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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Seadusandliku resolutsiooni projekt 

Lõige 1 a (uus) 

 
Seadusandliku resolutsiooni projekt Muudatusettepanek 

 1 a. kiidab heaks oma avalduse, mis on 

lisatud käesolevale resolutsioonile; 

Or. en 

Avalduse tekst on järgmine: 

„Euroopa Parlamendi avaldus vastavustabelite kohta 

Euroopa Parlament avaldab kahetsust, et nõukogu ei nõustunud vastavustabelite kohustusliku 
avaldamisega seoses direktiivi ettepanekuga tarbija õiguste kohta. Käesolevaga 
deklareeritakse, et 6. juuni 2011 kolmepoolsel kohtumisel Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
vahel saavutatud kokkulepe selle direktiivi suhtes ei mõjuta vastavustabelite üle peetavate 
institutsioonidevaheliste läbirääkimiste tulemusi. 

Euroopa Parlament palub Euroopa Komisjonil ennast teavitada kaheteistkümne kuu jooksul 
pärast käesoleva kokkuleppe vastuvõtmist täiskogul, koostada ülevõtmisperioodi lõpus 
aruanne liikmesriikide tavade kohta vastavustabelite koostamisel, kus oleks võimalikult 
suures ulatuses välja toodud vastavus käesoleva direktiivi ja ülevõtmismeetmete vahel, ning 
teha need üldsusele kättesaadavaks. 

Euroopa Parlament tervitab saavutatud kokkulepet lisada tarbijaõiguste direktiivile 
kohustuslikud aruandlusnõuded, mis puudutavad nimetatud direktiivi, nõukogu direktiivi 
93/13/EMÜ ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 1999/44/EÜ neid sätteid, mis 
jätavad regulatiivse valiku liikmesriigile (artiklid 46a, 47a ja 47b).” 

Selgitus 

Sellele avaldusele on vaja seadusandlikus resolutsioonis viidata. 
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 1 b. võtab teadmiseks nõukogu 

eesistujariigi Ungari ja järgmiste 

eesistujariikide Poola, Taani ja Küprose 

ühisavalduse, mis on lisatud käesolevale 

resolutsioonile; 

Or. en 

Avalduse tekst on järgmine: 

„Nõukogu eesistujariigi Ungari ja järgmiste eesistujariikide Poola, Taani ja Küprose avaldus 
vastavustabelite kohta 

Käesolevaga deklareeritakse, et 6. juuni 2011 kolmepoolsel kohtumisel nõukogu ja Euroopa 
Parlamendi vahel saavutatud kokkulepe, mis puudutab Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivi tarbija õiguste kohta, millega muudetakse nõukogu direktiivi 93/13/EMÜ ning 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 1999/44/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu 
direktiiv 85/577/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 97/7/EÜ, ei mõjuta 
vastavustabelite üle peetavate institutsioonidevaheliste läbirääkimiste tulemusi.”  

Selgitus 

Sellele avaldusele on vaja seadusandlikus resolutsioonis viidata. 

 
 


