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Τροπολογία 3
Robert Rochefort

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10 α) Προκειμένου να διευρυνθεί το 
πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (EΚ) 
αριθ. 2006/2004 και να παρασχεθούν στις 
εθνικές αρχές επιβολής βελτιωμένα μέσα 
για τον εντοπισμό, τη διερεύνηση και την 
παύση ή απαγόρευση των παραβιάσεων 
που θίγουν τα συλλογικά συμφέροντα των 
καταναλωτών σε διασυνοριακές 
καταστάσεις, είναι απαραίτητο να 
αξιολογηθούν η αποτελεσματικότητα και 
οι επιχειρησιακοί μηχανισμοί του 
κανονισμού αυτού και να εξεταστεί 
προσεκτικά η ενσωμάτωση στο 
παράρτημά του όλων των νομοθετικών 
διατάξεων που προστατεύουν τα 
συμφέροντα των καταναλωτών. Για το 
σκοπό αυτό, η Επιτροπή πρέπει να 
υποβάλει το ταχύτερο δυνατόν και 
πάντως το αργότερο έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2014 έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, η οποία 
να βασίζεται σε εξωτερική αξιολόγηση 
και ευρεία διαβούλευση με όλους τους 
ενδιαφερόμενους φορείς και να 
συνοδεύεται, εφόσον απαιτείται, από 
νομοθετική πρόταση.

Or. fr

Τροπολογία 4
Mitro Repo

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10a) Προκειμένου να αναθεωρηθεί 
ενδεχομένως ο κανονισμός (EΚ) αριθ. 
2006/2004 έτσι ώστε να παρασχεθούν 
στις δημόσιες αρχές επιβολής βελτιωμένα 
μέσα για τον αποτελεσματικό εντοπισμό, 
τη διερεύνηση και την παύση ή 
απαγόρευση των παραβιάσεων που 
θίγουν τα συλλογικά συμφέροντα των 
καταναλωτών σε διασυνοριακές 
καταστάσεις, είναι απαραίτητο να 
αξιολογηθούν η αποτελεσματικότητα και 
οι επιχειρησιακοί μηχανισμοί του 
κανονισμού αυτού και να εξεταστεί 
προσεκτικά η ενδεχόμενη ενσωμάτωση 
στο παράρτημά του πρόσθετων
νομοθετικών διατάξεων που 
προστατεύουν τα συμφέροντα των 
καταναλωτών. Για το σκοπό αυτό, η 
Επιτροπή πρέπει να υποβάλει το 
ταχύτερο δυνατόν και πάντως το 
αργότερο έως τα τέλη του 2014 έκθεση 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο, η οποία να συνοδεύεται, 
εφόσον απαιτείται, από νομοθετική 
πρόταση.

Or. en

Τροπολογία 5
Robert Rochefort

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο -1 α (νέο) 
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2006/2004
Άρθρο 21 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο -1 α
Στον κανονισμό (EΚ) αριθ. 2006/2004, 
προστίθεται το ακόλουθο άρθρο:
«Άρθρο 21α
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Το ταχύτερο δυνατόν και πάντως το 
αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2014, η 
Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο, η οποία θα αξιολογεί την 
αποτελεσματικότητα και τους 
επιχειρησιακούς μηχανισμούς του εν 
λόγω κανονισμού και θα εξετάζει 
προσεκτικά την υπαγωγή στο πεδίο 
εφαρμογής του όλων των νομοθετικών 
πράξεων που προστατεύουν τα 
συμφέροντα των καταναλωτών. Η 
έκθεση θα βασίζεται σε εξωτερική 
αξιολόγηση και ευρεία διαβούλευση με 
όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και θα 
συνοδεύεται, εφόσον απαιτείται, από 
νομοθετική πρόταση.» 

Or. fr

Τροπολογία 6
Mitro Repo

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο -1 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2006/2004
Άρθρο 21 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο -1a
Στον κανονισμό (EΚ) αριθ. 2006/2004, 
προστίθεται το ακόλουθο άρθρο:
«Άρθρο 21α
Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2014, η Επιτροπή 
υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, η οποία 
θα αξιολογεί την αποτελεσματικότητα και 
τους επιχειρησιακούς μηχανισμούς του εν 
λόγω κανονισμού και θα εξετάζει 
προσεκτικά την ενδεχόμενη υπαγωγή στο 
παράρτημά του όλων των πρόσθετων 
νομοθετικών διατάξεων που 
προστατεύουν τα συμφέροντα των 
καταναλωτών. Η έκθεση θα βασίζεται σε 
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εξωτερική αξιολόγηση και ευρεία 
διαβούλευση με όλα τα ενδιαφερόμενα 
μέρη και θα συνοδεύεται, εφόσον 
απαιτείται, από νομοθετική πρόταση.»

Or. en


