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A versenyhatóságok helyzetének megerősítése és a belső piac megfelelő 
működésének biztosítása ***I
Az Európai Parlament 2018. november 14-i jogalkotási állásfoglalása a tagállami 
versenyhatóságok helyzetének a hatékonyabb jogalkalmazás és a belső piac megfelelő 
működésének biztosítása céljából történő megerősítéséről szóló európai parlamenti és 
tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2017)0142 – C8-0119/2017 – 
2017/0063(COD))
(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2017)0142),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére, 
valamint 103. és 114. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a 
Parlamenthez (C8-0119/2017),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

– tekintettel az illetékes bizottság által az eljárási szabályzat 69f. cikkének (4) bekezdése 
alapján jóváhagyott ideiglenes megállapodásra és a Tanács képviselőjének 2018. június 
20-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért a Parlament álláspontjával, 
az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (4) bekezdésével 
összhangban,

– tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

– tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére és a Belső Piaci és 
Fogyasztóvédelmi Bizottság véleményére (A8-0057/2018),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. tudomásul veszi a Bizottság ezen állásfoglaláshoz csatolt nyilatkozatát;

3. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe 
másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen 
módosítani kívánja;



4. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a 
Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.



P8_TC1-COD(2017)0063

Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2018. november 14-én került 
elfogadásra a tagállami versenyhatóságok helyzetének a hatékonyabb jogérvényesítés 
céljából történő megerősítéséről és a belső piac megfelelő működésének biztosításáról 
szóló (EU) 2019/... európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik 
a végleges jogalkotási aktussal, az (EU) 2019/1 irányelvvel.)



MELLÉKLET A JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁSHOZ

A Bizottság nyilatkozata

A Bizottság tudomásul veszi az ideiglenes intézkedésekről szóló 11. cikknek az Európai 

Parlament és a Tanács által elfogadott szövegét.

Az ideiglenes intézkedések kulcsfontosságú eszközt jelenthetnek a versenyhatóságok számára 

annak biztosításához, hogy a folyamatban lévő vizsgálatok időtartama alatt a verseny ne 

sérüljön.

Annak érdekében, hogy a versenyhatóságok hatékonyabban tudják kezelni a gyorsan fejlődő 

piacokon zajló fejleményeket, a Bizottság kötelezettséget vállal arra, hogy az irányelv 

átültetésének időpontjától számított két éven belül elemzést készít arról, hogy vannak-e olyan 

eszközök, amelyek révén az Európai Versenyhatóságok Hálózatán belül egyszerűsíteni 

lehetne az ideiglenes intézkedések elfogadásának folyamatát. Az elemzés eredményeit az 

Európai Parlament és a Tanács elé fogja terjeszteni.


