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B7-0000/0000

Resolutie van het Europees Parlement over EU-samenwerkingsovereenkomsten ter 
handhaving van het mededingingsbeleid - de toekomst
(2013/2921(RSP))

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel voor een besluit van de Raad (COM(2012)0245),

– gezien de ontwerpovereenkomst tussen de Europese Unie en de Zwitserse Bondsstaat 
betreffende samenwerking inzake de toepassing van hun mededingingswetgeving 
(12418/2012),

– gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens de 
artikelen 103 en 352, juncto artikel 218, lid 6, onder a) v), van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie (C7-0146/2013),

– gezien de vraag aan de Commissie betreffende EU-samenwerkingsovereenkomsten ter 
handhaving van het mededingingsbeleid - de toekomst (O-XXXX/2013 –
B7-XXXX/XXXX),

– gezien artikel 115, lid 5, en artikel 110, lid 2, van zijn Reglement,

1. is ingenomen met de voorgestelde overeenkomst tussen de Europese Unie en de Zwitserse 
Bondsstaat betreffende samenwerking inzake de toepassing van hun 
mededingingswetgeving (hierna "de overeenkomst" genoemd); is zeer te spreken over 
dergelijke samenwerkingsovereenkomsten ter handhaving van het mededingingsbeleid 
binnen een economisch landschap dat steeds mondialer wordt, met kartels die over de 
grenzen heen actief zijn en fusies die vaak verschillende jurisdicties omvatten;

2. is van mening dat dergelijke overeenkomst met Zwitserland noodzakelijk is, gelet op de 
strategische geografische locatie van Zwitserland voor de EU en de parallelle onderzoeken 
die recentelijk door beide jurisdicties gevoerd zijn; hoopt dat deze overeenkomst de 
vervolging van internationale kartels en de bestraffing van grensoverschrijdende 
misbruiken van dominante posities doeltreffender zal maken en dat het risico op 
uiteenlopende beoordelingen in beide jurisdicties erdoor zal worden beperkt; roept de 
Commissie en de Zwitserse mededingingscommissie op kartels op een vastberaden manier 
te blijven bestrijden, aangezien ze schadelijk zijn voor het consumentenwelzijn en de 
innovatie en ze een negatieve impact hebben op het concurrentievermogen van beide 
economieën;

3. betreurt echter dat er in de overeenkomst geen dwingende verplichtingen worden 
opgelegd met betrekking tot samenwerking en dat er een ruime beoordelingsmarge wordt 
gelaten, met name door de verwijzing naar "aanzienlijke belangen" die door de partijen 
kunnen worden ingeroepen als rechtvaardiging om niet te voldoen aan een door de andere 
partij gedaan verzoek; spoort zowel de Commissie als de Zwitserse autoriteiten aan loyaal 
samen te werken en zich niet te verschuilen achter onduidelijke concepten; roept de 
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nationale mededingingsautoriteiten in de EU eveneens op om samen te werken met de 
Zwitserse mededingingscommissie en vice versa;

4. benadrukt dat het belangrijk is ervoor te zorgen dat de procedurele waarborgen die aan de 
partijen zijn verleend in hun respectieve rechtsstelsels worden geëerbiedigd; vraagt dat 
veilige mechanismen in het leven worden geroepen voor het gebruik en de overdracht van 
vertrouwelijke informatie; benadrukt dat het belangrijk is dat documenten met betrekking 
tot clementieverzoeken of schikkingsprocedures beschermd worden, met name opdat ze 
niet openbaar zouden worden gemaakt in het kader van civiele of strafrechtelijke 
procedures;

5. wijst erop dat een coherente aanpak van beroepen tegen besluiten in beide jurisdicties 
wenselijk is en roept de Commissie en de Zwitserse mededingingscommissie op om deze 
verdere mogelijkheid om samen te werken te onderzoeken;

6. roept de lidstaten en hun nationale mededingingsautoriteiten op om volledig samen te 
werken met de Commissie voor de effectieve tenuitvoerlegging van deze overeenkomst; 
acht het van fundamenteel belang om nauwkeurig toezicht te houden op de uitvoering van 
deze overeenkomst om te kunnen leren uit de opgedane ervaring en om potentiële 
problematische kwesties te testen;

7. is van mening dat de belangrijkste innovatie die met deze "overeenkomst van de tweede 
generatie" wordt ingevoerd, namelijk de mogelijkheid voor de Commissie en de Zwitserse 
mededingingscommissie om vertrouwelijke informatie uit te wisselen, een positieve stap 
is en gelooft dat deze overeenkomst beschouwd kan worden als model voor toekomstige 
bilaterale samenwerkingsovereenkomsten ter handhaving van het mededingingsbeleid; is 
van oordeel dat de EU een algemeen kader moet aannemen waarmee een minimale 
gemeenschappelijke en samenhangende basis wordt vastgesteld voor alle toekomstige 
onderhandelingen over deze kwestie, die echter wel speelruimte laat voor de Commissie 
om geval per geval ambitieuzere doelstellingen te verwezenlijken;

8. roept de Commissie op om samenwerking op het gebied van de handhaving van 
mededinging op een actieve manier te bevorderen op internationaal niveau, met name in 
het kader van multilaterale fora zoals de WTO, het International Competition Network 
(ICN) en de OESO; is van mening dat dit de meest doeltreffende manier is om samen te 
werken aangezien bij onderzoeken vaak verschillende jurisdicties betrokken zijn, er niet 
altijd bilaterale overeenkomsten tussen alle partijen zijn afgesloten en er soms sprake is 
van uiteenlopende voorwaarden in de overeenkomsten; roept de OESO en het ICN op om 
hulpmiddelen te ontwikkelen om multilaterale samenwerking in de hand te werken en om 
ervoor te zorgen dat de richtsnoeren betreffende goede praktijkvoorbeelden bijgewerkt 
zijn;

9. merkt op dat de Raad en de Commissie, zolang als de multilaterale samenwerking niet 
volledig operationeel is, deze vorm van bilaterale overeenkomsten dienen te bevorderen; 
moedigt de Commissie aan de mogelijkheid te onderzoeken om gelijkaardige 
onderhandelingen op te starten met de landen waarmee reeds overeenkomsten van de 
eerste generatie zijn gesloten, alsook met andere belangrijke internationale spelers zoals 
China of opkomende economieën; benadrukt dat een strategie om convergentie te 
bereiken in het kader van de mondiale handhaving van het mededingingsrecht nauwere 



PE522.970v01-00 4/4 RE\1009046NL.doc

NL

samenwerking met de Chinese mededingingsautoriteiten dient te omvatten en eveneens 
moet trachten te waarborgen dat het mededingingsrecht in China niet wordt aangewend 
als verdoken middel om doelstellingen op het gebied van het industriebeleid na te streven;

10. wijst er echter op dat er voldoende overeenstemming tussen de betrokken regelingen 
inzake het mededingingsrecht nodig is en dat er gewaarborgd dient te zijn dat de 
informatie die door de EU wordt doorgestuurd niet kan worden gebruikt om 
strafrechtelijke sancties op te leggen aan natuurlijke personen, zolang dit de beleidsoptie is 
die op EU-niveau wordt gehanteerd;

11. roept de Commissie op het Parlement regelmatig op de hoogte te brengen van haar 
activiteiten op het vlak van internationale samenwerking, met name momenteel met 
betrekking tot de lopende onderhandelingen met Canada;

12. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de 
nationale mededingingsautoriteiten, de Zwitserse mededingingscommissie, de WTO, de 
OESO en het ICN.


