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Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 18 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(18) Za účelem podpory energetické 

účinnosti, zmírňování změny klimatu a 

ochrany životního prostředí by členské 

státy měly mít možnost vytvářet pobídky 

k používání energeticky účinných výrobků. 

Členské státy mohou samy rozhodnout o 

povaze těchto pobídek. Tyto pobídky by 

měly být v souladu s pravidly Unie v 

oblasti státní podpory a neměly by vytvářet 

neodůvodněné překážky na trhu. Tímto 

nařízením není dotčen výsledek jakéhokoli 

budoucího řízení o státní podpoře, které 

může být ohledně takových pobídek 

zahájeno v souladu s články 107 a 108 

Smlouvy o fungování EU. 

(18) Za účelem podpory energetické 

účinnosti, zmírňování změny klimatu a 

ochrany životního prostředí by členské 

státy měly mít možnost vytvářet pobídky k 

používání energeticky účinných výrobků. 

Členské státy mohou samy rozhodnout o 

povaze těchto pobídek a měly by je 

zpřístupnit a ve velké míře zacílit na 

domácnosti s nízkými příjmy, aby se 

zmírnila jejich energetická chudoba. Tyto 

pobídky by měly být v souladu s pravidly 

Unie v oblasti státní podpory a neměly by 

vytvářet neodůvodněné překážky na trhu. 

Tímto nařízením není dotčen výsledek 

jakéhokoli budoucího řízení o státní 

podpoře, které může být ohledně takových 

pobídek zahájeno v souladu s články 107 a 

108 Smlouvy o fungování EU. 
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Pozměňovací návrh  95 

Martina Werner, Dario Tamburrano 

 

Zpráva A8-0213/2016 

Dario Tamburrano 

Označování energetické účinnosti štítky 

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

 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 3 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Pokud členské státy poskytují 

pobídky pro výrobek spojený se spotřebou 

energie, na který se vztahuje toto nařízení a 

který je uveden v aktu v přenesené 

pravomoci, zaměří tyto pobídky na 

nejvyšší třídu energetické účinnosti podle 

příslušného aktu v přenesené pravomoci. 

3. Pokud členské státy poskytují 

pobídky pro výrobek spojený se spotřebou 

energie, na který se vztahuje toto nařízení a 

který je uveden v aktu v přenesené 

pravomoci, zaměří tyto pobídky na 

nejvyšší třídu energetické účinnosti podle 

příslušného aktu v přenesené pravomoci. 

Tyto pobídky jsou přístupné domácnostem 

s nízkými příjmy. Členské státy stanovují 

kritéria, která zajistí, aby významná část 

jakýchkoli finančních pobídek byla 

zacílena na nízkopříjmové domácnosti. 
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Pozměňovací návrh  96 

Martina Werner, Dario Tamburrano 

 

Zpráva A8-0213/2016 

Dario Tamburrano 

Označování energetické účinnosti štítky 

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

 

Návrh nařízení 

Čl. 6 – odst. 13a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 13a. V případě prokázaného nedodržení 

požadavků stanovených v tomto nařízení a 

souvisejících aktech v přenesené 

pravomoci u výrobku má zákazník právo 

bezplatně výrobek obchodníkovi vrátit a za 

vrácené zboží obdržet od dodavatele 

původní kupní cenu v plné výši. 

 Dodavatelé by ve spolupráci s orgány 

dozoru nad trhem měli vynaložit veškeré 

přiměřené úsilí, aby v souladu s platnými 

právními předpisy o právech spotřebitelů 

kontaktovali zákazníky, kteří zakoupili 

příslušný výrobek. 
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