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Pranešimas A8-0213/2016 

Dario Tamburrano 

Energijos vartojimo efektyvumo ženklinimas 

(COM(2015) 0341 - C8-0189/2015 - 2015/0149(COD)) 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

18 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(18) siekiant skatinti efektyviau vartoti 

energiją, švelninti klimato kaitą ir geriau 

saugoti aplinką, valstybės narės turėtų 

galėti sukurti paskatas naudoti efektyviai 

energiją vartojančius gaminius. Valstybės 

narės gali pačios nuspręsti, koks turėtų būti 

tokių paskatų pobūdis. Tokios paskatos 

turėtų atitikti Sąjungos valstybės pagalbos 

taisykles ir jomis neturėtų būti sudaroma 

nepagrįstų kliūčių patekti į rinką. Šis 

reglamentas nenulemia jokių valstybės 

pagalbos procedūrų, kurių dėl tokių 

paskatų ateityje gali būti imamasi pagal 

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 

107 ir 108 straipsnius, rezultatų; 

(18) siekiant skatinti efektyviau vartoti 

energiją, švelninti klimato kaitą ir geriau 

saugoti aplinką, valstybės narės turėtų 

galėti sukurti paskatas naudoti efektyviai 

energiją vartojančius gaminius. Valstybės 

narės gali pačios nuspręsti, koks turėtų būti 

tokių paskatų pobūdis, ir turėtų apsvarstyti 

galimybę užtikrinti, kad jos būtų 

prieinamos mažas pajamas gaunantiems 

namų ūkiams ir didesniu mastu skiriamos 

jiems – taip būtų sumažintas energijos 

nepriteklius. Tokios paskatos turėtų atitikti 

Sąjungos valstybės pagalbos taisykles ir 

jomis neturėtų būti sudaroma nepagrįstų 

kliūčių patekti į rinką. Šis reglamentas 

nenulemia jokių valstybės pagalbos 

procedūrų, kurių dėl tokių paskatų ateityje 

gali būti imamasi pagal Sutarties dėl 

Europos Sąjungos veikimo 107 ir 

108 straipsnius, rezultatų; 

Or. en 
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Energijos vartojimo efektyvumo ženklinimas 

(COM(2015) 0341 - C8-0189/2015 - 2015/0149(COD)) 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 3 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Jei su energija susijusiam gaminiui, 

kuriam taikomas šis reglamentas ir kuris 

nurodytas deleguotajame akte, valstybės 

narės numato paskatų, tokias paskatas jos 

skiria už aukščiausias energijos vartojimo 

efektyvumo klases, nustatytas taikomame 

deleguotajame akte. 

3. Jei su energija susijusiam gaminiui, 

kuriam taikomas šis reglamentas ir kuris 

nurodytas deleguotajame akte, valstybės 

narės numato paskatų, tokias paskatas jos 

skiria už aukščiausias energijos vartojimo 

efektyvumo klases, nustatytas taikomame 

deleguotajame akte. Tokios paskatos 

prieinamos mažas pajamas gaunantiems 

namų ūkiams. Valstybės narės nustato 

kriterijus, siekdamos užtikrinti, kad didelė 

finansinių paskatų dalis būtų skirta šiems 

mažas pajamas gaunantiems namų 

ūkiams. 

Or. en 
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Pranešimas A8-0213/2016 
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Energijos vartojimo efektyvumo ženklinimas 

(COM(2015) 0341 - C8-0189/2015 - 2015/0149(COD)) 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

6 straipsnio 13 a dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 13a. Įrodytos gaminio neatitikties šiame 

reglamente nustatytiems reikalavimais 

atveju vartotojai turi teisę nemokamai 

grąžinti gaminį prekiautojui ir gauti iš 

tiekėjo pradinę pirkimo kainą atitinkančią 

kompensaciją. 

 Bendradarbiaudami su rinkos priežiūros 

institucijomis, tiekėjai deda visas 

priimtinas pastangas, kad, laikydamiesi 

taikytinos vartotojų teisės, susisiektų su 

nukentėjusiais klientais. 

Or. en 

 


