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Pozmeňujúci návrh  340 

Pascal Durand 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Typové schvaľovanie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, ako aj systémov, 

komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá, a dohľad nad 

trhom s nimi 

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

Návrh nariadenia 

Článok 36 a (nový) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 „Článok 36 a 

 Nápravné opatrenia v prospech 

spotrebiteľov 

 1. Výrobca je voči spotrebiteľovi 

zodpovedný za akúkoľvek škodu 

spôsobenú majiteľom dotknutých vozidiel 

v dôsledku ich nesúladu s osvedčením 

o zhode alebo požiadavkami na typové 

schvaľovanie stanovenými v tomto 

nariadení alebo v ktoromkoľvek 

z regulačných aktov uvedených v prílohe 

IV. 

 2. Ak sa zistí, že technická jednotka, 

systém alebo celé vozidlo predávané 

v Únii nie je v súlade s osvedčením 

o zhode a s požiadavkami na typové 

schválenie, spotrebiteľ má nárok na jednu 

z týchto možností:  

 a) uvedenie vozidla do súladu 

s osvedčením o zhode a s požiadavkami na 

typové schválenie prostredníctvom výmeny 

alebo opravy; 

 b) úplnú náhradu pôvodnej ceny, 

ktorú spotrebiteľ zaplatil, zo strany 

výrobcu;  

 c) čiastočnú finančnú náhradu 

výrobcom v prípade, že vozidlo bolo opäť 
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uvedené do súladu, ale prevádzkové 

náklady a údržba vozidla sú drahšie, než 

sa pôvodne uvádzalo v zmluve. 

 3. Ak si spotrebiteľ zvolí opravu 

alebo výmenu podľa písmena a) odseku 2 

tohto článku, výrobca mu bezplatne 

poskytne náhradné vozidlo počas trvania 

opravy alebo výmeny. 

 4. Týmto článkom nie je dotknuté 

právo spotrebiteľa nárokovať si finančné 

a nefinančné odškodnenie, či kolektívne 

uplatnenie nárokov na nápravu alebo 

mimosúdne riešenie sporov v dôsledku 

nesúladu. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Prípady nesúladu môžu viesť k vážnej strate na strane spotrebiteľa, pričom výrobcovia, ktorí 

vedome dodávali vozidlá nespĺňajúce predpisy, sa môžu vyhnúť akýmkoľvek následkom. Tento 

článok zakotvuje právo spotrebiteľa na kompenzáciu nákladov za tento nesúlad.  

 

 


