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B7-XXXX/XXXX

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o dohodách EÚ o spolupráci v oblasti 
presadzovania politiky hospodárskej súťaže – ďalší postup
(2013/2921(RSP))

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (COM(2012)0245),

– so zreteľom na návrh Dohody medzi Európskou úniou a Švajčiarskou konfederáciou 
o spolupráci pri uplatňovaní ich právnych predpisov o hospodárskej súťaži (12418/2012),

– so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkami 103
a 352 v spojení s článkom 218 ods. 6 písm. a) a v) Zmluvy o fungovaní Európskej únie 
(C7-0146/2013),

– so zreteľom na otázku Komisii o dohodách EÚ o spolupráci v oblasti presadzovania 
politiky hospodárskej súťaže – ďalší postup (O-XXXX/2013 – B7-XXXX/XXXX),

– so zreteľom na článok 115 ods. 5 a článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

1. víta navrhovanú Dohodu medzi Európskou úniou a Švajčiarskou konfederáciou 
o spolupráci pri uplatňovaní ich právnych predpisov o hospodárskej súťaži (ďalej len 
„dohoda“); vníma veľmi kladne tento druh dohôd o spolupráci v oblasti presadzovania 
pravidiel hospodárskej súťaže v čoraz globalizovanejšom hospodárskom prostredí, kde 
kartely pôsobia cezhranične a zlúčenia často zahrňujú niekoľko jurisdikcií;

2. domnieva sa, že takáto dohoda so Švajčiarskom je potrebná vzhľadom na strategickú 
zemepisnú polohu Švajčiarska pre EÚ a na množstvo súbežných vyšetrovaní 
vykonávaných oboma jurisdikciami v nedávnej minulosti; dúfa, že trestné stíhanie 
medzinárodných kartelov a trestanie cezhraničného zneužívania dominantného postavenia 
bude vďaka tejto dohode efektívnejšie a zníži sa riziko odlišných hodnotení v oboch 
jurisdikciách; vyzýva Komisiu aj Švajčiarsku komisiu pre hospodársku súťaž, aby si 
zachovali silné odhodlanie bojovať proti kartelom, pretože tieto poškodzujú blaho 
spotrebiteľa, investície a negatívne vplývajú na konkurencieschopnosť oboch 
hospodárstiev;

3. vyjadruje však poľutovanie, že dohoda nestanovuje záväzné povinnosti, pokiaľ ide 
o spoluprácu, a ponecháva široký priestor na vlastné uváženie, a to zohľadnením 
„dôležitých záujmov“, na ktoré sa môže odvolať akákoľvek strana ako odôvodnenie 
nevyhovenia žiadosti predloženej druhou stranou; nabáda Komisiu a švajčiarske orgány, 
aby úprimne spolupracovali a neskrývali sa za neurčité záujmy; vyzýva orgány 
pre ochranu hospodárskej súťaže v členských štátoch EÚ, aby tiež spolupracovali 
so Švajčiarskou komisiou pre hospodársku súťaž a naopak;

4. zdôrazňuje, že je dôležité zabezpečiť, aby sa dodržali procesné záruky poskytnuté obom 
stranám v ich príslušných právnych systémoch; požaduje vytvorenie bezpečnostných 
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mechanizmov na využívanie a prenos dôverných informácií; zdôrazňuje význam ochrany
dokumentov týkajúcich sa žiadostí o zhovievavosť alebo konaní o urovnaní, najmä 
pred prípadným budúcim zverejnením informácií v rámci občiansko-právnych alebo 
trestných konaní;

5. poznamenáva, že by bolo vhodné uplatňovať ucelený prístup k odvolaniam 
proti rozhodnutiu v oboch jurisdikciách, a vyzýva Komisiu a Švajčiarsku komisiu 
pre hospodársku súťaž, aby sa zaoberali touto ďalšou možnosťou spolupráce;

6. vyzýva členské štáty a ich vnútroštátne orgány pre ochranu hospodárskej súťaže, aby 
v plnej miere spolupracovali s Komisiou v záujme efektívneho vykonávania tejto dohody; 
považuje za zásadné, aby sa dôkladne sledovalo vykonávanie tejto dohody s cieľom 
poučiť sa zo skúseností a preskúmať prípadné problematické otázky;

7. domnieva sa, že hlavná novinka zavedená týmto druhom tzv. dohody druhej generácie, 
t. j. možnosť, aby si Komisia a Švajčiarska komisia pre hospodársku súťaž mohli 
vymieňať dôverné informácie, je pozitívnym krokom, a je presvedčený, že táto dohoda by 
sa mohla považovať za vzor pre budúce dvojstranné dohody o spolupráci v oblasti 
presadzovania pravidiel hospodárskej súťaže; zastáva názor, že EÚ by mala prijať 
všeobecný rámec, ktorým sa stanoví minimálny spoločný a jednotný základ na akékoľvek 
budúce rokovania o tejto otázke, pričom by však mala Komisii ponechať manévrovací 
priestor na dosiahnutie ambicióznejších výsledkov v jednotlivých prípadoch;

8. vyzýva Komisiu, aby aktívne podporovala spoluprácu v oblasti presadzovania pravidiel 
hospodárskej súťaže na medzinárodnej úrovni, predovšetkým na medzinárodných fórach 
ako WTO, Medzinárodná sieť pre hospodársku súťaž (ICN) a OECD; je presvedčený, že 
toto by bolo najúčinnejším prostriedkom spolupráce, pretože do vyšetrovaní je často 
zapojených viacero jurisdikcií, pričom neexistujú dvojstranné dohody medzi všetkými 
stranami, alebo vyšetrovania prebiehajú v rozdielnych podmienkach; vyzýva OECD 
a ICN, aby vyvinuli nástroje na posilnenie mnohostrannej spolupráce a na aktualizáciu 
usmernení týkajúcich sa najlepších postupov;

9. poznamenáva, že aj keď mnohostranná spolupráca nie je plne funkčná, Rada a Komisia by 
mali presadzovať tento druh dvojstranných dohôd; nabáda Komisiu, aby preskúmala 
možnosť otvorenia podobných rokovaní s krajinami, s ktorými už bola uzavretá dohoda 
prvej generácie, ako aj s ďalšími dôležitými medzinárodnými aktérmi ako Čína alebo 
rýchlo sa rozvíjajúce krajiny; zdôrazňuje, že stratégia na dosiahnutie konvergencie 
v globálnom presadzovaní antitrustovej politiky by mala zahŕňať silnejšiu spoluprácu 
s čínskymi orgánmi pre ochranu hospodárskej súťaže so zameraním sa aj na zabezpečenie 
toho, aby sa právne predpisy o hospodárskej súťaži v Číne nepoužívali na zakrytie 
sledovania cieľov priemyselnej politiky;

10. poznamenáva však, že je nevyhnutné, aby medzi zapojenými systémami práva 
hospodárskej súťaže existovala dostatočná podobnosť, a že treba zabezpečiť, aby sa 
informácie, ktoré poskytne EÚ, nezneužívali na ukladanie trestnoprávnych sankcií 
fyzickým osobám, pokiaľ to zodpovedá politike na úrovni EÚ;

11. vyzýva Komisiu, aby ho pravidelne informovala o svojich činnostiach v oblasti 
medzinárodnej spolupráce, najmä so zreteľom na prebiehajúce rokovania s Kanadou;
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12. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, vnútroštátnym 
orgánom na ochranu hospodárskej súťaže, Švajčiarskej komisii pre hospodársku súťaž, 
WTO, OECD a ICN.


