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LABEL 2020, ноември 2020 г.

Новият енергиен етикет – предназначение и ползи
Повече от 25 години енергийният етикет помага на европейските потребителите да избират енергийноефективни продукти. Едновременно с това етикетът стимулира разработването на иновативни продукти
и технологии. Благодарение на търсенето и предлагането на енергоспестяващи продукти, енергийното
потребление и разходите за енергия на уредите драстично спадат.
Използваната в момента схема за етикетиране от A+++ до G вече не е толкова ефикасна. Смесената
скала, включваща множество плюсове („+“) не е достатъчно прозрачна, а повечето продукти, които се
предлагат на пазара, попадат в горните 2-3 класа. По този начин потребителят трудно различава найефективните продукти, а производителите не са така мотивирани да разработват нови енергийноефективни продукти.
Ето защо Европейският съюз актуализира и оптимизира етикета, така че да отговори на нуждите на
потребителите. Новият етикет, който ще се появи в търговската мрежа и онлайн магазините от 1 март
2021 г. ще включва класове само от A до G. Параметрите за съответните класове редовно ще се
осъвременяват.
Целта на този наръчник е да подпомогне въвеждането на новите етикети. Той представя най-важните
аспекти на смяната на етикетите, но не и подробните изисквания на съответното законодателство. За поконкретна информация, читателят следва да се запознае с регламентите на Европейския съюз, посочени
в края на документа.

Основни характеристики на новата система за етикетиране


Ще има една обща скала за всички продукти, включваща класове от A до G. Повече няма да има
разширения от типа „клас A+“.



Етикетът ще бъде свързан с новата продуктова база данни на Европейския съюз посредством QR
код. Базата данни предоставя на потребителите, търговците и органите за пазарен надзор
допълнителна информация за етикетираните продукти.

Етикети, които ще бъдат сменени през 2021 г.
Въвеждането на новите етикети ще се извърши постепенно, в съответствие с конкретните регламенти на
ЕС. През 2021 г. в търговските обекти и онлайн магазините ще се предлагат 5 продуктови групи с нови
етикети:






Домашни хладилници, фризери и охладители за вино
Битови перални машини и перални машини със сушилня
Домакински съдомиялни машини
Телевизори и електронни екрани
Светлинни източници

За хладилните уреди с функции за директна продажба (познати още като търговски хладилници и
фризери) се въвежда съвсем нов етикет, който обаче е предназначен само за професионалните
търговци. Този етикет няма да бъде видим за битовите потребители.
За останалите групи продукти, подлежащи на енергийно етикетиране, като климатични инсталации,
барабанни сушилни машини, прахосмукачки, бойлери за гореща вода и т.н., нови етикети ще се въведат
след привеждането в сила на съответните регламенти на ЕС. Очаква се това да се случи след 2022 г.
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Разлики между стария и новия етикет


Въвежда се единна скала A-G за всички продукти



В горния десен ъгъл на етикета е добавен QR код, който отвежда към базата данни EPREL на
Европейската комисия. Кодът осигурява прозрачност на информацията и улеснява
упражняването на пазарен надзор от националните органи



Информацията за енергийното потребление на продуктите е унифицирана и е разположена в
центъра на етикета, което ѝ придава по-добра видимост



В долната част на етикета са поместени различни пиктограми, които дават информация за
избрани характеристики на продукта. Част от старите пиктограми са запазени, някои са
обновени, а други са нови.

Поместените по-долу диаграми показват елементите на новия етикет за различните продуктови
групи и разликите му със стария етикет.

Фигура 1. Хладилници и фризери
Разлики със стария етикет
(освен скалата за енергийна
ефективност)




Различно изображение за
отделенията за лесно
развалящи се храни и за
незамразени продукти
Различно изображение за
емисиите на въздушен
шум и допълнителна
индикация за класа на
емисиите на въздушен
шум
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Фигура 2. Охладители за вино
Разлики със стария етикет
(освен скалата за енергийна
ефективност)


Ново изображение за
броя на бутилките за
вино, които могат да
бъдат съхранявани в
охладителя



Различно изображение
за емисиите на
въздушен шум и
допълнителна
индикация за класа на
емисиите на въздушен
шум

Фигура 3. Битови перални машини
Разлики със стария етикет
(освен скалата за енергийна
ефективност)
 Енергийно потребление,
определено като
среднопретеглена
консумация за 100 цикъла
 Обявен капацитет за
програма „Еко 40-60“
 Среднопретеглена
консумация на вода за 1
цикъл
 Емисии на въздушен шум
само за центрофугиране,
не за пране;
допълнителна
информация за класа на
излъчвания шум
 Времетраене на
програмата „Еко 40-60“
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Фигура 4. Перални машини със сушилня
Разлики със стария етикет
(освен скалата за енергийна
ефективност)
 Енергийно потребление,
определено като
среднопретеглена
консумация за 100
цикъла
 Обявен капацитет за
цикъл „пране и сушене“
и за цикъл „пране“
 Претеглена консумация
на вода за цикъл „пране
и сушене“ и цикъл
„пране“
 Емисии на въздушен
шум при
центрофугиране, вкл.
клас на излъчвания шум
 Времетраене на цикъла
„пране и сушене“ и
цикъла „пране“

Фигура 5. Съдомиялни машини
Разлики със стария
етикет
(освен скалата за
енергийна ефективност)
 Консумация на
енергия при
програма „еко“ за
100 цикъла
 Претеглена
консумация на вода
за 1 цикъл при
програма „еко“
 Времетраене на
програмата „еко“
 Емисии на въздушен
шум и клас на
емисиите на
въздушен шум
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Фигура 6. Телевизори и електронни екрани
Разлики със стария етикет
(освен скалата за енергийна
ефективност)
 Консумация на енергия за
1000 часа работа
 Консумация на енергия
във функция за кодиране с
голям динамичен обхват
при 1000 часа работа
 Премахнат показател за
мощност (W)
 Премахнат символ на
ключ
 Индикация за брой
хоризонтални и
вертикални пиксели

Фигура 7. Светлинни източници
Разлики със стария етикет
(освен скалата за енергийна
ефективност)
 Без разлики в
информацията от преди
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Какво още трябва да се знае
Пиктограми


По-голямата част от старите пиктограми ще се използват и в новия етикет. Някои от тях обаче са
леко изменени, въведени са и няколко нови пиктограми, като например енергийна ефективност
в режим HDR при телевизорите и електронните екрани, време за изпиране на пералните
машини и др.

Европейска продуктова база данни и QR код




Законодателството задължава производителите/доставчиците да регистрират всички продукти,
подлежащи на етикетиране, в новата европейска продуктова база данни EPREL. Тя предоставя
допълнителна информация за продуктите, която не се съдържа в етикета. Базата данни е
разделена на две части:

o

Раздел за органите за надзор на пазара: Тази част е достъпна само за органите,
упражняващи пазарен надзор, и информацията в него има за цел да подпомогне и
улесни техните дейности.

o

Раздел за потребители, професионални купувачи, търговци и други: Очаква се тази
част да заработи в края на 2020 г. До м. март 2021 г. тя ще съдържа продуктова
информация, свързана със стария (настоящия) етикет. Данните за новите етикети ще
бъдат на разположение след м. март 2021 г.

Информацията, съдържаща се в продуктовата база с данни, ще бъде достъпна директно от
европейския уебсайт, както и чрез QR код, включен в новите етикети. Независими организации
разработват в момента софтуерните приложения, които ще позволяват да се сравняват
различните продукти и да се калкулират разходите им.

Времеви графици за предоставяне на новите етикети от производителите /
доставчиците и физическа замяна на старите етикети в търговските обекти и онлайн
магазините
Домакински електроуреди, телевизори и електронни екрани
Продукти, пуснати на пазара преди 1 ноември 2020 г. и продължаващи да се доставят на
пазара след тази дата
По време на 4-месечния преходен период между 01.11.2020 г. и 28.02.2021 г.:


Доставчиците пререгистрират в базата данни EPREL продуктите с преобразувани съгласно
преразгледаните регламенти етикети



Доставчиците доставят новите екземпляри от продуктите заедно със стария и новия етикет и
съответните продуктови информационни листове



При поискване от страна на търговците / дилърите, доставчиците предоставят нови етикети за
продуктите, които са при тях на склад

В 14-дневния период между 01.03.2021 г. и 19.03.2021 г.:


Всички стари етикети трябва да бъдат заменени с преобразувани етикети
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Специални изисквания по отношение на електронните екрани: Доставчикът е длъжен да
отпечата или да залепи върху опаковката етикет с преобразувания клас. Ако даден продукт се
излага в търговската мрежа опакован (не е изваден от опаковката си), търговецът трябва да
направи така, че етикетът да бъде видим за потребителя



Специални изисквания за продажби от разстояние или онлайн: До всеки показан модел на
продукт трябва да има стрелка с класа на енергийна ефективност и спектъра на класовете на
енергийна ефективност. Същото важи за всяка информация за продуктите в интернет. На
потребителя следва да се предоставя хартиено копие или достъп до продуктовия
информационен лист на интернет страницата на доставчика.

Нови продукти, пуснати на пазара след 1 ноември 2020 г., но изложени за продажба на
крайните потребители чак след 1 март 2021 г.
Считано от 01.11.2020 г.:


Доставчиците регистрират продукта в EPREL въз основа на преразгледания регламент и
предоставят на търговците на дребно / дилърите преобразуван етикет и съответния продуктов
информационен лист

Считано от 01.03.2021 г.:


Новите продукти се излагат в търговските обекти и онлайн магазините с преобразувани етикети



За продажбите от разстояние и онлайн вижте допълнителните изисквания, посочени по-горе



За електронните екрани вижте допълнителните изисквания по-горе

Продукти, продавани на пазара преди 1 ноември 2020 г., но извън продажба след тази дата,
или при прекратяване дейността на доставчика (това се отнася за всички продуктови групи,
за които се прилагат нови методи за тестване на преобразувания етикет)
В периода от 01.03.2021 г. до 30.11.2021 г.:


В 9-месечния гратисен период тези продукти все още могат да се продават със старите етикети



Доставчиците не предоставят нова информация

Считано от 01.12.2021 г.


Продукти със стари етикети повече не могат да се продават на пазара
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Фигура 8. Смяна на етикетите на домакинските електроуреди, телевизорите и електронните
екрани

Допълнителни изисквания
1.

При продажби от разстояние или онлайн:


2.

За всяка информация, която се публикува в интернет, до модела на продукта трябва да има
поставена стрелка с класа на ефективност и спектъра на класовете за енергийна
ефективност. На клиента се предоставя продуктов информационен лист в електронен или в
печатен вид. Подробните изисквания относно прилагането на етикета при продажби от
разстояние и чрез интернет могат да се видят в съответните регламенти (вижте
референциите по-долу)

Специфични изисквания към електронните екрани:



Доставчикът отпечатва цветния етикет върху опаковката, или залепва върху нея стикер с
отпечатания етикет
Когато в мястото на продажба е показан модел на продукта, без да е изложен изваден от
опаковката екземпляр от него, дилърът трябва да гарантира, че етикетът е видим за
потребителя (страната, върху която е разположен етикетът, трябва да бъде видима)
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Светлинни източници
Нови светлинни източници, които ще бъдат пуснати на пазара след 1 септември 2021 г.
Считано от 01.05.2021 г.


Доставчиците регистрират продуктите си в базата данни EPREL съгласно новия регламент за
светлинните източници и отпечатват върху опаковката преобразуван етикет



Доставчиците предоставят на търговците / дилърите съответния продуктов информационен лист
в електронен вид. Търговците / дилърите могат да изискат продуктовия информационен лист и в
печатен вариант

Считано от 01.09.2021 г.


Търговците са задължени да изложат новите продукти в търговската мрежа и онлайн магазините
с отпечатан върху опаковката преобразуван етикет

Светлинни източници, пуснати на пазара преди 1 септември 2021 г.
Считано от 01.05.2021 г.


Доставчиците пререгистрират продуктите си в базата данни EPREL в съответствие с новия
регламент за светлинните източници, с преобразуван етикет и съответния продуктов
информационен лист

18-месечен гратисен период от 01.09.2021 г. до 28.02.2023 г.


Продуктите, пуснати на пазара преди 1 септември 2021 г., могат все още да се продават със стар
етикет



При поискване от търговците на дребно / дилърите, доставчиците са длъжни да им предоставят
преобразувани етикети и съответните продуктови информационни листове за продуктите, които
са при тях на склад

Считано от 01.03.2023 г.


Старият етикет върху опаковката или приложен към продукта, трябва да бъде закрит със стикер
със същата големина, върху който е отпечатана преобразуваната скала



Предоставя се и нов продуктов информационен лист
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Фигура 9. Смяна на етикетите на светлинните източници

Допълнителни разяснения


Изискванията за разполагането на новите етикети са същите, както при настоящите .



Замяната на стария с новия етикет трябва да се осъществи в рамките на 14-дневния период,
както е посочено по-горе. Тези дни са определени като работни дни, т.е. не включват съботите,
неделите и празничните дни. Новите етикети не трябва да се излагат в търговските обекти и
онлайн магазините преди 01.03.2021 г.



Изискванията относно сроковете за смяна на старите с новите етикети важат еднакво за
търговските обекти и за онлайн магазините.



Преди настъпването на предвидените в новите регламенти дати (1 март или съответно 1
септември 2021 г.), не се допуска публикуване на визуални реклами на продукти с
преобразувани класове съгласно новата класификация за енергийна ефективност. Каталозите
могат да бъдат изготвени и отпечатани, но не може да се разпространяват преди тези дати.
Същото изискване важи за рекламите в интернет.
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Търговците са длъжни да изложат преобразувания етикет в магазините и онлайн магазините,
считано от датата на влизане в сила на новите изисквания. Не се изисква промяна в
съдържанието на опаковката на продуктите, които са на склад при търговците. По отношение на
светлинните източници обаче дилърът трябва да замени съществуващия етикет със стикер,
върху който е отпечатан преобразуван етикет, или да приложи нов етикет със същата големина
към опаковката в срок от 18 месеца, считано от 1 септември 2021 г., т.е. най-късно до 28
февруари 2023 г.



Търговците ще могат да изтеглят информацията от EPREL от датата, на която започва
прилагането на новия етикет.
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Референции
Регулаторна рамка за енергийното етикетиране
Регламент (ЕС) 2017/1369 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2017 година за
определяне на нормативна рамка за енергийно етикетиране и за отмяна на Директива
2010/30/ЕС
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1369&from=BG
Хладилници и фризери
Делегиран регламент (ЕС) 2019/2016 на Комисията от 11 март 2019 година за допълнение на
Регламент (ЕС) 2017/1369 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното
етикетиране на хладилни уреди и за отмяна на Делегиран регламент (ЕС) № 1060/2010 на
Комисията
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R2016&from=EN
Битови перални машини и сушилни
Делегиран регламент (ЕС) 2019/2014 на Комисията от 11 март 2019 година за допълнение на
Регламент (ЕС) 2017/1369 на Европейския парламент и Съвета относно енергийното етикетиране
на битови перални машини и битови перални машини със сушилня и за отмяна на Делегиран
регламент (ЕС) № 1061/2010 на Комисията и Директива 96/60/ЕО на Комисията
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R2014&from=EN
Домакински съдомиялни машини
Делегиран регламент (ЕС) 2019/2017 на Комисията от 11 март 2019 година за допълнение на
Регламент (ЕС) 2017/1369 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното
етикетиране на домакински съдомиялни машини и за отмяна на Делегиран регламент (ЕС) №
1059/2010 на Комисията
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R2017&from=EN
Телевизори и електронни екрани
Делегиран регламент (ЕС) 2019/2013 на Комисията от 11 март 2019 година за допълнение на
Регламент (ЕС) 2017/1369 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното
етикетиране на електронни екрани и за отмяна на Делегиран регламент (ЕС) № 1062/2010 на
Комисията
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R2013&from=EN
Светлинни източници
Делегиран регламент (ЕС) 2019/2015 на Комисията от 11 март 2019 година за допълнение на
Регламент (ЕС) 2017/1369 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното
етикетиране на светлинни източници и за отмяна на Делегиран регламент (ЕС) № 874/2012 на
Комисията
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R2015&from=EN
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LABEL2020 е инициатива, която подкрепя гладкото въвеждане на новите етикети за енергийна
ефективност на продуктите в страните – членки на ЕС. Проектът ще предостави разнообразни
материали и услуги в помощ на потребителите, професионалните купувачи, търговците на
дребно и останалите заинтересовани страни. Тези материали и услуги ще бъдат на
разположение на интернет страницата на проекта (www.label2020.eu; https://bg.label2020.eu/).
Проектът се координира от Австрийската енергийна агенция (AEA) и в него участват организации
от 16 държави – членки на ЕС.
За повече информация можете да се свържете с координатора на проекта или с българския
партньор:
Черноморски изследователски енергиен център (ЧИЕЦ)
гр. София 1606, ул. Виктор Григорович 7
Тел. 02-9806854, е-поща: office@bserc.eu
Лица за контакт: Вера Генадиева, Експерт програми и проекти; Мария Кръстева, Експерт
връзки с обществеността
Този наръчник няма за цел да замести съдържанието на съответните Регламенти на ЕС, които
единствено могат да се прилагат в случай на съмнение. Предоставената информация не е
правно обвързваща, тъй като обвързващо тълкуване може да бъде направено само от Съда на
Европейските общности.

Проектът LABEL2020 се финансира от програмата за научни изследвания и иновации Хоризонт
2020 на Европейския съюз по силата на договор № 847062.
Цялата отговорност за съдържанието на тази публикация принадлежи на авторите ѝ. Тя не отразява
непременно мнението на Европейския съюз. ИАМСП и Европейската комисия не носят никаква
отговорност за каквото и да е използване на съдържащата се в публикацията информация.
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