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Kommissionens förslag

Ändringsförslag
Artikel 36a
Konsumenternas rättsmedel
1.
Tillverkare ska gentemot
konsumenter ansvara för skada som
orsakas ägare till berörda fordon till följd
av bristande överensstämmelse med
intyget om överensstämmelse eller med de
typgodkännandekrav som fastställs i
denna förordning eller i de rättsakter som
förtecknas i bilaga VI.
2.
Om det konstateras att en del, en
teknisk enhet, ett system eller ett helt
fordon som säljs inom unionen inte
överensstämmer med intyget om
överensstämmelse och
typgodkännandekraven, ska konsumenten
ha rätt till något av följande:
a)
att få fordonet bragt i
överensstämmelse med intyget om
överensstämmelse och
typgodkännandekraven genom ersättande
eller reparation,
b)
att få fullständig återbetalning
från tillverkaren som uppgår till det
ursprungliga pris som betalats av
konsumenten,
c)
att få delvis återbetalning från
tillverkaren om fordonet åter har bragts i
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överensstämmelse men fordonets driftsoch underhållskostnader är högre än vad
som ursprungligen angetts i avtalet.
3.
Om konsumenten väljer reparation
eller ersättande i enlighet med punkt 2 a i
denna artikel ska tillverkaren
kostnadsfritt tillhandahålla ersättningsbil
under reparationen eller till dess att
ersättandet slutförts.
4.
Denna artikel påverkar inte
konsumentens rätt att begära ersättning
för ekonomisk och ideell skada, eller
rätten att söka grupptalan eller alternativ
tvistlösning som en följd av bristande
överensstämmelse.
Or. en
Motivering
Fall av bristande överensstämmelse kan resultera i ekonomisk skada för konsumenten, medan
tillverkare som medvetet tillhandahållit icke överensstämmande fordon helt kan undgå
konsekvenser. Denna artikel medför för konsumenterna en rätt till kompensation för de
kostnader som den bristande överensstämmelsen gett upphov till.
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