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Krepitev vloge organov, pristojnih za konkurenco, in zagotavljanje 
pravilnega delovanja notranjega trga ***I
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 14. novembra 2018 o predlogu 
direktive Evropskega parlamenta in Sveta o krepitvi vloge organov držav članic, 
pristojnih za konkurenco, da bodo učinkoviteje izvajali pravila konkurence in 
zagotavljali pravilno delovanje notranjega trga (COM(2017)0142 – C8-0119/2017 – 
2017/0063(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu 
(COM(2017)0142),

– ob upoštevanju člena 294(2) ter členov 103 in 114 Pogodbe o delovanju Evropske unije, 
na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0119/2017),

– ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju začasnega dogovora, ki ga je odobril pristojni odbor v skladu s členom 
69f(4) Poslovnika, in zaveze predstavnika Sveta v pismu z dne 20. junija 2018, da bo 
odobril stališče Evropskega parlamenta v skladu s členom 294(4) Pogodbe o delovanju 
Evropske unije,

– ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve ter mnenja Odbora 
za notranji trg in varstvo potrošnikov (A8-0057/2018),

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2. se seznanja z izjavo Komisije, priloženo tej resoluciji;

3. poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga 
bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

4. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 



nacionalnim parlamentom.



P8_TC1-COD(2017)0063

Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 14. novembra 2018 z 
namenom sprejetja Direktive (EU) 2019/... Evropskega parlamenta in Sveta o krepitvi 
vloge organov držav članic, pristojnih za konkurenco, da bodo učinkoviteje uveljavljali 
pravila konkurence, in o zagotavljanju pravilnega delovanja notranjega trga

(Ker je bil dosežen sporazum med Parlamentom in Svetom, je stališče Parlamenta enako 
končnemu zakonodajnemu aktu, Direktivi (EU) 2019/1.)



PRILOGA K ZAKONODAJNI RESOLUCIJI

Izjava Komisije

Komisija je seznanjena z besedilom člena 11 o začasnih ukrepih, o katerem sta se dogovorila 

Evropski parlament in Svet. 

Začasni ukrepi so lahko ključno orodje za organe, pristojne za konkurenco, da zagotovijo, da 

konkurenca med potekom preiskave ni ovirana. 

Da bi se organi, pristojni za konkurenco, lahko učinkoviteje soočali z razvojem dogodkov na 

hitro razvijajočih se trgih, se Komisija zavezuje, da bo v dveh letih od datuma prenosa te 

direktive opravila analizo, ali obstajajo sredstva za poenostavitev odobritev začasnih ukrepov 

v okviru Evropske mreže za konkurenco. Rezultati analize bodo predloženi Evropskemu 

parlamentu in Svetu.


