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Propunere de regulament 

Considerentul 18 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(18) Pentru a promova eficiența 

energetică, atenuarea schimbărilor 

climatice și protecția mediului, statele 

membre ar trebui să poate crea stimulente 

pentru folosirea produselor eficiente 

energetic. Statele membre sunt libere să 

hotărască natura unor astfel de măsuri de 

stimulare. Acestea ar trebui să respecte 

normele Uniunii privind ajutoarele de stat 

și nu ar trebui să constituie bariere 

nejustificate la intrarea pe piață. Prezentul 

regulament nu aduce atingere rezultatelor 

niciunei proceduri viitoare în materie de 

ajutoare de stat care ar putea fi întreprinsă 

în conformitate cu articolele 107 și 108 din 

Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene în legătură cu asemenea măsuri 

de stimulare. 

(18) Pentru a promova eficiența 

energetică, atenuarea schimbărilor 

climatice și protecția mediului, statele 

membre ar trebui să poate crea stimulente 

pentru folosirea produselor eficiente 

energetic. Statele membre sunt libere să 

hotărască natura unor astfel de măsuri de 

stimulare și ar trebui să analizeze 

posibilitatea ca acestea să fie accesibile 

gospodăriilor cu venituri reduse și să se 

concentreze pe acestea într-o măsură mai 

mare, reducând astfel sărăcia energetică. 

Acestea ar trebui să respecte normele 

Uniunii privind ajutoarele de stat și nu ar 

trebui să constituie bariere nejustificate la 

intrarea pe piață. Prezentul regulament nu 

aduce atingere rezultatelor niciunei 

proceduri viitoare în materie de ajutoare de 

stat care ar putea fi întreprinsă în 

conformitate cu articolele 107 și 108 din 

Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene în legătură cu asemenea măsuri 

de stimulare. 
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Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 3 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. În cazul în care statele membre 

prevăd măsuri de stimulare pentru un 

produs cu impact energetic vizat de 

prezentul regulament, ele trebuie să vizeze 

clasa de eficiență energetică cu cea mai 

bună performanță stabilită în actul delegat 

aplicabil. 

3. În cazul în care statele membre 

prevăd măsuri de stimulare pentru un 

produs cu impact energetic vizat de 

prezentul regulament, ele trebuie să vizeze 

clasa de eficiență energetică cu cea mai 

bună performanță stabilită în actul delegat 

aplicabil. Astfel de măsuri de stimulare 

sunt accesibile gospodăriilor cu venituri 

mici. Statele membre stabilesc criterii 

pentru a se asigura că o parte 

semnificativă a oricăror măsuri de 

stimulare financiară vizează gospodăriile 

cu venituri mici. 
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Propunere de regulament 

Articolul 6 – alineatul 13 a (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 13a. În cazul în care se dovedește că 

produsul nu respectă cerințele prevăzute 

în prezentul regulament și actele delegate 

relevante, clienții au dreptul de a returna 

gratuit distribuitorului produsul fără 

costuri suplimentare și de a primi de la 

furnizor o rambursare integrală a prețului 

inițial de achiziție. 

 În cooperare cu autoritățile de 

supraveghere a pieței, furnizorii depun 

toate eforturile rezonabile pentru a 

contacta clienții afectați, conform 

dispozițiilor aplicabile privind protecția 

consumatorilor. 

Or. en 

 


