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Predlog spremembe 3
Robert Rochefort

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10 a) Treba je oceniti učinkovitost in 
operativne mehanizme Uredbe (ES) 
št. 2006/2004 ter natančno preučiti 
vključitev vseh ustreznih zakonov, ki 
ščitijo interese potrošnikov, v njeno 
prilogo, da bi razširili področje uporabe te 
uredbe in nacionalnim izvršilnim
organom ponudili boljša sredstva za 
učinkovito odkrivanje, preiskovanje in 
doseganje odprave ali prepovedi kršitev, ki 
škodujejo skupnim interesom potrošnikov 
v čezmejnih primerih. Komisija bi morala 
zato Evropskemu parlamentu in Svetu čim 
prej, najkasneje pa do 31. decembra 2014, 
predložiti poročilo, ki bo temeljilo na 
zunanji oceni in obsežnem posvetovanju 
vseh zainteresiranih strani, po potrebi pa 
ga bo spremljal zakonodajni predlog.

Or. fr

Predlog spremembe 4
Mitro Repo

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10a) Treba je oceniti učinkovitost in 
operativne mehanizme Uredbe (ES) št. 
2006/2004 ter natančno preučiti možnost 
vključitve vseh dodatnih zakonov, ki 
ščitijo interese potrošnikov, v prilogo, da 
bi omogočili revizijo te uredbe, ki naj bi 
izvršilnim organom ponudila boljša 
sredstva za učinkovito odkrivanje, 
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preiskovanje in doseganje odprave ali 
prepovedi kršitev, ki škodujejo skupnim 
interesom potrošnikov v čezmejnih 
primerih. V ta namen bi morala Komisija 
čim prej in najkasneje do konca leta 2014 
predložiti poročilo Evropskemu 
parlamentu in Svetu, kateremu se po 
potrebi priloži zakonodajni predlog.

Or. en

Predlog spremembe 5
Robert Rochefort

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen -1 a (novo) 
Uredba (ES) št. 2006/2004
Člen 21 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen -1a
V Uredbo (ES) št. 2006/2004 se vstavi 
naslednji člen:
„Člen 21a
Komisija Evropskemu parlamentu in 
Svetu čim prej, najkasneje pa do 
31. decembra 2014, predloži poročilo, v 
katerem oceni učinkovitost in operativne 
mehanizme te uredbe ter natančno preuči 
vključitev vseh ustreznih zakonov, ki 
ščitijo interese potrošnikov, v njeno 
področje uporabe. Poročilo temelji na 
zunanji oceni in obsežnem posvetovanju z 
vsemi zainteresiranimi stranmi, po potrebi 
pa ga spremlja zakonodajni predlog.“

Or. fr

Predlog spremembe 6
Mitro Repo
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Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen -1 a (novo)
Uredba (ES) št. 2006/2004
Člen 21 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen -1a
V Uredbo (ES) št. 2006/2004 se vstavi 
naslednji člen:
„Člen 21a
Komisija do 31. decembra 2014 
Evropskemu parlamentu in Svetu predloži 
poročilo, v katerem oceni učinkovitost in 
operativne mehanizme te uredbe ter 
natančno preuči možnost vključitve 
dodatnih zakonov, ki ščitijo interese 
potrošnikov, v prilogo. Poročilo temelji na 
zunanji oceni in obsežnem posvetovanju z 
vsemi zainteresiranimi stranmi, po potrebi 
pa ga spremlja zakonodajni predlog.“

Or. en


