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Przewodnik dla sprzedawców

pralki
pralkosuszarki
zmywarki
chłodziarki
zamrażarki
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oświetlenia
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APPLiA Polska
ul. Włodarzewska 76d, 02-393 Warszawa
biuro@applia.pl
APPLiA– Producenci AGD to organizacja zrzeszająca producentów i importerów AGD w Polsce.
Od utworzenia w 2004 roku działa jako jedyna reprezentacja firm z dużego i małego AGD oraz
wentylatorów i klimatyzacji. Naszymi członkami jest 27 firm: Aged/Fore, Amica, Ariston, Atlantic,
Beko, BSH, Candy, Ciarko, Daikin, De’ Longhi, Electrolux, Franke, Gorenje, Jura, Kärcher, Maan,
Miele, MPM, Panasonic, Philips, SEBGroup, Samsung, Smeg, Teka, Vestel, Vorwerk, Whirlpool.
Dokument jest chroniony prawami autorskimi. Jakiekolwiek użycie Przewodnika lub jego części
wymaga akceptacji autora, APPLiA Polska.
Treść informacji w Przewodniku nie ma na celu zastąpienia obowiązujących przepisów, a w
razie wątpliwości zastosowanie ma prawo unijne oraz polskie. Podane informacje nie są
prawnie wiążące, a wiążącej interpretacji mogą dokonać jedynie sądy powszechne oraz Europejski Trybunał Sprawiedliwości.
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Dlaczego zmieniamy etykiety?
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Etykiety energetyczne to narzędzie stworzone przez Unię Europejską do promowania
urządzeń najbardziej przyjaznych dla środowiska. Są one rozpoznawane przez 93%
konsumentów w Unii.
Pierwsze naklejki wprowadzano dla chłodnictwa w latach 90, gdy w sprzedaży domi- nowała
klasa energetyczna E. Dzięki innowacyjności branży AGD sprzęt trafiał do coraz lepszych klas, a
gdy skala się skończyła, dodano kolejne ponad najwyższą klasę A, czyli A+, A++, A+++. W celu
zapewnienia miejsca na dalszy postęp technologiczny Unia Europejska zdecydowała
o likwidacji plusów i powrocie do pierwotnej skali od A do G.
Wdrożenie zmian przypada na rok 2021, ale nie będzie dotyczyło wszystkich grup
produktowych objętych etykietowaniem.

STRONA

Nowe reguły mają zapewnić lepszą czytelność etykiet dla konsumentów (eliminując plusy na
etykiecie) oraz zapewnić innowacyjność i miejsce dla jeszcze bardziej wydajnych pro- duktów w
przyszłości (pozostawienie „pustej”klasy A).
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Jakie grupy produktowe obejmie
zmiana w 2021 roku?
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Pralki

Pralkosuszarki

Zmywarki

Chłodziarki
i zamrażarki,
w tym
chłodziarki
do wina

Wyświetlacze
elektroniczne,
w tym
monitory
telewizyjne
i cyfrowe
wyświetlacze
treści

Lampy
i inne
źródła
światła

Kolejne urządzenia, takie jak kuchenki i piekarniki, okapy, suszarki do ubrań, odkurzacze, klimatyzatory,
podgrzewacze wody i urządzenia grzewcze otrzymają nowe etykiety dopiero za kilka lat.
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Co się zmienia?
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a

Znikają plusy
wciąż tak samo wydajne
produkty zostają
przyporządkowane do nowej
skali klas energetycznych na
etykietach (A-G)

e Wprowadzono skalę

klas
hałasu

STRONA

urządzenia najcichsze
otrzymają klasę A,
a najgłośniejsze klasę D

b

Pozostawia się
pustą klasę A
klasa A została dedykowana
dla zaawansowanych
sprzętów, które powstaną w
przyszłości

c

Umieszczone
kody QR
na etykiecie kierują do
internetowej karty
produktu w bazieEPREL

d Pojawiają się

nowe
piktogramy
piktogramy, czyli znaki
graficzne odzwierciedlają
cechy danego urządzenia

f Częściowo zmieniają się

zasady wyliczeń
parametrów urządzenia
podanych na etykiecie

Nie zmienia się!
Wydajność produktów!
Są one nadal tak samo przyjazne
dla środowiska, ale z nowymi
kolorami i klasami energetycznymi.
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Nowa etykieta bez plusów
– przeskalowanie
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Nowe unijne przepisy przywracają znaną sprzed prawie 20-stu lat skalę efektywności
energetycznej bez tzw. plusów, czyli od A do G. Pozwala to na większą czytelność
etykiety dla konsumentów.
Nadrzędna zasada przy przeskalowywaniu sprzętu zakłada, że klasa A pozostaje pusta
na moment wprowadzania przepisów. Takie wolne miejsca z założenia pozostawiono
dla nowych technologii w celu uniknięcia zbyt częstych przeskalowań. Oznacza to, że
najlepsze modele na rynku pod względem zużycia energii, czyli te z klasy A+++ mogą
trafić do klasy B lub niżej, do C. Pozostałe, czyli z klasy A++ lub A+ trafią do C, D, E, F, G.

Przeskalowanie na przykładzie
lodówek – sprzedaż w Polsce
100%

B

A+++

C

Uwaga:

80%
D
A++

60%

>

40%
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20%

E

A+
F

0%

2020

2021

Urządzenia wyposażone
w najnowocześniejsze technologie
mogą znajdować się w klasach
oznaczonych na żółto, pomarańczowo
lub czerwono, a nie tylko w klasach
z kolorem zielonym jak to miało
miejsce na starych etykietach.
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Kody QR
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Każda z nowych etykiet opatrzona będzie kodem QR, który po zeskanowaniu będzie
przekierowywał do dedykowanej strony internetowej z informacjami konsumenckimi dla
danego modelu. W tym miejscu będą dostępne także automatycznie generowane
elektroniczne etykiety oraz elektroniczne karty produktu.
Od 2019 roku wszystkie modele urządzeń objęte przepisami o etykietach energetycznych,
nowymi lub starymi (czyli np. także piekarniki, okapy, klimatyzatory lub urządzenia grzewcze) są
rejestrowane w unijnej bazie produktów z etykietami, tzw. EPREL. Każdy model ma swoją stronę
internetową z informacjami dla użytkowników. Każdy producent lub importer sam generuje
linki do takiej strony internetowej i umieszcza je na nowych etykietach w kodzie QR. Sprzęt ze
starymi etykietami, czyli bez kodu QR można wyszukać z poziomu samej bazy.

Uwaga:
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Udostępnienie kart w bazie
EPREL zastępuje dotychczasowy
obowiązek załączania kart
do każdego produktu.
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Baza EPREL
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EPREL, Europejska baza danych produktów podlegających pod etykietowanie
energetyczne jest internetową bazą danych służącą do rejestracji produktów.
Zarządza nią Komisję Europejską. Baza danych składa się z trzech części.
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Pierwsza część dedykowana jest producentom i zawiera narzędzie do rejestracji
modeli, gdzie wpisywane są dwa rodzaje informacji: publiczne oraz poufne,
dotyczące badań urządzeń.
Część druga jest przeznaczona dla organów nadzoru rynku i daje im dostęp do
informacji poufnych, które wprowadzają do niej producenci i importerzy.
Ostatnia część jest dostępna dla konsumentów. Znajdują się tam wybrane dane o
produktach.
Baza EPREL ma wspierać instytucje nadzoru rynku w szybkim wyłapywaniu
produktów, które nie spełniają wymogów prawa unijnego. Użyteczną funkcją jest
także możliwość połączenia bazy z apliakcjami, które w przyszłości pozwolą
konsumentom na łatwe porównywanie urządzeń.

Uwaga:

STRONA

Wszystkie produkty muszą zostać
zarejestrowane w bazie EPREL,
zanim będą mogły być
sprzedawane na rynku europejskim.

Nowe informacje na etykietach

Nowa etykieta nadal będzie dostarczać
informacji o cechach niezwiązanych z
energią, takich jak wydajność cyklu
prania, pojemność, zużycie wody lub
klasa emisji hałasu. Same piktogramy
zostały przeprojektowane tak, aby były
bardziej przejrzyste i zrozumiałe dla konsumentów.
Zużycie energii nie jest podawane już tylko w skali rocznej. W zależności od grupy
może ono dotyczyć konsumpcji prądu
podczas standardowych 100 cykli prania, czy zmywania lub w trakcie godziny
oglądania telewizji.
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Nowością dla wszystkich etykiet jest klasa
efektywności hałasu. Obok wartości producenci będą informowali o przyporządkowaniu jej do jednej z cyfr w skali od A do D.

Pojawia się czas trwania programu eko
– w przypadku pralek to całkiem nowy
program „eko 40-60”. Uproszczono także graficzny format samych etykiet, które
będą w większości czarnobiałe, podobnie
jak etykiety przed rokiem 2010. Zmienia się
sam rozmiar etykiety - 192x96 mm. Pozostają, jak do tej pory, informacje o pojemności oraz ładowności urządzenia, efektywności suszenia, zmywania lub prania.
Ponadto, przepisy wprowadzają nowe
metody pomiaru i obliczania służące do
określania informacji pokazywanych na
etykietach oraz w kartach informacyjnych.
Wyliczenia staną się bardziej złożone, co
częściowo wynika z rozszerzonych wymagań dotyczących ekoprojektu. Zmieniają
się także parametry programów urządzeń,
które służą do badaniawydajności sprzętu.

W przypadku pewnych grup produktowych zmiany są na tyle znaczące, że
część producentów zdecydowała się na
zastąpienie obecnych modeli nowymi. Z
kolei producenci, którzy zdecydowali
się kontynuować dany model także po 1
listopada będą musieli ponowie go
przebadać w laboratoriach na
potrzeby sporzą- dzenia nowej etykiety.
W obu przypadkach oznacza to ogromny nakład pracy w zespołach badań
i
rozwoju (R&D).

Uwaga:
w związku ze zmianą metodologii
niektóre parametry tego samego
modelu na starej i nowej etykiecie
mogą się nieznacznie różnić, np. mieć
różne zużycie energii lub nawet nieco
różną pojemność komór urządzenia
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Wymogi ekoprojektu
a tzw. „prawo do naprawy”
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Prawo do naprawy:

C
D
E

W produktach objętych nowymi etykietami wprowadzono równolegle „siostrzane”
przepisy unijne z zakresu minimalnych wymogów środowiskowych w projektowaniu
urządzeń, czyli tzw. ekoprojekt.

Unijne rozporządzenia wydawane są osobno dla każdej z kategorii produktowej i wprowadzają nową generację wymogów ekoprojektu. Pierwsza generacja ekoprojektu kilka lat
temu wycofała z produkcji urządzenia w klasie A sprawiając, że klasa A+ została najmniej
wydajną na rynku (np. w lodówkach, pralkach, zmywarkach). Druga generacja ekoprojektu wprowadza jeszcze bardziej wymagające parametry minimalnego zużycia energii (np.
częściowo wycofuje klasę A+ od roku 2024 ), wprowadza nowe wymogi informacyjne. W
nowych środkach dotyczących ekoprojektu po raz pierwszy wprowadzono wymogi dotyczące możliwości naprawy i recyklingu urządzeń, potocznie nazwanymi tzw. prawem do
naprawy.
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4

Obowiązek dostępności części
zamiennych przez 7 do 10 lat
od zakończenia produkcji
danego modelu
Udostępnianie części zamiennych
dla wszystkich serwisów oraz
konsumentów (jeżeli wymiana
nie ma wpływu na bezpieczeństwo
produktu)
Dostęp do informacji dotyczących
naprawy i obsługi technicznej
dla profesjonalnych podmiotów
zajmujących się naprawami

Wprowadzają wymóg maksymalnej
dostawy części zamiennych – 14
dni roboczych

Nowe wymogi ekoprojektu wejdą w życie 2021 r. oraz 2024 r.
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NOWE ETYKIETY
terminy

Etapy wdrażania nowych etykiet

A
B

ETAP 1

ETAP 2

ETAP 3do

01 XI 2020
28 II 2021

od 19 III 2021

30 XI 2021

obowiązkowe
załączanie przez
producenta dwóch
etykiet do sprzętu

eksponowanie
tylko nowej
etykiety
w sklepach

C
D
E
F
G

warunkowa sprzedaż
bez nowej etykiety
– tylko w przypadku
urządzeń dostarczonych
przed 1 XI 2020

14 dni roboczych
na zmianę etykiet

2021

2020

STRONA

1 XI 2020

1 III 2021

19 III 2021

1 XII 2021

1
01 XI 2020
28 II 2021
PRODUCENCI
I IMPORTERZY

Od 1 listopada 2020 roku producenci lub
importerzy, czyli tzw. dostawcy w grupach
AGD: lodówek, zamrażarek, chłodziarek do
wina, zmywarek, pralek oraz pralkosuszarek
powinni dołączać do urządzeń
wprowadzanych na rynek po dwie etykiety.
Sprzęt trafiający do dystrybucji będzie obowiązkowo zawierał obecną etykietę oraz tą nową,
zgodną z wymogami rozporządzeń delegowanych Komisji Europejskiej opublikowanych w
Unijnym Dzienniku Ustaw z 5 grudnia 2019 r.
Poza AGD zmiany obejmują także komercyjne
chłodziarki z funkcją sprzedaży bezpośredniej ,
oświetlenie wraz z osprzętem oraz wyświetlacze,
w tym TV i monitory. Okres przejściowy będzie
trwał 4 miesiące, czyli do końca lutego 2021 r.
Jest to pierwszy etap procesu przeskalowania
etykiet. Oczywiście nową etykietę można dołączać znacznie wcześniej, a co niektórzy gracze na
rynku zaczęli to robić od wiosny 2020 roku. W
ślad za drugą naklejką idzie wymóg ponownej
rejestracji modelu w bazie dla urządzeń z etykietą energetyczną, EPREL oraz sporządzanie nowej
karty produktu.

Uwaga:
służą wyłącznie temu, aby
sprzedawcy we właściwym
momencie mogli zamienić
starą etykietę na nową.
> Na produkcie pokazywana może
być
etykieta.
> Konsument może znaleźć nową
etykietę przed 1 marca razem z
dokumentacją w środku
zakupionego urządzenia.
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19 III 2021
SPRZEDAWCY

Kolejny etap przeskalowania dotyczy samych
sprzedawców. Ich obowiązkiem będzie
zamiana starych etykiet na te nowe na
ekspozycjach sklepowych oraz w sprzedaży
internetowej począwszy od 1 marca 2021 r.
Będą mieli na to
maksymalnie 14 dni
roboczych. Dlatego istotne
będzie, aby
zatroszczyli się oni o nowe etykiety
otrzymywane ze sprzętem.
Po tym terminie, czyli od 19 marca
praktycznie zakazane będzie eksponowanie
starych etykiet
na urządzeniach ze
wspomnianych
grup
produktowych.
Jednocześnie
niedozwolone
będzie
pokazywanie przy sprzedaży nowych
etykiet przed datą 1 marca 2021 r.

Sprzedawcy muszą jedynie eksponować nową
etykietę w sklepach i Internecie. Żadna
modyfikacja zawartości opakowania nie jest
wymagana dla jednostek znajdujących się już
w magazynie detalisty (dlatego etykiety w
paczkach przechowywanych produktów nie
muszą byćwymieniane).

Uwaga:
Sklepy nie mogą eksponować
nowych etykiet przed 1 marca 2021
roku.
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Na produkcie pokazywana może
być zawsze tylko jedna etykieta.

E

Nowe etykiety należy
przechowywać, aby potem móc je
sprawnie zamienić na
ekspozycjach od 1 marca 2021 r.

G
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30 XI 2021
WARUNKOWA
SPRZEDAŻ BEZ
NOWEJ ETYKIETY

Komisja Europejska przewidziała drobne
wyjątki od wspomnianych obowiązków.
Jeżeli producent nie zdecyduje się na
dołączanie nowych etykiet i wycofa dany model
z rynku do końca października 2020 roku, to
sprzedawcy będą mogli oferować taki sprzęt bez
nowej etykiety w swoich sklepach maksymalnie
do końca listopada 2021 roku. Warunkiem
dodatkowym jest zaistnienie zmiany norm
technicznych
dla danej grupy, ale w tym
przypadku zaszły one w większości z nich.
Producent może zdecydować się na wprowadzenie po 1 listopada 2020 roku nowych modeli
tylko z nową etykietą. W takim przypadku dystrybutor nie będzie mógł sprzedawać w sklepach
tych urządzeń przed datą 1marca 2021 r.
Sprzedaż na odległość lub przez Internet:
Strzałka z klasą wydajności produktu i zakresem klas efektywności oraz karta produktu
dla danego modelu powinny być uwidocznione
wraz informacjami o produkcie udostępnianymi
w Internecie. Szczegółowe wymagania dotyczące etykiety w sprzedaży na odległość i sprzedaży
internetowej są obszerne i powinny zostać zaczerpnięte z przepisów.

Materiały
marketingowe:
Jakakolwiek reklama wizualna
konkretnego produktu zawierająca
nową klasę efektywności
energetycznej nie może zostać
upubliczniona przed datą
1 marca 2021 r.
Katalogi mogą być
przygotowywane, ale nie mogą
być rozpowszechniane przed
tymi datami. To samo dotyczy
reklam w Internecie.
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Oszczędność energii
Do tej pory to świadome wybory konsumentów dawały impuls producentom do szukania kolejnych
innowacyjnych rozwiązań. W efekcie najpopularniejsze przed 20-stu laty lodówki w klasie energetycznej C
zostały zastąpione przez nowoczesne z klasą A+++, zużywające ok. 80% mniej energii elektrycznej.

-24%
A

-22%
A+

-32%
A++

-24%
A+++

A

-25%
A+

-30%
A++

Chłodziarki

Piekarniki

-60%

-60%

A+++

Chłodziarki
i zamrażarki
Zmiany:

Dodano ikonę hałasu
i klasę emisji hałasu A - D

1
1

kod QR

2

nazwa dostawcy lub znaktowarowy

3

identyfikator modelu dostawcy

C
D

4

skala klas efektywności energetycznej od A do G

E

5

D
E

klasa efektywności energetycznej ustalona
zgodnie z unijnym rozporządzeniem

6

roczne zużycie energii

F

7

suma pojemności komór mrożących
(jeżeli urządzenie chłodnicze niezawiera
komór mroźnych, pomijasię piktogram)

8

suma pojemności komór schładzania i komór
niemrożących (jeżeli urządzenie nie zawiera
komór mrożących ani komór schładzania, pomija
się piktogram)

9

poziom emitowanego hałasu oraz ustalona klasa
emisji hałasu

SUPPLIER2’S NAME

A
B
C

MODEL 3IDENTIFIER

5

B

4

G
6

XYZ kWh/annum

7

8

XYZ L
9

XY dB

10
2019/201
6

STRONA

10 numer unijnego rozporządzenia delegowanego
Komisji UE dla chłodnictwa z dnia 11 marca 2019 r.,
czyli „2019/2016”

XYZ L

AB CD

18

A
B

Klasa efektywności energetycznej dla chłodziarek jest określana na podstawie tzw. Indeksu efektywności energetycznej (IEE). IEE jest wylicza- ny w oparciu
o wiele parametrów urządzenia oraz na podstawie dedykowanej normy technicznej EN 62552. Zgodnie z wymogami ekopro- jektu od 2024 z produkcji
wycofane zostaną chłodziarki w klasie energetycznej Fi G.

F
G

Chłodziarki
do wina
Zmiany:

Dodano ikonę hałasu
i klasę emisji hałasu A - D

1
1
SUPPLIER’S2NAME

MODEL 3IDENTIFIER

A
B

5

B

2

nazwa dostawcy lub znaktowarowy

3

identyfikator modelu dostawcy

4

skala klas efektywności energetycznej od A do G

5

klasa efektywności energetycznej ustalona
zgodnie z unijnym rozporządzeniem

6

roczne zużycie energii

E

7

pojemność wyrażona w ilości butelek wina

F

8

poziom emitowanego hałasu oraz
ustalona klasa emisji hałasu

D

4

9

6

XYZ kWh/annum
7

XYZ
XYd8B
2019/201
6

AB CD

STRONA

kod QR

C

G

19

1

9

numer unijnego rozporządzenia delegowanego
Komisji UE dla chłodnictwa z dnia 11 marca 2019 r.,
czyli „2019/2016”

A
B
C
D
E
F
G

Pralki

A
kod QR

B

2

nazwa dostawcy lub znaktowarowy

3

identyfikator modelu dostawcy

4

skala klas efektywności energetycznej od A do G

C
D
E

5

klasa efektywności energetycznej ustalona
zgodnie z unijnym rozporządzeniem

1

Zmiany:

• Zużycie energii
określone jako ważone
zużycie na 100 cykli,
a nie roczne jak
do tej pory
• Nominalna pojemność
dla programu
„Eco 40-60”
• Ważone zużycie
wody na cykl
• Emisja hałasu tylko
podczas wirowania,
nie prania, dodatkowa
informacja na temat
klasy emisji hałasu
• Czas trwania programu
„Eco 40-60”

SUPPLIER2’S NAME

MODEL3IDENTIFIER

A
B
C
4

D

6

zużycie energii na 100 cykli prania

E

7

pojemność znamionowa dla pełnego cyklu prania

F

8

czas trwania cyklu prania

9

ważone zużycie wody na cykl prania

9

klasa efektywności wirowania

G
6

XYZ kWh

7

100

11 poziom emitowanego hałasu oraz ustalona klasa
emisji hałasu

8

XY,Z

kg

12 numer unijnego rozporządzenia delegowanego
Komisji UE dla chłodnictwa z dnia 11 marca 2019 r.,
czyli „2019/2016”

9

X:YZ

XY

11 A B CD

L

12
2019/201
4

10 ABCDEFG

20

B

5

XY dB

STRONA

1

Klasa efektywności energetycznej dla pralek jest określana na podstawie tzw. Indeksu efektywności energetycznej (IEE). IEE jest wyliczany dla programu
prania „Eko 40-60”. Program taki powinien umożliwiać pranie w temperaturze 40⁰C lub 60⁰C, w tym samym cyklu. Szczegóły programu, w tym
załadunki przy testach (pełny, ½ , ¼ ) są podane w siostrzanym rozporządzeniu unijnym dotyczącym ekoprojektu dla pralek oraz dedykowanej normie
technicznej EN60456.
Niektóre wartości podawane na etykiecie podlegają także pod kryteria ekoprojektu, które określają minimalną klasę efektywności prania, wirowania,
maksymalne dopuszczalne zużycie oraz maksymalny czas trwania programu Eko. Zgodnie z wymogami ekoprojektu od 2024 z produkcji wycofane
zostaną pralki w klasie energetycznej Fi G.

F
G

Pralkosuszarki

A
kod QR

B

2

nazwa dostawcy lub znaktowarowy

3

identyfikator modelu dostawcy

4

skale klas efektywności energetycznej do A do G
dla pełnego cyklu (po lewej stronie) i dla cyklu
prania (po prawej stronie)

C
D
E

1

Zmiany:

• Zużycie energii
określone jako ważone
zużycie na 100 cykli
• Pojemność oraz zużycie
wody dla pełnego cyklu
dla cyklu pranie
• Emisja hałasu tylko
podczas wirowania,
dodatkowa informacja
na temat klasy emisji
hałasu
• Czas trwania dla pełnego
cyklu dla cyklu pranie

SUPPLIE2R’S NAME

MODEL3IDENTIFIER

A

A

B

B

C
D

5
4

C

5

klasa efektywności energetycznej pełnego cyklu
(po lewej stronie) oraz cyklu prania
(po prawej stronie)

6

ważone zużycie energii na 100 cykli dla pełnego cyklu
(po lewej stronie)

7

ważone zużycie energii na 100 cykli dla cyklu prania
(po prawej stronie);

8

pojemność znamionowa dla pełnegocyklu
(po lewej stronie) i dla cyklu prania (po prawej stronie)

XY,Z kg

9

ważone zużycie wody na cykl dla pełnego cyklu
(po lewej stronie) i cyklu prania (po prawej stronie)

9

XY L

10 czas trwania cyklu przy pojemności znamionowej
dla pełnego cyklu (po lewej stronie)
i dla cyklu prania (po prawej stronie)

10

X:YZ

E

E

F

F

G

G
6XYZ kWh

XY,Z kg

ABCDEFG

5

8

XY dB

12

A B CD

D

100

11 klasa efektywności wirowania
13
2019/201
4

11

4

XYZ7kWh

100

X:YZ

21

C
D

XY L

STRONA

1

12 poziom hałasu klasa emisji hałasu w fazie
wirowania programu „eco 40–60”
13 numer unijnego rozporządzenia delegowanego Komisji UE
dla pralnictwa z dnia 11 marca 2019 r., czyli „2019/2014”

Format etykiety dla tej kategorii nie zmienił się od 1996 roku (do niedawna funkcjonowały tu tzw. paski). Z uwagi na fakt, że sprzęt ten często jest
wykorzystywany tylko do prania zdecydowano się na pokazywanie dwóch skali na etykiecie. Zgodnie z wymogami ekoprojektu od 2024 z produkcji
wycofane zostaną pralkosuszarki w klasie energetycznej Fi G.

F
G

Zmywarki

A
1

kod QR

B

2

nazwa dostawcy lub znaktowarowy

3

identyfikator modelu dostawcy

4

skala klas efektywności energetycznej od A do G

C
D
E

5

klasa efektywności energetycznej

6

zużycie energii w programie Eko na 100 cykli

7

pojemność znamionowa wyrażona jako
liczba standardowych kompletów naczyń,
w programie Eko

8

zużycie wody w programie Eko w litrach na cykl

9

czas trwania programu Eko

1

Zmiany:

• Zużycie energii
w programie Eko
na 100 cykli
• Zużycie wody
w programie Eko
• Czas trwania
programu Eko
• Emisja hałasu oraz
dodatkowa informacja
na temat klasy emisji
hałasu

SUPPLIER2’S NAME

MODEL3IDENTIFIER

A
B

5

B

C
4

D
E

F
G
6

XYZ kWh

10 emisja hałasu oraz klasa emisji hałasu

100

11 numer unijnego rozporządzenia delegowanego
Komisji UE dla zmywarek z dnia 11 marca 2019 r.,
czyli „2019/2017”
7

8

XY

x

XYdB

9

10

STRONA

AB CD

L

11
2019/201
7

X:YZ

22

XY,Z

Klasa efektywności energetycznej dla zmywarek jest określana na podstawie tzw. Indeksu efektywności energetycznej (IEE). IEE jest wyliczany dla programu
zmywania „Eko”, przy czym producent ma swobodę w projektowaniu tego programu – ważne jest, aby był skuteczny. Szczegóły badań urządzeń i
wydajności określone są rozporządzeniu unijnym dotyczącym ekoprojektu dla pralek oraz dedykowanej normie technicznej EN 60436. Zgodnie z
wymogami ekoprojektu od 2024 z produkcji wycofane zostaną zmywarki w klasie energetycznej Fi G.

F
G

Telewizory
i wyświetlacze
elektroniczne

A
1
MODEL3IDENTIFIER

SUPPL2
IER’S NAME

A
B
Zmiany:

5

kod QR

B

2

nazwa dostawcy lub znaktowarowy

3

identyfikator modelu dostawcy

4

skala klas efektywności energetycznej od A do G

C
D
E

5

klasa efektywności energetycznej podczas
odtwarzania w trybie SDR

C
4

D

• Zużycie energii określone
na 1000 godzin pracy
• Wskazanie zużycia
energii w trybie HRD,
wysokiego zakresu
dynamiki na 1000
godzin pracy
• Usunięto ikony
informujące o mocy
urządzenia oraz
obecności tzw. twardego
przełączenia
• Rozdzielczość ekranu
w pikselach

F

G
6

XYZ kWh/1000h

zużycie energii w kWh na 1000 godzin podczas
odtwarzania w trybie SDR

7

klasa efektywności energetycznej podczas
odtwarzania w trybie HDR

8

zużycie energii w kWh na 1000 godzin podczas
odtwarzania w trybie HDR

9

średnica ekranu w centymetrach i calach
oraz wyrażona w pikselach rozdzielczość
w poziomie i pionie

10 numer unijnego rozporządzenia delegowanego
Komisji UE dla wyświetlaczy elektronicznych
z dnia 11 marca 2019 r., czyli „2019/2013”

7 A B CDEFG

8

XYZ

kWh /1000h

WXYZ px

10
2019/201
3

WXYZ px

23

6

E

9

STRONA

B

1

Dodatkowe szczegółowe wymagania dotyczące wyświetlaczyelektronicznych:
•

dostawca drukuje lub nakleja kolorową etykietę na opakowaniu

•

jeżeli produkt w punkcie sprzedaży jest eksponowany w opakowaniu (tzn. nie jest wyjęty z opakowania), sprzedawca musi zapewnić widoczność
etykiety dla konsumenta (tzn. strona opakowania z etykietą musi być widoczna)

F
G

Źródła
światła
Zmiany:

A

SUPPLIER’S NAME
MODEL IDENTIFIER 2

1

Brak

A
B
C
D

W przypadku
oświetlenia
terminy
wprowadzenia nowych etykiet są przesunięte o 6 miesięcy, czyli:
•1 maja 2021 to czas rozpoczęcia
stosowania okresu przejściowego i załączania dwóch etykiet
•1 września 2021 –zamiana etykiet w
sklepach

6

B

3

E
F
G

•Produkty wprowadzone tylko ze starą
etykietą mogą być sprzedawane
w
sklepach do 28 lutego 2023 roku

7

WXYZ

STRONA

kWh/1000h

24

Insert here
5
product
QR code

2019/2015

4

1

kod QR

B

2

nazwa dostawcy lub znaktowarowy

3

skala klas efektywności energetycznej od A do G

4

zużycie energii wyrażone w kWh energii elektrycznej
zużywanej przez 1 000 godzin przez źródło światła
w trybie włączenia

C
D
E

5

kod QR

6

klasa efektywności energetycznej

7

numer unijnego rozporządzenia delegowanego
Komisji UE dla źródeł światła z dnia 11 marca 2019 r.,
czyli „2019/2015”

F
G

Włodarzewska 76D

biuro@applia.pl

02-393 Warszawa

@applia_pl

+48 22 668 84 95

www. a p p l i a . p l

