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Poprawka 3
Robert Rochefort

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 10 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) Konieczne jest dokonanie oceny 
skuteczności i mechanizmów 
operacyjnych rozporządzenia (WE) nr 
2006/2004 oraz przeprowadzenie 
dogłębnej analizy kwestii włączenia do 
jego załącznika wszelkich odnośnych 
przepisów prawa chroniących interesy 
konsumentów w celu rozszerzenia zakresu 
tego rozporządzenia oraz dostarczenia 
organom krajowym odpowiedzialnym za 
egzekwowanie prawa lepszych środków 
służących skutecznemu wykrywaniu, 
śledzeniu oraz doprowadzeniu do 
zaprzestania lub zakazu 
wewnątrzunijnych naruszeń przepisów 
prawnych, które chronią interesy 
konsumentów w sytuacjach 
transgranicznych. W tym celu Komisja 
przedstawi Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie jak najszybciej, lecz ni później niż 
dnia 31 grudnia 2014 r. sprawozdanie, 
które będzie opierać się na zewnętrznej 
ocenie i szeroko zakrojonych 
konsultacjach ze wszystkimi 
zainteresowanymi stronami, a w 
uzasadnionym przypadku towarzyszyć mu 
będzie wniosek ustawodawczy.

Or. fr

Poprawka 4
Mitro Repo

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 10 a preambuły (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) Konieczne jest dokonanie oceny 
skuteczności i mechanizmów 
operacyjnych rozporządzenia (WE) nr 
2006/2004 oraz przeprowadzenie
dogłębnej analizy kwestii ewentualnego 
włączenia do jego załącznika 
dodatkowych przepisów prawa 
chroniących interesy konsumentów z 
myślą o potencjalnym przeglądzie tego 
rozporządzenia mającym na celu 
dostarczenie organom władzy publicznej 
odpowiedzialnym za egzekwowanie prawa 
lepszych środków służących skutecznemu 
wykrywaniu, śledzeniu oraz 
doprowadzeniu do zaprzestania lub 
zakazu wewnątrzunijnych naruszeń 
przepisów prawnych, które chronią 
interesy konsumentów w sytuacjach 
transgranicznych. W tym celu Komisja 
przedstawi Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie jak najszybciej, lecz nie później niż 
do końca 2014 r., sprawozdanie, któremu 
w uzasadnionym przypadku towarzyszyć 
będzie wniosek ustawodawczy.

Or. en

Poprawka 5
Robert Rochefort

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł -1 a (nowy) 
Rozporządzenie (WE) nr 2006/2004
Artykuł 21 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł -1a
W rozporządzeniu (WE) nr 2004/2006 
dodaje się artykuł w brzmieniu:
„Artykuł 21a
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Komisja przedstawi Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie jak najszybciej, 
lecz nie później niż dnia 31 grudnia 
2014 r., sprawozdanie, które będzie 
zawierać ocenę skuteczności i 
mechanizmów operacyjnych niniejszego 
rozporządzenia oraz dogłębną analizę 
kwestii włączenia w jego zakres wszelkich 
odnośnych aktów ustawodawczych, które 
chronią interesy konsumentów.
Sprawozdanie będzie opierać się na 
zewnętrznej ocenie i szeroko zakrojonych 
konsultacjach ze wszystkimi 
zainteresowanymi stronami, a w 
uzasadnionym przypadku towarzyszyć mu 
będzie wniosek ustawodawczy.”

Or. fr

Poprawka 6
Mitro Repo

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł -1 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 2006/2004
Artykuł 21 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł -1a
W rozporządzeniu (WE) nr 2006/2004 
dodaje się artykuł w brzmieniu:
„Artykuł 21a
Do dnia 31 grudnia 2014 r. Komisja 
przedstawi Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie sprawozdanie, które będzie 
zawierać ocenę skuteczności i 
mechanizmów operacyjnych niniejszego 
rozporządzenia oraz dogłębną analizę 
kwestii ewentualnego włączenia do jego 
załącznika dodatkowych przepisów prawa 
chroniących interesy konsumentów.
Sprawozdanie będzie opierać się na 
zewnętrznej ocenie i szeroko zakrojonych 
konsultacjach ze wszystkimi 
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zainteresowanymi stronami, a w 
uzasadnionym przypadku towarzyszyć mu 
będzie wniosek ustawodawczy.”

Or. en


