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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 36a 

 Forbrugerbeføjelser 

 1. Fabrikanten er 

erstatningsansvarlig over for forbrugeren 

for enhver skade, der er forvoldt ejerne af 

berørte køretøjer som et resultat af 

manglende overensstemmelse med 

typeattesten eller de 

typegodkendelseskrav, der er fastsat i 

denne forordning eller i de retsakter, der 

er opført i bilag IV. 

 2. Hvis en komponent, en teknisk 

enhed, et system eller et helt køretøj, der 

er solgt i Unionen, viser sig ikke at være i 

overensstemmelse med typeattesten og 

typegodkendelseskravene, har 

forbrugeren ret til at kræve en af følgende 

muligheder: 

 a) at køretøjet bringes i 

overensstemmelse med typeattesten og 

typegodkendelseskravene gennem 

udskiftning eller reparation 

 b) en fuldstændig tilbagebetaling fra 

fabrikanten af den oprindelige pris, som 

forbrugeren har betalt 

 c) en delvis tilbagebetaling, hvis 

køretøjet igen er blevet bragt i 

overensstemmelse, men hvor de løbende 
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omkostninger og omkostningerne til 

vedligeholdelse af køretøjet er højere end 

oprindelig anført i kontrakten. 

 3. Hvis forbrugeren vælger 

reparation eller udskiftning, jf. denne 

artikels stk. 2, litra a), skal fabrikanten 

uden beregning stille en kundebil til 

rådighed, indtil køretøjet er repareret eller 

udskiftet. 

 4. Denne artikel berører ikke 

forbrugerens ret til at kræve økonomisk 

eller anden skadeserstatning, anlægge 

kollektive søgsmål eller søge alternativ 

bilæggelse af tvister, der skyldes 

manglende overensstemmelse. 

Or. en 

Begrundelse 

Tilfælde af manglende overensstemmelse kan medføre økonomiske skader for forbrugeren, 

mens fabrikanter, som bevidst har leveret køretøjer, der ikke er opfylder kravene, undgår 

nogen konsekvenser. I denne artikel fastslås forbrugernes ret til erstatning for 

omkostningerne ved manglende overensstemmelse. 

 

 


