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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

motyw 18 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(18) Państwa członkowskie powinny 

być w stanie tworzyć zachęty do 

stosowania produktów efektywnych 

energetycznie, aby promować efektywność 

energetyczną, sprzyjać łagodzeniu zmiany 

klimatu i ochronie środowiska. Państwa 

członkowskie mogą swobodnie decydować 

o charakterze takich zachęt. Powinny one 

być zgodne z unijnymi zasadami pomocy 

państwa i nie mogą stanowić 

nieuzasadnionych barier na rynku. 

Niniejsze rozporządzenie nie przesądza o 

wyniku żadnego postępowania w sprawie 

pomocy państwa, które może zostać w 

przyszłości wszczęte w sprawie takich 

zachęt zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej. 

(18) Państwa członkowskie powinny 

być w stanie tworzyć zachęty do 

stosowania produktów efektywnych 

energetycznie, aby promować efektywność 

energetyczną, sprzyjać łagodzeniu zmiany 

klimatu i ochronie środowiska. Państwa 

członkowskie mogą swobodnie decydować 

o charakterze takich zachęt i powinny 

rozważyć możliwość udostępnienia ich 

zwłaszcza oraz w większym stopniu 

gospodarstwom domowym o niskich 

dochodach, co pozwoli ograniczyć 

ubóstwo energetyczne. Zachęty takie 

powinny być zgodne z unijnymi zasadami 

pomocy państwa i nie mogą stanowić 

nieuzasadnionych barier na rynku. 

Niniejsze rozporządzenie nie przesądza o 

wyniku żadnego postępowania w sprawie 

pomocy państwa, które może zostać w 

przyszłości wszczęte w sprawie takich 

zachęt zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej. 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

artykuł 4 – ustęp 3 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Jeżeli państwa członkowskie 

przewidują zachęty dotyczące produktu 

związanego z energią objętego niniejszym 

rozporządzeniem i określonego w akcie 

delegowanym, zachęty te dotyczą 

najwyższej klasy efektywności 

energetycznej określonej we właściwym 

akcie delegowanym. 

3. Jeżeli państwa członkowskie 

przewidują zachęty dotyczące produktu 

związanego z energią objętego niniejszym 

rozporządzeniem i określonego w akcie 

delegowanym, zachęty te dotyczą 

najwyższej klasy efektywności 

energetycznej określonej we właściwym 

akcie delegowanym. Takie zachęty 

udostępnia się gospodarstwom domowym 

o niskich dochodach, a państwa 

członkowskie ustanawiają kryteria 

gwarantujące, że znaczna część wszystkich 

zachęt finansowych zostanie skierowana 

do gospodarstw domowych o niskich 

dochodach. 

Or. en 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

artykuł 6 – ustęp 13 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 13a. W przypadku udowodnionego 

braku zgodności produktu z wymogami 

określonymi w niniejszym rozporządzeniu 

i w odpowiednich aktach delegowanych 

klienci mają prawo zwrócić sprzedawcy 

dany produkt bez ponoszenia 

jakichkolwiek kosztów i otrzymać od 

dostawcy pełny zwrot pierwotnej ceny 

zakupu. 

 We współpracy z organami nadzoru rynku 

dostawcy podejmują wszelkie rozsądne 

działania w celu skontaktowania się z 

zainteresowanymi klientami, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami w zakresie 

praw konsumenckich. 

Or. en 

 


