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Agenda

10.00-10.25

 Wprowadzenie do systemu oceny zgodności

10.25-10.45

 Etykiety energetyczne – wprowadzenie

10.45-11.00

 EPREL – proces rejestracji

PRZERWA 11.00-11.05

11.05-11.40

 EPREL – proces rejestracji – cd.

11.40-11.50 

 KAPE – prezentacja projektu Label2020

11.50-12.00 

 Pytania



UWAGA

 Informacje przedstawione na tym szkoleniu nie są opinią prawną i 
przedstawiają wyłącznie opinię autora szkolenia.

 Za informacje zawarte w bazie EPREL odpowiada wyłącznie 
przedsiębiorca (producent / importer) rejestrujący modele w 
bazie.



Wprowadzenie do 
systemu oceny 
zgodności



European
Single Market 

 Jednolity Rynek Europejski lub 
Wspólny Rynek to jednolity rynek 
obejmujący 27 państw 
członkowskich Unii Europejskiej

 Połowa handlu towarami w UE jest 
objęta przepisami 
zharmonizowanymi na szczeblu 
UE

 Podstawami jednolitego rynku są 
"Cztery Swobody":

 Free movement of goods / 
swobodny przepływ towarów

 Free movement of capital

 Freedom to establish and 
provide services

 Free movement of persons



Historia 
prawodawstwa 
UE dotyczącego 
towarów

Swobodny przepływ towarów opiera się na ujednoliceniu wymagań dla 
produktów na poziomie UE.

1. „Stare podejście” tradycyjne podejście ze szczegółowymi tekstami 
zawierającymi wszystkie niezbędne wymagania techniczne i 
administracyjne

2. „Nowe podejście” opracowane w 1985 r. ograniczyło treść przepisów 
do „zasadniczych wymagań”, pozostawiając szczegóły techniczne 
europejskim normom zharmonizowanym. To z kolei doprowadziło do 
opracowania europejskiej polityki normalizacyjnej wspierającej to 
prawodawstwo

3. „Nowe ramy prawne / New Legislative Framework” przyjęte w 2008 
r., które opierały się na nowym podejściu i uzupełniały ogólne ramy 
prawne o wszystkie elementy niezbędne do skutecznej oceny 
zgodności, akredytacji i nadzoru rynku, w tym kontroli produktów 
spoza Unii



Nowe ramy 
prawne / New 
Legislative
Framework 
(NFL)

 Rozporządzenie UE nr 765/2008 ustanawiające wymagania w 
zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków 
wprowadzania produktów do obrotu

 Decyzja Parlamentu i Rady UE nr 768/2008/WE w sprawie 
wspólnych ram dotyczących wprowadzania produktów do obrotu

 Deklaracja zgodności CE

 Definicje, Obowiązki podmiotów gospodarczych, 

 Domniemanie zgodności,

 Procedury oceny zgodności (moduły)

 NLF to kompletny system łączący wszystkie elementy, którymi 
należy się zająć w przepisach dotyczących bezpieczeństwa 
produktów.

 W pawie polskim to:
 Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i 

nadzoru rynku (np. etykiety energetyczne)

 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (np. 
ekoprojekt, RoHS, maszyny)



Dyrektywy „CE”

1. — The restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment 
(Directive 2011/65/EU) 

2. — Appliances burning gaseous fuels (Directive 2009/142/EC) 
3. — Ecodesign requirements for energy-related products (Directive 2009/125/EC) 
4. — Simple pressure vessels (Directive 2009/105/EC and Directive 2014/29/EU) 
5. — Toys' safety (Directive 2009/48/EC) 
6. — Electrical equipment designed for use within certain voltage limits (Directive 2006/95/EC and 

Directive 2014/35/EU) 
7. — Machinery (Directive 2006/42/EC) 
8. — Electromagnetic compatibility (Directive 2004/108/EC and Directive 2014/30/EU) 
9. — Measuring instruments (Directive 2004/22/EC and Directive 2014/32/EU) 
10. — Non-automatic weighing instruments (Directive 2009/23/EC and Directive 2014/31/EU) 
11. — Cableway installations designed to carry persons (Directive 2000/9/EC) 
12. — Radio equipment and telecommunications terminal equipment (Directive 1999/5/EC and Directive 

2014/53/EU) 
13. — Active implantable medical devices (Directive 90/385/EEC) 
14. — Medical devices (Directive 93/42/EEC) 
15. — In vitro diagnostic medical devices (Directive 98/79/EC) 
16. — Pressure equipment (Directive 97/23/EC and Directive 2014/68/EU) 
17. — Transportable Pressure equipment (Directive 2010/35/EU) 
18. — Aerosol Dispensers (Directive 75/324/EEC as amended) 
19. — Lifts (Directive 95/16/EC and 2014/33/EU) 
20. — Recreational craft (Directive 94/25/EC and Directive 2013/53/EU) 
21. — Equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres (Directive 

94/9/EC and Directive 2014/34/EU) 
22. — Explosives for civil uses (Directive 93/15/EEC and Directive 2014/28/EU) 
23. — Pyrotechnics (Directive 2013/29/EU) 
24. — Regulation on the Labelling of Tyres (Regulation (EC) No 1222/2009) 
25. — Personal protective equipment (Directive 89/686/EEC) 
26. — Marine equipment (Directive 96/98/EC and Directive 2014/90/EU) 
27. — Noise emission in the environment by equipment for use outdoors (Directive 2000/14/EC) 
28. — Emissions from non-road mobile machinery (Directive 97/68/EC as amended) 
29. — Energy labelling (Directive 2010/30/EU) 



GPSD
& 
RAPEX

 Dyrektywa w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów
(GPSD, 2001/95/WE) zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa 
produktów w całej UE w przypadku produktów konsumenckich, 
które nie są objęte sektorowym prawodawstwem 
harmonizacyjnym UE. 

 Kluczowym postanowieniem GPSD jest to, że producenci są 
zobowiązani do wprowadzania na rynek wyłącznie produktów, 
które są bezpieczne

 GPSD ustanowił system wczesnego ostrzegania stosowany w 
przypadku niebezpiecznych produktów nieżywnościowych 
(RAPEX)

 RAPEX ma obecnie zastosowanie do wszystkich 
zharmonizowanych produktów przemysłowych, niezależnie od 
końcowego użytkownika (tj. produktów profesjonalnych) oraz do 
produktów stwarzających zagrożenie dla innych chronionych 
interesów niż zdrowie i bezpieczeństwo, na przykład zagrożenie 
dla środowiska.



Odpowiedzialność 
za produkty 
konsumenckie

Dyrektywa w sprawie odpowiedzialności za produkty konsumenckie 
85/374/EWG: 

 Producent musi zrekompensować szkody wyrządzone przez 
wadliwy produkt osobom fizycznym (śmierć, obrażenia ciała) i 
własności prywatnej (towary do użytku prywatnego). 



„Niebieski przewodnik” 
po wdrażaniu unijnych przepisów 
dotyczących produktów 

 Dostępny tu:
 ZAWIADOMIENIE KOMISJI -
Niebieski przewodnik – wdrażanie 
unijnych przepisów dotyczących 
produktów 2016SPIS TREŚCI 
(europa.eu)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0726(02)&from=PL


Niebieski 
przewodnik nie 

jest prawnie 
wiążący

Przewodnik ma przyczynić się do lepszego 
zrozumienia unijnych przepisów dotyczących 
produktów.

Ma on wyłącznie charakter wytycznych — tylko sam 
tekst unijnego aktu harmonizacyjnego ma moc 
prawną.

Wiążąca wykładnia prawa unijnego należy do 
wyłącznej kompetencji Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej.



KIEDY 
ZASTOSOWANIE 

MAJĄ UNIJNE 
PRZEPISY 

HARMONIZACYJNE 
DOTYCZĄCE 

PRODUKTÓW?

 w momencie wprowadzenia produktu na rynek produkt jest 
wprowadzany do obrotu, gdy jest po raz pierwszy 
udostępniany na rynku unijnym 

 do gotowych produktów

 do każdego indywidualnego produktu

 do nowych produktów

Gdy produkt dotrze do użytkownika końcowego, nie jest już 
uważany za nowy produkt, a unijne prawodawstwo 
harmonizacyjne nie ma już zastosowania

Wprowadzenie produktu do obrotu wymaga złożenia oferty lub 
porozumienia między dwiema lub więcej osobami prawnymi lub 
fizycznymi o przeniesienie własności lub innego prawa 
majątkowego dotyczącego produktu po zakończeniu etapu 
produkcji



POM -
placing on the 
market
WPROWADZENIE 
NA RYNEK

Wprowadzanie na rynek definiuje się jako udostępnianie towaru w celu 
jego dystrybucji lub użytkowania. Udostępnienie oznacza, że maszyna 
zostanie przekazana od producenta innej osobie, takiej jak dystrybutor 
lub użytkownik. Może się jednak zdarzyć, że operacja dystrybucji jest 
częścią własnej działalności producenta, w którym to przypadku 
przedmiot jest przenoszony z obszaru produkcyjnego/fabryki do 
magazynu dystrybucyjnego gotowy do dostawy. Nie ma ograniczeń co 
do formy prawnej lub umownej tego przeniesienia

Wprowadzanie na rynek obejmuje jakąkolwiek ofertę dystrybucji, 
konsumpcji lub użytkowania na rynku UE, która mogłaby skutkować 
rzeczywistą dostawą (np. zaproszenie do zakupu, kampanie 
reklamowe), także ogólną ofertę dostaw do UE w Internecie. W związku 
z tym, jeśli urządzenie jest oferowane lub reklamowane w celu dostawy 
(a tym samym do użytku) w Internecie w UE, uważa się je za 
wprowadzone do obrotu.

Uznaje się, że wprowadzenie do obrotu nie ma miejsca, gdy urządzenie 
zostało wprowadzone z państwa trzeciego na obszar celny UE i nie 
zostało dopuszczone do swobodnego obrotu. Obejmuje to przypadki 
produktów w tranzycie, umieszczonych w wolnych obszarach celnych, 
magazynach lub czasowym składowaniu.



Uznaje się, że 
wprowadzenie 
do obrotu nie
ma miejsca, 
gdy produkt 
jest:

 produkowany na własny użytek

 kupiony przez konsumenta w kraju trzecim

 przekazywany od producenta w państwie trzecim do upoważnionego 
przedstawiciela w Unii, którego producent zaangażował w celu zapewnienia 
zgodności produktu z unijnym prawodawstwem harmonizacyjnym

 wprowadzony z państwa trzeciego na obszar celny UE w tranzycie, umieszczone w 
wolnych obszarach celnych, magazynach, czasowym składowaniu lub innych 
specjalnych procedurach celnych (odprawa czasowa lub uszlachetnianie czynne)

 wyprodukowany w państwie członkowskim z zamiarem wywozu do państwa 
trzeciego (w tym komponenty dostarczane producentowi w celu włączenia do 
produktu końcowego przeznaczonego na eksport do państwa trzeciego)

 przekazany do testowania lub walidacji jednostek przedprodukcyjnych, które są 
jeszcze na etapie produkcji

 wystawiany na targach, wystawach lub pokazach

 w zapasach producenta lub importera, jeżeli produkt nie został jeszcze 
udostępniony, to znaczy, gdy nie jest dostarczany do dystrybucji, konsumpcji lub 
użytkowania

Produkty oferowane do sprzedaży online przez sprzedawców mających siedzibę 
poza UE uznaje się za wprowadzone na rynek unijny, jeżeli sprzedaż jest skierowana 
konkretnie do konsumentów z UE lub innych użytkowników końcowych



PRODUCENT

 Każda osoba fizyczna lub 
prawna, która wytwarza 
produkt lub zleca
zaprojektowanie lub 
wytworzenie produktu i 
wprowadza go do obrotu 
pod własną nazwą lub 
znakiem towarowym

 Odpowiada za ocenę 
zgodności produktu i 
podlega szeregowi 
obowiązków, w tym 
wymogom dotyczącym 
identyfikowalności



Obowiązki 
producenta

Wprowadzanie 
produktu na 
rynek UE

1. przeprowadzić odpowiednią ocenę zgodności
1. producent może być zobowiązany do przedłożenia produktu stronie trzeciej 

(zwykle jednostce notyfikowanej) w celu przeprowadzenia oceny zgodności 
producent może być zobowiązany do przedłożenia produktu stronie trzeciej 
(zwykle jednostce notyfikowanej) w celu przeprowadzenia oceny zgodności 
lub mieć system jakości zatwierdzony przez jednostkę notyfikowaną

2. sporządzić wymaganą dokumentację techniczną

3. sporządzić deklarację zgodności UE

4. dołączyć do produktu instrukcje i informacje dotyczące bezpieczeństwa, 
zgodnie z wymogami mającego zastosowanie unijnego prawodawstwa 
harmonizacyjnego, w języku łatwo zrozumiałym dla konsumentów i innych 
użytkowników końcowych

5. przechowywać dokumentację techniczną i deklarację zgodności UE przez 
10 lat, zarejestrowaną nazwę handlową oraz pojedynczy adres kontaktowy 
na wyrobie

6. umieścić oznakowanie zgodności CE

7. upewnić się, że istnieją procedury pozwalające na zachowanie zgodności 
produkcji seryjnej. Należy odpowiednio uwzględnić zmiany w projekcie lub 
cechach charakterystycznych produktu oraz zmiany w normach 
zharmonizowanych lub innych specyfikacjach technicznych stanowiących 
odniesienie dla stwierdzenia zgodności produktu 



IMPORT

 Produkty wyprodukowane w 
UE i produkty z krajów spoza 
UE są traktowane tak samo

 Importer to osoba fizyczna lub 
prawna mająca siedzibę w 
Unii, która wprowadza na 
rynek UE produkt z państwa 
trzeciego. 

 Jego obowiązki opierają się na 
zobowiązaniach producenta.



Obowiązki 
importera 

Importer musi zapewnić, że:

 została przeprowadzona przez producenta odpowiednia procedura 
oceny zgodności. Jeśli ma jakiekolwiek wątpliwości co do zgodności 
produktu, musi powstrzymać się od wprowadzenia go do obrotu. 
Jeżeli produkt został już wprowadzony do obrotu, musi podjąć 
działania naprawcze.

 producent sporządził dokumentację techniczną, umieścił 
odpowiednie oznakowanie zgodności (np. oznakowanie CE), spełnił 
swoje obowiązki w zakresie identyfikowalności oraz, w stosownych 
przypadkach, dołączył do produktu instrukcje i informacje dotyczące 
bezpieczeństwa w języku łatwo zrozumiałym dla konsumentów i 
innych użytkowników końcowych, zgodnie z ustaleniami 
zainteresowanego państwa członkowskiego

 w czasie, gdy jest odpowiedzialny za produkt, warunki 
przechowywania lub transportu nie zagrażają jego zgodności z 
wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach 

 przechowywać kopię deklaracji zgodności UE przez 10 lat 

 dokumentacja techniczna może w każdej chwili zostać udostępniona 
do nadzoru



Wymagania 
ZASADNICZE
„Essential 
requirements”

Zasadnicze wymagania definiują wyniki, które należy 
osiągnąć, lub zagrożenia, z którymi należy się zmierzyć, 
ale nie określają rozwiązań technicznych, które to 

umożliwiają

Dokładne rozwiązanie techniczne może być dostarczone 
przez normę lub inne specyfikacje techniczne lub zostać 
opracowane

Normy zharmonizowane zapewniają domniemanie 
zgodności z wymaganiami zasadniczymi, które mają 
objąć, jeśli ich odniesienia zostały opublikowane w 
Dzienniku Urzędowym UE

SPEŁNIENIE NORMY ZHARMONIZOWANEJ = SPEŁNIENIE WYMAGAŃ NFL



„Normy europejskie” to 
„normy” przyjęte przez 
europejskie organizacje 
normalizacyjne (np. 
CENELC), m.in. EN 60335

„Normy zharmonizowane” to 
„normy europejskie” przyjęte 
w celu stosowania unijnego 
prawodawstwa 
harmonizacyjnego. Normy 
zharmonizowane NIE SĄ 
OBOWIĄZKOWE



Procedura 
oceny 
zgodności



Znak CE

Wskazanie, że produkty, które podlegają jednemu lub kilku 
aktom unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego
przewidującego jego umieszczanie, są zgodne z wszystkich 
mającymi zastosowanie przepisami.

Oznakowanie CE należy umieścić przed wprowadzeniem do 
obrotu jakiegokolwiek produktu, którego ono dotyczy, z 
wyjątkiem przypadków, w których szczególne unijne 
prawodawstwo harmonizacyjne wymaga inaczej



Gdzie szukać 
informacji o 
normach 
zharmonizowa
nych?

 Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z 
dnia 8 września 2021 r. w sprawie wykazu norm 
zharmonizowanych



Wprowadzenie do 
Dyrektywy o etykietach 
energetycznych



Dwa najskuteczniejsze narzędzia w polityce efektywności 
energetycznej UE 

Zrównoważona 
Produkcja i 

Konsumpcja

(strategia UE)

GPP

Ecodesign
- Energy Star

- Ecolabel

…

Etykiety

energetyc
zne Zrównoważona 

konsumpcja i produkcja
/strategia UE/ 

175 Mtoe of primary Energy 
saved
50% of EU target 2020



Ecodesign - oszczędności (TWh)
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DWA powiązane 
przepisy 

Dyrektywa ws.ekoprojektu
ED 2009/125/WE

 Przepisy specyficzne dla 
produktu

 Uzupełnione 
zharmonizowanymi normami 
europejskimi

 Wycofuje z produkcji mniej 
wydajne urządzenia 

Rozporządzenie ramowe ws. 
etykiet energetycznych
EL 2017/1369 

 Przepisy specyficzne dla 
produktu

 Uzupełnione 
zharmonizowanymi normami 
europejskimi

 Zasady dotyczące 
informowania konsumentów 
o zużyciu i wydajności energii

 BAZA EPREL



Rozporządzenia 
wykonawcze 
Komisji UE –
ekoprojekt i 
etykietowanie 
energetyczne



Rozporządzenia 
wykonawcze 
Komisji UE –
ekoprojekt i 
etykietowanie 
energetyczne



Przepisy w 
Polsce

 Ustawa z dnia 14 września 2012 r. o etykietowaniu energetycznym 
produktów związanych z energią 
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU2012000
1203

 Do prowadzenia kontroli stosuje się odpowiednio przepisy art. 64 
ust. 1 i 3, art. 65–71 oraz art. 73 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o 
systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2019 r. poz. 
544) 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20120001203


Rozdział 3:
Kontrola 
etykietowania 
energetycznego 
produktów 
związanych z 
energią



ELD - definicje

„dostawca” oznacza producenta z siedzibą w Unii, upoważnionego 
przedstawiciela producenta, który nie ma siedziby w Unii, lub importera, 
który wprowadza produkt do obrotu w Unii;

„model” oznacza wersję produktu, której wszystkie egzemplarze mają 
te same właściwości techniczne istotne w kontekście etykiety i karty 
informacyjnej produktu oraz mają ten sam identyfikator modelu;

„model równoważny” oznacza model, który ma te same właściwości 
techniczne istotne w kontekście etykiety i tę samą kartę informacyjną 
produktu, ale który został wprowadzony do obrotu lub oddany do 
użytku przez tego samego dostawcę jako inny model z innym 
identyfikatorem modelu;

„dokumentacja techniczna” oznacza dokumentację wystarczającą do 
umożliwienia organom nadzoru rynku oceny dokładności etykiety i 
karty informacyjnej produktu, w tym zestawienia wyników badań lub 
inne dowody techniczne

„tolerancja weryfikacji” oznacza maksymalne dopuszczalne odchylenie
wyników pomiarów i obliczeń w badaniach weryfikacyjnych, 
przeprowadzanych przez organy nadzoru rynku lub w ich imieniu, w 
stosunku do wartości deklarowanych lub publikowanych parametrów, 
odzwierciedlające odchylenie wynikające ze zmienności między 
poszczególnymi laboratoriami.



ELD
ogólne 
obowiązki 
dostawcy

 Dostawcy zapewniają, by produkty, które są wprowadzane do 
obrotu, były opatrzone, z osobna dla każdego pojedynczego 
egzemplarza, nieodpłatnie, dokładnymi wydrukowanymi etykietami i 
kartami informacyjnymi produktu, zgodnie z rozporządzeniem 
ramowym i odpowiednimi aktami delegowanymi.

 Jako rozwiązanie alternatywne wobec dostarczania karty informacyjnej 
produktu wraz z produktem, akty delegowane, o których mowa w art. 16 
ust. 3 lit. h), mogą stanowić, że wystarczy, aby dostawca wprowadził 
parametry takiej karty informacyjnej produktu do bazy danych o 
produktach. W takim przypadku dostawca przekazuje sprzedawcy na 
żądanie kartę informacyjną produktu w formie drukowanej.

 Dostawca zapewnia dokładność dostarczanych etykiet i kart 
informacyjnych produktu oraz sporządza dokumentację techniczną, 
która wystarcza do przeprowadzenia oceny tej dokładności.

 Dostawca nie wprowadza do obrotu produktów zaprojektowanych 
tak, aby osiągi modelu automatycznie zmieniały się w warunkach 
testowych w celu uzyskania korzystniejszego poziomu 
któregokolwiek z parametrów określonych w odpowiednim akcie 
delegowanym lub zawartych w dokumentacji dostarczanej razem z 
produktem



EPREL –
obowiązek 
dostawcy

 Od dnia 1 stycznia 2019 r. przed wprowadzeniem do obrotu
egzemplarza nowego modelu objętego aktem delegowanym 
dostawca wprowadza, w odniesieniu do tego modelu, do 
publicznej części bazy danych o produktach i jej części dotyczącej 
zgodności informacje określone w załączniku I

 Produkt, w odniesieniu do którego wprowadzono zmiany mające 
znaczenie dla etykiety lub karty informacyjnej produktu, uważa się 
za nowy model.

 Po wprowadzeniu ostatniego egzemplarza modelu do obrotu 
dostawca przechowuje informacje dotyczącego tego modelu 
przez 15 lat w części bazy danych o produktach dotyczącej 
zgodności.



Dystrybutorzy

 eksponuje w sposób widoczny, w tym w sprzedaży na odległość 
przez internet, etykietę dostarczoną przez dostawcę lub 
udostępnioną zgodnie z ust. 2 w odniesieniu do egzemplarzy 
modelu objętego odpowiednim aktem delegowanym

 na wniosek, udostępnia klientom kartę informacyjną produktu, w 
tym w formie fizycznej w punkcie sprzedaży

 podaje klasę efektywności energetycznej produktu oraz zakres 
klas efektywności dostępnych na etykiecie w reklamach
wizualnych lub technicznym materiale promocyjnym danego 
modelu

 współpracuje z organami nadzoru rynku i podejmuje niezwłoczne 
działania w celu naprawienia każdego przypadku niezgodności



BAZA EPREL 
Artykuł 12

 1. część compliance
– wspiera organy 
nadzoru rynku

 2. część publiczna –
udostępnia 
społeczeństwu 
informacje o 
produktach 



EPREL
informacje do 
wprowadzenia 
przez 
dostawców 
(art. 12)

 Informacje, które dostawca powinien wprowadzić do publicznej
części bazy danych:

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

 identyfikator modelu;

 etykieta w formie elektronicznej;

 klasa(-y) efektywności energetycznej i inne parametry etykiety;

 parametry karty informacyjnej produktu w formie elektronicznej

 Informacje, które dostawca powinien wprowadzić do części bazy 
danych dotyczącej zgodności:

 identyfikator modelu wszystkich równoważnych modeli już 
wprowadzonych na rynek;

 dokumentację techniczną określoną w art. 12 ust. 5. 



EPREL
wgranie 
dokumentacji 
technicznej
Art. 12.5

Obowiązkowe określone części dokumentacji technicznej, które 
dostawca wprowadza do bazy danych, obejmują wyłącznie:

a) ogólny opis modelu, wystarczający do jednoznacznej i łatwej 
identyfikacji;

b) odniesienia do zastosowanych norm zharmonizowanych lub 
innych zastosowanych norm pomiarowych;

c) szczególne środki ostrożności, które należy podjąć podczas 
montażu, instalacji, konserwacji lub testowania modelu;

d) zmierzone parametry techniczne modelu;

e) obliczenia wykonane z mierzonymi parametrami;

f) warunki badania, jeżeli nie zostały wystarczająco opisane w lit. 
b).

Ponadto dostawca może dobrowolnie wgrać do bazy danych 
dodatkowe fragmenty dokumentacji technicznej. 



EL/ED
normy
zharmonizowane

Po przyjęciu aktu delegowanego zgodnie z art. 16 niniejszego 
rozporządzenia ustanawiającego szczegółowe wymogi dotyczące 
etykietowania Komisja, zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 
1025/2012, publikuje odniesienia do norm zharmonizowanych, 
które spełniają odpowiednie wymogi dotyczące pomiarów i obliczeń 
określone w artrykułach aktów delegowany w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej.



Dyrektywa ws. 
ekorpojketu -
wymóg 
dokumentacji 
technicznej
2009/125/EC

Producent musi sporządzić dokumentację techniczną umożliwiającą ocenę 
zgodności produktu z wymogami obowiązującego środka wykonawczego

Dokumentacja musi zawierać w szczególności:

a) ogólny opis produktu oraz jego przeznaczenie;

b) wyniki odpowiednich analiz oceny środowiskowej wykonanych przez producenta 
lub odniesienia do literatury lub analiz przypadków dotyczących oceny 
środowiskowej, które są wykorzystywane przez producenta w ocenie, 
dokumentowaniu i określaniu rozwiązań dotyczących projektu produktu;

c) profil ekologiczny, jeśli jest wymagany przez środek wykonawczy;

d) elementy charakterystyki projektu produktu związane z aspektami 
środowiskowymi projektu produktu;

e) wykaz odpowiednich norm, o których mowa w art. 10, zastosowanych w pełni lub 
częściowo, a także opis rozwiązań przyjętych w celu spełnienia wymogów 
obowiązującego środka wykonawczego, jeżeli normy, o których mowa w art. 10, 
nie zostały zastosowane lub jeżeli normy te nie obejmują w całości wymogów 
obowiązującego środka wykonawczego;

f) kopia informacji dotyczących aspektów środowiskowych projektu produktu, 
przekazanych zgodnie z wymogami określonymi w załączniku I część 2; oraz

g) wyniki przeprowadzonych pomiarów związanych z wymogami dotyczącymi 
ekoprojektu, w tym dane na temat zgodności tych pomiarów z wymogami 
dotyczącymi ekoprojektu, określonymi w odpowiednim środku wykonawczym.



Deklaracja 
Zgodności
2009/125/EC

Deklaracja zgodności WE musi zawierać następujące elementy:

1. nazwa i adres producenta lub jego upoważnionego 
przedstawiciela;

2. opis modelu wystarczający do jego jednoznacznej identyfikacji;

3. w stosownych przypadkach odniesienia do zastosowanych norm 
zharmonizowanych;

4. w stosownych przypadkach, inne zastosowane normy i 
specyfikacje techniczne;

5. w stosownych przypadkach, odniesienie do innych przepisów 
wspólnotowych przewidujących umieszczanie stosowanego znaku 
CE; oraz

6. oznaczenie i podpis osoby upoważnionej do zobowiązania 
producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela. 



Rozporządzenie 
Komisji -
przykład 
regulacji 
ekoprojektu dla 
wybranej grupy



Wymogi 
ekoprojektu
- ANNEX II



Przykład 
Rozporządzenia 
delegowanego
Komisji UE ws
etykiet 
2019/2018



EL 2019/2018

 Urządzenia chłodnicze z funkcją sprzedaży bezpośredniej 
wystawiane na targach powinny być opatrzone etykietą 
energetyczną, jeżeli pierwszy egzemplarz modelu został już 
wprowadzony do obrotu lub jest wprowadzany do obrotu na 
targach. 

 Terminologia i metody badań zawarte w niniejszym 
rozporządzeniu są zgodne z terminologią i metodami badań 
przyjętymi w normach EN 16901, EN 16902, EN 50597 i EN ISO 
23953-2. 



EL 2019/2018



ETYKIETA DLA 
CHŁODZIAREK 
NAPOJÓW

 I. kod QR;

 II. nazwa dostawcy lub znak towarowy;

 III. identyfikator modelu u dostawcy;

 IV. skala klas efektywności energetycznej od A do G;

 V. klasa efektywności energetycznej ustalona zgodnie 
z załącznikiem II;

 VI. AE wyrażone w kWh na rok i zaokrąglone do 
najbliższej liczby całkowitej;

 VII.suma pojemności brutto wszystkich komór o 
temperaturach roboczych chłodzenia, wyrażona w 
litrach (l) i zaokrąglona do najbliższej liczby całkowitej

 VIII. najwyższa średnia temperatura komory spośród 
wszystkich komór o temperaturach roboczych 
chłodzenia, w stopniach Celsjusza (°C) i zaokrąglona 
do najbliższej liczby całkowitej, zgodnie z tabelą 5;

 IX. najcieplejsza temperatura otoczenia, w stopniach 
Celsjusza (°C) i zaokrąglona do najbliższej liczby 
całkowitej, zgodnie z tabelą 6;,

 X. numer niniejszego rozporządzenia, czyli 
„2019/2018"



Załączniki...

 ANNEX IV Metody pomiarów i obliczenia

 1. Ogólne warunki badań 

 2. Określanie EEI (Indeks Efektywności Energetycznej):

 ANNEX V Karta informacyjna produktu

 ANNEX VI Dokumentacja techniczna
1. Dokumentacja techniczna, o której mowa w art. 3 ust. 1 lit. d), 
obejmuje następujące elementy:

a) informacje określone w załączniku V;

b) informacje określone w tabeli 11.





Szablony 
APPLIA
- wzory 
minimalnej 
dokumentacji 
technicznej w 
EPREL

 Artykuły 4 i 12, a także załącznik I do rozporządzenia ramowego w 
sprawie etykietowania energetycznego (UE) 2017/1369 nakładają 
na dostawców obowiązek dostarczania pewnych informacji do 
części bazy danych produktów dotyczącej zgodności w 
odniesieniu do modeli, które wprowadzają do obrotu.

 Dla każdej grupy produktowej, która jest objęta bazą danych 
EPREL, eksperci APPLiA dokonali szczegółowej analizy 
szczegółowych wymagań w akcie delegowanym dla odpowiednich 
wyrobów (zgodnie z zał.„Dokumentacja techniczna” oraz zał. 
dotyczącymi pomiarów i /lub kalkulacja).

 Mogą być używane przez firmy członkowskie APPLiA i każdego 
innego dostawcę.

 Szablony nie są wiążące dla żadnego dostawcy. Mają na celu 
zilustrowanie sposobu przesyłania informacji o zgodności, oferując 
dostawcom szablon i wytyczne dotyczące treści, które muszą 
przesłać.

https://www.applia-europe.eu/initiatives/eprel-compliance-templates



https://www.applia-europe.eu/initiatives/eprel-compliance-templates



SzablonyAPPLIA
- wzoryminimalnejdokumentacjitechnicznejw EPREL



EPREL 
Proces rejestracji



 Rejestracja i weryfikacja firmy

 Zapis ustawień domyślnych – adres do kontaktu, znak towarowy 
itd.

 Rejestracja modeli

 Wzory „dokumentacji technicznej”



Logowanie do EPREL’a



EPREL 
– rejestracja i 
weryfikacja firmy



EPREL workspace





Wersje EPREL – acceptance vs production







Tworzenie organizacji dostawcy







EPREL – wersja testowa









Rejestracja modelu



•Zapis ustawień 
domyślnych – adres do 
kontaktu, znak towarowy 



Przed rejestracją modelu – znak towarowy







Przed rejestracją modelu – adresy kontaktowe





Dziękuję za uwagę!
Radoslaw Maj

Tel.: 501 233 611

E-mail: radoslaw.maj@outlook.com


