Warszawa,

16 marca 2018 r.

DNR- 703-1(8)/18MD
INFORMACJA
o wynikach kontroli etykiet energetycznych – oprawy oświetleniowe
Termin: IV kwartał 2017 rok.
Kontrolujący w ramach planu: 8 wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej
(dolnośląski, małopolski, opolski, podkarpacki, pomorski, śląski, warmińsko-mazurski,
zachodniopomorski).
Cel kontroli: sprawdzenie wykonania przez dostawców i dystrybutorów opraw
oświetleniowych 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 874/2012 z dnia 12 lipca 2012 r. uzupełniającym dyrektywę
Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykietowania energetycznego
lamp elektrycznych i opraw oświetleniowych2.
Zakres podmiotowy kontroli: kontrolami objęto 25 przedsiębiorców, w tym:
 15 placówek detalicznych,
 4 sklepy wielkopowierzchniowe,
 2 producentów,
 1 importera,
 1 hurtownie.
Zakres przedmiotowy kontroli: skontrolowano 49 opraw oświetleniowych.
Wykres 1. Pochodzenie skontrolowanych opraw oświetleniowych

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej

Wyniki kontroli: łącznie zakwestionowano 10 modeli (20,4 proc. skontrolowanych opraw
oświetleniowych) z uwagi na brak etykiety energetycznej lub jej nieprawidłowe sporządzenie
(niezgodnie ze wzorem z rozporządzenia nr 874/2012).
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Dz. U. z 2016 r., poz. 1790.
Dz. Urz. UE L 258/1 z 26.09.2012 r., z późn. zm.; dalej: rozporządzenie nr 874/2012.

Działania Inspekcji Handlowej: we wszystkich 10 przypadkach wystąpiono lub umożliwiono
podjęcie dobrowolnych działań naprawczych. W 8 przypadkach działania takie zostały podjęte
przez przedsiębiorców i polegały, w zależności od stwierdzonych nieprawidłowości, na
dołączeniu do opraw oświetleniowych etykiet energetycznych lub doprowadzeniu ich do
zgodności z wymaganiami rozporządzenia nr 874/2012. Natomiast w 2 pozostałych
przypadkach organ kontrolujący jest na etapie weryfikacji działań podjętych przez
przedsiębiorców.
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PORADY DLA KONSUMENTÓW
Przy zakupie w sklepie oprawy oświetleniowej przeznaczonej dla lamp elektrycznych takich
jak: lampy żarowe, lampy fluorescencyjne, lampy wyładowcze dużej intensywności, lampy i
moduły LED, należy zwrócić uwagę czy posiada ona etykietę energetyczną. Obowiązek
umieszczania etykiet nie dotyczy opraw oświetleniowych przeznaczonych do współdziałania
wyłącznie z następującymi lampami i modułami LED:
 o strumieniu świetlnym poniżej 30 lumenów,
 wprowadzanymi do obrotu i przeznaczonymi do zasilania bateriami,
 wprowadzanymi do obrotu dla zastosowań, których zasadniczą funkcją nie jest
oświetlenie, np.:
a) emisja światła jako czynnika w procesach chemicznych lub biologicznych (np.
polimeryzacja, terapia fotodynamiczna, ogrodnictwo, pielęgnacja zwierząt, produkty
owadobójcze),
b) utrwalanie i wyświetlanie obrazów (np. lampy błyskowe aparatów fotograficznych,
kserografy, projektory wideo),
c) ogrzewanie (np. promienniki podczerwieni),
d) sygnalizacja (np. lampy na płycie lotniska).
Etykieta energetyczna powinna być umieszczona w jeden z poniższych sposobów lub
w oba:
1) blisko wystawionej oprawy oświetleniowej, aby była wyraźnie widoczna
i identyfikowalna jako etykieta towarzysząca modelowi bez konieczności
odczytywania marki i numeru modelu na etykiecie;
2) w bezpośrednim sąsiedztwie najbardziej widocznych informacji o wystawionej
oprawie oświetleniowej (np. ceny lub informacji technicznych) w punkcie
sprzedaży.
Przykłady wzoru etykiety dla oprawy oświetleniowej (nie jest to jedyny możliwy wariant):
I.
II.
III.
IV.

V.

nazwa dostawcy lub znak towarowy,
oznaczenie modelu dostawcy,
zdanie opisujące oprawę - patrz przykłady.
zakres klas efektywności energetycznej lamp
elektrycznych wykorzystywanych lub mogących
być wykorzystanych w oprawie,
informacja dotycząca opraw – patrz przykłady
(miejsce zostawia się puste jeżeli oprawa
oświetleniowa jest przystosowana wyłącznie do
lamp, które może wymieniać użytkownik, a oprawa
nie zostanie w nie zaopatrzona).
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Alternatywne wersje etykiety w układzie pionowym:

Jak widać na przedstawionych przykładach etykieta energetyczna zawiera różne informacje,
które mają ułatwić klientowi podjęcie decyzji o zakupie. Do najważniejszych z nich należy
zakres klas efektywności energetycznej lamp elektrycznych wykorzystywanych lub mogących
być wykorzystanych w oprawie oraz informacje o oprawie oświetleniowej, które występują na
wszystkich etykietach nie zależnie od rodzaju oprawy. Pozwalają one na porównywanie opraw
oświetleniowych między sobą w celu podjęcia świadomego wyboru na podstawie zużycia
energii.
Należy pamiętać, że im wyższa klasa efektywności energetycznej zastosowanej
w oprawie lampy elektrycznej (lub lamp elektrycznych), tym niższe zużycie energii, a co
za tym idzie również niższe rachunki za prąd.
Sporządził:
Departament Nadzoru Rynku;
Data: 16/03/2018 r.
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