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Предложение за регламент 

Съображение 18 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(18) С оглед да се насърчава 

енергийната ефективност, смекчаването 

на изменението на климата и опазването 

на околната среда, държавите членки 

следва да имат възможност да създават 

стимули за използването на 

енергоефективни продукти. 

Държавите-членки сами определят 

вида на такива стимули. Тези стимули 

следва да са в съответствие с 

разпоредбите за държавната помощ в 

ЕС и да не представляват необосновани 

пазарни препятствия. Настоящият 

регламент не засяга резултатите от 

евентуални бъдещи процедури за 

държавна помощ, които могат да бъдат 

предприети съгласно членове 107 и 108 

от Договора за функционирането на 

Европейския съюз (ДФЕС) по 

отношение на тези стимули. 

(18) С оглед да се насърчава 

енергийната ефективност, смекчаването 

на изменението на климата и опазването 

на околната среда, държавите членки 

следва да имат възможност да създават 

стимули за използването на 

енергоефективни продукти. 

Държавите членки сами определят 

вида на такива стимули и следва да 

разгледат възможността за 

подобряване на тяхната достъпност 

и за насочването им в по-голяма 

степен към домакинствата с ниски 

доходи, с цел смекчаване на 

енергийната бедност. Тези стимули 

следва да са в съответствие с 

разпоредбите за държавната помощ в 

ЕС и да не представляват необосновани 

пазарни препятствия. Настоящият 

регламент не засяга резултатите от 

евентуални бъдещи процедури за 

държавна помощ, които могат да бъдат 

предприети съгласно членове 107 и 108 

от Договора за функционирането на 

Европейския съюз (ДФЕС) по 

отношение на тези стимули. 
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Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 3 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. В случаите, при които държавите 

членки предоставят стимули за продукт, 

попадащ в обхвата на настоящия 

регламент и специфициран в делегиран 

акт, тези стимули трябва да са насочени 

към най-високия клас на енергийна 

ефективност, определен в приложимия 

делегиран акт. 

3. В случаите, при които държавите 

членки предоставят стимули за продукт, 

попадащ в обхвата на настоящия 

регламент и специфициран в делегиран 

акт, тези стимули трябва да са насочени 

към най-високия клас на енергийна 

ефективност, определен в приложимия 

делегиран акт. Тези стимули са 

достъпни за домакинствата с ниски 

доходи. Държавите членки определят 

критерии с цел да гарантират, че 

значителна част от финансовите 

стимули са насочени към 

домакинствата с ниски доходи. 

Or. en 



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

BG Единство в многообразието BG 

5.7.2016 A8-0213/96 

Изменение  96 

Мартина Вернер, Дарио Тамбурано 

 

Доклад A8-0213/2016 

Дарио Тамбурано 

Етикетиране на енергийната ефективност 

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

 

Предложение за регламент 

Член 6 – параграф 13 а (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 13а. В случай на доказано 

несъответствие на продукта с 

изискванията, определени в 

настоящия регламент и 

съответните делегирани актове, 

потребителите имат право да 

върнат безплатно продукта на 

търговеца и първоначалната покупна 

цена да им бъде възстановена в пълен 

размер от доставчика. 

 В сътрудничество с органите за 

надзор на пазара, доставчиците 

полагат всички необходими усилия, за 

да се свържат със засегнатите 

потребители, в съответствие със 

приложимото законодателство за 

правата на потребителите. 
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