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Amendement  340 

Pascal Durand 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Goedkeuring van en markttoezicht op motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van 

systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd 

COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD) 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 36 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 36 bis 

 Rechtsmiddelen van de consument 

 1. De fabrikant is aansprakelijk voor 

alle schade die de eigenaars van de 

betrokken voertuigen hebben opgelopen 

ten gevolge van de niet-conformiteit met 

het conformiteitscertificaat of de 

typegoedkeuringsvoorschriften van deze 

verordening of een van de in bijlage VI 

vermelde regelgevingshandelingen. 

 2. Indien een in de Unie verkocht 

onderdeel, technische eenheid, systeem of 

geheel voertuig niet conform het 

conformiteitscertificaat en de 

typegoedkeuringsvoorschriften is, heeft de 

consument recht op een van de volgende 

mogelijkheden: 

 (a) het voertuig via vervanging of 

reparatie conform het 

conformiteitscertificaat en de 

typegoedkeuringsvoorschriften laten 

maken; 

 (b) een volledige compensatie door de 

fabrikant tegen de oorspronkelijk door de 

consument betaalde prijs; 

 (c) een gedeeltelijke compensatie 

wanneer het voertuig weer conform is 

gemaakt, maar de exploitatie- en 
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onderhoudskosten van het voertuig hoger 

liggen dan oorspronkelijk in het contract 

werd aangegeven. 

 3. Wanneer de consument voor 

reparatie of vervanging als in lid 2, onder 

a), kiest, stelt de fabrikant tijdens de 

reparaties/tot de vervanging een gratis 

leenvoertuig ter beschikking. 

 4. Dit artikel doet geen afbreuk aan 

het recht van de consument om geldelijke 

en niet-geldelijke schadevergoedingen te 

eisen, of om een beroep te doen op 

collectieve rechtsvorderingen of 

alternatieve geschillenbeslechting als 

gevolg van de non-conformiteit. 

Or. en 

Motivering 

Gevallen van niet-conformiteit kunnen voor de consument tot een materieel verlies leiden, 

terwijl de fabrikanten die willens en wetens niet-conforme voertuigen hebben geleverd, alle 

gevolgen kunnen vermijden. In dit artikel wordt het recht van consumenten om voor de kosten 

van deze niet-conformiteit te worden vergoed, gehandhaafd. 

 

 


