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NOVÉ ENERGETICKÉ ŠTÍTKY EÚ – ÚVOD

ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ
 kľúčový prvok rámca politík EÚ v oblasti klímy a energetiky na obdobie
do roku 2030
 kľúčový faktor pre znižovanie dopytu po energii.
ENERGETICKÉ OZNAČOVANIE
 umožňuje zákazníkom prijímať informované rozhodnutia založené na
spotrebe energie energeticky významných výrobkov a tým:
 prispieva k úsporám energie a k znižovaniu účtov za energiu a zároveň
 podporuje inovácie a investície do výroby energeticky účinnejších
výrobkov.
ENERGETICKÝ VÝZNAMNÝ VÝROBOK (EEV)
tovar alebo systém s vplyvom na spotrebu energie počas používania, ktorý
zahŕňa komponenty s vplyvom na spotrebu energie počas používania.

NOVÉ ENERGETICKÉ ŠTÍTKY EÚ – LEGISLATÍVNY RÁMEC EÚ

A. VŠEOBECNÉ NARIADENIE (EÚ) č. 2017/1369 stanovuje rámec pre
energetické označovanie (nahradilo smernicu č. 2010/30/EÚ)
 cieľ EK do 2. augusta 2023 zaviesť pre všetky energetické štítky v EÚ
účinné pre 1. augustom 2017 homogénnu stupnicu od A po G
 po uplynutí 18 mesiacov od účinnosti delegovaného aktu
 ohrievače priestoru majú výnimku do 2. augusta 2030
 previazanie na smernicu č. 2009/125/ES a nariadenia o požiadavkách
na ekodizajn EEV, ktoré určujú rozsah a metodiku výpočtu
požiadaviek (ako napr. energetickej účinnosti (spotreby), predlžovanie
životnosti výrobkov, informačné požiadavky, ...)
 v spolupráci s dodávateľmi a predajcami povinnosť realizácie
vzdelávacích a propagačných informačných kampaní.
 vytvorenie databázy výrobkov EPREL Európskou komisiou
B. ŠPECIFICKÉ DELEGOVANÉ NARIADENIA EÚ PRE JEDNOTLIVÉ EEV (DN)
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NOVÉ ENERGETICKÉ ŠTÍTKY EÚ - EPREL POVINNOSTI PRE DODÁVATEĽOV

DATABÁZA VÝROBKOV EPREL JE SPRAVOVANÁ EURÓPSKOU KOMISIOU.
NÁRODNÝM KOORDINÁTOROM JE SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA,
ktorá má tak prístup do verejnej časti aj časti súladu databázy EPREL.
STARÉ ENERGETICKÉ ŠTÍTKY:
 Od 1. januára 2019 povinnosť pre dodávateľov najskôr zaregistrovať
výrobok v databáze výrobkov EPREL a až následne uviesť výrobok na trh.
 Výrobok, v súvislosti s ktorým sa vykonajú zmeny, ktoré majú vplyv na
energetický štítok alebo informačný list výrobku, sa považuje za nový model.

 Do 30. júna 2019 spätne registrovať aj výrobky s energetickým štítkom,
ktoré boli po prvý raz uvedené na trh EÚ od 1. augustom 2017.
 Dodávateľ uvedie v databáze EPREL, keď už viac neuvádza kusy modelu na trh.

NOVÉ ENERGETICKÉ ŠTÍTKY:
 EPREL databáza pre nové energetické štítky bola spustená 20. júna 2020.

NOVÉ ENERGETICKÉ ŠTÍTKY EÚ – INFORMAČNÁ POVINNOSŤ DODÁVATEĽOV

INFORMÁCIE VO VEREJNEJ ČASTI DATABÁZY EPREL:
a) názov alebo ochrannú známku; kontaktné údaje a ďalšiu právnu
identifikáciu dodávateľa;
b) identifikačný kód modelu;
c) štítok v elektronickom formáte;
d) trieda(-y) energetickej účinnosti a ďalšie parametre na štítku;
e) parametre informačného listu výrobku v elektronickom formáte.
Informácie uvedené vo verejnej časti databázy sa nesmú odstraňovať.

INFORMÁCIE V ČASTI TÝKAJÚCEJ SA SÚLADU DATABÁZY EPREL:
a) identifikačný kód modelu všetkých ekvivalentných modelov, ktoré sa už
uviedli na trh;
b) technickú dokumentáciu podľa požiadaviek všeobecného nariadenia.
Dodávateľ po uvedení posledného kusu modelu na trh uchováva informácie týkajúce sa
uvedeného modelu v časti databázy výrobkov týkajúcej sa súladu po dobu 15 rokov.

NOVÉ ENERGETICKÉ ŠTÍTKY EÚ

ŠTÍTOK
grafická schéma v tlačenej, alebo elektronickej podobe, ktorá obsahuje:
• uzavretú stupnicu výlučne s použitím písmen A až G, pričom každé
písmeno zastupuje jednu triedu a každá trieda zodpovedá úsporám energie,
v siedmich rôznych farbách od tmavozelenej farby po červenú s cieľom
informovať zákazníkov o energetickej účinnosti a spotrebe energie.
PRE ZAVÁDZANIE NOVÉHO ENERGETICKÉHO ŠTÍTKU EÚ STANOVILA, ŽE:
 pre žiaden výrobok sa v čase zavedenia nového energetického štítku
nemôže očakávať jeho zaradenie do triedy energetickej účinnosti A,
 odhadované obdobie, po uplynutí ktorého väčšina modelov bude do triedy
energetickej účinnosti A patriť, je aspoň 10 rokov,
 v prípade, keď sa očakáva rýchlejší vývoj technológie, sa požiadavky
na energetické štítkovanie stanovujú tak, aby sa v čase zavedenia nového
energetického štítku ani v prípade jedného výrobku nedalo očakávať,
že patrí do tried energetickej účinnosti A a B.

NOVÉ ENERGETICKÉ ŠTÍTKY EÚ – DN S PLATNOSŤOU OD 1.3.2020

DN

Výrobok

Termín povinnosti
zavedenia nových
energetických štítkov EÚ

2019/2013

TV, monitory, digitálne informačné displeje

1.3.2021

2019/2014

Práčky a Práčky so sušičkou
s pracou kapacitou nižšou ako 2 kg alebo na
batérie

1.3.2021

2019/2015

Svetelné zdroje s/bez integrovaného ovládania

1.9.2021

2019/2016

Chladiace spotrebiče napájané z elektrickej siete
s objemom od 10 l do 1 500 l

1.3.2021

2019/2017

Umývačky riadu pre domácnosť

1.3.2021

2019/2018

Chladiace spotrebiče s funkciou priameho predaja
aj iných ako potravinových výrobkov

1.3.2021

2020/740

Pneumatiky

1.5.2021

NOVÉ ENERGETICKÉ ŠTÍTKY EÚ – VŠEOBECNÉ POVINNOSTI

POVINNOSTI PRE DODÁVATEĽOV:
 Zabezpečiť, aby sa ku každému jednotlivému kusu výrobkov uvedených
na trh prikladali energetické štítky so správnymi údajmi a informačné listy
výrobkov v súlade so všeobecným nariadením a príslušnými DN.
 Poskytnúť počas 4 mesiacov pred dátumom stanoveným v príslušnom DN
ako začiatok zobrazovania nového energetického štítku predávajúcemu
súčasné štítky i nové energetické štítky vrátane informačných listov
výrobkov (COVID prechodné obdobie do 28.2.2021).
POVINNOSŤ PRE DODÁVATEĽOV A PREDAJCOV:
 Uviesť odkaz na triedu energetickej účinnosti výrobku a rozsah dostupných
tried energetickej účinnosti na energetickom štítku vo vizuálnych
reklamách alebo propagačnom technickom materiáli.

NOVÉ ENERGETICKÉ ŠTÍTKY EÚ – PRECHODNÉ OBDOBIE DO 28.2.2021

Na základe oznámenia EK č. 2020/C 182/02 o uplatňovaní
požiadaviek na energetické označovanie (COVID)
Európska komisia umožnila výrobcom a dovozcom si
od 1.11.2020 do 28.2.2021 uplatniť výnimku z nasledovných
povinností:
 dodať nový energetický štítok
(vrátane elektronického formátu),
 vkladať informačný list výrobku do databázy EPREL.

NOVÉ ENERGETICKÉ ŠTÍTKY EÚ – VŠEOBECNÉ POVINNOSTI

POVINNOSTI PRE PREDAJCOV:
 Viditeľným spôsobom zobraziť energetický štítok, vrátane on-line predaja
na diaľku, ktorý mu poskytol dodávateľ alebo ktorý bol sprístupnený
v databáze EPREL.
 Na mieste predaja sprístupniť zákazníkom informačný list výrobku,
na základe žiadosti tiež vo fyzickej podobe.
 Nahradiť existujúce energetické štítky na vystavených výrobkoch
v obchodoch, ako aj on-line, novými energetickými štítkami do 14
pracovných dní od dátumu, ktorý je v príslušnom DN stanovený ako
začiatok zobrazovania nového energetické štítka.
 Zákaz zobrazovania nových energetických štítkov pred dátumom, ktorý je
v príslušnom DN stanovený ako začiatok zobrazovania nového energetické
štítka..

NOVÉ ENERGETICKÉ ŠTÍTKY EÚ – PLATNOSŤ OD 1.3.2021

OD 1.3.2021 NOVÉ ENERGETICKÉ ŠTÍTKY EÚ
Práčky, Práčky so sušičkou, Umývačky riadu, Monitory, TV,
Chladiace spotrebiče




Povinnosť nových energetických štítkov EÚ v predajniach a online
od 1. do 15. marca 2021 sa doteraz platné energetické štítky EÚ na
výrobkoch v obchodoch musia vymeniť za nové energetické štítky EÚ.
Európska komisia zatiaľ záväzne nepotvrdila termín prístupu k verejnej
časti databázy výrobkov EPREL.

DOPREDAJ VÝROBKOV MOŽNÝ LEN DO 30.11.2021
dopredaj výrobkov so starým energetickým štítkom EÚ
prvý raz uvedených na vnútorný trh EÚ pred 1.11.2020

NOVÉ ENERGETICKÉ ŠTÍTKY EÚ – PLATNOSŤ OD 1.5.2021

Svetelné zdroje po prvý raz uvedené na trh EÚ pred 1. 9. 2021
Od 1. 5. 2021 NOVÉ ENERGETICKÉ ŠTÍTKY EÚ
 Dodávatelia opätovne registrujú svoj výrobok v databáze EPREL na základe
DN č. 2019/2015 vrátane nového energetického štítku a súvisiaceho
informačného listu.
 Dodávatelia na požiadanie predajcov majú povinnosť dodať samolepky
s novým energetickým štítkom a súvisiaci informačný list pre výrobky, ktoré
sú už naskladnené u predajcov.
 po prvý raz uvedené na trh EÚ už pred 1. 9. 2021 môžu byť do konca
prechodného obdobia v dĺžke 18 mesiacov (t. j. od 1. 9. 2021 do 28. 2.
2023) predávané so starým energetickým štítkom.
Od 1. 3. 2023 UKONČENIE PRECHODNÉHO OBDOBIA
Starý energetický štítok na balení alebo pri balení bude prekrytý nálepkou
s novým energetickým štítkom rovnakej veľkosti.
Poskytovaný bude nový informačný list.

NOVÉ ENERGETICKÉ ŠTÍTKY EÚ – PLATNOSŤ OD 1.9.2021

Svetelné zdroje po prvý raz uvedené na trh EÚ po 1. 9. 2021
Od 1. 5. 2021, keď je produkt po prvý raz uvedený na trh EÚ
(4 mesiace pred 1.9.2021)
 Dodávateľ registruje svoj výrobok do databázy EPREL na základe nového
DN č. 2019/2015 a poskytne nový energetický štítok vytlačený na obale.
 Dodávateľ poskytne predajcom elektroniky súvisiaci informačný list.
 Predajcovia môžu požiadať dodávateľa o tlačenú formu energetického
štítku aj informačného listu.
Od 1. 9. 2021 NOVÉ ENERGETICKÉ ŠTÍTKY EÚ
 Predajcovia musia vystavovať nové výrobky s novým energetickým štítkom
na obale v kamenných aj v internetových obchodoch.
 Nezobrazovať pred uvedeným dátumom nové energetické štítky.

NOVÉ ENERGETICKÉ ŠTÍTKY EÚ – POROVNANIE

PODĽA ČOHO ROZPOZNÁME NOVÝ ŠTÍTOK?
Starý energetický štítok

Nový energetický štítok

QR kód umožňuje prístup
k podrobnejším informáciám
o výrobku v databáze EPREL
Nová trieda stupnice energetickej účinnosti
chladničky
pred tým zaradenej do triedy A+++

Ročná spotreba energie
vypočítaná podľa novej metodiky
Objem chladničky vyjadrený
v litroch (l)

Energetický štítok pre chladničky bez mraziaceho oddelenia

Úroveň vydávaného hluku prenášaného
vzduchom (dB(A)) vyjadrená štyrmi triedami
A-D

NOVÉ ENERGETICKÉ ŠTÍTKY EÚ

• Opätovný návrat k stupnici A až G = jednoduchšie porovnanie energetickej
účinnosti výrobkov, pre hluk stupnica A až D
• Jazykovo neutrálny - ikonky (napr. energetická účinnosť, kapacita, rozmery,
hlučnosť, spotreba vody)
• QR kód v pravom hornom rohu umožní spotrebiteľom (12/2020) prístup
k detailnejším informáciám v databáze EPREL.
• Štítok so sivými triedami v prípade zákazu uvedenia modelov patriacich
do triedy energetickej účinnosti E, F alebo G na trh alebo do prevádzky.
• Online prístup k informáciám o štítkoch pre verejnosť aj orgány trhového
dohľadu v databáze EPREL
Product database | European Commission (europa.eu)

NOVÉ ENERGETICKÉ ŠTÍTKY EÚ – PROJEKTY FINANCOVANÉ EÚ

• LABEL2020.EU

• BELT-PROJECT.EU

ĎAKUJEM
ZA POZORNOSŤ

