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Etykietowanie efektywności energetycznej ***I

Poprawki przyjęte przez Parlament Europejski w dniu 6 lipca 2016 r. w sprawie wniosku dotyczącego 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego ramy etykietowania efektywności energe-

tycznej i uchylającego dyrektywę 2010/30/UE (COM(2015)0341 – C8-0189/2015 – 2015/0149(COD)) (1)

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

(2018/C 101/21)

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(1) Unia Europejska jest zaangażowana w tworzenie unii 
energetycznej opartej na przyszłościowej polityce w dzie-
dzinie klimatu. Efektywność energetyczna, zasadniczy 
element ram polityki klimatyczno-energetycznej Unii 
Europejskiej do roku 2030 r., to klucz do zmniejszenia 
zapotrzebowania na energię.

(1) Unia Europejska jest zaangażowana w tworzenie unii 
energetycznej opartej na przyszłościowej polityce klima-
tyczno-energetycznej. Efektywność energetyczna, zasad-
niczy element ram polityki klimatyczno-energetycznej 
Unii Europejskiej do roku 2030 r., to klucz do 
zmniejszenia zapotrzebowania na energię i ograniczenia 
emisji gazów cieplarnianych.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(2) Etykietowanie efektywności energetycznej pozwala kon-
sumentom świadomie wybierać produkty pod kątem 
zużycia energii, co sprzyja innowacjom.

(2) Etykietowanie efektywności energetycznej pozwala kon-
sumentom świadomie wybierać bardziej wydajne i zrów-
noważone produkty związane z energią, co znacząco 
przyczynia się do oszczędności energii i do obniżenia 
rachunków za energię, a jednocześnie sprzyja innowa-
cjom w zakresie wytwarzania bardziej energooszczęd-
nych produktów i inwestycjom w ich produkcję.
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(1) Sprawę odesłano do komisji właściwej do ponownego jej rozpatrzenia zgodnie z art. 61 ust. 2 akapit drugi Regulaminu (A8-0213/ 
2016).



Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(4) Należy zastąpić dyrektywę 2010/30/UE rozpo-
rządzeniem o takim samym zakresie, zmieniając jednak 
i udoskonalając niektóre przepisy, aby doprecyzować 
i zaktualizować ich treść. Rozporządzenie jest odpowied-
nim instrumentem prawnym, wprowadza bowiem jasne 
i szczegółowe przepisy, które nie pozostawiają pola do 
rozbieżnej transpozycji przez państwa członkowskie, 
zapewniając tym samym wysoki stopień harmonizacji 
w całej Unii. Dzięki temu, że zharmonizowane ramy 
regulacyjne obowiązują na poziomie Unii zamiast na 
poziomie państw członkowskich, przedsiębiorcy ponoszą 
niższe koszty i mają równe warunki działania. Harmo-
nizacja w Unii zapewnia swobodę przepływu towarów na 
całym jednolitym rynku.

(4) Należy zastąpić dyrektywę 2010/30/UE rozpo-
rządzeniem o takim samym zakresie, zmieniając jednak 
i udoskonalając niektóre przepisy, aby doprecyzować 
i zaktualizować ich treść z uwzględnieniem poczynionego 
w ostatnich latach szybkiego postępu technicznego 
w zakresie energooszczędności produktów. Rozporzą-
dzenie jest odpowiednim instrumentem prawnym, wpro-
wadza bowiem jasne i szczegółowe przepisy, które nie 
pozostawiają pola do rozbieżnej transpozycji przez 
państwa członkowskie, zapewniając tym samym wysoki 
stopień harmonizacji w całej Unii. Dzięki temu, że 
zharmonizowane ramy regulacyjne obowiązują na po-
ziomie Unii zamiast na poziomie państw członkowskich, 
przedsiębiorcy w ramach całego łańcucha wartości 
ponoszą niższe koszty i mają równe warunki działania. 
Harmonizacja w Unii zapewnia swobodę przepływu 
towarów na całym jednolitym rynku.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(4a) Z zakresu niniejszego rozporządzenia należy wyłączyć 
produkty używane, w tym wszelkie produkty, które 
zostały oddane do użytku, zanim zostały udostępnione 
na rynku po raz drugi lub kolejny.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(4b) Ponieważ zużycie energii przez środki transportu osób 
lub towarów jest bezpośrednio lub pośrednio regulowa-
ne innymi przepisami i w ramach innych strategii 
politycznych Unii, należy pozostawić je poza zakresem 
stosowania niniejszego rozporządzenia. Wyłączenie to 
obejmuje również środki transportu, których silnik nie 
zmienia miejsca położenia podczas pracy, takie jak 
windy, schody ruchome i przenośniki taśmowe.
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Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(7) Za sprawą bardziej świadomych wyborów konsumentów 
poprawa efektywności produktów związanych z energią 
przynosi korzyści całej gospodarce Unii i napędza 
innowacje. Przyczyni się to także do osiągnięcia celów 
Unii w zakresie efektywności energetycznej na lata 2020 
i 2030. Poprawa efektywności przyniesie również 
oszczędności dla konsumentów.

(7) Za sprawą bardziej świadomych wyborów konsumentów 
oraz większej świadomości społecznej poprawa efektyw-
ności produktów związanych z energią przynosi korzyści 
całej gospodarce Unii, zmniejsza zapotrzebowanie na 
energię oraz przysparza oszczędności na rachunkach za 
energię. Przyczynia się ona do zwiększenia bezpieczeń-
stwa energetycznego, stanowi zachętę do badań, inno-
wacji i inwestycji w dziedzinie efektywności 
energetycznej oraz umożliwia gałęziom przemysłu, które 
opracowują i wytwarzają produkty najbardziej energo-
oszczędne, zyskanie przewagi konkurencyjnej. Przyczy-
nia się ona także do osiągnięcia celów Unii w zakresie 
efektywności energetycznej na lata 2020 i 2030, a także 
jej celów dotyczących środowiska i klimatu.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(8) W konkluzjach Rady Europejskiej z dnia 23 i 24 paź-
dziernika 2014 r. ustalono orientacyjny cel na poziomie 
Unii, polegający na poprawie efektywności energetycz-
nej do 2030 r. o co najmniej 27 % w stosunku do 
prognozowanego przyszłego zużycia energii. Cel ten 
zostanie poddany przeglądowi do 2020 r. z myślą 
o podniesieniu poziomu na szczeblu Unii do 30 %. 
W konkluzjach ustalono także wiążący unijny cel 
wewnętrznej redukcji emisji gazów cieplarnianych o co 
najmniej 40 % do 2030 r. w stosunku do 1990 r., w tym 
zmniejszenie emisji w sektorach nieobjętych systemem 
handlu uprawnieniami do emisji o 30 %.

skreśla się
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Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(9) Podawanie rzetelnych, stosownych i porównywalnych 
informacji o zużyciu energii przez produkty związane 
z energią ułatwia konsumentom wybieranie produktów, 
które zużywają mniej energii oraz innych istotnych 
zasobów w trakcie używania. Zestandaryzowana obo-
wiązkowa etykieta jest skutecznym środkiem udzielania 
potencjalnym klientom porównywalnych informacji o zu-
życiu energii przez produkty związane z energią. Po-
winna ona być uzupełniona kartą informacyjną 
produktu. Etykieta powinna być łatwo rozpoznawalna, 
prosta i zwięzła. W tym celu należy zachować obecną 
skalę kolorystyczną od ciemnej zieleni do czerwieni jako 
podstawę informowania klientów o efektywności energe-
tycznej danego produktu. Najskuteczniejsza z punktu 
widzenia konsumentów okazała się klasyfikacja z wyko-
rzystaniem liter od A do G. W sytuacjach, w których ze 
względu na przepisy dotyczące ekoprojektu na podstawie 
dyrektywy 2009/125/WE nie można już wytwarzać 
produktów objętych klasą F lub G, nie należy podawać 
tych klas na etykiecie. W wyjątkowych przypadkach 
powinno to dotyczyć także klas D i E, chociaż taka 
sytuacja prawdopodobnie nie będzie miała miejsca, gdyż 
po tym, jak większość modeli produktu znajdzie się 
w dwóch najwyższych klasach, nastąpi zmiana skali 
etykiety.

(9) Podawanie rzetelnych, stosownych, możliwych do zwery-
fikowania i porównywalnych informacji o zużyciu 
energii przez produkty związane z energią ułatwia 
konsumentom wybieranie produktów, które zużywają 
mniej energii oraz innych istotnych zasobów w trakcie 
używania w celu osiągnięcia określonego poziomu 
wydajności, a zatem charakteryzuje je niższy koszt 
całego cyklu życia. Zestandaryzowana obowiązkowa 
etykieta jest skutecznym środkiem udzielania potencjal-
nym klientom porównywalnych informacji o efektywnoś-
ci energetycznej i zużyciu energii w wartościach 
bezwzględnych przez produkty związane z energią. 
Powinna ona być uzupełniona kartą informacyjną 
produktu, w aktach delegowanych przyjętych na pod-
stawie dyrektywy 2010/30/UE zwaną „kartą produk-
tu”, która może być udostępniana drogą elektroniczną. 
Etykieta powinna być zwięzła, opracowana na podstawie 
właściwej metody pomiarów i obliczeń oraz łatwo 
rozpoznawalna i łatwa do zrozumienia. W tym celu 
należy zachować już ustalony zestaw kolorów od 
ciemnej zieleni do czerwieni jako podstawę informowa-
nia klientów o efektywności energetycznej danego 
produktu. Najskuteczniejsza z punktu widzenia konsu-
mentów okazała się już znana klasyfikacja z wykorzys-
taniem liter od A do G. Jej jednolite stosowanie do 
wszystkich grup produktów powinno zwiększyć prze-
jrzystość i zrozumiałość dla klientów. W sytuacjach, 
w których ze względu na przepisy dotyczące ekoprojektu 
zawarte w dyrektywie 2009/125/WE (1a) nie można już 
wytwarzać produktów objętych klasami F lub G, klasy te 
powinny być mimo wszystko podane na etykiecie 
w kolorze ciemnoszarym, aby zachować jednolitą skalę 
od A do G dla wszystkich grup produktów. Zatem skalę 
kolorystyczną od ciemnej zieleni do czerwieni należy 
zachować dla pozostałych, wyższych klas i powinna ona 
mieć zastosowanie jedynie do nowo wprowadzanych do 
obrotu egzemplarzy produktów.

(1a) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE 
z dnia 21 października 2009 r. ustanawiająca ogólne zasady 
ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów 
związanych z energią (Dz.U. L 285 z 31.10.2009, s. 10)
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Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(10) Postęp technologii cyfrowej umożliwia wykorzystanie 
alternatywnych sposobów doręczania i umieszczania 
etykiet w postaci elektronicznej, np. w internecie, ale 
także na elektronicznych wyświetlaczach w sklepach. Aby 
móc skorzystać z tych technologii, w niniejszym rozpo-
rządzeniu należy zezwolić na stosowanie elektronicznych 
etykiet jako zamienników fizycznych etykiet energetycz-
nych lub ich uzupełnienie. Jeżeli nie ma możliwości 
umieszczenia etykiety energetycznej, na przykład w przy-
padku pewnych form sprzedaży na odległość lub 
w reklamach i w technicznych materiałach promocyj-
nych, potencjalnym klientom należy podać przynajmniej 
klasę energetyczną produktu.

(10) Postęp technologii cyfrowej umożliwia wykorzystanie 
alternatywnych sposobów doręczania i umieszczania 
etykiet w postaci elektronicznej, np. w internecie, ale 
także na elektronicznych wyświetlaczach w sklepach. Aby 
móc skorzystać z tych technologii, w niniejszym rozpo-
rządzeniu należy zezwolić na stosowanie etykiet elek-
tronicznych jako uzupełnienia drukowanych etykiet 
energetycznych. Powyższe nie ma wpływu na obowiązek 
dołączania przez dostawcę do każdego egzemplarza 
produktu drukowanej etykiety dla sprzedawcy. Jeżeli 
nie ma możliwości umieszczenia etykiety energetycznej, 
potencjalnym klientom należy podawać przynajmniej 
klasę energetyczną modelu produktu. W aktach delego-
wanych odnoszących się do konkretnych kategorii 
produktów można by również ustanowić alternatywne 
przepisy dotyczące umieszczania etykiet na produktach 
małych rozmiarów, w razie dużej liczby identycznych 
produktów wyeksponowanych razem.
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Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(11) Producenci zareagowali na wprowadzenie etykiety ener-
getycznej, wytwarzając coraz bardziej efektywne pro-
dukty. Te zmiany technologiczne doprowadziły do tego, 
że produkty plasują się głównie w najwyższych klasach 
etykiety energetycznej. Aby klienci mogli odpowiednio 
porównać produkty, konieczne może być wprowadzenie 
kolejnego zróżnicowania produktów, co będzie wiązało 
się z potrzebą zmiany skali etykiet. Jeżeli chodzi 
o częstotliwość takich zmian, odpowiedni byłby okres 
dziesięcioletni, aby unikać nadmiernego obciążenia 
producentów. W niniejszym rozporządzeniu ustanowio-
no zatem szczegółowe przepisy dotyczące zmiany skali, 
aby zapewnić dostawcom i sprzedawcom jak największą 
pewność prawa. Po zmianie skali najwyższe klasy 
powinny być puste, aby zachęcić do postępu technolo-
gicznego i umożliwić prace nad bardziej efektywnymi 
produktami oraz ich uznawanie. Po zmianie etykiety 
należy wymienić wszystkie etykiety energetyczne w prze-
ciągu krótkiego czasu, aby uniknąć dezorientowania 
klientów.

(11) Producenci zareagowali na wprowadzenie etykiety ener-
getycznej, opracowując i wprowadzając do obrotu coraz 
bardziej efektywne produkty. Jednocześnie zaprzestali 
produkcji mniej efektywnych produktów dzięki bodźco-
wi w postaci unijnych przepisów dotyczących ekopro-
jektu. Te zmiany technologiczne doprowadziły do tego, 
że modele produktów plasują się głównie w najwyższych 
klasach etykiety energetycznej. Aby klienci mogli od-
powiednio porównać produkty, konieczne może być 
wprowadzenie kolejnego zróżnicowania produktów, co 
będzie wiązało się z potrzebą zmiany skali etykiet. Jeżeli 
chodzi o częstotliwość takich zmian, pożądany byłby 
okres dziesięcioletni, aby unikać nadmiernego obciążenia 
producentów i sprzedawców, ze szczególnym uwzględ-
nieniem małych przedsiębiorstw. Przy stosowaniu ta-
kiego podejścia należy unikać zbędnych lub 
nieskutecznych zmian skali, które byłyby szkodliwe 
zarówno dla producentów, jak i dla konsumentów. 
W niniejszym rozporządzeniu ustanowiono zatem szcze-
gółowe przepisy dotyczące zmiany skali, aby zapewnić 
dostawcom i sprzedawcom jak największą pewność 
prawa. Przed dokonaniem zmiany skali Komisja po-
winna przeprowadzić szczegółowe badanie przygotowa-
wcze. W zależności od grupy produktów i na podstawie 
dokładnej oceny jej potencjału, na etykiecie z nowo 
zmienioną skalą powinno pozostać puste miejsce na 
szczycie skali, aby zachęcić do postępu technologicznego 
i umożliwić prace nad bardziej efektywnymi modelami 
produktów oraz ich uznawanie. Aby uniknąć dezorien-
towania klientów, po zmianie skali na etykietach należy 
wymienić wszystkie etykiety energetyczne w krótkim, 
lecz wykonalnym czasie, sprawiając, by wygląd etykiet 
ze zmienioną skalą był łatwo odróżnialny od wyglądu 
starych etykiet, czemu powinny towarzyszyć odpowied-
nie kampanie informacyjne skierowane do konsumen-
tów, które powinny zawierać przekaz, że wprowadzono 
nową wersję etykiet skutkującą udoskonaloną klasyfi-
kacją urządzeń.
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Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(11a) Obecna ewolucja etykiet wprowadzonych aktami dele-
gowanymi przyjętymi na podstawie dyrektywy 2010/ 
30/UE rodzi potrzebę pierwszej zmiany skali na 
istniejących etykietach – w celu zapewnienia spójności 
skali A–G – poprzez dostosowanie ich do wymogów 
niniejszego rozporządzenia.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(14) Aby utrzymać zaufanie klientów do etykiety energetycz-
nej, należy zakazać stosowania w odniesieniu do 
produktów związanych z energią innych etykiet naśladu-
jących etykietę energetyczną. Należy też zabronić stoso-
wania dodatkowych etykiet, znaków, symboli lub 
napisów, które mogą wprowadzać klientów w błąd lub 
dezorientować ich w kwestii zużycia energii.

(14) Aby utrzymać zaufanie klientów do etykiety energetycz-
nej, należy zakazać stosowania w odniesieniu do 
produktów związanych z energią innych etykiet naśladu-
jących etykietę energetyczną. Należy też zabronić stoso-
wania dodatkowych etykiet, znaków, symboli lub 
napisów, które nie różnią się wyraźnie od etykiet 
efektywności energetycznej i które mogłyby wprowadzać 
klientów w błąd lub dezorientować ich w kwestii zużycia 
energii bądź innych właściwości objętych odnośnymi 
aktami delegowanymi.
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Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(15) Aby zagwarantować pewność prawa, należy sprecyzo-
wać, że przepisy dotyczące nadzoru rynku Unii i kontroli 
nad produktami wchodzącymi na rynek Unii przewi-
dziane w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego 
i Rady (WE) nr 765/2008 (21) mają zastosowanie do 
produktów związanych z energią. Ze względu na zasadę 
swobodnego przepływu towarów niezbędna jest skutecz-
na współpraca organów nadzoru rynku w państwach 
członkowskich. Taką współpracę w dziedzinie efektyw-
ności energetycznej powinno wzmacniać wsparcie Ko-
misji.

(21) Dz.U. L 218 z 13.08.2008, s. 30.

(15) Aby zagwarantować pewność prawa, należy sprecyzo-
wać, że przepisy dotyczące nadzoru rynku Unii i kontroli 
nad produktami wchodzącymi na rynek Unii przewi-
dziane w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego 
i Rady (WE) nr 765/2008 (21) mają zastosowanie do 
produktów związanych z energią. Ze względu na zasadę 
swobodnego przepływu towarów niezbędna jest skutecz-
na współpraca organów nadzoru rynku w państwach 
członkowskich, obejmująca ciągłą wymianę informacji, 
w szczególności dotyczących wyników testów oceny 
zgodności produktów oraz ich skutków. Ponadto w wy-
mianie informacji na temat produktów związanych 
z energią przywożonych z państw trzecich do Unii 
powinny brać udział organy celne państw członkow-
skich. Komisja powinna wzmocnić i rozszerzyć grupy 
współpracy administracyjnej ds. ekoprojektu i etykieto-
wania energetycznego (ADCO) pełniące rolę ram 
współpracy organów nadzoru rynku.

(21) Dz.U. L 218 z 13.08.2008, s. 30.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(15a) Aby zapewnić większą skuteczność nadzoru i uczciwą 
konkurencję na rynku unijnym oraz aby jak najsku-
teczniej wykorzystywać ograniczone zasoby, krajowe 
organy nadzoru rynku powinny monitorować przestrze-
ganie przepisów, w tym za pomocą fizycznych testów 
produktów, oraz wykorzystywać system informacyjny 
i komunikacyjny do celów nadzoru rynku (ICSMS) do 
wymiany informacji o planowanych i ukończonych 
testach produktów, do udostępniania protokołów testów 
i wyników przeprowadzonych przez nie testów, tym 
samym unikając podwójnego testowania i torując drogę 
regionalnym centrom doskonałości zajmującym się 
testami fizycznymi. Wyniki testów należy udostępniać 
również w przypadku, gdy testy nie wykazały naru-
szenia przepisów.
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Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(16) Aby ułatwić monitorowanie przestrzegania przepisów 
i dostarczyć aktualnych danych rynkowych do celów 
wprowadzania zmian do przepisów dotyczących etykiet 
i kart informacyjnych poszczególnych produktów, do-
stawcy powinni wprowadzać w formie elektronicznej 
informacje na temat zgodności produktów z przepisami 
do bazy danych utworzonej przez Komisję. Informacje te 
powinny być publicznie dostępne, aby mogli się z nimi 
zapoznać klienci oraz by umożliwić alternatywne 
sposoby dostarczania etykiet do sprzedawców. Organy 
nadzoru rynku powinny mieć dostęp do informacji 
w bazie danych.

(16) Bez uszczerbku dla obowiązków państw członkowskich 
w zakresie nadzoru rynku, aby stworzyć narzędzie 
przydatne konsumentom, ułatwić monitorowanie prze-
strzegania przepisów i dostarczać aktualne dane rynko-
we do celów zmiany przepisów dotyczących etykiet i kart 
informacyjnych poszczególnych produktów, dostawcy 
powinni wprowadzać w formie elektronicznej wymagane 
informacje o zgodności produktów z przepisami do bazy 
danych utworzonej i prowadzonej przez Komisję. 
Informacje adresowane do konsumentów powinny być 
publicznie dostępne w interfejsie publicznym bazy 
danych produktów. Te informacje powinny być dostępne 
jako otwarte dane, tak aby mogły być wykorzystywane 
przez twórców aplikacji oraz inne narzędzia porówna-
wcze. Należy zapewnić łatwy bezpośredni dostęp do bazy 
danych produktów za pośrednictwem fotokodu (QR) lub 
przy użyciu innych narzędzi zorientowanych na użyt-
kownika dostępnych na drukowanej etykiecie. Dodatko-
we informacje powinny być udostępniane przez 
dostawców w interfejsie zgodności w ramach bazy 
danych produktów zarówno organom nadzoru rynku, 
jak i Komisji. Ta baza danych powinna podlegać 
rygorystycznym zasadom ochrony danych. W przypadku 
wrażliwych informacji technicznych organy nadzoru 
rynku powinny zachować uprawnienia do dostępu do 
tych informacji w razie potrzeby, zgodnie z obowiązkiem 
współpracy spoczywającym na dostawcy.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(16a) Komisja powinna stworzyć i prowadzić portal interne-
towy zapewniający organom nadzoru rynku dostęp do 
szczegółowych informacji o produktach, znajdujących 
się na serwerach dostawców.
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Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(19) Zużycie energii i inne parametry produktów objętych 
wymogami dotyczącymi poszczególnych produktów na 
gruncie niniejszego rozporządzenia powinny być mie-
rzone przy użyciu wiarygodnych, dokładnych i odtwa-
rzalnych metod, uwzględniających ogólnie uznane 
metody pomiarowe i obliczeniowe zgodne z aktualnym 
stanem nauki. Obowiązywanie norm zharmonizowanych 
na poziomie Unii służy funkcjonowaniu rynku we-
wnętrznego. Jeżeli w chwili rozpoczęcia stosowania 
wymogów dotyczących danego produktu nie będzie 
jeszcze opublikowanych norm, Komisja powinna opu-
blikować w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
przejściowe metody pomiarowe i obliczeniowe mające 
zastosowanie do tych wymogów. Po opublikowaniu 
odniesienia do takiej normy w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej zgodność z taką normą powinna 
pociągać za sobą domniemanie zgodności z metodami 
pomiarowymi mającymi zastosowanie do wymogów 
dotyczących danego produktu przyjętych na podstawie 
niniejszego rozporządzenia.

(19) Zużycie energii w wartościach bezwzględnych i inne 
parametry ekologiczne i parametry dotyczące wydajności 
produktów objętych wymogami dla poszczególnych 
produktów na mocy niniejszego rozporządzenia powinny 
być mierzone zgodnie ze zharmonizowanymi normami 
i metodami oraz przy użyciu wiarygodnych, dokładnych 
i odtwarzalnych metod, uwzględniających ogólnie uznane 
metody pomiarowe i obliczeniowe zgodne z aktualnym 
stanem nauki. Te metody i warunki testowania, zarówno 
w przypadku dostawców, jak i organów nadzoru rynku, 
powinny być jak najbliższe rzeczywistym warunkom 
użytkowania danego produktu przez przeciętnego kon-
sumenta i na tyle rygorystyczne, by udaremnić ich 
umyślne i nieumyślne obejście. Klasa efektywności 
energetycznej nie powinna być ustalana wyłącznie na 
podstawie ustawienia o największej efektywności ener-
getycznej lub na podstawie trybu „Eco”, jeśli jest mało 
prawdopodobne, by odzwierciedlały one sposób użytko-
wania produktu przez przeciętnego konsumenta. War-
tości tolerancji i opcjonalne parametry testowania 
należy ustalić w taki sposób, aby ich zastosowanie nie 
doprowadziło do znaczących odchyleń wzrostu efektyw-
ności, które mogłyby skutkować zmianą klasy efektyw-
ności energetycznej produktu. Dozwolone różnice 
między wynikami testów a deklarowanymi wynikami 
nie powinny przekraczać statystycznej niepewności 
pomiaru. Jeżeli w chwili rozpoczęcia stosowania wy-
mogów dotyczących danego produktu nie będzie jeszcze 
opublikowanych norm, Komisja powinna opublikować 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej przejściowe 
metody pomiarowe i obliczeniowe mające zastosowanie 
do tych wymogów. Po opublikowaniu odniesienia do 
takiej normy w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
zgodność z taką normą powinna pociągać za sobą 
domniemanie zgodności z metodami pomiarowymi 
mającymi zastosowanie do wymogów dotyczących 
danego produktu przyjętych na podstawie niniejszego 
rozporządzenia.
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Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(20) Komisja powinna opracować plan prac w zakresie 
zmiany etykiet poszczególnych produktów wraz z orien-
tacyjnym wykazem kolejnych produktów związanych 
z energią, dla których można ustanowić etykiety 
energetyczne. Plan prac powinien być wdrażany po 
przeprowadzeniu analizy technicznej, środowiskowej 
i ekonomicznej danej grupy produktów. W analizie 
należy poruszyć także kwestię informacji dodatkowych, 
w tym możliwości i koszty udzielania konsumentom 
informacji o wydajności produktu związanego z energią, 
takich jak zużycie energii w wartościach bezwzględnych, 
trwałość lub ekologiczność, zgodnie z celem sprzyjania 
gospodarce o obiegu zamkniętym. Takie informacje 
dodatkowe powinny poprawiać zrozumiałość i skutecz-
ność etykiety z perspektywy konsumentów i nie po-
winny mieć dla nich żadnych niekorzystnych skutków.

(20) Komisja powinna opracować, na podstawie zakresu 
niniejszego rozporządzenia, długoterminowy plan prac 
w zakresie zmiany etykiet poszczególnych produktów 
wraz z orientacyjnym wykazem kolejnych produktów 
związanych z energią, dla których można ustanowić 
etykiety energetyczne, oraz powinna okresowo aktuali-
zować ten plan. Komisja powinna co roku informować 
Parlament Europejski i Radę o postępach w realizacji 
tego planu prac.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 20 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(20a) Plan prac powinien być wdrażany po przeprowadzeniu 
analizy technicznej, środowiskowej i ekonomicznej danej 
grupy produktów. W analizie tej należy rozważyć także 
informacje dodatkowe, w tym możliwości i koszty 
udzielania konsumentom rzetelnych informacji o wydaj-
ności modelu produktu związanego z energią, takich jak 
koszt całego cyklu życia, możliwości naprawy, łączność, 
zawartość materiałów pochodzących z recyklingu, trwa-
łość i ekologiczność lub wskaźnik łączony efektywności 
energetycznej i wydajności, zgodnie z celem promowania 
gospodarki o obiegu zamkniętym. Takie informacje 
dodatkowe powinny zwiększyć zrozumiałość i skutecz-
ność etykiety z punktu widzenia konsumentów i nie 
powinny mieć dla nich żadnych negatywnych skutków.
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Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustępy 1 i 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. W niniejszym rozporządzeniu ustanawia się ramy pod-
awania, w formie etykietowania oraz standardowych informa-
cji o produkcie, informacji o zużyciu energii oraz innych 
zasobów podczas używania produktów związanych z energią 
oraz podawania informacji dodatkowych o produktach zwią-
zanych z energią, aby umożliwić klientom wybieranie bardziej 
efektywnych produktów.

1. W niniejszym rozporządzeniu ustanawia się ramy mające 
zastosowanie do produktów związanych z energią oraz 
przewiduje się dla nich etykiety informujące o efektywności 
energetycznej, zużyciu energii w wartościach bezwzględnych 
oraz o innych parametrach ekologicznych i parametrach 
dotyczących wydajności. Etykieta ta umożliwia klientom wybór 
bardziej efektywnych produktów w trosce o ograniczenie 
zużycia energii.

2. Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do: 2. Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do:

a) produktów używanych; a) produktów używanych;

b) środków transportu osób i towarów innych niż środki 
napędzane silnikiem stacjonarnym.

b) środków transportu osób lub towarów.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

6) „producent” oznacza osobę fizyczną lub prawną, która 
wytwarza produkt związany z energią lub zleca projektowa-
nie lub produkcję produktu związanego z energią, oraz 
prowadzi obrót tym produktem pod własną nazwą lub 
znakiem towarowym;

6) „producent” oznacza osobę fizyczną lub prawną, która 
wytwarza produkt związany z energią lub zleca projektowa-
nie lub produkcję takiego produktu związanego z energią, 
oraz prowadzi obrót tym produktem pod własną nazwą lub 
znakiem towarowym;

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

9) „sprzedawca” oznacza sprzedawcę detalicznego lub inną 
osobę, która sprzedaje, wynajmuje, oferuje w sprzedaży 
ratalnej lub wystawia na sprzedaż produkty klientom;

9) „sprzedawca” oznacza sprzedawcę detalicznego lub inną 
osobę fizyczną lub prawną, która sprzedaje, wynajmuje, 
oferuje w sprzedaży ratalnej lub wystawia na sprzedaż 
produkty klientom;
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Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

10a) „efektywność energetyczna” oznacza stosunek uzyska-
nych wyników, usług, towarów lub energii do wkładu 
energii;

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

11) „produkt związany z energią” oznacza towar, system lub 
usługę mający(-ą) wpływ na zużycie energii podczas 
używania, który(-a) jest wprowadzany(-a) do obrotu 
i oddawany(-a) do użytku w Unii, łącznie z częściami, 
które mają zostać wbudowane do produktów związanych 
z energią wprowadzanych do obrotu i oddawanych do 
użytku;

11) „produkt związany z energią” zwany dalej „produktem” 
oznacza towar lub system mający wpływ na zużycie energii 
podczas użytkowania, który jest wprowadzany do obrotu 
i oddawany do użytku w Unii, w tym części przeznaczone 
do wbudowania do produktów związanych z energią, które 
są wprowadzane do obrotu i oddawane do użytku jako 
osobne części do dyspozycji klientów i których efektywność 
energetyczna i ekologiczność mogą być oceniane oddziel-
nie;

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

13) „etykieta” oznacza diagram graficzny zawierający klasyfi-
kację z wykorzystaniem liter od A do G w siedmiu różnych 
kolorach od ciemnej zieleni do czerwieni w celu wskazania 
zużycia energii;

13) „etykieta” oznacza diagram graficzny, w formie drukowanej 
lub elektronicznej, zawierający skalę zamkniętą, w której 
występują wyłącznie litery od A do G i w której każda 
klasa odpowiada znacznej oszczędności energii, w siedmiu 
różnych kolorach od ciemnej zieleni do czerwieni, mającą 
na celu poinformowanie klientów o efektywności energe-
tycznej i o zużyciu energii;

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

13a) „grupa produktów” oznacza grupę produktów związa-
nych z energią, które mają taką samą funkcję pod-
stawową;
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Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

17) „karta informacyjna produktu” oznacza standardową tabelę 
informacyjną dotyczącą produktu;

17) „karta informacyjna produktu” oznacza standardową tabelę 
informacyjną, w formie drukowanej lub elektronicznej, 
zawierającą informacje o produkcie;

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

18) „zmiana skali” oznacza cykliczne zaostrzenie kryteriów 
klasy energetycznej na etykiecie określonego produktu, 
które może skutkować skreśleniem pewnych klas energe-
tycznych z istniejących etykiet;

18) „zmiana skali” oznacza zaostrzenie kryteriów klasy energe-
tycznej na etykiecie w odniesieniu do określonej grupy 
produktów;

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

19) „etykieta ze zmienioną skalą” oznacza etykietę określonego 
produktu, która została poddana zmianie skali;

19) „etykieta ze zmienioną skalą” oznacza etykietę określonej 
grupy produktów, która została poddana zmianie skali 
i która wyraźnie odróżnia się od etykiet stosowanych przed 
zmianą skali;

Poprawka 97

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 19 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

19a) „inteligentne urządzenie” oznacza urządzenie, które przy 
wykorzystaniu zaawansowanych technologii informacyj-
no-komunikacyjnych oraz przy zastosowaniu ustandary-
zowanego referencyjnego systemu pojęć mogą być 
aktywowane w celu reagowania na bodźce zewnętrzne 
takie jak informacje o cenie, sygnały bezpośredniego 
sterowania wysyłane za pośrednictwem sieci bezprzewo-
dowej lub aplikacji oraz pomiary lokalne, a także w celu 
automatycznej zmiany jego trybu zużycia energii na 
bardziej efektywny energetycznie;
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Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

20) „informacje dodatkowe” oznaczają informacje o parame-
trach funkcjonalnych i ekologicznych produktu związa-
nego z energią, takich jak zużycie energii w wartościach 
bezwzględnych lub trwałość; informacje te są oparte na 
danych, które mogą zostać zmierzone przez organy 
nadzoru rynku, są jednoznaczne i nie mają istotnego 
niekorzystnego wpływu na zrozumiałość i skuteczność 
całej etykiety z perspektywy konsumentów.

20) „informacje dodatkowe” oznaczają wszelkie informacje 
o określonych w aktach delegowanych parametrach 
funkcjonalnych, parametrach ekologicznych i parametrach 
dotyczących zasobooszczedności produktu związanego 
z energią; informacje te są oparte na danych, które są 
możliwe do zmierzenia i zweryfikowania przez organy 
nadzoru rynku, są łatwo zrozumiałe i nie mają istotnego 
niekorzystnego wpływu na skuteczność całej etykiety 
z perspektywy konsumentów;

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 20 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

20a) „baza danych produktów” oznacza zbiór danych doty-
czących produktów związanych z energią objętych 
niniejszym rozporządzeniem i aktami delegowanymi 
wydanymi na jego podstawie; ta baza danych jest 
zorganizowana w usystematyzowany sposób i składa 
się z interfejsu publicznego, zaprojektowanego jak strona 
internetowa przeznaczona dla konsumentów, na której 
informacje są indywidualnie dostępne drogą elektronicz-
ną, oraz z interfejsu zgodności, zorganizowanego jak 
platforma internetowa wspierająca działalność krajo-
wych organów nadzoru rynku, przy spełnieniu jasno 
określonych wymogów w zakresie dostępności i bezpie-
czeństwa;

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – stęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Dostawcy wypełniają następujące obowiązki: 1. Dostawcy:

a) zapewniają, by produkty wprowadzane do obrotu były 
nieodpłatnie opatrzone rzetelnymi etykietami i kartami 
informacyjnymi produktu zgodnie z niniejszym rozpo-
rządzeniem i ze stosownymi aktami delegowanymi;

a) zapewniają, by produkty wprowadzane do obrotu były 
nieodpłatnie opatrzone rzetelnymi, drukowanymi etykietami 
i kartami informacyjnymi produktu, dla każdego egzempla-
rza z osobna;

b) szybko i nieodpłatnie dostarczają etykiety na prośbę 
sprzedawców;

b) dostarczają nieodpłatnie etykiety i karty informacyjne 
produktu na prośbę sprzedawców w ciągu pięciu dni 
roboczych;
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

ba) dostarczają sprzedawcom zarówno aktualne etykiety, jak 
i etykiety ze zmienioną skalą oraz karty informacyjne 
produktu przez okres trzech miesięcy przed datą określoną 
w odnośnych aktach delegowanych;

c) zapewniają rzetelność dostarczanych etykiet i kart informa-
cyjnych produktu oraz sporządzają dokumentację techniczną, 
która wystarcza do przeprowadzenia oceny tej rzetelności;

c) zapewniają rzetelność dostarczanych etykiet i kart informa-
cyjnych produktu oraz sporządzają dokumentację techniczną, 
która wystarcza do przeprowadzenia oceny tej rzetelności;

d) przed wprowadzeniem modelu produktu do obrotu wprowa-
dzają do bazy danych produktów, którą ustanowiono 
zgodnie z art. 8, informacje wymienione w załączniku I.

d) wprowadzają informacje określone w załączniku I do inter-
fejsu publicznego i do interfejsu zgodności w ramach bazy 
danych produktów stworzonej na podstawie art. 8:

(i) w przypadku wszystkich nowych modeli, przed wpro-
wadzeniem egzemplarzy modelu produktu do obrotu;

(ii) w przypadku wszystkich modeli wprowadzonych do 
obrotu przed dniem 1 stycznia 2014 r., które są nadal 
dostarczane, nie później niż 18 miesięcy po tym, jak 
baza danych zacznie w pełni funkcjonować zgodnie 
z art. 16;

da) przechowują w bazie danych zgodnie z art. 8 karty 
informacyjne produktu i dokumentację techniczną przez 
okres co najmniej 10 lat po wprowadzeniu do obrotu 
ostatniego egzemplarza produktu;

db) dostarczają sprzedawcom etykiety grup produktów, 
w przypadku których produkt składa się z kilku części 
lub komponentów, a klasa efektywności energetycznej 
produktu zależy od konkretnej kombinacji takich kompo-
nentów;

Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1a. Dostawcy:

a) nie wprowadzają do obrotu produktów zaprojektowanych 
w taki sposób, aby ich wydajność była automatycznie 
zmieniana w warunkach testowych w celu osiągnięcia 
bardziej korzystnego poziomu za pomocą wbudowanego do 
produktu urządzenia lub oprogramowania;

b) gdy produkt jest już w użytku, nie wprowadzają za pomocą 
aktualizacji oprogramowania zmian, które miałyby nega-
tywny wpływ na parametry ujęte na pierwotnej etykiecie 
efektywności energetycznej, określone w odnośnym akcie 
delegowanym.
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Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Sprzedawcy wypełniają następujące obowiązki: 2. Sprzedawcy:

a) umieszczają w widoczny sposób dostarczoną przez dostawcę 
lub w inny sposób udostępnioną etykietę produktu objętego 
aktem delegowanym;

a) gdy produkt jest przeznaczony do sprzedaży, w tym do 
sprzedaży przez internet, umieszczają etykietę w widoczny 
i rzucający się w oczy sposób, określony w odnośnym akcie 
delegowanym;

aa) zastępują istniejące etykiety na produktach dostępnych 
w sprzedaży, w tym w sprzedaży przez internet, etykietami 
ze zmienioną skalą w ciągu trzech tygodni od daty 
określonej w odnośnym akcie delegowanym;

b) jeżeli nie mają etykiety ani etykiety ze zmienioną skalą: b) jeżeli nie mają etykiety ani etykiety ze zmienioną skalą, 
zwracają się o nie do dostawcy;

(i) proszą dostawcę o etykietę lub etykietę ze zmienioną 
skalą;

(ii) drukują etykietę z bazy danych produktów utworzonej 
zgodnie z art. 8, o ile taka funkcja jest dostępna 
w przypadku danego produktu; lub

(iii) drukują etykietę lub etykietę ze zmienioną skalą ze 
strony internetowej dostawcy, o ile taka funkcja jest 
dostępna w przypadku danego produktu;

c) udostępniają klientom kartę informacyjną produktu. c) na życzenie udostępniają klientom kartę informacyjną 
produktu, w tym w formie drukowanej.

Poprawki 35 i 86

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Dostawcy i sprzedawcy wypełniają następujące obowiąz-
ki:

3. Dostawcy i sprzedawcy:

a) podają klasę efektywności energetycznej produktu w każdej 
reklamie lub technicznym materiale promocyjnym danego 
modelu produktu zgodnie ze stosownym aktem delegowa-
nym;

a) podają klasę efektywności energetycznej produktu w każdej 
reklamie wizualnej lub technicznym materiale promocyjnym 
danego modelu produktu zgodnie ze stosownym aktem 
delegowanym;
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) współpracują z organami nadzoru rynku i podejmują 
niezwłoczne działania w celu naprawienia każdego przy-
padku niezgodności z wymogami określonymi w niniejszym 
rozporządzeniu oraz w aktach delegowanych wydanych na 
jego podstawie, z własnej inicjatywy lub na żądanie 
organów nadzoru rynku;

b) współpracują z organami nadzoru rynku i podejmują 
niezwłoczne działania w celu naprawienia każdego przy-
padku niezgodności zgodnie z art. 5;

c) nie opatrują produktów objętych niniejszym rozpo-
rządzeniem innymi etykietami, znakami, symbolami ani 
napisami niezgodnymi z wymogami niniejszego rozporzą-
dzenia i stosownych aktów delegowanych wydanych na jego 
podstawie ani nie umieszczają na tych produktach takich 
etykiet, znaków, symboli ani napisów, jeżeli mogłoby to 
wprowadzić w błąd lub zdezorientować klientów w odniesie-
niu do zużycia energii lub innych zasobów podczas używania 
produktu;

c) nie opatrują produktów objętych niniejszym rozpo-
rządzeniem etykietami, znakami, symbolami ani napisami 
ani nie umieszczają na tych produktach takich etykiet, 
znaków, symboli ani napisów, które wprowadzają w błąd, 
dezorientują lub naśladują inne w odniesieniu do zużycia 
energii lub innych zasobów podczas użytkowania produktu;

d) nie dostarczają dla produktów objętych niniejszym rozpo-
rządzeniem etykiet naśladujących etykietę zgodną z definicją 
z niniejszego rozporządzenia ani nie umieszczają na tych 
produktach takich etykiet.

d) nie dostarczają dla produktów objętych niniejszym rozpo-
rządzeniem etykiet naśladujących etykietę zgodną z definicją 
z niniejszego rozporządzenia ani nie umieszczają na tych 
produktach takich etykiet.

Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3a. Wszystkie ogólne obowiązki dotyczące etykiet określone 
w ust. 1–3 mają jednakowe zastosowanie do etykiet istnieją-
cych, nowych i ze zmienioną skalą.

Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Państwa członkowskie nie zakazują, nie ograniczają ani 
nie utrudniają wprowadzania do obrotu lub oddawania do 
użytku na swoich terytoriach produktów związanych z energią, 
które są zgodne z niniejszym rozporządzeniem i stosownymi 
aktami delegowanymi wydanymi na jego podstawie.

1. Państwa członkowskie nie utrudniają wprowadzania do 
obrotu lub oddawania do użytku na swoich terytoriach 
produktów, które są zgodne z niniejszym rozporządzeniem.
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Poprawka 38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Państwa członkowskie wprowadzają wszelkie odpowiednie 
środki w celu zapewnienia, by dostawcy i sprzedawcy wypełniali 
obowiązki i wymogi określone w niniejszym rozporządzeniu 
i w aktach delegowanych wydanych na jego podstawie.

2. Państwa członkowskie wprowadzają wszelkie odpowiednie 
środki w celu zapewnienia, by dostawcy i sprzedawcy wypełniali 
obowiązki i wymogi określone w niniejszym rozporządzeniu.

Poprawka 39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Jeżeli państwa członkowskie przewidują zachęty dotyczące 
produktu związanego z energią objętego niniejszym rozpo-
rządzeniem i określonego w akcie delegowanym, zachęty te 
dotyczą najwyższej klasy efektywności energetycznej określonej 
we właściwym akcie delegowanym.

3. Jeżeli państwa członkowskie przewidują zachęty dotyczące 
produktu objętego niniejszym rozporządzeniem i określonego 
w akcie delegowanym, zachęty te dotyczą dwóch najwyższych 
zajmowanych klas efektywności energetycznej, określonych 
w stosownym akcie delegowanym.

Poprawka 40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Państwa członkowskie zapewniają, by wprowadzeniu 
etykiet, w tym etykiet ze zmienioną skalą, oraz kart 
informacyjnych produktu towarzyszyły kampanie informacyjne 
o charakterze edukacyjnym i promocyjnym służące promocji 
efektywności energetycznej i bardziej odpowiedzialnemu zuży-
ciu energii przez klientów, w stosownych przypadkach we 
współpracy ze sprzedawcami.

4. Państwa członkowskie dopilnowują, by wprowadzaniu 
etykiet i zmianie skali na etykietach towarzyszyły kampanie 
informacyjne o charakterze edukacyjnym i promocyjnym do-
tyczące etykietowania energetycznego.

Komisja koordynuje te kampanie, sprzyjając ścisłej współpracy 
z dostawcami i sprzedawcami oraz wymianie najlepszych 
praktyk.
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Poprawka 41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Państwa członkowskie ustanawiają przepisy dotyczące 
sankcji i mechanizmów egzekwowania mających zastosowanie 
do naruszeń przepisów niniejszego rozporządzenia oraz 
wprowadzają wszelkie środki niezbędne do zapewnienia 
wdrożenia tych przepisów. Sankcje muszą być skuteczne, 
proporcjonalne i odstraszające. Państwa członkowskie zgłaszają 
te przepisy Komisji do daty rozpoczęcia stosowania niniejszego 
rozporządzenia oraz zgłaszają wszelkie późniejsze zmiany tych 
przepisów.

5. Państwa członkowskie ustanawiają przepisy dotyczące 
sankcji i mechanizmów egzekwowania mających zastosowanie 
do naruszeń przepisów niniejszego rozporządzenia oraz 
wprowadzają wszelkie środki niezbędne do zapewnienia 
wdrożenia tych przepisów. Sankcje są skuteczne, współmierne 
i odstraszające oraz proporcjonalne do korzyści ekonomicznych 
uzyskanych w wyniku nieprzestrzegania przepisów. Państwa 
członkowskie zgłaszają te przepisy Komisji do daty rozpoczęcia 
stosowania niniejszego rozporządzenia oraz zgłaszają wszelkie 
późniejsze zmiany tych przepisów.

Poprawka 42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Komisja wspiera współpracę i wymianę informacji o nad-
zorze rynku w zakresie etykietowania energetycznego produk-
tów między organami krajowymi państw członkowskich 
odpowiedzialnymi za nadzór rynku lub za kontrole granic 
zewnętrznych oraz między takimi organami i Komisją.

2. Komisja koordynuje współpracę i wymianę informacji 
o nadzorze rynku w zakresie etykietowania energetycznego 
w odniesieniu do produktów objętych niniejszym rozpo-
rządzeniem między organami krajowymi państw członkowskich 
odpowiedzialnymi za nadzór rynku lub za kontrolę produktów 
wprowadzanych na rynek Unii, a także między takimi 
organami i Komisją, oraz zachęca do takiej współpracy 
i wymiany informacji dzięki wzmocnieniu grup współpracy 
administracyjnej ds. ekoprojektu i etykietowania energetycz-
nego (ADCO).

Takiej wymiany informacji dokonuje się również wówczas, gdy 
wyniki testów wykazują, że producent przestrzega stosownych 
przepisów.

Poprawka 43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2a. Do dnia 1 stycznia 2018 r. państwa członkowskie 
ustanowią i wdrożą plan nadzoru rynku w celu monitorowania 
egzekwowania wymogów zawartych w niniejszym rozporzą-
dzeniu. Państwa członkowskie dokonują przeglądu swojego 
planu nadzoru rynku co najmniej raz na trzy lata.

Do dnia 1 stycznia 2020 r., a następnie co roku Komisja 
sporządza sprawozdanie z nadzoru rynku, w którym ocenia 
poziom zgodności z niniejszym rozporządzeniem i z dyrektywą 
2009/125/WE.
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Państwa członkowskie korzystają z systemu informacyjnego 
i komunikacyjnego do celów nadzoru rynku (ICSMS), co jest 
obowiązkowe dla wszystkich krajowych organów nadzoru 
rynku.

Poprawka 44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2b. Krajowe organy nadzoru rynku przeprowadzają fizyczne 
testy produktów, obejmujące przynajmniej jedną grupę pro-
duktów rocznie, zgodnie z aktami delegowanymi wydanymi na 
podstawie niniejszego rozporządzenia.

Organy nadzoru rynku informują inne państwa członkowskie 
i Komisję o planowanych i ukończonych przez nie testach 
fizycznych za pośrednictwem interfejsu zgodności w ramach 
bazy danych produktów stworzonej na podstawie art. 8.

Organy nadzoru rynku stosują wiarygodne, dokładne i odtwa-
rzalne procedury pomiarowe zgodnie z art. 9, mające na celu 
stworzenie rzeczywistych warunków użytkowania oraz wyklu-
czające umyślne lub nieumyślne manipulowanie wynikami 
testów lub ich zmienianie.

Poprawka 45

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 2 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2c. Organy nadzoru rynku są uprawnione do uzyskania 
zwrotu kosztów fizycznych testów produktów od dostawców 
w razie naruszenia przepisów niniejszego rozporządzenia.

Komisja może we własnym zakresie sprawdzać zgodność 
z przepisami, bezpośrednio lub przy udziale stron trzecich.
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Poprawka 46

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Jeżeli organy nadzoru rynku jednego z państw członkow-
skich mają dostateczne powody, by twierdzić, że dany produkt 
związany z energią objęty aktem delegowanym wydanym na 
podstawie niniejszego rozporządzenia stanowi ryzyko dla 
aspektów ochrony interesu publicznego objętych niniejszym 
rozporządzeniem, organy te przeprowadzają ocenę tego pro-
duktu związanego z energią, uwzględniając wszystkie wymogi 
określone w niniejszym rozporządzeniu oraz w stosownych 
aktach delegowanych wydanych na jego podstawie. W razie 
potrzeby dostawca współpracuje w tym celu z organami 
nadzoru rynku.

1. Jeżeli organy nadzoru rynku jednego z państw członkow-
skich mają dostateczne powody, by sądzić, że dany produkt 
objęty aktem delegowanym wydanym na podstawie niniejszego 
rozporządzenia stanowi ryzyko dla aspektów ochrony interesu 
publicznego objętych niniejszym rozporządzeniem, organy te 
niezwłocznie powiadamiają Komisję i przeprowadzają ocenę 
tego modelu produktu z uwzględnieniem wszystkich wymogów 
określonych w niniejszym rozporządzeniu i w stosownych 
aktach delegowanych oraz rozważają, czy nie należałoby objąć 
oceną również innych modeli tego produktu. W razie potrzeby 
dostawca współpracuje z organami nadzoru rynku.

Poprawka 47

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Jeżeli w wyniku tej oceny organy nadzoru rynku 
stwierdzą, że produkt związany z energią nie spełnia wymogów 
określonych w niniejszym rozporządzeniu oraz w stosownych 
aktach delegowanych wydanych na jego podstawie, niezwłocz-
nie zobowiązują dostawcę do podjęcia wszelkich odpowiednich 
działań naprawczych, aby dostosować produkt związany 
z energią do tych wymogów, wycofać produkt związany 
z energią z rynku lub wycofać go od użytkowników 
w rozsądnym terminie według uznania tych organów, współ-
miernym do rodzaju ryzyka. Art. 21 rozporządzenia (WE) 
nr 765/2008 stosuje się do środków, o których mowa 
w niniejszym ustępie.

2. Jeżeli w toku prowadzonej oceny organy nadzoru rynku 
stwierdzą, że dany model produktu nie spełnia wymogów 
określonych w niniejszym rozporządzeniu, zobowiązują do-
stawcę do niezwłocznego podjęcia wszelkich odpowiednich 
działań naprawczych, aby dostosować ten model produktu do 
tych wymogów, i mogą nakazać wycofanie tego modelu 
produktu z rynku lub wycofanie od użytkowników jego 
oddanych do użytku egzemplarzy w rozsądnym terminie 
współmiernym do rodzaju ryzyka, obejmując tymi środkami 
również dostępne na rynku modele równoważne. Art. 21 
rozporządzenia (WE) nr 765/2008 stosuje się do środków, 
o których mowa w niniejszym ustępie.

Poprawka 48

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Jeżeli organy nadzoru rynku uznają, że niezgodność nie 
ogranicza się do terytorium ich kraju, informują Komisję i inne 
państwa członkowskie o wynikach oceny i o działaniach, do 
których zobowiązały dostawcę.

3. Organy nadzoru rynku informują za pośrednictwem 
ICSMS Komisję i inne państwa członkowskie o wszelkich 
wynikach oceny i o wszelkich działaniach, do których 
zobowiązały dostawcę na podstawie ust. 2.
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Poprawka 49

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Dostawca zapewnia, by wszystkie odpowiednie działania 
naprawcze zostały podjęte w stosunku do wszystkich przed-
miotowych produktów związanych z energią udostępnionych 
przez niego na rynku Unii.

4. Dostawca dopilnowuje, by wszelkie środki ograniczające 
nakazane zgodnie z ust. 2 zostały podjęte w stosunku do 
wszystkich przedmiotowych modeli produktów udostępnionych 
przez niego na rynku Unii.

Poprawka 50

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Jeżeli dostawca nie podejmie odpowiednich działań 
naprawczych w terminie, o którym mowa w ust. 2, organy 
nadzoru rynku przyjmują wszystkie odpowiednie środki 
tymczasowe w celu zakazania lub ograniczenia udostępniania 
produktu związanego z energią na swoim rynku krajowym, 
wycofania produktu związanego z energią z tego rynku lub 
wycofania go od użytkowników. Organy nadzoru rynku 
niezwłocznie informują Komisję i inne państwa członkowskie 
o tych środkach.

5. Jeżeli dostawca nie wdroży odpowiednich działań napra-
wczych w terminie, o którym mowa w ust. 2, organy nadzoru 
rynku podejmują wszystkie odpowiednie środki tymczasowe 
w celu zakazania lub ograniczenia udostępniania modelu 
produktu na swoim rynku krajowym bądź w celu wycofania 
tego modelu produktu z tego rynku lub wycofania go od 
użytkowników. Organy nadzoru rynku niezwłocznie powiada-
miają Komisję i pozostałe państwa członkowskie o tych 
środkach i wprowadzają informacje o nich do interfejsu 
zgodności w ramach bazy danych produktów stworzonej na 
podstawie art. 8.

Poprawka 51

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

6. Informacje, o których mowa w ust. 5, obejmują wszystkie 
dostępne szczegóły, w szczególności dane niezbędne do 
identyfikacji produktu związanego z energią, pochodzenie 
produktu związanego z energią, rodzaj domniemanej niezgod-
ności oraz związane z nią ryzyko, rodzaj i okres obowiązywania 
przyjętych środków krajowych oraz argumenty przedstawione 
przez dostawcę. W szczególności organy nadzoru rynku 
zaznaczają, czy niezgodność jest spowodowana niespełnieniem 
przez produkt związany z energią wymogów związanych 
z aspektami ochrony interesu publicznego określonymi w niniej-
szym rozporządzeniu czy też brakami w normach zharmoni-
zowanych, o których mowa w art. 9 wprowadzającym 
domniemanie zgodności.

6. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 5, zawiera 
wszystkie dostępne szczegóły, w szczególności dane niezbędne 
do identyfikacji produktu niezgodnego z przepisami, jego 
pochodzenie, rodzaj domniemanej niezgodności oraz związane 
z nią ryzyko, rodzaj i okres obowiązywania przyjętych środków 
krajowych oraz argumenty przedstawione przez dostawcę. 
W szczególności organy nadzoru rynku zaznaczają, czy 
niezgodność jest spowodowana niespełnieniem przez model 
produktu wymogów związanych z aspektami ochrony interesu 
publicznego określonymi w niniejszym rozporządzeniu czy też 
brakami w normach zharmonizowanych, o których mowa w art. 
9 wprowadzającym domniemanie zgodności. W takim przy-
padku Komisja stosuje procedurę przewidzianą w art. 11 
rozporządzenia (UE) nr 1025/2012.
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Poprawka 52

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

7. Państwa członkowskie inne niż państwo członkowskie 
wszczynające procedurę niezwłocznie informują Komisję i inne 
państwa członkowskie o jakichkolwiek przyjętych środkach, 
przekazują wszelkie dodatkowe informacje, którymi dysponują 
w związku z niezgodnością przedmiotowego produktu związa-
nego z energią oraz zgłaszają zastrzeżenia, jeżeli nie zgadzają się 
ze zgłoszonym środkiem krajowym.

7. Państwa członkowskie inne niż państwo członkowskie, 
które wszczęło procedurę, niezwłocznie informują Komisję 
i pozostałe państwa członkowskie o wszelkich przyjętych 
środkach i przekazują wszelkie posiadane przez nie dodatkowe 
informacje dotyczące niezgodności danego modelu produktu 
z przepisami oraz zgłaszają zastrzeżenia, jeżeli nie zgadzają się 
ze zgłoszonym środkiem krajowym.

Poprawka 53

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

8. Jeżeli w ciągu 60 dni od otrzymania informacji, o których 
mowa w ust. 5, państwa członkowskie ani Komisja nie zgłoszą 
żadnych zastrzeżeń do środka tymczasowego przyjętego przez 
państwo członkowskie, środek ten uznaje się za uzasadniony.

8. Jeżeli w ciągu czterech tygodni od otrzymania powiado-
mienia, o którym mowa w ust. 5, państwa członkowskie ani 
Komisja nie zgłoszą żadnych zastrzeżeń wobec środka tymcza-
sowego przyjętego przez państwo członkowskie, środek ten 
uznaje się za uzasadniony.

Poprawka 54

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

9. Państwa członkowskie zapewniają, by odpowiednie środki 
ograniczające, takie jak wycofanie produktu związanego 
z energią z ich rynku, zostały niezwłocznie wprowadzone 
w stosunku do przedmiotowego produktu związanego z ener-
gią.

9. Państwa członkowskie dopilnowują, by wobec przedmio-
towego modelu produktu zostały niezwłocznie podjęte równo-
ległe środki ograniczające, współmierne do ich konkretnej 
sytuacji krajowej, i informują o nich Komisję.

Poprawka 55

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

10. Jeżeli po zakończeniu procedury określonej w ust. 4 i 5 
zostaną zgłoszone zastrzeżenia do środka przyjętego przez 
państwo członkowskie lub Komisja uzna, że środek krajowy jest 
sprzeczny z prawem Unii, Komisja niezwłocznie podejmuje 
konsultacje z państwami członkowskimi i z dostawcą oraz 
przeprowadza ocenę środka krajowego. Na podstawie wyników 
tej oceny Komisja podejmuje decyzję, czy środek krajowy jest 
uzasadniony.

10. Jeżeli po zakończeniu procedury określonej w ust. 4 i 5 
zostaną zgłoszone zastrzeżenia wobec środka przyjętego przez 
państwo członkowskie lub Komisja uzna, że taki środek krajowy 
jest sprzeczny z prawem Unii, Komisja niezwłocznie podejmuje 
konsultacje z państwami członkowskimi i z dostawcą oraz 
przeprowadza ocenę środka krajowego. Na podstawie wyników 
tej oceny Komisja podejmuje decyzję co do tego, czy środek 
krajowy jest uzasadniony, i może zaproponować podjęcie 
odpowiedniego alternatywnego środka.
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Poprawka 56

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

11. Decyzja Komisji jest skierowana do wszystkich państw 
członkowskich i zostaje niezwłocznie przekazana wszystkim 
tym państwom oraz dostawcy.

11. Decyzja Komisji jest skierowana do wszystkich państw 
członkowskich i zostaje niezwłocznie przekazana wszystkim 
tym państwom oraz dostawcy, którego dotyczy.

Poprawka 57

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

12. Jeżeli środek krajowy został uznany za uzasadniony, 
wszystkie państwa członkowskie przyjmują środki niezbędne do 
zapewnienia, by niezgodny z wymogami produkt związany 
z energią został wycofany z ich rynków oraz odpowiednio 
informują Komisję o tych środkach. Jeżeli środek krajowy został 
uznany za nieuzasadniony, państwo członkowskie, którego to 
dotyczy, cofa go.

12. Jeżeli środek krajowy zostanie uznany za uzasadniony, 
wszystkie państwa członkowskie podejmują środki niezbędne 
do zadbania o to, by niezgodny z przepisami model produktu 
został wycofany z ich rynków krajowych, oraz informują 
Komisję o tych środkach. Jeżeli środek krajowy zostanie uznany 
za nieuzasadniony, państwo członkowskie, którego to dotyczy, 
cofa go.

Poprawka 58

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

13. Jeżeli środek krajowy został uznany za uzasadniony, 
a niezgodność produktu związanego z energią jest spowodo-
wana brakami w normach zharmonizowanych, o których mowa 
w ust. 6, Komisja stosuje procedurę określoną w art. 11 
rozporządzenia (UE) nr 1025/2012.

13. Jeżeli środek krajowy zostanie uznany za uzasadniony, 
a niezgodność modelu produktu z przepisami jest spowodo-
wana brakami w normach zharmonizowanych, o których mowa 
w ust. 6, Komisja stosuje procedurę przewidzianą w art. 11 
rozporządzenia (UE) nr 1025/2012.

Poprawka 96

Wniosek dotyczący rozporządzenia

artykuł 6 – ustęp 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

13a. W przypadku udowodnionego braku zgodności pro-
duktu z wymogami określonymi w niniejszym rozporządzeniu 
i w odpowiednich aktach delegowanych klienci mają prawo 
zwrócić sprzedawcy dany produkt bez ponoszenia jakichkol-
wiek kosztów i otrzymać od dostawcy pełny zwrot pierwotnej 
ceny zakupu.
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

We współpracy z organami nadzoru rynku dostawcy podejmują 
wszelkie rozsądne działania w celu skontaktowania się 
z zainteresowanymi klientami, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami w zakresie praw konsumenckich.

Poprawka 59

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – tytuł i ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Etykiety i zmiana skali Procedura wprowadzania etykiet i zmiany skali na etykietach

1. W drodze aktów delegowanych przyjętych na podstawie 
art. 12 i 13 Komisja może wprowadzać etykiety lub zmieniać 
skalę istniejących etykiet.

1. Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowa-
nych zgodnie z art. 13 w celu uzupełnienia niniejszego 
rozporządzenia przez wprowadzenie etykiet lub zmianę skali 
na etykietach.

Etykiety wprowadzone aktami delegowanymi przyjętymi zgod-
nie z art. 10 dyrektywy 2010/30/UE przed dniem 1 stycznia 
2017 r. uznaje się za etykiety na użytek niniejszego 
rozporządzenia.

Poprawka 60

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Jeżeli w danej grupie produktów nie dopuszcza się już 
wprowadzania do obrotu żadnych modeli należących do klas 
energetycznych D, E, F lub G ze względu na środek 
wykonawczy przyjęty na podstawie dyrektywy 2009/125/WE, 
na etykiecie nie podaje się już tej klasy lub klas.

2. W celu zapewnienia jednolitej skali od A do G Komisja 
wprowadzi etykiety ze zmienioną skalą dla istniejących grup 
produktów, o czym jest mowa w ust. 1, w ciągu pięciu lat po 
wejściu w życie niniejszego rozporządzenia, spełniając wymogi 
zawarte w ust. 4.
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Grupy produktów objęte rozporządzeniami delegowanymi 
Komisji (UE) nr 811/2013 (1a) i 812/2013 (1b) podlegają 
przeglądowi w ciągu sześciu lat po wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia w celu zmiany ich skali.

Dla grup produktów objętych rozporządzeniami delegowanymi 
Komisji (UE) nr 1059/2010 (1c), 1060/2010 (1d), 1061/ 
2010 (1e), 1062/2010 (1f) i 874/2012 (1 g), gdy ukończone 
zostaną badania przygotowawcze, Komisja wprowadzi etykiety 
ze zmienioną skalą nie później niż po 21 miesiącach od dnia 
wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

(1a) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 811/2013 z dnia 
18 lutego 2013 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet 
efektywności energetycznej dla ogrzewaczy pomieszczeń, ogrze-
waczy wielofunkcyjnych, zestawów zawierających ogrzewacz 
pomieszczeń, regulator temperatury i urządzenie słoneczne oraz 
zestawów zawierających ogrzewacz wielofunkcyjny, regulator 
temperatury i urządzenie słoneczne (Dz.U. L 239 z 6.9.2013, 
s. 1).

(1b) Rozporządzenie delegowane Komisji nr (UE) nr 812/2013 z dnia 
18 lutego 2013 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet 
efektywności energetycznej dla podgrzewaczy wody, zasobników 
ciepłej wody użytkowej i zestawów zawierających podgrzewacz 
wody i urządzenie słoneczne (Dz.U. L 239 z 6.9.2013, s. 83).

(1c) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1059/2010 z dnia 
28 września 2010 r. uzupełniające dyrektywę 2010/30/UE 
Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do etykiet 
efektywności energetycznej dla zmywarek do naczyń dla 
gospodarstw domowych (Dz.U. L 314 z 30.11.2010, s. 1).

(1d) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1060/2010 z dnia 
28 września 2010 r. uzupełniające dyrektywę 2010/30/UE 
Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów 
dotyczących ekoprojektu dla urządzeń chłodniczych dla gospo-
darstw domowych (Dz.U. L 314 z 30.11.2010, s. 17).

(1e) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1061/2010 z dnia 
28 września 2010 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet 
efektywności energetycznej dla pralek dla gospodarstw domo-
wych (Dz.U. L 314 z 30.11.2010, s. 47).

(1f) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1062/2010 z dnia 
28 września 2010 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet 
efektywności energetycznej dla telewizorów (Dz.U. L 314 
z 30.11.2010, s. 64).

(1 g) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 874/2012 z dnia 
12 lipca 2012 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykietowania 
energetycznego lamp elektrycznych i opraw oświetleniowych 
(Dz.U. L 258 z 26.9.2012, s. 1).
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Poprawka 61

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Komisja zapewnia, aby w momencie wprowadzenia 
etykiety lub zmiany skali etykiety wymogi były ustalone w taki 
sposób, by nie można było spodziewać się, że jakikolwiek 
produkt znajdzie się w klasie energetycznej A lub B w chwili 
wprowadzenia etykiety oraz by przewidywany okres, w którym 
większość modeli znajdzie się w tych klasach, wynosił co 
najmniej dziesięć lat.

3. Komisja dopilnowuje, by każda kolejna zmiana skali na 
nowych etykietach lub na etykietach ze zmienioną skalą, 
o których mowa w ust. 2, była wprowadzana dopiero po 
spełnieniu poniższych warunków, dowodzącym odpowiedniego 
postępu technologicznego w odnośnej grupie produktów:

a) 25 % produktów sprzedawanych na rynku unijnym znaj-
duje się w najwyższej klasie efektywności energetycznej 
A; lub

b) 50 % produktów sprzedawanych na rynku unijnym znaj-
duje się w dwóch najwyższych klasach efektywności 
energetycznej A i B.

Poprawka 62

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3a. Komisja ujmuje daną grupę produktów w planie prac 
zgodnie z art. 11 i w ten sposób dopilnowuje, by:

a) badanie przygotowawcze przed zmianą skali zostało 
ukończone nie później niż po 18 miesiącach od spełnienia 
warunków określonych w ust. 3;

b) zmiana skali została zrealizowana nie później niż po trzech 
latach od spełnienia warunków określonych w ust. 3, 
w wyniku dokonania przeglądu i wprowadzenia w życie 
odnośnych aktów delegowanych zgodnie z art. 13.

Poprawka 63

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Etykiety podlegają okresowej zmianie skali. 4. Komisja ustanawia wymogi dotyczące nowych etykiet lub 
etykiet ze zmienioną skalą, przyjmując za cel ich spodziewaną 
ważność przez co najmniej dziesięć lat.

W tym celu Komisja dopilnowuje, by przy wprowadzaniu 
etykiety lub zmianie skali na etykiecie nie można było się 
spodziewać, że jakikolwiek produkt znajdzie się w momencie 
wprowadzenia etykiety w klasie energetycznej A.
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

W przypadku produktów, w odniesieniu do których badanie 
przygotowawcze, o którym mowa w ust. 3a lit. a), dowodzi 
szybkiego postępu technologicznego, nie oczekuje się, że 
jakikolwiek produkt znajdzie się w momencie wprowadzenia 
etykiety w klasach energetycznych A i B.

Poprawka 64

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Jeżeli etykieta podlega zmianie skali: 5. Jeżeli w danej grupie produktów nie dopuszcza się już 
wprowadzania do obrotu modeli należących do klas energe-
tycznych F lub G ze względu na środek wykonawczy dotyczący 
ekoprojektu przyjęty na podstawie dyrektywy 2009/125/WE, 
klasa ta (klasy te) powinna(-y) być wskazana(-e) na etykiecie 
w kolorze szarym, określonym w odnośnym akcie delegowa-
nym. Na etykiecie zostaje zachowana skala kolorystyczna od 
ciemnej zieleni do czerwieni dla pozostałych, wyższych klas. 
Zmiany mają zastosowanie wyłącznie do nowych egzemplarzy 
produktów wprowadzanych do obrotu.

a) dostawcy dostarczają sprzedawcom zarówno obecne etykie-
ty, jak i etykiety ze zmienioną skalą przez okres sześciu 
miesięcy przed datą określoną w lit. b);

b) sprzedawcy zastępują istniejące etykiety na produktach 
będących w sprzedaży, w tym w internecie, etykietami ze 
zmienioną skalą w ciągu tygodnia od daty określonej w tym 
celu w odpowiednim akcie delegowanym. Przed tą datą 
sprzedawcy nie zamieszczają na produktach etykiet ze 
zmienioną skalą.

Sprzedawcom zezwala się na sprzedaż produktów związanych 
z energią bez etykiety lub bez etykiety ze zmienioną skalą tylko 
w przypadku, gdy nigdy nie stworzono etykiety (etykiety ze 
zmienioną skalą) dla danego produktu, a dostawca tego 
produktu zaprzestał już działalności.

Poprawka 65

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

6. Etykiety wprowadzone aktami delegowanymi przyjętymi 
zgodnie z art. 10 dyrektywy 2010/30/UE przed datą 
rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia uznaje się 
za etykiety do celów niniejszego rozporządzenia. Komisja 
przeprowadza przegląd tych etykiet w ciągu pięciu lat od 
wejścia w życie niniejszego rozporządzenia w celu zmiany ich 
skali.

skreśla się
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Poprawka 66

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Baza danych produktów Baza danych produktów

Komisja ustanawia i prowadzi bazę danych produktów 
zawierającą informacje, o których mowa w załączniku I. Infor-
macje wymienione w załączniku I pkt 1 są publicznie dostępne.

1. Komisja tworzy i prowadzi bazę danych produktów 
składającą się z dwóch różnych interfejsów, interfejsu publicz-
nego i interfejsu zgodności.

Interfejs publiczny zawiera informacje określone w załączni-
ku I pkt 1, przy spełnieniu wymogów funkcjonalnych 
określonych w załączniku I pkt 3.

Interfejs zgodności zawiera informacje określone w załączni-
ku I pkt 2, przy spełnieniu wymogów funkcjonalnych 
określonych w załączniku I pkt 4.

2. Dostawcy wprowadzający informacje do bazy danych 
produktów zachowują prawo dostępu do nich i prawo ich 
edycji. Wszelkie zmiany są oznaczone datą i wyraźnie widoczne 
dla organów nadzoru rynku.

Dane zawarte w interfejsie zgodności wykorzystuje się 
wyłącznie do celów związanych z egzekwowaniem przepisów 
niniejszego rozporządzenia i aktów delegowanych wydanych na 
jego podstawie, a ich niewłaściwe wykorzystywanie jest 
zakazane.

Dostawcom zezwala się na przechowywanie na ich serwerach 
dokumentacji technicznej zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. c), 
sprawozdań z testów lub podobnej dokumentacji dotyczącej 
oceny zgodności określonych w załączniku I pkt 2 lit. a), 
odpowiadających testom zgodności przeprowadzonym przez 
samych dostawców i dostępnych wyłącznie dla organów 
nadzoru rynku i Komisji.

Przy tworzeniu bazy danych Komisja kieruje się kryteriami 
umożliwiającymi minimalizację obciążeń administracyjnych 
dla dostawców i innych użytkowników bazy danych, łatwością 
obsługi i opłacalnością.

Baza danych produktów nie zastępuje ani nie zmienia 
obowiązków organów nadzoru rynku.

3. Komisja przy wsparciu organów nadzoru rynku i do-
stawców zwraca szczególną uwagę na proces przejściowy do 
czasu pełnej operacyjności interfejsu publicznego i interfejsu 
zgodności.
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Komisja jest uprawniona do przyjęcia zgodnie z art. 13 
aktów delegowanych uzupełniających niniejsze rozporządzenie 
poprzez określenie szczegółów technicznych dotyczących stwo-
rzenia bazy danych produktów.

Poprawka 67

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Jeżeli w czasie oceny zgodności produktu stosowane są takie 
normy zharmonizowane, produkt uznaje się za zgodny ze 
stosownymi wymogami pomiarowymi i obliczeniowymi okreś-
lonymi w akcie delegowanym.

2. Jeżeli w czasie oceny zgodności produktu stosowane są 
takie normy zharmonizowane, model produktu uznaje się za 
zgodny ze stosownymi wymogami pomiarowymi i obliczenio-
wymi określonymi w akcie delegowanym.

2a. Normy zharmonizowane mają na celu stworzenie 
warunków jak najbliższych rzeczywistym warunkom użytko-
wania, przy jednoczesnym zachowaniu standardowych metod 
testowych, bez uszczerbku dla porównywalności danych w ob-
rębie grupy produktów.

2b. Metody pomiarowe i obliczeniowe zawarte w normach 
zharmonizowanych są wiarygodne, dokładne i odtwarzalne 
oraz dostosowane do wymogów zawartych w art. 3 ust. 1a.

Poprawka 68

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Działając na mocy niniejszego rozporządzenia, Komisja 
zapewnia w odniesieniu do każdego aktu delegowanego 
wyważony udział przedstawicieli państw członkowskich i stron 
zainteresowanych daną grupą produktów, takich jak przedsta-
wiciele branż przemysłowych, w tym MŚP i rzemieślników, 
związki zawodowe, handlowcy, sprzedawcy detaliczni, importe-
rzy, organizacje ochrony środowiska naturalnego i organizacje 
konsumenckie. W tym celu Komisja ustanawia Forum 
Konsultacyjne, w którym spotykają się te strony. Forum to 
może być połączone z Forum Konsultacyjnym ds. Ekoprojektu, 
o którym mowa w art. 18 dyrektywy 2009/125/WE.

1. Działając na mocy niniejszego rozporządzenia w celu 
wprowadzenia etykiet lub zmiany skali etykiet na podstawie 
art. 7 oraz w celu stworzenia bazy danych na podstawie art. 8 
Komisja zapewnia w odniesieniu do każdego aktu delegowanego 
wyważony udział przedstawicieli państw członkowskich, w tym 
organów nadzoru rynku, i stron zainteresowanych daną grupą 
produktów, takich jak przedstawiciele branż przemysłowych, 
w tym MŚP i rzemieślników, związki zawodowe, handlowcy, 
sprzedawcy detaliczni, importerzy, organizacje ochrony środo-
wiska naturalnego i organizacje konsumenckie, a także za-
angażowanie Parlamentu Europejskiego.

2. Komisja ustanawia forum konsultacyjne, w ramach 
którego spotykają się w tym celu strony wymienione w ust. 
1. Forum to może w części lub w całości pokrywać się z forum 
konsultacyjnym, o którym mowa w art. 18 dyrektywy 2009/ 
125/WE. Protokoły posiedzeń forum konsultacyjnego są 
publikowane w interfejsie publicznym w ramach bazy danych 
stworzonej na podstawie art. 8.
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Poprawka 69

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

O ile jest to stosowne przed przyjęciem aktów delegowanych, 
Komisja testuje z udziałem konsumentów projekt i treść etykiet 
dla określonych grup konsumentów, aby upewnić się, że etykiety 
są dla nich zrozumiałe.

3. W stosownych przypadkach, przed przyjęciem aktów 
delegowanych wydawanych na podstawie niniejszego rozpo-
rządzenia Komisja testuje z udziałem reprezentatywnej próby 
konsumentów unijnych projekt i treść etykiet dla określonych 
grup produktów, aby upewnić się, że etykiety są dla nich 
zrozumiałe.

Poprawka 70

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Po zasięgnięciu opinii Forum Konsultacyjnego, o którym mowa 
w art. 10, Komisja sporządza plan prac i podaje go do 
publicznej wiadomości. W planie prac określa się orientacyjny 
wykaz grup produktów, w stosunku do których należy 
w pierwszej kolejności wydać akty delegowane. W planie prac 
ustala się także plany przeglądu i zmiany skali etykiet 
produktów lub grup produktów. Komisja może okresowo 
zmieniać plan prac po zasięgnięciu opinii Forum Konsultacyj-
nego. Plan prac może być połączony z planem prac wymaga-
nym w art. 16 dyrektywy 2009/125/WE.

1. Po zasięgnięciu opinii forum konsultacyjnego, o którym 
mowa w art. 10, Komisja przyjmuje na podstawie art. 13 akty 
delegowane uzupełniające niniejsze rozporządzenie w celu 
sporządzenia długoterminowego planu prac, który udostępnia 
publicznie za pośrednictwem interfejsu publicznego w ramach 
bazy danych produktów stworzonej na podstawie art. 8.

2. Komisja sporządza plan prac, na który składają się 
rozdziały określające priorytety dotyczące wprowadzenia 
etykiet efektywności energetycznej dla nowych grup produktów 
oraz dotyczące zmiany skali na etykietach określonych grup 
produktów.

Komisja zapewnia niezbędne zasoby na potrzeby planu prac 
i jego spójności.

Plan prac może być powiązany z planem prac dotyczącym 
ekoprojektu wymaganym na mocy art. 16 dyrektywy 2009/ 
125/WE.

Komisja okresowo aktualizuje plan prac po zasięgnięciu opinii 
forum konsultacyjnego. Parlament Europejski i Rada są co 
roku informowane o postępach w jego realizacji i otrzymują 
oficjalne powiadomienia o wszelkich zmianach do niego.
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Poprawka 71

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia aktów delego-
wanych w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących 
etykiet określonych grup produktów związanych z energią 
(„określonych grup produktów”) zgodnie z art. 13.

1. Komisja jest uprawniona do przyjęcia zgodnie z art. 13 
aktów delegowanych uzupełniających niniejsze rozporządzenie 
poprzez określenie szczegółowych wymogów dotyczących 
etykiet określonych grup produktów związanych z energią 
(„określonych grup produktów”).

Poprawka 72

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. W aktach delegowanych określa się grupy produktów 
spełniające następujące kryteria:

2. W aktach delegowanych określa się grupy produktów 
spełniające następujące kryteria:

a) zgodnie z najnowszymi dostępnymi danymi oraz przy 
uwzględnieniu ilości wprowadzanych do obrotu w Unii 
grupa produktów ma znaczący potencjał, jeżeli chodzi o 
oszczędności energii oraz, w stosownych przypadkach, 
innych zasobów;

a) ze względu na faktyczne nasycenie rynku Unii istnieją 
znaczne możliwości uzyskania oszczędności energii oraz, 
w stosownych przypadkach, innych zasobów;

b) grupy produktów o równoważnych funkcjach znacznie się 
różnią pod względem poziomu wydajności;

b) modele o równoważnych funkcjach w ramach danej grupy 
produktów znacznie się różnią od siebie pod względem 
poziomu efektywności energetycznej;

c) nie występują istotne niekorzystne skutki w zakresie przy-
stępności cenowej i kosztów cyklu życia grupy produktów.

c) nie ma istotnych negatywnych skutków dla przystępności 
cenowej, kosztu całego cyklu życia i funkcjonalności pro-
duktu z punktu widzenia użytkownika.

Poprawki 73 i 98

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. W aktach delegowanych dotyczących określonych grup 
produktów określa się w szczególności:

3. W aktach delegowanych dotyczących określonych grup 
produktów określa się w szczególności w odniesieniu do tych 
grup produktów:

a) definicję określonych grup produktów, których dotyczy akt 
delegowany, objętych definicją „produktu związanego 
z energią” zawartą w art. 2 pkt 11;

a) definicję produktów związanych z energią, których dotyczy 
akt delegowany;
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) projekt i treść etykiety, w tym skalę od A do G pokazującą 
zużycie energii; projekt etykiety ma miarę możliwości 
jednolite właściwości we wszystkich grupach produktów, 
a w każdym przypadku etykieta jest jasna i czytelna;

b) projekt, wymiary i treść etykiety, która w każdym przypadku 
jest jasna i czytelna, z uwzględnieniem potrzeb klientów 
słabowidzących, i która zawiera w rzucającym się w oczy 
miejscu następujące informacje, określone na podstawie 
odnośnego aktu delegowanego:

(i) skalę od A do G, na której wskazana jest klasa 
efektywności energetycznej danego modelu produktu 
i która w miarę możliwości ma jednolity wygląd we 
wszystkich grupach produktów;

(ii) zużycie energii w wartościach bezwzględnych wyrażone 
w kWh na rok lub na dowolny inny stosowny okres;

c) w stosownych przypadkach zużycie innych zasobów oraz 
informacje dodatkowe dotyczące produktów związanych 
z energią; w takich przypadkach na etykiecie wyróżnia się 
informacje o efektywności energetycznej;

c) w stosownych przypadkach zużycie innych zasobów oraz 
informacje dodatkowe dotyczące produktów związanych 
z energią; w takich przypadkach na etykiecie wyróżnia się 
informacje o efektywności energetycznej;

ca) w stosownym przypadku, wzmiankę na etykiecie umożli-
wiającą klientom zidentyfikowanie produktów z funkcjami 
łączności (tj. inteligentnych urządzeń);

d) sposoby umieszczenia etykiety, takie jak dołączenie do 
produktu, wydrukowanie na opakowaniu, dostarczenie 
w formacie elektronicznym lub wyświetlenie na stronie 
internetowej;

d) sposoby umieszczenia etykiety, takie jak dołączenie do 
produktu, jeżeli to go nie uszkadza, wydrukowanie na 
opakowaniu, dostarczenie w formacie elektronicznym lub 
wyświetlenie na stronie internetowej;

e) w stosownych przypadkach elektroniczne sposoby etykieto-
wania produktów;

e) w stosownych przypadkach elektroniczne sposoby etykieto-
wania produktów;

f) sposób dostarczania etykiety oraz informacji technicznej 
w przypadku sprzedaży na odległość;

f) sposób dostarczania etykiety oraz informacji technicznej 
w przypadku sprzedaży na odległość;

g) treść oraz, w stosownych przypadkach, format i inne 
szczegóły dotyczące dokumentacji technicznej i karty 
informacyjnej produktu;

g) wymaganą treść oraz, w stosownych przypadkach, format 
i inne szczegóły dotyczące karty informacyjnej produktu 
i dokumentacji technicznej;

h) przepis, zgodnie z którym przy weryfikacji zgodności 
z wymogami stosuje się tylko dopuszczalne odchylenia na 
potrzeby weryfikacji określone w danym akcie delegowanym 
lub w aktach delegowanych;

h) przepis, zgodnie z którym przy weryfikacji zgodności 
z wymogami stosuje się tylko dopuszczalne odchylenia na 
potrzeby weryfikacji określone w danym akcie delegowanym 
lub w aktach delegowanych;

i) obowiązki dostawców i sprzedawców w odniesieniu do bazy 
danych produktów;

i) obowiązki dostawców i sprzedawców w odniesieniu do bazy 
danych produktów;

j) konkretne odniesienie do klasy energetycznej, które należy 
podawać w reklamach i w technicznych materiałach promo-
cyjnych, w tym wymóg podawania tego odniesienia w czytel-
nej i widocznej formie;

j) w stosownych przypadkach konkretne odniesienie do klasy 
energetycznej, które należy podawać w reklamach i w tech-
nicznych materiałach promocyjnych, w tym wymóg pod-
awania tego odniesienia w czytelnej i widocznej formie;
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

k) procedury oceny zgodności oraz metody pomiarowe i ob-
liczeniowe, które należy stosować do ustalenia informacji 
zawartych na etykiecie i w karcie informacyjnej produktu;

k) procedury oceny zgodności oraz metody pomiarowe i ob-
liczeniowe, określone w art. 9, które należy stosować do 
ustalenia informacji zawartych na etykiecie i w karcie 
informacyjnej produktu, w tym definicję wskaźnika efek-
tywności energetycznej lub równoważnego parametru, oraz 
stopnie od A do G oznaczające klasy efektywności 
energetycznej;

l) czy w przypadku większych urządzeń do osiągnięcia danej 
klasy energetycznej wymagany jest wyższy poziom efektyw-
ności energetycznej;

l) czy w przypadku większych urządzeń do osiągnięcia danej 
klasy energetycznej wymagany jest wyższy poziom efektyw-
ności energetycznej;

m) format dodatkowych odniesień podawanych na etykiecie, 
przy pomocy których klienci mogą uzyskać drogą elektro-
niczną dostęp do bardziej szczegółowych informacji o wy-
dajności produktu zawartych w karcie informacyjnej 
produktu;

m) format dodatkowych odniesień podawanych na etykiecie, 
przy pomocy których klienci mogą uzyskać drogą elektro-
niczną dostęp do bardziej szczegółowych informacji o wy-
dajności produktu zawartych w karcie informacyjnej 
produktu;

n) czy i w jaki sposób klasa energetycznej opisująca zużycie 
energii przez produkt w czasie jego używania powinna być 
podana na inteligentnym liczniku lub na interaktywnym 
wyświetlaczu produktu;

n) czy i w jaki sposób klasa energetycznej opisująca zużycie 
energii przez produkt w czasie jego używania powinna być 
podana na inteligentnym liczniku lub na interaktywnym 
wyświetlaczu produktu;

o) datę przeprowadzenia oceny i ewentualnej zmiany aktu 
delegowanego.

o) datę przeprowadzenia oceny i ewentualnej zmiany aktu 
delegowanego.

Jeżeli chodzi o treść etykiety, o której mowa w akapicie 
pierwszym lit. b), stopnie od A do G w klasyfikacji od-
powiadają znacznym oszczędnościom energii i kosztów z punk-
tu widzenia klienta.

Jeżeli chodzi o format odniesień, o których mowa w w akapicie 
pierwszym lit. m), odniesienia te mogą mieć postać adresów 
stron internetowych, fotokodów (QR), linku na etykietach 
elektronicznych lub inną postać odpowiednio dostosowaną do 
potrzeb konsumenta.

Jeżeli chodzi o format odniesień, o których mowa w akapicie 
pierwszym lit. l), odniesienia te mogą mieć postać adresów stron 
internetowych, fotokodów (QR), linków na etykietach elektro-
nicznych lub inną postać odpowiednio dostosowaną do potrzeb 
konsumenta, odsyłających do interfejsu publicznego w ramach 
bazy danych produktów stworzonej na podstawie art. 8.

Wprowadzenie etykiety dla produktu objętego aktem delego-
wanym nie może mieć znaczącego negatywnego wpływu na 
funkcjonalność produktu z punktu widzenia użytkownika.

Karta informacyjna produktu, o której mowa w akapicie 
pierwszym lit. g), zawiera bezpośrednie linki do interfejsu 
publicznego bazy danych produktów stworzonej na podstawie 
art. 8 i zostaje udostępniona klientom we wszystkich językach 
urzędowych Unii na rynkach krajowych, na których jest 
dostępny dany model produktu.

Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych 
w sprawie szczegółów technicznych dotyczących bazy danych 
produktów, w tym obowiązków dostawców i sprzedawców 
zgodnie z art. 13.

Komisja jest uprawniona do przyjęcia zgodnie z art. 13 aktów 
delegowanych uzupełniających niniejsze rozporządzenie po-
przez określenie szczegółów technicznych dotyczących bazy 
danych produktów, w tym obowiązków dostawców i sprzedaw-
ców.
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

W odniesieniu do informacji, o których mowa u akapicie 
pierwszym lit. g), w celu zapewnienia odpowiedniego zabezpie-
czenia informacji poufnych i dokumentacji technicznej, te akty 
delegowane określają, jakie informacje mają być wprowadzane 
do bazy danych produktów oraz jakie informacje mają być 
dostępne na wniosek organów krajowych i Komisji.

Poprawka 74

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3a. Komisja prowadzi uaktualniany wykaz wszystkich 
aktów delegowanych uzupełniających niniejsze rozporządzenie 
i aktów delegowanych rozwijających dyrektywę w sprawie 
ekoprojektu 2009/125/WE, zawierający również wszystkie 
odniesienia do norm zharmonizowanych dotyczących odpo-
wiednich metod pomiarowych i obliczeniowych, o których 
mowa w art. 9, oraz podaje go do wiadomości publicznej.

Poprawka 75

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których 
mowa w art. 7 i 12, powierza się Komisji na czas nieokreślony 
od dnia rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia.

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których 
mowa w art. 7, art. 8 ust. 4, art. 11 ust. 1 i art. 12, powierza się 
Komisji na okres sześciu lat od dnia 1 stycznia 2017 r.

Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania 
uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem 
okresu sześciu lat.

Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na 
takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada 
sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy 
miesiące przed końcem każdego okresu.
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Poprawka 76

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 7 i 12, 
może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament 
Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy 
przekazanie uprawnień określonych w niniejszym rozporządze-
niu. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia 
po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europej-
skiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie 
wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących 
aktów delegowanych.

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 7, art. 8 
ust. 4, art. 11 ust. 1 i art. 12, może zostać w dowolnym 
momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez 
Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych 
w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od 
następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym 
terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już 
obowiązujących aktów delegowanych.

Poprawka 77

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3a. Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja zasięga 
opinii ekspertów wyznaczonych przez każde państwo człon-
kowskie zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie 
lepszego stanowienia prawa.

Poprawka 78

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 7 i 12 wchodzi 
w życie tylko wówczas, gdy Parlament Europejski albo Rada nie 
wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania 
tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed 
upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak 
i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin 
ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu 
Europejskiego lub Rady.

5. Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 7, art. 8 ust. 4, 
art. 11 ust. 1 i art. 12, wchodzi w życie tylko wtedy, kiedy 
Parlament Europejski albo Rada nie wyraziły sprzeciwu 
w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parla-
mentowi Europejskiemu i Radzie, lub kiedy przed upływem tego 
terminu zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformo-
wały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się 
o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.
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Poprawka 79

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Nie później niż osiem lat po wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia Komisja ocenia jego stosowanie i przekazuje 
sprawozdanie z tej oceny Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. 
W sprawozdaniu tym ocenia się, na ile skutecznie niniejsze 
rozporządzenie pozwala klientom na wybieranie bardziej 
efektywnych produktów, biorąc pod uwagę wpływ rozporzą-
dzenia na przedsiębiorstwa.

Do dnia … [sześć lat po wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia] Komisja oceni jego stosowanie i przedstawi 
sprawozdanie z tej oceny Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. 
W sprawozdaniu tym ocenia się, na ile skutecznie niniejsze 
rozporządzenie i wydane na jego podstawie akty delegowane 
pozwoliły klientom na wybór bardziej efektywnych energetycz-
nie produktów, na podstawie takich kryteriów jak skutki 
rozporządzenia dla przedsiębiorstw, zużycie energii, emisje 
gazów cieplarnianych, działania w zakresie nadzoru rynku oraz 
koszt stworzenia i prowadzenia bazy danych.

Przy ocenie przeprowadzanej na podstawie ust. 1 w widoczny 
sposób wykorzystuje się roczne sprawozdania uzupełniające 
dotyczące egzekwowania przepisów i nadzoru rynku określone 
w art. 5.

Poprawka 80

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Art. 3 ust. 1 lit. d) stosuje się jednak od dnia 1 stycznia 2019 r.. Art. 3 ust. 1 lit. d) stosuje się od momentu, gdy interfejs 
publiczny bazy danych produktów stworzonej na podstawie 
art. 8 stanie się w pełni operacyjny, a w każdym razie nie 
później niż od dnia 1 stycznia 2018 r..

Poprawka 81

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – tytuł i punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Informacje wprowadzane do bazy danych produktów Informacje wprowadzane do bazy danych produktów oprócz 
wymogów funkcjonalnych

1. Publicznie dostępne informacje o produkcie: 1. Informacje wprowadzane do interfejsu publicznego bazy 
danych produktów:

a) nazwa producenta lub dostawcy lub znak towarowy; a) nazwa lub znak towarowy, adres, dane kontaktowe i inna 
prawna identyfikacja dostawcy;

aa) dane kontaktowe organów nadzoru rynku w państwach 
członkowskich;

b) identyfikator(-y) modelu, w tym wszystkich modeli równo-
ważnych;

b) identyfikator(-y) modelu, w tym wszystkich modeli równo-
ważnych;
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) etykieta w formacie elektronicznym; c) etykieta w formacie elektronicznym;

d) klasa(-y) i inne parametry na etykiecie; d) klasa(-y) efektywności energetycznej i inne parametry na 
etykiecie;

e) karta informacyjna produktu w formacie elektronicznym. e) parametry w karcie informacyjnej produktu w formacie 
elektronicznym;

ea) prowadzone przez państwa członkowskie kampanie edu-
kacyjne i informacyjne, o których mowa w art. 4 ust. 4;

eb) plan prac Komisji, o którym mowa w art. 11;

ec) protokoły posiedzeń forum konsultacyjnego;

ed) wykaz aktów delegowanych i odnośnych norm zharmoni-
zowanych.

Poprawka 82

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Informacje o zgodności produktu z przepisami, dostępne 
tylko dla organów nadzoru rynku państw członkowskich 
i dla Komisji:

2. Informacje wprowadzane do interfejsu zgodności w ramach 
bazy danych produktów:

a) dokumentacja techniczna określona w stosownym akcie 
delegowanym;

a) sprawozdanie z testów lub podobna dokumentacja dotycząca 
oceny zgodności umożliwiająca przeprowadzenie oceny 
zgodności ze wszystkimi wymogami określonymi w stosow-
nym akcie delegowanym, w tym metoda testowania i seria 
pomiarów;

b) sprawozdanie z badania lub podobne dowody techniczne 
umożliwiające przeprowadzenie oceny zgodności ze wszyst-
kimi wymogami określonymi w stosownym akcie delego-
wanym;

b) środki tymczasowe przyjęte w ramach nadzoru rynku 
w związku z niniejszym rozporządzeniem;

c) nazwa i adres dostawcy; c) dokumentacja techniczna, o której mowa w art. 3 ust. 1 
lit. c):

ca) bezpośrednie dane kontaktowe organów nadzoru rynku 
w państwach członkowskich i jednostki koordynującej 
w Komisji;

cb) wyniki kontroli zgodności przeprowadzonych przez pań-
stwa członkowskie i przez Komisję oraz w stosownych 
przypadkach działania naprawcze i środki ograniczające 
podjęte przez organy nadzoru rynku, o których mowa 
w art. 5 i 6.

d) dane kontaktowe przedstawiciela dostawcy.
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Poprawka 83

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – punkt 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2a. Wymogi funkcjonalne dotyczące interfejsu publicznego 
bazy danych produktów:

a) każdemu modelowi produktu jest poświęcony jednostkowy 
wpis;

b) interfejs umożliwia konsumentom łatwe znalezienie naj-
lepszych zajmowanych klas efektywności energetycznej dla 
każdej grupy produktów, pozwalając im na porównywanie 
właściwości modeli i na wybór produktów najbardziej 
efektywnych energetycznie;

c) interfejs generuje, w formie pojedynczego pliku możliwego 
do przeglądania i do wydruku, etykietę efektywności 
energetycznej każdego produktu oraz wersje językowe 
kompletnej karty informacyjnej produktu we wszystkich 
językach urzędowych Unii;

d) dane nadają się do odczytu maszynowego, sortowania 
i wyszukiwania oraz respektują standardy otwarte do celów 
nieodpłatnego użytku przez strony trzecie;

e) automatycznie uniemożliwiany jest podwójny zapis;

f) zostaje stworzony i działa internetowy punkt pomocy 
technicznej lub punkt kontaktowy dla klientów, do którego 
interfejs wyraźnie odsyła.

Poprawka 84

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – punkt 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2b. Wymogi funkcjonalne dotyczące interfejsu zgodności 
w ramach bazy danych produktów:

a) zapewnia się ścisłe środki bezpieczeństwa mające na celu 
zabezpieczenie informacji poufnych;

b) prawo dostępu opiera się na zasadzie wiedzy koniecznej;

c) podaje się link do systemu informacyjnego i komunikacyj-
nego do celów nadzoru rynku (ICSMS).
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