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

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

5.7.2016 A8-0213/94 

Tarkistus  94 

Martina Werner, Dario Tamburrano 

 

Mietintö A8-0213/2016 

Dario Tamburrano 

Energiatehokkuusmerkintä 

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

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 18 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

18) Energiatehokkuuden, 

ilmastonmuutoksen hillitsemisen ja 

ympäristönsuojelun edistämiseksi 

jäsenvaltioiden olisi voitava luoda 

kannustimia energiatehokkaiden tuotteiden 

käytölle. Jäsenvaltiot voivat vapaasti 

päättää tällaisten kannustinten luonteesta. 

Kannustimien olisi oltava unionin 

valtiontukisääntöjen mukaisia, eivätkä ne 

saisi muodostaa perusteettomia 

markkinaesteitä. Tämä asetus ei vaikuta 

sellaisten valtiontukimenettelyjen 

tulokseen, jotka voidaan käynnistää 

tulevaisuudessa tällaisten kannustimien 

vuoksi Euroopan unionin toiminnasta 

tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan 

mukaisesti. 

18) Energiatehokkuuden, 

ilmastonmuutoksen hillitsemisen ja 

ympäristönsuojelun edistämiseksi 

jäsenvaltioiden olisi voitava luoda 

kannustimia energiatehokkaiden tuotteiden 

käytölle. Jäsenvaltiot voivat vapaasti 

päättää tällaisten kannustinten luonteesta, 

ja niiden olisi harkittava niiden 

saattamista laajemmalti pienituloisten 

kotitalouksien ulottuville ja niiden 

kohdentamista näille kotitalouksille 

vähentäen siten energiaköyhyyttä. 

Kannustimien olisi oltava unionin 

valtiontukisääntöjen mukaisia, eivätkä ne 

saisi muodostaa perusteettomia 

markkinaesteitä. Tämä asetus ei vaikuta 

sellaisten valtiontukimenettelyjen 

tulokseen, jotka voidaan käynnistää 

tulevaisuudessa tällaisten kannustimien 

vuoksi Euroopan unionin toiminnasta 

tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan 

mukaisesti. 
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3. Jos jäsenvaltiot tarjoavat 

kannustimia tämän asetuksen 

soveltamisalaan kuuluvaa ja delegoidussa 

säädöksessä määriteltyä energiaan liittyvää 

tuotetta varten, kannustimilla on pyrittävä 

saavuttamaan paras 

energiatehokkuusluokka, joka on 

vahvistettu sovellettavassa delegoidussa 

säädöksessä. 

3. Jos jäsenvaltiot tarjoavat 

kannustimia tämän asetuksen 

soveltamisalaan kuuluvaa ja delegoidussa 

säädöksessä määriteltyä energiaan liittyvää 

tuotetta varten, kannustimilla on pyrittävä 

saavuttamaan paras 

energiatehokkuusluokka, joka on 

vahvistettu sovellettavassa delegoidussa 

säädöksessä. Näiden kannustimien on 

oltava pienituloisten kotitalouksien 

ulottuvilla. Jäsenvaltioiden on 

vahvistettava kriteerejä, joilla 

varmistetaan, että merkittävä osa kaikista 

taloudellisista kannustimista suunnataan 

pienituloisille kotitalouksille. 
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 13 a. Jos näytetään toteen, että tuote ei 

noudata tässä asetuksessa ja siihen 

liittyvissä delegoiduissa säädöksissä 

vahvistettuja vaatimuksia, asiakkailla on 

oikeus palauttaa tuote jälleenmyyjälle 

maksutta ja saada tavarantoimittajalta 

alkuperäinen ostohinta 

kokonaisuudessaan takaisin. 

 Yhteistyössä 

markkinavalvontaviranomaisten kanssa 

tavarantoimittajien on toteutettava kaikki 

kohtuulliset toimenpiteet tavoittaakseen 

viallisen tuotteen ostaneet asiakkaat 

asiassa sovellettavan kuluttajien oikeuksia 

koskevan lainsäädännön mukaisesti. 

Or. en 

 


