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Ziņojums A8-0213/2016 

Dario Tamburrano 

Energoefektivitātes marķējums 

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

 

Regulas priekšlikums 

18. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(18) Lai veicinātu energoefektivitāti, 

klimata pārmaiņu mazināšanu un vides 

aizsardzību, dalībvalstīm vajadzētu būt 

iespējai paredzēt pasākumus, kas stimulē 
energoefektīvu ražojumu izmantošanu. 

Dalībvalstis var pašas noteikt to, kādiem 

vajadzētu būt šādiem stimulējošiem 

pasākumiem. Šādiem stimulējošiem 

pasākumiem vajadzētu atbilst Savienības 

noteikumiem par valsts atbalstu, un tie 

nedrīkstētu radīt nepamatotus šķēršļus 

tirgū. Šī regula neskar nekādu tādu 

turpmāku valsts atbalsta procedūru 

rezultātus, ko attiecībā uz šādiem 

stimulējošiem pasākumiem var veikt 

atbilstīgi Līguma par Eiropas Savienības 

darbību 107. un 108. panta noteikumiem. 

(18) Lai veicinātu energoefektivitāti, 

klimata pārmaiņu mazināšanu un vides 

aizsardzību, dalībvalstīm būtu jāspēj radīt 

stimulus energoefektīvu ražojumu 

izmantošanai. Dalībvalstis var pašas 

nolemt, kāds ir šādu stimulu raksturs, un 

tām būtu jāapsver iespēja tos padarīt 

pieejamus mājsaimniecībām ar zemiem 

ienākumiem un vairāk koncentrētus uz 

tām, tādējādi mazinot enerģētisko 

nabadzību. Šādiem stimulējošiem 

pasākumiem vajadzētu atbilst Savienības 

noteikumiem par valsts atbalstu, un tie 

nedrīkstētu radīt nepamatotus šķēršļus 

tirgū. Šī regula neskar nekādu tādu 

turpmāku valsts atbalsta procedūru 

rezultātus, ko attiecībā uz šādiem 

stimulējošiem pasākumiem var veikt 

atbilstīgi Līguma par Eiropas Savienības 

darbību 107. un 108. panta noteikumiem. 

Or. en 



AM\1100129LV.doc  PE585.280v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

5.7.2016 A8-0213/95 

Grozījums Nr.  95 

Martina Werner, Dario Tamburrano 

 

Ziņojums A8-0213/2016 

Dario Tamburrano 

Energoefektivitātes marķējums 

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

 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 3. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Ja dalībvalstis attiecībā uz kādu šīs 

regulas aptvertu energopatēriņu 

ietekmējošu ražojumu, kas norādīts 

deleģētajā aktā, ir paredzējušas jebkādus 

stimulējošus pasākumus, tad tie ir vērsti 

uz ražojumiem ar visaugstāko 

energoefektivitātes klasi, kura noteikta 

piemērojamā deleģētajā aktā. 

3. Ja dalībvalstis attiecībā uz kādu šīs 

regulas aptvertu energopatēriņu 

ietekmējošu ražojumu, kas norādīts 

deleģētajā aktā, paredz jebbkādus 

stimulus, tie tiek vērsti uz visaugstāko 

energoefektivitātes klasi, kura noteikta 

piemērojamā deleģētajā aktā. Šādi stimuli 

ir pieejami mājsaimniecībām ar zemiem 

ienākumiem. Dalībvalstis nosaka 

kritērijus, lai nodrošinātu, ka ievērojama 

daļa jebkādu finansiālo stimulu tiek 

vērsta uz mājsaimniecībām ar zemiem 

ienākumiem. 

Or. en 
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Energoefektivitātes marķējums 

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

 

Regulas priekšlikums 

6. pants – 13.a punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 13.a Ja tiek pierādīta ražojuma 

neatbilstība šajā regulā noteiktajām 

prasībām, patērētājiem ir tiesības šo 

ražojumu bez maksas atdot tirgotājam un 

no piegādātāja saņemt atpakaļ pilnā 

apmērā sākotnējo ražojuma iegādes cenu. 

 Piegādātāji atbilstoši piemērojamiem 

patērētāju tiesību aizsardzības 

noteikumiem sadarbībā ar tirgus 

uzraudzības iestādēm dara visu iespējamo, 

lai sazinātos ar minētās problēmas 

skartajiem pircējiem. 

Or. en 

 


