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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 36 a 

 Środki ochrony prawnej konsumentów 

 1. Producent odpowiada przed 

konsumentem za wszelkie szkody 

poniesione przez właścicieli pojazdów, 

których to dotyczy, w wyniku niezgodności 

ze świadectwem zgodności lub wymogami 

homologacji typu określonymi w 

niniejszym rozporządzeniu lub 

jakimkolwiek akcie prawnym 

wymienionym w załączniku VI. 

 2. W przypadku gdy część, zespół 

techniczny, układ lub cały pojazd 

sprzedawany w Unii zostanie uznany za 

niezgodny ze świadectwem zgodności i 

wymogami homologacji typu, konsument 

jest uprawniony do skorzystania z jednej z 

następujących możliwości: 

 (a) doprowadzenie pojazdu do 

zgodności ze świadectwem zgodności i 

wymogami homologacji typu w drodze 

wymiany lub naprawy; 

 (b) całkowity zwrot przez producenta 

pierwotnej ceny zapłaconej przez 

konsumenta; 

 (c) częściowy zwrot ze strony 

producenta w sytuacji, gdy przywrócono 

zgodność pojazdu, ale koszty bieżące i 
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utrzymanie konserwacji pojazdu 

przewyższają koszty pierwotnie 

przedstawione w umowie. 

 3. Jeżeli konsument wybierze 

naprawę lub wymianę, o których mowa w 

ust. 2 lit. a), producent zapewnia mu 

nieodpłatnie pojazd zastępczy na czas 

trwania naprawy lub do momentu 

wymiany na inny egzemplarz. 

 4. Niniejszy artykuł obowiązuje bez 

uszczerbku dla prawa konsumenta do 

wnoszenia roszczeń o odszkodowanie za 

poniesioną szkodę i doznaną krzywdę lub 

do wnoszenia pozwów zbiorowych bądź 

skorzystania z alternatywnych metod 

rozwiązywania sporów w związku z 

brakiem zgodności. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Przypadki niezgodności mogą spowodować szkody materialne dla konsumenta, podczas gdy 

producenci, którzy świadomie dostarczyli pojazdy niezgodne z wymogami, mogą uniknąć 

konsekwencji. W niniejszym artykule zapisano prawo konsumentów do odszkodowania za 

koszty wynikające z tej niezgodności. 

 

 


