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Grozījums Nr. 3
Robert Rochefort

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10a) Ir jānovērtē Regulas (EK) 
Nr. 2006/2004 efektivitāte un darbības 
mehānismi un rūpīgi jāizvērtē visu to 
attiecīgo tiesību aktu iekļaušana regulas 
pielikumā, kuri aizsargā patērētāju 
intereses, ar mērķi paplašināt šīs regulas 
darbības jomu un nodrošināt valsts 
iestādēm, kas atbild par tiesību aktu 
īstenošanu, labākus līdzekļus tādu 
pārkāpumu efektīvai atklāšanai, 
izmeklēšanai un pārtraukšanai vai 
aizliegšanai, kuri kaitē patērētāju 
kopīgām interesēm pārrobežu situācijās. 
Tādēļ Komisijai līdz 2014. gada 
31. decembrim jāiesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei ziņojums, kuru 
izstrādā, pamatojoties uz ārēju 
novērtējumu un plašām apspriedēm ar 
visām ieinteresētajām pusēm, vajadzības 
gadījumā pievienojot tam likumdošanas 
priekšlikumu.

Or. fr

Grozījums Nr. 4
Mitro Repo

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10a) Ir jānovērtē Regulas (EK) 
Nr. 2006/2004 efektivitāte un darbības 
mehānismi un rūpīgi jāizvērtē iespēja šīs 
regulas pielikumā iekļaut papildu tiesību 
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aktus, kuri aizsargā patērētāju intereses, 
gatavojoties grozīt šo regulu, lai 
nodrošinātu valsts iestādēm, kas atbild 
par tiesību aktu īstenošanu, labākus 
līdzekļus tādu pārkāpumu efektīvai 
atklāšanai, izmeklēšanai un 
pārtraukšanai vai aizliegšanai, kuri kaitē 
patērētāju kopīgām interesēm pārrobežu 
situācijās. Tādēļ pēc iespējas ātrāk un 
jebkurā gadījumā līdz 2014. gada beigām 
Komisijai ir jāiesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei ziņojums, 
vajadzības gadījumā pievienojot tam 
likumdošanas priekšlikumu.

Or. en

Grozījums Nr. 5
Robert Rochefort

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
-1.a pants (jauns)
Regula (EK) Nr. 2006/2004
21.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1.a pants
Regulā (EK) Nr. 2006/2004 iekļauj šādu 
pantu:
„21.a pants
Pēc iespējas ātrāk un ne vēlāk kā 
2014. gada 31. decembrī Komisija iesniedz 
Eiropas Parlamentam un Padomei 
ziņojumu, kurā novērtē šīs regulas 
efektivitāti un darbības mehānismus un 
rūpīgi izvērtē visu to tiesību aktu 
iekļaušanu regulas darbības jomā, kuri 
aizsargā patērētāju intereses. Šo ziņojumu 
izstrādā, pamatojoties uz ārēju 
novērtējumu un plašām apspriedēm ar 
visām ieinteresētajām personām, un 
vajadzības gadījumā tam pievieno 
likumdošanas priekšlikumu.”
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Grozījums Nr. 6
Mitro Repo

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
-1.a pants (jauns)
Regula (EK) Nr. 2006/2004
21.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1.a pants
Regulā (EK) Nr. 2006/2004 iekļauj šādu 
pantu:
„21.a pants
Līdz 2014. gada 31. decembrim Komisija 
iesniedz Eiropas Parlamentam un 
Padomei ziņojumu, kurā novērtē šīs 
regulas efektivitāti un darbības 
mehānismus un rūpīgi izvērtē iespēju tās 
pielikumā iekļaut papildu tiesību aktus, 
kuri aizsargā patērētāju intereses. Šo 
ziņojumu izstrādā, pamatojoties uz ārējo 
novērtējumu un plašām apspriedēm ar 
visām ieinteresētajām pusēm, un 
vajadzības gadījumā tam pievieno 
likumdošanas priekšlikumu.”

Or. en


