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Etichetă energetică unică „A-G” și o bază de date digitală pentru produse  

Pe 15 iulie 2015, Comisia Europeană a publicat propunerea sa de Directivă revizuită privind 

etichetarea energetică. 

Pentru a oferi consumatorilor informaţii mai clare cu privire la eficienţa energetică a produselor, 

clasificate în prezent în diferite scări de etichetare (de la A la G, de la A+++ la D etc.) şi a-i determina 

pe producători şi comercianţii cu amănuntul să respecte normele, Comisia Europeană propune un 

sistem de etichetare energetică revizuit care constă în: 

– O scară de etichetare energetică unică, de la A la G: reîntoarcerea la bine-cunoscuta şi eficienta 

scară de etichetare de la A la G, precum şi reclasificarea etichetelor existente pentru produsele 

eficiente din punct de vedere energetic; 

– o bază de date digitală pentru noile produse eficiente din punct de vedere energetic: toate 

produsele noi introduse pe piaţa UE să fie înregistrate într-o bază de date online, permiţând 

creşterea transparenţei şi simplificând supravegherea pieţei de către autorităţile naţionale. 

Această propunere este conformă cu principiul „eficienţei energetice înainte de toate” enunţat în 

strategia privind uniunea energetică. Obiectivul propunerii este de a face sistemul energetic al UE mai 

sustenabil graţie unor alegeri în cunoştinţă de cauză ale consumatorilor. 

 

Noutăţi sisteme de iluminare 

Comisia Europeană a publicat evaluarea de piață a lămpilor direcționale, care arată că becurile 

eficiente cu LED tip spot sunt disponibile, au preţuri accesibile, sunt echivalente în ceea ce privește 

funcționalitatea și compatibile cu echipamentele folosite între sursa de alimentare și lămpi. Prin 

urmare, sunt îndeplinite cerințele pentru punerea în aplicare a etapei 3 din “Regulamentul privind 

proiectarea ecologică nr. 1194/2012”. Etapa 3 va lăsa pe piață după septembrie 2016 numai becuri 

eficiente cu LED tip spot. 

 

 

 

 

Acest proiect a primit finanţare de la Programul 
de Cercetare şi Inovare al Uniunii Europene  - 
Orizont 2020, în conformitate cu acordul de 
finanţare nr 649647. 

 

 


