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Iespēju nodrošināšana konkurences iestādēm un iekšējā tirgus pienācīgas 
darbības nodrošināšana ***I
Eiropas Parlamenta 2018. gada 14. novembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu 
Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par apstākļu nodrošināšanu nolūkā dot 
dalībvalstu konkurences iestādēm iespēju efektīvāk izpildīt konkurences noteikumus un 
par iekšējā tirgus pienācīgas darbības nodrošināšanu (COM(2017)0142 – C8-0119/2017 
– 2017/0063(COD))
(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 
(COM(2017)0142),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 103. un 
114. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0119/2017),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

– ņemot vērā provizorisko vienošanos, kuru atbildīgā komiteja apstiprinājusi saskaņā ar 
Reglamenta 69.f panta 4. punktu, un Padomes pārstāvja 2018. gada 20. jūnija vēstulē 
pausto apņemšanos apstiprināt Eiropas Parlamenta nostāju saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 294. panta 4. punktu,

– ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

– ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu un Iekšējā tirgus un 
patērētāju aizsardzības komitejas atzinumu (A8-0057/2018),

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2. pieņem zināšanai Komisijas paziņojumu, kas pievienots šīs rezolūcijas pielikumā;

3. aicina Komisiju priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu 
aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

4. uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei, Komisijai un dalībvalstu 
parlamentiem.





P8_TC1-COD(2017)0063

Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2018. gada 14. novembrī, lai 
pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2019/... par apstākļu 
nodrošināšanu nolūkā dot dalībvalstu konkurences iestādēm iespēju efektīvāk izpildīt 
konkurences noteikumus un par iekšējā tirgus pienācīgas darbības nodrošināšanu

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst 
galīgajam tiesību aktam Direktīvai (ES) 2019/1.)



NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PIELIKUMS

Komisijas paziņojums

Komisija ņem vērā 11. panta redakciju, par ko vienojās Eiropas Parlaments un Padome, 

attiecībā uz pagaidu pasākumiem. 

Pagaidu pasākumi var būt svarīgs instruments konkurences iestādēm, lai nodrošinātu, ka 

konkurencei netiek nodarīts kaitējums, kamēr notiek izmeklēšana. 

Lai ļautu konkurences iestādēm efektīvāk reaģēt uz norisēm strauji mainīgajos tirgos, 

Komisija apņemas divu gadu laikā no šīs direktīvas transponēšanas dienas veikt analīzi par to, 

vai pastāv iespējas vienkāršot pagaidu pasākumus Eiropas Konkurences iestāžu tīklā. 

Analīzes rezultāti tiks iesniegti Eiropas Parlamentam un Padomei.


