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B7-XXXX/XXXX

Резолюция на Европейския парламент относно споразуменията на ЕС за 
сътрудничество относно прилагането на политиката в областта на конкуренцията 
— пътят напред
(2013/2921(RSP))

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението за решение на Съвета (COM(2012)0245),

– като взе предвид проекта на споразумение между Европейския съюз и 
Конфедерация Швейцария за сътрудничество при прилагането на 
законодателството в областта на конкуренцията (12418/2012),

– като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета съгласно членове 
103 и 352 във връзка с член 218, параграф 6, буква а), подточка v) от Договора за 
функционирането на Европейския съюз (C7-0146/2013),

– като взе предвид въпроса до Комисията относно споразуменията на ЕС за 
сътрудничество относно прилагането на политиката в областта на конкуренцията —
пътят напред (O-XXXX/2013 – B7-XXXX/XXXX),

– като взе предвид член 115, параграф 5 и член 110, параграф 2 от своя правилник,

1. приветства предложеното споразумение между Европейския съюз и Конфедерация 
Швейцария за сътрудничество при прилагането на законодателството в областта на 
конкуренцията (наричано по-нататък „споразумението“); гледа много положително 
на подобен вид споразумения за сътрудничество за прилагане на политиката в 
областта на конкуренцията в една все по-глобализирана икономическа среда, в 
която картелите извършват трансгранична дейност и сливанията често включват 
няколко юрисдикции;

2. счита, че подобно споразумение с Швейцария е необходимо, като се има предвид 
стратегическото географско местоположение на Швейцария за ЕС и броят на 
паралелните разследвания, проведени от двете юрисдикции в близкото минало; 
надява се, че съдебното преследване на международните картели и 
санкционирането на трансгранични злоупотреби с господстващо положение ще 
станат по-ефективни чрез това споразумение и че ще намалее рискът от 
различаващи се оценки в двете юрисдикции; призовава и Комисията, и 
Швейцарската комисия за защита на конкуренцията да запазят твърда решимост да 
се борят срещу картелите, тъй като те вредят на благосъстоянието на потребителите
и на иновациите и влияят отрицателно на конкурентоспособността и на двете 
икономики;

3. въпреки това изразява съжаление, че в споразумението не се установят обвързващи 
задължения по отношение на сътрудничеството и се оставя голяма свобода на 
преценка, а именно чрез посочване на „важни интереси“, на които може да се 
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позове всяка страна като основание да не изпълни искане, отправено от другата 
страна; настоятелно призовава Комисията и швейцарските органи да си 
сътрудничат искрено, а не да се крият зад неопределени понятия; призовава 
националните органи по конкуренцията в ЕС да си сътрудничат с Швейцарската 
комисия за защита на конкуренцията и обратно;

4. подчертава колко е важно да се осигури, че процедурните гаранции, дадени на 
страните в съответните им правни системи, са спазени; призовава за създаване на 
сигурни механизмите за използване и предаване на поверителна информация; 
подчертава значението на защитата на документите, свързани със заявления за 
освобождаване от глоби или процедури по уреждане на спорове, и по-специално от 
евентуално бъдещо разкриване в контекста на граждански или наказателни 
процедури;

5. отбелязва, че един съгласуван подход за обжалване на решения в двете юрисдикции 
би бил желателен и призовава Комисията и Швейцарската комисия за защита на 
конкуренцията да разгледат тази допълнителна възможност за сътрудничество;

6. призовава държавите членки и техните национални органи за защита на 
конкуренцията да оказват пълно съдействие на Комисията за ефективното 
прилагане на това споразумение; счита за съществено да се наблюдава внимателно 
прилагането на това споразумение с цел да се извлекат поуки от опита и да се 
проверят и други потенциални проблемни въпроси;

7. счита, че основната новост, въведена с този вид споразумение от „второ поколение“, 
т.е. възможността Комисията и Швейцарската комисия за защита на конкуренцията 
да обменят поверителна информация, е положителна стъпка, и вярва, че това 
споразумение би могло да се счита за модел за бъдещи двустранни споразумения за 
сътрудничество относно прилагането на правилата в областта на конкуренцията; 
счита, че ЕС трябва да приеме обща рамка за установяване на минимална обща и 
съгласувана основа за бъдещи преговори по този въпрос, като обаче даде на 
Комисията свобода на действие за стремеж към по-амбициозни резултати, които да 
се постигат за всеки отделен случай;

8. призовава Комисията активно да насърчава сътрудничеството за прилагане на 
правилата в областта на конкуренцията на международно равнище, главно в 
рамките на многостранни форуми като СТО, Международната мрежа по 
конкуренцията (ММК) и ОИСР; счита, че това би бил най-ефективният начин за 
сътрудничество, тъй като често разследванията засягат много юрисдикции, в които 
не съществуват двустранни споразумения между всички страни или които са с 
различни условия; призовава ОИСР и ММК да разработят инструменти за 
насърчаване на многостранно сътрудничество и да поддържат актуализирани 
насоки за най-добри практики;

9. отбелязва, че докато многостранното сътрудничество не е напълно функционално, 
Съветът и Комисията следва да насърчават този вид двустранни споразумения; 
насърчава Комисията да проучи възможността за започване на подобни преговори с 
държави, с които вече съществува споразумение от първо поколение, както и с 
други важни международни участници, като Китай или страните с бързо развиващи 
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се икономики; подчертава, че една стратегия за постигане на конвергенция в 
прилагането на антитръстовите правила в световен мащаб следва да включва 
засилено сътрудничество с китайските органи за защита на конкуренцията, с акцент 
също така върху това да се гарантира, че законодателството в областта на 
конкуренцията в Китай не се използва като прикритие за преследване на цели на 
промишлената политика;

10. отбелязва обаче, че е от съществено значение да има достатъчно сходство между 
съответните режими на законодателство в областта на конкуренцията и че трябва да 
се гарантира, че информацията, предадена от ЕС, не може да се използва за 
налагане на наказателни санкции на физически лица, докато е такъв избраният 
вариант на политика на равнище ЕС;

11. призовава Комисията да информира редовно Парламента относно своите дейности в 
областта на международното сътрудничество, по-специално в момента по 
отношение на текущите преговори с Канада;

12. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, 
Комисията, националните органи за защита на конкуренцията, Швейцарската 
комисия за защита на конкуренцията, СТО, ОИСР и ММК.


