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Ændringsforslag 3
Robert Rochefort

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 10 (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10 bis) Det er nødvendigt at vurdere 
effektiviteten af og de operationelle 
mekanismer i forordning (EF) nr. 
2006/2004 og grundigt undersøge 
muligheden for at optage alle relevante 
love, der beskytter forbrugerinteresser, i 
dens bilag, med henblik på at udvide 
denne forordnings anvendelsesområde og 
give offentlige håndhævelsesmyndigheder 
bedre midler til at lokalisere, undersøge, 
standse eller forbyde overtrædelser, der 
skader de kollektive forbrugerinteresser i 
grænseoverskridende situationer.  Med 
henblik herpå bør Kommissionen snarest 
og inden den 31. december 2014 
forelægge Europa-Parlamentet og Rådet 
en rapport, der udarbejdes på grundlag af 
en ekstern evaluering og en omfattende 
høring af alle berørte parter, og i givet 
fald ledsages af et forslag til retsakt. 

Or. fr

Ændringsforslag 4
Mitro Repo

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10a) Det er nødvendigt at vurdere 
effektiviteten og de operationelle 
mekanismer i forordning (EF) nr. 
2006/2004 og grundigt undersøge 
muligheden for at optage alle relevante 
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love, der beskytter forbrugerinteresser, i 
dens bilag, med henblik på eventuelt at 
revidere denne forordnings 
anvendelsesområde for at give offentlige 
håndhævelsesmyndigheder bedre midler 
til effektivt at lokalisere, undersøge, 
standse eller forbyde overtrædelser, der 
skader de kollektive forbrugerinteresser i 
grænseoverskridende situationer. Med 
henblik herpå bør Kommissionen inden 
udgangen af 2014 forelægge Europa-
Parlamentet og Rådet en rapport, der 
udarbejdes på grundlag af en ekstern 
evaluering og en omfattende høring af 
alle berørte parter, og i givet fald ledsages 
et forslag til retsakt.

Or. en

Ændringsforslag 5
Robert Rochefort

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel -1 a (ny) 
Forordning (EF) nr. 2006/2004
Artikel 21 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel -1a
Følgende artikel indsættes i forordning 
(EF) nr. 2006/20004:
"Artikel 21a
Kommissionen forelægger inden den 31. 
december 2014 Europa-Parlamentet og 
Rådet en rapport, der vurderer 
effektiviteten og de operationelle 
mekanismer i denne forordning og 
grundigt undersøger muligheden for at 
optage alle relevante love, der beskytter 
forbrugerinteresser, i dens 
anvendelsesområde. Rapporten 
udarbejdes på grundlag af en ekstern 
evaluering og en omfattende høring af 
alle berørte parter, og ledsages i givet fald 
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af et forslag til retsakt.”

Or. fr

Ændringsforslag 6
Mitro Repo

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel -1 a (ny)
Forordning (EF) nr. 2006/2004
Artikel 21 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel -1a
I forordning (EF) nr. 2006/2004 indsættes 
følgende artikel:
”Artikel 21a
Kommissionen forelægger inden den 31. 
december 2014 Europa-Parlamentet og 
Rådet en rapport, der vurderer 
effektiviteten og de operationelle 
mekanismer i denne forordning og 
grundigt undersøger muligheden for at 
optage alle relevante love, der beskytter 
forbrugerinteresser, i dens bilag. 
Rapporten udarbejdes på grundlag af en 
ekstern evaluering og en omfattende 
høring af alle berørte parter, og ledsages i 
givet fald af et forslag til retsakt.”

Or. en


