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Tarkistus 3
Robert Rochefort

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 a) On arvioitava asetuksen (EY) N:o 
2006/2004 tehokkuutta ja 
toimintamekanismeja ja tarkasteltava 
perinpohjaisesti kuluttajien etuja 
suojelevien kaikkien asiaankuuluvien 
säädösten sisällyttämistä tämän asetuksen 
liitteeseen, jotta laajennetaan asetuksen 
soveltamisalaa ja tarjotaan 
täytäntöönpanoviranomaisille parempia 
keinoja havaita, tutkia ja lopettaa tai 
kieltää kuluttajien yhteisten etujen 
rikkomukset rajatylittävissä tilanteissa. 
Tätä tarkoitusta varten komission olisi 
toimitettava mahdollisimman pian ja 
viimeistään 31 päivään joulukuuta 2014 
mennessä Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle kertomus, joka perustuu 
ulkoiseen arviointiin ja kaikkien 
sidosryhmien laajaan kuulemiseen ja 
johon on liitettävä tarvittaessa 
lainsäädäntöehdotus.

Or. fr

Tarkistus 4
Mitro Repo

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 a) On arvioitava asetuksen (EY) N:o 
2006/2004 tehokkuutta ja 
toimintamekanismeja ja tarkasteltava 
perinpohjaisesti kuluttajien etuja 



PE462.909v01-00 4/5 AM\865094FI.doc

FI

suojelevien uusien säädösten mahdollista 
sisällyttämistä tämän asetuksen liitteeseen 
ja tällä tavoin pohjustettava asetuksen 
mahdollista tarkistamista, jonka 
tarkoituksena on tarjota 
täytäntöönpanoviranomaisille paremmat 
keinot havaita, tutkia ja lopettaa tai 
kieltää kuluttajien yhteisten etujen 
rikkomukset rajatylittävissä tilanteissa. 
Tätä tarkoitusta varten komission olisi 
toimitettava mahdollisimman pian ja joka 
tapauksessa vuoden 2014 loppuun 
mennessä Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle kertomus, johon on liitettävä 
tarvittaessa lainsäädäntöehdotus.

Or. en

Tarkistus 5
Robert Rochefort

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
-1 a artikla (uusi) 
Asetus (EY) N:o 2006/2004
21 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1 a artikla
Lisätään asetukseen (EY) N:o 2006/2004 
artikla seuraavasti:
"21 a artikla
Komissio toimittaa mahdollisimman pian 
ja viimeistään 31 päivään joulukuuta 
2014 mennessä Euroopan parlamentille 
ja neuvostolle kertomuksen, jossa 
arvioidaan tämän asetuksen tehokkuutta 
ja toimintamekanismeja ja tarkastellaan 
perinpohjaisesti kuluttajien etuja 
suojelevien kaikkien asiaankuuluvien 
säädösten sisällyttämistä sen liitteeseen. 
Kertomus perustuu ulkoiseen arviointiin 
ja kaikkien sidosryhmien laajaan 
kuulemiseen ja siihen on liitettävä 
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tarvittaessa lainsäädäntöehdotus."

Or. fr

Tarkistus 6
Mitro Repo

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
-1 a artikla (uusi)
Asetus (EY) N:o 2006/2004
21 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1 a artikla
Lisätään asetukseen (EY) N:o 2006/2004 
artikla seuraavasti:
"21 a artikla
Komissio toimittaa 31 päivään joulukuuta 
2014 mennessä Euroopan parlamentille 
ja neuvostolle kertomuksen, jossa 
arvioidaan tämän asetuksen tehokkuutta 
ja toimintamekanismeja ja tarkastellaan 
perinpohjaisesti kuluttajien etuja 
suojelevien uusien säädösten mahdollista 
sisällyttämistä sen liitteeseen. Kertomus 
perustuu ulkoiseen arviointiin ja kaikkien 
sidosryhmien laajaan kuulemiseen ja 
siihen on liitettävä tarvittaessa 
lainsäädäntöehdotus."

Or. en


