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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

16.3.2011 A7-0038/242 

Τροπολογία  242 

Emilie Turunen 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

∆ικαιώµατα των καταναλωτών 

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

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι να 

συµβάλει στην οµαλή λειτουργία της 

εσωτερικής αγοράς και στην επίτευξη 
υψηλού επιπέδου προστασίας των 
καταναλωτών µε την προσέγγιση 
ορισµένων πτυχών των νοµοθετικών, 

κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων 

των κρατών µελών για τις συµβάσεις 

µεταξύ καταναλωτών και εµπόρων. 

Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι να 
επιτύχει ένα υψηλό επίπεδο προστασίας 
των καταναλωτών και να συµβάλει στην 
οµαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς 

µε την προσέγγιση ορισµένων πτυχών των 

νοµοθετικών, κανονιστικών και 

διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών 

για τις συµβάσεις µεταξύ καταναλωτών 

και εµπόρων, διασφαλίζοντας 
εναρµονισµένη προσέγγιση όσον αφορά 
την προστασία των καταναλωτών έναντι 
όρων και προϋποθέσεων προσφοράς που 
θα είχαν ως αποτέλεσµα τον περιορισµό 
των θεµελιωδών δικαιωµάτων και 
ελευθεριών τους. 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0038/243 

Τροπολογία  243 

Emilie Turunen 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

∆ικαιώµατα των καταναλωτών 

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

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτηµα II – στοιχείο ε α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

  (εα) περιορίζοντας τα θεµελιώδη 
δικαιώµατα και τις ελευθερίες των 
πολιτών, συµπεριλαµβανοµένων και του 
δικαιώµατος της ιδιωτικότητας, του 
δικαιώµατος της ελεύθερης έκφρασης 
και το δικαίωµα σε µια δίκαιη δίκη. 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0038/244 

Τροπολογία  244 

Andreas Schwab 

εξ ονόµατος της Οµάδας PPE 

 

Έκθεση A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

∆ικαιώµατα των καταναλωτών 

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

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 37 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

  (37α) Όταν η επιχείρηση δεν ικανοποιεί 
τις υποχρεώσεις της για παράδοση, ο 
καταναλωτής πρέπει να της ζητήσει να 
πραγµατοποιήσει την παράδοση εντός 
προθεσµίας αντίστοιχης των 
περιστάσεων. Αν δεν δοθεί συνέχεια, ο 
καταναλωτής µπορεί να υπαναχωρήσει 
από τη σύµβαση κατά την εκπνοή της 
περιόδου αυτής. Πάντως, ο κανόνας 
αυτός δεν θα πρέπει να εφαρµόζεται όταν 
η επιχείρηση έχει αρνηθεί να παραδώσει 
τα εµπορεύµατα ή σε ορισµένες 
περιστάσεις στις οποίες ο χρόνος έχει 
καθοριστική σηµασία, όπως, 
παραδείγµατος χάριν, όταν πρέπει να 
παραδοθεί νυφικό φόρεµα πριν από το 
γάµο ή χριστουγεννιάτικα δώρα. Στις 
ειδικές αυτές περιπτώσεις, εάν η 
επιχείρηση δεν παραδώσει τα 
εµπορεύµατα εγκαίρως, ο καταναλωτής 
πρέπει να έχει δικαίωµα να καταγγείλει τη 
σύµβαση αµέσως µετά τη λήξη της 
προθεσµίας παράδοσης που είχε αρχικά 
συµφωνηθεί. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Το κείµενο αυτό πρέπει να αντικαταστήσει την αιτιολογική σκέψη 37 (β) όπως ψηφίστηκε στην 
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επιτροπή IMCO και περιελήφθη στην τελική έκθεση της επιτροπής IMCO ως τροπολογία 31. 
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16.3.2011 A7-0038/245 

Τροπολογία  245 

Andreas Schwab 

εξ ονόµατος της Οµάδας PPE 

 

Έκθεση A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

∆ικαιώµατα των καταναλωτών 

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

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 5 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Άρθρο 5 διαγράφεται 

Γενικές απαιτήσεις ενηµέρωσης  

1. Πριν από τη σύναψη οποιασδήποτε 
σύµβασης πώλησης ή παροχής 
υπηρεσιών, ο έµπορος παρέχει στον 
καταναλωτή τις ακόλουθες πληροφορίες, 
εάν δεν είναι ήδη εµφανείς από το 
συγκεκριµένο πλαίσιο: 

 

(α) τα κύρια χαρακτηριστικά του 
προϊόντος, στο βαθµό που ενδείκνυται σε 
σχέση µε το µέσο και το προϊόν· 

 

(β) τη γεωγραφική διεύθυνση και την 
ταυτότητα του εµπόρου, όπως η 
εµπορική επωνυµία του, και, όπου 
ενδείκνυται, τη γεωγραφική διεύθυνση 
και την ταυτότητα του εµπόρου για 
λογαριασµό του οποίου ενεργεί· 

 

(γ) την τιµή, συµπεριλαµβανοµένων των 
φόρων, ή αν, λόγω της φύσεως του 
προϊόντος, η τιµή δεν µπορεί ευλόγως να 
καθοριστεί εκ των προτέρων, τον τρόπο 
µε τον οποίο υπολογίζεται η τιµή και, 
όπου ενδείκνυται, όλες τις πρόσθετες 
επιβαρύνσεις αποστολής, παράδοσης ή 
ταχυδροµείου ή, όταν αυτές οι 
επιβαρύνσεις δεν µπορούν ευλόγως να 
υπολογιστούν εκ των προτέρων, το 
γεγονός ότι µπορεί να απαιτηθούν τέτοιες 
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πρόσθετες επιβαρύνσεις· 

(δ) τις ρυθµίσεις για την πληρωµή, την 
παράδοση, τις επιδόσεις και την 
αντιµετώπιση παραπόνων, εφόσον 
αποκλίνουν από τις απαιτήσεις 
επαγγελµατικής ευσυνειδησίας· 

 

(ε) την ύπαρξη δικαιώµατος 
υπαναχώρησης, όπου ενδείκνυται· 

 

(στ) την ύπαρξη και τους όρους 
εξυπηρέτησης µετά την πώληση και 
εµπορικών εγγυήσεων, όπου ενδείκνυται· 

 

(ζ) τη διάρκεια της σύµβασης, όπου 
ενδείκνυται, ή, εάν η σύµβαση είναι 
αορίστου χρόνου, τους όρους για τη λήξη 
της σύµβασης· 

 

(η) την ελάχιστη διάρκεια των 
υποχρεώσεων του καταναλωτή βάσει της 
σύµβασης, όπου ενδείκνυται· 

 

(θ) την ύπαρξη και τους όρους 
καταθέσεων ή άλλων 
χρηµατοοικονοµικών εγγυήσεων που 
πρέπει να καταβληθούν ή να 
παρασχεθούν από τον καταναλωτή 
κατόπιν αιτήµατος του εµπόρου. 

 

2. Στην περίπτωση δηµόσιου 
πλειστηριασµού, οι πληροφορίες στην 
παράγραφο 1 στοιχείο β) ενδέχεται να 
αντικατασταθούν από τη γεωγραφική 
διεύθυνση και την ταυτότητα του 
εκπλειστηριαστή. 

 

3. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 αποτελούν αναπόσπαστο 
τµήµα της σύµβασης πώλησης ή παροχής 
υπηρεσιών. 

 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0038/246 

Τροπολογία  246 

Andreas Schwab 

εξ ονόµατος της Οµάδας PPE 

 

Έκθεση A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

∆ικαιώµατα των καταναλωτών 

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

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 6 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Άρθρο 6 διαγράφεται 

Μη παροχή ενηµέρωσης  

1. Εάν ο έµπορος δεν έχει συµµορφωθεί 
µε τις απαιτήσεις ενηµέρωσης σχετικά µε 
πρόσθετες επιβαρύνσεις όπως αναφέρεται 
στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο γ), ο 
καταναλωτής δεν πληρώνει τις εν λόγω 
πρόσθετες επιβαρύνσεις. 

 

2. Με την επιφύλαξη των άρθρων 7 
παράγραφος 2, 13 και 42, οι συνέπειες 
τυχόν παράβασης του άρθρου 5 
καθορίζονται σύµφωνα µε το εφαρµοστέο 
εθνικό δίκαιο. Τα κράτη µέλη προβλέπουν 
στην εθνική τους νοµοθεσία 
αποτελεσµατικά µέσα έννοµης 
προστασίας στο πλαίσιο του δικαίου των 
συµβάσεων για τυχόν παράβαση του 
άρθρου 5. 

 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0038/247 

Τροπολογία  247 

Andreas Schwab 

εξ ονόµατος της Οµάδας PPE 

Diana Wallis 

 

Έκθεση A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

∆ικαιώµατα των καταναλωτών 

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

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 22 – παράγραφος 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Εκτός εάν τα συµβαλλόµενα µέρη έχουν 

αποφασίσει διαφορετικά, ο έµπορος 

παραδίδει τα εµπορεύµατα µε τη 
µεταβίβαση της κατοχής των 

εµπορευµάτων στον καταναλωτή ή σε 

τρίτο µέρος, διαφορετικό από το 

µεταφορέα, το οποίο υποδεικνύεται από 

τον καταναλωτή, εντός τριάντα ηµερών το 
αργότερο από την ηµέρα της σύναψης της 

σύµβασης. 

1. Εκτός εάν τα συµβαλλόµενα µέρη έχουν 

αποφασίσει διαφορετικά, ο έµπορος 

παραδίδει τα εµπορεύµατα µε τη διάθεση 
των εµπορευµάτων στον καταναλωτή ή σε 

τρίτο µέρος, διαφορετικό από το 

µεταφορέα, το οποίο υποδεικνύεται από 

τον καταναλωτή, µέσα σε εύλογο χρονικό 
διάστηµα που σε κάθε περίπτωση δεν 
υπερβαίνει τις τριάντα ηµέρες από την 
ηµέρα της σύναψης της σύµβασης. 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0038/248 

Τροπολογία  248 

Andreas Schwab 

εξ ονόµατος της Οµάδας PPE 

Diana Wallis 

 

Έκθεση A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

∆ικαιώµατα των καταναλωτών 

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

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 22 – παράγραφος 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Όταν ο έµπορος δεν ικανοποιεί τις 
υποχρεώσεις του για την παράδοση, ο 
καταναλωτής δικαιούται την επιστροφή 
τυχόν ποσών που πληρώθηκαν εντός επτά 
ηµερών από την ηµεροµηνία παράδοσης 
που προβλέπεται στην παράγραφο 1. 

2. Όταν η επιχείρηση δεν ικανοποιεί τις 
υποχρεώσεις της για έγκαιρη παράδοση 
σύµφωνα µε την παράγραφο 1, ο 
καταναλωτής έχει δικαίωµα να του 
ζητήσει να πραγµατοποιήσει την 
παράδοση εντός προθεσµίας αντίστοιχης 
των περιστάσεων. Εάν η επιχείρηση δεν 
παραδώσει τα προϊόντα την κατάλληλη 
στιγµή, ο καταναλωτής έχει δικαίωµα να 
καταγγείλει τη σύµβαση. 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0038/249 

Τροπολογία  249 

Andreas Schwab 

εξ ονόµατος της Οµάδας PPE 

Diana Wallis 

 

Έκθεση A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

∆ικαιώµατα των καταναλωτών 

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

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 22 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

  2a. Ο καταναλωτής δικαιούται να 
καταγγείλει τη σύµβαση στην περίπτωση 
που η επιχείρηση δεν ικανοποιεί την 
υποχρέωσή της για έγκαιρη παράδοση 
σύµφωνα µε την παράγραφο 1, όταν: 

 (α) ο έµπορος έχει αρνηθεί να παραδώσει 
τα εµπορεύµατα· ή 

 (β) η προθεσµία παράδοσης είναι 
σηµαντική λαµβάνοντας υπόψη όλες τις 
περιστάσεις που περιέβαλαν τη σύναψη 
της σύµβασης· ή 

 (γ) ο καταναλωτής πληροφορεί την 
επιχείρηση, πριν από τη σύναψη της 
σύµβασης, ότι η παράδοση σε 
συγκεκριµένη ηµεροµηνία έχει 
ουσιαστική σηµασία. 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0038/250 

Τροπολογία  250 

Andreas Schwab 

εξ ονόµατος της Οµάδας PPE 

Diana Wallis 

 

Έκθεση A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

∆ικαιώµατα των καταναλωτών 

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

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 22 – παράγραφος 2 β (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

  2β. Επιπλέον της καταγγελίας της 
σύµβασης σύµφωνα µε τις παραγράφους 
2 και 2α, ο καταναλωτής µπορεί να 
χρησιµοποιήσει τα άλλα µέσα που του 
παρέχει η εθνική νοµοθεσία. 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0038/251 

Τροπολογία  251 

Andreas Schwab 

εξ ονόµατος της Οµάδας PPE 

Diana Wallis 

 

Έκθεση A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

∆ικαιώµατα των καταναλωτών 

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

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 22 – παράγραφος 2 γ (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

  2γ. Τα κράτη µέλη δεν διατηρούν ή 
θεσπίζουν στην εθνική τους νοµοθεσία 
διατάξεις που αποκλίνουν από εκείνες 
που ορίζονται στο παρόν άρθρο. 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0038/252 

Τροπολογία  252 

Andreas Schwab 

εξ ονόµατος της Οµάδας PPE 

Diana Wallis 

 

Έκθεση A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

∆ικαιώµατα των καταναλωτών 

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

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 23 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

  2a. Τα κράτη µέλη δεν διατηρούν ή 
θεσπίζουν στην εθνική τους νοµοθεσία 
διατάξεις που αποκλίνουν από εκείνες 
που ορίζονται στο παρόν άρθρο. 

Or. en 

 

 


