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Atribuir competências às autoridades da concorrência e garantir o bom 
funcionamento do mercado interno ***I
Resolução legislativa do Parlamento Europeu, de 14 de novembro de 2018, sobre a 
proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho que visa atribuir às 
autoridades da concorrência dos Estados-Membros competências para aplicarem a lei 
de forma mais eficaz e garantir o bom funcionamento do mercado interno 
(COM(2017)0142 – C8-0119/2017 – 2017/0063(COD))

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento e ao Conselho 
(COM(2017)0142),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 2, e os artigos 103.º e 114.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, nos termos dos quais a proposta lhe foi apresentada 
pela Comissão (C8-0119/2017),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 3, do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia,

– Tendo em conta o acordo provisório aprovado pela comissão competente, nos termos do 
artigo 69.º-F, n.º 4, do seu Regimento, e o compromisso assumido pelo representante do 
Conselho, em carta de 20 de junho de 2018, de aprovar a posição do Parlamento, nos 
termos do artigo 294.º, n.º 4, do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,

– Tendo em conta o artigo 59.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários e o 
parecer da Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores 
(A8-0057/2018),

1. Aprova a posição em primeira leitura que se segue;

2. Regista a declaração da Comissão anexa à presente resolução;

3. Requer à Comissão que lhe submeta de novo a sua proposta, se a substituir, se a alterar 



substancialmente ou se pretender alterá-la substancialmente;

4. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho, à 
Comissão e aos parlamentos nacionais.



P8_TC1-COD(2017)0063

Posição do Parlamento Europeu aprovada em primeira leitura em 14 de novembro de 
2018 tendo em vista a adoção da Diretiva (UE) 2019/... do Parlamento Europeu e do 
Conselho que visa atribuir às autoridades da concorrência dos Estados-Membros 
competência para aplicarem a lei de forma mais eficaz e garantir o bom funcionamento 
do mercado interno

(Uma vez que foi alcançado um acordo entre o Parlamento e o Conselho, a posição do 
Parlamento corresponde ao texto legislativo final, Diretiva (UE) 2019/1.)



ANEXO DA RESOLUÇÃO LEGISLATIVA

Declaração da Comissão

A Comissão regista o texto do artigo 11.º acordado pelo Parlamento Europeu e o Conselho 

sobre medidas provisórias. 

As medidas provisórias podem ser um instrumento essencial para as autoridades da 

concorrência garantirem que a concorrência não é prejudicada enquanto está em curso uma 

investigação. 

A fim de permitir às autoridades da concorrência lidar mais eficazmente com a rápida 

evolução dos mercados, a Comissão compromete-se a proceder a uma análise para determinar 

se existem meios para simplificar a adoção de medidas provisórias no âmbito da Rede 

Europeia da Concorrência no prazo de dois anos a contar da data da transposição da presente 

diretiva. Os resultados dessa análise serão apresentados ao Parlamento Europeu e ao 

Conselho.


