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Nadanie organom ochrony konkurencji państw członkowskich uprawnień 
oraz zapewnienie należytego funkcjonowania rynku wewnętrznego ***I
Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 14 listopada 2018 r. w 
sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej 
nadania organom ochrony konkurencji państw członkowskich uprawnień w celu 
zapewnienia skuteczniejszego egzekwowania reguł konkurencji i należytego 
funkcjonowania rynku wewnętrznego (COM(2017)0142 – C8-0119/2017 – 
2017/0063(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2017)0142),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 103 i 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez 
Komisję (C8-0119/2017),

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając wstępne porozumienie zatwierdzone przez komisję przedmiotowo 
właściwą na podstawie art. 69f ust. 4 Regulaminu oraz przekazane pismem z dnia 20 
czerwca 2018 r. zobowiązanie przedstawiciela Rady do zatwierdzenia stanowiska 
Parlamentu, zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając art.59 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej oraz opinię 
przedstawioną przez Komisję Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (A8-
0057/2018),

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2. przyjmuje do wiadomości oświadczenie Komisji załączone do niniejszej rezolucji;

3. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny 



wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

4. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 
i Komisji, a także parlamentom narodowym.



P8_TC1-COD(2017)0063

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 14 
listopada 2018 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2019/... mającej na celu nadanie organom ochrony konkurencji państw członkowskich 
uprawnień w celu skuteczniejszego egzekwowania prawa i zapewnienia należytego 
funkcjonowania rynku wewnętrznego

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko 
Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, dyrektywy (UE) 2019/1.)



ZAŁĄCZNIK DO REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Oświadczenie Komisji

Komisja przyjmuje do wiadomości brzmienie art. 11 uzgodnione przez Parlament Europejski 

i Radę w sprawie decyzji tymczasowych. 

Decyzje tymczasowe mogą być ważnym narzędziem dla organów ds. konkurencji, 

zapobiegającym naruszeniu konkurencji w trakcie trwania dochodzenia. 

Aby umożliwić organom ds. konkurencji bardziej skuteczne radzenie sobie z rozwojem 

sytuacji na szybko zmieniających się rynkach, Komisja zobowiązuje się, że w ciągu dwóch lat 

od daty transpozycji dyrektywy przeprowadzi analizę, czy możliwe jest uproszczenie 

przyjmowania decyzji tymczasowych w ramach Europejskiej Sieci Konkurencji. Wyniki 

analizy zostaną przedstawione Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.


