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Posílení postavení orgánů pro hospodářskou soutěž a zajištění řádného 
fungování vnitřního trhu ***I
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. listopadu 2018 o návrhu 
směrnice Evropského parlamentu a Rady o posílení postavení orgánů pro hospodářskou 
soutěž v členských státech tak, aby mohly účinněji prosazovat pravidla, a o zajištění 
řádného fungování vnitřního trhu (COM(2017)0142 – C8-0119/2017 – 2017/0063(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(COM(2017)0142),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a články 103 a 114 Smlouvy o fungování Evropské unie, 
v souladu se kterými Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0119/2017),

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na předběžnou dohodu přijatou příslušným výborem podle čl. 69f odst. 4 
jednacího řádu a s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 20. června 2018 
zavázal schválit postoj Parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování 
Evropské unie,

– s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru a stanovisko Výboru pro 
vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (A8-0057/2018),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2. bere na vědomí prohlášení Komise, které je přílohou tohoto usnesení;

3. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným 
textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

4. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož 
i vnitrostátním parlamentům.



P8_TC1-COD(2017)0063

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 14. listopadu 2018 k přijetí 
směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/... o posílení postavení orgánů pro 
hospodářskou soutěž v členských státech tak, aby mohly účinněji prosazovat pravidla, a 
o zajištění řádného fungování vnitřního trhu

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu 
odpovídá konečnému znění legislativního aktu, směrnici (EU) 2019/1.)



PŘÍLOHA K LEGISLATIVNÍMU USNESENÍ

Prohlášení Komise

Komise bere na vědomí znění článku 11 dohodnuté Evropským parlamentem a Radou, které 

se týká předběžných opatření. 

Předběžná opatření mohou z hlediska orgánů pro hospodářskou soutěž představovat důležitý 

nástroj zajišťující, aby nebyla poškozena hospodářská soutěž, zatímco probíhá vyšetřování. 

S cílem umožnit orgánům pro hospodářskou soutěž efektivněji reagovat na vývoj na rychle se 

rozvíjejících trzích se Komise zavazuje, že provede analýzu toho, zda v rámci Evropské sítě 

pro hospodářskou soutěž existují prostředky ke zjednodušení přijímání předběžných opatření, 

a to do dvou let od data provedení této směrnice. Výsledky této analýzy budou předloženy 

Evropskému parlamentu a Radě.


