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(18) Energiforbrug og andre 

oplysninger om produkter, der er omfattet 

af specifikke krav i henhold til denne 

forordning, bør måles ved hjælp af 

pålidelige, nøjagtige og reproducerbare 

metoder, som bygger på de seneste alment 

anerkendte måle- og beregningsmetoder. 

Det gavner det indre marked, at der findes 

standarder, der er harmoniseret på EU-

plan. I mangel af offentliggjorte 

standarder på tidspunktet for anvendelsen 

af produktspecifikke krav bør 

Kommissionen i Den Europæiske Unions 

Tidende offentliggøre midlertidige måle- 

og beregningsmetoder for disse 

produktspecifikke krav. Når en 

henvisning til en standard er blevet 

offentliggjort i Den Europæiske Unions 

Tidende, bør overholdelsen af denne 

skabe en formodning om 

overensstemmelse med målemetoder for 

de produktspecifikke krav, der er vedtaget 

på grundlag af denne forordning. 

(18) For at fremme energieffektivitet, 

afbødning af klimaforandringer og 

miljøbeskyttelse bør medlemsstaterne 

være i stand til at skabe incitamenter til 

anvendelse af energieffektive produkter. 

Det står medlemsstaterne frit for at 

beslutte, af hvilken art sådanne 

incitamenter skal være, og de bør overveje 
at gøre dem tilgængelige for og i højere 

grad at lade dem være rettet mod 

husholdninger med en lav indkomst, 

således at energifattigdom kan begrænses. 

Incitamenterne bør være i 

overensstemmelse med EU’s 

statsstøtteregler og bør ikke skabe 

urimelige hindringer for markedsadgang. 

Denne forordning foregriber ikke 

resultatet af en eventuelt kommende 

statsstøttesag om sådanne incitamenter 

efter artikel 107 og 108 i traktaten om 

Den Europæiske Unions funktionsmåde. 

Or. en 
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3. Når medlemsstaterne yder 

incitamenter i forbindelse med et 

energirelateret produkt, der er omfattet af 

denne forordning og nærmere specificeret i 

en delegeret retsakt, skal de tilskynde til at 

nå den bedste energieffektivitetsklasse, der 

er fastsat i den gældende delegerede 

retsakt. 

3. Når medlemsstaterne yder 

incitamenter i forbindelse med et 

energirelateret produkt, der er omfattet af 

denne forordning og nærmere specificeret i 

en delegeret retsakt, skal de tilskynde til at 

nå den bedste energieffektivitetsklasse, der 

er fastsat i den gældende delegerede 

retsakt. Husholdninger med en lav 

indkomst skal have adgang til disse 

incitamenter. Medlemsstaterne skal 

fastsætte kriterier med henblik på at sikre, 

at en betydelig del af de økonomiske 

incitamenter målrettes husholdninger 

med lav indkomst. 

Or. en 
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 13a. Hvis det dokumenteres, at 

produktet ikke opfylder kravene fastsat i 

denne forordning og dens relevante 

delegerede retsakter, har kunderne ret til 

gratis at returnere produktet til 

forhandleren og få den fulde oprindelige 

købspris refunderet af leverandøren. 

 Leverandørerne skal i samarbejde med 

markedsovervågningsmyndighederne gøre 

enhver rimelig indsats for at henvende sig 

til de berørte kunder i overensstemmelse 

med den gældende lovgivning om 

forbrugerrettigheder. 

Or. en 

 


