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B7-XXXX/XXXX

Europos Parlamento rezoliucija dėl ES bendradarbiavimo susitarimų konkurencijos 
politikos įgyvendinimo srityje – tolesnė veikla
(2013/2921(RSP))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Tarybos sprendimo (COM(2012) 0245),

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl 
bendradarbiavimo taikant konkurencijos teisės aktus projektą (12418/2012),

– atsižvelgdamas į Tarybos prašymą dėl pritarimo, pateiktą pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 103 ir 352 straipsnius kartu su 218 straipsnio 6 dalies a pastraipos 
v punktu (C7-0146/2013),

– atsižvelgdamas į klausimą Komisijai dėl ES bendradarbiavimo susitarimų įgyvendinant 
konkurencijos politiką (tolesnės veiklos) (O-XXXX/2013 – B7-XXXX/XXXX),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalį ir į 110 straipsnio 2 dalį,

1. palankiai vertina pasiūlytą Europos Sąjungos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimą dėl 
bendradarbiavimo taikant konkurencijos teisės aktus (toliau – susitarimas); ypač teigiamai 
vertina tokio pobūdžio bendradarbiavimo susitarimus dėl konkurencijos užtikrinimo vis 
labiau globalizuotoje ekonominėje aplinkoje, kurioje karteliai veikia tarpvalstybiniu 
lygmeniu, o susijungusios bendrovės dažnai aprėpia keletą jurisdikcijų;

2. mano, kad toks susitarimas su Šveicarija yra būtinas turint omenyje strateginę geografinę 
Šveicarijos padėtį ES atžvilgiu ir tai, kad netolimoje praeityje abi jurisdikcijos daugeliu 
atvejų vykdė lygiagrečius tyrimus; tikisi, kad pasirašius šį susitarimą bus paprasčiau 
patraukti atsakomybėn tarptautinius kartelius ir taikyti nuobaudas už piktnaudžiavimą 
dominuojančia padėtimi tarptautiniu mastu, taip pat kad abiejose jurisdikcijose sumažės 
skirtingo vertinimo rizika; ragina Komisiją ir Šveicarijos konkurencijos komisiją ir toliau 
ryžtingai kovoti su karteliais, nes jie kenkia vartotojų gerovei, inovacijoms ir daro 
neigiamą poveikį ES ir Šveicarijos ekonomikos konkurencingumui;

3. tačiau apgailestauja dėl to, kad susitarime nenumatyti privalomi įsipareigojimai dėl 
bendradarbiavimo ir paliekama didelė veiksmų laisvė, kai kalbama apie „svarbius 
interesus“; šį paaiškinimą gali naudoti abi šalys siekdamos nevykdyti kitos šalies pateikto 
prašymo; ragina Komisiją ir Šveicarijos valdžios institucijas nuoširdžiai bendradarbiauti ir 
nesidangstyti neapibrėžtomis sąvokomis; taip pat ragina ES nacionalines konkurencijos 
institucijas ir Šveicarijos konkurencijos komisiją tarpusavyje bendradarbiauti;

4. atkreipia dėmesį į tai, kad svarbu užtikrinti, jog būtų laikomasi procedūrinių garantijų, 
kurios suteikiamos šalims jų atitinkamose teisės sistemose; ragina sukurti saugius 
naudojimosi slapta informacija ir jos perdavimo mechanizmus; pabrėžia, kad svarbu 
apsaugoti su prašymais atleisti nuo baudos arba ją sumažinti ar susitarimo procedūromis 
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susijusius dokumentus, visų pirma nuo jų galimo atskleidimo ateityje nagrinėjant civilines 
ar baudžiamąsias bylas;

5. pabrėžia, kad būtų pageidautina taikyti nuoseklų požiūrį, kai apskundžiami sprendimai 
abiejose jurisdikcijose, ir ragina Komisiją ir Šveicarijos konkurencijos komisiją svarstyti 
tai kaip tolesnio bendradarbiavimo galimybę;

6. ragina valstybes nares ir jų nacionalines konkurencijos institucijas visapusiškai 
bendradarbiauti su Komisija, kad šis susitarimas būtų veiksmingai įgyvendintas; mano, 
kad itin svarbu atidžiai stebėti šio susitarimo įgyvendinimo procesą siekiant įgyti patirties 
ir nustatyti galimus probleminius klausimus;

7. mano, kad pagrindinė šio pobūdžio „antrosios kartos susitarimo“ naujovė, t. y. galimybė 
Komisijai ir Šveicarijos konkurencijos komisijai keistis slapta informacija, yra teigiamas 
postūmis, ir tikisi, kad šis susitarimas galėtų būti laikomas pavyzdiniu ateityje sudarant 
dvišalius bendradarbiavimo susitarimus konkurencijos politikos įgyvendinimo srityje; 
laikosi nuomonės, kad ES turėtų priimti bendrąją sistemą, pagal kurią būtų nustatytas 
minimalus bendras ir nuoseklus bet kokių šios srities ateityje vyksiančių derybų 
pagrindas, tačiau Komisijai turėtų būti palikta tam tikra veiksmų laisvė, kad kiekvienu 
atskiru atveju būtų galima nustatyti platesnio užmojo tikslus;

8. ragina Komisiją aktyviai remti bendradarbiavimą siekiant užtikrinti konkurenciją 
tarptautiniu lygmeniu, visų pirma daugiašaliuose forumuose, kaip antai PPO, TKT ir 
EBPO; mano, kad tai būtų pats veiksmingiausias bendradarbiavimo būdas, kadangi dažnai 
tyrimai turi būti vykdomi daugelyje jurisdikcijų, kuriose ne visos šalys yra sudariusios 
dvišalius susitarimus arba tų susitarimų sąlygos skiriasi; ragina EBPO ir TKT parengti 
tarptautinį bendradarbiavimą skatinančias priemones ir nuolat atnaujinti gerosios 
praktikos gaires;

9. pažymi, kad kol tarptautinis bendradarbiavimas nėra visiškai funkcionalus, Taryba ir 
Komisija turėtų skatinti sudaryti šio pobūdžio dvišalius susitarimus; skatina Komisiją 
išsiaiškinti, ar yra galimybė pradėti panašias derybas su valstybėmis, su kuriomis jau 
pasirašyti „pirmos kartos“ susitarimai, ir su kitais svarbiais tarptautiniais veikėjais, pvz., 
Kinija arba besiformuojančios rinkos ekonomikos šalimis; pabrėžia, kad konvergencijos 
užtikrinant antimonopolinių taisyklių vykdymą pasaulyje siekimo strategija turėtų apimti 
glaudesnį bendradarbiavimą su Kinijos konkurencijos institucijomis, itin daug dėmesio 
skiriant ir tam, kad būtų užtikrinama, jog Kinijos konkurencijos įstatymas nebūtų 
naudojamas kaip priedanga siekiant pramonės politikos tikslų;

10. tačiau pažymi, kad susijusios konkurencijos sistemos turi būti pakankamai panašios, taip 
pat turi būti užtikrinama, kad ES perduodama informacija nebūtų naudojama kaip 
pagrindas taikyti baudžiamąsias sankcijas fiziniams asmenims, kol ES lygmeniu taikoma 
tokia politika;

11. ragina Komisiją reguliariai informuoti Parlamentą apie jos veiksmus tarptautinio 
bendradarbiavimo srityje, visų pirma atsižvelgiant į šiuo metu vykstančias derybas su 
Kanada;

12. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, nacionalinėms 
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konkurencijos institucijoms, Šveicarijos konkurencijos komisijai, PPO, EBPO ir TKT.


