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II
(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA
DECYZJA KOMISJI
z dnia 12 marca 2009 r.
ustalająca

zrewidowane

ekologiczne kryteria przyznawania wspólnotowego
ekologicznego odbiornikom telewizyjnym

oznakowania

(notyfikowana jako dokument nr C(2009) 1830)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/300/WE)
KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

(3)

Stanowi ono również, że przegląd kryteriów przyzna
wania oznakowania ekologicznego oraz związanych
z nimi wymogów w zakresie oceny i weryfikacji ma
nastąpić w odpowiednim czasie przed zakończeniem
okresu obowiązywania kryteriów określonych dla danej
grupy produktów.

(4)

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1980/2000 prze
prowadzono we właściwym czasie przegląd kryteriów
ekologicznych oraz związanych z nimi wymogów doty
czących oceny i weryfikacji, ustanowionych w decyzji
Komisji 2002/255/WE z dnia 25 marca 2002 r. ustana
wiającej ekologiczne kryteria przyznawania wspólnoto
wego oznakowania ekologicznego odbiornikom telewi
zyjnym (2).

(5)

W świetle tego przeglądu, w celu uwzględnienia rozwoju
naukowego oraz tendencji na rynku, należy ustanowić
nowe kryteria ekologiczne.

(6)

Ponadto należy zmodyfikować definicję grupy
produktów zawartą w przedmiotowej decyzji w celu
uwzględnienia nowych technologii.

(7)

Dla zapewnienia jasności należy zatem zastąpić decyzję
2002/255/WE. Jako że okres obowiązywania kryteriów
ekologicznych ustanowionych w przedmiotowej decyzji
został przedłużony do dnia 31 października 2009 r.,
powinna ona zostać zastąpiona z dniem 1 listopada
2009 r.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1980/2000 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 17 lipca 2000 r. w sprawie zrewi
dowanego programu przyznawania wspólnotowego oznako
wania ekologicznego (1), w szczególności jego art. 6 ust. 1
akapit drugi,

po konsultacji z Komitetem Unii Europejskiej ds. Oznakowania
Ekologicznego,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

(2)

Na mocy rozporządzenia (WE) nr 1980/2000 wspólno
towe oznakowanie ekologiczne może być przyznawane
produktom wykazującym cechy, dzięki którym wnoszą
one znaczący wkład w poprawę istotnych aspektów
środowiskowych.

Rozporządzenie (WE) nr 1980/2000 stanowi, że szcze
gółowe kryteria dotyczące oznakowania ekologicznego,
opracowane na podstawie kryteriów sporządzonych
przez Komitet Unii Europejskiej ds. Oznakowania Ekolo
gicznego, należy ustalić dla poszczególnych grup
produktów.

(1) Dz.U. L 237 z 21.9.2000, s. 1.

(2) Dz.U. L 87 z 4.4.2002, s. 53.
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Kryteria ekologiczne oraz związane z nimi wymogi
w zakresie oceny i weryfikacji powinny obowiązywać
do dnia 31 października 2013 r.

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne
z opinią Komitetu utworzonego na mocy art. 17 rozpo
rządzenia (WE) nr 1980/2000,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

28.3.2009

Artykuł 3
Kryteria ekologiczne dla grupy produktów „odbiorniki telewi
zyjne” oraz wymogi w zakresie oceny i weryfikacji dotyczące
tych kryteriów obowiązują do dnia 31 października 2013 r.
Artykuł 4
Do celów administracyjnych odbiornikom telewizyjnym przy
dziela się numer kodu „022”.
Artykuł 5
Decyzja 2002/255/WE traci moc.

Artykuł 1
Grupa produktów „odbiorniki telewizyjne” obejmuje:

Artykuł 6
Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 listopada 2009 r.

„Sprzęt elektroniczny z zasilaniem sieciowym, którego głównym
celem i funkcją jest odbiór, dekodowanie i wyświetlanie
sygnałów przekazu telewizyjnego.”.

Artykuł 2
Aby otrzymać wspólnotowe oznakowanie ekologiczne na mocy
rozporządzenia (WE) nr 1980/2000, odbiornik telewizyjny
musi należeć do grupy produktów „odbiorniki telewizyjne”
i spełniać kryteria określone w załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł 7
Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.
Sporządzono w Brukseli, dnia 12 marca 2009 r.
W imieniu Komisji
Stavros DIMAS

Członek Komisji
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ZAŁĄCZNIK
RAMY
Cel kryteriów
Aby uzyskać oznakowanie ekologiczne, produkt musi spełniać kryteria określone w niniejszym załączniku, których celem
jest promowanie:
— zmniejszenia szkód w środowisku oraz zagrożeń związanych z wykorzystaniem energii (globalne ocieplenie, zakwa
szenie, wyczerpywanie nieodnawialnych źródeł energii) poprzez zmniejszenie zużycia energii,
— zmniejszenia szkód w środowisku związanych z wykorzystywaniem zasobów naturalnych,
— zmniejszenia szkód w środowisku związanych z wykorzystaniem substancji niebezpiecznych, przez ograniczenie
stosowania takich substancji.
Dodatkowo kryteria te zachęcają do stosowania najlepszych praktyk (optymalne użytkowanie z punktu widzenia ochrony
środowiska) i zwiększają świadomość ekologiczną konsumentów.
Zaleca się właściwym organom, aby podczas oceniania wniosków i monitorowania zgodności z kryteriami wymienionymi
w niniejszym załączniku wzięły pod uwagę wdrożenie uznanych systemów zarządzania środowiskowego, takich jak
EMAS lub EN ISO 14001 (uwaga: wdrażanie takich systemów zarządzania nie jest wymagane).
Wymogi w zakresie oceny i weryfikacji
Szczegółowe wymogi w zakresie oceny i weryfikacji podane są w ramach każdego kryterium.
Jeżeli jest to możliwe, testy powinny przeprowadzać należycie akredytowane laboratoria lub laboratoria, które spełniają
wymogi określone w normie EN ISO 17025 i które są kompetentne do przeprowadzania stosownych testów.
W stosownych przypadkach właściwe organy mogą wymagać odpowiedniej dokumentacji, a także mogą przeprowadzać
niezależne testy weryfikacyjne.
Zaleca się właściwym organom, aby podczas oceniania wniosków i monitorowania zgodności z kryteriami wzięły pod
uwagę wdrożenie uznanych systemów zarządzania środowiskowego, takich jak EMAS lub ISO 14001 (uwaga: wdrażanie
takich systemów zarządzania nie jest wymagane).
KRYTERIA
1. Oszczędność energii
a) Stan biernej gotowości
(i) zużycie energii przez odbiornik telewizyjny w stanie biernej gotowości wynosi ≤ 0,30 W, chyba że spełniono
warunek zawarty w ppkt (ii);
(ii) w przypadku odbiorników telewizyjnych z łatwo zauważalnym wyłącznikiem sprzętowym, gdzie przy ustawieniu
wyłącznika w położeniu wyłączenia zużycie energii przez odbiornik telewizyjny wynosi < 0,01 W, zużycie energii
w stanie biernej gotowości wynosi ≤ 0,50 W.
b) Maksymalne zużycie energii
Zużycie energii przez odbiorniki telewizyjne w stanie włączonym wynosi ≤ 200 W.
c) Energooszczędność
Do dnia 31 grudnia 2010 r. zużycie energii w stanie włączonym dla odbiorników telewizyjnych wprowadzonych do
obrotu opatrzonych wspólnotowym oznakowaniem ekologicznym jest równe lub mniejsze od 0,64 · (20 W + A · 4,3224
W/dm2).
Od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. zużycie energii w stanie włączonym dla odbiorników tele
wizyjnych wprowadzonych do obrotu opatrzonych wspólnotowym oznakowaniem ekologicznym jest równe lub
mniejsze od 0,51 · (20 W + A · 4,3224 W/dm2).
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Od dnia 1 stycznia 2013 r. zużycie energii w stanie włączonym dla odbiorników telewizyjnych wprowadzonych do
obrotu opatrzonych wspólnotowym oznakowaniem ekologicznym jest równe lub mniejsze od 0,41 · (20 W + A · 4,3224
W/dm2).
Gdzie A to widzialna powierzchnia ekranu (1) wyrażona w dm2.
Ocena i weryfikacja (lit. a)–c)): Zużycie energii w stanie włączenia w odbiornikach telewizyjnych testuje się w stanie,
w jakim odbiornik jest dostarczany klientowi, zgodnie z uaktualnioną normą IEC62087, za pomocą dynamicznego
sygnału wideo transmisji („Metody pomiaru poboru mocy przez urządzenia dźwiękowe, wizyjne i pokrewne”). Jeżeli
po początkowym uruchomieniu odbiornika pojawia się menu z obowiązkowym wyborem opcji, jako domyślne należy
wybrać ustawienie zalecane przez producenta do użytku domowego. Wnioskodawca przedstawia właściwemu organowi
przyznającemu oznakowanie ekologiczne sprawozdanie z przeprowadzonych testów, wykazujące, że odbiornik telewi
zyjny spełnia wymogi określone w lit. a)–c).
Aby spełnić warunek określony w lit. a) ppkt (ii), wnioskodawca deklaruje, że odbiornik telewizyjny spełnia wymóg oraz
przedstawia dowód fotograficzny na istnienie wyłącznika.
Aby spełnić warunek określony w lit. c), wnioskodawca wykazuje, że każdy odbiornik telewizyjny opatrzony oznako
waniem ekologicznym wprowadzony do obrotu po raz pierwszy po dacie określonej w kryterium spełnia stosowne
kryterium energooszczędności. Jeżeli takie wykazanie nie jest możliwe, właściwy organ wyda licencję na stosowanie
oznakowania ekologicznego wyłącznie na okres, za który można wykazać, że warunek ten został spełniony.
2. Zawartość rtęci w lampach fluorescencyjnych
Całkowita zawartość rtęci (Hg) we wszystkich lampach nie jest większa niż 75 mg na ekran dla ekranów o widzialnej
przekątnej ekranu równej 40 cali lub mniejszej (101 cm).
Całkowita zawartość rtęci (Hg) we wszystkich lampach nie jest większa niż 99 mg na ekran dla ekranów o widzialnej
przekątnej ekranu większej od 40 cali (101 cm).
Ocena i weryfikacja: wnioskodawca przedkłada podpisaną deklarację stwierdzającą, że odbiornik telewizyjny spełnia
powyższe wymogi. Deklaracja zawiera dokumentację dotyczącą liczby lamp oraz całkowitej zawartości rtęci
w lampach otrzymaną od dostawców.
3. Gwarancja żywotności
Producent oferuje gwarancję handlową zapewniającą, że odbiornik telewizyjny będzie funkcjonował przez przynajmniej
dwa lata. Gwarancja taka jest ważna od daty dostawy do klienta.
Dostępność kompatybilnych elektronicznych części zamiennych gwarantowana jest przez siedem lat od czasu zakoń
czenia produkcji.
Ocena i weryfikacja: Wnioskodawca deklaruje zgodność produktu z tymi wymogami.
4. Łatwość demontażu
Producent wykazuje, że odbiornik telewizyjny może zostać z łatwością zdemontowany przez osoby zawodowo zajmujące
się recyklingiem z wykorzystaniem dostępnych im zwykle narzędzi, w celu:
— naprawy i wymiany zużytych części,
— wymiany starszych lub przestarzałych części na nowe,
— rozdzielenia części i materiałów z przeznaczeniem do recyklingu.
W celu ułatwienia demontażu:
— elementy mocujące w odbiorniku pozwalają na demontaż (np. śrubki, zatrzaski), w szczególności w odniesieniu do
części zawierających substancje niebezpieczne,
(1) Powierzchnia ekranu: powierzchnia ekranu w dm2, równa [rozmiar ekranu × rozmiar ekranu × 0,480] dla ekranu standardowego
(format obrazu 4:3) i [rozmiar ekranu × rozmiar ekranu × 0,427] dla szerokiego ekranu (format obrazu 16:9).
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— części plastikowe wykonane są z jednego polimeru lub polimerów kompatybilnych do celów recyklingu oraz posia
dają stosowne oznaczenie ISO11469, jeżeli ich masa przekracza 25 g,
— nie stosuje się wstawek metalowych niemożliwych do oddzielenia,
— dane dotyczące charakteru i ilości substancji niebezpiecznych w odbiornikach telewizyjnych są zbierane zgodnie
z dyrektywą Rady 2006/121/WE (1) oraz Globalnie Zharmonizowanym Systemem Klasyfikacji i Oznakowania Chemi
kaliów.
Ocena i weryfikacja: Wraz z wnioskiem przedstawia się sprawozdanie z przeprowadzonych testów, w którym opisano
demontaż odbiornika telewizyjnego. Zawiera ono rysunek katalogowy tzw. „eksplodujący” odbiornika telewizyjnego
z opisem głównych elementów oraz z oznaczeniem wszelkich substancji niebezpiecznych w elementach. Sprawozdanie
może mieć formę pisemną lub audiowizualną. Informacje dotyczące substancji niebezpiecznych przedkłada się właści
wemu organowi przyznającemu oznakowanie ekologiczne w formie wykazu materiałów określającego rodzaj materiału,
stosowaną ilość i położenie.
5. Metale ciężkie i środki przeciwpalne
a) Kadm, ołów, rtęć, sześciowartościowy chrom lub środki przeciwpalne, tj. polibromowy difenyl (PBB) lub polibromowy
eter fenylowy (PBDE), wymienione w art. 4 ust. 1 dyrektywy 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (2) nie są
wykorzystywane w odbiornikach telewizyjnych, chyba że zastosowania tych substancji są wymienione w załączniku
do tej dyrektywy jako zastosowania wyłączone z wymogów jej art. 4 ust. 1 lub ich maksymalny poziom stężenia jest
równy lub mniejszy od progu określonego w tym załączniku. Maksymalny poziom stężenia PBB i PBDE określono
w załączniku na < 0,1 %.
b) Części plastikowe nie zawierają substancji przeciwpalnych ani preparatów zawierających substancje, którym
w momencie składania wniosku przypisywane są lub mogą być przypisane którekolwiek z następujących określeń
ryzyka lub ich kombinacje:
— R40 (możliwe ryzyko raka),
— R45 (może powodować raka),
— R46 (może powodować dziedziczne uszkodzenia genetyczne),
— R50 (bardzo toksyczny dla organizmów wodnych),
— R51 (toksyczny dla organizmów wodnych),
— R52 (szkodliwy dla organizmów wodnych),
— R53 (może powodować długotrwałe niekorzystne skutki dla środowiska wodnego),
— R60 (może upośledzać płodność),
— R61 (może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki),
— R62 (możliwe ryzyko upośledzenia płodności),
— R63 (możliwe ryzyko szkodliwego działania na dziecko w łonie matki),
zgodnie z definicją w dyrektywie 2006/121/WE. Wymóg ten nie ma zastosowania do reaktywnych środków przeciw
palnych tj. takich, które wskutek użycia zmieniają właściwości (czyli nie są zawarte w produkcie końcowym
w stężeniu > 0,1 %) w taki sposób, że powyższe określenia ryzyka nie mają zastosowania.
Ocena i weryfikacja: Właściwemu organowi przyznającemu oznakowanie ekologiczne przedstawia się podpisane przez
producenta odbiornika telewizyjnego świadectwo potwierdzające spełnienie wymogów. Właściwemu organowi przyzna
jącemu oznakowanie ekologiczne przedstawia się również deklarację zgodności podpisaną przez dostawców plastiku
i środków przeciwpalnych, jak również kopie arkuszy istotnych danych dotyczących bezpieczeństwa dla materiałów
i substancji. Zastosowanie wszelkich środków przeciwpalnych jest wyraźnie zaznaczone.
(1) Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 795. Sprostowanie w Dz.U. L 136 z 29.5.2007, s. 281.
(2) Dz.U. L 37 z 13.2.2003, s. 19.
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6. Instrukcje dla użytkownika
Odbiornik telewizyjny sprzedawany jest z odpowiednimi informacjami dla użytkownika, określającymi jego właściwe
użytkowanie z punktu widzenia ochrony środowiska. Informacje te znajdują się w jednym, łatwym do znalezienia miejscu
w instrukcji dla użytkownika oraz na stronie internetowej producenta. Informacje te obejmują zwłaszcza:
a) zużycie energii przez odbiornik telewizyjny w poszczególnych stanach: włączonym, wyłączonym i w stanie gotowości,
w tym informację na temat możliwych oszczędności energii w każdym z tych stanów;
b) średnie roczne zużycie energii przez odbiornik telewizyjny wyrażone w kWh, obliczone na podstawie zużycia w stanie
włączonym przez 4 h dziennie, 365 dni w roku;
c) informację, energooszczędność pozwala na ograniczenie zużycie energii i pozwala na uzyskanie oszczędności
w związku z niższymi rachunkami za energię elektryczną;
d) następujące wskazówki dotyczące ograniczenia zużycia energii, kiedy odbiornik nie jest używany:
— odłączenie odbiornika telewizyjnego od zasilania zredukuje zużycie energii do zera w przypadku wszystkich
odbiorników; jest to zalecane, gdy odbiornik nie jest używany przez dłuższy czas, np. podczas wakacji,
— użycie wyłącznika sprzętowego ograniczy zużycie energii do poziomu bliskiego zeru (jeżeli wyłącznik jest zain
stalowany),
— przełączenie w stan gotowości ograniczy zużycie energii, jednak odbiornik będzie nadal pobierał energię,
— zmniejszenie jasności ekranu pozwoli na zmniejszenie zużycia energii;
e) położenie wyłącznika sprzętowego (jeżeli jest on zainstalowany);
f) informacje dotyczące podmiotów posiadających kwalifikacje do naprawy odbiorników, z podaniem danych teleadre
sowych w stosownych przypadkach;
g) instrukcje właściwego usunięcia odbiornika po zakończeniu eksploatacji w punktach zbierania odpadów lub poprzez
stosowne programy odbierania sprzętu przez sprzedawców, zgodne z dyrektywą 2002/69/WE Parlamentu Europej
skiego i Rady (1);
h) informacje o przyznaniu produktowi oznakowania ekologicznego UE, z krótkim wyjaśnieniem znaczenia tego faktu
wraz ze wskazaniem, że więcej informacji na temat oznakowania ekologicznego można znaleźć na stronie interne
towej http://www.ecolabel.eu.
Ocena i weryfikacja: Wnioskodawca deklaruje zgodność produktu z tymi wymogami i dostarcza właściwemu organowi
oceniającemu wniosek kopię instrukcji obsługi.
7. Informacje na oznakowaniu ekologicznym
Pole 2 oznakowania ekologicznego zawiera następujący tekst:
— wysoka energooszczędność,
— ograniczenie emisji CO2,
— zaprojektowany w sposób ułatwiający naprawę i recykling.
Ocena i weryfikacja: Wnioskodawca deklaruje zgodność produktu z tym wymogiem i dostarcza właściwemu organowi
przyznającemu oznakowanie ekologiczne kopię oznakowania ekologicznego umieszczonego na opakowaniu i/lub
produkcie, i/lub dołączonej dokumentacji.

(1) Dz.U. L 37 z 13.2.2003, s. 24.
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