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Konkurentsiasutustele volituste andmine ja siseturu nõuetekohase 
toimimise tagamine ***I
Euroopa Parlamendi 14. novembri 2018. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku 
kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mille eesmärk on anda 
liikmesriikide konkurentsiasutustele volitused konkurentsieeskirjade täitmise tagamise 
tõhustamiseks ja tagada siseturu nõuetekohane toimimine (COM(2017)0142 – 
C8-0119/2017 – 2017/0063(COD))
(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2017)0142),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikleid 103 
ja 114, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-0119/2017),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

– võttes arvesse vastutava komisjoni poolt kodukorra artikli 69f lõike 4 alusel heaks 
kiidetud esialgset kokkulepet ja nõukogu esindaja poolt 20. juuni 2018. aasta kirjas 
võetud kohustust kiita Euroopa Parlamendi seisukoht heaks vastavalt Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 294 lõikele 4,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

– võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit ja siseturu- ja 
tarbijakaitsekomisjoni arvamust (A8-0057/2018),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2. võtab teadmiseks käesolevale resolutsioonile lisatud komisjoni avalduse;

3. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab 
oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

4. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 



komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.



P8_TC1-COD(2017)0063

Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 14. novembri 
2018. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 
(EL) 2019/…, mille eesmärk on anda liikmesriikide konkurentsiasutustele volitused, et 
tulemuslikumalt tagada konkurentsinormide täitmine ja et tagada siseturu 
nõuetekohane toimimine

(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi 
seisukoht õigusakti (direktiiv (EL) 2019/1) lõplikule kujule).



SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI LISA

Komisjoni avaldus

Komisjon võtab teadmiseks Euroopa Parlamendis ja nõukogus kokku lepitud artikli 11 teksti 

vahemeetmete kohta. 

Vahemeetmed võivad olla konkurentsiasutuste jaoks üks põhivahenditest, mille abil tagada 

konkurentsi säilimine uurimise ajal. 

Et võimaldada konkurentsiasutustel kiiresti muutuvate turuoludega tõhusamalt toime tulla, 

kohustub komisjon alates direktiivi ülevõtmise kuupäevast kahe aasta jooksul analüüsima, kas 

on võimalik lihtsustada vahemeetmete vastuvõtmist Euroopa konkurentsivõrgustiku raames. 

Tulemused esitatakse Euroopa Parlamendile ja nõukogule.


