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Muudatusettepanek 3
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 a) Tuleb hinnata määruse (EÜ) 
nr 2006/2004 tulemuslikkust ja 
toimimismehhanisme ning põhjalikult 
kaaluda võimalust lisada selle lisasse kõik 
tarbijate huve kaitsvad õigusaktid, selleks 
et laiendada määruse reguleerimisala ja 
anda seaduse jõustamise eest 
vastutavatele riiklikele asutustele paremad 
võimalused piiriüleste juhtumite korral 
tarbijate ühiste huvide rikkumisi 
tulemuslikult avastada, uurida ja need 
lõpetada või keelata. Selleks peaks 
komisjon esitama esimesel võimalusel, 
kuid hiljemalt 31. detsembriks 2014 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
välishindamisel ja kõigi sidusrühmadega 
põhjalikul konsulteerimisel põhineva 
aruande, vajaduse korral koos 
seadusandliku ettepanekuga.

Or. fr

Muudatusettepanek 4
Mitro Repo

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 a) Tuleb hinnata määruse (EÜ) 
nr 2006/2004 tulemuslikkust ja 
toimimismehhanisme ning põhjalikult 
kaaluda selle lisasse tarbijate huve 
kaitsvate täiendavate õigusaktide lisamist, 
pidades silmas asjaomase määruse 
võimalikku läbivaatamist, et anda 
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riiklikele täitevasutustele paremad 
võimalused piiriüleste juhtumite korral 
tarbijate ühiste huvide rikkumisi 
tulemuslikult avastada, uurida ja need 
lõpetada või keelata. Selleks peaks  
komisjon esitama Euroopa Parlamendile 
ja nõukogule esimesel võimalusel, kuid 
hiljemalt 2014. aasta lõpuks aruande, 
millele oleks vajadusel lisatud ka 
seadusandlik ettepanek.

Or. en

Muudatusettepanek 5
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel -1 a (uus) 
Määrus (EÜ) nr 2006/2004
Artikkel 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel -1 a
Määrusesse (EÜ) nr 2006/2004 lisatakse 
järgmine artikkel:
„Artikkel 21 a
Komisjon esitab võimalikult kiiresti, ent 
hiljemalt 31. detsembriks 2014 Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule aruande, 
milles hinnatakse kõnealuse määruse
tulemuslikkust ja toimimismehhanisme 
ning kaalutakse põhjalikult võimalust 
lisada selle reguleerimisalasse kõik 
asjakohased õigusaktid, millega kaitstakse 
tarbijate huve. Aruanne põhineb 
välishindamisel ja kõigi sidusrühmadega 
põhjalikul konsulteerimisel ja vajaduse 
korral tuleb see esitada koos 
seadusandliku ettepanekuga.”

Or. fr
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Muudatusettepanek 6
Mitro Repo

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel -1 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 2006/2004
Artikkel 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel -1 a
Määrusesse (EÜ) nr 2006/2004 lisatakse 
järgmine artikkel:
„Artikkel 21 a
Komisjon esitab 31. detsembriks 2014 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
aruande, milles hinnatakse kõnealuse 
määruse tulemuslikkust ja 
toimimismehhanisme ning kaalutakse 
põhjalikult võimalust lisada selle lisasse 
täiendavad õigusaktid, millega kaitstakse 
tarbijate huve. Aruanne põhineb 
välishindamisel ja kõigi sidusrühmadega 
põhjalikul konsulteerimisel ja vajaduse 
korral tuleb see esitada koos 
seadusandliku ettepanekuga.”

Or. en


