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Voorstel voor een verordening 

Overweging 18 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(18) Teneinde de energie-efficiëntie, de 

beperking van de klimaatverandering en de 

milieubescherming te bevorderen, mogen 

de lidstaten stimulansen voor het gebruik 

van energie-efficiënte producten creëren. 

De lidstaten kunnen vrij beslissen over de 

aard van dergelijke stimulansen. Dergelijke 

stimulansen dienen te voldoen aan de EU-

regels inzake staatssteun en mogen niet tot 

ongerechtvaardigde marktobstakels leiden. 

Deze verordening doet geen afbreuk aan 

het resultaat van enigerlei toekomstige, uit 

hoofde van de artikelen 107 en 108 van het 

Verdrag betreffende de werking van de 

Europese Unie ingeleide procedure inzake 

dergelijke stimulansen. 

(18) Teneinde de energie-efficiëntie, de 

beperking van de klimaatverandering en de 

milieubescherming te bevorderen, mogen 

de lidstaten stimulansen voor het gebruik 

van energie-efficiënte producten creëren. 

De lidstaten kunnen vrij beslissen over de 

aard van dergelijke stimulansen, en moeten 

eraan denken deze toegankelijk te maken 

voor en in grotere mate te richten op 

huishoudens met een laag inkomen, om 

zo de energiearmoede in te perken. 

Dergelijke stimulansen dienen te voldoen 

aan de EU-regels inzake staatssteun en 

mogen niet tot ongerechtvaardigde 

marktobstakels leiden. Deze verordening 

doet geen afbreuk aan het resultaat van 

enigerlei toekomstige, uit hoofde van de 

artikelen 107 en 108 van het Verdrag 

betreffende de werking van de Europese 

Unie ingeleide procedure inzake dergelijke 

stimulansen. 

Or. en 
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Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 3 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Wanneer lidstaten stimulansen 

verstrekken voor een energiegerelateerd 

product dat onder deze verordening valt en 

in een gedelegeerde handeling is 

gespecificeerd, nemen zij de hoogste 

energie-efficiëntieklasse die in de 

toepasselijke gedelegeerde handeling is 

vastgelegd als doelstelling. 

3. Wanneer lidstaten stimulansen 

verstrekken voor een energiegerelateerd 

product dat onder deze verordening valt en 

in een gedelegeerde handeling is 

gespecificeerd, nemen zij de hoogste 

energie-efficiëntieklasse die in de 

toepasselijke gedelegeerde handeling is 

vastgelegd als doelstelling. Dergelijke 

stimulansen moeten toegankelijk zijn voor 

huishoudens met een laag inkomen. De 

lidstaten moeten criteria opstellen om 

ervoor te zorgen dat een aanzienlijk deel 

van alle financiële stimulansen op 

huishoudens met een laag inkomen is 

gericht. 

Or. en 
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Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – lid 13 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 13 bis. In geval van bewezen non-

conformiteit van een product met de in 

deze verordening en de desbetreffende 

gedelegeerde handelingen vastgestelde 

voorschriften, moeten klanten het recht 

hebben dit product gratis naar de 

handelaar terug te sturen en de volledige 

oorspronkelijke aankoopprijs van de 

leverancier terugbetaald te krijgen. 

 De leverancier doet, in samenwerking met 

de markttoezichtautoriteiten en 

overeenkomstig het toepasselijke 

consumentenrecht, alle redelijke 

inspanningen om contact op te nemen met 

de betrokken klanten. 

Or. en 

 


