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B7-XXXX/XXXX

Resolucija Evropskega parlamenta o sporazumih EU o sodelovanju na področju 
izvrševanja politike konkurence - pot naprej
(2013/2921(RSP))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga sklepa Sveta (COM(2012)0245),

– ob upoštevanju osnutka sporazuma med Evropsko unijo in Švicarsko konfederacijo o 
sodelovanju pri uporabi njunega konkurenčnega prava (12418/2012),

– ob upoštevanju zahteve za odobritev, ki jo je Svet vložil v skladu s členoma 103 in 352 v 
povezavi s členom 218(6)(a)(v) Pogodbe o delovanju Evropske unije (C7-0148/2013),

– ob upoštevanju vprašanja Komisiji o sporazumih EU o sodelovanju na področju 
izvrševanja politike konkurence - pot naprej (O-XXXX/2013 – B7-XXXX/XXXX),

– ob upoštevanju člena 115(5) in člena 110(2) Poslovnika,

1. pozdravlja predlagani sporazum med Evropsko unijo in Švicarsko konfederacijo o 
sodelovanju pri uporabi njunega konkurenčnega prava (v nadaljevanju „sporazum“); 
pozdravlja to vrsto sporazumov o sodelovanju pri uveljavljanju konkurence v vse bolj 
globaliziranem gospodarskem okolju, kjer karteli delujejo čezmejno, združitve pa se 
pogosto izvajajo na območjih več jurisdikcij;

2. meni, da je tak sporazum potreben, saj ima Švica strateško pomembno geografsko lego za 
EU, v zadnjih letih pa je v okviru obeh jurisdikcij potekalo več vzporednih preiskav; upa, 
da bosta pregon mednarodnih kartelov in kaznovanje čezmejnih zlorab prevladujočega 
položaja s tem sporazumom učinkovitejša in da bo zmanjšano tveganje razhajanj med 
stališči obeh jurisdikcij; poziva Komisijo in švicarsko komisijo za konkurenco, naj 
ohranita trdno odločenost za boj proti kartelom, saj ti ogrožajo blaginjo potrošnikov in 
inovacije ter negativno vplivajo na konkurenčnost obeh gospodarstev; 

3. vseeno obžaluje, da sporazum ne vsebuje zavezujočih določb o sodelovanju in dopušča 
širok manevrski prostor s sklicevanjem na „pomembne interese“, ki jih lahko vsaka stran 
uporabi kot opravičilo, da ne izpolni zahteve druge strani; poziva Komisijo in švicarske 
oblasti, naj iskreno sodelujejo in naj se ne skrivajo za nejasnimi koncepti; poziva 
nacionalne organe za konkurenco v EU, naj prav tako sodelujejo s švicarsko komisijo za 
konkurenco, in obratno;

4. poudarja, da je treba zagotoviti, da bodo spoštovana postopkovna zagotovila, ki jih imajo 
strani v svojem pravnem sistemu; poziva k oblikovanju varnih mehanizmov za uporabo in 
prenos zaupnih informacij; poudarja pomen zaščite dokumentov, povezanih s prošnjami 
za prizanesljivost ali postopki za reševanje sporov, predvsem pred morebitnim prihodnjim 
razkritjem v okviru civilnih ali kazenskih obravnav;

5. ugotavlja, da bi bil ustrezen skladen pristop k pritožbam glede odločitev v obeh 
jurisdikcijah, ter poziva Komisijo in švicarsko komisijo za konkurenco, naj preučita to 
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možnost nadaljnjega sodelovanja;

6. poziva države članice in njihove nacionalne organe za konkurenco, naj polno sodelujejo s 
Komisijo, da bi bilo izvajanje tega sporazuma učinkovito; meni, da je skrbno spremljanje 
izvajanja tega sporazuma bistvenega pomena, da bi se učili iz izkušenj in testirali 
potencialna problematična vprašanja;

7. meni, da je glavna novost tega sporazuma druge generacije, torej možnost izmenjave 
zaupnih informacij med Komisijo in švicarsko komisijo za konkurenco, pozitiven korak, 
in verjame, da ta sporazum lahko služi kot model za prihodnje dvostranske sporazum o 
sodelovanju na področju izvrševanja politike konkurence; meni, da bi morala EU sprejeti 
splošni okvir z minimalno skupno in skladno osnovo za prihodnja pogajanja o tej temi, 
Komisija pa bi morala imeti manevrski prostor za ambicioznejše dosežke pri posameznih 
primerih;

8. poziva Komisijo, naj dejavno spodbuja sodelovanje na področju izvrševanja politike 
konkurence na mednarodni ravni, predvsem na večstranskih forumih, kot so WTO, 
Mednarodna mreža za konkurenco (ICN) in OECD; meni, da bi bil to najučinkovitejši 
način sodelovanja, saj preiskave pogosto vključujejo več jurisdikcij, kjer dvostranski 
sporazumi med vsemi stranmi ne obstajajo ali imajo različne pogoje; poziva OECD in 
ICN, naj oblikujeta orodja za spodbujanje večstranskega sodelovanja in naj posodabljata 
zbirko najboljših praks;

9. ugotavlja, da bi morala Svet in Komisija spodbujati to vrsto dvostranskih sporazumov, saj 
večstransko sodelovanje ne deluje v celoti; spodbuja Komisijo, naj preuči možnost 
začetka podobnih pogajanj z državami, s katerimi je že sklenjen sporazum prve 
generacije, pa tudi z drugimi pomembnimi mednarodnimi akterji, kot so Kitajska ali 
države v vzponu; poudarja, da bi morala strategija doseganja konvergence pri izvrševanju 
protimonopolne zakonodaje na svetovni ravni vključevati tesnejše sodelovanje s 
kitajskimi organi za konkurenco, da bi med drugim zagotovili, da kitajsko konkurenčno 
pravo ne bo le krinka za doseganje ciljev industrijske politike;

10. kljub vsemu pa ugotavlja, da je zadostna podobnost med zadevnimi režimi konkurenčnega 
prava bistvena in da je treba zagotoviti, da informacije, ki jih EU deli, ne morejo biti 
uporabljene za naložitev kazenskih sankcij fizični osebi, če je to politična izbira na ravni 
EU;

11. poziva Komisijo, naj Parlament redno obvešča o svojih dejavnostih na področju 
mednarodnega sodelovanja, trenutno predvsem o tekočih pogajanjih s Kanado;

12. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, nacionalnim 
organom za konkurenco, švicarski komisiji za konkurenco, WTO, OECD in ICN.


