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lv Warszawie

2016 r' WojewodzkiInspektorat

zawartymi

Inspekcji Handlolvg

w Łodzi pzepr'owadz'ił w III kwartale 2016 r. kontr'ole piekamików i okapów na terenie województwa
łÓdzłiego'
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Piekarniki
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okapy objęto kontrolą
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w celu

dystrybrrtorów obowiązków informowanta
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d

etal i czne go

:

sprawdzenia wykonania przęz dostarł'cólv

zuŻyciu energii przez prodrrkty wykorzystujące

energię oraz przesrzegania pr'zez nich z'akazow określonych w:

ristawie

z 71

wrzęśnia 2012 r. o |nl'ornlou,ilniu o zuzycitł energii przez prodrłkty u,ykorzysttłjące

energię oł.uz 0 kontroli realizacji prlgrałnu znakau,anicl urządzeń bitłrowych (Dz' tJ. 'z 2012,
poz, 1Ż03, zpożn. zm.),

ą

rozpol.Ządzeniu delegowanym Kornisji

(UE) nr 6512014

t'tzzłpełnitłjącyrn clyrektywę Parlamełltu Europejskiego

i

z

31 ,01 .201 4

r.

Rady 2010i30/LrE w odniesieniu do

erykier e.fektywności energetycznei rl\a dt:mtlw3,c:h piekarni.kou'
Urz. UE LŻ9 z

dnia 1 pazdziernika 2013

i

akapow natLkuchennych 1Dz,

r')'

ogółcm w 7 placówkach sprawdzono 20 rł1'robow' w tym:

-

13 piekarnikÓw.

- 7 okapow.

|Jie stwierdzono nieprarvidłowości,

uS$LEI\IA KONTROLI
W toku kontroli

sprawdzono czrv c1ystrybutorzy lrmieszczają

w mieiscu widocznvm

na

prociuktach etykiety e1'ektywności energetyc'znej orar udostępniają uzytkc}Wnikor,vi koricowenru karty

tyclr

produkrów' zgodrrie

z przepisami usta\ły z

14 rvrześnia Ża12

r.

a infbrmawa'łliu' a zuzyciu energii przez procłukty w,ykorzystu.jcpe energię 0ruZ O kanlra/i retlli:ucji
'z201Ż.poz,12a3,zpoź'n' znr.). weclług wzol'Ólv
programLl znakovlania ryządzen biurołt,ych (Dz' U.
określonych w załącznikach do rozporządzenia clelegowanego Komisji UE Nr 6512014 oraz

W toku

kontroli dokonano ocen}'13 piekarnikórł,elektrycznycir znajclujących się
w kuchenkach gazowo-elektryczlrych oraz 7 okapów nadkuchenych oferorvanyclr w puŃtacłr
sprzeclazy, wprorvadzon1,'ch clo obrotu w oliresie oborł,iązyr.vania wynragali w zakresie etykietowania
energetycznego (od

1. Wvmagania

1

stycznia 2015 r').

dotyczące etykiet efektywności energeĘcznej dla piekarnikÓw

Stwierdzono' Ze Wszystkie piekarniki (13 egzłmplar'z,v) oferowane w punktaclr sprzedaży posiaclały

etykiety dostarczone przez dostalvcÓw.

umies7-cz.one

z

przodu

tltządzel\,

w taki sposob, ze były wyraznie widocznę i iderityfikowalne, jako etykiety towarzyszące modelom"
bez konieczności oclczytyivania marki i numelu nrodelu ila etykiecie, KaŻda etykieta była zgodna ze
Wzorem okeślonyrrr w załączniku II1 pkt 1 do rozporządzenlanr 6512014"

Ż. Wymagania

doĘczące etykiet efekĘwnościenergeĘcznej dla okapów nadkuchennych

W toku kontroli sprarvdzono elykiety efektywności energetycznej d1a 7 mode1i okapów.
Stwierdzono, że etykiety errergetyczne znajdowały się na gorze każdego Z eksponowanych do

a
b

sprzedaŻy okapów

i

były zgodne w zakręsie fotmy, treścii kolorÓw Ze wzorgm określorrym

w załączniku iI pkt 2 do rozporządzenl'anr 65lŻ014.

Wykorzystanie ustaleń kontroli

W toku 7 kontroli sprawdzono czy dostawey onz dystrybutorzy piekarników i okapów
wypeŁrili obolviązki w zaklesie etykietrrwania energetycznęgo. Z vwagi na pozytywne wyniki
kontroli nie prorvadzono dalszych postęporvań administracyjnych'
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