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B7-XXXX/XXXX

Az Európai Parlament állásfoglalása a versenypolitika végrehajtásáról szóló európai 
uniós együttműködési megállapodásokról – a következő lépések
(2013/2921(RSP))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a tanácsi határozatra irányuló javaslatra (COM(2012)0245),

– az Európai Unió és a Svájci Államszövetség közötti, versenyjogi szabályaik alkalmazására 
vonatkozó együttműködésről szóló megállapodás tervezetére (12418/2012),

– tekintettel a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 103. és 352. cikke 
értelmében és a 218. cikke (6) bekezdésének a) és v) pontjával összefüggésben benyújtott, 
egyetértésre irányuló kérelemre (C7–0146/2013),

– tekintettel a versenypolitika végrehajtásáról szóló európai uniós együttműködési 
megállapodásokra és a következő lépésekre vonatkozó, a Bizottságnak feltett kérdésre (O-
XXXX/2013 – B7-XXXX/XXXX),

– tekintettel eljárási szabályzata 115 cikkének (5) bekezdésére és 110. cikkének (2) 
bekezdésére,

1. üdvözli az Európai Unió és a Svájci Államszövetség közötti, versenyjogi szabályaik 
alkalmazására vonatkozó együttműködésről szóló megállapodásra irányuló javaslatot (a 
továbbiakban: a megállapodás); rendkívül pozitívan ítéli meg az ehhez hasonló, a 
versenyjog végrehajtására irányuló együttműködési megállapodásokat az egyre 
globalizáltabb gazdasági környezetben, ahol is határokon átnyúló kartelek működnek, és a 
vállalategyesítések gyakorta több joghatóságot érintenek;

2. meggyőződése, hogy szükség van a Svájccal létrejövő megállapodásra, figyelembe véve, 
hogy Svájc földrajzi helyzete az EU számára stratégiai jelentőséggel bír, és a két 
joghatóságon belül a közelmúltban párhuzamosan számos vizsgálat is folyt; reméli, hogy 
e megállapodás révén hatékonyabbak lesznek a nemzetközi kartelek elleni eljárások és a 
domináns helyzettel való, határokon átnyúló visszaélés szankcionálása, valamint hogy a 
két joghatóság helyzetértékelése közötti eltérés kockázata csökkeni fog; kéri mind a 
Bizottságot, mind a svájci versenyügyi bizottságot, hogy tartsák fenn a kartelek elleni 
küzdelem melletti határozott elkötelezettségüket, mivel azok károsak a fogyasztók 
jólétére, az innovációra, és negatívan érintik a két gazdaság versenyképességét;

3. sajnálatát fejezi ki azonban amiatt, hogy a megállapodás nem határoz meg kötelező 
érvényű előírásokat az együttműködésre vonatkozóan, és széles mérlegelési mozgásteret 
hagy, különösen a „jelentős érdekekre” való hivatkozás révén, amelyet bármelyik fél 
indokként használhat fel ahhoz, hogy ne teljesítse a másik fél valamely kérését; arra 
biztatja a Bizottságot és a svájci hatóságokat, hogy tanúsítsanak lojális együttműködést és 
ne rejtőzzenek meghatározatlan fogalmak mögé; kéri az EU nemzeti versenyügyi 
hatóságait, hogy szintén működjenek együtt a svájci versenyügyi bizottsággal és viszont;
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4. hangsúlyozza annak jelentőségét, hogy biztosítsák a felek saját jogrendszerén belüli 
eljárási garanciák tiszteletben tartását; arra szólít fel, hogy alakítsanak ki biztonságos 
mechanizmusokat a bizalmas információk átvitelére; hangsúlyozza az engedékenység 
iránti kérelemhez vagy a vitarendezési eljáráshoz kapcsolódó dokumentumok védelmének 
jelentőségét, különösen a polgári vagy büntetőügyi eljárás kapcsán történő jövőbeli 
nyilvánosságra hozatallal szemben;

5. megjegyzi, hogy mindkét joghatóságon belül kívánatos lenne a határozatokkal szembeni 
fellebbezés egységes megközelítésének kialakítása, és kéri a Bizottságot és a svájci 
versenyügyi bizottságot, hogy foglalkozzanak e további együttműködési lehetőséggel;

6. kéri a tagállamokat és nemzeti versenyügyi hatóságaikat, hogy teljes mértékben 
működjenek együtt a Bizottsággal e megállapodás hatékony végrehajtása érdekében; a 
tapasztalatokból való okulás és bármilyen esetleges problémás kérdés tesztelése érdekében 
alapvető fontosságúnak tartja e megállapodás végrehajtásának alapos nyomon követését;

7. pozitív lépésnek tekinti az ilyen jellegű „második generációs megállapodások” által 
bevezetett fő újítást, azaz a Bizottság és a svájci versenyügyi bizottság közötti bizalmas 
információcsere lehetőségét, továbbá meggyőződése, hogy ez a megállapodás modellként 
szolgálhat a versenyjog végrehajtásáról szóló jövőbeli kétoldalú megállapodásokhoz; úgy 
véli, hogy az EU-nak általános keretet kell elfogadnia ahhoz, hogy minimális közös és 
egységes alapot dolgozzon ki a témáról szóló jövőbeli tárgyalásokhoz, a Bizottság 
számára megfelelő mozgásteret biztosítva ahhoz, hogy egyedi esetekben ambiciózusabb 
eredményeket érjen el;

8. kéri a Bizottságot, hogy aktívan segítse elő a versenyjog végrehajtására irányuló, 
nemzetközi szintű együttműködést főként olyan többoldalú fórumokon, mint a WTO, az 
ICN vagy az OECD; meggyőződése, hogy ez lenne az együttműködés leghatékonyabb 
módja, mivel a vizsgálatok gyakran több joghatóságot érintenek, ahol nem állnak fenn 
minden fél között kétoldalú megállapodások vagy eltérő feltételek vannak érvényben;  
kéri az OECD-t és az ICN-t, hogy dolgozzanak ki a többoldalú együttműködést segítő 
eszközöket és tartsák naprakészen a legjobb gyakorlati megoldásokra vonatkozó 
iránymutatásokat;

9. megjegyzi, hogy amíg a többoldalú együttműködés nem teljesen működőképes, a Tanács 
és a Bizottság elősegíthetné a kétoldalú együttműködés ezen formáját;  arra biztatja a 
Bizottságot, hogy tárja fel a hasonló tárgyalások megnyitásának lehetőségeit azon 
országokkal, amelyekkel már létezik első generációs megállapodás, valamint olyan egyéb 
jelentős nemzetközi szereplőkkel, mint Kína vagy a feltörekvő gazdaságok; hangsúlyozza, 
hogy a globális trösztellenes jogszabályok végrehajtása tekintetében a konvergencia 
elérését célzó stratégiához hozzátartozik a kínai versenyügyi hatóságokkal való 
együttműködés, és annak biztosítására is figyelmet kell fordítani, hogy Kínában a 
versenyjogi szabályokat ne használják burkolt módon az iparpolitikai célok elérésére;

10. megjegyzi azonban, hogy alapvető jelentőségű az érintett versenyjogi rendszerek közötti 
megfelelő hasonlóság, és biztosítani kell, hogy az EU által közölt információt ne 
használhassák fel természetes személyek elleni büntetőügyi szankciók kivetésére 
mindaddig, amíg uniós szinten ez a politika érvényesül;
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11. kéri a Bizottságot, hogy rendszeresen tájékoztassa a Parlamentet a nemzetközi 
együttműködés terén végzett tevékenységeiről, jelenleg különösen a Kanadával folytatott 
tárgyalások tekintetében;

12. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a 
nemzeti versenyügyi hatóságoknak, a svájci versenyügyi bizottságnak, a WTO-nak, az 
OECD-nek és az ICN-nek.


