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B7-XXXX/XXXX

Eiropas Parlamenta rezolūcija par ES sadarbības nolīgumiem par konkurences 
politikas īstenošanu — turpmāk izmantojamā pieeja
(2013/2921(RSP))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā priekšlikumu Padomes lēmumam (COM(2012)0245),

– ņemot vērā projektu nolīgumam starp Eiropas Savienību un Šveices Konfederāciju par 
sadarbību to konkurences tiesību aktu piemērošanā (12418/2012),

– ņemot vērā Padomes pieprasījumu sniegt piekrišanu, kas iesniegts saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 103. panta 352. punktu un 218. panta 6. punkta otrās daļas 
a) apakšpunktu (C7-0146/2013),

– ņemot vērā jautājumu Komisijai par ES sadarbības nolīgumiem par konkurences politikas 
īstenošanu — turpmāk izmantojamā pieeja (O-XXXX/XXXX – B7-XXXX/XXXX),

– ņemot vērā Reglamenta 115. panta 5. punktu un 110. panta 2. punktu,

1. atzinīgi vērtē ierosināto projektu nolīgumam starp Eiropas Savienību un Šveices 
Konfederāciju par sadarbību to konkurences tiesību aktu piemērošanā (turpmāk 
„Nolīgums”), ļoti pozitīvi vērtē šādus sadarbības nolīgumus saistībā ar konkurences 
tiesību aktu piemērošanu aizvien globalizētākajā ekonomikas vidē, kurā karteļi darbojas 
pāri robežām un uzņēmumu apvienošana bieži vien ir saistīta ar vairākām jurisdikcijām;

2. uzskata, ka šāds nolīgums ar Šveici ir vajadzīgs, ņemot vērā ES svarīgo Šveices 
stratēģisko ģeogrāfisko novietojumu un to paralēlo izmeklēšanu skaitu, kuras pēdējos 
gados veikušas abas jurisdikcijas; cer, ka, īstenojot šo nolīgumu, starptautisko karteļu 
nodošana tiesai un sodīšana par pārrobežu dominējoša stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu 
notiks efektīvāk un tiks mazināts atšķirīga vērtējuma risks abās jurisdikcijās; aicina gan 
Komisiju, gan Šveices Konkurences komisiju nezaudēt stingro apņemšanos cīnīties pret 
karteļiem, jo tie kaitē patērētāju labklājībai un inovācijai, kā arī negatīvi ietekmē abu 
ekonomiku konkurētspēju;

3. tomēr pauž nožēlu, ka Nolīgums nenosaka saistošus pienākumus attiecībā uz sadarbību un 
pieļauj plašu rīcības brīvību, atsaucoties uz svarīgām interesēm, ko jebkura puse var 
izmantot kā pamatojumu otras puses pieprasījuma neievērošanai; cenšas pārliecināt gan 
Komisiju, gan Šveices iestādes patiesi sadarboties un neslēpties aiz nekonkrētiem 
jēdzieniem; aicina arī ES dalībvalstu konkurences iestādes sadarboties ar Šveices 
Konkurences komisiju un šo komisiju — ar minētajām iestādēm;

4. uzsver, cik svarīgi ir nodrošināt, lai tiktu ievērotas procesuālās garantijas, kas pusēm 
pienākas saskaņā ar attiecīgo juridisko sistēmu; prasa izveidot drošus mehānismus 
konfidenciālas informācijas izmantošanai un nodošanai; uzsver, cik svarīgi ir aizsargāt 
dokumentus, kas saistīti ar iecietības režīma piemērošanu vai strīdu izšķiršanas 
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procedūrām, it īpaši novēršot to iespējamu vēlāku atklāšanu saistībā ar civilu vai 
kriminālu tiesvedību;

5. norāda, ka būtu vēlama saskaņota pieeja lēmumu pārsūdzībām abās jurisdikcijās, un aicina 
Komisiju un Šveices Konkurences komisiju izskatīt arī šādu sadarbības iespēju;

6. aicina dalībvalstis un to konkurences iestādes pilnībā sadarboties ar Komisiju, lai efektīvi 
īstenotu minēto Nolīgumu; uzskata, ka ir būtiski rūpīgi uzraudzīt šī Nolīguma īstenošanu, 
lai mācītos no pieredzes un pārbaudītu jebkādus problemātiskus jautājumus;

7. uzskata, ka nozīmīgākais jauninājums, ko ieviesis šāds „otrās paaudzes nolīgums”, proti, 
iespēja Komisijai un Šveices Konkurences komisijai apmainīties ar konfidenciālu 
informāciju, ir solis pareizajā virzienā, un uzskata, ka šo Nolīgumu varētu uzskatīt par 
paraugu turpmākiem divpusējiem sadarbības nolīgumiem konkurences tiesību aktu 
piemērošanas jomā; uzskata, ka ES būtu jāpieņem vispārēja sistēma, ar ko nosaka obligātu 
kopīgu un saskaņotu pamatu visām turpmākajām sarunām šajā jomā, vienlaikus atstājot 
Komisijai rīcības brīvību vērienīgāku pasākumu īstenošanai katrā konkrētā gadījumā;

8. aicina Komisiju starptautiskā līmenī aktīvi veicināt sadarbību konkurences tiesību aktu 
piemērošanā, galvenokārt daudzpusējos forumos, tādos kā PTO, Starptautiskais 
Konkurences tīkls (ICN) un ESAO; uzskata, ka tas būtu visefektīvākais sadarbības veids, 
jo izmeklēšanas bieži ir saistītas ar vairākām jurisdikcijām, kur starp visām pusēm nav 
noslēgti divpusēji nolīgumi vai arī noteikumi ir atšķirīgi; aicina ESAO un ICN izstrādāt 
daudzpusējas sadarbības veicināšanas instrumentus un regulāri atjaunināt paraugprakses 
pamatnostādnes;

9. norāda, ka, kamēr daudzpusējā sadarbība vēl pilnībā nedarbojas, Padomei un Komisijai 
būtu jāveicina šādi divpusējie nolīgumi; mudina Komisiju izskatīt iespēju sākt līdzīgas 
sarunas ar valstīm, ar kurām jau ir noslēgti pirmās paaudzes nolīgumi, kā arī ar citiem 
nozīmīgiem starptautiskiem dalībniekiem, tādiem kā Ķīna vai jaunās tirgus ekonomikas 
valstis; uzsver, ka stratēģijai, kas paredzēta konverģences nodrošināšanai konkurences 
tiesību aktu piemērošanā globālā mērogā, būtu jāietver ciešāka sadarbība ar Ķīnas
konkurences iestādēm, pievēršot uzmanību arī tam, lai konkurences tiesības Ķīnā netiktu 
izmantotas kā aizsegs rūpniecības politikas mērķu sasniegšanai;

10. tomēr norāda, ka būtiska nozīme ir pietiekamai līdzībai starp iesaistītajām konkurences 
noteikumu sistēmām un ka ir jānodrošina, lai ES sūtīto informāciju nevarētu izmantot 
kriminālsankciju piemērošanai fiziskām personām, kamēr ES politika neparedz citādi;

11. aicina Komisiju regulāri informēt Parlamentu par tās darbībām starptautiskās sadarbības 
jomā, it īpaši ņemot vērā patlaban notiekošās sarunas ar Kanādu;

12. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, valstu konkurences 
iestādēm, Šveices Konkurences komisijai, PTO, ESAO un ICN.


