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B7-XXXX/XXXX

Europaparlamentets resolution om EU:s samarbetsavtal om konkurrenspolitikens 
tillämpning – vägen framåt
(2013/2921(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av förslaget till rådets beslut (COM(2012)0245),

– med beaktande av förslaget till avtal mellan Europeiska unionen och Schweiziska 
edsförbundet om samarbete vid tillämpningen av deras konkurrenslagstiftning 
(12418/2012),

– med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med 
artiklarna 103 och 352 tillsammans med artikel 218.6 a v, i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt (C7-0146/2013),

– med beaktande av frågan till kommissionen om EU:s samarbetsavtal om 
konkurrenspolitikens tillämpning – vägen framåt (O-XXXX/2013 – B7-XXXX/XXXX),

– med beaktande av artiklarna 115.5 och 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

1. Europaparlamentet välkomnar det föreslagna avtalet mellan Europeiska unionen och 
Schweiziska edsförbundet om samarbete vid tillämpningen av deras 
konkurrenslagstiftning (nedan kallat ”avtalet”). Parlamentet anser att denna typ av 
samarbetsavtal är mycket positiv för konkurrenspolitikens tillämpning i en allt mer 
globaliserad ekonomi, där karteller bedriver gränsöverskridande verksamhet och fusioner 
ofta omfattar flera jurisdiktioner.

2. Europaparlamentet anser att ett sådant avtal med Schweiz är nödvändigt, med tanke på att 
landet har ett strategiskt geografiskt läge för EU och att de båda jurisdiktionerna nyligen 
har genomfört flera parallella utredningar. Parlamentet hoppas att detta avtal kommer att 
leda till att man på ett effektivare sätt lagför internationella karteller och genomför 
påföljder för gränsöverskridande missbruk av en dominerande ställning samt att risken för 
isärgående bedömningar kommer att minska inom båda jurisdiktionerna. Parlamentet 
uppmanar både kommissionen och den schweiziska konkurrensmyndigheten att fortsätta 
att med fast beslutsamhet bekämpa karteller eftersom dessa skadar konsumenternas 
välfärd och innovationen samt ger negativa effekter för båda ländernas ekonomier.

3. Europaparlamentet beklagar dock att avtalet inte innehåller några bindande skyldigheter 
för samarbete och lämnar en stor marginal för skönsmässiga bedömningar, nämligen 
genom hänvisningarna till ”viktiga intressen” som kan åberopas av vilken som helst av 
parterna som en motivering att inte bifalla en begäran från den andra parten. Parlamentet 
uppmanar både kommissionen och de schweiziska myndigheterna att samarbeta lojalt och 
inte gömma sig bakom odefinierade begrepp. Parlamentet uppmanar EU:s nationella 
konkurrensmyndigheter att bedriva ett ömsesidigt samarbete med den schweiziska 
konkurrensmyndigheten.
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4. Europaparlamentet betonar vikten av att se till att parternas förfarandegarantier enligt de 
egna rättssystemen respekteras. Parlamentet begär att det inrättas säkra mekanismer för 
användning och överlämnande av konfidentiell information. Parlamentet betonar vikten av 
att skydda dokument som avser ansökningar om förmånlig behandling eller 
tvistlösningsförfaranden, särskilt från ett eventuellt framtida offentliggörande inom ramen 
för civil- eller straffrättsliga åtgärder.

5. Europaparlamentet noterar att det vore önskvärt med ett enhetligt tillvägagångssätt vid 
överklaganden av beslut inom båda jurisdiktionerna och uppmanar kommissionen och den 
schweiziska konkurrensmyndigheten att överväga denna ytterligare samarbetsmöjlighet.

6. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och deras nationella 
konkurrensmyndigheter att fullt ut samarbeta med kommissionen för att effektivt 
genomföra detta avtal. Parlamentet anser att det är viktigt att noggrant övervaka 
genomförandet av detta avtal för att lära sig av erfarenheterna och testa eventuella 
problematiska frågor.

7. Europaparlamentet anser att huvudnyheten i denna typ av ”andra generationens avtal”, 
dvs. möjligheten för kommissionen och den schweiziska konkurrensmyndigheten att 
utbyta konfidentiell information, är ett positivt steg och anser att detta avtal skulle kunna 
övervägas som en modell för framtida bilaterala samarbetsavtal för konkurrenspolitikens 
tillämpning. Parlamentet anser att EU bör anta en allmän ram som fastställer en 
gemensam och enhetlig minimigrund för eventuella framtida förhandlingar om detta 
ärende, men att man ska lämna ett handlingsutrymme för kommissionen för mer ambitiösa 
beslut som ska fattas från fall till fall.

8. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att aktivt främja samarbete för 
konkurrenspolitikens tillämpning på internationell nivå, huvudsakligen i multilaterala 
forum såsom WTO, ICN och OECD. Parlamentet anser att detta skulle vara det mest 
effektiva samarbetssättet eftersom det vid utredningar ofta är många jurisdiktioner 
inblandade utan att det finns bilaterala avtal mellan alla parter, eller så har avtalen olika 
bestämmelser. Parlamentet uppmanar OECD och ICN att utveckla instrument för att 
främja multilateralt samarbete och uppdatera riktlinjerna för bästa praxis.

9. Europaparlamentet noterar att rådet och kommissionen bör främja denna typ av bilaterala 
avtal även om det multilaterala samarbetet inte fungerar fullt ut. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att undersöka möjligheten att inleda liknande förhandlingar med de länder 
med vilka man redan har ”första generationens avtal” och med andra viktiga 
internationella aktörer såsom Kina eller tillväxtekonomier. Parlamentet betonar att 
strategin för att uppnå konvergens när det gäller tillämpningen av globala antitrustregler 
bör omfatta ett starkare samarbete med de kinesiska konkurrensmyndigheterna, med fokus 
också på att garantera att konkurrenslagstiftningen i Kina inte används som en 
förevändning för att eftersträva industripolitiska mål.

10. Europaparlamentet noterar dock att de inblandade konkurrenssystemen måste vara 
tillräckligt lika och att det måste finnas garantier för att information som lämnas av EU 
inte kan användas som underlag för straffrättsliga påföljder för fysiska personer, så länge 
detta är politiken på EU–nivå.
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11. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att regelbundet informera parlamentet om sin 
verksamhet inom internationellt samarbete, särskilt med tanke på de pågående 
förhandlingarna med Kanada.

12. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen samt till de nationella konkurrensmyndigheterna, den schweiziska 
konkurrensmyndigheten, WTO, OECD och ICN.


