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II
(Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné)

ROZHODNUTIA

KOMISIA
ROZHODNUTIE KOMISIE
z 12. marca 2009,
ktorým sa ustanovujú revidované ekologické kritériá pri udeľovaní európskej environmentálnej
značky Spoločenstva televízorom
[oznámené pod číslom K(2009) 1830]
(Text s významom pre EHP)

(2009/300/ES)
KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

(3)

V tomto nariadení sa tiež uvádza, že preskúmanie kritérií
na udelenie environmentálnej značky a požiadaviek na
hodnotenie a overovanie týchto kritérií sa uskutoční
s dostatočným predstihom pred skončením platnosti
kritérií určených pre danú skupinu výrobkov.

(4)

Podľa nariadenia (ES) č. 1980/2000 sa náležite preskú
mali ekologické kritériá, ako aj príslušné hodnotiace
a overovacie požiadavky ustanovené rozhodnutím
Komisie 2002/255/ES z 25. marca 2002 o ustanovení
ekologických kritérií pre udelenie environmentálnej
značky Spoločenstva televízorom (2).

(5)

S cieľom zohľadniť vývoj v oblasti vedy a trhov je so
zreteľom na tento prieskum vhodné zaviesť nové ekolo
gické kritériá.

(6)

Ďalej je vhodné so zreteľom na nové technológie upraviť
definíciu skupiny výrobkov, ktorá je ustanovená
v spomínanom rozhodnutí.

(7)

Preto by sa v záujme jasnosti malo rozhodnutie
2002/255/ES nahradiť. Keďže sa obdobie platnosti ekolo
gických kritérií ustanovené v rozhodnutí predĺžilo do
31. októbra 2009, rozhodnutie by sa malo nahradiť
k 1. novembru 2009.

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES)
č. 1980/2000 zo 17. júla 2000 o revidovanej metóde Spolo
čenstva pri udeľovaní environmentálnej značky (1), najmä na
druhý pododsek jeho článku 6 ods. 1,

po porade s Výborom Európskej únie na udeľovanie environ
mentálnej značky,

keďže:

(1)

Podľa nariadenia (ES) č. 1980/2000 sa environmentálna
značka Spoločenstva môže udeliť výrobku, ktorého vlast
nosti umožňujú, aby významne prispel k zlepšeniu
kľúčových aspektov životného prostredia.

(2)

Z nariadenia (ES) č. 1980/2000 vyplýva, že osobitné
kritériá environmentálnej značky vypracované na základe
kritérií navrhnutých Výborom Európskej únie na udeľo
vanie environmentálnej značky sa majú ustanoviť podľa
skupín výrobkov.

(1) Ú. v. ES L 237, 21.9.2000, s. 1.

(2) Ú. v. ES L 87, 4.4.2002, s. 53.
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Tieto ekologické kritériá a súvisiace požiadavky na
hodnotenie a overovanie sú platné do 31. októbra 2013.

Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so
stanoviskom výboru zriadeného článkom 17 nariadenia
(ES) č. 1980/2000,

28.3.2009

Článok 3
Ekologické kritériá pre skupinu výrobkov „televízory“, ako aj
súvisiace požiadavky na hodnotenie a overovanie sú platné do
31. októbra 2013.
Článok 4
Na správne účely sa televízorom prideľuje číselný kód „022“.
Článok 5

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Rozhodnutie 2002/255/ES sa zrušuje.
Článok 1
Skupina výrobkov „televízory“ obsahuje:

„Sieťové elektronické zariadenie, ktorých hlavný účel a funkcia
je prijímať, dekódovať a zobraziť prenášané signály TV.“

Článok 2
Na udelenie environmentálnej značky Spoločenstva podľa naria
denia (ES) č. 1980/2000 musí televízor spadať do skupiny
výrobkov „televízory“ a musí spĺňať kritériá ustanovené
v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 6
Toto rozhodnutie sa uplatňuje od 1. novembra 2009.
Článok 7
Toto rozhodnutie je určené členským štátom.
V Bruseli 12. marca 2009
Za Komisiu
Stavros DIMAS

člen Komisie
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PRÍLOHA
RÁMEC
Ciele kritérií
Spotrebič, ktorému má byť udelená environmentálna značka, musí spĺňať kritériá uvedené v tejto prílohe, ktoré sú
zamerané na podporovanie:
— zníženia škôd na životnom prostredí alebo rizík súvisiacich s využívaním energie (globálne otepľovanie, kyslé dažde,
spotrebovanie neobnoviteľných zdrojov) znížením spotreby energie,
— zníženia škôd na životnom prostredí spojených s využívaním prírodných zdrojov,
— obmedzenia škôd na životnom prostredí spojených s používaním nebezpečných látok tým, že sa zníži používanie
takýchto látok.
Okrem toho kritériá podporujú zavádzanie najlepších riešení (optimálne používanie so zreteľom na ochranu životného
prostredia) a zlepšujú povedomie zákazníkov o životnom prostredí.
Príslušným orgánom sa odporúča, aby pri posudzovaní žiadostí a sledovaní súladu s kritériami uvedenými v tejto prílohe
zohľadňovali vykonávanie uznávaných systémov environmentálneho riadenia, akými sú EMAS alebo EN ISO 14001
(poznámka: uplatňovanie takýchto systémov riadenia sa nevyžaduje).
Požiadavky na hodnotenie a overovanie
Konkrétne požiadavky na posudzovanie a overovanie sa uvádzajú v rámci každého kritéria.
Ak je možné, skúšanie by mali vykonávať riadne akreditované laboratóriá alebo laboratóriá, ktoré spĺňajú požiadavky
uvedené v norme EN ISO 17025 a sú oprávnené na vykonávanie príslušných skúšok.
Príslušné orgány môžu v prípade potreby vyžadovať sprievodnú dokumentáciu a vykonať nezávislé overenia.
Príslušným orgánom sa odporúča, aby pri posudzovaní žiadostí a monitorovaní súladu s kritériami zohľadňovali imple
mentáciu uznávaných systémov environmentálneho riadenia, akými sú EMAS alebo ISO 14001 (poznámka: uplatňovanie
takýchto systémov riadenia sa nevyžaduje).
KRITÉRIÁ
1. Úspora energie
a) Pasívny pohotovostný režim
i) Spotreba televízorov v pasívnom pohotovostnom režime je ≤ 0,30 W, s výnimkou prípadov, keď je splnená
podmienka v bode ii;
ii) v prípade televízorov s ľahko viditeľným tlačidlom úplného vypnutia, keď sa vypínač posunie do polohy vypnuté, je
spotreba energie televízora < 0,01 W, spotreba televízora v pasívnom pohotovostnom režime je ≤ 0,50 W.
b) Maximálna spotreba energie
Spotreba energie televízorov, keď sú zapnuté, je ≤ 200 W.
c) Energetická účinnosť
Televízory umiestnené na trhu s environmentálnou značkou musia mať do 31. decembra 2010 spotrebu energie
v aktívnom režime presne 0,64 × (20 W + A × 4,3224 W/dm2) alebo nižšiu.
Televízory s environmentálnou značkou umiestnené na trhu musia mať od 1. januára 2011 do 31. decembra 2012
spotrebu energie v aktívnom režime presne 0,51 × (20 W + A × 4,3224 W/dm2) alebo nižšiu.
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Televízory s environmentálnou značkou umiestnené na trhu musia mať od 1. januára 2013 spotrebu energie v aktívnom
režime presne 0,41 × (20 W + A × 4,3224 W/dm2) alebo nižšiu.
„A“ je rozmer viditeľnej plochy obrazovky (1) vyjadrený v dm2.
Posudzovanie a overovanie [body a) až c)]: televízor sa testuje vzhľadom na jeho spotrebu energie v zapnutom režime v stave,
v akom je doručený zákazníkovi, v súvislosti s revidovanou normou IEC62087, s použitím dynamického vysielacieho
video signálu („Metódy merania spotreby energie audio, video a súvisiaceho zariadenia“). Ak sa pri zapnutí televízora
zobrazí povinné menu, automatickým nastavením je nastavenie odporúčané výrobcom na bežné používanie
v domácnosti. Žiadateľ poskytne príslušnému orgánu, ktorý udeľuje environmentálnu značku, správu o skúške,
v ktorej sa preukáže, že televízor spĺňa požiadavky ustanovené v bodoch a) až c).
Na splnenie podmienok uvedených v písmene a) bode ii) žiadateľ vyhlási, že ich televízor spĺňa požiadavky a poskytne
fotografický dôkaz o tlačidle úplného vypnutia.
S cieľom splniť podmienky bodu c) žiadateľ dokáže, že všetky televízory s environmentálnou značkou splnia pri prvom
umiestnení na trhu po dátume uvedenom v kritériu patričné kritérium o energetickej účinnosti. V prípade, že to nie je
dokázateľné, príslušný orgán vydá len licenciu o environmentálnej značke na obdobie, na ktoré sa tento súlad dá dokázať.
2. Obsah ortuti v žiarivkách
Vo všetkých žiarivkách je celková hodnota ortuti (Hg) na obrazovku najviac 75 mg na obrazovky s viditeľnou diagonálou
obrazovky do 101 cm (vrátane) (40 palcov).
Vo všetkých žiarivkách je celková hodnota ortuti (Hg) na obrazovku najviac 99 mg na obrazovky s viditeľnou diagonálou
obrazovky viac ako 101 cm (40 palcov).
Posudzovanie a overovanie: žiadateľ poskytne podpísané vyhlásenie o tom, že jeho televízor spĺňa tieto požiadavky.
Vyhlásenie obsahuje materiály dodávateľa o čísle použitých žiariviek a celkovom obsahu ortuti v žiarivkách.
3. Predĺženie životnosti
Výrobca poskytne obchodnú záruku, že televízor bude fungovať aspoň dva roky. Táto záruka platí odo dňa doručenia
dodávky zákazníkovi.
Dostupnosť kompatibilných elektronických náhradných súčiastok musí byť zaručená na sedem rokov od ukončenia
výroby.
Posudzovanie a overovanie: žiadateľ poskytne vyhlásenie o súlade výrobku s týmito požiadavkami.
4. Návrh na demontáž
Výrobca musí preukázať, že profesionálni recyklovatelia ľahko dokážu rozobrať televízor za pomoci nástrojov, ktoré majú
zvyčajne k dispozícii na účel:
— vykonania opráv a náhrady opotrebovaných častí,
— modernizácie starších alebo zastaraných častí a
— triedenia častí a materiálov, výhradne s cieľom recyklovať ich.
Na uľahčenie demontáže:
— súčiastky televízora sa dajú rozmontovať, napr. skrutky, príchytky, najmä časti obsahujúce nebezpečné látky,
(1) Rozmer obrazovky: Toto je rozmer obrazovky v dm2. Je rovný [veľkosť obrazovky × veľkosť obrazovky × 0,480] pre štandardnú
obrazovku (pomer strán 4:3) a [veľkosť obrazovky × veľkosť obrazovky × 0,427] pre širokú obrazovku (pomer strán 16:9).
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— plastové časti na účely recyklácie musia obsahovať jeden polymér alebo kompatibilné polyméry a ak ich hmotnosť
presahuje 25 g, sú označené ako ISO 11469,
— kovové vložky, ktoré sa nedajú oddeliť, sa nemôžu používať,
— údaje o vlastnostiach a množstve nebezpečných látok v televízoroch sa zhromažďujú v súlade so smernicou Rady
2006/121/ES (1) a s Globálne harmonizovaným systémom klasifikácie a označovania chemikálií (Globally Harmonised
System of Classification and Labelling of Chemicals, GHS).
Posudzovanie a overovanie: Spolu so žiadosťou sa predkladá aj správa o skúške, v ktorej sa podrobnejšie opíše rozobratie
televízora. Zahŕňa nákres rozloženého televízneho prijímača, v ktorom sú označené hlavné súčasti ako aj všetky nebez
pečné látky v nich. Môže mať písomný alebo audiovizuálny formát. Informácie o nebezpečných látkach sa poskytnú
príslušnému orgánu, ktorý udeľuje označenia, v podobe zoznamu látok s uvedením typu materiálu, použitého množstva
a umiestnenia.
5. Ťažké kovy a spomaľovače horenia
a) Kadmium, olovo, ortuť, šesťmocný chróm alebo spomaľovače horenia polybrómované bifenyly (PBB) alebo polybró
mované difenylétery (PBDE), ako sa uvádzajú v článku 4 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady
2002/95/ES (2), sa nepoužívajú v televízoroch, pokiaľ sa aplikácia týchto látok uvádza v prílohe k smernici ako
oslobodená od požiadaviek článku 4 ods. 1 smernice, alebo pokiaľ ich maximálna hodnota koncentrácie sa rovná
hranici stanovená v tej istej prílohe alebo je nižšia. Podľa prílohy je maximálna hodnota koncentrácie PBB a PBDE
< 0,1 %.
b) Plastové časti nesmú obsahovať látky na spomaľovanie horenia alebo prípravky obsahujúce látky, ktoré v čase
používania majú alebo môžu mať pridelenú ktorúkoľvek z týchto viet označujúcich špecifickú rizikovosť alebo ich
kombinácií:
— R40 (možné riziko rakoviny),
— R45 (môže spôsobiť rakovinu),
— R46 (môže spôsobiť dedičné genetické poškodenie),
— R50 (veľmi toxický pre vodné organizmy),
— R51 (toxický pre vodné organizmy),
— R52 (škodlivý pre vodné organizmy),
— R53 (môže spôsobiť dlhodobé škodlivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia),
— R60 (môže poškodiť plodnosť),
— R61 (môže spôsobiť poškodenie nenarodeného dieťaťa),
— R62 (možné riziko poškodenia plodnosti),
— R63 (možné riziko poškodenia nenarodeného dieťaťa)
ako sa uvádza v smernici Rady 2006/121/ES. Táto požiadavka sa nevzťahuje na reaktívne spomaľovače horenia, t. j.
také, ktoré počas používania menia svoje vlastnosti (t. j. konečný výrobok ich v podstate neobsahuje v koncentrácii
> 0,1 %), a teda označenia R vo vyššie uvedenej klasifikácii sa na ne neaplikujú.
Posudzovanie a overenie: Príslušnému orgánu, ktorý udeľuje označenia, sa predloží certifikát podpísaný výrobcom televízora,
v ktorom vyhlási súlad s týmito požiadavkami. Vyhlásenie o súlade, ktoré podpíšu dodávatelia plastových súčastí
a spomaľovačov horenia, a kópie patričných dokumentov o bezpečnostných údajoch vzťahujúcich sa na materiál
a látky sa takisto predložia príslušnému orgánu udeľujúcemu označenie. Všetky spomaľovače horenia sa jasne označia.
(1) Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 851.
(2) Ú. v. EÚ L 37, 13.2.2003, s. 19.
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6. Pokyny pre užívateľa
Televízor sa používateľovi predáva s príslušnými informáciami o správnom používaní so zreteľom na životné prostredie.
Tieto informácie musia byť umiestnené na jednom, ľahko viditeľnom mieste v pokynoch pre užívateľa ako aj na webovej
stránke výrobcu. Tieto informácie zahŕňajú najmä:
a) spotrebu energie televízora v rôznych režimoch: zapnutý, vypnutý, pasívny pohotovostný režim vrátane informácií
o možnej úspore energie v rôznych režimoch;
b) priemernú ročnú spotrebu energie televízora vyjadrenú v kWh, vypočítanú na základe spotreby energie v režime
zapnutý, v prevádzke 4 hodiny denne a 365 dní v roku;
c) informáciu, že energetická účinnosť znižuje spotrebu energie, a teda šetrí peniaze nižšími účtami za elektrinu;
d) ďalej uvedené odporúčania, ako znížiť spotrebu energie, keď nik nepozerá televíziu:
— vypnutím televízora zo zdroja elektrického napätia, teda vytiahnutím zo zásuvky, sa vo všetkých televízoroch zníži
spotreba energie na nulu a takéto vypnutie sa odporúča, keď sa televízor nepoužíva dlhšie obdobie, napr. počas
dovolenky,
— pri vypnutí tlačidla na televízore (ak je namontované) sa zníži spotreba energie na takmer nulovú hodnotu,
— uvedením televízora do pohotovostného režimu sa zníži spotreba energie, ale stále sa bude čerpať určité množstvo
energie,
— znížením jasu obrazovky sa zníži spotreba energie;
e) pozícia tlačidla na televízore (ak je namontované);
f) informácie v prípade opravy týkajúce sa vymedzenia, kto je kvalifikovaný na opravu televízorov, vrátane prípadných
kontaktných údajov;
g) inštrukcie pri konci životnosti slúžiace na správne zneškodnenie televíznych prijímačov v zneškodňovacích centrách
alebo prípadne prostredníctvom schém vrátenia tovaru maloobchodníkom, čo je v súlade so smernicou Európskeho
parlamentu a Rady 2002/96/ES (1);
h) informácia, že výrobku bola udelená značka európsky kvet (environmentálna značka EÚ) so stručným vysvetlením jej
významu spolu s informáciou, že viac informácií o environmentálnej značke je možné nájsť na internetovej adrese
http://www.ecolabel.eu
Posudzovanie a overovanie: Uchádzač podáva vyhlásenie o tom, že výrobok spĺňa tieto požiadavky, a poskytne kópiu
používateľskej príručky príslušnému orgánu, ktorý posudzuje žiadosť.
7. Informácie uvedené na environmentálnej značke
Kolónka č. 2 na environmentálnej značke obsahuje tento text:
— vysoká energetická účinnosť,
— znížené emisie CO2,
— navrhnuté na uľahčenie opravy a recyklácie.
Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne vyhlásenie o súlade výrobku s touto požiadavkou a príslušnému orgánu pre
udeľovanie značky poskytne kópiu environmentálnej značky tak, ako je uvedená na obale a/alebo výrobku a/alebo
v sprievodnej dokumentácii.

(1) Ú. v. EÚ L 37, 13.2.2003, s. 24.
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