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Informacja z kontroli  

wymagań ekoprojektu – pralki, chłodziarki i chłodziarko-zamrażarki 
 
 Zgodnie z programem DNR-702-11(1)/18/(MK) z 28 czerwca 2018 roku Prezesa Urzędu Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów w Warszawie, Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi  

w III kwartale 2018 r. przeprowadził na terenie województwa łódzkiego kontrole w zakresie 

przestrzegania wymogów dotyczących ekoprojektu w odniesieniu do wyrobów przeznaczonych  

dla gospodarstw domowych w postaci pralek, chłodziarek i chłodziarko-zamrażarek. 
 

1. Sprawdzenie oznakowania CE 
 W 4 placówkach handlowych sprawdzono ogółem 8 wyrobów pod kątem wymagań określonych  

w § 11 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie procedur oceny 

zgodności wyrobów wykorzystujących energię oraz ich oznakowania (Dz. U. z 2015 r., poz. 1215), 

nakładających obowiązek zamieszczania znaku CE przez producenta lub jego upoważnionego 

przedstawiciela. W każdym przypadku oznakowanie CE było prawidłowe i umieszczone na wyrobie  

w sposób czytelny, widoczny i nieusuwalny.  

 

2. Sprawdzenie deklaracji zgodności 
Oceny deklaracji zgodności dokonano w oparciu o § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki  

z dnia 17 grudnia 2011 r. w sprawie procedur oceny zgodności wyrobów wykorzystujących energię 

 oraz ich oznakowania (Dz. U. z 2011r. Nr 8, poz. 32).  

Dla wszystkich 8 ocenianych wyrobów deklaracje zawierały niezbędne informacje dotyczące: nazwy  

i adresu producenta, opisu identyfikującego wyrób, odniesienia do norm zharmonizowanych, odniesienia 

do innych przepisów Unii Europejskiej dotyczących oznakowania CE oraz imię i nazwisko osoby 

upoważnionej do sporządzenia deklaracji w imieniu producenta. Nieprawidłowości nie stwierdzono. 

 

3. Sprawdzenie spełniania wymagań w zakresie instrukcji 

Urządzenia chłodnicze 
Dla 4 urządzeń chłodniczych przeznaczonych dla gospodarstw domowych wprowadzonych do obrotu  

po 01.07.2010 r. przeprowadzono ocenę w oparciu o wymagania określone w pkt 1 ppkt 1,  

lit. b załącznika II rozporządzenia komisji WE nr 643/2009 z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie wykonania 

dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów  

dotyczących ekoprojektu dla urządzeń chłodniczych przeznaczonych dla gospodarstw domowych  

(Dz.Urz. UE L 191/53 z 23.07.2009 r.), z uwzględnieniem sprostowania do tego rozporządzenia  

Komisji (Dz.Urz. UE L 226/23 z 28.08.2009 r.). Producenci wyrobów zamieścili informacje (wraz  

z ilustracjami) dotyczące ogólnych wskazówek pozwalających właściwie przechowywać żywność przez 

dłuższy okres (w szczególności: sposoby minimalizowania utraty wilgoci i zapewnienia efektywnej 

cyrkulacji chłodnego powietrza).   

Konsument mógł również pozyskać wiedzę odnośnie optymalnego użytkowania w celu zaoszczędzenia 

energii. W wyniku przeprowadzonej oceny instrukcji obsługi nie stwierdzono nieprawidłowości.  

Pralki 
Dla 4 pralek przeznaczonych dla gospodarstw domowych  wprowadzonych do obrotu  

po 01.06.2012r., przeprowadzono ocenę w oparciu o wymagania określone w pkt 1 ppkt 2 załącznika I 

rozporządzenia Komisji (WE) nr 1015/2010 z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy 

2009/125/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla 

pralek dla gospodarstw domowych (Dz.Urz. UE L 293/21 z 11.11.2010 r.), z uwzględnieniem 

sprostowania do tego rozporządzenia Komisji (Dz.Urz. UE L 298/87 z 16.11.2010 r.) i komunikatu 

Komisji w ramach wykonania rozporządzenia Komisji WE nr 1015/2010 ( Dz.Urz. UE C 206/11  

z 13.07.2012 r.).  

W wyniku przeprowadzonej oceny instrukcji obsługi stwierdzono, że przedsiębiorcy wprowadzający 

wytypowane pralki dla gospodarstw domowych spełnili wymagania dotyczące ekoprojektu dla tych 

urządzeń 
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