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16.3.2011 A7-0038/253 

Alteração  253 

Andreas Schwab 

em nome do Grupo PPE 

Diana Wallis 

 

Relatório A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

Direitos dos consumidores 

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

Proposta de directiva 

Artigo 24 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. O comerciante deve entregar bens que 

sejam conformes com o contrato de venda. 

1. O comerciante deve entregar bens ao 

consumidor que sejam conformes com o 

contrato de venda. 

Or. en 
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PT Unida na diversidade PT 

 

16.3.2011 A7-0038/254 

Alteração  254 

Andreas Schwab 

em nome do Grupo PPE 

Diana Wallis 

 

Relatório A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

Direitos dos consumidores 

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

Proposta de directiva 

Artigo 24 – n.º 2 – parte introdutória 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. Presume-se que os bens entregues estão 

em conformidade com o contrato se 

satisfizerem as seguintes condições: 

2. Presume-se que os bens entregues estão 

em conformidade com o contrato de 

vendas se satisfizerem as seguintes 

condições: 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0038/255 

Alteração  255 

Andreas Schwab 

em nome do Grupo PPE 

Diana Wallis 

 

Relatório A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

Direitos dos consumidores 

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

Proposta de directiva 

Alínea 24 – n.º 2 – alínea c) 

 

Texto da Comissão Alteração 

c) Forem adequados às utilizações a que 

habitualmente se destinam os bens do 

mesmo tipo; ou 

c) Forem adequados às utilizações a que 

habitualmente se destinam os bens do 

mesmo tipo; e 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0038/256 

Alteração  256 

Andreas Schwab 

em nome do Grupo PPE 

Diana Wallis 

 

Relatório A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

Direitos dos consumidores 

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

Proposta de directiva 

Artigo 24 – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. Não se considera existir falta de 

conformidade, na acepção do presente 

artigo, se, no momento em que for 

celebrado o contrato, o consumidor tiver 

conhecimento dessa falta de conformidade 

ou não puder razoavelmente ignorá-la ou 

se esta decorrer dos materiais fornecidos 

pelo consumidor. 

(Não se aplica à versão portuguesa.) 

Or. en 



 

AM\861132PT.doc  PE459.689v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

 

16.3.2011 A7-0038/257 

Alteração  257 

Andreas Schwab 

em nome do Grupo PPE 

Diana Wallis 

 

Relatório A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

Direitos dos consumidores 

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

Proposta de directiva 

Artigo 24 – n.º 4 – parte introdutória 

 

Texto da Comissão Alteração 

4. O comerciante não fica vinculado pelas 

afirmações públicas a que se refere a alínea 

d) do n.º 2, se provar uma das seguintes 

situações: 

4. O comerciante não fica vinculado pelas 

afirmações públicas a que se refere a alínea 

d) do n.º 2, se ocorrer uma das seguintes 

situações: 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0038/258 

Alteração  258 

Andreas Schwab 

em nome do Grupo PPE 

Diana Wallis 

 

Relatório A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

Direitos dos consumidores 

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

Proposta de directiva 

Artigo 24 – n.º 4 – alínea b) 

 

Texto da Comissão Alteração 

b) Aquando da celebração do contrato, a 

afirmação em causa já tinha sido corrigida, 

b) Aquando da celebração do contrato, a 

afirmação em causa já tinha sido corrigida 

e era razoável pensar que o consumidor 

tinha tomado conhecimento da correcção; 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0038/259 

Alteração  259 

Andreas Schwab 

em nome do Grupo PPE 

Diana Wallis 

 

Relatório A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

Direitos dos consumidores 

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

Proposta de directiva 

Artigo 24 – n.º 5-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

  5-A. Os Estados-Membros não devem 

manter nem introduzir, na respectiva 

legislação nacional, disposições diferentes 

das estabelecidas no presente artigo. 

Or. en 

 

 


