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ZMIANY ETYKIET ENERGETYCZNYCH JUŻ OD 01.03.2021 R.  

Etykiety energetyczne bez oznaczeń z plusami 

Od dnia 1.03.2021 r. w całej Unii Europejskiej na wszystkich nowych urządzeniach AGD i RTV 
widnieją zmienione etykiety informujące o klasie energooszczędności urządzeń. Między innymi nie 
mają już oznaczeń w formie plusów. Obowiązuje teraz zasada znakowania wyłącznie literami od A do 
G. Każda litera reprezentuje klasę, a każda klasa odpowiada oszczędności energii, w siedmiu różnych 
kolorach, od ciemnej zieleni do czerwieni (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4.07.2017 r. ustanawiającym ramy etykietowania energetycznego i 
uchylającym dyrektywę 2010/30/UE). 

I tak: 

 sprzęt, który ma najwyższą klasą energetyczną, a więc oznaczany do dnia 1.03.2021 r. symbolem 
A+++, w nowej skali w oznaczeniu będzie miał literę „C”, 

 ten z oznaczeniem A++ będzie oznaczony literą D,  

 ten z oznaczeniem A+ będzie oznaczony literą E, 

 produkty z jednym plusem (najbardziej energochłonne) będą oznaczane literami „F” i „G”. 

UWAGA: Litery „A” i „B” nie będą na razie przeznaczone dla żadnych produktów do czasu wejścia na 
rynek jeszcze bardziej wydajnych energetycznie urządzeń AGD i RTV.  

Co jeszcze nowego na etykietach energetycznych  

Na nowych etykietach znajdą się także:  

 fotokod (kod QR) oznaczający matrycowy kod kreskowy zawarty na etykiecie energetycznej 
modelu produktu, który umożliwia dostęp do informacji o tym modelu w publicznej części bazy 
danych o produktach (Europejskim Rejestrze Etykiet Energetycznych – European Product 
Registry for Energy Labelling), 

jak również ikony informujące między innymi o: 

 pojemności lub wymiarze produktu,  

 skali emitowanego przez urządzenie hałasu[1].  

Lampy i żarówki 

Od dnia 1.09.2021 r. zmienione zostaną etykiety energetyczne źródeł światła, takich jak żarówki, a 
kolejnych grup produktów – w dalszych terminach. 
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Europejski Rejestr Etykiet Energetycznych 

Na producentów został nałożony obowiązek rejestrowania swoich produktów w bazie danych dla 
modeli z etykietami energetycznymi – w Europejskim Rejestrze Etykiet Energetycznych (ang. 
European Product Registry for Energy Labelling, zwany: „EPREL”). Na nowej etykiecie pojawi się 
wyżej wspomniany kod QR do wykorzystania w aplikacjach mobilnych, a jego zeskanowanie pozwoli 
klientom wejść do bazy EPREL i sprawdzić specyfikację techniczną danego urządzenia.  

 

W razie dalszych pytań, pozostajemy do Państwa dyspozycji. 

 

 

 

 

*Niniejszy Newsletter nie stanowi porady prawnej ani podatkowej. 

 

[1] Zgodnie z Rozporządzeniem Delegowanym komisji (UE) 2019/2016 z dnia 11.03.2019 r. uzupełniającym rozporządzenie 

Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2017/1369 w odniesieniu do etykietowania energetycznego urządzeń chłodniczych i 
uchylającym rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1060/2010. 

 

 


