
 
Objaśnienie nowych etykiet efektywności energetycznej
 
Bruksela, 11 marca 2019 r. 

Komisja Europejska - Zestawienie informacji

Jakie zmiany przyjęła Komisja? Kiedy nowe etykiety pojawią się w sklepach? Jak
wyglądają?

1.

Komisja zatwierdziła dziś ostateczną formę i wygląd nowych etykiet efektywności energetycznej dla 6
grup produktów:

5 grup produktów gospodarstwa domowego objętych „zmienioną skalą”:-
1) zmywarek do naczyń;
2) pralek i pralko-suszarek;
3) chłodziarek, w tym lodówek do przechowywania wina;
4) lamp;
5) wyświetlaczy elektronicznych, w tym monitorów telewizyjnych i cyfrowych wyświetlaczy
treści;
 

nowej grupy produktów w odniesieniu do urządzeń chłodniczych z funkcją sprzedaży
bezpośredniej (tzw. „ lodówek komercyjnych”) używane w sklepach i automatach.

-

 

Nowe etykiety będą widoczne dla europejskich konsumentów w sklepach stacjonarnych i internetowych
od 1 marca 2021 r. W 2021 r. uruchomiona zostanie ogólnounijna kampania informacyjna skierowana
do obywateli UE.

 

Nowym elementem tych etykiet jest kod QR, dzięki któremu konsumenci będą mogli uzyskać
dodatkowe, oficjalne (niekomercyjne) informacje po zeskanowaniu kodu zwykłym smartfonem. Dane te
są wprowadzane przez producentów do unijnej bazy danych EPREL, która w najbliższych miesiącach
stanie się dostępna dla wszystkich obywateli Europy. Sektor prywatny i różne organizacje pozarządowe
również opracowują aplikacje, które będą jeszcze bardziej pomocne w dokonywaniu wyboru
zakupowych (np. pomagają obliczać zwrot z inwestycji i porównywać różne produkty).

W zależności od produktu etykiety efektywności energetycznej pokażą za pomocą intuicyjnych
piktogramów nie tylko zużycie energii elektrycznej, ale także inne informacje dotyczące i niedotyczące
energii pozwalające porównywać produkty i dokonywać bardziej świadomych wyborów, np. informacje
na temat zużycia wody na cykl prania, pojemności, emitowanego hałasu itp.

 

https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and-requirements/energy-label-and-ecodesign/european-product-database-energy-labelling_en
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Dlaczego Komisja przechodzi na jednolitą etykietę efektywności energetycznej o skali
„od A do G”?

2.

Od 1995 roku unijna etykieta efektywności energetycznej w pełni się sprawdziła: 85 proc.
konsumentów europejskich korzysta z niej przy zakupie. Stała się również siłą napędową
innowacyjnych zmian w przemyśle i konkurencji ze względu na stopniowe wprowadzanie na rynek
nowych produktów o coraz wyższych klasach energetycznych. Chociaż początkowo większość modeli
plasowała się w najniższych klasach (tj. E, F, G), nowe modele klasyfikowano coraz wyżej, aż doszło do
obecnej sytuacji, w której większość produktów znajduje się w najwyższych klasach (A+++, A++, A+)
i żaden produkt nie znajduje się obecnie w najniższych klasach (w niektórych przypadkach nawet A).
Paradoksalnie sukces ten utrudnia obecnie konsumentom odróżnienie najbardziej wydajnych
produktów: sądzą oni, że, kupując produkt klasy A+, wybierają spośród najbardziej wydajnych
produktów na rynku, podczas gdy w rzeczywistości kupują niekiedy produkt przeciętny lub nawet jeden
z najmniej wydajnych.

Aby pogłębić świadomość konsumencką i ułatwić porównywanie produktów, UE postanowiła wrócić w
przyszłości do skali „od A do G”. W 2017 r. Komisja przyjęła zmieniony system etykietowania
energetycznego, obejmujący:

powrót do dobrze znanych i skutecznych etykiet o skali „od A do G” dla produktów
energooszczędnych oraz procedurę przeliczania skali dla każdej z obecnych etykiet.

-

cyfrową bazę danych nowych produktów energooszczędnych umożliwiającą rejestrowanie online
wszystkich nowych produktów wprowadzanych do obrotu i zapewniającą większą przejrzystość
oraz łatwiejszy nadzór rynku przez organy krajowe.

-

Dzięki niej konsumenci otrzymają bardziej zrozumiałe i spójne informacje, które ułatwią im
rozpoznanie najbardziej efektywnych produktów.

 
Dlaczego powstała baza danych nowych produktów?3.

Oszacowano, że od 10 do 25 proc. produktów dostępnych na rynku nie jest w pełni zgodne ze
wszystkimi przepisami dotyczącymi etykietowania energetycznego oraz że niezgodności te powodują
utratę około 10 proc. potencjalnych oszczędności energii. Dzieje się tak częściowo ze względu na
trudności z egzekwowaniem przepisów przez krajowe organy nadzoru rynku, wynikające z
przedłużających się kontroli.

Aby zwiększyć skuteczność i efektywność kontroli zgodności, utworzono bazę danych do rejestracji
produktów (EPREL), w której producenci i importerzy muszą rejestrować swoje produkty, w tym całą
szczegółową dokumentację techniczną niezbędną do przeprowadzenia kontroli zgodności. Dzięki temu
kluczowe informacje są centralnie dostępne, co usprawnia kontrolę rynku.

W bazie danych dostępne będą również dla konsumentów i sprzedawców informacje dotyczące etykiet i
kluczowe informacje na temat produktów; ułatwi ona także cyfryzację etykiety efektywności
energetycznej.

 



Jakie korzyści płyną z etykietowania energetycznego i pakietów dotyczących
ekoprojektu?

4.

Wewnętrzne oszacowania Komisja wskazują, że dzięki tym nowym etykietom całkowita oszczędność
energii końcowej może sięgnąć 38 TWh rocznie do 2030 r., co odpowiada rocznemu zużyciu energii
elektrycznej przez Węgry. Pakiet dotyczący etykietowania energetycznego stanowi istotny wkład w
realizację unijnych celów w zakresie energii i klimatu.

Na początku lipca 2019 r. Komisja planuje przyjąć zestaw 11 rozporządzeń dotyczących ekoprojektu
(pakiet dotyczący ekoprojektu) obejmujących 6 grup produktów wraz z nowymi etykietami i 5
dodatkowych grup produktów (w przypadku których nie przewiduje się etykiet). Rozporządzenia w
sprawie ekoprojektu odnoszą się do aspektów uzupełniających etykietowanie energetyczne – określają
minimalne wymogi dotyczące takich aspektów jak zużycie energii w trybie czuwania, możliwość
naprawy, dostępność części zamiennych lub ułatwienie demontażu i recyklingu po zakończeniu cyklu
życia produktu, a tym samym przyczyniają się do wdrożenia gospodarki o obiegu zamkniętym.
Oczekuje się, że do 2030 r. ten nowy zestaw środków przyniesie dodatkowe roczne oszczędności
energii na poziomie 94 TWh, czyli więcej niż wynosi roczne zużycie energii elektrycznej w Belgii i
Luksemburgu.

 

A co z możliwością naprawy?5.
W planie prac dotyczącym ekoprojektu na lata 2016–2019[1] podkreślono znaczenie ekoprojektu dla
gospodarki o obiegu zamkniętym: przygotowując lub zmieniając środki wykonawcze, Komisja bardziej
systematycznie analizuje teraz aspekty związane z efektywnym gospodarowaniem zasobami, takie jak
trwałość, możliwość naprawy i modernizacji, zdolność do recyklingu i zawartość materiałów
pochodzących z recyklingu.

Zastosowano to do grup produktów tego pakietu, ale w „ siostrzanych” rozporządzeniach dotyczących
ekoprojektu. W środkach dotyczących ekoprojektu wprowadzono nowe wymogi dotyczące możliwości
naprawy i recyklingu urządzeń: dostępności części zamiennych, łatwej wymiany oraz dostępu do
informacji dotyczących naprawy i obsługi technicznej dla profesjonalnych podmiotów zajmujących się
naprawami – w doniesieniu do urządzeń chłodniczych, zmywarek do naczyń dla gospodarstw
domowych, pralek i pralko-suszarek dla gospodarstw domowych, wyświetlaczy elektronicznych i
urządzeń chłodniczych z funkcją sprzedaży bezpośredniej.

Nie są one włączone do przepisów dotyczących etykietowania energetycznego przyjętych w
omawianym pakiecie, ale zostaną ujęte w rozporządzeniach dotyczących ekoprojektu dla tych samych
produktów na początku lipca 2019 r. Oczekuje się, że wymogi te zostaną opublikowane w portalu Eur-
Lex we wrześniu 2019 r.
 

 

Czy kraje spoza UE przyjmują nasze etykiety?6.
Przegląd obowiązujących minimalnych norm w zakresie efektywności energetycznej (MEPS)
przeprowadzony w 2014 r. w niektórych państwach oraz programów etykietowania energetycznego
wykazał, że już wówczas 59 państw spoza UE stosowało etykiety energetyczne w odniesieniu do
urządzeń wykorzystujących energię (zob. rysunek poniżej).

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/201404_ieel_third_jurisdictions.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/201404_ieel_third_jurisdictions.pdf


 

 

Analogiczny przegląd przeprowadzony jednocześnie przez australijski Departament ds. Przemysłu
również wykazał, że imponująca liczb państw trzecich naśladuje etykietowanie stosowane w UE.

Unijna etykieta energetyczna stała się międzynarodowym symbolem efektywności energetycznej,
którego wpływ wyszedł daleko poza granice UE i sektor urządzeń, do którego się pierwotnie odnosił.
Znany w UE motyw kolorowych ułożonych poziomo strzałek oznaczających kategorie od A (zielona) do
G (czerwona) został użyty w krajach spoza Unii do oznaczania efektywności budynków, opon i
samochodów oraz innych rodzajów urządzeń konsumenckich lub komercyjnych. Na etykietach
energetycznych przyjętych na całym świecie pojawiają się elementy tego samego motywu – bardziej
lub mniej dokładnie skopiowane (większość krajów Ameryki Środkowej i Południowej, Afryki, wiele
krajów Bliskiego Wschodu, Rosja i inne kraje byłego Związku Radzieckiego), nieznacznie zmienione
(Chiny, Hongkong, Iran, Tunezja) lub podobne tylko pod względem kodu barwnego (Korea, Tajwan).
Niektóre przykłady przedstawiono poniżej.

 
Jakie przepisy obowiązują w odniesieniu do produktów energooszczędnych?7.

Produkty energooszczędne regulowane są obecnie przepisami dwóch aktów ramowych – dyrektywy i
rozporządzenia:

dyrektywy w sprawie ekoprojektu (2009/125/WE) – narzędzia umożliwiającego zwiększanie
efektywności energetycznej produktów;

-

rozporządzenia w sprawie etykietowania energetycznego (UE) 2017/1369 – narzędzia, dzięki
któremu konsument może rozpoznać produkty o największej wydajności.

-

Przyjęte na podstawie tych aktów środki dotyczące poszczególnych produktów pozwalają konsumentom
na zakup najbardziej energooszczędnych produktów i zapewniają europejskim przedsiębiorstwom
równe warunki działania.

Obecnie (oprócz nowych grup produktów w ramach pakietu dotyczącego etykietowania energetycznego
i przyszłego pakietu dotyczącego ekoprojektu, który ma zostać przyjęty w lipcu 2019 r.) na rynku
dostępne są następujące produkty energooszczędne:

14 grup produktów objętych przepisami dotyczącymi efektywności energetycznej i etykietowania
energetycznego: zmywarki do naczyń, pralki, suszarki bębnowe, chłodziarki, lampy, telewizory,
klimatyzatory, domowe urządzenia do gotowania, ogrzewacze, podgrzewacze wody, systemy
wentylacyjne przeznaczone do budynków mieszkalnych, szafy chłodnicze lub mroźnicze, miejscowe
ogrzewacze pomieszczeń i kotły na paliwo stałe;

-

9 grup produktów objętych wymogami w zakresie efektywności energetycznej (ale nie w zakresie
etykietowania energetycznego): proste dekodery, zasilacze zewnętrzne, silniki elektryczne, pompy
cyrkulacyjne, wentylatory przemysłowe, pompy do wody, komputery i serwery, transformatory

-

https://www.iea-4e.org/files/otherfiles/0000/0317/Int-Label-2013-desktop-v7b.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX:32009L0125
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/?uri=CELEX:32017R1369


elektroenergetyczne i produkty do ogrzewania powietrznego;

2 środki horyzontalne, obejmujące: zużycie energii elektrycznej przez produkty elektryczne i
elektroniczne w trybie czuwania/wyłączenia, pobór mocy przez urządzenia podłączone do sieci w
trybie czuwania.

-

 

W jaki sposób podejmuje się decyzje dotyczące energooszczędnych produktów?8.
W UE wszystkie środki w zakresie efektywności energetycznej są opracowywane w ramach
rygorystycznego i w pełni przejrzystego procesu, w ścisłej współpracy z zainteresowanymi stronami i
państwami członkowskimi na wszystkich etapach. Proces ten obejmuje:

dogłębną „analizę przygotowawczą” z udziałem zainteresowanych stron, dotyczącą aspektów
technicznych, ekonomicznych, środowiskowych i społecznych danej grupy produktów;

1.

szeroko zakrojone konsultacje z udziałem zainteresowanych stron (w tym przemysłu, organizacji
konsumenckich, ekologicznych organizacji pozarządowych, przedstawicieli państw członkowskich
itd.) na „forum konsultacyjnym”;

2.

ocenę skutków dla środowiska, przemysłu i konsumentów, po której następują dyskusje
ekspertów i głosowanie w komitecie z udziałem przedstawicieli państw członkowskich;

3.

ostateczną kontrolę ze strony Parlamentu Europejskiego i Rady, mogącą prowadzić do odrzucenia
środka (do tej pory nie miało to miejsca, co świadczy o silnym poparciu politycznym dla tych
środków).

4.

 

 

 

 Co dalej?9.
Po dzisiejszym przyjęciu przez Komisję aktów delegowanych, w których opisane są nowe etykiety,
Parlament Europejski i Rada mają prawo zgłosić sprzeciw w terminie dwóch miesięcy; w przypadku
braku sprzeciwu teksty aktów zostaną opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Od 1
marca 2021 r. nowe etykiety zostaną wprowadzone w sklepach i w internecie w całej Europie. W 2021
r. uruchomiona zostanie ogólnounijna kampania informacyjna skierowana do obywateli UE.

Ponadto na początku lipca 2019 r. Komisja planuje przyjąć zestaw 11 rozporządzeń dotyczących
ekoprojektu, obejmujących 6 grup produktów opatrzonych etykietami ze zmienioną skalą i nowymi
etykietami (zmywarki do naczyń, pralki i pralko-suszarki, chłodziarki, lampy, wyświetlacze
elektroniczne i lodówki komercyjne) oraz dodatkowych 5 grup produktów, dla których nie przewiduje
się etykiety (silniki elektryczne, zasilacze zewnętrzne, transformatory elektroenergetyczne, serwery i
produkty do przechowywania danych oraz sprzęt do spawania).



MEMO/19/1596 

 

 

Dodatkowe informacje
Akty delegowane przyjęte dziś przez Komisję:

1. ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) …/... w odniesieniu do etykietowania
energetycznego urządzeń chłodniczych
2. ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) …/... w odniesieniu do etykietowania
energetycznego źródeł światła
3. ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) …/... w odniesieniu do etykietowania
energetycznego wyświetlaczy elektronicznych
4. ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) …/... w odniesieniu do etykiet efektywności
energetycznej dla zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych
5. ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) …/... w odniesieniu do etykietowania
energetycznego pralek dla gospodarstw domowych i pralko-suszarek dla gospodarstw
domowych
6. ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) …/... w odniesieniu do etykietowania
energetycznego urządzeń chłodniczych z funkcją sprzedaży bezpośredniej
 

[1] Zob. „Plan prac dotyczący ekoprojektu na lata 2016–2019” (COM(2016) 773).

 

Kontakty z mediami:
Anna-Kaisa ITKONEN (+32 2 29 56186)
Lynn RIETDORF (+32 2 297 49 59)

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail
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