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Sprawozdanie A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

Prawa konsumentów (ostateczne głosowanie) 

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

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Projekt rezolucji ustawodawczej 

Ustęp 1 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji ustawodawczej Poprawka 

 1a. zatwierdza swoje oświadczenie 

załączone do niniejszej rezolucji; 

Or. en 

W celach informacyjnych, tekst oświadczenia jest następujący: 

„Oświadczenie Parlamentu europejskiego w sprawie tabel korelacji  

Parlament Europejski ubolewa nad tym, Ŝe Rada nie była przygotowana, by zaakceptować 

obowiązkową publikację tabel korelacji w związku z wnioskiem dotyczącym dyrektywy 

w sprawie praw konsumentów. Oświadcza się niniejszym, Ŝe porozumienie osiągnięte 

pomiędzy Parlamentem Europejskim a Radą w czasie rozmów trójstronnych dnia 6 czerwca 

2011 r. na temat tej dyrektywy nie przesądza o wyniku międzyinstytucjonalnych negocjacji 

dotyczących tabel korelacji. 

Parlament Europejski wzywa Komisję do poinformowania go w ciągu dwunastu miesięcy od 

przyjęcia tego porozumienia na posiedzeniu plenarnym oraz do przygotowania sprawozdania 

na koniec okresu transpozycji na temat praktyki państw członkowskich w zakresie 

sporządzania i publikowania własnych tabel ilustrujących moŜliwie najdokładniej korelacje 

między wspomnianą dyrektywą a środkami transpozycji. 

Parlament Europejski z zadowoleniem przyjmuje osiągnięte porozumienie w sprawie 

włączenia do dyrektywy o prawach konsumentów obowiązkowych wymogów w zakresie 

sprawozdawczości dotyczących tych przepisów wspomnianej dyrektywy, dyrektywy Rady 

93/13/EWG i dyrektywy 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, które dają 

państwom członkowskim wybór moŜliwości regulacyjnej (art. 46a, 47a i 47b).” 

Uzasadnienie 

W rezolucji ustawodawczej naleŜy zawrzeć odniesienie do powyŜszego oświadczenia. 
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Wniosek dotyczący dyrektywy 

Projekt rezolucji ustawodawczej 

Ustęp 1 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji ustawodawczej Poprawka 

 1b. odnotowuje wspólne oświadczenie 

węgierskiej prezydencji Rady oraz 

nadchodzących prezydencji Polski, Danii i 

Cypru załączone do niniejszej rezolucji; 

Or. en 

W celach informacyjnych, tekst oświadczenia jest następujący: 

„Oświadczenie węgierskiej prezydencji Rady oraz nadchodzących prezydencji Polski, Danii 

i Cypru w sprawie tabel korelacji  

Niniejszym oświadcza się, Ŝe porozumienie osiągnięte pomiędzy Radą a Parlamentem 

Europejskim w czasie rozmów trójstronnych dnia 6 czerwca 2011 r. na temat dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw konsumentów, zmieniającej dyrektywę 

Rady 93/13/EWG i dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz 

uchylającej dyrektywę Rady 85/577/EWG i dyrektywę 97/7/WE Parlamentu Europejskiego 

i Rady nie przesądza o wyniku międzyinstytucjonalnych negocjacji dotyczących tabel 

korelacji.” 

Uzasadnienie 

W rezolucji ustawodawczej naleŜy zawrzeć odniesienie do powyŜszego oświadczenia. 

 

 


