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Etykiety energetyczne są kluczowym narzędziem służącym 
informowaniu konsumentów o efektywności energetycznej 
szerokiej gamy produktów. Jest zatem istotne, żeby, 
zgodnie z zapisami prawa, etykiety te były wyraźnie 
widoczne w punktach sprzedaży. 

Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw 
wspiera realizację polityk UE poprzez finansowanie 
projektów, które rozpowszechniają informacje na temat 
poprawnego prezentowania etykiet w różnego typu 
sklepach detalicznych w całej Unii.

Sergio Ferreira
Project Advisor
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Dlaczego etykiety energetyczne

są ważne?
Zrównoważony rozwój, a zwłaszcza oszczędzanie energii, stały się istotnymi celami 
polityki UE i świata. Efektywność energetyczna jest niezbędna, aby ograniczyć globalne 
ocieplenie, zmniejszyć koszty energii oraz zmniejszyć uzależnienie od importu paliw. 
Energooszczędna gospodarka jest bardziej opłacalna, tworzone są nowe miejsca pracy, 
a także przyczynia się do rozwoju społeczeństwa.

Detaliści i konsumenci mają tutaj do odegrania zasadniczą rolę. Wybierając i promując 
energooszczędne produkty sprawiają, że producenci muszą brać pod uwagę ich 
parametry energetyczne. Efektywność energetyczna stała się obecnie bardzo cenionym 
atrybutem urządzeń, a udział urządzeń energooszczędnych w rynku staje się coraz 
większy. Badania pokazują, że konsumenci są gotowi zapłacić za wyższą wydajność 
energetyczną. Oczekują jednak uzyskania oszczędności energii, a także prawa  
do informacji.

Jedną z najbardziej udanych polityk w tym zakresie jest unijny system etykiet 
energetycznych. Obecnie obejmuje on 20 kategorii produktów, a będzie ich więcej. 
Etykiety energetyczne są obowiązkowe. Są one dostarczane bezpośrednio przez 
producentów, a sprzedawcy są zobligowani do udostępniania ich w punktach sprzedaży 
(sklepy fizyczne i internetowe). Etykiety prezentują nie tylko informacje dotyczące 
charakterystyki energetycznej produktów, ale również inne ważne aspekty, jak np. 
pojemność, hałas.

Badania ewaluacyjne pokazują, że etykiety energetyczne "są opłacalne, 
generują korzyści dla konsumentów i gospodarek europejskich". 

Jedynym istotnym warunkiem udanego wprowadzenia energooszczędnych produktów 
na rynek jest prawidłowe prezentowanie etykiet energetycznych konsumentom. 

Poradnik ten zawiera przegląd zobowiązań prawnych nałożonych na poszczególnych 
uczestników rynku, ze szczególnym naciskiem na detalistów. Opisuje on także główne 
cechy istniejących etykiet energetycznych.
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Korzyści dla detalistów płynące z pełnego prezentowania etykiet energetycznych w punktach 
sprzedaży: 

  Nie tylko spełnienie rygorystycznych wymogów prawnych, ale także
  Uzyskanie zadowolenia klientów dzięki dostarczaniu im czytelnych informacji, 
  Lepsza jakość sprzedaży i obsługi klienta,
  Większy udział potencjalnych klientów i zwiększenie sprzedaży. 

Ustawodawstwo
 
 

Od stycznia 2016 r. unijna polityka etykietowania energetycznego realizowana jest  
za pomocą poniższych zapisów prawnych.

Ramowe i przekrojowe

  Dyrektywa 2010/30/EU z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie wskazania poprzez 
etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie, zużycia energii oraz innych 
zasobów przez produkty związane z energią.

  Rozporządzenie Delegowane Komisji (EU) Nr 518/2014 z dnia 5 marca 2014 r.  
w odniesieniu do etykietowania produktów związanych z energią w internecie.

Dotyczące konkretnych produktów

 Klimatyzatory: Rozporządzenie Delegowane Komisji Nr 626/2011 z dnia 4 maja 2011 r.
  Piekarniki: Rozporządzenie Delegowane Komisji Nr 65/2014 z dnia 1 października 2013 r.
 Okapy: Rozporządzenie Delegowane Komisji Nr 65/2014 z dnia 1 października 2013 r.
 Lampy: Rozporządzenie Delegowane Komisji Nr 874/2012 z dnia 12 lipca 2012 r.
 Oprawy oświetleniowe: Rozporządzenie Delegowane Komisji Nr 874/2012 z dnia 12 lipca 

    2012 r.
 Telewizory: Rozporządzenie Delegowane Komisji Nr 1062/2010 z dnia 28 września 2010 r.
 Ogrzewacze pomieszczeń, ogrzewacze wielofunkcyjne oraz zestawy zawierające ogrzewacz

      pomieszczeń lub ogrzewacz wielofunkcyjny, regulator temperatury i urządzenie słoneczne:  
      Rozporządzenie Delegowane Komisji Nr 811/2013 z dnia października 18 lutego  
    2013 r.
 Kotły na paliwo stałe oraz zestawy: Rozporządzenie Delegowane Komisji 2015/1187 z dnia 

    27 kwietnia 2015 r.
 Miejscowe ogrzewacze pomieszczeń: Rozporządzenie Delegowane Komisji 2015/1186 z dnia  

    24 kwietnia 2015 r.
 Podgrzewacze wody, zasobniki ciepłej wody użytkowej oraz zestawy zawierające podgrzewacz wody  

      i urządzenie słoneczne: Rozporządzenie Delegowane Komisji Nr 812/2013 z dnia  
    18 lutego 2013 r.
 Zmywarki: Rozporządzenie Delegowane Komisji Nr 1059/2010 z dnia 28 września 2010 r.
 Lodówki i zamrażarki: Rozporządzenie Delegowane Komisji Nr 1060/2010 z dnia  

    28 września 2010 r.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32010L0030
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.147.01.0001.01.ENG


Etykiety energetyczne urządzeń: Przewodnik dla detalistów Etykiety energetyczne urządzeń: Przewodnik dla detalistów10 11

  Suszarki bębnowe: Rozporządzenie Delegowane Komisji Nr 392/2012 z dnia 1 marca  
2012 r.

 Pralki: Rozporządzenie Delegowane Komisji Nr 1061/2010 z dnia 28 września 2010 r.
  Pralko-suszarki: Dyrektywa 96/60/EC z dnia 19 września 1996 r.
  Odkurzacze: Rozporządzenie Delegowane Komisji Nr 665/2013 z dnia 3 maja 2013 r.
  Systemy wentylacyjne budynków mieszkalnych: Rozporządzenie Delegowane Komisji Nr 

1254/2014 z dnia 11 lipca 2014 r.
 Profesjonalne szafy chłodnicze: Rozporządzenie Delegowane Komisji 2015/1094 z dnia  

    5 maja 2015 r.
 Opony: Rozporządzenie Komisji Nr 1222/2009 z dnia 25 listopada 2009 r.

Wszystkie teksty prawne w formie rozporządzeń są stosowane bezpośrednio w 28 państwach członkowskich UE  
i nie muszą być transponowane na poziomie krajowym. Dostępne są one we wszystkich językach narodowych.

Pełny wykaz aktów prawnych, aktualizacje oraz lista najczęściej zadawanych pytań dostępne są na stronie 
internetowej Komisji Europejskiej:  
http://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/energy-efficient-products

Standard etykiety energetycznej

Wszystkie etykiety energetyczne łączy 
porównywalny układ oraz zasady rankingu 
efektywności energetycznej, oznaczonej literą 
alfabetu. Prezentowane są również dodatkowe 
informacje, jak np. pojemność, hałas. 
Wszystko to z użyciem neutralnych językowo 
piktogramów.

Podstawą klasyfikacji jest 7-stopniowa skala 
od A (kolor zielony, najbardziej efektywna) 
do G (kolor czerwony, najmniej efektywna 
energetycznie). Niektóre etykiety mają 
dodatkowe klasy, takie jak A +, A ++ i A +++.
Przypis: urządzenia, które są w magazynie, wprowadzone do obrotu
przed wejściem w życie wspomnianych przepisów mogą być
opatrzone starą wersją etykiet energetycznych (może tak być  
w przypadku klimatyzatorów, pieców kuchennych, lodówek,
zamrażarek, pralek, zmywarek i suszarek bębnowych). Stare etykiety  
powinny jednak powoli znikać z rynku. 

Obowiązki dostawców urządzeń (producenci, importerzy)

  Dostarczenie poprawnie wypełnionych etykiet wraz z produktami wprowadzanymi 
na rynek. Zarówno wydrukowane etykiety, jak również ich wersja elektroniczna, 
powinny być udostępniane i dostarczane detalistom bezpłatnie1.

  Dostarczenie detalistom kart produktu, które zawierają bardziej szczegółową 
specyfikację techniczną, zgodną z zapisami określonymi w rozporządzeniu  
dla każdego produktu.

  Upewnienie się, że każda reklama produktu objętego obowiązkiem etykietowania 
energetycznego, w której zawarta jest cena lub informacje odnośnie energii, zawiera 
także klasę energetyczną urządzenia.

  Wprowadzenie informacji na temat zużycia energii lub odniesienie do klasy 
efektywności energetycznej we wszystkich technicznych materiałach przeznaczonych 
do użytkowników końcowych (instrukcje obsługi, broszury...). 

Obowiązki detalistów i sprzedawców

  Upewnienie się, czy etykiety energetyczne są prezentowane dla wszystkich modeli 
produktów, dostępnych zarówno w sklepach fizycznych, jak i internetowych,  
w sposób umożliwiający konsumentom ich zobaczenie przed dokonaniem zakupu.

  Upewnienie się, że karty produktu poszczególnych urządzeń są dostępne  
dla konsumentów, np. wraz z broszurami lub wraz z dołączoną dokumentacją 
techniczną. Karta produktu powinna być również dostępna on-line.

  Powstrzymanie się od prezentowania jakichkolwiek innych mylących etykiet  
lub informacji na temat produktów, które nie są zgodne z obowiązującymi 
przepisami.

  Upewnienie się, że każda reklama produktu objętego obowiązkiem etykietowania 
energetycznego, w której zawarta jest cena lub informacje odnośnie energii, zawiera 
także klasę energetyczną urządzenia.

  Wprowadzenie informacji na temat zużycia energii lub odniesienie do klasy 
efektywności energetycznej we wszystkich technicznych materiałach przeznaczonych 
do użytkowników końcowych (instrukcje obsługi, broszury...).

1  Szablony etykiet energetycznych dostępne są na: https://ec.europa.eu/energy/en/energy-labelling-tools 

http://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/energy-efficient-products
https://ec.europa.eu/energy/en/energy-labelling-tools
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Obowiązki państw członkowskich UE

Za realizację tych postanowień odpowiedzialne są władze krajowe. Odpowiadają one 
również za prowadzenie działań weryfikacyjnych oraz podejmowanie działań  
w przypadku braku zgodności. 

Weryfikacja i kontrola działań prowadzonych przez władze 
krajowe oraz inne podmioty  (projekty unijne, organizacje 
społeczeństwa obywatelskiego, itp.) wzrosła w ciągu 
ostatnich lat. Producenci i detaliści, którzy nie przestrzegają 
przepisów mogą ponieść tego konsekwencje finansowe, 
a przypadek może zostać udostępniony opinii publicznej. 
Może to doprowadzić do znaczącego wpływu na wizerunek 
firmy.

Przestrzeganie przepisów 
jest ważne

Etykietowanie
energetyczne

dla sklepów fizycznych

Lokalizacja etykiety

Konsumenci powinni mieć etykiety w zasięgu wzroku – przeważnie na froncie  
lub górze urządzenia. Poniższe przykłady są błędne:

Etykieta 
zasłonięta

Etykieta 
wewnątrz 
produktu

Detaliści muszą zagwarantować w punkcie sprzedaży 
ekspozycję drukowanych etykiet energetycznych  
„w widoczny i czytelny sposób". Muszą być one dopasowane 
do modeli produktów, których dotyczą, oraz zgodne  
z zasadami określonymi w konkretnej regulacji z zakresu 
etykietowania energetycznego.

Etykiety energetyczne muszą 
być prezentowane w sklepie
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Etykieta musi być widoczna dla wszystkich modeli produktów prezentowanych 
konsumentom, również dla tych, które są oferowane w punktach sprzedaży  
w pudełkach. Nie ma wymogu naklejania etykiety, ale musi być ona wyraźnie widoczna 
na zewnątrz każdego opakowania.

Format etykiety

Etykiety muszą być dokładnie takie, jak dostarczają je producenci. Nie mogą być 
zmieniane kolorystycznie, ani przerabiane. Poniższe przykłady są błędne:

Dostępność karty produktu

Przepisy prawne określają, że karta produktu (zawierająca dalsze szczegóły techniczne 
odnośnie efektywności produktów) powinna być dostępna wraz z broszurą dotyczącą 
produktu lub w innych materiałach, w momencie sprzedaży użytkownikom końcowym.

Etykieta 
z tyłu 

produktu

Etykieta 
“zafoliowa-

na”

Czarno 
-biała kopia

Etykieta 
wykonana 
samodziel-

nie

Oznacza to, że konsumenci mają prawo do żądania udostępnienia karty produktu  
w sklepie.

Doświadczenie pokazuje, że obowiązek ten nie jest powszechnie znany wśród 
sprzedawców. Szkolenie personelu wydaje się więc ważne w tej kwestii.

Najczęściej spotykane problemy

W latach 2013-2015, w ramach projektu MarketWatch przeprowadzono trzy rundy 
inspekcji sklepów, obejmujące ponad 400 sklepów fizycznych w 11 krajach UE 
(sprawdzono ponad 45.000 etykiet energetycznych)2.

Wyniki podkreślają te obszary, w których zgodność z przepisami etykietowania 
energetycznego jest najsłabsza. W sumie partnerzy projektu zidentyfikowali ponad 
10.000 niezgodności: 
  Pierwszym problemem jest brak etykiet. Większość z nich dotyczyła takich grup 

produktów jak klimatyzatory, telewizory i piece kuchenne. Brak etykiet był też 
bardzo często stwierdzany w przypadku produktów sprzedawanych w pudełkach. 

  Drugim najważniejszym źródłem niezgodności był niewłaściwy format etykiety  
lub jej miejsce docelowe. 

Chociaż to zwykle małe sklepy (np. małe supermarkety, studia kuchenne) 
wykazywały najwyższy wskaźnik niezgodności, to problemy te nie omijały też dużych 
supermarketów i hipermarketów elektronicznych.

2  http://www.market-watch.pl/resources/ 
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Etykietowanie
energetyczne

dla sklepów internetowych

 
Lokalizacja etykiety

Sprzedawcy internetowi muszą dla wszystkich urządzeń wprowadzonych do sprzedaży 
po 1 stycznia 2015 r. wyświetlać w pobliżu ceny produktu:
  Albo pełną etykietę energetyczną w czytelnym rozmiarze,
  Albo strzałkę z klasą energetyczną, o kolorze odpowiadającym klasom efektywności  

z etykiety energetycznej, wraz z podlinkowaniem jej do pełnej etykiety, np.

Rozmiar czcionki klasy energetycznej powinien być równy wielkości czcionki ceny 
produktu.

Do końca 2014 r. przepisy dotyczące sklepów internetowych 
nie były zbyt rygorystyczne - pełne etykiety miały być 
wyświetlane, ale już klasa energetyczna i inne informacje 
miały być prezentowane w określonym porządku.
Badania wykazały, że przepisy te były często niewłaściwie 
przestrzegane. Kampania weryfikacji przeprowadzona  
w 2014 r. w ramach projektu MarketWatch zidentyfikowała 
błędy w połowie sprawdzanych produktów dostępnych  
w sprzedaży internetowej. W styczniu 2015 r. weszły  
w życie nowe przepisy, które zobowiązują sprzedawców 
do publikowania pełnej etykiety dla wszystkich nowych 
modeli.

Unijny wymóg odnośnie 
prezentowania pełnej etykiety 
energetycznej dla nowych 
modeli

Poniższe przykłady są błędne:

Format etykiety

Etykieta powinna się wyświetlać bezpośrednio lub po kliknięciu na strzałkę. Jej wygląd 
powinien być zgodny ze wzorem dostarczonym przez producenta. Modyfikowanie etykiet 
jest niedozwolone.

Dostępność karty produktu

Przepisy regulują również sprawę karty produktu, która powinna być dostępna  
w formie elektronicznej w pobliżu ceny produktu. Link powinien być nazwany „karta 
produktu”.

Najczęściej spotykane problemy

Pierwsze wyniki inspekcji odnośnie stosowania przepisów obowiązujących  
od stycznia 2015 r. ujawniają poprawę w odniesieniu do poprzednich przepisów. Jednak 
nadal istnieją niezgodności z wymaganiami. Produkty, którym brakuje jakichkolwiek 
informacji z etykiety energetycznej są wciąż liczne (w projekcie MarketWatch, w czasie 
kampanii w 2015 r., rozpoznano około 20% takich przypadków3). Również przepisy 
w odniesieniu do formatu i lokalizacji są w dużym stopniu nieprzestrzegane. Karta 
produktu także jest często dostarczana w nieodpowiedni sposób.

3 http://www.market-watch.pl/resources/

Brak  
etykiety

Wielkość 
czcionki klasy 
energetycznej 

nie jest taka 
jak ceny

Brak klasy 
energetycznej 
w pobliżu ceny
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Etykietowanie
energetyczne

w materiałach promocyjnych

Przepisy prawne określają, że klasa efektywności energetycznej produktów powinna być
wskazana:
  w reklamach, w których widnieje cena produktu lub informacje związane z energią
  w materiałach promocyjnych, w których znajdują się parametry techniczne 

produktów (instrukcje obsługi, broszury...), niezależnie od tego czy są on w formie 
drukowanej, czy udostępnione on-line.

Oznacza to, że reklamy produktów oraz katalogi promocyjne sklepów powinny 
zawierać niezbędne informacje o efektywności energetycznej.

Najczęściej spotykane problemy

Zgodność ta wydaje się szczególnie ważną kwestią dla produktów, takich jak telewizory 
czy klimatyzatory.

 

Brak 
informacji o 

efektywności w 
katalogu

Brak informacji  
o efektywności  

w programie
rabatowym

  Współpraca z dostawcami w celu uzyskania etykiet 
energetycznych dla modeli dostępnych w sklepie,

  Współpraca z organami nadzoru rynku odnośnie 
konkretnych wymogów prawnych dotyczących 
poszczególnych grup produktów,

  Zorganizowanie odpowiednich szkoleń wewnętrznych 
dla pracowników, 

  Współpraca z organizacjami zewnętrznymi, takimi jak 
organizacje konsumentów lub organizacje ekologiczne, 
celem uzyskania dalszych informacji na temat efektywności 
energetycznej produktów. 

Działania podejmowane 
celem zapewnienia możliwie 
najwyższego poziomu 
zgodności  
w zakresie etykiet 
energetycznych:
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Przyszłość
etykietowania

Nowe etykiety

Biorąc pod uwagę sytuację na rynku, Komisja Europejska postanowiła rozpocząć 
prace nad kolejnym liftingiem etykiet. Przyczyniły się do tego także regulacje związane 
z ekoprojektem, które sprawiły, że energochłonne modele z najniższych klas zostały 
wycofane z rynku. Doprowadziło to do sytuacji, gdy dolne klasy energetyczne stały się 
„puste”, gdyż takich produktów nie ma już w sprzedaży.

Wniosek o wznowienie prac nad etykietami został zgłoszony przez Komisję Europejską 
w lipcu 2015 r. Ma on zostać omówiony przez Parlament Europejski i Radę w 2016 r. 
Pierwsze, nowe przepisy mogą wejść w życie w 2018 lub 2019 r.

Podstawowe postulaty wniosku Komisji są następujące:
  Powrót wszystkich etykiet do prostej klasyfikacji od A do G
  Etykiety będą okresowo przeskalowywane (np. raz na dziesięć lat) tak, żeby skala  

od A do G pozostawała w zgodzie z sytuacją na rynku
  Po dokonaniu przeskalowania, potrzebne będzie ponowne znakowanie produktów  

w sklepach w celu skrócenia okresów przejściowych
  Stworzenie bazy danych produktów celem umożliwienia lepszych warunków rozwoju 

rynku oraz nadzoru rynkowego.

Zasięg

Komisja Europejska stopniowo rozszerza zakres etykietowania energetycznego.  
W najbliższych latach planowane jest wprowadzenie etykiet dla następujących kategorii 
produktów:
  Monitory komputerowe
  Okna
  Krany i głowice prysznicowe
   Systemy sterowania ogrzewaniem
  itp.

Masz pytanie?

FAQ
Poniższe pytania dotyczą głównie spraw detalistów. Pochodzą one z oficjalnej 
strony Komisji Europejskiej4, Związku Pracodawców AGD CECED5, a także innych 
powiązanych tematycznie.

4  https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/EC_FAQ_EL_2015-1_0.pdf  
5  http://www.newenergylabel.com/uk/faq

Przeprowadzono kilka badań oceniających wpływ polityki. Wszystkie 
podkreślają osiągnięcie pozytywnych rezultatów.  
Wyniki ostatniej oficjalnej oceny dostępne są na:  
www.energylabelevaluation.eu 

Niektóre badania oceniały czy obecny układ etykiety energetycznej jest 
zrozumiały dla konsumentów, a także czy są możliwe do wprowadzenia 
zmiany. Wyniki niedawnej oceny dostępne są na: ec.europa.eu/energy/
sites/ener/files/documents/Impact%20of%20energy%20labels%20on%20
consumer%20behaviour.pdf

Krajowe organy nadzoru rynku w każdym państwie członkowskim. Lista 
kontaktów, dla krajów działających w ramach projektu MarketWatch, jest 
dostępna na: www.market-watch.eu/wp-content/uploads/2014/11/
MarketWatch-MSAs-listed-Nov-14.pdf 

Każde państwo UE określa swój własny system prawny, więc sankcje mogą 
być różne. Najczęściej stosowanymi sankcjami są: wezwanie producentów 
/ sprzedawców do podjęcia natychmiastowych działań naprawczych, kary 
finansowe, ujawnianie nazw producentów / modeli, itp.

Czy etykieta energetyczna naprawdę 
może coś zmienić w zakresie oszczędności 
energii, a także wpływać na rynek?

Czy możemy mieć pewność,  
że konsumenci rozumieją unijny system 
etykietowania energetycznego?

Kto jest odpowiedzialny za weryfikację 
zgodności z zasadami etykietowania 
energetycznego?

Jakie są kary w przypadku wykrycia 
niezgodności?

W przypadku produktów objętych obowiązkiem etykietowania 
energetycznego i oferowanych w sprzedaży żadne wyjątki nie są dozwolone. 
Wszystkie modele prezentowane w punktach sprzedaży muszą być 
oznakowane zgodnie z zasadami.

Czy detaliści w drodze wyjątku mogą 
prezentować niektóre modele produktów 
bez etykiet, na przykład ze względów 
estetycznych?

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/EC_FAQ_EL_2015-1_0.pdf
http://www.energylabelevaluation.eu
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/Impact of energy labels on consumer behaviour.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/Impact of energy labels on consumer behaviour.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/Impact of energy labels on consumer behaviour.pdf
http://www.market-watch.eu/wp-content/uploads/2014/11/MarketWatch-MSAs-listed-Nov-14.pdf
http://www.market-watch.eu/wp-content/uploads/2014/11/MarketWatch-MSAs-listed-Nov-14.pdf
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Nie.

Detalista powinien żądać prawidłowej etykiety od dostawcy produktu,  
a dostawca powinien ją niezwłocznie doręczyć w formacie wymaganym  
przez prawo (w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej).

W celu uniknięcia błędów, zaleca się, aby detaliści nie drukowali etykiety 
samodzielnie. W razie samodzielnego druku zaleca się, aby wersja drukowana 
miała dokładną skalę kolorów i wielkość (nie drukować wersji czarno-białej, 
nie wprowadzać zmian).

Nie, nie jest dozwolone.

Nie, to jest zabronione.

Obydwie regulacje są obowiązkowe w całej Unii Europejskiej. Etykietowanie 
szereguje produkty w zależności od ich efektywności energetycznej. Z kolei 
przepisy ekoprojektu określają minimalne wymagania dotyczące ochrony 
środowiska i energochłonności, które muszą zostać spełnione, aby produkty 
mogły być dopuszczone do obrotu w UE. Niektóre przepisy ekoprojektu 
sprawiły, że z rynku zostały wycofane produkty z  najniższych klas 
efektywności energetycznej.

Czy w przypadku studiów kuchennych, 
czy też salonów meblowych, etykieta 
może być wyjątkowo umieszczona 
wewnątrz urządzenia?

Co należy zrobić, jeśli sprzedawca 
otrzyma etykietę energetyczną 
niedopasowaną do produktu?

Czy jeżeli producent zwleka zbyt długo 
z dostarczeniem brakującej, drukowanej 
etykiety, detalista może wydrukować 
kopię z wersji elektronicznej?

Czy jest dozwolone zwiększenie 
deklarowanej klasy na etykiecie 
energetycznej danego produktu, jeżeli 
osiąga on bardzo wysoką sprawność 
energetyczną (na przykład „A-20%”  
lub „30% lepszy niż A+++”)?

Czy sprzedawcy lub inni uczestnicy 
rynku mogą wprowadzić dobrowolne 
etykiety energetyczne dla produktów, 
które nie są obecnie objęte regulacjami, 
zachowując układ naśladujący etykietę 
energetyczną?

Czy istnieje powiązanie między unijnym 
systemem etykietowania energetycznego 
a regulacjami dot. ekoprojektu?

Etykieta energetyczna  
dla poszczególnych

grup produktów

Lodówki i zamrażarki 

   Nazwa lub znak firmowy producenta     
   Nazwa modelu 
   Klasa efektywności energetycznej 
   Roczne zużycie energii, w kWh 
   Pojemność chłodziarki, w litrach 
   Pojemność zamrażarki, w litrach 
   Poziom hałasu, w decybelach

Obowiązuje od 2011 r.

W sklepach fizycznych, etykieta musi być umieszczona na zewnątrz 
urządzenia, na jego froncie lub na górze.

Urządzenia do przechowywania wina i zamrażarki absorpcyjne 
mają nieco inną etykietę (z piktogramem butelki oznaczającym 
pojemność).   

 A++++
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 B

XYZ

2010/1060
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Zmywarki 

   Nazwa lub znak firmowy producenta     
   Nazwa modelu 
   Klasa efektywności energetycznej 
   Roczne zużycie energii, w kWh* 
   Roczne zużycie wody, w litrach* 
   Klasa efektywności suszenia 
    Pojemność, wyrażona standardową liczbą kompletów naczyń  

dla standardowego cyklu zmywania
   Poziom hałasu, w decybelach

 

Obowiązuje od 2011 r.

W sklepach fizycznych, etykieta musi być umieszczona na zewnątrz 
urządzenia, na jego froncie lub na górze.

*Zużycie energii oraz wody oblicza się na podstawie 280 standardowych cykli zmywania
rocznie przy użyciu zimnej wody oraz trybów niskiego zużycia energii. Rzeczywiste zużycie
energii oraz wody zależy od sposobu użytkowania urządzenia.

Pralki 

   Nazwa lub znak firmowy producenta     
   Nazwa modelu 
   Klasa efektywności energetycznej 
   Roczne zużycie energii, w kWh* 
   Roczne zużycie wody, w litrach* 
   Pojemność bębna, w kg 
    Klasa wirowania
   Poziom hałasu podczas prania oraz wirowania, w decybelach

 

Obowiązuje od 2011 r.

W sklepach fizycznych, etykieta musi być umieszczona na zewnątrz 
urządzenia, na jego froncie lub na górze.

*Zużycie energii oraz wody oblicza się na podstawie 220 standardowych cykli prania rocznie 
w przypadku programów prania tkanin bawełnianych w 60°C i 40°C przy pełnym i częściowym 
załadowaniu oraz trybów niskiego zużycia energii. Rzeczywiste zużycie energii oraz wody zależy  
od sposobu użytkowania urządzenia.

 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A

 

YZ

XYZ

WXYZ

2010/1059

I                         II

xYZ

 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A

YZdB
2010/1061

 

VWXYZ Y,Z 

  

XYZ

 A++++

 A+++

 A++

 A

 B

 C

 D

 E

 F

 G

I                        II

YZdB

Suszarki bębnowe 

   Nazwa lub znak firmowy producenta     
   Nazwa modelu 
   Klasa efektywności energetycznej 
   Roczne zużycie energii, w kWh* 
   Typ suszarki bębnowej 
   Czas cyklu suszenia, w minutach** 
    Pojemność, w kg
   Poziom hałasu, w decybelach

 

Obowiązuje od 2012 r.

W sklepach fizycznych, etykieta musi być umieszczona na zewnątrz 
urządzenia, na jego froncie lub na górze.

* Zużycie energii oblicza się na podstawie 160 cykli suszenia rocznie w przypadku standardowego 
programu suszenia tkanin bawełnianych przy pełnym i częściowym załadowaniu oraz zużycia 
energii w trybach niskiego zużycia energii. Rzeczywiste zużycie energii na cykl zależy od sposobu 
użytkowania urządzenia.

** Odpowiada standardowemu programowi suszenia tkanin bawełnianych przy pełnym
załadowaniu.

Okapy

    Nazwa lub znak firmowy producenta 
   Nazwa modelu 
    Klasa efektywności energetycznej
    Roczne zużycie energii, w kWh
    Klasa wydajności wentylatora
    Klasa sprawności oświetlenia
    Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń
    Poziom emitowanego hałasu, w decybelach

 
Obowiązuje od 2015 r. 
(dodatkowe klasy powyżej klasy A będą wprowadzane w 2016, 2018 
i 2020 r.).

W sklepach fizycznych, etykieta musi być umieszczona na zewnątrz 
urządzenia, na jego froncie lub na górze.

65/2014
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Kuchenki domowe

    Nazwa lub znak firmowy producenta 
   Nazwa modelu 
    Źródło energii piekarnika - elektryczny / gazowy
   Klasa efektywności energetycznej 
    Pojemność, w litrach
    Zużycie energii w trybie tradycyjnym (grzałki)…
    … podczas używania konwekcji za pomocą wentylatora.
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X.YZ kWh/cycle*

X.YZ kWh/cycle*
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ciklas · cikls · ċiklu · cyclus · cykl · ciclu · program · cykel

X.YZ MJ/cycle*
X.YZ kWh/cycle*

X.YZ MJ/cycle*
X.YZ kWh/cycle*
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* цикъл · cyklus · · zyklus · πρόγραμμα · ciclo · tsükkel · ohjelma · ciklus  
ciklas · cikls · ċiklu · cyclus · cykl · ciclu · program · cykel

Obowiązuje od 2015 r.

W sklepach fizycznych, etykieta musi być 
umieszczona na zewnątrz urządzenia, na 

jego froncie lub na górze.

elektryczne    gazowe

Odkurzacze 

    Nazwa lub znak firmowy producenta 
   Nazwa modelu 
   Klasa efektywności energetycznej
   Roczne zużycie energii, w kWh
    Klasa emisji pyłu
    Klasa czyszczenia dywanu (nie ma znaczenia dla odkurzaczy 

podłóg twardych)
   Klasa czyszczenia podłóg twardych (nie ma znaczenia dla   

        odkurzaczy dywanowych)
   Poziom emitowanego hałasu, w decybelach 

Obowiązuje od 2014 r. (dodatkowe klasy powyżej klasy A będą 
wprowadzane w 2017 r.).

W sklepach fizycznych, etykieta musi być umieszczona na zewnątrz 
urządzenia lub być na nim zawieszona.

 

Telewizory

   Nazwa lub znak firmowy producenta     
   Nazwa modelu 
   Klasa efektywności energetycznej 
   Roczne zużycie energii, w kWh* 
    Pobór mocy w trakcie normalnej pracy
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    Symbol obecny w przypadku telewizorów z łatwo zauważalnym 

przełącznikiem, który w położeniu wyłączonym przełącza 
telewizor w tryb zapewniający zużycie energii nieprzekraczające 
0,01 W.

   Zużycie energii w trybie włączenia, w watach 
    Przekątna ekranu, w cm i calach 

Obowiązuje od 2011 r. (dodatkowe klasy będą wprowadzane w 2017 
i w 2020 r.).

W sklepach fizycznych, etykieta musi być umieszczona na froncie 
urządzenia.
* Na podstawie zużycia energii przez telewizor działający 4 godziny dziennie przez 365 dni.
Rzeczywiste zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.
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Ogrzewacze pomieszczeń 

Pomimo szerokiej gamy urządzeń, wszystkie one mają wspólny 
schemat dzięki czemu są łatwe do zrozumienia.

   Nazwa lub znak firmowy producenta 
   Nazwa modelu 
    Typ produktu określony przez symbol grzejnika, kranu  

lub zasobnika na wodę

 L

    Poziom emitowanego hałasu w pomieszczeniu, w dB
    Poziom emitowanego hałasu na zewnątrz, w dB
    Dotyczy tylko wielofunkcyjnych kotłów grzewczych, które mogą 

pracować jedynie w godzinach poza szczytowym obciążeniem
    Funkcja energii elektrycznej
    Mapa temperatur w Europie przedstawiająca trzy orientacyjne 

strefy temperatur. 

Ogrzewacze pomieszczeń Pompy ciepła Ogrzewacze wielofunkcyjne
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Obowiązuje od 2015 r. (dodatkowa klasa 
A+++ będzie wprowadzona w 2019 r.).

W sklepach fizycznych, etykieta musi być 
umieszczona na froncie urządzenia.

Podgrzewacze wody 

    Nazwa lub znak firmowy producenta 
   Nazwa modelu 
    Typ produktu określony przez symbol 

grzejnika, kranu lub zasobnika  
na wodę

   L

    Poziom emitowanego hałasu  
w pomieszczeniu, w dB

   Poziom emitowanego hałasu  
       na zewnątrz, w dB

    Podgrzewacze wody, które mogą 
pracować jedynie w godzinach poza 
szczytowym obciążeniem

    Mapa Europy przedstawiająca  
3 orientacyjne strefy temperatur

    Mapa Europy przedstawiająca  
3 orientacyjne globalne strefy 
natężenia napromienienia słonecznego 

Obowiązuje od 2015 r. (dodatkowa klasa 
powyżej A będzie wprowadzona w 2017 r.).

W sklepach fizycznych, etykieta musi być 
umieszczona na froncie urządzenia.

Podgrzewacze wody
wielofunkcyjne

Podgrzewacze wody  
z pompą ciepła

Zasobniki ciepłej wody 
użytkowej

Podgrzewacze wody
solarne
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Wentylacja pomieszczeń

Obowiązuje od 2016 r.

W sklepach fizycznych, etykieta musi być umieszczona na froncie 
lub na górze urządzenia. 
 

Lampy 

    Nazwa lub znak firmowy producenta 
   Nazwa modelu 
    Klasa efektywności energetycznej
   Zużycie energii w czasie 1000 godzin

Etykieta energetyczna dla lamp jest przypadkiem szczególnym,  
gdyż jest ona na ogół drukowana przez producentów bezpośrednio 
na opakowaniu. Detaliści nie muszą robić nic więcej,  
aby prezentować etykietę w sklepach fizycznych. Jednak nadal 
mają obowiązek prezentowania etykiety w sklepach internetowych, 
materiałach reklamowych i promocyjnych.
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Oprawy oświetleniowe 

    Nazwa lub znak firmowy producenta 
   Nazwa modelu 
    Typ oprawy oświetleniowej
   Określenie jaki rodzaj oświetlenia wchodzi w skład oprawy
   Określenie rodzaju oświetlenia. W przypadku wbudowanych   

       LED określa czy mogą być one zastąpione, czy nie
    Klasa efektywności energetycznej wraz z określeniem 

pasującego rodzaju oświetlenia  

Obowiązuje od 2013 r.

W sklepach fizycznych, etykieta energetyczna opraw oświetleniowych 
powinna być umieszczona bezpośrednio na produkcie lub 
zawieszona na nim. Powinna być także widoczna w pobliżu produktu 
w okolicy ceny lub danych technicznych.)

This luminaire  
contains built-in  

LED lamps.

The lamps cannot be changed 
in the luminaire.
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