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Έγκριση και εποπτεία της αγοράς των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων 

τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων 

που προορίζονται για τα οχήματα αυτά 

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

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 36 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 36α 

 Μέσα προσφυγής για τους καταναλωτές 

 1. Ο κατασκευαστής είναι υπόλογος 

έναντι του καταναλωτή για κάθε ζημία 

που προκαλείται στους ιδιοκτήτες 

επηρεαζόμενων οχημάτων λόγω της μη 

συμμόρφωσης στο πιστοποιητικό 

συμμόρφωσης ή στις απαιτήσεις της 

έγκρισης τύπου που προβλέπονται στον 

παρόντα κανονισμό ή σε οποιαδήποτε 

από τις κανονιστικές πράξεις που 

παρατίθενται στο παράρτημα IV. 

 2. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι 

ένα μέρος, η τεχνική μονάδα, το σύστημα 

ή το σύνολο του οχήματος που πωλείται 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν 

συμμορφώνεται με το πιστοποιητικό 

συμμόρφωσης και τις απαιτήσεις για την 

έγκριση τύπου, ο καταναλωτής 

δικαιούται να ζητήσει ένα από τα 

ακόλουθα: 

 α) να αποκατασταθεί η συμμόρφωση 

του οχήματος στο πιστοποιητικό 

συμμόρφωσης και στις απαιτήσεις για 

την έγκριση τύπου μέσω αντικατάστασης 

ή επισκευής· 

 β) να αποζημιωθεί πλήρως από τον 

κατασκευαστή στην αρχική τιμή που 
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κατέβαλε ο καταναλωτής· 

 γ) να αποζημιωθεί μερικώς από τον 

κατασκευαστή όταν αποκατασταθεί η 

συμμόρφωση του οχήματος αλλά οι 

δαπάνες λειτουργίας και συντήρησης του 

οχήματος είναι μεγαλύτερες από εκείνες 

που αρχικά αναφέρονταν στη σύμβαση. 

 3. Σε περίπτωση που ο καταναλωτής 

επιλέξει επισκευή ή αντικατάσταση, όπως 

αναφέρεται στην παράγραφο 2 στοιχείο 

α) του παρόντος άρθρου, ο 

κατασκευαστής παρέχει χωρίς χρέωση 

όχημα αντικατάστασης κατά τη διάρκεια 

της επισκευής ή μέχρι να ολοκληρωθεί η 

αντικατάσταση του οχήματος. 

 4. Το παρόν άρθρο ισχύει με την 

επιφύλαξη του δικαιώματος του 

καταναλωτή να αξιώσει αποζημίωση για 

υλική ζημία και ηθική βλάβη ή να 

καταφύγει στη συλλογική προσφυγή ή σε 

εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης 

διαφορών σαν αποτέλεσμα της μη 

συμμόρφωσης 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Οι περιπτώσεις μη συμμόρφωσης μπορούν να οδηγήσουν σε υλική απώλεια για τον 

καταναλωτή, ενώ οι κατασκευαστές που εν γνώσει τους έχουν παράσχει μη συμμορφούμενα 

οχήματα μπορούν να αποφύγουν οιεσδήποτε συνέπειες. Το παρόν άρθρο κατοχυρώνει το 

δικαίωμα των καταναλωτών να αποζημιώνονται για το κόστος αυτής της μη συμμόρφωσης. 

 

 


