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I. INFORMACJE OGÓLNE 

W ramach swobodnego przepływu towarów w Unii Europejskiej na rynku pojawia się coraz 
więcej produktów związanych z energią. Dlatego istotne jest dostarczanie  użytkownikom 
końcowym (konsumentom) informacji, w szczególności w formie etykiet i kart, oraz 
standardowych informacji o produkcie, dotyczącej zużycia energii i w miarę potrzeb innych 
zasobów podczas użytkowania oraz informacji dodatkowych o niektórych produktach 
związanych z energią, umożliwiając tym samym konsumentom wybór bardziej efektywnych 
produktów. Regulacja dotyczy produktów związanych z energią wprowadzanych do obrotu 
lub oddawanych do użytku. Nie ma ona zastosowania do produktów używanych, z wyjątkiem 
produktów importowanych. 

Wprowadzanie do obrotu oznacza pierwsze dostarczenie produktu  związanego z energią do 
dystrybucji lub użytkowania na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 
państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony 
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w  ramach działalności handlowej, odpłatnie 
lub nieodpłatnie. 

Oddawanie do użytku oznacza pierwsze użycie produktu energię związanego z energią 
zgodnie z jego przeznaczeniem na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 
państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony 
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. 

Obowiązki w zakresie informowania o  efektywności energetycznej przez produkty związane 
z energią oraz innych zasobów podczas użytkowania ciąży na dostawcach i sprzedawcach 
produktów związanych z energią. 

Produkt  związany z energią oznacza towar lub system mający wpływ na zużycie energii 
podczas użytkowania, który jest wprowadzany do obrotu lub oddawany do użytku, w tym 
części mające wpływ na zużycie energii podczas użytkowania, które sa wprowadzane do 
obrotu lub oddawane do użytku dla klientów i które mają zostać wbudowane do produktów. 

Niniejszy informator poświęcony jest obowiązkom w zakresie informowania o efektywności 
energetycznej w odniesieniu do telewizorów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lexintranet/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.327084&full=1#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.327084&full=1
http://lexintranet/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.327084&full=1#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.327084&full=1
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II. OBOWIĄZKI DOSTAWCÓW I SPRZEDAWCÓW W ZAKRESIE INFORMOWANIA 
O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ PRZEZ TELEWIZORY 

 
Akty prawne 
 
 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2017/1369 z dnia 4 lipca 

2017 r. ustanawiające ramy etykietowania energetycznego i uchylające dyrektywę 
2010/30/UE (Dz. Urz. UE L 198 z 28.07.2017, str. 1-23) (Dz.U.UE.L.153 z 18.06.2010, 
str. 1), zwane dalej „Rozporządzeniem 2017/1369”; 

 Ustawa z dnia 14 września 2012 r. o  etykietowaniu energetycznym produktów 
związanych z energią (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1790, z późn. zm.), zwana 
dalej „Ustawą”; 

 Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo  telekomunikacyjne (tekst jednolity: Dz. U.  
z 2018 r. poz. 1954, z późn. zm.); 

 Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) Nr 1062/2010 z dnia 28 września 2010 r. 
uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i rady 2010/30/EU w odniesieniu 
do etykiet efektywności energetycznej dla telewizorów (Dz.U.UE.L.2010.314.64, 
z późn. zm.), zwane dalej „Rozporządzeniem 1062/2010”.  

Zakres przedmiotowy 

Telewizory zgodnie z definicją określoną w art. 2 Rozporządzenia 1062/2010. 

Telewizor – odbiornik telewizyjny lub monitor telewizyjny. 

Odbiornik telewizyjny  – produkt przeznaczony głównie do wyświetlania i odbioru sygnałów 
audiowizualnych, który jest wprowadzony do obrotu i sprzedawany pod jednym 
oznaczeniem modelu lub jednym oznaczeniem systemowym i który składa się z: 

a)   wyświetlacza; 
b)   co najmniej jednego tunera/odbiornika i opcjonalnych funkcji dodatkowych do 

przechowywania lub wyświetlania danych, takich jak DVD, dysk twardy (HDD) lub 
magnetowid (VCR), zintegrowanych z wyświetlaczem bądź umieszczonych  
w oddzielnym urządzeniu lub w większej licznie oddzielnych urządzeń. 

Monitor telewizyjny – produkt przeznaczony głównie do wyświetlania na zintegrowanym 
ekranie sygnału wideo pochodzącego z różnych źródeł, w tym sygnału telewizyjnego, który 
opcjonalnie kontroluje i odtwarza sygnały audio z zewnętrznego urządzenia źródłowego, 
który jest połączony za pomocą standardowych złącz do odbioru sygnału wideo, w tym cinch 
(component, composite), SCART, HDMI oraz przyszłych standardów bezprzewodowych (ale 
z wyłączeniem sygnałów wideo nieobjętych normalizacją, takich jak DVI i SDI), ale nie jest 
dostosowany do odbioru i przetwarzania sygnałów telewizyjnych. 

Zakres podmiotowy  
(podmioty, na których ciąży obowiązek informowania o efektywności energetycznej) 

Dostawca – producent z siedzibą w Unii Europejskiej lub w państwie członkowskim 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim 
Obszarze Gospodarczym lub upoważniony przedstawiciel producenta, który nie ma siedziby 
w Unii Europejskiej lub w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

http://lexintranet/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.327084&full=1#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.327084&full=1
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Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub importer, który 
wprowadza do obrotu w tych państwach produkt związany z energią.  

Sprzedawca – sprzedawca detaliczny lub inna osoba fizyczna lub osoba prawna, która 
sprzedaje oferuje na sprzedaż, wynajmuje lub oferuje w sprzedaży ratalnej lub wystawia 
energię produkty klientom lub instalatorom w ramach dzielności handlowej, obrotu 
odpłatnie lub nieodpłatnie. 

Rodzaje informacji  o zużyciu energii 

Etykieta 

Etykieta oznacza diagram graficzny albo w formie drukowanej, albo elektronicznej, 
zawierający zamkniętą skalę, w której występują wyłącznie litery od A do G i w której każda 
litera reprezentuje klasę, a każda klasa odpowiada oszczędności energii, w siedmiu różnych 
kolorach od ciemnej zieleni do czerwieni, mającą na celu poinformowanie klientów 
o efektywności energetycznej i o zużyciu energii; obejmuje etykiety ze zmienioną skalą oraz 
etykiety z mniejszą liczbą klas i kolorów zgodnie z art. 11 ust. 10 i 11 Rozporządzenia 
2017/1369. 

Format etykiety telewizora określa Załącznik V Rozporządzenia 1062/2010. 

Przykładowy wzór etykiety dla telewizorów 

I. nazwa dostawcy lub znak towarowy; 
II. identyfikator modelu dostawcy, gdzie identyfikator modelu oznacza kod, zazwyczaj 

alfanumeryczny, który odróżnia określony model telewizora od innych modeli o tym 
samym znaku handlowym lub nazwie dostawcy;  

III. klasa efektywności energetycznej telewizora. Wierzchołek strzałki zawierającej klasę 
efektywności energetycznej telewizora jest umieszczony na tym samym poziomie co 
wierzchołek jednej ze strzałek klasy efektywności energetycznej z tym samym 
oznaczeniem; 

IV. zużycie energii w trybie włączenia wyrażone w watach, zaokrąglone do najbliższej 
liczby całkowitej; 

V. roczne zużycie energii w trybie 
włączenia, podane w kWh 
w zaokrągleniu do najbliższej liczby 
całkowitej; 

VI. przekątna widzialna ekranu wyrażona 
w centymetrach i calach; 

VII. W przypadku telewizorów z łatwo 
zauważalnym przełącznikiem, który 
w położeniu wyłączonym przełącza 
telewizor w tryb zapewniający 
zużycie energii nieprzekraczające 
0,01 W, może zostać dodany symbol 
tego przełącznika. 

 

UWAGA: 

http://lexintranet/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.327084&full=1#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.327084&full=1
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Odpowiedni format etykiety telewizora stosuje się zgodnie z harmonogramem określonym  
w art. 3 ust. 3 Rozporządzenia 1062/2010 i jest on uzależniony od daty wprowadzenia 
telewizora do obrotu. 

Karta (Karta informacyjna produktu) 

Karta oznacza delegowanych standardowy dokument, w formie albo drukowanej, albo lub 
elektronicznej, zawierający informacje dotyczące produktu. 

Informacje podawane w Karcie informacyjnej produktu telewizora określa Załącznik III 
Rozporządzenia 1062/2010.  

Karta informacyjna produktu telewizora powinna: 

- zawierać wszystkie informacje podane w pkt 1 Załącznika III Rozporządzenia 1062/2010, 
tj.: 
a)    nazwę dostawcy lub znak towarowy; 
b)    identyfikator modelu dostawcy; gdzie identyfikator modelu oznacza kod, zazwyczaj 

alfanumeryczny, który odróżnia określony model telewizora od innych modeli o tym 
samym znaku handlowym lub nazwie dostawcy; 

c)    klasę efektywności energetycznej modelu zgodnie z tabelą 1 załącznika I;  
w przypadku gdy telewizorowi przyznano "oznakowanie ekologiczne UE" zgodnie  
z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010, można podać 
tę informację; 

d)    przekątną widzialną ekranu wyrażona w centymetrach i calach; 
e)    zużycie energii w trybie włączenia mierzone zgodnie z procedurą określoną  

w załączniku VII; 
f)    roczne zużycie energii obliczone zgodnie z załącznikiem II w kWh/rok, zaokrąglone 

do najbliższej liczby całkowitej; opisuje się je w następujący sposób: "Zużycie energii 
XYZ kWh/rok na podstawie zużycia energii przez telewizor działający 4 godziny 
dziennie przez 365 dni. Rzeczywiste zużycie energii zależy od sposobu użytkowania 
telewizora."; 

g)    zużycie energii w trybie czuwania lub wyłączenia lub w obu tych trybach mierzone 
zgodnie z procedurą określoną w załączniku VII; 

h)    rozdzielczość ekranu wyrażona w liczbie pikseli w poziomie i pionie; 

- zawierać te informacje podane w powyższej kolejności; 

- być sporządzona w języku polskim. 

 

Klasa efektywności energetycznej  

Klasa efektywności energetycznej stanowi oznaczenie literowe zamieszczane m.in. na 
etykiecie, informujące o zużyciu energii przez produkt energii związany z energią. 

Klasy efektywności energetycznej dla telewizorów określa Załącznik I Rozporządzenia 
1062/2010. 

Klasy efektywności energetycznej dla telewizorów ustala się na podstawie współczynnika 
efektywności energetycznej obliczonego zgodnie z Załącznikiem II Rozporządzenia 
1062/2010. 

Klasę efektywności energetycznej telewizora, poza etykietą, podaje się również w: 
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- karcie informacyjnej produktu telewizora;  
- reklamie wizualnej konkretnego modelu telewizora, jeżeli reklama ta przedstawia 

informacje na temat zużycia energii lub ceny; 
- we wszelkich technicznych materiałach promocyjnych dotyczących konkretnego modelu 

telewizora, które opisują jego szczegółowe parametry techniczne.  
 

Dokumentacja techniczna 

Dokumentacja techniczna produktu  związanego z energią, sporządzana przez dostawcę, 
zawiera w szczególności: 

1) opis tego produktu; 
2) wyniki przeprowadzonych badań, o ile są istotne; 
3) wyniki testów, o ile są dostępne, w tym testów przeprowadzanych przez notyfikowane 

jednostki w rozumieniu przepisów o systemie oceny zgodności. 

Dokumentacja techniczna dla telewizorów określona jest w Załączniku IV Rozporządzenia 
1062/2010. 

 

Informacje, które należy podawać w przypadkach, gdy użytkownicy końcowi nie mogą 
zobaczyć oferowanego produktu 

Telewizory oferowane na sprzedaż, do wypożyczenia lub w sprzedaży ratalnej użytkownikowi 
końcowemu (konsumentowi), który nie może zobaczyć oferowanego produktu, powinny być 
wprowadzane do obrotu wraz z informacjami dostarczanymi przez dostawców zgodnie 
z Załącznikiem VI Rozporządzenia 1062/2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

 

 

Wykaz obowiązków oraz zakazów 

 

DOSTAWCA 

Rodzaj obowiązku Podstawa prawna 

Dołączenie do telewizora, etykiety, zgodnie z 
formatem i informacjami określonymi w Załączniku 
V Rozporządzenia 1062/2010 

 
art. 4 ust. 1 Rozporządzenia 2017/1369 

 art. 3 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia 1062/2010 

Dołączenie do telewizora karty informacyjnej 
produktu, zgodnie z informacjami określonymi w 
Załączniku III Rozporządzenia 1062/2010 

 
art. 4 ust. 1 Rozporządzenia 2017/1369  

art. 3 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia 
1062/2010 

Umieszczenie na etykiecie i w karcie danych 
zgodnych z parametrami technicznymi telewizora 

 
art. 3 ust. 2 Rozporządzenia 2017/1369 

Sporządzenie dokumentacji technicznej telewizora 
określonej w Załączniku IV Rozporządzenia 
1062/2010 

 
art. 3 ust. 2 Rozporządzenia 2017/1369 

Uwzględnienie klasy efektywności energetycznej 
modelu telewizora we wszystkich technicznych 
materiałach promocyjnych dotyczących konkretnego 
modelu telewizora, które opisują jego szczegółowe 
parametry 

 
 

art. 6 lit. a) Rozporządzenia 2017/1369 
art. 3 ust. 1 lit. e) Rozporządzenia 

1062/2010 

Zamieszczenia w reklamie konkretnego modelu 
telewizora, która zawiera informacje na temat 
zużycia energii przez telewizor lub cenę, informacji o 
klasie efektywności energetycznej telewizora 

 
art. 6 lit. a) Rozporządzenia 2017/1369 

art. 3 ust. 1 lit. d) Rozporządzenia 
1062/2010 

Wprowadzenia do bazy danych o produkcie informacji 
wymienionych w Załączniku I Rozporządzenia 2017/1369. 

art. 4 Rozporządzenia 2017/1369 

Nieumieszczania na produkcie etykiet, znaków, symboli 
lub napisów, niezgodnych z wymogami rozporządzenia 
(UE) nr 1062/2010, które mogą wprowadzać w błąd 
użytkowników końcowych w odniesieniu do zużycia 
energii lub innych zasobów podczas użytkowania tego 
produktu. 

 
 

art. 6 lit. c) Rozporządzenia 2017/1369 

Nieposługiwania się etykietą naśladującą etykietę, 
zgodnie z formatem i informacjami określonymi w 
Załączniku V rozporządzenia (UE) nr 1062/2010, w 
odniesieniu do innych wyrobów niż produkt. 

 
art. 6 lit. d-e) Rozporządzenia 2017/1369 
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SPRZEDAWCA 

Rodzaj obowiązku Podstawa prawna 

Umieszczenia w widocznym miejscu z przodu na 
telewizorze etykiety dostarczonej przez dostawcę, 
zgodnie z formatem i informacjami określonymi w 
Załączniku V Rozporządzenia 1062/2010 

 
art. 5 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia 2017/1369 

 art. 4 lit. a) Rozporządzenia 1062/2010 

Eksponowania etykiety w sposób widoczny przy sprzedaży 
produktu na odległość przez internet, zgodnie z formatem 
i informacjami określonymi w Załączniku V rozporządzenia 
nr 1062/2010 

 
art. 5 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia 

2017/1369 

Udostępnienia użytkownikowi końcowemu karty 
informacyjnej produktu w punkcie sprzedaży 

dostarczaną  z produktem przez dostawcę, zgodnie  
z informacjami określonymi w Załączniku III 
rozporządzenia nr 1062/2010 

 
art. 5 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia 

2017/1369 

Podania użytkownikowi końcowemu, który nie może 
zobaczyć produktu oferowanego na sprzedaż, do 
wypożyczenia lub w sprzedaży ratalnej, informacji 
dostarczanych przez dostawcę zgodnie z 
Załącznikiem VI Rozporządzenia 1062/2010 
 

 
 
 

art. 4 lit. b) Rozporządzenia 1062/2010 

Uwzględnienia klasy efektywności energetycznej 
modelu telewizora we wszystkich technicznych 
materiałach promocyjnych dotyczących konkretnego 
modelu telewizora, które opisują jego szczegółowe 
parametry 

 
 

art. 6 lit. a) Rozporządzenia 2017/1369 
art. 4 lit. d) Rozporządzenia 1062/2010 

Zamieszczenia w reklamie konkretnego modelu 
telewizora, która zawiera informacje na temat 
zużycia energii przez telewizor lub cenę, informacji o 
klasie efektywności energetycznej telewizora 

 
art. 6 lit. a) Rozporządzenia 2017/1369 
art. 4 lit. c) Rozporządzenia 1062/2010 

Nieumieszczania na produkcie etykiet, znaków, symboli 
lub napisów, niezgodnych z wymogami rozporządzenia 
(UE) nr 1062/2010, które mogą wprowadzać w błąd 
użytkowników końcowych w odniesieniu do zużycia 
energii lub innych zasobów podczas użytkowania tego 
produktu. 

 
art. 6 lit. c) Rozporządzenia 2017/1369 

Nieposługiwania się etykietą naśladującą etykietę, zgodnie 
z formatem i informacjami określonymi w Załączniku V 
rozporządzenia (UE) nr 1062/2010, w odniesieniu do 
innych wyrobów niż produkt. 

 
art. 6 lit. d-e) Rozporządzenia 2017/1369 

 

 


