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16.3.2011 A7-0038/253 

Τροπολογία  253 

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 24 - παράγραφος 1 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

1. Ο έµπορος παραδίδει τα 

εµπορεύµατα σύµφωνα µε τη σύµβαση 

πώλησης. 

1. Ο έµπορος παραδίδει τα 

εµπορεύµατα στον καταναλωτή σύµφωνα 

µε τη σύµβαση πώλησης. 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0038/254 

Τροπολογία  254 

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 24 - παράγραφος 2 - εισαγωγή 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

2. Τα παραδιδόµενα προϊόντα 

θεωρείται ότι είναι σύµφωνα µε τη 

σύµβαση, εάν ικανοποιούν τις ακόλουθες 

προϋποθέσεις: 

2. Τα παραδιδόµενα προϊόντα 

θεωρείται ότι είναι σύµφωνα µε τη 

σύµβαση πωλήσεων, εάν ικανοποιούν τις 
ακόλουθες προϋποθέσεις: 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0038/255 

Τροπολογία  255 

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 24 - παράγραφος 2 - στοιχείο γ 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

γ) είναι κατάλληλα για τους σκοπούς 

για τους οποίους χρησιµοποιούνται κατά 

κανόνα εµπορεύµατα του ίδιου τύπου ή 

γ) είναι κατάλληλα για τους σκοπούς 

για τους οποίους χρησιµοποιούνται κατά 

κανόνα εµπορεύµατα του ίδιου τύπου και 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0038/256 

Τροπολογία  256 

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 24 - παράγραφος 3 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

3. Για τους σκοπούς του παρόντος 

άρθρου, δεν υφίσταται έλλειψη 

συµµόρφωσης προς τους όρους της 

σύµβασης, εάν, κατά τη στιγµή της 
σύναψης της σύµβασης, ο καταναλωτής 

γνώριζε ή δεν µπορούσε ευλόγως να 

αγνοεί την έλλειψη της συµµόρφωσης ή, 

εάν η έλλειψη συµµόρφωσης οφείλεται σε 

υλικά που προµηθεύει ο καταναλωτής. 

3. Για τους σκοπούς του παρόντος 

άρθρου, δεν υφίσταται έλλειψη 

συµµόρφωσης προς τους όρους της 

σύµβασης, όταν, κατά τη στιγµή της 
σύναψης της σύµβασης, ο καταναλωτής 

γνώριζε ή δεν µπορούσε ευλόγως να 

αγνοεί την έλλειψη της συµµόρφωσης ή, 

όταν η έλλειψη συµµόρφωσης οφείλεται 

σε υλικά που προµηθεύει ο καταναλωτής. 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0038/257 

Τροπολογία  257 

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 24 - παράγραφος 4 - εισαγωγή 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

4. Ο έµπορος δεν δεσµεύεται από 

δηµόσιες δηλώσεις, όπως αναφέρεται στην 

παράγραφο 2 στοιχείο δ), εάν αποδείξει 
ότι υφίστατο µία από τις ακόλουθες 
καταστάσεις: 

4. Ο έµπορος δεν δεσµεύεται από 

δηµόσιες δηλώσεις, όπως αναφέρεται στην 

παράγραφο 2 στοιχείο δ), όταν υφίστατο 
µία από τις ακόλουθες καταστάσεις: 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0038/258 

Τροπολογία  258 

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 24 - παράγραφος 4 - στοιχείο β 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

β) κατά τη στιγµή της σύναψης της 

σύµβασης η σχετική δήλωση είχε 

διορθωθεί· 

β) κατά τη στιγµή της σύναψης της 

σύµβασης η σχετική δήλωση είχε 

διορθωθεί και ο καταναλωτής αναµένεται 
ευλόγως να είχε λάβει γνώση της 
διόρθωσης· 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0038/259 

Τροπολογία  259 

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 24 - παράγραφος 5α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  5α. Τα κράτη µέλη δεν µπορούν να 
διατηρούν ή να εισάγουν στο εθνικό τους 
δίκαιο διατάξεις που παρεκκλίνουν από 
αυτές που καθορίζονται στο παρόν 
άρθρο. 

Or. en 

 

 


