INFORMACJA Z KONTROLI

INFORMACJA Z KONTROLI
ETYKIET ENERGETYCZNYCH
NA ODKURZACZACH

Termin: III kwartał 2017 rok.
Kontrolujący w ramach planu: 9 wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej (dolnośląski, lubelski, lubuski,
łódzki, kujawsko-pomorski, mazowiecki, podkarpacki, podlaski, śląski).
Cel kontroli: sprawdzenie wykonania przez dostawców i dystrybutorów odkurzaczy obowiązków związanych z
informowaniem o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię oraz przestrzegania przez nich zakazów, o
których mowa w ustawie z dnia 14 września 2012 r. o informowaniu o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące
energię oraz o kontroli realizacji znakowania urządzeń biurowych1 oraz rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE)
nr 665/2013 z dnia 3 maja 2013 r. uzupełniającym dyrektywę 2010/30/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w
odniesieniu do etykietowania energetycznego odkurzaczy2.
Zakres podmiotowy kontroli: kontrolami objęto 25 przedsiębiorców, w tym:
•

10 placówek detalicznych,

•

15 sklepów wielkopowierzchniowych.

Zakres przedmiotowy kontroli: skontrolowano 60 odkurzaczy.
Wyniki kontroli: łącznie zakwestionowano 8 modeli (4,8 proc. skontrolowanych odkurzaczy) z uwagi na brak etykiety,
nieumieszczeniu etykiety na odkurzaczu, brak karty produktu lub nieprawidłowo sporządzoną kartę produktu
(niezgodnie ze wzorem z rozporządzenia nr 665/2013).
Działania Inspekcji Handlowej: we wszystkich 8 przypadkach wystąpiono lub umożliwiono podjęcie dobrowolnych
działań naprawczych. We wszystkich przypadkach działania takie zostały podjęte przez przedsiębiorców i polegały, w
zależności od stwierdzonych nieprawidłowości, na dołączeniu do odkurzaczy etykiety, umieszczeniu na odkurzaczu
przez dostawcę etykiety w miejscu widocznym, dołączeniu karty produktu lub wycofaniu odkurzacza ze sprzedaży.
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Dz. U. z 2016 r., poz. 1790.
Dz. Urz. UE L192/1 z 13.07.2013 r., z późn. zm.; dalej: rozporządzenie nr 665/2013.
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Wnioski: Analizując wyniki kontroli odkurzaczy w zakresie zrealizowania obowiązków dostawców i dystrybutorów
dotyczących etykietowania energetycznego, należy uznać, że odnotowany odsetek nieprawidłowości w tym
segmencie rynku jest dość niski.
Wykres 1. Pochodzenie skontrolowanych odkurzaczy

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej

Opracowanie:
Departamentu Inspekcji Handlowej UOKiK
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