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B7-XXXX/XXXX

Usnesení Evropského parlamentu o dohodách EU o spolupráci v oblasti prosazování 
politiky hospodářské soutěže – další postup
(2013/2921(RSP))

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (COM(2012)0245),

– s ohledem na návrh dohody mezi Evropskou unií a Švýcarskou konfederací o spolupráci 
při uplatňování jejich právních předpisů o hospodářské soutěži (12418/2012),

– s ohledem na žádost o udělení souhlasu, kterou předložila Rada v souladu s články 103 
a 352 ve spojení s čl. 218 odst. 6 písm. a) bodem v) Smlouvy o fungování Evropské unie 
(C7-0146/2013),

– s ohledem na otázku Komisi o dohodách EU o spolupráci v oblasti prosazování politiky 
hospodářské soutěže – další postup (O-XXXX/2013 – B7-XXXX/XXXX),

– s ohledem na čl. 115 odst. 5 a čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

1. vítá navrženou dohodu mezi Evropskou unií a Švýcarskou konfederací o spolupráci při 
uplatňování jejich právních předpisů o hospodářské soutěži (dále jen „dohoda“); vnímá 
velmi pozitivně tento druh dohod o spolupráci v oblasti prosazování pravidel hospodářské 
soutěže ve stále více globalizovaném hospodářském prostředí, v němž kartely působí 
přeshraničně a fúze často zahrnují několik jurisdikcí;

2. je přesvědčen, že taková dohoda se Švýcarskem je nezbytná s ohledem na strategickou 
geografickou polohu Švýcarska pro EU a počet souběžných vyšetřování vedených oběma 
jurisdikcemi v nedávné minulosti; doufá, že trestní stíhání mezinárodních kartelů 
a trestání za přeshraniční zneužívání dominantního postavení budou po uzavření této 
dohody efektivnější a že se sníží riziko odlišného hodnocení v obou jurisdikcích; vyzývá 
Komisi i švýcarskou Komisi pro hospodářskou soutěž, aby si udržely silné odhodlání 
bojovat proti kartelům, neboť tyto jsou škodlivé pro blahobyt spotřebitelů a inovace a mají 
negativní dopad na konkurenceschopnost obou ekonomik;

3. vyslovuje však politování nad tím, že dohoda nestanovuje závazné povinnosti, pokud jde 
o spolupráci, a ponechává široký prostor pro vlastní uvážení, a to odkazem na „důležité 
zájmy“, kterými může kterákoli strana odůvodnit, proč nevyhoví žádosti druhé strany; 
nabádá Komisi i švýcarské orgány, aby upřímně spolupracovaly a neschovávaly se za 
neurčité pojmy; vyzývá orgány pro hospodářskou soutěž jednotlivých členských států EU, 
aby rovněž spolupracovaly se švýcarskou Komisí pro hospodářskou soutěž, a naopak;

4. zdůrazňuje, že je důležité zajistit, aby byly respektovány procesní záruky poskytnuté 
účastníkům řízení v jejich příslušných právních systémech; vyzývá k vytvoření 
bezpečných mechanismů pro využívání a předávání důvěrných informací; zdůrazňuje 
význam ochrany dokumentů vztahujících se k žádosti o shovívavost nebo k postupům 
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vyrovnání, a to zejména před možným budoucím zpřístupněním v rámci 
občanskoprávních nebo trestních řízení;

5. konstatuje, že by bylo vhodné uplatňovat v obou jurisdikcích jednotný přístup 
k odvoláním proti rozhodnutím, a vyzývá Komisi a švýcarskou Komisi pro hospodářskou 
soutěž, aby se touto další možností spolupráce zabývaly;

6. vyzývá členské státy a jejich vnitrostátní orgány pro hospodářskou soutěž, aby v zájmu 
účinného provádění této dohody s Komisí plně spolupracovaly; považuje za zásadní, aby 
provádění této dohody bylo pečlivě sledováno s cílem poučit se ze zkušeností a prověřit 
případné problematické otázky;

7. domnívá se, že hlavní novinka zavedená tímto druhem „dohody druhé generace“, 
tj. možnost, aby si Komise a švýcarská Komise pro hospodářskou soutěž vyměňovaly 
důvěrné informace, je pozitivním krokem, a domnívá se, že tato dohoda by mohla být 
považována za model pro budoucí dvoustranné dohody o spolupráci v oblasti prosazování 
pravidel hospodářské soutěže; zastává stanovisko, že by EU měla přijmout obecný rámec, 
kterým se stanoví minimální společný a jednotný základ pro budoucí jednání o této 
záležitosti, nicméně ponechává Komisi manévrovací prostor pro dosažení ambicióznějších 
výsledků v jednotlivých případech;

8. vyzývá Komisi, aby aktivně podporovala spolupráci v oblasti prosazování pravidel 
hospodářské soutěže na mezinárodní úrovni, zejména v rámci mnohostranných fór, jako 
jsou WTO, ICN a OECD; je přesvědčen, že toto by bylo nejúčinnějším prostředkem 
spolupráce, protože do vyšetřování je často zapojeno mnoho jurisdikcí, v nichž neexistují 
dvoustranné dohody mezi všemi stranami, nebo existují různé podmínky; vyzývá OECD 
a ICN, aby vypracovaly nástroje na podporu mnohostranné spolupráce a aby aktualizovaly 
pokyny týkající se osvědčených postupů;

9. konstatuje, že i když mnohostranná spolupráce není plně funkční, Rada a Komise by měly 
podporovat tento typ dvoustranných dohod; vyzývá Komisi, aby prozkoumala možnost 
zahájení podobných jednání se zeměmi, s nimiž má již uzavřenou dohodu první generace, 
stejně jako s dalšími významnými mezinárodními aktéry, jako je Čína nebo rozvíjející se 
ekonomiky; zdůrazňuje, že strategie pro dosažení konvergence v globálním prosazování 
antimonopolní politiky by měla zahrnovat intenzivnější spolupráci s čínskými orgány pro 
hospodářskou soutěž a zaměřit se také na zajištění toho, aby právo hospodářské soutěže 
v Číně nebylo využíváno jako způsob, jak zakrýt sledování cílů průmyslové politiky;

10. konstatuje však, že je nezbytné, aby zapojené systémy práva hospodářské soutěže byly 
dostatečně podobné, a že je třeba zajistit, aby informace předávané ze strany EU nemohly 
být použity k uložení trestněprávních postihů fyzickým osobám, dokud tato možnost 
představuje politiku na úrovni EU;

11. vyzývá Komisi, aby pravidelně informovala Parlament o své činnosti v oblasti 
mezinárodní spolupráce, zejména v současné době s ohledem na jednání probíhající 
s Kanadou;

12. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vnitrostátním orgánům 
pro hospodářskou soutěž, švýcarské Komisi pro hospodářskou soutěž, WTO, OECD 
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a ICN.


