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Amendement 3
Robert Rochefort

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) Het is noodzakelijk de 
doeltreffendheid en operationele 
mechanismen van Verordening (EG) nr. 
2006/2004 te beoordelen en een 
diepgaand onderzoek in te stellen naar de 
opneming in de bijlage van alle wetten ter 
bescherming van de belangen van de 
consument, met het oog op de uitbreiding 
van de werkingssfeer van genoemde 
verordening en om de met handhaving 
belaste overheidsinstanties betere 
middelen te bieden om inbreuken die de 
collectieve belangen van de consument in 
grensoverschrijdende situaties schaden, 
op te sporen, te onderzoeken, te doen 
staken of te verbieden. Daartoe legt de 
Commissie zo spoedig mogelijk en 
uiterlijk op 31 december 2014 aan het 
Europees Parlement en de Raad een 
verslag voor dat is gebaseerd op een 
externe evaluatie en uitgebreid overleg 
met alle belanghebbenden, indien nodig 
vergezeld van een wetgevingsvoorstel.

Or. fr

Amendement 4
Mitro Repo

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) Het is noodzakelijk de 
doeltreffendheid en operationele 
mechanismen van Verordening (EG) nr. 
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2006/2004 te beoordelen en een 
diepgaand onderzoek in te stellen naar de 
mogelijke opneming in de bijlage van 
aanvullende wetten ter bescherming van 
de belangen van de consument, met het 
oog op een mogelijke herziening van 
genoemde verordening om de met 
handhaving belaste overheidsinstanties 
betere middelen te bieden om inbreuken 
die de collectieve belangen van de 
consument in grensoverschrijdende 
situaties schaden, doeltreffend op te 
sporen, te onderzoeken, te doen staken of 
te verbieden. Daartoe legt de Commissie 
zo spoedig mogelijk en in elk geval voor 
eind 2014 aan het Europees Parlement en 
de Raad een verslag voor, indien nodig 
vergezeld van een wetgevingsvoorstel.

Or. en

Amendement 5
Robert Rochefort

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 bis (nieuw) 
Verordening (EG) nr. 2006/2004
Artikel 21 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 1 bis
In Verordening (EG) nr. 2006/2004 wordt 
het volgende artikel ingevoegd:
"Artikel 21 bis
Zo spoedig mogelijk en uiterlijk op 31 
december 2014 legt de Commissie aan het 
Europees Parlement en de Raad een 
verslag voor waarin de doeltreffendheid 
en operationele mechanismen van deze 
verordening worden beoordeeld en een 
diepgaand onderzoek wordt ingesteld naar 
de opneming onder zijn werkingssfeer van 
alle wetten ter bescherming van de 
belangen van de consument. Het verslag 
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is gebaseerd op een externe evaluatie en 
uitgebreid overleg met alle 
belanghebbenden, en gaat indien nodig 
vergezeld van een wetgevingsvoorstel."

Or. fr

Amendement 6
Mitro Repo

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 2006/2004
Artikel 21 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 1 bis
In Verordening (EG) nr. 2006/2004 wordt 
het volgende artikel ingevoegd:
"Artikel 21 bis
Voor 31 december 2014 legt de Commissie 
aan het Europees Parlement en de Raad 
een verslag voor waarin de 
doeltreffendheid en operationele 
mechanismen van deze verordening 
worden beoordeeld en een diepgaand 
onderzoek wordt ingesteld naar de 
mogelijke opneming in de bijlage van 
aanvullende wetten ter bescherming van 
de belangen van de consument. Het 
verslag is gebaseerd op een externe 
evaluatie en uitgebreid overleg met alle 
belanghebbenden, en gaat indien nodig 
vergezeld van een wetgevingsvoorstel."

Or. en
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