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Betænkning A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

Forbrugerrettigheder (endelig afstemning) 

KOM(2008)0614 – C6-0349/2008 – 2008/0196(COD) 

Forslag til direktiv 

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning 

Punkt 1 a (nyt) 

 

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning Ændringsforslag 

 1a. godkender den erklæring, der er 

vedføjet denne beslutning; 

Or. en 

Til oplysning er erklæringens tekst følgende: 

"Europa-Parlamentets erklæring om sammenligningstabeller 

Europa-Parlamentet finder det beklageligt, at Rådet ikke har set sig i stand til at acceptere en 

obligatorisk offentliggørelse af sammenligningstabeller i forbindelse med forslaget til direktiv 

om forbrugerrettigheder. Det erklæres herved, at den aftale, der blev indgået mellem Europa-

Parlamentet og Rådet ved trepartsmødet den 6. juni 2011 vedrørende dette direktiv, ikke 

foregriber resultatet af de interinstitutionelle forhandlinger om sammenligningstabellerne.  

Europa-Parlamentet opfordrer Kommissionen til at underrette det inden for 12 måneder efter 

vedtagelsen af denne aftale på plenarforsamlingen og til at udarbejde en rapport efter 

afslutning af forløbet til gennemførelse i national ret om medlemsstaternes praksis angående 

deres egne tabeller, hvoraf sammenhængen mellem direktivet og 

gennemførelsesforanstaltningerne så vidt muligt skal fremgå, samt til at offentliggøre disse. 

Europa-Parlamentet glæder sig over den indgåede aftale om, at der i direktivet om 

forbrugerrettigheder indføjes obligatoriske meddelelseskrav vedrørende de bestemmelser i 

dette direktiv, Rådets direktiv 93/13/EØF og Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 

1999/44/EF, som giver medlemsstater et reguleringsmæssigt valg (artikel 46a, 47a og 47b)." 

Begrundelse 

Den lovgivningsmæssige beslutning skal indeholde en henvisning til denne erklæring. 
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Betænkning A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

Forbrugerrettigheder (endelig afstemning) 

KOM(2008)0614 – C6-0349/2008 – 2008/0196(COD) 

Forslag til direktiv 

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning 

Punkt 1 b (nyt) 

 

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning Ændringsforslag 

 1b. tager den fælles erklæring til 

efterretning, som er fremsat af det 

ungarske formandskab for Rådet og dets 

kommende polske, danske og cypriotiske 

formandskaber, vedlagt som bilag til 

denne beslutning; 

Or. en 

Til oplysning er erklæringens tekst følgende: 

"Erklæring fra det ungarske formandskab for Rådet og dets kommende polske, danske og 

cypriotiske formandskaber om sammenligningstabeller 

Det erklæres herved, at den aftale, der blev indgået mellem Rådet og Europa-Parlamentet ved 

trepartsmødet den 6. juni 2011 vedrørende Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om 

forbrugerrettigheder, der ændrer Rådets direktiv 93/13/EØF og Europa-Parlamentets og 

Rådets direktiv 1999/44/EF og ophæver Rådets direktiv 85/577/EØF og Europa-Parlamentets 

og Rådets direktiv 97/7/EF, ikke foregriber resultatet af de interinstitutionelle forhandlinger 

om sammenligningstabellerne." 

Begrundelse 

Den lovgivningsmæssige beslutning skal indeholde en henvisning til denne erklæring. 

 

 


