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Proposta de regulamento 

Considerando 18 

 
Texto da Comissão Alteração 

18) Para promover a eficiência 

energética, a atenuação das alterações 

climáticas e a proteção do ambiente, os 

Estados-Membros devem poder criar 

incentivos para a utilização de produtos 

energeticamente eficientes. Os Estados-

Membros são livres de decidir a natureza 

desses incentivos. Os incentivos devem ser 

conformes com as regras da União 

relativas aos auxílios estatais e não 

constituir entraves injustificáveis ao 

mercado. O presente regulamento não 

prejudica os resultados de eventuais 

processos relativos a auxílios estatais que 

possam ser intentados a respeito de tais 

incentivos ao abrigo dos artigos 107.º e 

108.º do Tratado sobre o Funcionamento 

da União Europeia. 

18) Para promover a eficiência 

energética, a atenuação das alterações 

climáticas e a proteção do ambiente, os 

Estados-Membros devem poder criar 

incentivos para a utilização de produtos 

energeticamente eficientes. Os Estados-

Membros são livres de decidir a natureza 

desses incentivos e devem ponderar torná-

los acessíveis e centrados, em maior grau, 

nas famílias com baixos rendimentos 

para, dessa forma, atenuar a pobreza 

energética. Os incentivos devem ser 

conformes com as regras da União 

relativas aos auxílios estatais e não 

constituir entraves injustificáveis ao 

mercado. O presente regulamento não 

prejudica os resultados de eventuais 

processos relativos a auxílios estatais que 

possam ser intentados a respeito de tais 

incentivos ao abrigo dos artigos 107.º e 

108.º do Tratado sobre o Funcionamento 

da União Europeia. 
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Proposta de regulamento 

artigo 4.° – n.° 3 

 
Texto da Comissão Alteração 

3. Caso concedam incentivos a um 

produto relacionado com a energia que o 

presente regulamento abranja e um ato 

delegado especifique, os Estados-Membros 

devem visar a mais elevada classe de 

eficiência energética estabelecida no ato 

delegado aplicável. 

3. Caso concedam incentivos a um 

produto relacionado com a energia que o 

presente regulamento abranja e um ato 

delegado especifique, os Estados-Membros 

devem visar a mais elevada classe de 

eficiência energética estabelecida no ato 

delegado aplicável. Tais incentivos devem 

ser acessíveis aos agregados familiares de 

baixos rendimentos. Os Estados-Membros 

devem estabelecer critérios que assegurem 

que parte significativa dos incentivos 

financeiros seja direcionada para os 

agregados familiares de baixos 

rendimentos. 
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Proposta de regulamento 

artigo 6.° – n.° 13–A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 13-A. Caso se comprove que o produto 

não cumpre os requisitos previstos no 

presente regulamento e nos seus atos 

delegados pertinentes, assiste aos clientes 

o direito de devolver o produto ao 

comerciante sem encargos e receber do 

fornecedor o reembolso total do preço de 

aquisição inicial. 

 Em cooperação com as autoridades de 

fiscalização do mercado, os fornecedores 

devem fazer todos os esforços razoáveis 

para contactar os clientes afetados, em 

conformidade com a legislação aplicável 

sobre os direitos dos consumidores. 

Or. en 

 


