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Изменение 3
Robert Rochefort

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 10 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10а) Необходимо е да бъде направена 
оценка на ефективността и 
оперативните механизми на 
Регламент (ЕО) № 2006/2004 и да бъде 
задълбочено проучено включването в 
приложението към настоящия 
регламент на всички съответни 
законови актове за защита на 
интересите на потребителите с 
оглед разширяване на приложното 
поле на горепосочения регламент и 
предоставяне на правоприлагащите 
публични органи на подобрени 
средства за ефективно откриване, 
разследване и прекратяване или 
забрана на нарушенията, които 
накърняват колективните интереси 
на потребителите в трансграничен 
контекст. За тази цел Комисията 
следва да представи на Европейския 
парламент и на Съвета, в най-кратък 
срок и не по-късно от 31 декември 
2014 г., доклад, основаващ се върху 
външна оценка и разширени 
консултации с всички заинтересовани 
участници, придружен, ако е уместно, 
от законодателно предложение.

Or. fr

Изменение 4
Mitro Repo

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 10 a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(10а) Необходимо е да бъде направена 
оценка на ефективността и 
оперативните механизми на 
Регламент (ЕО) № 2006/2004 и да бъде 
щателно проучено включването в 
приложението към настоящия 
регламент на допълнителни законови 
актове за защита на интересите на 
потребителите с оглед евентуално 
преразглеждане на настоящия 
регламент, имащо за цел 
предоставяне на правоприлагащите 
публични органи на подобрени 
средства за ефективно откриване, 
разследване и прекратяване или 
забрана на нарушенията, които 
накърняват колективните интереси 
на потребителите в трансграничен 
контекст. За тази цел Комисията 
следва да представи, в най-кратък 
срок и не по-късно от края на 2014 г., 
доклад на Европейския парламент и 
на Съвета, придружен, ако е уместно, 
от законодателно предложение.

Or. en

Изменение 5
Robert Rochefort

Предложение за регламент – акт за изменение
Член -1 а (нов) 
Регламент (EО) № 2006/2004
Член 21 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 1a
Следният член се добавя в текста на 
Регламент (ЕО) № 2006/2004:
„Член 21а
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В най-кратък срок и не по-късно от 31 
декември 2014 г. Комисията 
представя на Европейския парламент 
и на Съвета доклад за оценка на 
ефективността и оперативните 
механизми на настоящия регламент и 
за задълбочено проучване на 
включването в неговото приложно 
поле на всички съответни законови 
актове за защита на интересите на 
потребителите. Докладът се 
основава на външна оценка и на 
обширни консултации със 
заинтересованите страни и, когато е 
уместно, се придружава от 
законодателно предложение.”

Or. fr

Изменение 6
Mitro Repo

Предложение за регламент – акт за изменение
Член -1 а (нов)
Регламент (EО) № 2006/2004
Член 21 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 1a
В Регламент (ЕО) № 2006/2004 се 
добавя следният член:
„Член 21а
В срок до 31 декември 2014 г. 
Комисията представя на Европейския 
парламент и на Съвета доклад за 
оценка на ефективността и 
оперативните механизми на 
настоящия регламент и за щателно 
проучване на евентуално включване в 
приложението към настоящия 
регламент на допълнителни законови 
актове за защита на интересите на 
потребителите. Докладът се 
основава на външна оценка и на 
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обширни консултации със 
заинтересованите страни и, когато е 
уместно, се придружава от 
законодателно предложение.”

Or. en


