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Befogenhet till konkurrensmyndigheterna och säkerställande av en väl 
fungerande inre marknad ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 14 november 2018 om förslaget till 
Europaparlamentets och rådets direktiv om att ge medlemsstaternas 
konkurrensmyndigheter befogenhet att mer effektivt kontrollera efterlevnaden av 
konkurrensreglerna och om att säkerställa en väl fungerande inre marknad 
(COM(2017)0142 – C8-0119/2017 – 2017/0063(COD))
(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2017)0142),

– med beaktande av artiklarna 294.2, 103 och 114 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för 
parlamentet (C8-0119/2017),

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av den preliminära överenskommelse som godkänts av det ansvariga 
utskottet enligt artikel 69f.4 i arbetsordningen och det skriftliga åtagandet från rådets 
företrädare av den 20 juni 2018 att godkänna parlamentets ståndpunkt i enlighet med 
artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor och yttrandet 
från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (A8-0057/2018).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet tar del av kommissionens uttalande, som bifogas denna resolution.

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för 
parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt 
förslag.



4. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till 
rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.



P8_TC1-COD(2017)0063

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 14 november 
2018 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/… om att 
ge medlemsstaternas konkurrensmyndigheter befogenhet att mer effektivt kontrollera 
efterlevnaden av konkurrensreglerna och om att säkerställa en väl fungerande inre 
marknad
(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar 
parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, direktiv (EU) 2019/1.)



BILAGA TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTIONEN

Uttalande från kommissionen

Kommissionen noterar texten i artikel 11 som överenskommits mellan Europaparlamentet och 

rådet om interimistiska åtgärder. 

Interimistiska åtgärder kan vara ett viktigt verktyg för konkurrensmyndigheter för att 

säkerställa att konkurrensen inte skadas medan en utredning pågår. 

I syfte att göra det möjligt för konkurrensmyndigheter att mer effektivt hantera utvecklingen 

på snabbrörliga marknader, åtar sig kommissionen att genomföra en analys av huruvida det 

finns möjlighet att förenkla antagandet av interimistiska åtgärder inom Europeiska 

konkurrensnätverket inom två år från dagen för införlivandet av detta direktiv. Resultaten av 

detta kommer att läggas fram för Europaparlamentet och rådet.


