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Σχέδιο νοµοθετικού ψηφίσµατος Τροπολογία 

 1a. εγκρίνει τη δήλωσή του που 

επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισµα· 

Or. en 

Ενηµερωτικά διευκρινίζεται ότι το κείµενο της δήλωσης έχει ως εξής: 

«∆ήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τους πίνακες αντιστοίχισης  

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκφράζει τη λύπη του που το Συµβούλιο δεν ήταν έτοιµο να 

δεχθεί την υποχρεωτική δηµοσίευση πινάκων αντιστοίχισης στο πλαίσιο της πρότασης 

οδηγίας για τα δικαιώµατα των καταναλωτών. ∆ιά της παρούσης δηλώνεται ότι η συµφωνία 

που επιτεύχθηκε µεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου κατά τον 

τριµερή διάλογο της 23ης Μαΐου 2011 σχετικά µε την παρούσα οδηγία δεν προδικάζει την 

έκβαση των διοργανικών διαπραγµατεύσεων για τους πίνακες αντιστοιχίας. 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να το πληροφορήσει µέσα 

σε δώδεκα µήνες από την έγκριση της παρούσας συµφωνίας στην ολοµέλεια και να συντάξει 

έκθεση στο τέλος της προθεσµίας για τη µεταφορά στο εθνικό δίκαιο, σχετικά µε την 

πρακτική των κρατών µελών να συντάσσουν και να δηµοσιοποιούν, προς ίδιο όφελος και 

προς το συµφέρον της Ένωσης, τους δικούς τους πίνακες, στους οποίους θα παρουσιάζεται, 

όσο το δυνατόν λεπτοµερέστερα, ο συσχετισµός µεταξύ της παρούσας οδηγίας και των 

µέτρων µεταφοράς στο εθνικό δίκαιο. 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χαιρετίζει τη συµφωνία που επιτεύχθηκε να ενσωµατωθούν στην 

οδηγία για τα δικαιώµατα των καταναλωτών απαιτήσεις για την υποχρεωτική υποβολή 

εκθέσεων σχετικά µε αυτές τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας, της οδηγίας του Συµβουλίου 

93/13/ΕΟΚ και της οδηγίας 1999/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, 

οι οποίες εκχωρούν στα κράτη µέλη ρυθµιστική επιλογή (άρθρα 46α, 47α και 47β).» 
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Αιτιολόγηση 

Στο νοµοθετικό ψήφισµα πρέπει να γίνει αναφορά σε αυτή τη δήλωση. 
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 1β. λαµβάνει υπόψη την κοινή δήλωση 

της Προεδρίας της Ουγγαρίας και των 

επικείµενων προεδριών της Πολωνίας, 

της ∆ανίας και της Κύπρου, η οποία 

επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισµα· 

Or. en 

Ενηµερωτικά διευκρινίζεται ότι το κείµενο της δήλωσης έχει ως εξής: 

«∆ήλωση της Προεδρίας της Ουγγαρίας και των επικείµενων Προεδριών της Πολωνίας, της 

∆ανίας και της Κύπρου σχετικά µε τους πίνακες αντιστοίχισης 

∆ιά της παρούσης δηλώνεται ότι η συµφωνία που επιτεύχθηκε µεταξύ του Συµβουλίου και 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά τον τριµερή διάλογο της 6ης Ιουνίου σχετικά µε την 

οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τα δικαιώµατα των 

καταναλωτών, η οποία τροποποιεί την οδηγία του Συµβουλίου 93/13/ΕΟΚ και την οδηγία 

1999/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και καταργεί την οδηγία του 

Συµβουλίου 85/577/ΕΟΚ και την οδηγία 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου, δεν προδικάζει την έκβαση των διοργανικών διαπραγµατεύσεων για τους 

πίνακες αντιστοιχίας.» 

Αιτιολόγηση 

Στο νοµοθετικό ψήφισµα πρέπει να γίνει αναφορά σε αυτή τη δήλωση. 

 

 


