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16.3.2011 A7-0038/260 

Τροπολογία  260 

Robert Rochefort 

εξ ονόµατος της Οµάδας ALDE 

 

Έκθεση A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

∆ικαιώµατα των καταναλωτών 

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

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 5 

 

Πρόταση ψηφίσµατος 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 
πρόσθετες επιβαρύνσεις· 
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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 A7-0038/261 

Τροπολογία  261 

Robert Rochefort 

εξ ονόµατος της Οµάδας ALDE 

 

Έκθεση A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

∆ικαιώµατα των καταναλωτών 

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

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 6 

 

Πρόταση ψηφίσµατος 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 A7-0038/262 

Τροπολογία  262 

Robert Rochefort 

εξ ονόµατος της Οµάδας ALDE 

 

Έκθεση A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

∆ικαιώµατα των καταναλωτών 

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

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 9 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

(9) Ο τοµέας που εναρµονίζεται µε την 

παρούσα οδηγία πρέπει να καλύπτει 

ορισµένες πτυχές των συµβάσεων µεταξύ 

επιχειρήσεων και καταναλωτών. Πρόκειται 

για κανόνες σχετικά µε την ενηµέρωση 

που πρέπει να παρέχεται πριν από τη 

σύναψη και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης 

της σύµβασης, σχετικά µε το δικαίωµα 

υπαναχώρησης για εξ αποστάσεως 

συµβάσεις και συµβάσεις εκτός εµπορικού 

καταστήµατος, σχετικά µε τα δικαιώµατα 

των καταναλωτών όσον αφορά τις 

συµβάσεις πώλησης και τις καταχρηστικές 

συµβατικές ρήτρες στις συµβάσεις που 

συνάπτονται µε τους καταναλωτές. 

(9) Ο τοµέας που εναρµονίζεται µε την 

παρούσα οδηγία πρέπει να καλύπτει 

ορισµένες πτυχές των συµβάσεων µεταξύ 

επιχειρήσεων και καταναλωτών. Πρόκειται 

για κανόνες σχετικά µε την ενηµέρωση 

που πρέπει να παρέχεται πριν από τη 

σύναψη και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης 

καθώς και το δικαίωµα υπαναχώρησης για 

εξ αποστάσεως συµβάσεις και συµβάσεις 

εκτός εµπορικού καταστήµατος, σχετικά 

µε τα δικαιώµατα των καταναλωτών όσον 

αφορά τις συµβάσεις πώλησης και τις 

καταχρηστικές συµβατικές ρήτρες στις 

συµβάσεις που συνάπτονται µε τους 

καταναλωτές. 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0038/263 

Τροπολογία  263 

Robert Rochefort 

εξ ονόµατος της Οµάδας ALDE 

 

Έκθεση A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

∆ικαιώµατα των καταναλωτών 

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

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 11α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  (11α) Το ψηφιακό περιεχόµενο, όπως 
προγράµµατα υπολογιστών, παιχνίδια ή 
µουσική που δεν είναι αποτυπωµένα σε 
υλικό µέσο, δεν θεωρείται υλικό 
αντικείµενο. Ως εκ τούτου δεν πρέπει να 
θεωρείται εµπόρευµα κατά την έννοια 
της παρούσας οδηγίας. Αντιθέτως, τα 
µέσα που περιέχουν ψηφιακό περιεχόµενο 
όπως τα CD/DVD είναι υλικά αντικείµενα 
και εποµένως πρέπει να θεωρούνται 
εµπορεύµατα κατά την έννοια της 
παρούσας οδηγίας. Η τηλεφόρτωση 
ψηφιακού περιεχοµένου από το ∆ιαδίκτυο 
εκ µέρους ενός καταναλωτή πρέπει να 
θεωρείται, για το σκοπό της παρούσας 
οδηγίας, σύµβαση που εµπίπτει στο πεδίο 
της παρούσας οδηγίας, αλλά χωρίς 
δικαίωµα υπαναχώρησης όταν η 
εκτέλεση της σύµβασης έχει ήδη αρχίσει 
µε πρότερη συναίνεση του καταναλωτή. 
Η Επιτροπή πρέπει να εξετάσει την 
ανάγκη εναρµόνισης των οικείων 
λεπτοµερών διατάξεων και να υποβάλει, 
εφόσον απαιτείται, πρόταση για την 
αντιµετώπιση του ζητήµατος αυτού. 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0038/264 

Τροπολογία  264 

Robert Rochefort 

εξ ονόµατος της Οµάδας ALDE 

 

Έκθεση A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

∆ικαιώµατα των καταναλωτών 

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

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 - στοιχείο 2α (νέο) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  (2α) "εµπόρευµα": κάθε χειροπιαστό 
κινητό αντικείµενο εξαιρουµένων των 
εµπορευµάτων που πωλούνται στα 
πλαίσια αναγκαστικής εκτέλεσης ή µε 
άλλο τρόπο από δικαστική αρχή. Το νερό, 
το φυσικό αέριο και η ηλεκτρική ενέργεια 
πρέπει επίσης να θεωρούνται ως 
"εµπορεύµατα" κατά την έννοια της 
παρούσας οδηγίας, εφόσον διατίθενται 
προς πώληση σε περιορισµένο όγκο ή 
καθορισµένη ποσότητα· 

Or. en 

 

 


