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Ändringsförslag 3
Robert Rochefort

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) Det är nödvändigt att utvärdera 
effektiviteten och de operativa kraven i 
förordning (EG) nr 2006/2004 och 
noggrant undersöka om alla relevanta 
lagar som skyddar konsumenternas 
intressen är införlivade i förordningens 
bilaga, i syfte att utöka förordningens 
räckvidd och ge de offentliga 
tillsynsmyndigheterna förbättrade verktyg 
så att de kan se till att överträdelser som 
skadar konsumenternas kollektiva 
intressen effektivt upptäcks, utreds och 
upphör eller förbjuds vid 
gränsöverskridande ärenden. 
Kommissionen bör därför så snart som 
möjligt, dock senast den 
31 december 2014, lägga fram en rapport 
för Europaparlamentet och rådet som 
grundas på en extern utvärdering och ett 
omfattande samråd med alla berörda 
aktörer, i förekommande fall åtföljd av ett 
lagstiftningsförslag.

Or. fr

Ändringsförslag 4
Mitro Repo

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) Det är nödvändigt att utvärdera 
effektiviteten och de operativa kraven i 
förordning (EG) nr 2006/2004 och 
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noggrant undersöka om ytterligare lagar 
som skyddar konsumenternas intressen 
eventuellt bör införas i förordningens 
bilaga, i syfte att eventuellt se över 
förordningen för att ge de offentliga 
tillsynsmyndigheterna förbättrade verktyg 
så att de kan se till att överträdelser som 
skadar konsumenternas kollektiva 
intressen effektivt upptäcks, utreds och 
upphör eller förbjuds vid 
gränsöverskridande ärenden. 
Kommissionen bör därför så snart som 
möjligt, dock senast i slutet av 2014, lägga 
fram en rapport för Europaparlamentet 
och rådet, i förekommande fall åtföljd av 
ett lagstiftningsförslag.

Or. en

Ändringsförslag 5
Robert Rochefort

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel -1a (ny)
Förordning (EG) nr 2006/2004
Artikel 21a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel -1a
I förordning (EG) nr 2006/2004 ska 
följande artikel införas:
”Artikel 21a
Kommissionen ska så snart som möjligt, 
dock senast den 31 december 2014, lägga 
fram en rapport för Europaparlamentet 
och rådet med en utvärdering av 
förordningens effektivitet och operativa 
krav och noggrant undersöka om alla 
relevanta lagar som skyddar 
konsumenternas intressen är införlivade i 
förordningens bilaga. Rapporten ska 
grundas på en extern utvärdering och ett 
omfattande samråd med alla berörda 
aktörer och ska i förekommande fall 
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åtföljas av ett lagstiftningsförslag.”

Or. fr

Ändringsförslag 6
Mitro Repo

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel -1a (ny)
Förordning (EG) nr 2006/2004
Artikel 21a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel -1a
I förordning (EG) nr 2006/2004 ska 
följande artikel införas:
”Artikel 21a
Senast den 31 december 2014 ska 
kommissionen lägga fram en rapport för 
Europaparlamentet och rådet med en 
utvärdering av förordningens effektivitet 
och operativa krav och noggrant 
undersöka om ytterligare lagar som 
skyddar konsumenternas intressen 
eventuellt ska införas i förordningens 
bilaga. Rapporten ska grundas på en 
extern utvärdering och ett omfattande 
samråd med alla berörda aktörer och ska i 
förekommande fall åtföljas av ett 
lagstiftningsförslag.”

Or. en


