
učinkovite izdelke, s 
čimer bodo zmanjšali 

stroške za energijo. 

NOVA
ENERGIJSKA 
NALEPKA

NOVA
ENERGIJSKA NALEPKA

POMIVALNI 
STROJI
PRALNI 
STROJI 

HLADILNIKI 
(vključno z vinskimi vitrinami)

ZASLONI
(vključno s televizijskimi in 
računalniškimi zasloni)

(hladilne naprave za uporabo v 
trgovinah in prodajni avtoma�)

KOMERCIALNI 
HLADILNIKI 

SVETILA

KLIMATSKE 
NAPRAVE IN 
VENTILATORJI

SUŠILNI STROJI

SESALNIKI

BOLJ JASNE
IN NATANČNE
INFORMACIJE...

Namen nove energijske nalepke je 
evropskim potrošnikom pomaga�, da bi: 

Ocenjeni letni prihranki zaradi 
novega načina označevanja:

...ZA BOLJ ZELENO
IN UČINKOVITO 
EVROPO

PREJ IN POTEM: 
NOVA LESTVICA

PREHODNO OBDOBJE

 

1.

2.

3.

4.

5.

9.

DOBAVITELJ

kupovali energijskoB.

               bolje razumeli,
kako energijsko učinkovit

je izdelek;

A.

150 milijonov 
ton ekvivalenta na�e
(kar je približno letna poraba 
primarne energije v Italiji) 

285 evrov 
na gospodinjstvo 
(pri stroških za energijo)

66 milijard evrov
za podjetja
(v dodatnih prihodkih)

OIL

€285 

September

2020

20211. marec

20231. marec

...PRIČAKOVANE PREDNOSTI 
• 
• večja ozaveščenost javnih naročnikov,

racionalizacija javnih izdatkov, 

• manjši vpliv na okolje,
spodbuda za inovacije.• 

Transition 
period

JAVNA NAROČILA: 
NOVA PRAVILA...

SKUPINE IZDELKOV

7.

8.
2022

1. junij

20221. januar

www.belt-project.eu

6.
20211. september

NEW

Energijski 
razredi

Vizualne informacije o
porabi vode in energije

Nova QR-koda z dodatnimi 
uradnimi (nekomercialnimi) 
informacijami s spleta

Vizualne informacije o 
lastnos�h izdelka

NOVA
LESTVICAA

B

C

D

E

F

G

STARA
LESTVICA

A++
A+++

A+
A
B
C
D
E

Septembra 2020 bo v 
vseh državah EU uveden nov 
sistem označevanja energi-
jskih razredov. Prva skupina 
izdelkov bo z novo energijsko 
nalepko označena marca 
2021, postopoma bo sledilo še 
preostalih osem skupin 
izdelkov.

Projekt BELT je prejel finančna sredstva raziskovalnega in inovacijskega 
programa Evropske unije Obzorje 2020; pogodba št. 847043. Vsebina 
prispevka odraža izključno stališča avtorja, ki niso nujno tudi stališča 
Evropske unije. EASME in Evropska komisija ne prevzemata 
nobene odgovornosti za kakršno koli uporabo teh informacij.

Izdelki so zdaj označeni z lestvico od A+++ 
(energijsko najbolj učinkovi� izdelki) do E 
(energijsko najmanj učinkovi� izdelki).

Razredov, označenih s plusi, ne bo več. 
Ostaja samo še lestvica od A do G. 

Razred A, razred energijsko najbolj učinkovi�h 
izdelkov, bo sprva prazen, kar pušča manevrski 
prostor za razvoj še bolj varčnih izdelkov.

V prehodnem obdobju bosta za 
vse izdelke na voljo tako stara 
kot tudi nova energijska 
nalepka. Od novembra 2020: 
vsi izdelki iz prve skupine, ki bodo 
potrošnikom na voljo na prodajnih mes�h, 
bodo morali bi� opremljeni z novo 
energijsko naepko.

V skladu z novimi pravili bodo 
morali bi� vsi izdelki, ki so 
predmet javnih naročil, 
opremljeni z novo 
energijsko nalepko.


