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ENERGETICKÉ OZNAČOVANIE – LEGISLATÍVNY RÁMEC

• Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1369 zo 4. júla 2017, 
ktorým sa stanovuje rámec pre energetické označovanie a zrušuje smernica 
2010/30/EÚ v článku 7 ods. 3 definuje:

• Členské štáty, prípadne aj v spolupráci s dodávateľmi a predávajúcimi, 
zabezpečia, aby zavedenie štítkov a zmeny stupníc na štítkoch 
sprevádzali vzdelávacie a propagačné informačné kampane týkajúce 
sa energetického označovania. 

• Európska komisia podporuje spoluprácu a výmenu najlepších postupov 
v súvislosti s uvedenými kampaňami, a to aj prostredníctvom 
odporúčania spoločných kľúčových správ. 



ENERGETICKÉ OZNAČOVANIE – NOVÝ LEGISLATÍVNY RÁMEC

Delegované 
nariadenie EK

Výrobok Predmet a rozsah pôsobnosti 
Termín povinnosti 
zavedenia nových 

energetických štítkov

2019/2013 elektronické displeje TV, monitory, digitálne informačné displeje 1.3.2021

2019/2014
práčky a práčky so sušičkou 
pre domácnosť

práčky a práčky so sušičkou vrátane menovitou pracou 
kapacitou nižšou ako 2 kg, alebo na batérie. POZOR 
sušičky pre domácnosť NIE SÚ zahrnuté.

1.3.2021

2019/2015 svetelné zdroje svetelné zdroje s alebo bez integrovaného ovládania 1.9.2021

2019/2016 chladiace spotrebiče
chladiace spotrebiče napájané z elektrickej siete s 
objemom od 10 l do 1 500 l

1.3.2021

2019/2017
umývačky riadu pre 
domácnosť

umývačky riadu pre domácnosť 1.3.2021

2019/2018
chladiace spotrebiče s 
funkciou priameho predaja

vrátane chladiacich spotrebičov s funkciou priameho 
predaja na chladenie iného tovaru ako potraviny

1.3.2021

2020/740 pneumatiky vrátane palivovej úspornosti 1.5.2021



ENERGETICKÉ OZNAČOVANIE – NOVÝ ENERGETICKÝ ŠTÍTOK



ENERGETICKÉ OZNAČOVANIE – NOVÝ ENERGETICKÝ ŠTÍTOK

• Opätovný návrat k stupnici A až G  = jednoduchšie porovnanie energetickej 
účinnosti výrobkov

• 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 výrobkov energetického štítkovania 
(EPREL). 

• Databáza výrobkov energetického štítkovania (EPREL) bude využívaná  
úradmi dohľadu trhu k overovaniu súladu zaradenia do energetickej triedy 
a správnosti informácií uvedených na energetickom štítku.
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