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ZiĦojums A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

Patērētāju tiesības (galīgais balsojums) 

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

Direktīvas priekšlikums 

Normatīvās rezolūcijas projekts 

1.a punkts (jauns) 

 

Normatīvās rezolūcijas projekts Grozījums 

 1.a apstiprina savu paziĦojumu, kas 

pievienots šai rezolūcijai; 

Or. en 

Informācijas nolūkos tiek iekĜauts paziĦojuma teksts: 

„Eiropas Parlamenta paziĦojums par atbilstības tabulām 

Eiropas Parlaments pauž nožēlu, ka Padome saistībā ar direktīvas par patērētāju tiesībām 

priekšlikumu nav gatava pieĦemt to, ka obligāti ir jāpublisko atbilstības tabulas. TādēĜ 

Parlaments paziĦo, ka vienošanās, ko Eiropas Parlaments un Padome panāca 2011. gada 

6. jūnija trialogā par šo direktīvu, nenosaka to, kāds būs iznākums iestāžu sarunās par 

atbilstības tabulām. 

Eiropas Parlaments prasa Komisijai divpadsmit mēnešu laikā pēc šīs vienošanās pieĦemšanas 

plenārsēdē to informēt un transponēšanas perioda beigās sagatavot ziĦojumu par dalībvalstu 

praksi tabulu izstrādē, cik vien iespējams norādot šīs direktīvas un transponēšanas pasākumu 

atbilstību, kā arī publiskot šīs tabulas. 

Eiropas Parlaments atzinīgi vērtē panākto vienošanos par to, ka direktīvā par patērētāju 

tiesībām ir jāiekĜauj prasības par obligātu ziĦojumu sniegšanu attiecībā uz šīs direktīvas, 

Padomes Direktīvas 93/13/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 1999/44/EK 

noteikumiem, ar kuriem dalībvalstīm tiek dota izvēles iespēja attiecībā uz regulējumu (46.a, 

47.a un 47.b pants).” 

Pamatojums 

Normatīvajā rezolūcijā ir jāiekĜauj atsauce uz šo paziĦojumu. 
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Normatīvās rezolūcijas projekts Grozījums 

 1.b Ħem vērā Padomes prezidentvalsts 

Ungārijas un gaidāmo prezidentvalstu 

Polijas, Dānijas un Kipras kopīgo 

paziĦojumu, kas pievienots šai rezolūcijai; 

Or. en 

Informācijas nolūkos tiek iekĜauts paziĦojuma teksts: 

„Prezidentvalsts Ungārijas un gaidāmo prezidentvalstu Polijas, Dānijas un Kipras kopīgais 

paziĦojums par atbilstības tabulām 

Tiek paziĦots, ka vienošanās, ko Padome un Eiropas Parlaments panāca 2011. gada 6. jūnija 

trialogā par Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu par patērētāju tiesībām, ar ko groza 

Padomes Direktīvu 93/13/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 1999/44/EK un 

ar ko atceĜ Padomes Direktīvu 85/577/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes 

Direktīvu 97/7/EK, nenosaka to, kāds būs iznākums iestāžu sarunās par atbilstības tabulām.” 

Pamatojums 

Normatīvajā rezolūcijā ir jāiekĜauj atsauce uz šo paziĦojumu. 

 

 


