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Toekenning van bevoegdheden aan mededingingsautoriteiten en 
waarborging van de goede werking van de interne markt ***I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 14 november 2018 over het 
voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot toekenning van 
bevoegdheden aan de mededingingsautoriteiten van de lidstaten voor een 
doeltreffendere handhaving en ter waarborging van de goede werking van de interne 
markt (COM(2017)0142 – C8-0119/2017 – 2017/0063(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2017)0142),

– gezien artikel 294, lid 2, en de artikelen 103 en 114 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij 
het Parlement is ingediend (C8-0119/2017),

– gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien het overeenkomstig artikel 69 septies, lid 4, van zijn Reglement door de 
bevoegde commissie goedgekeurde voorlopig akkoord en de door de vertegenwoordiger 
van de Raad bij brief van 20 juni 2018 gedane toezegging om het standpunt van het 
Europees Parlement overeenkomstig artikel 294, lid 4, van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie goed te keuren,

– gezien artikel 59 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken en het advies 
van de Commissie interne markt en consumentenbescherming (A8-0057/2018),

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2. neemt kennis van de verklaring van de Commissie die als bijlage bij onderhavige 
resolutie is gevoegd;

3. verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar 



voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen;

4. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.



P8_TC1-COD(2017)0063

Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 14 november 2018 
met het oog op de vaststelling van Richtlijn (EU) 2019/... van het Europees Parlement en 
de Raad tot toekenning van bevoegdheden aan de mededingingsautoriteiten van de 
lidstaten voor een doeltreffendere handhaving en ter waarborging van de goede werking 
van de interne markt

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt 
van het Parlement overeen met de definitieve rechtshandeling: Richtlijn (EU) 2019/1.)



BIJLAGE BIJ DE WETGEVINGSRESOLUTIE

Verklaring van de Commissie

De Commissie neemt kennis van de tekst van artikel 11 over voorlopige maatregelen zoals 

overeengekomen door het Europees Parlement en de Raad. 

Voorlopige maatregelen kunnen voor mededingingsautoriteiten een cruciaal instrument zijn 

om ervoor te zorgen dat de mededinging niet wordt geschaad terwijl een onderzoek gaande is. 

Om de mededingingsautoriteiten in staat te stellen doeltreffender te reageren op 

ontwikkelingen op zich snel evoluerende markten, zegt de Commissie toe dat zij binnen twee 

jaar na de datum van omzetting van deze richtlijn zal analyseren of het treffen van voorlopige 

maatregelen binnen het European Competition Network kan worden vereenvoudigd. De 

resultaten van deze analyse zullen worden medegedeeld aan het Europees Parlement en de 

Raad.


