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Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 18 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(18) Για να προαχθεί η ενεργειακή 

απόδοση, η άμβλυνση της κλιματικής 

αλλαγής και η προστασία του 

περιβάλλοντος, τα κράτη μέλη θα πρέπει 

να μπορούν να δημιουργούν κίνητρα για τη 

χρήση ενεργειακά αποδοτικών προϊόντων. 

Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζουν 

ελεύθερα τον χαρακτήρα αυτών των 

κινήτρων. Τα κίνητρα αυτά θα πρέπει να 

συμμορφώνονται με τους κανόνες της 

Ένωσης για τις κρατικές ενισχύσεις και δεν 

θα πρέπει να δημιουργούν 

αδικαιολόγητους φραγμούς στην αγορά. Ο 

παρών κανονισμός δεν προδικάζει το 

αποτέλεσμα οιασδήποτε μελλοντικής 

διαδικασίας για κρατικές ενισχύσεις η 

οποία είναι δυνατόν να κινηθεί σύμφωνα 

με τα άρθρα 107 και 108 της Συνθήκης για 

τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

όσον αφορά τα κίνητρα αυτά. 

(18) Για να προαχθεί η ενεργειακή 

απόδοση, η άμβλυνση της κλιματικής 

αλλαγής και η προστασία του 

περιβάλλοντος, τα κράτη μέλη θα πρέπει 

να μπορούν να δημιουργούν κίνητρα για τη 

χρήση ενεργειακά αποδοτικών προϊόντων. 

Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζουν 

ελεύθερα τον χαρακτήρα αυτών των 

κινήτρων και θα πρέπει να εξετάζουν πώς 

θα τα καθιστούν προσβάσιμα και 

περισσότερο στοχευμένα στα νοικοκυριά 

χαμηλού εισοδήματος, συμβάλλοντας έτσι 

στην άμβλυνση της ενεργειακής ένδειας. 

Τα κίνητρα αυτά θα πρέπει να 

συμμορφώνονται με τους κανόνες της 

Ένωσης για τις κρατικές ενισχύσεις και δεν 

θα πρέπει να δημιουργούν 

αδικαιολόγητους φραγμούς στην αγορά. Ο 

παρών κανονισμός δεν προδικάζει το 

αποτέλεσμα οιασδήποτε μελλοντικής 

διαδικασίας για κρατικές ενισχύσεις η 

οποία είναι δυνατόν να κινηθεί σύμφωνα 

με τα άρθρα 107 και 108 της Συνθήκης για 

τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

όσον αφορά τα κίνητρα αυτά. 
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Άρθρο 4 – παράγραφος 3 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Όταν τα κράτη μέλη παρέχουν 

κίνητρα για ένα συνδεόμενο με την 

ενέργεια προϊόν που καλύπτεται από τον 

παρόντα κανονισμό και καθορίζεται σε 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, τα κίνητρα 

αυτά πρέπει να στοχεύουν στην ανώτατη 

κατηγορία ενεργειακής απόδοσης που 

προβλέπεται στην ισχύουσα κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξη. 

3. Όταν τα κράτη μέλη παρέχουν 

κίνητρα για ένα συνδεόμενο με την 

ενέργεια προϊόν που καλύπτεται από τον 

παρόντα κανονισμό και καθορίζεται σε 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, τα κίνητρα 

αυτά πρέπει να στοχεύουν στην ανώτατη 

κατηγορία ενεργειακής απόδοσης που 

προβλέπεται στην ισχύουσα κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξη. Τα κίνητρα αυτά 

είναι προσβάσιμα στα νοικοκυριά 

χαμηλού εισοδήματος. Τα κράτη μέλη 

θεσπίζουν κριτήρια για να διασφαλίσουν 

ότι ένα σημαντικό μέρος οποιωνδήποτε 

οικονομικών κινήτρων στοχεύουν σε 

νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος. 
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Άρθρο 6 – παράγραφος 13 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 13 α. Σε περίπτωση αποδεδειγμένης μη 

συμμόρφωσης του προϊόντος προς τις 

απαιτήσεις που ορίζονται από 

τον παρόντα κανονισμό και τις συναφείς 

κατ' εξουσιοδότηση πράξεις, οι 

καταναλωτές έχουν το δικαίωμα να 

επιστρέφουν το προϊόν στον έμπορο 

χωρίς επιβάρυνση και να εισπράττουν 

από τον προμηθευτή πλήρη επιστροφή 

του αρχικού τιμήματος αγοράς. 

 Σε συνεργασία με τις αρχές εποπτείας της 

αγοράς, οι προμηθευτές καταβάλλουν 

κάθε εύλογη προσπάθεια για να 

επικοινωνήσουν με τους θιγόμενους 

πελάτες, σύμφωνα με το εφαρμοστέο 

δίκαιο των καταναλωτών. 
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