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Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 18 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(18) Energiatõhususe, kliimamuutuste 

leevendamise ja keskkonnakaitse 

edendamiseks peaks liikmesriikidel olema 

võimalus kehtestada soodustusi 

energiatõhusate toodete kasutamiseks. 

Liikmesriikidel on õigus otsustada selliste 

soodustuste laadi üle. Kõnealused 

soodustused peaksid vastama liidu riigiabi 

eeskirjadele ega tohiks endast kujutada 

põhjendamatuid turutõkkeid. Käesolev 

määrus ei piira selliste soodustustega 

seoses Euroopa Liidu toimimise lepingu 

artiklite 107 ja 108 kohaselt rakendatavate 

tulevaste riigiabimenetluste tulemusi. 

(18) Energiatõhususe, kliimamuutuste 

leevendamise ja keskkonnakaitse 

edendamiseks peaks liikmesriikidel olema 

võimalus kehtestada soodustusi 

energiatõhusate toodete kasutamiseks. 

Liikmesriikidel on õigus otsustada selliste 

soodustuste laadi üle ning nad peaksid 

kaaluma nende kättesaadavaks tegemist 

ja suuremal määral suunamist madala 

sissetulekuga kodumajapidamistele, 

leevendades seeläbi kütteostuvõimetust. 

Kõnealused soodustused peaksid vastama 

liidu riigiabi eeskirjadele ega tohiks endast 

kujutada põhjendamatuid turutõkkeid. 

Käesolev määrus ei piira selliste 

soodustustega seoses Euroopa Liidu 

toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 

kohaselt rakendatavate tulevaste 

riigiabimenetluste tulemusi. 

Or. en 
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Artikkel 4 – lõige 3 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Kui liikmesriigid teevad käesoleva 

määrusega hõlmatud ja delegeeritud 

õigusaktis täpsustatud energiamõjuga toote 

puhul mis tahes soodustusi, on need 

suunatud kohaldatavas delegeeritud 

õigusaktis sätestatud kõrgeimale 

energiatõhususklassile. 

3. Kui liikmesriigid teevad käesoleva 

määrusega hõlmatud ja delegeeritud 

õigusaktis täpsustatud energiamõjuga toote 

puhul mis tahes soodustusi, on need 

suunatud kohaldatavas delegeeritud 

õigusaktis sätestatud kõrgeimale 

energiatõhususklassile. Sellised 

soodustused on kättesaadavad madala 

sissetulekuga kodumajapidamistele. 

Liikmesriigid kehtestavad kriteeriumid, 

millega tagatakse, et märkimisväärne osa 

mis tahes rahalistest soodustustest on 

suunatud madala sissetulekuga 

kodumajapidamistele. 

Or. en 
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 13 a. Juhul kui toote puhul on 

tõendatult eiratud käesolevas määruses ja 

selle asjaomastes delegeeritud 

õigusaktides kehtestatud nõudeid, on 

tarbijatel õigus tagastada toode tasuta 

edasimüüjale ja saada tarnijalt täielik 

algse ostuhinna suurune hüvitis. 

 Koostöös turujärelevalveasutustega teevad 

tarnijad kõik mõistlikud pingutused, et 

võtta mõjutatud tarbijatega ühendust 

vastavalt kohaldatavatele 

tarbijaõigustealastele õigusaktidele. 

Or. en 

 


