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Konkurencijos institucijų įgalinimas ir tinkamo vidaus rinkos veikimo 
užtikrinimas ***I
2018 m. lapkričio 14 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria siekiama valstybių narių konkurencijos 
institucijoms suteikti įgaliojimus, kad jos būtų veiksmingesnės vykdymo užtikrinimo 
institucijos ir užtikrintų tinkamą vidaus rinkos veikimą (COM(2017)0142 – C8-
0119/2017 – 2017/0063(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2017)0142),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir į 103 ir 
114 straipsnius, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0119/2017),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

– atsižvelgdamas į preliminarų susitarimą, kurį atsakingas komitetas patvirtino pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 69f straipsnio 4 dalį, ir į 2018 m. birželio 20 d. laišku Tarybos 
atstovo prisiimtą įsipareigojimą pritarti Parlamento pozicijai pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 294 straipsnio 4 dalį,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą ir į Vidaus rinkos 
ir vartotojų apsaugos komiteto nuomonę (A8-0057/2018),

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2. atsižvelgia į Komisijos pareiškimą, pridėtą prie šios rezoliucijos;

3. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą 
pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

4. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.





P8_TC1-COD(2017)0063

Europos Parlamento pozicija, priimta 2018 m. lapkričio 14 d. per pirmąjį svarstymą, 
siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2019/..., kuria siekiama 
įgalinti valstybių narių konkurencijos institucijas, kad jos būtų veiksmingesnės 
vykdymo užtikrintojos, ir kuria užtikrinamas tinkamas vidaus rinkos veikimas

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija atitinka galutinį 
teisės aktą, Direktyvą (ES) 2019/1.)



TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PRIEDAS

Komisijos pareiškimas

Komisija atkreipia dėmesį į 11 straipsnio dėl tarpinių priemonių, dėl kurio susitarė Europos 

Parlamentas ir Taryba, tekstą. 

Tarpinės priemonės gali būti viena svarbiausių priemonių, kuriomis konkurencijos institucijos 

galėtų užtikrinti, kad tyrimo metu nebūtų daroma žala konkurencijai. 

Siekdama sudaryti sąlygas konkurencijos institucijoms veiksmingiau reaguoti į greitai 

kintančių rinkų pokyčius, Komisija įsipareigoja per dvejus metus nuo šios direktyvos 

perkėlimo į nacionalinę teisę dienos Europos konkurencijos tinkle ištirti, ar esama būdų 

supaprastinti tarpinių priemonių nustatymą. Tyrimo rezultatai bus pateikti Europos 

Parlamentui ir Tarybai.


