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Styrkelse af de nationale konkurrencemyndigheder og sikring af et 
velfungerende indre marked ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 14. november 2018 om forslag 
til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om styrkelse af de nationale 
konkurrencemyndigheders forudsætninger for at håndhæve konkurrencereglerne 
effektivt og sikring af et velfungerende indre marked (COM(2017)0142 – C8-0119/2017 
– 2017/0063(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(COM(2017)0142),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 103 og 114 i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for 
Parlamentet (C8-0119/2017),

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde,

– der henviser til, at det kompetente udvalg har godkendt den foreløbige aftale i henhold 
til forretningsordenens artikel 69f, stk. 4, og at Rådets repræsentant ved skrivelse af 
20. juni 2018 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 
294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til forretningsordenens artikel 59,

– der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget og udtalelse fra Udvalget 
om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (A8-0057/2018),

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2. tager Kommissionens erklæring, der er vedføjet som bilag til denne beslutning, til 
efterretning;

3. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer 



eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

4. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt 
til de nationale parlamenter.



P8_TC1-COD(2017)0063

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 14. november 2018 
med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/… om 
styrkelse af de nationale konkurrencemyndigheders forudsætninger for at håndhæve 
konkurrencereglerne effektivt og sikring af et velfungerende indre marked
(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets 
holdning til den endelige retsakt, direktiv (EU) 2019/1.)



BILAG TIL DEN LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

Erklæring fra Kommissionen

Europa-Kommissionen tager ordlyden af artikel 11 om midlertidige foranstaltninger som 

vedtaget af Europa-Parlamentet og Rådet til efterretning. 

Midlertidige foranstaltninger kan være et vigtigt redskab for konkurrencemyndighederne til at 

sikre, at konkurrencen ikke skades under en igangværende undersøgelse. 

Med henblik på at sætte konkurrencemyndighederne i stand til mere effektivt at håndtere 

udviklingen på markeder i hastig udvikling, giver Kommissionen tilsagn om at foretage en 

analyse af, om der er måder, hvorpå vedtagelsen af midlertidige foranstaltninger inden for Det 

Europæiske Konkurrencenetværk kan forenkles inden for to år fra datoen for gennemførelsen 

af direktivet. Resultatet heraf fremlægges for Europa-Parlamentet og Rådet.


