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Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 36.º-A 

 Vias de recurso do consumidor 

 1. O fabricante é responsável perante 

o consumidor por quaisquer danos 

causados aos proprietários dos veículos 

afetados em resultado da não 

conformidade com o certificado de 

conformidade ou com os requisitos de 

homologação estabelecidos no presente 

regulamento ou em qualquer um dos atos 

regulamentares enumerados no Anexo 

VI. 

 2. Se uma peça, uma unidade 

técnica, um sistema ou um veículo 

completo vendido na União for 

considerado não conforme com o 

certificado de conformidade e com os 

requisitos de homologação, o consumidor 

tem o direito de beneficiar de uma das 

seguintes medidas: 

 (a) colocação do veículo em 

conformidade com o certificado de 

conformidade e com os requisitos de 

homologação através de substituição ou 

reparação;  

 (b) reembolso total por parte do 

fabricante pelo preço original pago pelo 

consumidor;  
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 (c) reembolso parcial pelo fabricante 

quando tenha sido reposta a 

conformidade do veículo, mas os custos de 

utilização e de manutenção do veículo 

forem superiores aos inicialmente 

anunciados no contrato. 

 3. Quando a reparação ou a 

substituição referida na alínea c) do n.º 2 

do presente artigo for opção do 

consumidor, o fabricante disponibiliza a 

utilização de um veículo de substituição, 

sem custos, durante a reparação ou até a 

efetivação da substituição. 

 4. O presente artigo não prejudica o 

direito do consumidor de reclamar uma 

indemnização pecuniária e não 

pecuniária ou de procurar uma reparação 

coletiva ou um procedimento alternativo 

de resolução de litígios em resultado da 

não conformidade. 

Or. en 

Justificação 

As situações de não conformidade podem causar danos materiais ao consumidor, enquanto 

os fabricantes que forneceram deliberadamente veículos não conformes podem escapar às 

consequências. Este artigo consagra o direitos dos consumidores a serem compensados pelos 

custos da não conformidade. 

 

 


