
Komunikat  Komisji  w  ramach  wykonania  rozporządzenia  Komisji  (UE)  nr  932/2012 
w  sprawie  wykonania  dyrektywy  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  2009/125/WE 
w  odniesieniu  do  wymogów  dotyczących  ekoprojektu  dla  suszarek  bębnowych  dla 

gospodarstw  domowych

(Publikacja  tymczasowego  jednolitego  oznaczenia  służącego  wdrażaniu  rozporządzenia  Komisji  (UE) 
nr  932/2012)

(2014/C  121/03)

Zgodnie  z  pkt  1.1  załącznika  I  do  rozporządzenia  Komisji  (UE)  nr  932/2012 (1)  w  sprawie  wykonania 
dyrektywy  2009/125/WE (2)  w  celu  obliczenia  zużycia  energii  oraz  innych  parametrów  dla  suszarek  bębnowych 
dla  gospodarstw  domowych  wykorzystuje  się  cykl  suszenia  tkanin  bawełnianych  (o  wilgotności  początkowej 
wsadu  wynoszącej  60 %)  prowadzący  do  uzyskania  wilgotności  resztkowej  wsadu  na  poziomie  0 %  (zwany  dalej 
„standardowym  programem  suszenia  tkanin  bawełnianych”).

Cykl  ten  musi  być  łatwy  do  zidentyfikowania  na  urządzeniu(-ach)  do  wybierania  programu  w  suszarce  bębnowej 
dla  gospodarstw  domowych  lub  na  ewentualnym  wyświetlaczu  takiej  suszarki  bębnowej  dla  gospodarstw 
domowych,  bądź  na  obu  tych  elementach,  oraz  być  oznaczony  jako  „standardowy  program  suszenia  tkanin 
bawełnianych”  lub  za  pomocą  jednakowego  symbolu,  lub  odpowiedniego  połączenia  tych  sposobów.

W  celu  ułatwienia  jednoznacznej  identyfikacji  „standardowego  programu  suszenia  tkanin  bawełnianych”  na 
urządzeniu  do  wybierania  programu  w  suszarce  bębnowej  dla  gospodarstw  domowych  lub  na  wyświetlaczu 
suszarki  bębnowej  dla  gospodarstw  domowych,  wyłącznie  poniższy  jednolity  symbol  powinien  być  stosowany 
jako  alternatywa  dla  „standardowego  programu  suszenia  tkanin  bawełnianych”:

W  przypadku  gdy  konieczne  jest  więcej  jedno  urządzenie  do  wybierania  programu  suszarki  bębnowej  dla 
gospodarstw  domowych  lub  gdy  konieczna  jest  więcej  niż  jedna  opcja  na  wyświetlaczu  suszarki  bębnowej  dla 
gospodarstw  domowych,  stosuje  się  ten  sam  symbol.

Najpóźniej  w  terminie  do  dnia  1  sierpnia  2015  r.  instrukcja  obsługi  dołączona  przez  producenta  musi 
wskazywać,  że  „standardowy  program  suszenia  tkanin  bawełnianych”  można  zidentyfikować  za  pomocą  tego 
symbolu.

Powyższe  tymczasowe  oznaczenie  zostanie  docelowo  zastąpione  przez  oznaczenie  przewidziane 
w  zharmonizowanej  normie  lub  w  zharmonizowanych  normach,  których  numery  referencyjne  muszą  zostać 
opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  zgodnie  z  art.  9  i  10  dyrektywy  2009/125/WE,  w  celu 
zachowania  zgodności  i  potwierdzenia  tej  zgodności  z  wymogami  rozporządzenia  Komisji  (UE)  nr  932/2012.

(1) Dz.U. L 278 z 12.10.2012, s. 1.
(2) Dz.U. L 285 z 31.10.2009, s. 10.
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