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Pozměňovací návrh 3
Robert Rochefort

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) Je nutno vyhodnotit účinnost
a mechanismy fungování nařízení (ES) 
č. 2006/2004 a podrobně prozkoumat 
zařazení všech relevantních právních 
předpisů, které chrání zájmy spotřebitelů, 
do jeho přílohy s cílem rozšířit oblast 
působnosti tohoto nařízení a poskytnout 
státním orgánům příslušným pro 
vymáhání dodržování zákonů lepší 
prostředky pro účinné odhalování, 
vyšetřování a prosazování ukončení nebo 
zákazu porušování právních předpisů, při 
němž jsou poškozovány kolektivní zájmy 
spotřebitelů v přeshraničních situacích. 
Za tímto účelem by Komise měla co 
nejdříve, avšak nejpozději do 31. prosince 
2014 předložit Evropskému parlamentu
a Radě zprávu založenou na externím 
hodnocení a rozsáhlých konzultacích se 
všemi zainteresovanými subjekty, k níž 
bude v případě potřeby připojen 
legislativní návrh.

Or. fr

Pozměňovací návrh 4
Mitro Repo

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) Je nutno vyhodnotit účinnost
a mechanismy fungování nařízení (ES) 
č. 2006/2004 a podrobně prozkoumat 
možnost zařazení dalších právních 
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předpisů, které chrání zájmy spotřebitelů, 
do jeho přílohy s cílem provést případný 
přezkum tohoto nařízení, který státním 
orgánům příslušným pro vymáhání 
dodržování zákonů poskytne lepší 
prostředky pro účinné odhalování, 
vyšetřování a prosazování ukončení nebo 
zákazu porušování právních předpisů, při 
němž jsou poškozovány kolektivní zájmy 
spotřebitelů v přeshraničních situacích. 
Za tímto účelem předloží Komise co 
nejdříve, avšak nejpozději do konce roku 
2014 zprávu Evropskému parlamentu
a Radě, doprovázenou případně 
legislativním návrhem.

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Robert Rochefort

Návrh nařízení – pozměňující akt
Článek -1 a (nový) 
Nařízení (ES) č. 2006/2004
Článek 21 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek -1 a
Do nařízení (ES) č. 2004/2006 se vkládá 
nový článek, který zní:
„Článek 21a
Komise předloží co nejdříve, avšak 
nejpozději do 31. prosince 2014 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu 
hodnotící účinnost a mechanismy 
fungování tohoto nařízení a přikročí
k podrobné analýze možnosti zahrnout do 
jeho oblasti působnosti další legislativní 
akty na ochranu zájmů spotřebitelů. Tato 
zpráva bude založena na externím 
hodnocení a rozsáhlých konzultacích se 
všemi zainteresovanými subjekty a bude
k ní v případě potřeby připojen legislativní 
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návrh.“

Or. fr

Pozměňovací návrh 6
Mitro Repo

Návrh nařízení – pozměňující akt
Článek -1 a (nový)
Nařízení (ES) č. 2006/2004
Článek 21 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek -1a
V nařízení (ES) č. 2006/2004 se vkládá 
nový článek, který zní:
„Článek 21a
Komise předloží co nejdříve, avšak 
nejpozději do 31. prosince 2014 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu 
hodnotící účinnost a mechanismy 
fungování tohoto nařízení a přikročí
k podrobné analýze možnosti zahrnout do 
jeho oblasti působnosti všechny 
legislativní akty na ochranu zájmů 
spotřebitelů. Tato zpráva bude založena 
na externím hodnocení a rozsáhlých 
konzultacích se všemi zainteresovanými 
subjekty a bude k ní v případě potřeby 
připojen legislativní návrh.

Or. en


