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Údaráis iomaíochta a chumhachtú agus dea-fheidhmiú an mhargaidh 
inmheánaigh a áirithiú ***I
Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa an 14 Samhain 2018 ar an togra le haghaidh treoir ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le húdaráis iomaíochta na mBallstát a 
chumhachtú le bheith ina bhforfheidhmitheoirí níos éifeachtaí agus chun dea-fheidhmiú an 
mhargaidh inmheánaigh a áirithiú (COM(2017)0142 – C8-0119/2017 – 2017/0063(COD))

(An gnáthnós imeachta reachtach: an chéad léamh)

Tá Parlaimint na hEorpa,

– ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle 
(COM(2017)0142),

– ag féachaint d’Airteagal 294(2) agus d’Airteagail 103 agus 114 den Chonradh ar Fheidhmiú 
an Aontais Eorpaigh, ar dá mbun a thíolaic an Coimisiún an togra do Pharlaimint na hEorpa 
(C8-0119/2017),

– ag féachaint d’Airteagal 294(3) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

– ag féachaint don chomhaontú sealadach a d’fhormheas an coiste freagrach faoi Riail 69f(4) dá 
Rialacha Nós Imeachta agus don ghealltanas a thug ionadaí na Comhairle i litir dar dáta an 20 
Meitheamh 2018 go ndéanfaí seasamh na Parlaiminte a fhormheas, i gcomhréir le hAirteagal 
294(4) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

– ag féachaint do Riail 59 dá Rialacha Nós Imeachta,

– ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Ghnóthaí Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta agus 
don tuairim ón gCoiste um an Margadh Inmheánach agus um Chosaint an Tomhaltóra (A8-
0057/2018),

1. ag glacadh a seasaimh ar an gcéad léamh faoi mar a leagtar amach anseo ina dhiaidh seo;

2. á thabhairt dá haire an ráiteas ón gCoimisiún atá i gceangal leis an rún seo;

3. á iarraidh ar an gCoimisiún an t-ábhar a tharchur chuig an bParlaimint arís má chuireann sé 
téacs eile in ionad a thogra, má leasaíonn sé go substaintiúil é nó má tá sé ar intinn aige é a 
leasú go substaintiúil;

4. á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an 



gCoimisiún agus chuig na parlaimintí náisiúnta.



P8_TC1-COD(2017)0063

Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa arna ghlacadh ar an gcéad léamh an 14 Samhain 2018 
chun go nglacfaí Treoir (AE) 2019/... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le 
húdaráis iomaíochta na mBallstát a chumhachtú le bheith ina bhforfheidhmitheoirí níos 
éifeachtaí agus chun dea-fheidhmiú an mhargaidh inmheánaigh a áirithiú.

(Ós rud é gur tháinig an Pharlaimint agus an Chomhairle ar chomhaontú, comhfhreagraíonn 
seasamh na Parlaiminte don ghníomh reachtach críochnaitheach, Treoir (AE) 2019/1.)



IARSCRÍBHINN A GHABHANN LEIS AN RÚN REACHTACH

Dearbhú ón gCoimisiún 

Tugann an Coimisiún dá aire an téacs atá in Airteagal 11 arna chomhaontú ag Parlaimint na hEorpa 

agus ag an gComhairle maidir le bearta eatramhacha. 

Is féidir le bearta eatramhacha a bheith ina bpríomhuirlis ag údaráis iomaíochta chun a áirithiú nach 

ndéantar dochar don iomaíocht agus imscrúdú ar siúl. 

D’fhonn a chur ar chumas údaráis iomaíochta déileáil níos éifeachtaí le forbairtí i margaí broidiúla, 

geallann an Coimisiún go ndéanfaidh sé anailís ar cibé acu atá nó nach bhfuil acmhainní ann chun 

simpliú a dhéanamh ar ghlacadh beart eatramhach laistigh den Ghréasán Eorpach Iomaíochta 

laistigh de dhá bhliain ón dáta a thrasuífear an Treoir seo. Déanfar na torthaí air sin a chur faoi 

bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle.


