EKOPROJEKT
I ETYKIETOWANIE ENERGETYCZNE

Przepisy odnoszące się do ekoprojektu zawarte są w dyrektywie 2009/125/WE ustanawiającej ogólne
zasady ustalania wymagań dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią. Dyrektywa
wprowadza minimalne obowiązkowe wymagania w zakresie efektywności energetycznej i wymagania
środowiskowe dla urządzeń gospodarstwa domowego i produktów przemysłowych. Na mocy dyrektywy
2009/125/WE Komisja wydaje akty wykonawcze, w których określa wymagania dla poszczególnych grup
produktów.
Z kolei rozporządzenie 2017/1369 ustanawia ramy w zakresie wymagań dotyczących etykietowania
energetycznego dla produktów związanych z energią. Rozporządzenie uprawnia Komisję do przyjmowania
aktów delegowanych. Akty delegowane uzupełniają rozporządzenie 2017/1369 poprzez ustanowienie
szczegółowych wymagań dla tych produktów, które wymagają stosowania etykietowania energetycznego.
Od 1 marca 2021 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące ekoprojektu i etykietowania
energetycznego. Zmienione przepisy dotyczą pralek, zmywarek, lodówek i zamrażarek oraz wyświetlaczy
elektronicznych. Kolejne zmiany przepisów dotyczyć będą silników elektrycznych i oświetlenia.
Tabela zawiera produkty pogrupowane według kategorii, w kolejności alfabetycznej oraz akty
wykonawcze i akty delegowane do dyrektywy 2009/125/WE i rozporządzenia 2017/1369. Na mocy niektórych
aktów prawnych Komisja publikuje normy zharmonizowane w Dzienniku Urzędowym UE. Normy te zostały
wdrożone do Polskich Norm.

Strona KE dotycząca ekoprojektu i etykietowania energetycznego

Strona KE dotycząca norm zharmonizowanych i tymczasowych metod pomiaru dla poszczególnych
produktów

2009/125/WE
EKOPROJEKT

NAZWY PRODUKTÓW

2017/1369
ETYKIETOWANIE

ELEKTRYCZNE URZĄDZENIA W TRYBIE CZUWANIA I WYŁĄCZENIA
Zużycie energii przez elektryczne i elektroniczne
urządzenia
Off mode, standby and networked standby
Normy zharmonizowane

801/2013
1275/2008

KLIMATYZATORY I WENTYLATORY
Klimatyzatory i wentylatory przenośne
Air conditioners and comfort fans
Normy zharmonizowane

206/2012

Produkty do ogrzewania powietrznego, produkty
chłodzące agregaty chłodnicze i klimakonwektory
wentylatorowe
Air heating and cooling products

2016/2281

Systemy wentylacyjne przeznaczone
do budynków mieszkalnych
Ventilation units

1253/2014

Wentylatory napędzane silnikiem elektrycznym
Industrial fans

327/2011

626/2011

1254/2014

KOMPUTERY
Komputery i małe serwery
Computers and small servers

2019/424
617/2013

Serwery i produkty do przechowywania danych
Servers and data storage products

2021/341
2019/424

LODÓWKI
Szafy chłodnicze lub mroźnicze, schładzarki
lub zamrażarki szokowe, urządzenia skraplające
i agregaty do oziębiania cieczy
Professional refrigerators

2015/1095

2015/1094

Urządzenia chłodnicze
Fridges and freezers

2021/341
2019/2019

2021/340
2019/2016

Urządzenia chłodnicze z funkcją sprzedaży
bezpośredniej
Refrigerators with a direct sales function

2021/341
2019/2024

2021/340
2019/2018

ODKURZACZE
Odkurzacze
Vacuum cleaners
Normy zharmonizowane

666/2013

OPONY
Opony
Tyres

661/2009
2020/740

OŚWIETLENIE
Oświetlenie
Lighting

2021/341
2019/2020

2021/340
2019/2015

PODGRZEWACZE
Kotły na paliwo stałe
Solid fuel boilers

2015/1189

Nowe kotły wody gorącej opalane paliwem płynnym
lub gazowym
Hot-water boilers

92/42/EWG

Miejscowe ogrzewacze pomieszczeń
Local space heaters

2015/1185
2015/1188

2015/1186

Ogrzewacze pomieszczeń i podgrzewacze wody
Space and water heaters

813/2013
814/2013

811/2013
812/2013

2015/1187

POMPY DO WODY
Pompy cyrkulacyjne bezdławnicowe
Circulators
Normy zharmonizowane

622/2012
641/2009

Pompy do wody
Water pumps

547/2012

PRALKI I SUSZARKI
Pralki i pralko-suszarki dla gospodarstw domowych
Washing machines and washer-dryers
Normy zharmonizowane

2021/341
2019/2023

2021/340
2019/2014

Suszarki bębnowe dla gospodarstw domowych
Tumble driers
Normy zharmonizowane

932/2012

90/60/WE
392/2012

SILNIKI ELEKTRYCZNE
Silniki elektryczne
Electric motors
Normy zharmonizowane

2021/341
2019/1781

SPRZĘT DO PRZETWARZANIA OBRAZU
Wraz z partnerami
branżowymi Komisja
opracowała wytyczne
dotyczące środków
samoregulacji w ramach
dyrektywy 2009/125/WE
w sprawie ekoprojektu

Sprzęt do przetwarzania obrazu
Imaging equipment

SPRZĘT SPAWALNICZY
Sprzęt spawalniczy
Welding equipment

2019/1784

TRANSFORMATORY
Transformatory elektroenergetyczne małej, średniej
i dużej mocy
Transformers
Normy zharmonizowane

548/2014
2019/1783

Zasilacze zewnętrzne
External power supplies

2019/1782

URZĄDZENIA KUCHENNE
Domowe piekarniki, płyty grzejne i okapy
nadkuchenne
Cooking appliances
Normy zharmonizowane
Zmywarki do naczyń dla gospodarstw domowych
Dishwashers
Normy zharmonizowane

66/2014

65/2014

2021/341
2019/2022

2021/340
2019/2017

WYŚWIETLACZE ELEKTRONICZNE I TELEWIZORY
Wyświetlacze elektroniczne w tym telewizory
Electronic displays including televisions

2021/341
2019/2021

Proste set-top boksy
Set-top boxes

107/2009

2021/340
2019/2013

