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II
(Nelegislatívne akty)

NARIADENIA
DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 518/2014
z 5. marca 2014,
ktorým sa menia delegované nariadenia Komisie (EÚ) č. 1059/2010, (EÚ) č. 1060/2010, (EÚ)
č. 1061/2010, (EÚ) č. 1062/2010, (EÚ) č. 626/2011, (EÚ) č. 392/2012, (EÚ) č. 874/2012, (EÚ)
č. 665/2013, (EÚ) č. 811/2013 a (EÚ) č. 812/2013, pokiaľ ide o označovanie energeticky význam
ných výrobkov na internete štítkami
(Text s významom pre EHP)
EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,
so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ z 19. mája 2010 o udávaní spotreby energie
a iných zdrojov energeticky významných výrobkov na štítkoch a štandardných informáciách o výrobkoch (1), a najmä na
jej články 7 a 10,
keďže:
(1)

V smernici 2010/30/EÚ sa od Komisie vyžaduje, aby stanovila podrobnosti týkajúce sa označovania energeticky
významných výrobkov prostredníctvom delegovaných aktov, ktoré obsahujú opatrenia na zabezpečenie toho, aby
potenciálni koncoví používatelia dostali informácie špecifikované na štítku výrobku a v informačnom liste
výrobku v prípade predaja na diaľku vrátane zásielkového predaja, katalógového predaja, predaja cez telefón alebo
cez internet.

(2)

V súčasnosti je stanovené, že v prípade predaja na diaľku sa informácie na štítku musia uvádzať v konkrétnom
poradí. V súčasnosti však neexistuje žiadna požiadavka na zobrazenie samotného štítka alebo informačného listu
výrobku. Schopnosť koncových používateľov uskutočňovať lepšie informované rozhodnutia týkajúce sa ich
nákupu je teda v prípade predaja na diaľku ovplyvnená, pretože sa nemôžu riadiť farebnou stupnicou štítka,
a navyše sa nedozvedia, ktorá trieda energetického štítka je najlepšia pre danú skupinu výrobkov, ani nezískajú
dodatočné informácie, ktoré sa nachádzajú v informačnom liste.

(3)

Predaj na diaľku cez internet začína mať čoraz významnejší podiel na celkovom objeme predaja energeticky
významných výrobkov. Pri predaji cez internet je možné zobraziť štítok a informačný list bez vytvorenia dodatoč
ného administratívneho zaťaženia. Preto by obchodníci pri predaji cez internet mali zobrazovať štítok a infor
mačný list.

(4)

Pokiaľ ide o štítok a informačný list, ktoré majú byť zobrazené na internete, dodávatelia by pre každý model ener
geticky významných výrobkov mali poskytnúť obchodníkom elektronickú verziu štítka a informačného listu,
napríklad ich sprístupnením na webovej lokalite, odkiaľ si ich obchodníci môžu prevziať.

(5)

V záujme implementácie požiadaviek tohto nariadenia ako súčasti bežných obchodných cyklov by dodávatelia
mali mať povinnosť poskytnúť elektronický štítok a elektronický informačný list len pre nové modely vrátane
aktualizácií existujúcich modelov, čo z praktického hľadiska znamená pre modely s novým identifikačným kódom
modelu. Pre existujúce modely by sa elektronický štítok a elektronický informačný list mali poskytovať len na
základe dobrovoľnosti.

(1) Ú. v. EÚ L 153, 18.6.2010, s. 1.
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(6)

Keďže zobrazenie štítka a informačného listu vedľa výrobku si môže vyžadovať viac miesta na obrazovke, malo
by sa umožniť ich zobrazenie formou vnoreného zobrazenia.

(7)

Delegované nariadenia Komisie (EÚ) č. 1059/2010 (1), (EÚ) č. 1060/2010 (2), (EÚ) č. 1061/2010 (3), (EÚ)
č. 1062/2010 (4), (EÚ) č. 626/2011 (5), (EÚ) č. 392/2012 (6), (EÚ) č. 874/2012 (7), (EÚ) č. 665/2013 (8), (EÚ)
č. 811/2013 (9) a (EÚ) č. 812/2013 (10), by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1
Zmeny delegovaného nariadenia (EÚ) č. 1059/2010
Delegované nariadenie (EÚ) č. 1059/2010 sa mení takto:
1. Článok 3 sa mení takto:
a) Dopĺňa sa toto písmeno f):
„f) obchodníkom poskytol elektronický štítok vo formáte a s informáciami podľa prílohy I pre každý model
umývačky riadu pre domácnosť uvádzaný na trh od 1. januára 2015 s novým identifikačným kódom modelu.
Obchodníkom sa môže poskytnúť aj pre iné modely umývačky riadu pre domácnosť;“.
b) Dopĺňa sa toto písmeno g):
„g) obchodníkom poskytol elektronický informačný list výrobku podľa prílohy II pre každý model umývačky
riadu pre domácnosť uvádzaný na trh od 1. januára 2015 s novým identifikačným kódom modelu. Obchod
níkom sa môže poskytnúť aj pre iné modely umývačky riadu pre domácnosť.“
2. V článku 4 sa písmeno b) nahrádza takto:
„b) umývačky riadu pre domácnosť ponúkané na predaj, prenájom alebo predaj na splátky spôsobom, pri ktorom sa
nedá predpokladať, že konečný používateľ uvidí túto umývačku vystavenú, predávali s informáciami poskytova
nými dodávateľmi v súlade s prílohou IV. V prípadoch, keď sa ponuka poskytuje na internete a keď sa poskytol
elektronický štítok a elektronický informačný list v súlade s článkom 3 písm. f) a g), sa namiesto toho uplatňujú
ustanovenia prílohy VIII;“.
3. Dopĺňa sa nová príloha VIII v súlade s prílohou I k tomuto nariadeniu.
(1) Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1059/2010 z 28. septembra 2010, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady
2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie umývačiek riadu pre domácnosť energetickými štítkami (Ú. v. EÚ L 314, 30.11.2010, s. 1).
(2) Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1060/2010 z 28. septembra 2010, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady
2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie chladiacich spotrebičov pre domácnosť energetickými štítkami (Ú. v. EÚ L 314, 30.11.2010,
s. 17).
(3) Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1061/2010 z 28. septembra 2010, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady
2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie práčok pre domácnosť energetickými štítkami (Ú. v. EÚ L 314, 30.11.2010, s. 47).
(4) Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1062/2010 z 28. septembra 2010, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady
2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie televízorov energetickými štítkami (Ú. v. EÚ L 314, 30.11.2010, s. 64).
(5) Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 626/2011 zo 4. mája 2011, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady
2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie klimatizátorov energetickými štítkami (Ú. v. EÚ L 178, 6.7.2011, s. 1).
(6) Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 392/2012 z 1. marca 2012, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady
2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie bubnových sušičiek pre domácnosť energetickými štítkami (Ú. v. EÚ L 123, 9.5.2012, s. 1).
(7) Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 874/2012 z 12. júla 2012, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady
2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie elektrických svetelných zdrojov a svietidiel energetickými štítkami (Ú. v. EÚ L 258, 26.9.2012,
s. 1).
(8) Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 665/2013 z 3. mája 2013, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady
2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie vysávačov štítkami (Ú. v. EÚ L 192, 13.7.2013, s. 1).
(9) Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 811/2013 z 18. februára 2013, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady
2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie tepelných zdrojov na vykurovanie priestoru, kombinovaných tepelných zdrojov, zostáv zlože
ných z tepelného zdroja na vykurovanie priestoru, regulátorov teploty a solárnych zariadení a zostáv zložených z kombinovaného tepel
ného zdroja, regulátorov teploty a solárnych zariadení energetickými štítkami (Ú. v. EÚ L 239, 6.9.2013, s. 1).
(10) Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 812/2013 z 18. februára 2013, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady
2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie ohrievačov vody, zásobníkov teplej vody a zostáv zložených z ohrievača vody a solárneho zaria
denia energetickými štítkami (Ú. v. EÚ L 239, 6.9.2013, s. 83).
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Článok 2
Zmeny delegovaného nariadenia (EÚ) č. 1060/2010
Delegované nariadenie (EÚ) č. 1060/2010 sa mení takto:
1. Článok 3 sa mení takto:
a) Dopĺňa sa toto písmeno f):
„f) obchodníkom poskytol elektronický štítok vo formáte a s informáciami podľa prílohy II pre každý model chla
diaceho spotrebiča pre domácnosť uvádzaný na trh od 1. januára 2015 s novým identifikačným kódom
modelu. Obchodníkom sa môže poskytnúť aj pre iné modely chladiaceho spotrebiča pre domácnosť;“.
b) Dopĺňa sa toto písmeno g):
„g) obchodníkom poskytol elektronický informačný list výrobku podľa prílohy III pre každý model chladiaceho
spotrebiča pre domácnosť uvádzaný na trh od 1. januára 2015 s novým identifikačným kódom modelu.
Obchodníkom sa môže poskytnúť aj pre iné modely chladiaceho spotrebiča pre domácnosť.“
2. V článku 4 sa písmeno b) nahrádza takto:
„b) chladiace spotrebiče pre domácnosť ponúkané na predaj, prenájom alebo predaj na splátky spôsobom, pri
ktorom sa nedá predpokladať, že konečný používateľ uvidí tento výrobok vystavený, predávali s informáciami
poskytovanými dodávateľmi v súlade s prílohou V. V prípadoch, keď sa ponuka poskytuje na internete a keď sa
poskytol elektronický štítok a elektronický informačný list v súlade s článkom 3 písm. f) a g), sa namiesto toho
uplatňujú ustanovenia prílohy X;“.
3. Dopĺňa sa nová príloha X v súlade s prílohou II k tomuto nariadeniu.

Článok 3
Zmeny delegovaného nariadenia (EÚ) č. 1061/2010
Delegované nariadenie (EÚ) č. 1061/2010 sa mení takto:
1. Článok 3 sa mení takto:
a) Dopĺňa sa toto písmeno f):
„f) obchodníkom poskytol elektronický štítok vo formáte a s informáciami podľa prílohy I pre každý model
práčky pre domácnosť uvádzaný na trh od 1. januára 2015 s novým identifikačným kódom modelu. Obchod
níkom sa môže poskytnúť aj pre iné modely práčky pre domácnosť;“.
b) Dopĺňa sa toto písmeno g):
„g) obchodníkom poskytol elektronický informačný list výrobku podľa prílohy II pre každý model práčky pre
domácnosť uvádzaný na trh od 1. januára 2015 s novým identifikačným kódom modelu. Obchodníkom sa
môže poskytnúť aj pre iné modely práčky pre domácnosť.“
2. V článku 4 sa písmeno b) nahrádza takto:
„b) práčky pre domácnosť ponúkané na predaj, prenájom alebo predaj na splátky spôsobom, pri ktorom sa nedá
predpokladať, že konečný používateľ uvidí výrobok vystavený, predávali s informáciami poskytovanými dodáva
teľmi v súlade s prílohou IV. V prípadoch, keď sa ponuka poskytuje na internete a keď sa poskytol elektronický
štítok a elektronický informačný list v súlade s článkom 3 písm. f) a g), sa namiesto toho uplatňujú ustanovenia
prílohy VIII;“.
3. Dopĺňa sa nová príloha VIII v súlade s prílohou III k tomuto nariadeniu.
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Článok 4
Zmeny delegovaného nariadenia (EÚ) č. 1062/2010
Delegované nariadenie (EÚ) č. 1062/2010 sa mení takto:
1. Článok 3 sa mení takto:
a) V odseku 1 sa dopĺňa toto písmeno f):
„f) obchodníkom poskytol elektronický štítok vo formáte a s informáciami podľa prílohy V pre každý model tele
vízora uvádzaný na trh od 1. januára 2015 s novým identifikačným kódom modelu. Obchodníkom sa môže
poskytnúť aj pre iné modely televízora;“.
b) V odseku 1 sa dopĺňa toto písmeno g):
„g) obchodníkom poskytol elektronický informačný list výrobku podľa prílohy III pre každý model televízora
uvádzaný na trh od 1. januára 2015 s novým identifikačným kódom modelu. Obchodníkom sa môže
poskytnúť aj pre iné modely televízora.“
2. V článku 4 sa písmeno b) nahrádza takto:
„b) televízory ponúkané na predaj, prenájom alebo predaj na splátky spôsobom, pri ktorom sa nedá predpokladať, že
koncový používateľ uvidí televízor vystavený, predávali s informáciami poskytovanými dodávateľmi v súlade
s prílohou VI. V prípadoch, keď sa ponuka poskytuje na internete a keď sa poskytol elektronický štítok a elektro
nický informačný list v súlade s článkom 3 ods. 1 písm. f) a g), sa namiesto toho uplatňujú ustanovenia
prílohy IX;“.
3. Dopĺňa sa nová príloha IX v súlade s prílohou IV k tomuto nariadeniu.

Článok 5
Zmeny delegovaného nariadenia (EÚ) č. 626/2011
Delegované nariadenie (EÚ) č. 626/2011 sa mení takto:
1. Článok 3 sa mení takto:
a) V odseku 1 sa dopĺňa toto písmeno h):
„h) obchodníkom poskytnú elektronický štítok vo formáte a s informáciami podľa prílohy III pre každý model
klimatizátora uvádzaný na trh od 1. januára 2015 s novým identifikačným kódom modelu, s dodržaním tried
energetickej účinnosti stanovených v prílohe II. Obchodníkom sa môže poskytnúť aj pre iné modely klimatizá
tora;“.
b) V odseku 1 sa dopĺňa toto písmeno i):
„i) obchodníkom poskytnú elektronický informačný list výrobku podľa prílohy IV pre každý model klimatizátora
uvádzaný na trh od 1. januára 2015 s novým identifikačným kódom modelu. Obchodníkom sa môže
poskytnúť aj pre iné modely klimatizátora.“
2. V článku 4 sa písmeno b) nahrádza takto:
„b) sa klimatizátory ponúkané na predaj, prenájom alebo predaj na splátky spôsobom, pri ktorom sa nedá predpo
kladať, že koncový používateľ uvidí vystavený výrobok, predávali s informáciami poskytnutými dodávateľmi
v súlade s prílohami IV a VI. V prípadoch, keď sa ponuka poskytuje na internete a keď sa poskytol elektronický
štítok a elektronický informačný list v súlade s článkom 3 ods. 1 písm. h) a i), sa namiesto toho uplatňujú ustano
venia prílohy IX;“.
3. Dopĺňa sa nová príloha IX v súlade s prílohou V k tomuto nariadeniu.
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Článok 6
Zmeny delegovaného nariadenia (EÚ) č. 392/2012
Delegované nariadenie (EÚ) č. 392/2012 sa mení takto:
1. Článok 3 sa mení takto:
a) Dopĺňa sa toto písmeno f):
„f) obchodníkom poskytol elektronický štítok vo formáte a s informáciami podľa prílohy I pre každý model
bubnovej sušičky pre domácnosť uvádzaný na trh od 1. januára 2015 s novým identifikačným kódom modelu.
Obchodníkom sa môže poskytnúť aj pre iné modely bubnovej sušičky pre domácnosť;“.
b) Dopĺňa sa toto písmeno g):
„g) obchodníkom poskytol elektronický informačný list výrobku podľa prílohy II pre každý model bubnovej
sušičky pre domácnosť uvádzaný na trh od 1. januára 2015 s novým identifikačným kódom modelu. Obchod
níkom sa môže poskytnúť aj pre iné modely bubnovej sušičky pre domácnosť.“
2. V článku 4 sa písmeno b) nahrádza takto:
„b) bubnové sušičky pre domácnosť ponúkané na predaj, prenájom alebo predaj na splátky spôsobom, pri ktorom sa
nedá predpokladať, že koncový používateľ uvidí tento výrobok vystavený, ako sa uvádza v článku 7 smernice
2010/30/EÚ, predávali s informáciami poskytovanými dodávateľmi v súlade s prílohou IV k tomuto nariadeniu.
V prípadoch, keď sa ponuka poskytuje na internete a keď sa poskytol elektronický štítok a elektronický infor
mačný list v súlade s článkom 3 písm. f) a g), sa namiesto toho uplatňujú ustanovenia prílohy VIII;“.
3. Dopĺňa sa nová príloha VIII v súlade s prílohou VI k tomuto nariadeniu.

Článok 7
Zmeny delegovaného nariadenia (EÚ) č. 874/2012
Delegované nariadenie (EÚ) č. 874/2012 sa mení takto:
1. Článok 3 sa mení takto:
a) V odseku 1 sa dopĺňa toto písmeno f):
„f) sa obchodníkom poskytol elektronický štítok vo formáte a s informáciami podľa bodu 1 prílohy I pre každý
model svetelného zdroja uvádzaný na trh od 1. januára 2015 s novým identifikačným kódom modelu.
Obchodníkom sa môže poskytnúť aj pre iné modely svetelného zdroja.“
b) V odseku 2 sa dopĺňa toto písmeno e):
„e) sa obchodníkom poskytol elektronický štítok vo formáte a s informáciami podľa bodu 2 prílohy I pre každý
model svietidla uvádzaný na trh od 1. januára 2015 s novým identifikačným kódom modelu. Obchodníkom
sa môže poskytnúť aj pre iné modely svietidla.“
2. Článok 4 sa mení takto:
a) V odseku 1 sa písmeno a) nahrádza takto:
„a) sa každý model ponúkaný na predaj, prenájom alebo predaj na splátky spôsobom, pri ktorom sa nedá predpo
kladať, že konečný vlastník uvidí tento výrobok vystavený, predával s informáciami poskytovanými dodáva
teľmi v súlade s prílohou IV. V prípadoch, keď sa ponuka poskytuje na internete a keď sa poskytol elektro
nický štítok v súlade s článkom 3 ods. 1 písm. f), sa namiesto toho uplatňujú ustanovenia prílohy VIII;“.
b) V odseku 2 sa dopĺňa toto písmeno d):
„d) sa každý model ponúkaný na predaj, prenájom alebo predaj na splátky cez internet a pre ktorý sa poskytol
elektronický štítok v súlade s článkom 3 ods. 2 písm. e), dodával so štítkom v súlade s prílohou VIII.“
3. Dopĺňa sa nová príloha VIII v súlade s prílohou VII k tomuto nariadeniu.
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Článok 8
Zmeny delegovaného nariadenia (EÚ) č. 665/2013
Delegované nariadenie (EÚ) č. 665/2013 sa mení takto:
1. Článok 3 sa mení takto:
a) V odseku 1 sa dopĺňa toto písmeno f):
„f) obchodníkom poskytol elektronický štítok vo formáte a s informáciami podľa prílohy II pre každý model vysá
vača uvádzaný na trh od 1. januára 2015 s novým identifikačným kódom modelu. Obchodníkom sa môže
poskytnúť aj pre iné modely vysávača;“.
b) V odseku 1 sa dopĺňa toto písmeno g):
„g) obchodníkom poskytol elektronický informačný list výrobku stanovený v prílohe III pre každý model vysávača
uvádzaný na trh od 1. januára 2015 s novým identifikačným kódom modelu. Obchodníkom sa môže
poskytnúť aj pre iné modely vysávača.“
2. V článku 4 sa písmeno b) nahrádza takto:
„b) vysávače ponúkané na predaj, prenájom alebo predaj na splátky spôsobom, pri ktorom sa nedá predpokladať, že
koncový používateľ uvidí tento výrobok vystavený, ako sa uvádza v článku 7 smernice 2010/30/EÚ, predávali
s informáciami poskytovanými dodávateľmi v súlade s prílohou V k tomuto nariadeniu. V prípadoch, keď sa
ponuka poskytuje na internete a keď sa poskytol elektronický štítok a elektronický informačný list v súlade s člán
kom 3 ods. 1 písm. f) a g), sa namiesto toho uplatňujú ustanovenia prílohy VIII;“.
3. Dopĺňa sa nová príloha VIII v súlade s prílohou VIII k tomuto nariadeniu.

Článok 9
Zmeny delegovaného nariadenia (EÚ) č. 811/2013
Delegované nariadenie (EÚ) č. 811/2013 sa mení takto:
1. Článok 3 sa mení takto:
a) V odseku 1 sa v prvom pododseku dopĺňa toto písmeno f):
„f) aby sa obchodníkom poskytol elektronický štítok vo formáte a s informáciami podľa bodu 1.1 prílohy III pre
každý model tepelného zdroja na vykurovanie priestoru v súlade s triedami sezónnej energetickej účinnosti
vykurovania priestoru stanovenými v bode 1 prílohy II;“.
b) V odseku 1 sa v prvom pododseku dopĺňa toto písmeno g):
„g) aby sa obchodníkom poskytol elektronický informačný list výrobku stanovený v bode 1 prílohy IV pre každý
model tepelného zdroja na vykurovanie priestoru, pričom pri modeloch tepelného zdroja na vykurovanie prie
storu – tepelných čerpadlách sa obchodníkom poskytne elektronický informačný list výrobku prinajmenšom
pre zdroj tepla.“
c) V odseku 1 sa dopĺňa tento pododsek:
„Od 26. septembra 2019 sa obchodníkom poskytne elektronický štítok vo formáte a s informáciami podľa
bodu 1.2 prílohy III pre každý model tepelného zdroja na vykurovanie priestoru v súlade s triedami sezónnej
energetickej účinnosti vykurovania priestoru stanovenými v bode 1 prílohy II;“.
d) V odseku 2 sa v prvom pododseku dopĺňa toto písmeno f):
„f) aby sa obchodníkom poskytol elektronický štítok vo formáte a s informáciami podľa bodu 2.1 prílohy III pre
každý model kombinovaného tepelného zdroja na vykurovanie priestoru v súlade s triedami sezónnej energe
tickej účinnosti vykurovania priestoru a triedami energetickej účinnosti ohrevu vody stanovenými v bodoch 1
a 2 prílohy II;“.
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e) V odseku 2 sa v prvom pododseku dopĺňa toto písmeno g):
„g) aby sa obchodníkom poskytol elektronický informačný list výrobku stanovený v bode 2 prílohy IV pre každý
model kombinovaného tepelného zdroja, pričom pri modeloch kombinovaného tepelného zdroja – tepelných
čerpadlách sa obchodníkom poskytne elektronický informačný list výrobku minimálne pre zdroj tepla.“
f) V odseku 2 sa dopĺňa tento pododsek:
„Od 26. septembra 2019 sa obchodníkom poskytne elektronický štítok vo formáte a s informáciami podľa
bodu 2.2 prílohy III pre každý model kombinovaného tepelného zdroja na vykurovanie priestoru v súlade s trie
dami sezónnej energetickej účinnosti vykurovania priestoru a triedami energetickej účinnosti ohrevu vody stanove
nými v bodoch 1 a 2 prílohy II;“.
g) V odseku 3 sa dopĺňa toto písmeno c):
„c) obchodníkom poskytol elektronický informačný list výrobku stanovený v bode 3 prílohy IV pre každý model
regulátora teploty.“
h) V odseku 4 sa dopĺňa toto písmeno c):
„c) obchodníkom poskytol elektronický informačný list výrobku stanovený v bode 4 prílohy IV pre každý model
solárneho zariadenia.“
i) V odseku 5 sa dopĺňa toto písmeno f):
„f) aby sa obchodníkom poskytol elektronický štítok vo formáte a s informáciami podľa bodu 3 prílohy III pre
každý model, ktorý obsahuje zostavu tepelného zdroja na vykurovanie priestoru, regulátora teploty a solárneho
zariadenia, v súlade s triedami sezónnej energetickej účinnosti vykurovania priestoru stanovenými v bode 1
prílohy II;“.
j) V odseku 5 sa dopĺňa toto písmeno g):
„g) aby sa obchodníkom poskytol elektronický informačný list výrobku stanovený v bode 5 prílohy IV pre každý
model, ktorý obsahuje zostavu tepelného zdroja na vykurovanie priestoru, regulátora teploty a solárneho
zariadenia.“
k) V odseku 6 sa dopĺňa toto písmeno f):
„f) aby sa obchodníkom poskytol elektronický štítok vo formáte a s informáciami podľa bodu 4 prílohy III pre
každý model, ktorý obsahuje zostavu kombinovaného tepelného zdroja, regulátora teploty a solárneho zaria
denia v súlade s triedami sezónnej energetickej účinnosti vykurovania priestoru a triedami energetickej účin
nosti ohrevu vody stanovenými v bodoch 1 a 2 prílohy II;“.
l) V odseku 6 sa dopĺňa toto písmeno g):
„g) aby sa obchodníkom poskytol elektronický informačný list výrobku stanovený v bode 6 prílohy IV pre každý
model, ktorý obsahuje zostavu kombinovaného tepelného zdroja, regulátora teploty a solárneho zariadenia.“
2. Článok 4 sa mení takto:
a) V odseku 1 sa písmeno b) nahrádza takto:
„b) ohrievače na vykurovanie priestoru ponúkané na predaj, prenájom alebo predaj na splátky spôsobom, pri
ktorom sa nedá predpokladať, že konečný používateľ uvidí tento ohrievač na vykurovanie priestoru vystavený,
predávali s informáciami poskytovanými dodávateľmi v súlade s bodom 1 prílohy VI s výnimkou prípadov,
keď sa ponuka poskytuje na internete, pričom vtedy sa uplatňujú ustanovenia prílohy IX;“.
b) V odseku 2 sa písmeno b) nahrádza takto:
„b) kombinované ohrievače ponúkané na predaj, prenájom alebo predaj na splátky spôsobom, pri ktorom sa nedá
predpokladať, že konečný používateľ uvidí tento kombinovaný ohrievač vystavený, predávali s informáciami
poskytovanými dodávateľmi v súlade s bodom 2 prílohy VI s výnimkou prípadov, keď sa ponuka poskytuje
na internete, pričom vtedy sa uplatňujú ustanovenia prílohy IX;“.
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c) V odseku 3 sa písmeno b) nahrádza takto:
„b) zostavy ohrievača na vykurovanie priestoru, regulátora teploty a solárneho zariadenia ponúkané na predaj,
prenájom alebo predaj na splátky spôsobom, pri ktorom sa nedá predpokladať, že konečný používateľ uvidí
túto zostavu ohrievača na vykurovanie priestoru, regulátora teploty a solárneho zariadenia vystavenú, pred
ávali s informáciami poskytovanými v súlade s bodom 3 prílohy VI s výnimkou prípadov, keď sa ponuka
poskytuje na internete, pričom vtedy sa uplatňujú ustanovenia prílohy IX;“.
d) V odseku 4 sa písmeno b) nahrádza takto:
„b) zostavy kombinovaného ohrievača, regulátora teploty a solárneho zariadenia ponúkané na predaj, prenájom
alebo predaj na splátky spôsobom, pri ktorom sa nedá predpokladať, že konečný používateľ uvidí túto zostavu
kombinovaného ohrievača, regulátora teploty a solárneho zariadenia vystavenú, predávali s informáciami
poskytovanými v súlade s bodom 4 prílohy VI s výnimkou prípadov, keď sa ponuka poskytuje na internete,
pričom vtedy sa uplatňujú ustanovenia prílohy IX;“.
3. Príloha VI sa mení v súlade s prílohou IX k tomuto nariadeniu.
4. Dopĺňa sa nová príloha IX v súlade s prílohou IX k tomuto nariadeniu.

Článok 10
Zmeny delegovaného nariadenia (EÚ) č. 812/2013
Delegované nariadenie (EÚ) č. 812/2013 sa mení takto:
1. Článok 3 sa mení takto:
a) V odseku 1 sa v prvom pododseku dopĺňa toto písmeno f):
„f) sa obchodníkom poskytol elektronický štítok vo formáte a s informáciami podľa bodu 1.1 prílohy III pre
každý model ohrievača vody v súlade s triedami energetickej účinnosti ohrevu vody stanovenými v bode 1
prílohy II;“.
b) V odseku 1 sa v prvom pododseku dopĺňa toto písmeno g):
„g) sa obchodníkom poskytol elektronický informačný list výrobku stanovený v bode 1 prílohy IV pre každý
model ohrievača vody, pričom pre modely ohrievača vody – tepelné čerpadlo sa obchodníkom poskytne elek
tronický informačný list výrobku prinajmenšom pre zdroj tepla.“
c) V odseku 1 sa dopĺňa tento pododsek:
„Od 26. septembra 2017 sa obchodníkom poskytne elektronický štítok vo formáte a s informáciami podľa
bodu 1.2 prílohy III pre každý model ohrievača vody v súlade s triedami energetickej účinnosti ohrevu vody
stanovenými v bode 1 prílohy II;“.
d) V odseku 2 sa v prvom pododseku dopĺňa toto písmeno f):
„f) sa obchodníkom poskytol elektronický štítok vo formáte a s informáciami podľa bodu 2.1 prílohy III pre
každý model zásobníka teplej vody v súlade s triedami energetickej účinnosti ohrevu stanovenými v bode 1
prílohy II;“.
e) V odseku 2 sa v prvom pododseku dopĺňa toto písmeno g):
„g) sa obchodníkom poskytol elektronický informačný list výrobku stanovený v bode 2 prílohy IV pre každý
model zásobníka teplej vody.“
f) V odseku 2 sa dopĺňa tento pododsek:
„Od 26. septembra 2017 sa obchodníkom poskytne elektronický štítok vo formáte a s informáciami podľa
bodu 2.2 prílohy III pre každý model zásobníka teplej vody v súlade s triedami energetickej účinnosti ohrevu
stanovenými v bode 2 prílohy II;“.
g) V odseku 3 sa dopĺňa toto písmeno c):
„c) obchodníkom poskytol elektronický informačný list výrobku stanovený v bode 3 prílohy IV pre každý model
solárneho zariadenia.“
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h) V odseku 4 sa dopĺňa toto písmeno f):
„f) sa obchodníkom poskytol elektronický štítok vo formáte a s informáciami podľa bodu 3 prílohy III pre každý
model, ktorý obsahuje zostavu zloženú z ohrievača vody a solárneho zariadenia, v súlade s triedami energe
tickej účinnosti ohrevu vody stanovenými v bode 1 prílohy II;“.
i) V odseku 4 sa dopĺňa toto písmeno g):
„g) sa obchodníkom poskytol elektronický informačný list výrobku stanovený v bode 4 prílohy IV pre každý
model, ktorý obsahuje zostavu zloženú z ohrievača vody a solárneho zariadenia.“
2. Článok 4 sa mení takto:
a) V odseku 1 sa písmeno b) nahrádza takto:
„b) sa spolu s ohrievačmi vody, ktoré sa ponúkajú na predaj, prenájom alebo predaj na splátky, pokiaľ sa neoča
káva, že koncový používateľ uvidí vystavený ohrievač vody, poskytovali aj informácie dodané dodávateľom
v súlade s bodom 1 prílohy VI s výnimkou prípadov, keď sa ponuka poskytuje na internete, pričom vtedy sa
uplatňujú ustanovenia prílohy X;“.
b) V odseku 2 sa písmeno b) nahrádza takto:
„b) sa spolu so zásobníkmi teplej vody, ktoré sa ponúkajú na predaj, prenájom alebo predaj na splátky, pokiaľ sa
neočakáva, že koncový používateľ uvidí vystavený zásobník teplej vody, poskytovali aj informácie dodané
dodávateľmi v súlade s bodom 2 prílohy VI s výnimkou prípadov, keď sa ponuka poskytuje na internete,
pričom vtedy sa uplatňujú ustanovenia prílohy X;“.
c) V odseku 3 sa písmeno b) nahrádza takto:
„b) spolu so zostavami zloženými z ohrievača vody a solárneho zariadenia, ktoré sa ponúkajú na predaj,
prenájom alebo predaj na splátky, pokiaľ sa neočakáva, že koncový používateľ uvidí vystavenú zostavu
zloženú z ohrievača vody a solárneho zariadenia, poskytovali aj informácie dodávané v súlade s bodom 3
prílohy VI s výnimkou prípadov, keď sa ponuka poskytuje na internete, pričom vtedy sa uplatňujú ustanovenia
prílohy X;“.
3. Príloha VI sa mení v súlade s prílohou X k tomuto nariadeniu.
4. Dopĺňa sa nová príloha X v súlade s prílohou X k tomuto nariadeniu.
Článok 11
Nadobudnutie účinnosti
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských
štátoch.
V Bruseli 5. marca 2014
Za Komisiu
predseda
José Manuel BARROSO
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PRÍLOHA I

Zmeny príloh k delegovanému nariadeniu (EÚ) č. 1059/2010
Dopĺňa sa táto príloha VIII:
„PRÍLOHA VIII

Informácie poskytované v prípade predaja, prenájmu alebo predaja na splátky cez internet
1. Na účely bodov 2 až 5 tejto prílohy sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:
a) ‚mechanizmus zobrazovania‘ je akákoľvek obrazovka vrátane dotykovej obrazovky alebo iná vizuálna technológia
používaná na zobrazovanie internetového obsahu používateľom;
b) ‚vnorené zobrazenie‘ je vizuálne rozhranie, v ktorom sa obrázok alebo súbor údajov sprístupní po kliknutí myšou,
ukázaní kurzorom myši alebo roztvorení iného obrázka alebo súboru údajov ťuknutím na dotykovej obrazovke;
c) ‚dotyková obrazovka‘ je obrazovka reagujúca na dotyk, napríklad obrazovka tabletového počítača, počítača typu
slate alebo smartfónu;
d) ‚alternatívny text‘ je text uvedený ako alternatíva k obrázku, ktorá umožňuje zobrazenie informácií v inej ako
grafickej forme v prípade, že zobrazovacie zariadenia nedokážu vykresliť obrázok, alebo ako pomôcka pre dostup
nosť, napríklad ako vstupná informácia pre aplikácie hlasovej syntézy.
2. Príslušný štítok, ktorý dodávatelia sprístupňujú v súlade s článkom 3 písm. f), sa zobrazuje na mechanizme zobrazo
vania v blízkosti ceny výrobku. Štítok musí byť taký veľký, aby bol zreteľne viditeľný a čitateľný, pričom jeho veľkosť
musí byť primeraná veľkosti uvedenej v bode 2 prílohy I. Štítok sa môže zobrazovať použitím vnoreného zobrazenia
a v takom prípade musí byť obrázok použitý na prístup k štítku v súlade so špecifikáciami stanovenými v bode 3
tejto prílohy. Ak sa použije vnorené zobrazenie, štítok sa zobrazí po prvom kliknutí myšou, ukázaní kurzorom myši
alebo roztvorení obrázka ťuknutím na dotykovej obrazovke.
3. Obrázok použitý na prístup k štítku v prípade vnoreného zobrazenia musí:
a) byť šípka vo farbe zodpovedajúcej triede energetickej účinnosti výrobku na štítku;
b) označovať na šípke triedu energetickej účinnosti výrobku bielou farbou v rovnakej veľkosti písma, ako je veľkosť
písma, ktorou je uvedená cena, a
c) mať jeden z týchto dvoch formátov:

4. V prípade vnoreného zobrazenia je postupnosť zobrazenia štítka na obrazovke takáto:
a) obrázok uvedený v bode 3 tejto prílohy sa zobrazí na mechanizme zobrazovania v blízkosti ceny výrobku;
b) obrázok má formu prepojenia na štítok;
c) štítok sa zobrazí po kliknutí myšou, ukázaní kurzorom myši alebo roztvorení obrázka ťuknutím na dotykovej
obrazovke;
d) štítok sa zobrazí ako kontextové okno, nová karta, nová stránka alebo vložená obrazovka;
e) na zväčšenie štítka na dotykovej obrazovke platia pravidlá daného zariadenia pre zväčšovanie na dotykovej obra
zovke;
f) štítok sa prestane zobrazovať prostredníctvom možnosti ‚zatvoriť‘ alebo iného štandardného mechanizmu zatvo
renia;
g) alternatívny text pre obrázok, ktorý sa zobrazí pri neúspešnom zobrazení štítka, obsahuje triedu energetickej účin
nosti výrobku v rovnakej veľkosti písma, ako je veľkosť písma, ktorou je uvedená cena.
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5. Príslušný informačný list výrobku, ktorý dodávatelia sprístupňujú v súlade s článkom 3 písm. g), sa zobrazuje na
mechanizme zobrazovania v blízkosti ceny výrobku. Informačný list výrobku musí byť taký veľký, aby bol zreteľne
viditeľný a čitateľný. Informačný list výrobku sa môže zobrazovať použitím vnoreného zobrazenia a v takom prípade
musí byť na odkaze použitom na prístup k informačnému listu zreteľne a čitateľne uvedené 'Informačný list výrobku'.
Ak sa použije vnorené zobrazenie, informačný list výrobku sa zobrazí po prvom kliknutí myšou, ukázaní kurzorom
myši alebo roztvorení odkazu ťuknutím na dotykovej obrazovke.“
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PRÍLOHA II

Zmeny príloh k delegovanému nariadeniu (EÚ) č. 1060/2010
Dopĺňa sa táto príloha X:
„PRÍLOHA X

Informácie poskytované v prípade predaja, prenájmu alebo predaja na splátky cez internet
1. Na účely bodov 2 až 5 tejto prílohy sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:
a) ‚mechanizmus zobrazovania‘ je akákoľvek obrazovka vrátane dotykovej obrazovky alebo iná vizuálna technológia
používaná na zobrazovanie internetového obsahu používateľom;
b) ‚vnorené zobrazenie‘ je vizuálne rozhranie, v ktorom sa obrázok alebo súbor údajov sprístupní po kliknutí myšou,
ukázaní kurzorom myši alebo roztvorení iného obrázka alebo súboru údajov ťuknutím na dotykovej obrazovke;
c) ‚dotyková obrazovka‘ je obrazovka reagujúca na dotyk, napríklad obrazovka tabletového počítača, počítača typu
slate alebo smartfónu;
d) ‚alternatívny text‘ je text uvedený ako alternatíva k obrázku, ktorá umožňuje zobrazenie informácií v inej ako
grafickej forme v prípade, že zobrazovacie zariadenia nedokážu vykresliť obrázok, alebo ako pomôcka pre dostup
nosť, napríklad ako vstupná informácia pre aplikácie hlasovej syntézy.
2. Príslušný štítok, ktorý dodávatelia sprístupňujú v súlade s článkom 3 písm. f), sa zobrazuje na mechanizme zobrazo
vania v blízkosti ceny výrobku. Štítok musí byť taký veľký, aby bol zreteľne viditeľný a čitateľný, pričom jeho veľkosť
musí byť primeraná veľkosti uvedenej v bode 3 prílohy II. Štítok sa môže zobrazovať použitím vnoreného zobrazenia
a v takom prípade musí byť obrázok použitý na prístup k štítku v súlade so špecifikáciami stanovenými v bode 3
tejto prílohy. Ak sa použije vnorené zobrazenie, štítok sa zobrazí po prvom kliknutí myšou, ukázaní kurzorom myši
alebo roztvorení obrázka ťuknutím na dotykovej obrazovke.
3. Obrázok použitý na prístup k štítku v prípade vnoreného zobrazenia musí:
a) byť šípka vo farbe zodpovedajúcej triede energetickej účinnosti výrobku na štítku;
b) označovať na šípke triedu energetickej účinnosti výrobku bielou farbou v rovnakej veľkosti písma, ako je veľkosť
písma, ktorou je uvedená cena, a
c) mať jeden z týchto dvoch formátov:

4. V prípade vnoreného zobrazenia je postupnosť zobrazenia štítka na obrazovke takáto:
a) obrázok uvedený v bode 3 tejto prílohy sa zobrazí na mechanizme zobrazovania v blízkosti ceny výrobku;
b) obrázok má formu prepojenia na štítok;
c) štítok sa zobrazí po kliknutí myšou, ukázaní kurzorom myši alebo roztvorení obrázka ťuknutím na dotykovej
obrazovke;
d) štítok sa zobrazí ako kontextové okno, nová karta, nová stránka alebo vložená obrazovka;
e) na zväčšenie štítka na dotykovej obrazovke platia pravidlá daného zariadenia pre zväčšovanie na dotykovej obra
zovke;
f) štítok sa prestane zobrazovať prostredníctvom možnosti 'zatvoriť' alebo iného štandardného mechanizmu zatvo
renia;
g) alternatívny text pre obrázok, ktorý sa zobrazí pri neúspešnom zobrazení štítka, obsahuje triedu energetickej účin
nosti výrobku v rovnakej veľkosti písma, ako je veľkosť písma, ktorou je uvedená cena.
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5. Príslušný informačný list výrobku, ktorý dodávatelia sprístupňujú v súlade s článkom 3 písm. g), sa zobrazuje na
mechanizme zobrazovania v blízkosti ceny výrobku. Informačný list výrobku musí byť taký veľký, aby bol zreteľne
viditeľný a čitateľný. Informačný list výrobku sa môže zobrazovať použitím vnoreného zobrazenia a v takom prípade
musí byť na odkaze použitom na prístup k informačnému listu zreteľne a čitateľne uvedené ‚Informačný list výrobku‘.
Ak sa použije vnorené zobrazenie, informačný list výrobku sa zobrazí po prvom kliknutí myšou, ukázaní kurzorom
myši alebo roztvorení odkazu ťuknutím na dotykovej obrazovke.“
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PRÍLOHA III

Zmeny príloh k delegovanému nariadeniu (EÚ) č. 1061/2010
Dopĺňa sa táto príloha VIII:
„PRÍLOHA VIII

Informácie poskytované v prípade predaja, prenájmu alebo predaja na splátky cez internet
1. Na účely bodov 2 až 5 tejto prílohy sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:
a) ‚mechanizmus zobrazovania‘ je akákoľvek obrazovka vrátane dotykovej obrazovky alebo iná vizuálna technológia
použitá na zobrazenie internetového obsahu používateľom;
b) ‚vnorené zobrazenie‘ je vizuálne rozhranie, v ktorom sa obrázok alebo súbor údajov sprístupní po kliknutí myšou,
ukázaní kurzorom myši alebo roztvorení iného obrázka alebo súboru údajov ťuknutím na dotykovej obrazovke;
c) ‚dotyková obrazovka‘ je obrazovka reagujúca na dotyk, napríklad obrazovka tabletového počítača, počítača typu
slate alebo smartfónu;
d) ‚alternatívny text‘ je text uvedený ako alternatíva k obrázku, ktorá umožňuje zobrazenie informácií v inej ako
grafickej forme v prípade, že zobrazovacie zariadenia nedokážu vykresliť obrázok, alebo ako pomôcka pre dostup
nosť, napríklad ako vstupná informácia pre aplikácie hlasovej syntézy.
2. Príslušný štítok, ktorý dodávatelia sprístupňujú v súlade s článkom 3 písm. f), sa zobrazuje na mechanizme zobrazo
vania v blízkosti ceny výrobku. Štítok musí byť taký veľký, aby bol zreteľne viditeľný a čitateľný, pričom jeho veľkosť
musí byť primeraná veľkosti uvedenej v bode 2 prílohy I. Štítok sa môže zobrazovať použitím vnoreného zobrazenia
a v takom prípade musí byť obrázok použitý na prístup k štítku v súlade so špecifikáciami stanovenými v bode 3
tejto prílohy. Ak sa použije vnorené zobrazenie, štítok sa zobrazí po prvom kliknutí myšou, ukázaní kurzorom myši
alebo roztvorení obrázka ťuknutím na dotykovej obrazovke.
3. Obrázok použitý na prístup k štítku v prípade vnoreného zobrazenia musí:
a) byť šípka vo farbe zodpovedajúcej triede energetickej účinnosti výrobku na štítku;
b) označovať na šípke triedu energetickej účinnosti výrobku bielou farbou v rovnakej veľkosti písma, ako je veľkosť
písma, ktorou je uvedená cena, a
c) mať jeden z týchto dvoch formátov:

4. V prípade vnoreného zobrazenia je postupnosť zobrazenia štítka na obrazovke takáto:
a) obrázok uvedený v bode 3 tejto prílohy sa zobrazí na mechanizme zobrazovania v blízkosti ceny výrobku;
b) obrázok má formu prepojenia na štítok;
c) štítok sa zobrazí po kliknutí myšou, ukázaní kurzorom myši alebo roztvorení obrázka ťuknutím na dotykovej
obrazovke;
d) štítok sa zobrazí ako kontextové okno, nová karta, nová stránka alebo vložená obrazovka;
e) na zväčšenie štítka na dotykovej obrazovke platia pravidlá daného zariadenia pre zväčšovanie na dotykovej obra
zovke;
f) štítok sa prestane zobrazovať pomocou možnosti 'zatvoriť' alebo iného štandardného mechanizmu zatvorenia;
g) alternatívny text pre obrázok, ktorý sa zobrazí pri neúspešnom zobrazení štítka, obsahuje triedu energetickej účin
nosti výrobku v rovnakej veľkosti písma, ako je veľkosť písma, ktorou je uvedená cena.
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5. Príslušný informačný list, ktorý dodávatelia sprístupňujú v súlade s článkom 3 písm. g), sa zobrazuje na mechanizme
zobrazovania v blízkosti ceny výrobku. Informačný list výrobku musí byť taký veľký, aby bol zreteľne viditeľný a čita
teľný. Informačný list výrobku sa môže zobrazovať použitím vnoreného zobrazenia a v takom prípade musí byť na
odkaze použitom na prístup k informačnému listu zreteľne a čitateľne uvedené ‚Informačný list výrobku‘. Ak sa
použije vnorené zobrazenie, informačný list výrobku sa zobrazí po prvom kliknutí myšou, ukázaní kurzorom myši
alebo roztvorení odkazu ťuknutím na dotykovej obrazovke.“
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PRÍLOHA IV

Zmeny príloh k delegovanému nariadeniu (EÚ) č. 10629/2010
Dopĺňa sa táto príloha IX:
„PRÍLOHA IX

Informácie poskytované v prípade predaja, prenájmu alebo predaja na splátky cez internet
1. Na účely bodov 2 až 5 tejto prílohy sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:
a) ‚mechanizmus zobrazovania‘ je akákoľvek obrazovka vrátane dotykovej obrazovky alebo iná vizuálna technológia
použitá na zobrazovanie internetového obsahu používateľom;
b) ‚vnorené zobrazenie‘ je vizuálne rozhranie, v ktorom sa obrázok alebo súbor údajov sprístupní po kliknutí myšou,
ukázaní kurzorom myši alebo roztvorení iného obrázka alebo súboru údajov ťuknutím na dotykovej obrazovke;
c) ‚dotyková obrazovka‘ je obrazovka reagujúca na dotyk, napríklad obrazovka tabletového počítača, počítača typu
slate alebo smartfónu;
d) ‚alternatívny text‘ je text uvedený ako alternatíva k obrázku, ktorá umožňuje zobrazenie informácií v inej ako
grafickej forme v prípade, že zobrazovacie zariadenia nedokážu vykresliť obrázok, alebo ako pomôcka pre dostup
nosť, napríklad ako vstupná informácia pre aplikácie hlasovej syntézy.
2. Príslušný štítok, ktorý dodávatelia sprístupňujú v súlade s článkom 3 ods. 1 písm. f), sa zobrazuje na mechanizme
zobrazovania v blízkosti ceny výrobku v súlade s časovým plánom stanoveným v článku 3 ods. 3. Štítok musí byť
taký veľký, aby bol zreteľne viditeľný a čitateľný, pričom jeho veľkosť musí byť primeraná veľkosti uvedenej v bode 5
prílohy V. Štítok sa môže zobrazovať použitím vnoreného zobrazenia a v takom prípade musí byť obrázok použitý
na prístup k štítku v súlade so špecifikáciami stanovenými v bode 3 tejto prílohy. Ak sa použije vnorené zobrazenie,
štítok sa zobrazí po prvom kliknutí myšou, ukázaní kurzorom myši alebo roztvorení obrázka ťuknutím na dotykovej
obrazovke.
3. Obrázok použitý na prístup k štítku v prípade vnoreného zobrazenia musí:
a) byť šípka vo farbe zodpovedajúcej triede energetickej účinnosti výrobku na štítku;
b) označovať na šípke triedu energetickej účinnosti výrobku bielou farbou v rovnakej veľkosti písma, ako je veľkosť
písma, ktorou je uvedená cena, a
c) mať jeden z týchto dvoch formátov:

4. V prípade vnoreného zobrazenia je postupnosť zobrazenia štítka na obrazovke takáto:
a) obrázok uvedený v bode 3 tejto prílohy sa zobrazí na mechanizme zobrazovania v blízkosti ceny výrobku;
b) obrázok má formu prepojenia na štítok;
c) štítok sa zobrazí po kliknutí myšou, ukázaní kurzorom myši alebo roztvorení obrázka ťuknutím na dotykovej
obrazovke;
d) štítok sa zobrazí ako kontextové okno, nová karta, nová stránka alebo vložená obrazovka;
e) na zväčšenie štítka na dotykovej obrazovke platia pravidlá daného zariadenia pre zväčšovanie na dotykovej obra
zovke;
f) štítok sa prestane zobrazovať pomocou možnosti 'zatvoriť' alebo iného štandardného mechanizmu zatvorenia;
g) alternatívny text pre obrázok, ktorý sa zobrazí pri neúspešnom zobrazení štítka, obsahuje triedu energetickej účin
nosti výrobku v rovnakej veľkosti písma, ako je veľkosť písma, ktorou je uvedená cena.
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5. Príslušný informačný list, ktorý dodávatelia sprístupňujú v súlade s článkom 3 ods. 1 písm. g), sa zobrazuje na
mechanizme zobrazovania v blízkosti ceny výrobku. Informačný list výrobku musí byť taký veľký, aby bol zreteľne
viditeľný a čitateľný. Informačný list výrobku sa môže zobrazovať použitím vnoreného zobrazenia a v takom prípade
musí byť na odkaze použitom na prístup k informačnému listu zreteľne a čitateľne uvedené ‚Informačný list výrobku‘.
Ak sa použije vnorené zobrazenie, informačný list výrobku sa zobrazí po prvom kliknutí myšou, ukázaní kurzorom
myši alebo roztvorení odkazu ťuknutím na dotykovej obrazovke.“
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PRÍLOHA V

Zmeny príloh k delegovanému nariadeniu (EÚ) č. 626/2011
Dopĺňa sa táto príloha IX:
„PRÍLOHA IX

Informácie poskytované v prípade predaja, prenájmu alebo predaja na splátky cez internet
1. Na účely bodov 2 až 5 tejto prílohy sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:
a) ‚mechanizmus zobrazovania‘ je akákoľvek obrazovka vrátane dotykovej obrazovky alebo iná vizuálna technológia
použitá na zobrazovanie internetového obsahu používateľom;
b) ‚vnorené zobrazenie‘ je vizuálne rozhranie, v ktorom sa obrázok alebo súbor údajov sprístupní po kliknutí myšou,
ukázaní kurzorom myši alebo roztvorení iného obrázka alebo súboru údajov ťuknutím na dotykovej obrazovke;
c) ‚dotyková obrazovka‘ je obrazovka reagujúca na dotyk, napríklad obrazovka tabletového počítača, počítača typu
slate alebo smartfónu;
d) ‚alternatívny text‘ je text uvedený ako alternatíva k obrázku, ktorá umožňuje zobrazenie informácií v inej ako
grafickej forme v prípade, že zobrazovacie zariadenia nedokážu vykresliť obrázok, alebo ako pomôcka pre dostup
nosť, napríklad ako vstupná informácia pre aplikácie hlasovej syntézy.
2. Príslušný štítok, ktorý dodávatelia sprístupňujú v súlade s článkom 3 ods. 1 písm. h), sa zobrazuje na mechanizme
zobrazovania v blízkosti ceny výrobku v súlade s časovým plánom stanoveným v článku 3 ods. 4 až 6. Štítok musí
byť taký veľký, aby bol zreteľne viditeľný a čitateľný, pričom jeho veľkosť musí byť primeraná veľkosti uvedenej
v prílohe III. Štítok sa môže zobrazovať použitím vnoreného zobrazenia a v takom prípade musí byť obrázok použitý
na prístup k štítku v súlade so špecifikáciami stanovenými v bode 3 tejto prílohy. Ak sa použije vnorené zobrazenie,
štítok sa zobrazí po prvom kliknutí myšou, ukázaní kurzorom myši alebo roztvorení obrázka ťuknutím na dotykovej
obrazovke.
3. Obrázok použitý na prístup k štítku v prípade vnoreného zobrazenia musí:
a) byť šípka vo farbe zodpovedajúcej triede energetickej účinnosti výrobku na štítku;
b) označovať na šípke triedu energetickej účinnosti výrobku bielou farbou v rovnakej veľkosti písma, ako je veľkosť
písma, ktorou je uvedená cena; a
c) mať jeden z týchto dvoch formátov:

4. V prípade vnoreného zobrazenia je postupnosť zobrazenia štítka na obrazovke takáto:
a) obrázok uvedený v bode 3 tejto prílohy sa zobrazí na mechanizme zobrazovania v blízkosti ceny výrobku;
b) obrázok má formu prepojenia na štítok;
c) štítok sa zobrazí po kliknutí myšou, ukázaní kurzorom myši alebo roztvorení obrázka ťuknutím na dotykovej
obrazovke;
d) štítok sa zobrazí ako kontextové okno, nová karta, nová stránka alebo vložená obrazovka;
e) na zväčšenie štítka na dotykovej obrazovke platia pravidlá daného zariadenia pre zväčšovanie na dotykovej obra
zovke;
f) štítok sa prestane zobrazovať pomocou možnosti 'zatvoriť' alebo iného štandardného mechanizmu zatvorenia;
g) alternatívny text pre obrázok, ktorý sa zobrazí pri neúspešnom zobrazení štítka, obsahuje triedu energetickej účin
nosti výrobku v rovnakej veľkosti písma, ako je veľkosť písma, ktorou je uvedená cena.
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5. Príslušný informačný list, ktorý dodávatelia sprístupňujú v súlade s článkom 3 ods. 1 písm. i), sa zobrazuje na mecha
nizme zobrazovania v blízkosti ceny výrobku. Informačný list výrobku musí byť taký veľký, aby bol zreteľne vidi
teľný a čitateľný. Informačný list výrobku sa môže zobrazovať použitím vnoreného zobrazenia a v takom prípade
musí byť na odkaze použitom na prístup k informačnému listu zreteľne a čitateľne uvedené ‚Informačný list výrobku‘.
Ak sa použije vnorené zobrazenie, informačný list výrobku sa zobrazí po prvom kliknutí myšou, ukázaní kurzorom
myši alebo roztvorení odkazu ťuknutím na dotykovej obrazovke.“
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PRÍLOHA VI

Zmeny príloh k delegovanému nariadeniu (EÚ) č. 392/2012
Dopĺňa sa táto príloha VIII:
„PRÍLOHA VIII

Informácie poskytované v prípade predaja, prenájmu alebo predaja na splátky cez internet
1. Na účely bodov 2 až 5 tejto prílohy sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:
a) ‚mechanizmus zobrazovania‘ je akákoľvek obrazovka vrátane dotykovej obrazovky alebo iná vizuálna technológia
použitá na zobrazovanie internetového obsahu používateľom;
b) ‚vnorené zobrazenie‘ je vizuálne rozhranie, v ktorom sa obrázok alebo súbor údajov sprístupní po kliknutí myšou,
ukázaní kurzorom myši alebo roztvorení iného obrázka alebo súboru údajov ťuknutím na dotykovej obrazovke;
c) ‚dotyková obrazovka‘ je obrazovka reagujúca na dotyk, napríklad obrazovka tabletového počítača, počítača typu
slate alebo smartfónu;
d) ‚alternatívny text‘ je text uvedený ako alternatíva k obrázku, ktorá umožňuje zobrazenie informácií v inej ako
grafickej forme v prípade, že zobrazovacie zariadenia nedokážu vykresliť obrázok, alebo ako pomôcka pre dostup
nosť, napríklad ako vstupná informácia pre aplikácie hlasovej syntézy.
2. Príslušný štítok, ktorý dodávatelia sprístupňujú v súlade s článkom 3 písm. f), sa zobrazuje na mechanizme zobrazo
vania v blízkosti ceny výrobku. Štítok musí byť taký veľký, aby bol zreteľne viditeľný a čitateľný, pričom jeho veľkosť
musí byť primeraná veľkosti uvedenej v bode 4 prílohy I. Štítok sa môže zobrazovať použitím vnoreného zobrazenia
a v takom prípade musí byť obrázok použitý na prístup k štítku v súlade so špecifikáciami stanovenými v bode 3
tejto prílohy. Ak sa použije vnorené zobrazenie, štítok sa zobrazí po prvom kliknutí myšou, ukázaní kurzorom myši
alebo roztvorení obrázka ťuknutím na dotykovej obrazovke.
3. Obrázok použitý na prístup k štítku v prípade vnoreného zobrazenia musí:
a) byť šípka vo farbe zodpovedajúcej triede energetickej účinnosti výrobku na štítku;
b) označovať na šípke triedu energetickej účinnosti výrobku bielou farbou v rovnakej veľkosti písma, ako je veľkosť
písma, ktorou je uvedená cena, a
c) mať jeden z týchto dvoch formátov:

4. V prípade vnoreného zobrazenia je postupnosť zobrazenia štítka na obrazovke takáto:
a) obrázok uvedený v bode 3 tejto prílohy sa zobrazí na mechanizme zobrazovania v blízkosti ceny výrobku;
b) obrázok má formu prepojenia na štítok;
c) štítok sa zobrazí po kliknutí myšou, ukázaní kurzorom myši alebo otvorení obrázka ťuknutím na dotykovej obra
zovke;
d) štítok sa zobrazí ako kontextové okno, nová karta, nová stránka alebo vložená obrazovka;
e) na zväčšenie štítka na dotykovej obrazovke platia pravidlá daného zariadenia pre zväčšovanie na dotykovej obra
zovke;
f) štítok sa prestane zobrazovať pomocou možnosti 'zatvoriť' alebo iného štandardného mechanizmu zatvorenia;
g) alternatívny text pre obrázok, ktorý sa zobrazí pri neúspešnom zobrazení štítka, obsahuje triedu energetickej účin
nosti výrobku v rovnakej veľkosti písma, ako je veľkosť písma, ktorou je uvedená cena.
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5. Príslušný informačný list, ktorý dodávatelia sprístupňujú v súlade s článkom 3 písm. g), sa zobrazuje na mechanizme
zobrazovania v blízkosti ceny výrobku. Informačný list výrobku musí byť taký veľký, aby bol zreteľne viditeľný a čita
teľný. Informačný list výrobku sa môže zobrazovať použitím vnoreného zobrazenia a v takom prípade musí byť na
odkaze použitom na prístup k informačnému listu zreteľne a čitateľne uvedené ‚Informačný list výrobku‘. Ak sa
použije vnorené zobrazenie, informačný list výrobku sa zobrazí po prvom kliknutí myšou, ukázaní kurzorom myši
alebo roztvorení odkazu ťuknutím na dotykovej obrazovke.“
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PRÍLOHA VII

Zmeny príloh k delegovanému nariadeniu (EÚ) č. 874/2012
Dopĺňa sa táto príloha VIII:
„PRÍLOHA VIII

Informácie poskytované v prípade predaja, prenájmu alebo predaja na splátky cez internet
1. Na účely bodov 2 až 4 tejto prílohy sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:
a) ‚mechanizmus zobrazovania‘ je akákoľvek obrazovka vrátane dotykovej obrazovky alebo iná vizuálna technológia
použitá na zobrazovanie internetového obsahu používateľom;
b) ‚vnorené zobrazenie‘ je vizuálne rozhranie, v ktorom sa obrázok alebo súbor údajov sprístupní po kliknutí myšou,
ukázaní kurzorom myši alebo roztvorením iného obrázka alebo súboru údajov ťuknutím na dotykovej obrazovke;
c) ‚dotyková obrazovka‘ je obrazovka reagujúca na dotyk, napríklad obrazovka tabletového počítača, počítača typu
slate alebo smartfónu;
d) ‚alternatívny text‘ je text uvedený ako alternatíva k obrázku, ktorá umožňuje zobrazenie informácií v inej ako
grafickej forme v prípade, že zobrazovacie zariadenia nedokážu vykresliť obrázok, alebo ako pomôcka pre dostup
nosť, napríklad ako vstupná informácia pre aplikácie hlasovej syntézy.
2. Príslušný štítok, ktorý dodávatelia sprístupňujú v súlade s článkom 3 ods. 1 písm. f) alebo článkom 3 ods. 2 písm. e),
sa zobrazuje na mechanizme zobrazovania v blízkosti ceny výrobku. Štítok musí byť taký veľký, aby bol zreteľne
viditeľný a čitateľný, pričom jeho veľkosť musí byť primeraná veľkosti uvedenej v prílohe I. Štítok sa môže zobra
zovať použitím vnoreného zobrazenia a v takom prípade musí byť obrázok použitý na prístup k štítku v súlade
so špecifikáciami stanovenými v bode 3 tejto prílohy. Ak sa použije vnorené zobrazenie, štítok sa zobrazí po prvom
kliknutí myšou, ukázaní kurzorom myši alebo roztvorení obrázka ťuknutím na dotykovej obrazovke.
3. Obrázok použitý na prístup k štítku v prípade vnoreného zobrazenia musí:
a) byť šípka vo farbe zodpovedajúcej triede energetickej účinnosti výrobku na štítku;
b) označovať na šípke triedu energetickej účinnosti výrobku bielou farbou v rovnakej veľkosti písma, ako je veľkosť
písma, ktorou je uvedená cena, a
c) mať jeden z týchto dvoch formátov:

4. V prípade vnoreného zobrazenia je postupnosť zobrazenia štítka na obrazovke takáto:
a) obrázok uvedený v bode 3 tejto prílohy sa zobrazí na mechanizme zobrazovania v blízkosti ceny výrobku;
b) obrázok má formu prepojenia na štítok;
c) štítok sa zobrazí po kliknutí myšou, ukázaní kurzorom myši alebo otvorení obrázka ťuknutím na dotykovej obra
zovke;
d) štítok sa zobrazí ako kontextové okno, nová karta, nová stránka alebo vložená obrazovka;
e) na zväčšenie štítka na dotykovej obrazovke platia pravidlá daného zariadenia pre zväčšovanie na dotykovej obra
zovke;
f) štítok sa prestane zobrazovať pomocou možnosti ‚zatvoriť‘ alebo iného štandardného mechanizmu zatvorenia;
g) alternatívny text pre obrázok, ktorý sa zobrazí pri neúspešnom zobrazení štítka, obsahuje triedu energetickej účin
nosti výrobku v rovnakej veľkosti písma, ako je veľkosť písma, ktorou je uvedená cena.“
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PRÍLOHA VIII

Zmeny príloh k delegovanému nariadeniu (EÚ) č. 665/2013
Dopĺňa sa táto príloha VII:
„PRÍLOHA VII

Informácie poskytované v prípade predaja, prenájmu alebo predaja na splátky cez internet
1. Na účely bodov 2 až 5 tejto prílohy sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:
a) ‚mechanizmus zobrazovania‘ je akákoľvek obrazovka vrátane dotykovej obrazovky alebo iná vizuálna technológia
použitá na zobrazovanie internetového obsahu používateľom;
b) ‚vnorené zobrazenie‘ je vizuálne rozhranie, v ktorom sa obrázok alebo súbor údajov sprístupní po kliknutí myšou,
ukázaní kurzorom myši alebo roztvorení iného obrázka alebo súboru údajov ťuknutím na dotykovej obrazovke;
c) ‚dotyková obrazovka‘ je obrazovka reagujúca na dotyk, napríklad obrazovka tabletového počítača, počítača typu
slate alebo smartfónu;
d) ‚alternatívny text‘ je text uvedený ako alternatíva k obrázku, ktorá umožňuje zobrazenie informácií v inej ako
grafickej forme v prípade, že zobrazovacie zariadenia nedokážu vykresliť obrázok, alebo ako pomôcka pre dostup
nosť, napríklad ako vstupná informácia pre aplikácie hlasovej syntézy.
2. Príslušný štítok, ktorý dodávatelia sprístupňujú v súlade s článkom 3 ods. 1 písm. f), sa zobrazuje na mechanizme
zobrazovania v blízkosti ceny výrobku v súlade s časovým plánom stanoveným v článku 3 ods. 2. Štítok musí byť
taký veľký, aby bol zreteľne viditeľný a čitateľný, pričom jeho veľkosť musí byť primeraná veľkosti uvedenej v bode 3
prílohy II. Štítok sa môže zobrazovať použitím vnoreného zobrazenia a v takom prípade musí byť obrázok použitý
na prístup k štítku v súlade so špecifikáciami stanovenými v bode 3 tejto prílohy. Ak sa použije vnorené zobrazenie,
štítok sa zobrazí po prvom kliknutí myšou, ukázaní kurzorom myši alebo roztvorení obrázka ťuknutím na dotykovej
obrazovke.
3. Obrázok použitý na prístup k štítku v prípade vnoreného zobrazenia musí:
a) byť šípka vo farbe zodpovedajúcej triede energetickej účinnosti výrobku na štítku;
b) označovať na šípke triedu energetickej účinnosti výrobku bielou farbou v rovnakej veľkosti písma, ako je veľkosť
písma, ktorou je uvedená cena, a
c) mať jeden z týchto dvoch formátov:

4. V prípade vnoreného zobrazenia je postupnosť zobrazenia štítka na obrazovke takáto:
a) obrázok uvedený v bode 3 tejto prílohy sa zobrazí na mechanizme zobrazovania v blízkosti ceny výrobku;
b) obrázok má formu prepojenia na štítok;
c) štítok sa zobrazí po kliknutí myšou, ukázaní kurzorom myši alebo roztvorení obrázka ťuknutím na dotykovej
obrazovke;
d) štítok sa zobrazí ako kontextové okno, nová karta, nová stránka alebo vložená obrazovka;
e) na zväčšenie štítka na dotykovej obrazovke platia pravidlá daného zariadenia pre zväčšovanie na dotykovej obra
zovke;
f) štítok sa prestane zobrazovať pomocou možnosti 'zatvoriť' alebo iného štandardného mechanizmu zatvorenia;
g) alternatívny text pre obrázok, ktorý sa zobrazí pri neúspešnom zobrazení štítka, obsahuje triedu energetickej účin
nosti výrobku v rovnakej veľkosti písma, ako je veľkosť písma, ktorou je uvedená cena.
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5. Príslušný informačný list výrobku, ktorý dodávatelia sprístupňujú v súlade s článkom 3 ods. 1 písm. g), sa zobrazuje
na mechanizme zobrazovania v blízkosti ceny výrobku. Informačný list výrobku musí byť taký veľký, aby bol
zreteľne viditeľný a čitateľný. Informačný list výrobku sa môže zobrazovať použitím vnoreného zobrazenia a v takom
prípade musí byť na odkaze použitom na prístup k informačnému listu zreteľne a čitateľne uvedené ‚Informačný list
výrobku‘. Ak sa použije vnorené zobrazenie, informačný list výrobku sa zobrazí po prvom kliknutí myšou, ukázaní
kurzorom myši alebo roztvorení odkazu ťuknutím na dotykovej obrazovke.“
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PRÍLOHA IX

Zmeny príloh k delegovanému nariadeniu (EÚ) č. 811/2013
a) V prílohe VI sa názov nahrádza takto:
„Informácie poskytované v prípadoch, keď nemožno očakávať, že konečný používateľ uvidí zobrazovaný
výrobok vystavený, okrem vystavenia na internete“.
b) Dopĺňa sa táto príloha IX:
„PRÍLOHA IX

Informácie poskytované v prípade predaja, prenájmu alebo predaja na splátky cez internet
1. Na účely bodov 2 až 5 tejto prílohy sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:
a) ‚mechanizmus zobrazovania‘ je akákoľvek obrazovka vrátane dotykovej obrazovky alebo iná vizuálna technológia
použitá na zobrazenie internetového obsahu používateľom;
b) ‚vnorené zobrazenie‘ je vizuálne rozhranie, v ktorom sa obrázok alebo súbor údajov sprístupní po kliknutí myšou,
ukázaní kurzorom myši alebo roztvorení iného obrázka alebo súboru údajov ťuknutím na dotykovej obrazovke;
c) ‚dotyková obrazovka‘ je obrazovka reagujúca na dotyk, napríklad obrazovka tabletového počítača, počítača typu
slate alebo smartfónu;
d) ‚alternatívny text‘ je text uvedený ako alternatíva k obrázku, ktorá umožňuje zobrazenie informácií v inej ako
grafickej forme v prípade, že zobrazovacie zariadenia nedokážu vykresliť obrázok, alebo ako pomôcka pre dostup
nosť, napríklad ako vstupná informácia pre aplikácie hlasovej syntézy.
2. Príslušný štítok, ktorý dodávatelia sprístupňujú v súlade s článkom 3 alebo v prípade zostavy podľa vhodnosti riadne
vyplnený na základe štítka a informačných listov poskytnutých dodávateľmi v súlade s článkom 3, sa zobrazuje na
mechanizme zobrazovania v blízkosti ceny výrobku alebo zostavy v súlade s časovým plánom stanoveným v článku 3.
Ak sa zobrazuje výrobok aj zostava, ale cena sa uvádza len pre zostavu, zobrazuje sa len štítok zostavy. Štítok musí
byť taký veľký, aby bol zreteľne viditeľný a čitateľný, pričom jeho veľkosť musí byť primeraná veľkosti uvedenej
v prílohe III. Štítok sa môže zobrazovať použitím vnoreného zobrazenia a v takom prípade musí byť obrázok použitý
na prístup k štítku v súlade so špecifikáciami stanovenými v bode 3 tejto prílohy. Ak sa použije vnorené zobrazenie,
štítok sa zobrazí po prvom kliknutí myšou, ukázaní kurzorom myši alebo roztvorení obrázka ťuknutím na dotykovej
obrazovke.
3. Obrázok použitý na prístup k štítku v prípade vnoreného zobrazenia musí:
a) byť šípka vo farbe zodpovedajúcej triede energetickej účinnosti výrobku alebo zostavy na štítku;
b) označovať na šípke triedu energetickej účinnosti výrobku alebo zostavy bielou farbou v rovnakej veľkosti písma,
ako je veľkosť písma, ktorou je uvedená cena, a
c) mať jeden z týchto dvoch formátov:

4. V prípade vnoreného zobrazenia je postupnosť zobrazenia štítka na obrazovke takáto:
a) obrázok uvedený v bode 3 tejto prílohy sa zobrazí na mechanizme zobrazovania v blízkosti ceny výrobku alebo
zostavy;
b) obrázok má formu prepojenia na štítok;
c) štítok sa zobrazí po kliknutí myšou, ukázaní kurzorom myši alebo roztvorení obrázka ťuknutím na dotykovej
obrazovke;
d) štítok sa zobrazí ako kontextové okno, nová karta, nová stránka alebo vložená obrazovka;
e) na zväčšenie štítka na dotykovej obrazovke platia pravidlá daného zariadenia pre zväčšovanie na dotykovej obra
zovke;
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f) štítok sa prestane zobrazovať pomocou možnosti ‚zatvoriť‘ alebo iného štandardného mechanizmu zatvorenia;
g) alternatívny text pre obrázok, ktorý sa zobrazí pri neúspešnom zobrazení štítka, obsahuje triedu energetickej účin
nosti výrobku alebo zostavy v rovnakej veľkosti písma, ako je veľkosť písma, ktorou je uvedená cena.
5. Príslušný informačný list poskytnutý dodávateľmi v súlade s článkom 3 sa zobrazuje na mechanizme zobrazovania
v blízkosti ceny výrobku alebo zostavy. Informačný list výrobku musí byť taký veľký, aby bol zreteľne viditeľný a čita
teľný. Informačný list výrobku sa môže zobrazovať použitím vnoreného zobrazenia a v takom prípade musí byť na
odkaze použitom na prístup k informačnému listu zreteľne a čitateľne uvedené ‚Informačný list výrobku‘. Ak sa
použije vnorené zobrazenie, informačný list výrobku sa zobrazí po prvom kliknutí myšou, ukázaní kurzorom myši
alebo roztvorení odkazu ťuknutím na dotykovej obrazovke.“
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PRÍLOHA X

Zmeny príloh k delegovanému nariadeniu (EÚ) č. 812/2013
a) V prílohe VI sa názov nahrádza takto:
„Informácie poskytované v prípadoch, keď nemožno očakávať, že konečný používateľ uvidí zobrazovaný
výrobok vystavený, okrem vystavenia na internete“.
b) Dopĺňa sa táto príloha X:
„PRÍLOHA X

Informácie poskytované v prípade predaja, prenájmu alebo predaja na splátky cez internet
1. Na účely bodov 2 až 5 tejto prílohy sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:
a) ‚mechanizmus zobrazovania‘ je akákoľvek obrazovka vrátane dotykovej obrazovky alebo iná vizuálna technológia
použitá na zobrazovanie internetového obsahu používateľom;
b) ‚vnorené zobrazenie‘ je vizuálne rozhranie, v ktorom sa obrázok alebo súbor údajov sprístupní po kliknutí myšou,
ukázaní kurzorom myši alebo roztvorení obrázka alebo súboru údajov ťuknutím na dotykovej obrazovke;
c) ‚dotyková obrazovka‘ je obrazovka reagujúca na dotyk, napríklad obrazovka tabletového počítača, počítača typu
slate alebo smartfónu;
d) ‚alternatívny text‘ je text uvedený ako alternatíva k obrázku, ktorá umožňuje zobrazenie informácií v inej ako
grafickej forme v prípade, že zobrazovacie zariadenia nedokážu vykresliť obrázok, alebo ako pomôcka pre dostup
nosť, napríklad ako vstupná informácia pre aplikácie hlasovej syntézy.
2. Príslušný štítok, ktorý dodávatelia sprístupňujú v súlade s článkom 3 alebo v prípade zostavy podľa vhodnosti riadne
vyplnený na základe štítka a informačných listov poskytnutých dodávateľmi v súlade s článkom 3, sa zobrazuje na
mechanizme zobrazovania v blízkosti ceny výrobku alebo zostavy v súlade s časovým plánom stanoveným v článku 3.
Ak sa zobrazuje výrobok aj zostava, ale cena sa uvádza len pre zostavu, zobrazuje sa len štítok zostavy. Štítok musí
byť taký veľký, aby bol zreteľne viditeľný a čitateľný, pričom jeho veľkosť musí byť primeraná veľkosti uvedenej
v prílohe III. Štítok sa môže zobrazovať použitím vnoreného zobrazenia a v takom prípade musí byť obrázok použitý
na prístup k štítku v súlade so špecifikáciami stanovenými v bode 3 tejto prílohy. Ak sa použije vnorené zobrazenie,
štítok sa zobrazí po prvom kliknutí myšou, ukázaní kurzorom myši alebo roztvorení obrázka ťuknutím na dotykovej
obrazovke.
3. Obrázok použitý na prístup k štítku v prípade vnoreného zobrazenia musí:
a) byť šípka vo farbe zodpovedajúcej triede energetickej účinnosti výrobku alebo zostavy na štítku;
b) označovať na šípke triedu energetickej účinnosti výrobku alebo zostavy bielou farbou v rovnakej veľkosti písma,
ako je veľkosť písma, ktorou je uvedená cena, a
c) mať jeden z týchto dvoch formátov:

4. V prípade vnoreného zobrazenia je postupnosť zobrazenia štítka na obrazovke takáto:
a) obrázok uvedený v bode 3 tejto prílohy sa zobrazí na mechanizme zobrazovania v blízkosti ceny výrobku;
b) obrázok má formu prepojenia na štítok;
c) štítok sa zobrazí po kliknutí myšou, ukázaní kurzorom myši alebo roztvorení obrázka ťuknutím na dotykovej
obrazovke;
d) štítok sa zobrazí ako kontextové okno, nová karta, nová stránka alebo vložená obrazovka;
e) na zväčšenie štítka na dotykovej obrazovke platia pravidlá daného zariadenia pre zväčšovanie na dotykovej obra
zovke;
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f) štítok sa prestane zobrazovať pomocou možnosti ‚zatvoriť‘ alebo iného štandardného mechanizmu zatvorenia;
g) alternatívny text pre obrázok, ktorý sa zobrazí pri neúspešnom zobrazení štítka, obsahuje triedu energetickej účin
nosti výrobku alebo zostavy v rovnakej veľkosti písma, ako je veľkosť písma, ktorou je uvedená cena.
5. Príslušný informačný list, ktorý dodávatelia sprístupňujú v súlade s článkom 3, sa zobrazuje na mechanizme zobrazo
vania v blízkosti ceny výrobku alebo zostavy. Informačný list výrobku musí byť taký veľký, aby bol zreteľne viditeľný
a čitateľný. Informačný list výrobku sa môže zobrazovať použitím vnoreného zobrazenia a v takom prípade musí byť
na odkaze použitom na prístup k informačnému listu zreteľne a čitateľne uvedené ‚Informačný list výrobku‘. Ak sa
použije vnorené zobrazenie, informačný list výrobku sa zobrazí po prvom kliknutí myšou, ukázaní kurzorom myši
alebo roztvorení odkazu ťuknutím na dotykovej obrazovke.“

