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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(18) Az energiahatékonyság, az 

éghajlatváltozás mérséklése és a környezet 

védelme érdekében lehetővé kell tenni, 

hogy a tagállamok ösztönzőket 

teremtsenek az energiahatékony termékek 

használatának serkentésére. A tagállamok 

szabadon dönthetnek az ilyen ösztönzők 

jellegéről. A szóban forgó ösztönzőknek 

összhangban kell lenniük az állami 

támogatásokra vonatkozó uniós 

szabályokkal és nem képezhetnek 

indokolatlan piaci akadályokat. Ez a 

rendelet nem sértheti azon jövőbeli állami 

támogatási eljárások kimenetelét, amelyek 

az ilyen jellegű ösztönzők tekintetében az 

Európai Unió működéséről szóló szerződés 

107. és 108. cikkével összhangban 

indíthatók. 

(18) Az energiahatékonyság, az 

éghajlatváltozás mérséklése és a környezet 

védelme érdekében lehetővé kell tenni, 

hogy a tagállamok ösztönzőket 

teremtsenek az energiahatékony termékek 

használatának serkentésére. A tagállamok 

szabadon dönthetnek az ilyen ösztönzők 

jellegéről, és meg kell fontolniuk, hogy 

hozzáférhetővé tegyék őket az alacsony 

jövedelmű háztartások számára, és hogy 

ezeket az ösztönzőket nagyobb mértékben 

e háztartásokra összpontosítsák, ezzel 

enyhítve az energiaszegénységet. A szóban 

forgó ösztönzőknek összhangban kell 

lenniük az állami támogatásokra vonatkozó 

uniós szabályokkal és nem képezhetnek 

indokolatlan piaci akadályokat. Ez a 

rendelet nem sértheti azon jövőbeli állami 

támogatási eljárások kimenetelét, amelyek 

az ilyen jellegű ösztönzők tekintetében az 

Európai Unió működéséről szóló szerződés 

107. és 108. cikkével összhangban 

indíthatók. 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Ha a tagállamok ösztönzőket 

nyújtanak valamely, e rendelet hatálya alá 

tartozó és egy felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusban meghatározott, energiával 

kapcsolatos termék tekintetében, az 

ösztönzőknek az alkalmazandó, 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusban 

meghatározott legmagasabb 

energiahatékonysági osztály elérésére kell 

irányulniuk. 

(3) Ha a tagállamok ösztönzőket 

nyújtanak valamely, e rendelet hatálya alá 

tartozó és egy felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusban meghatározott, energiával 

kapcsolatos termék tekintetében, az 

ösztönzőknek az alkalmazandó, 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusban 

meghatározott legmagasabb 

energiahatékonysági osztály elérésére kell 

irányulniuk. Ezeknek az ösztönzőknek 

elérhetőknek kell lenniük az alacsony 

jövedelmű háztartások számára. A 

tagállamoknak kritériumokat kell 

meghatározniuk annak biztosítása 

érdekében, hogy a pénzügyi ösztönzők egy 

jelentős része az alacsony jövedelmű 

háztartásokat célozza. 
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 (13a) Ha a termék bizonyítottan nem 

felel meg az ebben a rendeletben és a 

hozzá kapcsolódó felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusokban meghatározott 

követelményeknek, a vásárlók jogosultak 

arra, hogy díjmentesen visszaküldjék a 

kereskedőnek a terméket, és hogy a 

szállító teljes mértékben visszatérítse 

számukra az eredeti vételárat. 

 A szállítók, a piacfelügyeleti hatóságokkal 

együttműködve, minden elvárható 

erőfeszítést megtesznek, hogy kapcsolatba 

lépjenek az érintett vásárlókkal az 

alkalmazandó fogyasztóvédelmi 

jogszabályoknak megfelelően. 

Or. en 

 


