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Amendamentul 3
Robert Rochefort

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 10a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) Este necesar să se evalueze 
eficacitatea și mecanismele operaționale 
ale Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și 
să se analizeze în detaliu posibilitatea 
includerii în anexa la regulament a 
tuturor actelor legislative care protejează 
interesele consumatorilor, pentru a 
extinde domeniul de aplicare al 
regulamentului menționat și a oferi 
autorităților publice naționale însărcinate 
cu aplicarea legislației mijloace 
îmbunătățite de depistare, investigare și 
impunere efectivă a încetării sau 
interzicerii încălcărilor legislației, care 
contravin intereselor consumatorilor în 
context transfrontalier. În acest scop, 
Comisia ar trebui să prezinte 
Parlamentului European și Consiliului 
cât mai curând posibil și, în orice caz, 
până cel târziu la 31 decembrie 2014, un 
raport bazat pe o evaluare externă și pe 
consultări extinse cu toate părțile 
interesate și însoțit, după caz, de o 
propunere legislativă.

Or. fr

Amendamentul 4
Mitro Repo

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 10a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) Este necesar să se evalueze 
eficacitatea și mecanismele operaționale 
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ale Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și 
să se analizeze în detaliu posibilitatea 
includerii în anexa la regulament a unor 
acte legislative suplimentare care 
protejează interesele consumatorilor, 
pentru o eventuală revizuire a 
regulamentului menționat vizând să ofere 
autorităților publice însărcinate cu 
aplicarea legislației mijloace îmbunătățite 
de depistare, investigare și impunere 
efectivă a încetării sau interzicerii 
încălcărilor legislației, care contravin 
intereselor consumatorilor în context 
transfrontalier. În acest scop, Comisia ar 
trebui să prezinte Parlamentului 
European și Consiliului cât mai curând 
posibil și, în orice caz, până la sfârșitul lui 
2014 un raport însoțit, după caz, de o 
propunere legislativă.

Or. en

Amendamentul 5
Robert Rochefort

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul -1a (nou) 
Regulamentul (CE) nr. 2006/2004
Articolul 21a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul -1a
În Regulamentul (CE) nr. 2006/2004 se 
inserează următorul articol:
„Articolul 21a
Comisia prezintă Parlamentului 
European și Consiliului cât mai curând 
posibil și, în orice caz, până cel târziu la 
31 decembrie 2014, un raport care 
evaluează eficacitatea și mecanismele 
operaționale ale prezentului regulament și 
analizează în detaliu posibilitatea 
includerii în domeniul său de aplicare a 
tuturor actelor legislative care protejează 
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interesele consumatorilor. Raportul are la 
bază o evaluare externă și o consultare 
extinsă cu toate părțile interesate și este 
însoțit, după caz, de o propunere 
legislativă.”

Or. fr

Amendamentul 6
Mitro Repo

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul -1a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 2006/2004
Articolul 21a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul -1a
În Regulamentul (CE) nr. 2006/2004 se 
inserează următorul articol:
„Articolul 21a
Comisia prezintă Parlamentului 
European și Consiliului până la data de 
31 decembrie 2014 un raport care 
evaluează eficacitatea și mecanismele 
operaționale ale prezentului regulament și 
analizează în detaliu posibilitatea 
includerii în anexa la regulament a unor 
acte legislative suplimentare care 
protejează interesele consumatorilor. 
Raportul are la bază o evaluare externă și 
o consultare extinsă cu toate părțile 
interesate și este însoțit, după caz, de o 
propunere legislativă.”

Or. en


