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Predlog uredbe 

Uvodna izjava 18 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(18) Za spodbujanje energijske 

učinkovitosti, blažitve podnebnih 

sprememb in zaščite okolja bi moralo biti 

državam članicam omogočeno, da uvedejo 

spodbude za uporabo energijsko 

učinkovitih izdelkov. Države članice se 

lahko same odločijo, kakšna bo narava teh 

spodbud. Take spodbude bi morale biti 

skladne s pravili Unije o državni pomoči in 

ne bi smele ustvarjati neupravičenih tržnih 

ovir. Ta uredba ne vpliva na izid prihodnjih 

postopkov glede državnih pomoči, ki bi se 

lahko glede teh spodbud začeli v skladu s 

členoma 107 in 108 Pogodbe o delovanju 

Evropske unije. 

18. Za spodbujanje energijske 

učinkovitosti, blažitve podnebnih 

sprememb in zaščite okolja bi moralo biti 

državam članicam omogočeno, da uvedejo 

spodbude za uporabo energijsko 

učinkovitih izdelkov. Države članice se 

lahko same odločijo, kakšna bo narava teh 

spodbud, in bi morale poskrbeti, da bi bile 

dostopne gospodinjstvom z nizkimi 

dohodki in bolj osredotočene nanje, s 

čimer bi zmanjšali energetsko revščino.  

Take spodbude bi morale biti skladne s 

pravili Unije o državni pomoči in ne bi 

smele ustvarjati neupravičenih tržnih ovir. 

Ta uredba ne vpliva na izid prihodnjih 

postopkov glede državnih pomoči, ki bi se 

lahko glede teh spodbud začeli v skladu s 

členoma 107 in 108 Pogodbe o delovanju 

Evropske unije. 
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3. Kadar države članice omogočijo 

spodbude za izdelek, povezan z energijo, ki 

je zajet v tej uredbi in naveden v 

delegiranem aktu, je cilj teh spodbud 

doseganje najvišjega razreda energijske 

učinkovitosti, določenega v veljavnem 

delegiranem aktu. 

3. Kadar države članice omogočijo 

spodbude za izdelek, povezan z energijo, ki 

je zajet v tej uredbi in naveden v 

delegiranem aktu, je cilj teh spodbud 

doseganje najvišjega razreda energijske 

učinkovitosti, določenega v veljavnem 

delegiranem aktu. Te spodbude so 

dostopne gospodinjstvom z nizkimi 

dohodki. Države članice vzpostavijo 

merila, s katerimi zagotovijo da je tem 

gospodinjstvom namenjen velik del 

finančnih spodbud. 

Or. en 
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 13a. Če se dokaže, da proizvod ni v 

skladu z zahtevami iz te uredbe in njenih 

delegiranih aktov, ga lahko potrošniki 

brezplačno vrnejo prodajalcu, dobavitelj 

pa jim v celoti povrne znesek v višini 

prvotne nakupne cene. 

 Dobavitelji si v sodelovanju z organi za 

tržni nadzor razumno prizadevajo, da v 

skladu z veljavnim pravom o varstvu 

potrošnikov stopijo v stik s sprizadetimi 

potrošniki.  

Or. en 

 


