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Tarkistus  266 

Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Evelyne Gebhardt, Robert Rochefort, Emilie 

Turunen, Ashley Fox, Kyriacos Triantaphyllides 

sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan puolesta 

 

Mietintö A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

Kuluttajan oikeudet (lopullinen äänestys) 

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

Ehdotus direktiiviksi 

Lainsäädäntöpäätöslauselma 

1 a kohta (uusi) 

 

Lainsäädäntöpäätöslauselma Tarkistus 

  1 a. hyväksyy tämän päätöslauselman 

liitteenä olevan lausuman; 

Or. en 

Lausuman sisältö on seuraava: 

"Euroopan parlamentin lausuma vastaavuustaulukoista 

Euroopan parlamentti pitää valitettavana, ettei neuvosto ollut valmis hyväksymään 

vastaavuustaulukoiden pakollista julkaisemista kuluttajan oikeuksista annettua direktiiviä 

koskevan ehdotuksen yhteydessä. Euroopan parlamentin ja neuvoston kolmikantakokouksessa 

6. kesäkuuta 2011 tästä direktiivistä aikaansaama sopimus ei vaikuta vastaavuustaulukoista 

käytävien toimielinten välisten neuvottelujen tulokseen. 

Euroopan parlamentti kehottaa komissiota tiedottamaan asiasta parlamentille kahdentoista 

kuukauden kuluessa tämän sopimuksen hyväksymisestä täysistunnossa ja, kun määräaika 

direktiivin saattamiselle osaksi kansallista lainsäädäntöä on päättynyt, antamaan kertomuksen 

käytännöistä, joita jäsenvaltiot noudattavat, kun ne laativat omia taulukoitaan, joista ilmenee 

mahdollisuuksien mukaan tämän direktiivin ja kansallisen lainsäädännön osaksi saattamisen 

toimenpiteiden välinen vastaavuus, ja julkaisemaan ne. 

Euroopan parlamentti on tyytyväinen aikaansaatuun sopimukseen, joka koskee pakollisten 

raportointivaatimusten sisällyttämistä kuluttajan oikeuksista annettuun direktiiviin sellaisten 

kyseisen direktiivin, neuvoston direktiivin 93/13/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivin 1999/44/EY säännösten osalta, joilla annetaan jäsenvaltioille mahdollisuus valita 

soveltamansa säännökset (46 a, 47 a ja 47 b artikla)." 

Perustelu 

Lainsäädäntöpäätöslauselmassa on viitattava tähän lausumaan. 
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Mietintö A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

Kuluttajan oikeudet (lopullinen äänestys) 

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

Ehdotus direktiiviksi 

Lainsäädäntöpäätöslauselma 

1 b kohta (uusi) 

 

Lainsäädäntöpäätöslauselma Tarkistus 

  1 b. panee merkille tämän 

päätöslauselman liitteenä olevan 

puheenjohtajavaltio Unkarin sekä 

tulevien puheenjohtajavaltioiden Puolan, 

Tanskan ja Kyproksen yhteisen 

lausuman; 

Or. en 

Lausuman sisältö on seuraava: 

"Neuvoston puheenjohtajavaltion Unkarin ja tulevien puheenjohtajavaltioiden Puolan, 

Tanskan ja Kyproksen yhteinen lausuma 

Neuvoston ja Euroopan parlamentin kolmikantakokouksessa 6. kesäkuuta 2011 aikaansaama 

sopimus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivistä kuluttajan oikeuksista, neuvoston 

direktiivin 93/13/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 1999/44/EY 

muuttamisesta sekä neuvoston direktiivin 85/577/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivin 97/7/EY kumoamisesta ei vaikuta vastaavuustaulukoista käytävien toimielinten 

välisten neuvottelujen tulokseen." 

Perustelu 

Lainsäädäntöpäätöslauselmassa on viitattava tähän lausumaan. 

 

 


