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Oferirea de mijloace autorităților de concurență și garantarea funcționării 
corespunzătoare a pieței interne ***I
Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 14 noiembrie 2018 referitoare la 
propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind oferirea de 
mijloace autorităților de concurență din statele membre astfel încât să asigure mai bine 
respectarea normelor și privind garantarea funcționării corespunzătoare a pieței interne 
(COM(2017)0142 – C8-0119/2017 – 2017/0063(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2017)0142),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolele 103 și 114 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către 
Comisie (C8-0119/2017),

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisia competentă în temeiul articolului 
69f alineatul (4) din Regulamentul său de procedură și angajamentul reprezentantului 
Consiliului, exprimat în scrisoarea din 20 iunie 2018, de a aproba poziția Parlamentului 
în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare și avizul 
Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor (A8-0057/2018),

1. adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2. ia act de declarația Comisiei anexată la prezenta rezoluție;

3. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în 



mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

4. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 
parlamentelor naționale poziția Parlamentului.



P8_TC1-COD(2017)0063

Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 14 noiembrie 2018 în 
vederea adoptării Directivei (UE) 2019/... a Parlamentului European și a Consiliului 
privind oferirea de mijloace autorităților de concurență din statele membre astfel încât 
să fie mai eficace în aplicarea legii și privind garantarea funcționării corespunzătoare a 
pieței interne

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde 
cu actul legislativ final, Directiva (UE) 2019/1.)



ANEXĂ LA REZOLUȚIA LEGISLATIVĂ

Declarația Comisiei

Comisia ia notă de textul articolului 11 convenit de Parlamentul European și de Consiliu 

privind măsurile provizorii. 

Măsurile provizorii pot fi un instrument esențial prin care autoritățile din domeniul 

concurenței se pot asigura că nu este afectată concurența în timpul unei investigații aflate în 

desfășurare. 

Pentru a permite autorităților în materie de concurență să facă față cu mai multă eficacitate 

evoluțiilor de pe piețele cu o dinamică rapidă, Comisia se angajează să efectueze o analiză 

pentru a aprecia dacă există mijloace pentru a simplifica adoptarea măsurilor provizorii în 

cadrul Rețelei europene în domeniul concurenței în termen de doi ani de la data transpunerii 

prezentei directive. Rezultatele vor fi prezentate Parlamentului European și Consiliului.


