Informácia pre verejnosť o zmene energetických štítkov
Doterajší systém energetických štítkov používal stupnice, ktoré už neboli dostatočne
prehľadné. Európska komisia a členské štáty únie sa preto rozhodli prepracovať požiadavky
na výrobky označované energetickými štítkami podľa potrieb spotrebiteľov a postupne pre
všetky kategórie výrobkov zaviesť stupnicu s triedami energetickej účinnosti od A po G.
Nový systém klasifikácie bude preto používať len triedy A až G, triedy A+, A++ a A+++ sa
už nebudú používať. Konkrétne technické parametre daného výrobku sa pritom nemenia,
posun na stupnici je dôsledkom nových pravidiel v hodnotiacom systéme zaraďovania
výrobkov do tried energetickej účinnosti a upraveného spôsobu výpočtu a merania spotreby
energie, ktorý sa viac približuje reálnym podmienkam. Použité farby stupnice sa nemenia.
Nové štítky budú zavádzané postupne v súlade s konkrétnymi európskymi predpismi EÚ.
V roku 2021 budú nové štítky zobrazené v kamenných predajniach a online obchodoch pri
nasledujúcich kategóriách výrobkov:
Od 1. marca 2021 – práčky, práčky so sušičkou, umývačky riadu, chladničky, mrazničky,
chladničky na víno, televízory a elektronické displeje
Od 1. septembra 2021 – svetelné zdroje
Nové štítky pre prvé vybrané kategórie výrobkov (televízory a elektronické displeje,
chladničky, mrazničky, chladničky na víno, práčky, práčky so sušičkou, umývačky riadu) sa
začnú v obchodoch zobrazovať od 1. marca 2021.
Predajcovia či už v kamenných alebo online obchodoch budú mať na splnenie tejto
povinnosti 14 pracovných dní, teda od 1. 3. 2021 do 18. 3. 2021. To sa nevzťahuje na
výrobky uvedené po prvý raz na trh EÚ pred 1. 11. 2020, ktoré nie sú viac uvádzané na trh
EÚ po 1. 11. 2020, alebo ak dodávateľ ukončil svoju činnosť (vzťahuje sa na všetky
produktové skupiny, kde nový štítok zahŕňa nové testovacie metódy). V tomto prípade sa
môžu tieto výrobky predávať so starým štítkom ešte do 30. 11. 2021. Od 1. 12. 2021 je predaj
takýchto výrobkov so starým štítkom zakázaný.
Nový energetický štítok bude prepojený s európskou databázou cez QR kód, ktorý sa
nachádza v pravom hornom rohu nového štítku. Po jeho spustení sa databáza stane zdrojom
dodatočných informácií ku všetkým výrobkom, ktoré majú energetický štítok. Prístup do
databázy bude umožnený po naskenovaní QR kódu pomocou telefónu alebo tabletu.
Viac informácií ako aj rozdiely v grafických úpravách nových a starých štítkov jednotlivých
kategórií výrobkov nájdete na www.energetickestitky.sk

