õigusakte, millega keelatakse ettevõtjate ühepoolne tegevus
või rakendatakse selle suhtes sanktsioone.
3.
Ilma et see piiraks ühenduse õiguse üldpõhimõtteid ja muid
sätteid, ei kohaldata lõiget 1 ja 2 juhul, kui liikmesriikide konkurentsia
sutused ja kohtud kohaldavad ühinemiskontrolli käsitlevaid siseriiklikke
õigusakte, ning need ei välista selliste siseriiklike sätete kohaldamist,
mille põhieesmärk erineb asutamislepingu artiklites 81 ja 82 nimetatud
eesmärgist.

II PEATÜKK

VOLITUSED
Artikkel 4
Komisjoni volitused
Asutamislepingu artiklite 81 ja 82 kohaldamisel on komisjonil käesole
vas määruses sätestatud volitused.

Artikkel 5
Liikmesriikide konkurentsiasutuste volitused
Liikmesriikide konkurentsiasutustel on asutamislepingu artiklite 81 ja 82
kohaldamise õigus üksikjuhtudel. Sel eesmärgil võivad nad omal
algatusel või kaebuse põhjal teha järgmised otsused:
— nõuda rikkumise lõpetamist,
— kehtestada ajutisi meetmeid,
— kiita heaks kohustusi,
— kehtestada trahve, karistusmakseid või muid siseriiklikus õiguses
sätestatud sanktsioone.
Kui keelamise tingimused ei ole nende valduses oleva teabe põhjal
täidetud, võivad nad ka otsustada, et neil ei ole põhjust meetmeid võtta.

Artikkel 6
Siseriiklike kohtute volitused
Siseriiklikel kohtutel on õigus kohaldada asutamislepingu artikleid 81 ja
82.
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III PEATÜKK

KOMISJONI OTSUSED
Artikkel 7
Rikkumise tuvastamine ja lõpetamine
1.
Kui komisjon kaebuse põhjal või omal algatusel leiab, et asuta
mislepingu artiklit 81 või 82 rikutakse, võib ta otsusega nõuda asja
omastelt ettevõtjatelt või ettevõtjate ühendustelt sellise rikkumise lõpe
tamist. Ta võib võtta nende suhtes tegevusega seotud või struktuurilisi
parandusmeetmeid, mis on toimepandud rikkumisega proportsionaalsed
ja vajalikud rikkumise tegelikuks lõpetamiseks. Struktuurilised paran
dusmeetmed võib kehtestada üksnes juhul, kui puudub sama tõhus tege
vusega seotud parandusmeede või kui sama tõhus tegevusega seotud
parandusmeede oleks asjaomase ettevõtja jaoks koormavam kui struk
tuuriline parandusmeede. Õigustatud huvi korral peaks komisjonil
ühtlasi olema õigus teha otsus varasema rikkumise toimumise kohta.
2.
Lõikes 1 osutatud kaebuse võivad esitada füüsilised või juriidilised
isikud, kes suudavad tõendada õigustatud huvi, ning liikmesriigid.

Artikkel 8
Ajutised meetmed
1.
Edasilükkamatutel juhtudel, mil valitseb oht teha konkurentsile
tõsist ja korvamatut kahju, võib komisjon omal algatusel teha otsuse
ajutiste meetmete kehtestamise kohta, lähtudes prima facie tõenditest
rikkumise tuvastamise kohta.
2.
Lõikes 1 osutatud otsust kohaldatakse kindlaksmääratud ajavahe
miku jooksul ning selle kehtivusaega võib pikendada, kui see on vajalik
ja asjakohane.

Artikkel 9
Kohustused
1.
Kui komisjon kavatseb vastu võtta rikkumise lõpetamist nõudva
otsuse ning asjaomased ettevõtjad teevad ettepaneku kohustuste võtmi
seks seoses komisjoni esialgses hinnangus tõstatatud küsimuste lahen
damisega, võib komisjon muuta need kohustused asjaomastele ettevõt
jatele siduvaks. Sellise otsuse võib vastu võtta kindlaksmääratud ajava
hemikuks ja selles sätestatakse, et komisjonil ei ole enam põhjust meet
meid võtta.
2.
Komisjon võib taotluse korral või omal algatusel alustada menet
lust uuesti, kui:
a) asjaolud, millel otsus põhineb, on olulisel määral muutunud;
b) asjaomaste ettevõtjate tegevus on vastuolus nende kohustustega; või
c) otsus tehti osapoolte esitatud ebatäieliku, ebaõige või eksitava teabe
alusel.
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Artikkel 10
Kohaldamatuks tunnistamine
Kui see on asutamislepingu artiklite 81 ja 82 kohaldamise seisukohalt
ühenduse üldistes huvides, võib komisjon omal algatusel teha otsuse, et
asutamislepingu artiklit 81 ei kohaldata teatava kokkuleppe, ettevõtjate
ühenduse otsuse või kooskõlastatud tegevuse suhtes kas seetõttu, et
asutamislepingu artikli 81 lõike 1 tingimused ei ole täidetud, või
seetõttu, et asutamislepingu artikli 81 lõike 3 tingimused on täidetud.

Komisjon võib teha samasuguse otsuse ka asutamislepingu artikli 82
kohta.

IV PEATÜKK

KOOSTÖÖ
Artikkel 11
Komisjoni ja liikmesriikide konkurentsiasutuste koostöö
1.
Komisjon ja liikmesriikide konkurentsiasutused teevad ühenduse
konkurentsieeskirjade kohaldamisel tihedat koostööd.

2.
Komisjon edastab liikmesriikide konkurentsiasutustele koopiad
kõige tähtsamatest dokumentidest, mis ta on kogunud artiklite 7, 8, 9
ja 10 ning artikli 29 lõike 1 kohaldamise eesmärgil. Liikmesriigi konku
rentsiasutuse taotluse korral esitab komisjon talle koopiad muudest
olemasolevatest dokumentidest, mida on vaja konkreetse juhtumi
hindamiseks.

3.
Liikmesriikide konkurentsiasutused, tegutsedes asutamislepingu
artiklite 81 ja 82 kohaselt, teatavad sellest komisjonile kirjalikult enne
esimese ametliku uurimismeetme rakendamist või viivitamatult pärast
meetme rakendamise algust. Selle teabe võib teha kättesaadavaks ka
teiste liikmesriikide konkurentsiasutustele.

4.
Hiljemalt 30 päeva enne sellise otsuse vastuvõtmist, millega
nõutakse rikkumise lõpetamist, kiidetakse heaks kohustused või tühista
takse grupierandi määrusega antud erand, teatavad liikmesriikide konku
rentsiasutused sellest komisjonile. Selleks esitavad nad komisjonile
juhtumi asjaolude kokkuvõtte, kavandatud otsuse või selle puudumisel
muud dokumendid kavandatava tegevuse kohta. Selle teabe võib teha
kättesaadavaks ka teiste liikmesriikide konkurentsiasutustele. Asjaomane
konkurentsiasutus teeb komisjonile taotluse korral kättesaadavaks muud
tema valduses olevad dokumendid, mida on vaja konkreetse juhtumi
hindamiseks. Komisjonile esitatava teabe võib teha kättesaadavaks ka
teiste liikmesriikide konkurentsiasutustele. Peale selle võivad siseriikli
kud konkurentsiasutused omavahel vahetada teavet, mida on vaja asuta
mislepingu artikli 81 või 82 alusel käsitletava juhtumi hindamiseks.

5.
Liikmesriikide konkurentsiasutused võivad komisjoniga konsultee
rida kõigi juhtumite osas, mis on seotud ühenduse õiguse
kohaldamisega.

02003R0001 — ET — 01.07.2009 — 003.001 — 6
▼B
6.
Kui komisjon algatab menetluse otsuse vastuvõtmiseks III peatüki
alusel, kaotavad liikmesriikide konkurentsiasutused pädevuse kohaldada
asutamislepingu artikleid 81 ja 82. Kui liikmesriigi konkurentsiasutus on
juba alustanud juhtumi käsitlemist, algatab komisjon menetluse alles
pärast konsulteerimist kõnealuse siseriikliku konkurentsiasutusega.

Artikkel 12
Teabevahetus
1.
Asutamislepingu artiklite 81 ja 82 kohaldamisel on komisjonil ja
liikmesriikide konkurentsiasutustel õigus esitada üksteisele sisulist või
õiguslikku teavet, sealhulgas konfidentsiaalset teavet, ning kasutada seda
tõendusmaterjalina.

2.
Vahetatavat teavet kasutatakse tõendusmaterjalina üksnes asuta
mislepingu artikli 81 või 82 kohaldamisel ning küsimuses, mille jaoks
teabe esitanud asutus on selle hankinud. Kui teatava juhtumi puhul
kohaldatakse siseriiklikku konkurentsiõigust paralleelselt ühenduse
konkurentsiõigusega ja see ei vii teistsuguse tulemuseni, võib käesoleva
artikli alusel vahetatavat teavet kasutada ka siseriikliku konkurentsiõi
guse kohaldamisel.

3.
Lõike 1 alusel vahetatavat teavet võib kasutada üksnes tõendus
materjalina füüsiliste isikute suhtes sanktsioonide rakendamiseks, kui:

— teavet edastava asutuse õigusaktides on asutamislepingu artikli 81
või 82 rikkumisel ette nähtud samasugused sanktsioonid, või nende
puudumisel,

— teabe kogumisel on järgitud füüsiliste isikute kaitseõiguse samasu
gust kaitsetaset, nagu on sätestatud teavet saava asutuse siseriiklikes
eeskirjades. Sellegipoolest ei tohi teavet saav asutus sel juhul kasu
tada
vahetatavat
teavet
vabadusekaotuslike
sanktsioonide
rakendamisel.

Artikkel 13
Menetluse peatamine või lõpetamine
1.
Kui kaebus on esitatud kahe või enama liikmesriigi konkurentsia
sutustele või kui nad võtavad asutamislepingu artikli 81 või 82 alusel
omal algatusel meetmeid sama kokkuleppe, ühenduse otsuse või tege
vuse suhtes, on asjaolu, et üks asutus juba tegeleb juhtumi käsitlusega,
teistele asutustele piisav põhjus menetlus peatada või kaebus tagasi
lükata. Komisjon võib samuti kaebuse tagasi lükata, kui mõne liikmes
riigi konkurentsiasutus on juba asunud juhtumit käsitlema.

2.
Kui liikmesriigi konkurentsiasutusele või komisjonile esitatakse
kaebus kokkuleppe, ühenduse otsuse või tegevuse kohta, mida mõni
teine konkurentsiasutus on juba käsitlenud, võib kaebuse tagasi lükata.

02003R0001 — ET — 01.07.2009 — 003.001 — 7
▼B
Artikkel 14
Nõuandekomitee
1.
Enne artiklite 7, 8, 9, 10 ja 23 ning artikli 24 lõike 2 ja artikli 29
lõike 1 kohaste otsuste tegemist konsulteerib komisjon konkurentsi
piiravat tegevust ja turgu valitsevat seisundit käsitleva nõuandekomi
teega.

2.
Üksikjuhtude käsitlemisel kuuluvad nõuandekomiteesse liikmesrii
kide konkurentsiasutuste esindajad. Kui käsitletakse muid küsimusi
peale üksikjuhtude, võib komitee koosseisu määrata veel ühe liikmes
riigi esindaja, kes on pädev konkurentsiküsimustes. Esindajate sunnitud
eemalejäämise korral võivad neid asendada teised esindajad.

3.
Konsulteeritakse komisjoni poolt kokkukutsutud ja juhatatud koos
olekul, mis ei tohi toimuda enne, kui kutse väljasaatmisest on
möödunud 14 päeva; kutsele peab olema lisatud juhtumi kokkuvõte
koos viidetega kõige olulisematele dokumentidele ja esialgne otsuse
eelnõu. Artikli 8 alusel tehtavate otsuste puhul võib koosolek toimuda
seitse päeva pärast otsuse eelnõu resolutiivosa väljasaatmist. Kui
komisjon saadab koosoleku kokkukutsumise kohta teate, milles nähakse
ette eespool nimetatud tähtaegadest lühem etteteatamistähtaeg, võib
koosolek toimuda kavandatud kuupäeval, kui liikmesriigid ei ole
esitanud vastuväiteid. Nõuandekomitee esitab kirjalikult oma arvamuse
komisjoni esialgse otsuse eelnõu kohta. Ta võib esitada oma arvamuse
ka juhul, kui mõned liikmed puuduvad ja ei ole esindatud. Ühe või
mitme liikme taotluse korral tuleb arvamuses esitatud seisukohti põhjen
dada.

4.
Konsulteerida võib ka kirjaliku menetluse teel. Liikmesriigi taot
luse korral kutsub komisjon siiski kokku koosoleku. Kirjaliku menetluse
puhul määrab komisjon vähemalt 14 päeva pikkuse tähtaja, mille
jooksul liikmesriigid peavad esitama oma märkused edastamiseks
kõigile teistele liikmesriikidele. Artikli 8 alusel tehtavate otsuste puhul
on tähtajaks 14 päeva asemel seitse päeva. Kui komisjon määrab kirja
liku menetluse puhul eespool nimetatud tähtaegadest lühema tähtaja,
kohaldatakse kavandatud tähtaega, kui liikmesriigid ei ole esitanud
vastuväiteid.

5.
Komisjon võtab nõuandekomitee esitatud arvamust võimalikult
suurel määral arvesse. Ta teatab komisjonile, kuidas arvamust on
arvesse võetud.

6.
Kui nõuandekomitee esitab arvamuse kirjalikult, lisatakse see
otsuse eelnõule. Kui nõuandekomitee soovitab arvamuse avaldada,
teeb komisjon seda, võttes arvesse ettevõtjate õigustatud huvi kaitsta
oma ärisaladusi.

7.
Liikmesriigi konkurentsiasutuse taotluse korral lisab komisjon
nõuandekomitee päevakorda juhtumid, mida liikmesriigi konkurentsi
asutus käsitleb vastavalt asutamislepingu artiklile 81 või 82. Komisjon
võib seda teha ka omal algatusel. Igal juhul teavitab komisjon sellest
asjaomast konkurentsiasutust.
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Liikmesriigi konkurentsiasutus võib esitada taotluse eelkõige sellise
juhtumi kohta, mille suhtes komisjon kavatseb algatada menetluse
artikli 11 lõike 6 alusel.

Nõuandekomitee ei väljasta arvamusi juhtumite kohta, mida käsitlevad
liikmesriikide konkurentsiasutused. Nõuandekomitee võib arutada ka
ühenduse konkurentsiõigusega seotud üldisi küsimusi.

Artikkel 15
Koostöö siseriiklike kohtutega
1.
Asutamislepingu artiklite 81 ja 82 kohaldamisega seotud menet
luste puhul võivad liikmesriikide kohtud paluda komisjonil edastada
neile tema valduses olev teave või esitada oma arvamus ühenduse
konkurentsieeskirjade kohaldamisega seotud küsimuste kohta.

2.
Liikmesriigid edastavad komisjonile koopia siseriiklike kohtute
kõigist kirjalikest otsustest, mis käsitlevad asutamislepingu artikli 81
või 82 kohaldamist. Koopia edastatakse kohe pärast seda, kui osapool
tele on kirjalikult esitatud kohtuotsuse terviktekst.

3.
Liikmesriikide konkurentsiasutused võivad omal algatusel esitada
oma liikmesriigi siseriiklikele kohtutele kirjalikke märkusi asutamisle
pingu artiklite 81 või 82 kohaldamisega seotud küsimuste kohta. Kõne
aluse kohtu loal võivad nad esitada oma liikmesriigi siseriiklikele kohtu
tele ka suulisi märkusi. Kui see on vajalik asutamislepingu artiklite 81
või 82 ühetaoliseks kohaldamiseks, võib komisjon omal algatusel
esitada kirjalikke märkusi liikmesriikide kohtutele. Kõnealuse kohtu
loal võib ta esitada ka suulisi märkusi.

Liikmesriikide konkurentsiasutused ja komisjon võivad ainult oma
märkuste ettevalmistamise eesmärgil paluda liikmesriigi asjaomasel
kohtul edastada neile juhtumi hindamiseks vajalikud dokumendid või
tagada nende edastamine.

4.
Käesolev artikkel ei piira liikmesriigi konkurentsiasutustele selle
liikmesriigi õigusaktidega antud laialdasemat õigust esitada kohtutele
märkusi.

Artikkel 16
Ühenduse konkurentsiõiguse ühetaoline kohaldamine
1.
Kui siseriiklikud kohtud teevad asutamislepingu artiklite 81 või 82
alusel otsuseid kokkulepete, otsuste või tegevuse kohta, mille kohta on
juba olemas komisjoni otsus, ei tohi nende otsused olla vastuolus
komisjoni otsusega. Nad peavad vältima ka otsuseid, mis võivad olla
vastuolus otsusega, mille komisjon kavatseb teha enda algatatud menet
luse raames. Sellega seoses võib siseriiklik kohus kaaluda oma menet
luse peatamist. See kohustus ei piira asutamislepingu artiklist 234 tule
nevaid õigusi ja kohustusi.
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2.
Kui liikmesriikide konkurentsiasutused teevad asutamislepingu
artiklite 81 või 82 alusel otsuseid kokkulepete, otsuste või tegevuse
kohta, mille kohta on juba olemas komisjoni otsus, ei tohi nende
otsused olla vastuolus komisjoni otsusega.

V PEATÜKK

UURIMISVOLITUSED
Artikkel 17
Majandussektoritega ja kokkuleppe liikidega seotud uurimised
1.
Kui liikmesriikidevahelise kaubanduse suundumuse, hindade
jäikuse või muude asjaolude põhjal võib oletada, et konkurentsi ühis
turul on piiratud või moonutatud, võib komisjon läbi viia uurimise, mis
käsitleb konkreetset majandussektorit või teatavat kokkuleppe liiki
mitmes sektoris. Uurimise käigus võib komisjon paluda ettevõtjatelt
või asjaomaste ettevõtjate ühendustelt asutamislepingu artiklite 81 ja
82 kohaldamiseks vajalikku teavet ning võib korraldada asjakohaseid
kontrolle.

Komisjon võib eelkõige paluda ettevõtjatel või asjaomaste ettevõtjate
ühendustel edastada talle teave kõigi kokkulepete, otsuste ja kooskõlas
tatud tegevuste kohta.

Komisjon võib avaldada aruande konkreetseid majandussektoreid või
mitmes sektoris teatavat kokkuleppe liiki käsitleva uurimise tulemuste
kohta ning paluda huvitatud osapoolte arvamust.

2.
Artikleid 14, 18, 19, 20, 22, 23 ja 24 kohaldatakse mutatis
mutandis.

Artikkel 18
Teabe nõudmine
1.
Selleks, et täita käesoleva määrusega talle pandud ülesandeid, võib
komisjon tavalise teabenõude või otsusega nõuda ettevõtjatelt ja ettevõt
jate ühendustelt kogu vajalikku teavet.

2.
Kui komisjon saadab ettevõtjale või ettevõtjate ühendusele tavalise
teabenõude, märgib ta selles nõude õigusliku aluse ja eesmärgi,
täpsustab, millist teavet nõutakse, ning määrab kindlaks teabe esitamise
tähtaja ja artiklis 23 sätestatud sanktsioonid ebaõige või eksitava teabe
esitamise eest.

3.
Kui komisjon nõuab ettevõtjatelt ja ettevõtjate ühendustelt teavet
oma otsusega, märgib ta selles nõude õigusliku aluse ja eesmärgi,
täpsustab, millist teavet nõutakse, ning määrab kindlaks teabe esitamise
tähtaja. Otsuses esitatakse ka teave artiklis 23 sätestatud sanktsioonide
kohta ning teave artiklis 24 sätestatud sanktsioonide või nende kehtes
tamise kohta. Otsuses teavitatakse ka õigusest otsuse läbivaatamisele
Euroopa Kohtus.
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4.
Soovitud informatsiooni esitavad ettevõtjate või asjaomaste ette
võtjate ühenduste nimel ettevõtjate omanikud või nende esindajad, ning
juriidiliste isikute, äriühingute ja iseseisva õigusvõimeta ühenduste
puhul isikud, kes on seaduse või põhikirja järgi volitatud neid esindama.
Nõuetekohaselt volitatud advokaadid võivad esitada teavet oma klien
tide nimel. Viimased jäävad täielikult vastutavaks ebatäieliku, ebaõige
või eksitava teabe esitamise eest.
5.
Komisjon edastab tavalise teabenõude või otsuse koopia viivita
matult selle liikmesriigi konkurentsiasutusele, mille territooriumil on
ettevõtja või ettevõtjate ühenduse juhatuse asukoht, ning selle liikmes
riigi konkurentsiasutusele, mille territooriumi see mõjutab.
6.
Liikmesriikide valitsused ja konkurentsiasutused esitavad komis
joni taotluse korral talle kogu teabe, mis on vajalik käesoleva määrusega
komisjonile pandud ülesannete täitmiseks.

Artikkel 19
Ütluste võtmise õigus
1.
Komisjon võib käesoleva määrusega talle pandud ülesannete täit
miseks küsitleda füüsilisi ja juriidilisi isikuid, kes nõustuvad küsitlemi
sega, mille eesmärk on koguda uuritava küsimusega seotud teavet.
2.
Kui lõikes 1 nimetatud küsitlus toimub ettevõtja ruumides, teatab
komisjon sellest selle liikmesriigi konkurentsiasutusele, mille territoo
riumil küsitlus toimub. Kõnealuse liikmesriigi konkurentsiasutuse taot
luse korral võivad selle ametnikud abistada komisjoni volitatud amet
nikke ja teisi kaasasolevaid isikuid küsitluse läbiviimisel.

Artikkel 20
Komisjoni kontrollivolitused
1.
Komisjon võib käesoleva määrusega talle pandud ülesannete täit
miseks korraldada ettevõtjate ja ettevõtjate ühenduste puhul kogu vaja
liku kontrolli.
2.
Komisjoni poolt kontrolli teostamiseks volitatud ametnikel ja
teistel kaasasolevatel isikutel on õigus:
a) siseneda ettevõtjate ja ettevõtjate ühenduste kõikidesse ruumidesse,
territooriumile ja transpordivahenditesse;
b) kontrollida raamatupidamis- ja muid äridokumente olenemata sellest,
millisel andmekandjal neid hoitakse;
c) teha või saada mis tahes kujul koopiaid või väljavõtteid sellistest
raamatupidamis- ja muudest dokumentidest;
d) pitseerida äriruume ning raamatupidamis- ja muid dokumente sellise
aja jooksul ja sellises ulatuses, mis on vajalik kontrolli läbiviimiseks;
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e) paluda ettevõtja või ettevõtjate ühenduse esindajalt või töötajalt uuri
mise eesmärgil selgitusi uuritava küsimusega seotud asjaolude või
dokumentide kohta ning registreerida vastused.

3.
Komisjoni poolt kontrolli teostamiseks volitatud ametnikud ja
teised kaasasolevad isikud kasutavad oma õigusi kirjaliku volituse esita
misel, kus on nimetatud kontrolli objekt ja eesmärk ning artiklis 23
ettenähtud trahvid juhuks, kui nõutavad raamatupidamis- või muud
äridokumendid esitatakse puudulikult või vastused käesoleva
artikli lõike 2 alusel esitatud küsimustele on ebaõiged või eksitavad.
Aegsasti enne kontrollimist teatab komisjon sellest konkurentsiasutusele
selles liikmesriigis, mille territooriumil kontrollimine läbi viiakse.

4.
Ettevõtjad ja ettevõtjate ühendused peavad alluma komisjoni otsu
sega määratud kontrollimisele. Otsuses täpsustatakse kontrollimise
objekt ja eesmärk, määratakse selle alguskuupäev ning märgitakse artik
lites 23 ja 24 ette nähtud sanktsioonid ja õigus otsuse läbivaatamisele
Euroopa Kohtus. Komisjon teeb sellised otsused pärast konsulteerimist
konkurentsiasutusega selles liikmesriigis, mille territooriumil kontrolli
mine läbi viiakse.

5.
Konkurentsiasutuse ametnikud ning selle asutuse poolt volitatud
või määratud ametnikud liikmesriigis, mille territooriumil kontrollimine
läbi viiakse, peavad selle asutuse või komisjoni palvel komisjoni amet
nikke ja teisi kaasasolevaid isikuid aktiivselt abistama. Selleks võivad
nad kasutada lõikes 2 täpsustatud volitusi.

6.
Kui komisjoni poolt volitatud ametnikud ja teised kaasasolevad
isikud leiavad, et ettevõtja ei nõustu käesoleva artikli kohaselt nõutava
kontrollimisega, peab asjaomane liikmesriik osutama neile vajalikku abi,
taotledes kontrolli läbiviimiseks vajaduse korral abi politseilt või sama
väärselt täitevasutuselt.

7.
Kui lõikes 6 sätestatud abi eeldab siseriiklike eeskirjade kohaselt
kohtu luba, tuleb see taotleda. Sellist luba võib taotleda ka ettevaatusa
binõuna.

8.
Lõikes 7 osutatud loa taotlemisel kontrollib siseriiklik kohus
komisjoni otsuse autentsust ning seda, et kavandatud sunnimeetmed ei
oleks kontrolli sisu seisukohalt meelevaldsed ega liigsed. Sunnimeet
mete proportsionaalsuse kontrollimisel võib siseriiklik kohus paluda
komisjonilt otse või liikmesriigi konkurentsiasutuse kaudu üksikasja
likke selgitusi eelkõige juhul, kui komisjonil on põhjust kahtlustada
asutamislepingu artiklite 81 ja 82 rikkumist, kui kahtlustatav rikkumine
on tõsine või selgitused on vajalikud, võttes arvesse asjaomase ettevõtja
osalemise laadi. Siseriiklik kohtuasutus ei tohi vaidlustada kontrolli
vajalikkust ega nõuda, et talle esitataks komisjoni toimikus sisalduv
teave. Komisjoni otsuse seaduslikkuse võib läbi vaadata ainult Euroopa
Kohus.
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Artikkel 21
Muude ruumide kontrollimine
1.
Kui on olemas põhjendatud kahtlus, et raamatupidamis- ja muid
äridokumente ning kontrolli sisuga seotud dokumente, mis võivad olla
asjakohased asutamislepingu artikli 81 või 82 tõsise rikkumise tõenda
misel, hoitakse mujal ruumides, territooriumil või transpordivahendites,
sealhulgas ettevõtjate ja asjaomaste ettevõtjate ühenduste juhatajate,
tegevjuhtide või teiste töötajate kodus, võib komisjon oma otsusega
nõuda selliste muude ruumide, territooriumide ja transpordivahendite
kontrollimist.

2.
Otsuses täpsustatakse kontrollimise objekt ja eesmärk, määratakse
selle alguskuupäev ning õigus otsuse läbivaatamisele Euroopa Kohtus.
Selles tuleb eelkõige loetleda põhjused, mille alusel komisjon leiab, et
lõikes 1 nimetatud kahtlus on põhjendatud. Komisjon teeb sellised
otsused pärast konsulteerimist selle liikmesriigi konkurentsiasutusega,
mille territooriumil kontrollimine läbi viiakse.

3.
Lõike 1 alusel vastu võetud otsuse täitmiseks tuleb eelnevalt taot
leda asjaomase liikmesriigi siseriikliku kohtu luba. Siseriiklik kohus
kontrollib komisjoni otsuse autentsust ning seda, et kavandatud sunni
meetmed ei oleks meelevaldsed ega liigsed, võttes eelkõige arvesse
kahtlustatava rikkumise tõsidust, otsitud tõendusmaterjalide tähtsust,
asjaomase ettevõtja osalemist ning tõenäosust, et kontrolli sisuga seotud
raamatupidamis- ja äridokumente hoitakse ruumides, millega seoses luba
taotletakse. Siseriiklik kohus võib paluda komisjonilt otse või liikmes
riigi konkurentsiasutuse kaudu üksikasjalikke selgitusi küsimuste kohta,
mis on vajalikud kavandatavate sunnimeetmete proportsionaalsuse
kontrollimiseks.

Siseriiklik kohus ei tohi vaidlustada kontrolli vajalikkust ega nõuda, et
talle esitataks komisjoni toimikus sisalduv teave. Komisjoni otsuse
seaduslikkuse võib läbi vaadata ainult Euroopa Kohus.

4.
Ametnikel ja teistel kaasasolevatel isikutel, kellele komisjon on
andnud loa käesoleva artikli lõike 1 alusel nõutava kontrolli läbiviimi
seks, on artikli 20 lõike 2 punktides a, b ja c sätestatud volitused. Artikli
20 lõikeid 5 ja 6 kohaldatakse mutatis mutandis.

Artikkel 22
Liikmesriikide konkurentsiasutuste poolt tehtavad uurimised
1.
Liikmesriigi konkurentsiasutus võib teise liikmesriigi konkurent
siasutuse huvides või nimel korraldada oma territooriumil siseriiklike
õigusaktide kohaselt kontrolle või võtta muid faktide kogumisega seotud
meetmeid, et teha kindlaks, kas asutamislepingu artiklit 81 või 82 on
rikutud. Kogutud teabe vahetamine ja kasutamine toimub artiklis 12
sätestatud korras.
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2.
Liikmesriikide konkurentsiasutused peavad komisjoni taotluse
korral korraldama kontrolle, mida komisjon peab vajalikuks vastavalt
artikli 20 lõikele 1 või mida ta on määranud oma otsusega vastavalt
artikli 20 lõikele 4. Liikmesriikide konkurentsiasutuste ametnikud, kes
vastutavad nende kontrollide läbiviimise eest, ning nende ametnike
poolt volitatud või määratud ametnikud kasutavad oma volitusi koos
kõlas siseriiklike õigusaktidega.

Kui seda taotleb komisjon või selle liikmesriigi konkurentsiasutus, mille
territooriumil kontrollimine läbi viiakse, võivad komisjoni volitatud
ametnikud ja teised kaasasolevad isikud asjaomase asutuse ametnikke
abistada.

VI PEATÜKK

SANKTSIOONID
Artikkel 23
Trahvid
1.
Komisjon võib oma otsusega määrata ettevõtjatele ja ettevõtjate
ühendustele trahve, mis ei ületa 1 % eelmise majandusaasta kogukäi
best, kui tahtlikult või ettevaatamatuse tõttu:

a) nad annavad ebaõiget või eksitavat teavet, vastates artikli 17 või
artikli 18 lõike 2 alusel esitatud nõudele;

b) nad annavad ebaõiget, ebatäielikku või eksitavat teavet, vastates
artikli 17 või artikli 18 lõike 3 alusel esitatud nõudele, või ei esita
teavet ettenähtud tähtaja jooksul;

c) nad esitavad artikli 20 alusel tehtava kontrollimise käigus nõutavad
raamatupidamis- või muud äridokumendid puudulikul kujul või keel
duvad allumast kontrollimisele, mis on määratud artikli 20 lõike 4
alusel tehtud otsusega;

d) vastates artikli 20 lõike 2 punkti e alusel esitatud küsimusele:

— nad annavad ebaõige või eksitava vastuse,

— nad jätavad komisjoni määratud tähtaja jooksul tegemata paran
dused oma töötaja antud ebaõiges, ebatäielikus või eksitavas
vastuses, või

— nad jätavad esitamata täieliku vastuse või keelduvad esitamast
täielikku vastust küsimustele, mis on seotud artikli 20 lõike 4
kohase otsuse alusel nõutava kontrolli sisu ja eesmärgiga;

e) on rikutud komisjoni volitatud ametnike või teiste kaasasolevate
isikute poolt artikli 20 lõike 2 punkti b kohaselt kinnitatud pitsereid.
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2.
Komisjon võib oma otsusega määrata ettevõtjatele ja ettevõtjate
ühendustele trahve, kui need tahtlikult või ettevaatamatuse tõttu:

a) rikuvad asutamislepingu artiklit 81 või 82; või

b) ei järgi artikli 8 kohast otsust ajutiste meetmete kehtestamise kohta;
või

c) ei täida artikli 9 alusel tehtud otsusega siduvaks muudetud kohustust.

Ühegi rikkumises osalenud ettevõtja ja ettevõtjate ühenduse puhul ei
tohi trahv ületada 10 % selle eelmise majandusaasta kogukäibest.

Kui ettevõtjate ühenduse rikkumine on seotud selle liikmete tegevusega,
ei tohi trahv ületada 10 % nende liikmete kogukäivete summast, kes
tegutsevad turul, mida ettevõtjate ühenduse rikkumine mõjutab.

3.
Trahvisumma määramisel võetakse arvesse nii rikkumise raskust
kui ka kestust.

4.
Kui ettevõtjate ühendusele määratakse trahv selle liikmete käibe
alusel ja ühendus on maksejõuetu, on ühendus kohustatud nõudma
ühenduse liikmete osamakseid trahvisumma tasumisel.

Kui osamakseid ei ole ühendusele tasutud komisjoni määratud tähtaja
jooksul, võib komisjon nõuda trahvi tasumist otseselt ükskõik milliselt
ettevõtjalt, kelle esindajad olid ühenduse asjaomaste otsuseid tegevate
organite liikmed.

Pärast seda, kui komisjon on teise lõigu alusel nõudnud trahvi tasumist,
võib ta trahvi täieliku tasumise tagamiseks nõuda jääksumma tasumist
ükskõik milliselt ühenduse liikmelt, kes tegutses turul, kus rikkumine
toimus.

Komisjon ei nõua teise või kolmanda lõigu alusel trahvi tasumist ette
võtjatelt, kes tõendavad, et nad ei ole ühenduse rikkuvat otsust raken
danud ning kas ei teadnud selle olemasolust või on sellest teadlikult
distantseerunud juba enne, kui komisjon alustas juhtumi uurimist.

Iga ettevõtja rahaline kohustus trahvi tasumisel ei tohi ületada 10 %
tema eelmise majandusaasta kogukäibest.

5.
Lõigete 1 ja 2 alusel tehtud otsused ei ole oma olemuselt krimi
naalõiguslikud.
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Artikkel 24
Karistusmaksed
1.
Komisjon võib oma otsusega kehtestada ettevõtjatele või ettevõt
jate ühendustele karistusmakse, mis ei ületa päeva kohta 5 % eelmise
majandusaasta keskmisest päevakäibest ning mida arvestatakse otsuses
määratud kuupäevast alates, et neid sundida:
a) lõpetama asutamislepingu artiklite 81 ja 82 rikkumine vastavalt
artikli 7 alusel tehtud otsusele;
b) järgima artikli 8 kohast otsust ajutiste meetmete kehtestamise kohta;
c) täitma artikli 9 alusel tehtud otsusega siduvaks muudetud kohustust;
d) esitama täielikku ja õiget teavet, mida ta on nõudnud artikli 17 või
artikli 18 lõike 3 alusel tehtud otsuses;
e) alluma kontrollimisele, mille komisjon on määranud artikli 20 lõike
4 alusel tehtud otsuses.
2.
Kui ettevõtjad või ettevõtjate ühendused on täitnud kohustuse,
mille täitmiseks karistusmakse määrati, võib komisjon määrata karistus
makse lõppsumma esialgses otsuses ettenähtud karistusmaksest väikse
mana. Vastavalt tuleb kohaldada artikli 23 lõiget 4.

VII PEATÜKK

AEGUMISTÄHTAJAD
Artikkel 25
Sanktsioonide kehtestamisega seotud aegumistähtajad
1.
Artiklitel 23 ja 24 põhinevatel komisjoni volitustel on järgmised
aegumistähtajad:
a) kolm aastat juhul, kui on rikutud teabenõudeid või kontrolli läbivii
mist käsitlevaid sätteid;
b) viis aastat kõigi muude rikkumiste puhul.
2.
Aegumistähtaeg hakkab kulgema rikkumise toimepaneku päevast.
Jätkuvate või korduvate rikkumiste puhul hakkab aegumistähtaeg
kulgema rikkumise lõppemise päevast.
3.
Komisjoni või liikmesriigi konkurentsiasutuse poolt võetavad
meetmed, mille eesmärgiks on rikkumist uurida või algatada selle suhtes
menetlus, katkestavad trahvide või karistusmaksete määramisega seotud
aegumistähtaja kulgemise. Aegumistähtaja kulg katkeb kuupäevast, mil
sellisest meetmest teatatakse vähemalt ühele rikkumises osalenud ette
võtjale või ettevõtjate ühendusele. Aegumistähtaja kulu katkestavad
eelkõige järgmised meetmed:
a) komisjoni või liikmesriigi konkurentsiasutuse kirjalikud teabe
nõuded;
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b) kirjalik volitus, mille komisjon või liikmesriigi konkurentsiasutus
annab oma ametnikele kontrolli läbiviimiseks;

c) menetluse algatamine komisjoni või liikmesriigi konkurentsiasutuse
poolt;

d) komisjoni
teatamine.

või

liikmesriigi

konkurentsiasutuse

vastuväidetest

4.
Aegumistähtaja kulg katkeb kõikide rikkumises osalenud ettevõt
jate ja ettevõtjate ühenduste suhtes.

5.
Katkenud aegumistähtaja kulg algab iga kord uuesti. Aegumis
tähtaeg möödub hiljemalt päeval, mil kahekordse aegumistähtajaga
võrdne ajavahemik lõpeb, ilma et komisjon oleks määranud trahvi või
karistusmakset. Kõnesolev tähtaeg pikeneb aja võrra, mille jooksul oli
aegumistähtaeg vastavalt lõikele 6 peatunud.

6.
Trahvide või karistusmaksete määramisega seotud aegumistähtaja
kulgemine peatub komisjoni otsuse Euroopa Kohtus läbivaatamise ajaks.

Artikkel 26
Sundtäitmise aegumine
1.
Komisjoni õigusel nõuda artiklite 23 ja 24 alusel tehtud otsuste
täitmist on viie aasta pikkune aegumistähtaeg.

2.

Aegumistähtaeg hakkab kulgema lõpliku otsuse tegemise päevast.

3.

Sundtäitmise aegumistähtaja kulgemine katkeb:

a) teatamise korral otsusest muuta trahvi või karistusmakse esialgset
suurust või otsusest mitte rahuldada sellise muutmise taotlust;

b) komisjoni poolt või komisjoni taotlusel liikmesriigi poolt võetava
meetme korral, mille eesmärgiks on trahvi või karistusmakse sund
täitmine.

4.

Katkenud aegumistähtaja kulg algab iga kord uuesti.

5.

Sundtäitmise aegumistähtaja kulgemine peatub:

a) määratud maksetähtaja lõpuni;

b) kuni Euroopa Kohtu otsusega on peatatud makse sundtäitmine.
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VIII PEATÜKK

ÄRAKUULAMISED JA AMETISALADUS
Artikkel 27
Osapoolte, kaebuse esitajate ja kolmandate isikute ärakuulamine
1.
Enne artiklites 7, 8 ja 23 ning artikli 24 lõikes 2 sätestatud otsuste
tegemist annab komisjon ettevõtjatele ja ettevõtjate ühendustele, kelle
suhtes komisjon on algatanud menetluse, võimaluse olla ära kuulatud
küsimustes, mis on kutsunud esile komisjoni vastuväiteid. Komisjoni
otsused võivad põhineda üksnes sellistel vastuväidetel, mille kohta asja
omastel osapooltel on olnud võimalik esitada oma seisukoht. Kaebuste
esitajad võtavad menetlusest aktiivselt osa.

2.
Menetluse käigus tagatakse täielikult asjaomaste osapoolte õigus
kaitsele. Neil on õigus nõuda juurdepääsu komisjoni toimikule tingi
musel, et võetakse arvesse ettevõtjate õigustatud huvi kaitsta oma ärisa
ladusi. Toimikutele juurdepääsu õigus ei hõlma konfidentsiaalset teavet
ning komisjoni või liikmesriikide konkurentsiasutuste ametialaseks
kasutuseks mõeldud dokumente. Juurdepääsuõigus ei hõlma eelkõige
kirjavahetust komisjoni ja liikmesriikide konkurentsiasutuste vahel või
kõnealuste asutuste vahel, sealhulgas artiklite 11 ja 14 kohaselt koos
tatud dokumendid. Käesolev lõige ei takista komisjonil avaldada ja
kasutada teavet, mis on vajalik rikkumise tõendamiseks.

3.
Kui komisjon peab seda vajalikuks, võib ta ära kuulata ka teisi
füüsilisi või juriidilisi isikuid. Nende isikute taotlused olla ära kuulatud
rahuldatakse, kui nad tõendavad piisavat huvi. Liikmesriikide konku
rentsiasutused võivad paluda komisjonil ära kuulata ka teisi füüsilisi
või juriidilisi isikuid.

4.
Kui komisjon kavatseb vastu võtta artiklite 9 või 10 kohase otsuse,
avaldab ta juhtumi lühikokkuvõtte ning kohustuste või kavandatava
tegevuse põhilise sisu. Huvitatud kolmandad isikud võivad esitada
oma märkused komisjoni poolt avaldamisel kindlaks määratud tähtaja
jooksul, mis ei tohi olla lühem kui üks kuu. Avaldamisel arvestatakse
ettevõtjate õigustatud huvi kaitsta oma ärisaladusi.

Artikkel 28
Ametisaladus
1.
Ilma et see piiraks artiklite 12 ja 15 kohaldamist, võib artiklite
17–22 kohaselt kogutud teavet kasutada ainult sel eesmärgil, milleks see
koguti.
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2.
Ilma et see piiraks artiklites 11, 12, 14, 15 ja 27 ettenähtud teabe
vahetamist ja kasutamist, ei tohi komisjon ja liikmesriikide konkurent
siasutused, nende ametnikud, teenistujad ja teised kõnealuste asutuste
järelevalve all töötavad isikud ning liikmesriikide muude asutuste amet
nikud ja avalikud teenistujad avaldada käesoleva määruse alusel saadud
või vahetatud teavet, mille kohta kehtib ametisaladuse hoidmise
kohustus. See kohustus kehtib ka liikmesriikide kõigi esindajate ja
ekspertide suhtes, kes osalevad nõuandekomitee koosolekutel vastavalt
artiklile 14.

IX PEATÜKK

ERANDIMÄÄRUSED
Artikkel 29
Tühistamine üksikjuhtudel
1.
Kui komisjonile on nõukogu määrusega, näiteks määrusega
nr 19/65/EMÜ, määrusega (EMÜ) nr 2821/71, määrusega (EMÜ)
nr 3976/87, määrusega (EMÜ) nr 1534/91 või määrusega (EMÜ)
nr 479/92 antud volitused kohaldada määruse vormis asutamislepingu
artikli 81 lõiget 3 ning ta on tunnistanud asutamislepingu artikli 81 lõike
1 kohaldamatuks teatavat liiki kokkulepete, ettevõtjate ühenduste otsuste
ja kooskõlastatud tegevuse suhtes, võib ta omal algatusel või kaebuse
põhjal tühistada erandimäärusega antud erandi, kui ta leiab, et
konkreetsel juhul ei ole erandimäärusega hõlmatud kokkuleppe, otsuse
või kooskõlastatud tegevuse mõju kooskõlas asutamislepingu artikli 81
lõikega 3.

2.
Kui konkreetsel juhul ei ole lõikes 1 osutatud komisjoni määru
sega hõlmatud kokkulepete, ettevõtjate ühenduste otsuste või kooskõ
lastatud tegevuste mõju kooskõlas asutamislepingu artikli 81 lõikega 3
liikmesriigi territooriumil või osal sellest, mille puhul on tegemist selge
piirilise geograafilise turuga, võib asjaomase liikmesriigi konkurentsi
asutus tühistada kõnealuse määruse kohaldamisest saadava kasu kõne
aluse territooriumi osas.

X PEATÜKK

ÜLDSÄTTED
Artikkel 30
Otsuste avaldamine
1.
Komisjon avaldab artiklite 7–10 ning artiklite 23 ja 24 põhjal
tehtud otsused.

2.
Avaldamisel esitatakse osapoolte nimed ja otsuse põhiline sisu,
sealhulgas kehtestatud sanktsioonid. See arvestab ettevõtjate õigustatud
huvi kaitsta oma ärisaladusi.
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Artikkel 31
Otsuste läbivaatamine Euroopa Kohtus
Euroopa Kohtul on täielik pädevus läbi vaadata otsused, millega
komisjon on määranud trahvid või karistusmaksed. Euroopa Kohus
võib määratud trahvi või karistusmakse tühistada, seda vähendada või
suurendada.

▼M2

__________

▼B
Artikkel 33
Rakendussätted
1.
Komisjonil on õigus võtta asjakohaseid meetmeid käesoleva
määruse kohaldamiseks. Meetmed võivad muu hulgas käsitleda:

a) artikli 7 alusel esitatud kaebuste vormi, sisu ja muid üksikasju ning
kaebuste tagasilükkamise korda;

b) artiklis 11 sätestatud teabevahetuse ja konsulteerimise praktilist
korda;

c) artiklis 27 sätestatud ärakuulamiste praktilist korda.

2.
Enne lõike 1 kohaste meetmete vastuvõtmist avaldab komisjon
meetmete eelnõu ning palub huvitatud osapoolte arvamust enda sätes
tatud tähtaja jooksul, mis ei tohi olla lühem kui üks kuu. Enne meetme
eelnõu avaldamist ja selle vastuvõtmist konsulteerib komisjon konku
rentsi piiravat tegevust ja turgu valitsevat seisundit käsitleva nõuande
komiteega.

XI PEATÜKK

ÜLEMINEKU-, MUUTMIS- JA LÕPPSÄTTED
Artikkel 34
Üleminekusätted
1.
Komisjonile määruse nr 17 artikli 2 kohaselt esitatud taotlused,
kõnealuse määruse artiklite 4 ja 5 kohaselt esitatud teatised ning
määruse (EMÜ) nr 1017/68, määruse (EMÜ) nr 4056/86 ja
määruse (EMÜ) nr 3975/87 kohaselt esitatud taotlused ja teatised
kaotavad kehtivuse alates käesoleva määruse kohaldamise kuupäevast.

2.
Määruse nr 17 ning määruse (EMÜ) nr 1017/68, määruse (EMÜ)
nr 4056/86 ja määruse (EMÜ) nr 3975/87 alusel algatatud menetlused
kehtivad ka käesoleva määruse kohaldamisel.
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Artikkel 35
Liikmesriikide konkurentsiasutuste määramine
1.
Liikmesriigid määravad ühe või mitu konkurentsiasutust, kes
vastutavad asutamislepingu artiklite 81 ja 82 kohaldamise eest, tagades
käesoleva määruse sätete järgimise. Meetmed, mis on vajalikud, et anda
neile asutustele volitused kõnealuste artiklite kohaldamiseks, tuleb võtta
enne 1. maid 2004. Määratud asutuste hulka võivad kuuluda ka kohtud.
2.
Kui ühenduse konkurentsiõiguse rakendamine usaldatakse siserii
klikele haldus- ja kohtuasutustele, võivad liikmesriigid määrata nendele
haldus- ja kohtuasutustele erinevad volitused ja ülesanded.
3.
Artikli 11 lõike 6 mõju hõlmab liikmesriikide määratud asutusi,
sealhulgas kohtuid, kes täidavad artiklis 5 ettenähtud eri liiki otsuste
ettevalmistamise ja vastuvõtmisega seotud ülesandeid. Artikli 11 lõike
6 mõju ei laiene kohtutele, kui need tegutsevad artiklis 5 ettenähtud eri
liiki otsuste puhul apellatsioonikohtuna.
4.
Olenemata lõikest 3, piirdub liikmesriigis, kus artiklis 5 ettenähtud
otsuste vastuvõtmise eesmärgil esitab asutus asja kohtule, mis on menet
lusasutusest eraldi seisev asutus, tingimusel, et käesoleva lõike tingi
mused on täidetud, artikli 11 lõike 6 mõju kõnealuse juhtumiga tegeleva
asutusega, kes võtab tagasi kohtule esitatud taotluse pärast komisjoni
menetluse algatamist, kusjuures see tagasivõtmine lõpetab täielikult sise
riikliku menetluse.
▼M3

__________

▼B
Artikkel 37
Määruse (EMÜ) nr 2988/74 muutmine
Määrusele (EMÜ) nr 2988/74 lisatakse järgmine artikkel:

“Artikkel 7a
Erandid
Käesolevat määrust ei kohaldata meetmete suhtes, mis võetakse
vastavalt nõukogu 16. detsembri 2002. aasta määrusele (EÜ)
nr 1/2003 asutamislepingu artiklites 81 ja 82 sätestatud konkurent
sieeskirjade rakendamise kohta. (*)
___________
(*) EÜT L 1, 4.1.2003, lk 1.”

Artikkel 38
Määruse (EMÜ) nr 4056/86 muutmine
Määrust (EMÜ) nr 4056/86 muudetakse järgmiselt.
1. Artiklit 7 muudetakse järgmiselt.
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a) Lõige 1 asendatakse järgmisega:
“1. Kohustuse rikkumine
Kui asjaomased isikud rikuvad kohustust, mis vastavalt artik
lile 5 on seotud artiklis 3 sätestatud erandiga, võib komisjon
sellise rikkumise lõpetamiseks ja vastavalt tingimustele, mis
on sätestatud nõukogu 16. detsembri 2002. aasta määru
ses (EÜ) nr 1/2003 asutamislepingu artiklites 81 ja 82 sätes
tatud konkurentsieeskirjade rakendamise kohta, (*) vastu
võtta otsuse, mis kas keelab teatavate erimeetmete jätkamise
või sunnib neid erimeetmeid võtma, või tühistab neile antud
grupierandi.
___________
(*) EÜT L 1, 4.1.2003, lk 1.”
b) Lõiget 2 muudetakse järgmiselt:
i) Punktis a asendatakse sõnad “II jaos sätestatud tingimuste
alusel” sõnadega “määruses (EÜ) nr 1/2003 sätestatud tingi
muste alusel”;
ii) punkti c alapunkti i teise lõigu teine lause asendatakse järgmi
sega:
“Samal ajal teeb komisjon kooskõlas määruse (EÜ) nr 1/2003
artikliga 9 otsuse asjaomaste ettevõtjate pakutud kohustuste
heakskiitmise kohta, pidades muu hulgas silmas turule juurde
pääsu võimaldamist sellistele liinidele, mis ei kuulu konve
rentsi liikmete hulka.”
2. Artiklit 8 muudetakse järgmiselt.
a) Lõige 1 jäetakse välja.
b) Lõikes 2 asendatakse sõnad “vastavalt artiklile 10” sõnadega
“vastavalt määrusele (EÜ) nr 1/2003”.
c) Lõige 3 jäetakse välja.
3. Artiklit 9 muudetakse järgmiselt.
a) Lõikes 1 asendatakse sõnad “artiklis 15 märgitud nõuandeko
mitee” sõnadega “määruse (EÜ) nr 1/2003 artiklis 14 osutatud
nõuandekomitee”.
b) Lõikes 2 asendatakse sõnad “artiklis 15 märgitud nõuandeko
mitee” sõnadega “määruse (EÜ) nr 1/2003 artiklis 14 osutatud
nõuandekomitee”.
4. Artiklid 10–25 tunnistatakse kehtetuks, välja arvatud artikli 13 lõige
3, mida kohaldatakse asutamislepingu artikli 81 lõike 3 alusel enne
käesoleva määruse kohaldamiskuupäeva vastu võetud otsuste suhtes
kuni nende otsuste kehtivusaja lõpuni.
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5. Artiklist 26 jäetakse välja sõnad “artikli 10 alusel esitatavate
kaebuste, artikli 12 alusel esitatavate taotluste ja artikli 23 lõigetes
1 ja 2 ettenähtud ärakuulamiste vormi, sisu ja muude üksikasjade
kohta”.

Artikkel 39
Määruse (EMÜ) nr 3975/87 muutmine
Määruse (EMÜ) nr 3975/87 artiklid 3–19 tunnistatakse kehtetuks, välja
arvatud artikli 6 lõige 3, mida kohaldatakse asutamislepingu artikli 81
lõike 3 alusel enne käesoleva määruse kohaldamiskuupäeva vastu
võetud otsuste suhtes kuni nende otsuste kehtivusaja lõpuni.

Artikkel 40
Määruse

nr

19/65/EMÜ, määruse (EMÜ) nr
määruse (EMÜ) nr 1534/91 muutmine

2821/71

ja

Määruse nr 19/65/EMÜ artikkel 7, määruse (EMÜ) nr 2821/71 artikkel 7
ja määruse (EMÜ) nr 1534/91 artikkel 7 tunnistatakse kehtetuks.
▼M5

__________

▼M4

__________

▼B
Artikkel 43
Määruse nr 17 ja määruse nr 141 kehtetuks tunnistamine
1.
Määrus nr 17 tunnistatakse kehtetuks, välja arvatud artikli 8 lõige
3, mida kohaldatakse asutamislepingu artikli 81 lõike 3 alusel enne
käesoleva määruse kohaldamiskuupäeva vastu võetud otsuste suhtes
kuni nende otsuste kehtivusaja lõpuni.
2.

Määrus nr 141 tunnistatakse kehtetuks.

3.
Viiteid kehtetuks tunnistatud määrustele käsitatakse viidetena käes
olevale määrusele.

Artikkel 44
Aruanne käesoleva määruse kohaldamise kohta
Viis aastat pärast käesoleva määruse jõustumist esitab komisjon
Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande, mis käsitleb käesoleva
määruse toimimist ning eelkõige artikli 11 lõike 6 ja artikli 17
kohaldamist.
Selle aruande alusel hindab komisjon, kas on asjakohane teha nõuko
gule ettepanek käesoleva määruse läbivaatamiseks.
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Artikkel 45
Jõustumine
Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist
Euroopa Ühenduste Teatajas.
Käesolevat määrust kohaldatakse alates 1. maist 2004.
Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides
liikmesriikides.

