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Pozmeňujúci návrh  94 

Martina Werner, Dario Tamburrano 

 

Správa A8-0213/2016 

Dario Tamburrano 

Označovanie energetickej účinnosti 

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

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 18 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(18) S cieľom podporovať energetickú 

účinnosť, zmierňovanie zmeny klímy 

a ochranu životného prostredia by členské 

štáty mali mať možnosť vytvárať stimuly 

podporujúce využívanie energeticky 

účinných výrobkov. Členské štáty môžu 

samy rozhodnúť o povahe týchto stimulov. 

Tieto stimuly by mali byť v súlade 

s pravidlami štátnej pomoci Únie a nemali 

by predstavovať neodôvodnené prekážky 

na trhu. Týmto nariadením nie je dotknutý 

výsledok žiadnych budúcich konaní 

týkajúcich sa štátnej pomoci, ktoré možno 

uskutočniť v súlade s článkami 107 a 108 

Zmluvy o fungovaní Európskej únie 

v súvislosti s takýmito stimulmi. 

(18) S cieľom podporovať energetickú 

účinnosť, zmierňovanie zmeny klímy a 

ochranu životného prostredia by členské 

štáty mali mať možnosť vytvárať stimuly 

podporujúce využívanie energeticky 

účinných výrobkov. Členské štáty môžu 

samy rozhodnúť o povahe týchto stimulov 

a mali by posúdiť ich sprístupnenie pre 

domácnosti s nízkymi príjmami a ich 

väčšie zameranie na tieto domácnosti, čím 

prispejú k zmierneniu energetickej 

chudoby. Tieto stimuly by mali byť v 

súlade s pravidlami štátnej pomoci Únie a 

nemali by predstavovať neodôvodnené 

prekážky na trhu. Týmto nariadením nie je 

dotknutý výsledok žiadnych budúcich 

konaní týkajúcich sa štátnej pomoci, ktoré 

možno uskutočniť v súlade s článkami 107 

a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie 

v súvislosti s takýmito stimulmi. 

Or. en 
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5.7.2016 A8-0213/95 

Pozmeňujúci návrh  95 

Martina Werner, Dario Tamburrano 

 

Správa A8-0213/2016 

Dario Tamburrano 

Označovanie energetickej účinnosti 

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

 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 3 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Ak členské štáty poskytujú 

akékoľvek stimuly na energeticky 

významný výrobok, na ktorý sa vzťahuje 

toto nariadenie a ktorý je špecifikovaný 

v delegovanom akte, musia sa zamerať na 

najvyššiu triedu energetickej účinnosti 

stanovenú v príslušnom delegovanom akte. 

3. Ak členské štáty poskytujú 

akékoľvek stimuly na energeticky 

významný výrobok, na ktorý sa vzťahuje 

toto nariadenie a ktorý je špecifikovaný v 

delegovanom akte, musia sa zamerať na 

najvyššiu triedu energetickej účinnosti 

stanovenú v príslušnom delegovanom akte. 

Takéto stimuly musia byť dostupné pre 

domácnosti s nízkymi príjmami. Členské 

štáty stanovia kritériá s cieľom 

zabezpečiť, aby bola podstatná časť 

všetkých finančných stimulov zameraná 

na tieto domácnosti s nízkymi príjmami. 

Or. en 
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5.7.2016 A8-0213/96 

Pozmeňujúci návrh  96 

Martina Werner, Dario Tamburrano 

 

Správa A8-0213/2016 

Dario Tamburrano 

Označovanie energetickej účinnosti 

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

 

Návrh nariadenia 

Článok 6 – odsek 13 a (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 13a. V prípade preukázaného nesúladu 

výrobku s požiadavkami stanovenými v 

tomto nariadení a jeho príslušnými 

delegovanými aktmi majú zákazníci právo 

bezplatne vrátiť výrobok predajcovi a od 

dodávateľa získať plnú náhradu pôvodnej 

kúpnej ceny. 

 Poskytovatelia v spolupráci s orgánmi 

dohľadu nad trhom v súlade s platnými 

predpismi v oblasti práv spotrebiteľov 

vynaložia maximálne primerané úsilie 

na to, aby nadviazali kontakt s dotknutými 

spotrebiteľmi. 

Or. en 

 


