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COMUNICARE A COMISIEI 

privind aplicarea cerinţelor de etichetare energetică pentru afișajele electronice, 
mașinile de spălat rufe și mașinile de spălat și uscat rufe de uz casnic, aparatele 

frigorifice și mașinile de spălat vase de uz casnic, precum și privind aplicarea 
cerinţelor de proiectare ecologică referitoare la furnizarea de informaţii privind 

sursele de alimentare externe 

(Text cu relevanţă pentru SEE) 

(2020/C 182/02) 

Regulamentele delegate (UE) 2019/2013 (1), (UE) 2019/2014 (2), (UE) 2019/2016 (3) și 
(UE) 2019/2017 (4) ale Comisiei („Regulamentele privind etichetarea energetică”), 
adoptate în 2019, impun noi obligaţii în materie de etichetare pentru afișajele 
electronice, mașinile de spălat rufe de uz casnic, mașinile de spălat și uscat rufe de uz 
casnic, aparatele frigorifice și mașinile de spălat vase de uz casnic. Aceste 
regulamente se vor aplica de la 1 martie 2021, însă începând de la 1 noiembrie 2020 
furnizorii trebuie să pună la dispoziţie o etichetă reclasificată împreună cu produsele 
pe care le introduc pe piaţă și trebuie, de asemenea, să introducă în baza de date cu 
produse parametrii noilor fișe cu informaţii despre produse. 
Regulamentul (UE) 2019/1782 al Comisiei (5) privind cerinţele în materie de proiectare 
ecologică aplicabile surselor de alimentare externe se aplică de la 1 aprilie 2020 și 
stabilește noi cerinţe privind informaţiile care trebuie furnizate utilizatorilor finali, 
autorităţilor de supraveghere a pieţei și altor părţi interesate. Printre acestea se 
numără reproiectarea plăcuţelor de identificare aplicate pe echipamentele introduse 
pe piaţă. 
În multe state membre, fabricile și laboratoarele au fost închise din cauza pandemiei 
de COVID-19 sau și-au redus forţa de muncă și capacităţile. Este posibil ca acest lucru 
să facă dificilă, dacă nu chiar imposibilă, încercarea produselor de către producători 
și, prin urmare, obţinerea informaţiilor necesare pentru documentaţia tehnică sau 
pentru fișa cu informaţii despre produs și eticheta produsului, după caz. Lipsa cererii 
din cauza închiderii magazinelor înseamnă că în depozitele producătorilor se găsesc 
stocuri de produse cu etichetele actuale sau, în cazul surselor de alimentare externe, 
cu plăcuţele de identificare actuale. Aceste aspecte pot face imposibilă elaborarea și 
furnizarea de către producători a unei etichete reclasificate sau a unor noi plăcuţe de 

	

pagina 1

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020XC0602(01)&from=RO#ntr1-C_2020182RO.01000201-E0001
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020XC0602(01)&from=RO#ntr2-C_2020182RO.01000201-E0002
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020XC0602(01)&from=RO#ntr3-C_2020182RO.01000201-E0003
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020XC0602(01)&from=RO#ntr4-C_2020182RO.01000201-E0004
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020XC0602(01)&from=RO#ntr5-C_2020182RO.01000201-E0005


	

identificare pentru toate produsele introduse pe piaţă începând de la 1 noiembrie 
2020 sau, în cazul surselor de alimentare externe, de la 1 aprilie 2020, astfel cum 
prevede legislaţia. Se preconizează că această situaţie nu va dura multă vreme și ar 
trebui să fie în mare măsură soluţionată înainte de 1 martie 2021, în cazul etichetelor 
energetice (atunci când restul obligaţiilor din regulamentele respective vor deveni 
aplicabile), sau înainte de 1 octombrie 2020, în cazul surselor de alimentare externe. 
O serie de state membre au informat Comisia că sunt la curent cu dificultăţile cu care 
se confruntă industria și că înţeleg problemele cărora va trebui să le facă faţă 
industria pentru a se conforma obligaţiilor care îi revin. Diverse asociaţii industriale 
au contactat de asemenea Comisia, pentru a comunica dificultăţile întâmpinate. 
Respectarea legislaţiei de armonizare a Uniunii, precum Regulamentele privind 
proiectarea ecologică și etichetarea energetică, este monitorizată și asigurată prin 
intermediul supravegherii pieţei de către autorităţile de supraveghere a pieţei din 
statele membre, în conformitate cu articolul 7 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 
2017/1369 al Parlamentului European și al Consiliului (6) privind cadrul de etichetare 
energetică și cu articolele 11 și 14-20 din Regulamentul (UE) 2019/1020 al 
Parlamentului European și al Consiliului (7) privind supravegherea pieţei și 
conformitatea produselor. 
Având în vedere problemele care ar putea apărea în ceea ce privește respectarea 
obligaţiilor în materie de etichetare energetică, precum și a obligaţiilor în materie de 
proiectare ecologică referitoare la furnizarea de informaţii privind sursele de 
alimentare externe, Comisia prezintă o serie de consideraţii de care ar trebui să se 
ţină seama în contextul asigurării respectării acestor obligaţii. 
În primul rând, trebuie remarcat faptul că obligaţia autorităţilor de supraveghere a 
pieţei din statele membre de a monitoriza conformitatea este o sarcină permanentă 
și nu este legată de nicio dată specifică după ce încep să se aplice obligaţiile, la 1 
aprilie 2020 (pentru dispoziţiile privind proiectarea ecologică) și, respectiv, la 1 
noiembrie 2020 (pentru obligaţiile privind etichetarea energetică). 
În al doilea rând, în ceea ce privește asigurarea unei supravegheri eficace a pieţei, 
Comisia reamintește cerinţa prevăzută la articolul 14 alineatul (2) din Regulamentul 
(UE) 2019/1020 conform căreia autorităţile de supraveghere a pieţei trebuie să își 
exercite competenţele în mod eficient și eficace, în conformitate cu principiul 
proporţionalităţii. 
În al treilea rând, toate etichetele actuale din magazine vor trebui schimbate în orice 
caz cu etichete reclasificate în perioada 1-15 martie 2021, în conformitate cu articolul 
11 alineatul (13) din Regulamentul (UE) 2017/1369. 
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Comisia reamintește că nici Comisia, nici vreun stat membru individual nu are 
autoritatea de a suspenda un termen obligatoriu sau alte obligaţii stabilite în 
legislaţia Uniunii, cu excepţia cazului în care termenele sau obligaţiile ar urma să fie 
modificate prin intermediul procedurilor adecvate. 
Cu toate acestea, atunci când asigură aplicarea dreptului Uniunii, statele membre au 
obligaţia de a lua în considerare, în mod corespunzător, principiul proporţionalităţii. 
În acest context, atunci când statele membre aplică dreptul Uniunii și asigură 
respectarea obligaţiilor prevăzute de regulamentele relevante, ele sunt invitate să ia 
în considerare toate condiţiile următoare: 

Dacă autorităţile naţionale de supraveghere a pieţei – în conformitate cu aceste 
condiţii – nu impun respectarea obligaţiei de a furniza o etichetă reclasificată 
împreună cu produsul, în momentul introducerii sale pe piaţă, și de a introduce 
parametrii fișei cu informaţii despre produs în baza de date cu produse începând de 
la 1 noiembrie 2020, Comisia se va abţine de la lansarea unor proceduri de constatare 
a neîndeplinirii obligaţiilor, atât timp cât această neimpunere a respectării obligaţiilor 
nu depășește ceea ce este necesar și este limitată în timp de la 1 noiembrie 2020 la 1 
martie 2021, iar furnizorii pun la dispoziţia comercianţilor etichetele lipsă înainte de 1 
martie 2021. 
O abordare similară ar trebui să se aplice în cazul asigurării respectării cerinţelor în 
materie de proiectare ecologică referitoare la furnizarea de informaţii privind sursele 
de alimentare externe în temeiul Regulamentului (UE) 2019/1782, până la 1 
octombrie 2020. 

(1)  Regulamentul delegat (UE) 2019/2013 al Comisiei din 11 martie 2019 de completare a Regulamentului 
(UE) 2017/1369 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește etichetarea energetică a 
afișajelor electronice și de abrogare a Regulamentului delegat (UE) nr. 1062/2010 al Comisiei (JO L 315, 

5.12.2019, p. 1). 
(2)  Regulamentul delegat (UE) 2019/2014 al Comisiei din 11 martie 2019 de completare a Regulamentului 
(UE) 2017/1369 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește etichetarea energetică a 

— circumstanţele excepţionale și neprevăzute cauzate de criza provocată de pandemia de 
COVID-19, demonstrate de producători, care îi împiedică să respecte obligaţiile ce le revin în 
temeiul Regulamentelor privind etichetarea energetică;

— caracterul relativ limitat în timp al problemei, dată fiind perioada relativ scurtă de timp în 
care producătorii ar putea fi în măsură să introducă în continuare pe piaţă produse numai cu 
eticheta actuală;

— necesitatea ca producătorii să își poată introduce în continuare produsele pe piaţă, mai ales 
cele care sunt stocate în depozitele lor.
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mașinilor de spălat rufe de uz casnic și a mașinilor de spălat și uscat rufe de uz casnic și de abrogare a 
Regulamentului delegat (UE) nr. 1061/2010 al Comisiei și a Directivei 96/60/CE a Comisiei (JO L 315, 5.12.2019, 

p. 29). 
(3)  Regulamentul delegat (UE) 2019/2016 al Comisiei din 11 martie 2019 de completare a Regulamentului 
(UE) 2017/1369 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește etichetarea energetică a 
aparatelor frigorifice și de abrogare a Regulamentului delegat (UE) nr. 1060/2010 al Comisiei (JO L 315, 

5.12.2019, p. 102). 
(4)  Regulamentul delegat (UE) 2019/2017 al Comisiei din 11 martie 2019 de completare a Regulamentului 
(UE) 2017/1369 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește etichetarea energetică a 
mașinilor de spălat vase de uz casnic și de abrogare a Regulamentului delegat (UE) nr. 1059/2010 al 
Comisiei (JO L 315, 5.12.2019, p. 134). 
(5)  Regulamentul (UE) 2019/1782 al Comisiei din 1 octombrie 2019 de stabilire cerinţelor în materie de 
proiectare ecologică aplicabile surselor de alimentare externe în temeiul Directivei 2009/125/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 278/2009 al Comisiei (JO L 

272, 25.10.2019, p. 95). 
(6)  Regulamentul (UE) 2017/1369 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2017 de stabilire a 
unui cadru pentru etichetarea energetică și de abrogare a Directivei 2010/30/UE (JO L 198, 28.7.2017, p. 1). 
(7)  Regulamentul (UE) 2019/1020 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind 
supravegherea pieţei și conformitatea produselor și de modificare a Directivei 2004/42/CE și a 
Regulamentelor (CE) nr. 765/2008 și (UE) nr. 305/2011 (JO L 169, 25.6.2019, p. 1). 
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