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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 36 a 

 Măsuri reparatorii pentru consumatori 

 1. Producătorul este răspunzător față 

de consumator pentru orice prejudiciu 

cauzat proprietarilor vehiculelor afectate 

ca urmare a nerespectării certificatului de 

conformitate sau a cerințelor de 

omologare de tip prevăzute în prezentul 

regulament sau în oricare dintre actele de 

reglementare enumerate în anexa IV. 

 2. În cazul în care se constată că o 

piesă, o unitate tehnică, un sistem sau 

întregul vehicul vândut în Uniune nu 

respectă certificatul de conformitate și 

cerințele de omologare de tip, 

consumatorii au dreptul să opteze pentru 

una dintre următoarele măsuri: 

 (a) restabilirea conformității 

vehiculului cu certificatul de conformitate 

și cu cerințele de omologare de tip prin 

înlocuirea sau repararea vehiculului; 

 (b) rambursarea integrală de către 

producător a prețului inițial plătit de 

consumator; 

 (c) rambursarea parțială de către 

producător în cazul în care vehiculului i 

s-a restabilit conformitatea, dar costurile 

de funcționare și de întreținere ale 
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acestuia sunt mai mari decât costurile 

indicate inițial în contract. 

 3. În cazul în care consumatorul 

alege reparația sau înlocuirea menționate 

la prezentul articol alineatul (2) litera (a), 

producătorul îi pune acestuia la dispoziție 

un vehicul înlocuitor gratuit pe perioada 

reparațiilor sau până la înlocuire. 

 4. Prezentul articol nu aduce 

atingere dreptului unui consumator de a 

solicita repararea prejudiciului material și 

moral suferit sau de a iniția o acțiune 

colectivă sau de a recurge la soluționarea 

alternativă a litigiilor ca urmare a 

neconformității. 

Or. en 

Justificare 

Cazurile de neconformitate le pot provoca prejudicii materiale consumatorilor, în timp ce 

producătorii care au furnizat cu bună-știință vehicule neconforme pot scăpa de consecințele 

acestui fapt. Prezentul articol consacră dreptul consumatorilor de a fi despăgubiți pentru 

costurile acestei neconformități. 

 

 


