
 

AM\870748SV.doc  PE459.689v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

15.6.2011 A7-0038/266 

Ändringsförslag  266 
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Evelyne Gebhardt, Robert Rochefort, 
Emilie Turunen, Ashley Fox, Kyriacos Triantaphyllides 
för utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 

 

Betänkande A7-0038/2011 
Andreas Schwab 
Konsumenträttigheter (slutomröstning) 

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

Förslag till lagstiftningsresolution 
Punkt 1a (ny) 
 

Förslag till lagstiftningsresolution Ändringsförslag 

  1a. Europaparlamentet godkänner sitt 

uttalande som bifogats resolutionen. 

Or. en 

För kännedom meddelas att uttalandet har denna lydelse: 

”Europaparlamentets uttalande om jämförelsetabeller 

Europaparlamentet beklagar att rådet i samband med förslaget till ett direktiv om 

konsumenträttigheter inte varit berett att gå med på obligatoriskt offentliggörande av 

jämförelsetabeller. Härmed tillkännages att den överenskommelse som uppnåtts mellan 

Europaparlamentet och rådet vid trepartsmötet den 6 juni 2011 om det direktivet inte 

föregriper resultatet av de interinstitutionella förhandlingarna om jämförelsetabeller. 

Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inom tolv månader efter det att denna 

överenskommelse antagits vid plenarsammanträde underrätta parlamentet och att vid 

utgången av införlivandeperioden rapportera om medlemsstaternas praxis vid utarbetandet av 

egna tabeller och då i möjligaste mån belysa hur införlivandeåtgärderna förhåller sig till 

direktivet samt offentliggöra införlivandeåtgärderna. 

Europaparlamentet välkomnar den överenskommelse som uppnåtts om att i direktivet om 

konsumenträttigheter ta med obligatoriska rapporteringskrav om föreskrifterna i detta 

direktiv, rådets direktiv 93/13/EEG samt Europaparlamentets och rådets direktiv 1999744/EG 

som låter medlemsstaterna fritt få välja regleringsform (artiklarna 46a, 47a och 47b).” 

Motivering 

Det måste hänvisas till detta uttalande i lagstiftningsresolutionen. 
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Förslag till lagstiftningsresolution 
Punkt 1b (ny) 
 

Förslag till lagstiftningsresolution Ändringsförslag 

  1b. Europaparlamentet noterar det 

gemensamma uttalandet från det 

ungerska ordförandeskapet och det 

kommande polska, danska och cypriotiska 

ordförandeskapet, vilket bifogats denna 

resolution. 

Or. en 

För kännedom meddelas att uttalandet har denna lydelse: 

”Uttalande från rådets ungerska ordförandeskap och kommande polska, danska och 

cypriotiska ordförandeskap om jämförelsetabeller 

Härmed tillkännages att den överenskommelse som uppnåtts mellan Europaparlamentet och 

rådet vid trepartsmötet den 6 juni 2011 om Europaparlamentets och rådets direktiv om 

konsumenträttigheter och om ändring av rådets direktiv 93/13/EEG och Europaparlamentets 

och rådets direktiv 1999/44/EG och om upphävande av rådets direktiv 85/577/EEG och 

Europaparlamentets och rådets direktiv 97/7/EG inte föregriper resultatet av de 

interinstitutionella förhandlingarna om jämförelsetabeller.” 

Motivering 

Det måste hänvisas till detta uttalande i lagstiftningsresolutionen. 

 

 


