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Одобряване и надзор на пазара на моторни превозни средства и техните ремаркета, 

както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива 

превозни средства 

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

Предложение за регламент 

Член 36 а (нов) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 36а 

 Обезщетения за потребителите 

 1. Производителят носи 

отговорност пред потребителя за 

всяка вреда, причинена на 

собствениците на съответните 

превозни средства в резултат на 

несъответствие със сертификата за 

съответствие или с изискванията за 

одобряване на типа, установени в 

настоящия регламент или в който и 

да е от нормативните актове, 

изброени в приложение VI. 

 2. Когато за дадена част, 

технически възел, система или цяло 

превозно средство, продавани на 

пазара на Съюза, се установи, че не е в 

съответствие със сертификата за 

съответствие и изискванията за 

одобряване на типа, потребителят 

има право на едно от следните: 

 а) превозното средство да бъде 

приведено в съответствие със 

сертификата за съответствие и с 

изискванията за одобряване на типа 

чрез замяна или ремонт; 

 б) пълно възстановяване от 
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производителя на първоначалната 

цена, платена от потребителя; 

 в) частично възстановяване от 

производителя, когато превозното 

средство е било приведено в 

съответствие, но 

експлоатационните разходи и 

разходите за поддръжка на 

превозното средство са по-високи от 

първоначално обявените в договора. 

 3. Когато потребителят избере 

ремонт или подмяна, както е 

посочено в параграф 2, буква а) от 

настоящия член, производителят 

осигурява безплатно използване на 

заместващ автомобил за периода на 

ремонта или до подмяната. 

 4. Настоящият член не нарушава 

правото на потребителя да подава 

жалба за нанесени имуществени и 

неимуществени вреди или да потърси 

колективна правна защита или 

алтернативно разрешаване на спора в 

резултат от несъответствието. 

Or. en 

Обосновка 

Случаи на несъответствие може да доведе до материални загуби за потребителите, 

а производителите, които съзнателно доставят несъответстващи превозни 

средства могат да избегнат каквито и да било последици. Настоящият член определя 

правото на потребителите да получат обезщетение за разходите, предизвикани от 

това несъответствие. 

 

 


