
SPROSTOWANIA 

Sprostowanie do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/2014 z dnia 11 marca 2019 r. 
uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 w odniesieniu 
do etykietowania energetycznego pralek i pralko-suszarek dla gospodarstw domowych oraz 
uchylającego rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1061/2010 i dyrektywę Komisji 96/60/WE 

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 315 z dnia 5 grudnia 2019 r.) 

1. Strona 32, art. 3 ust. 1 lit. e): 

zamiast: „e) wszelkie reklamy wizualne konkretnych modeli urządzeń chłodniczych zawierały na etykiecie 
klasę efektywności energetycznej i zakres dostępnych klas efektywności energetycznej, zgodnie 
z załącznikiem VII i VIII;”, 

powinno być: „e) wszelkie reklamy wizualne konkretnych modeli pralek lub pralko-suszarek dla gospodarstw 
domowych zawierały na etykiecie klasę efektywności energetycznej i zakres dostępnych klas 
efektywności energetycznej, zgodnie z załącznikiem VII i VIII;”.   

2. Strona 40, załącznik III pkt. A.1.2 ppkt VI: 

zamiast: „VI. ważone zużycie w kWh na 100 cykli, zaokrąglone do najbliższej liczby całkowitej zgodnie 
z załącznikiem IV;”, 

powinno być: „VI. ważone zużycie energii w kWh na 100 cykli, zaokrąglone do najbliższej liczby całkowitej 
zgodnie z załącznikiem IV;”.   

3. Strona 42, załącznik III pkt A.2 lit. d): 

zamiast: „d) Wymiary i specyfikacje elementów na etykiecie muszą być zgodne ze wzorami etykiet pralek 
dla gospodarstw handlowych.”, 

powinno być: „d) Wymiary i specyfikacje elementów na etykiecie muszą być zgodne ze wzorami etykiet pralek 
dla gospodarstw domowych.”.   

4. Strona 62, załącznik VII pkt 4 lit. b): 

zamiast: „b) w przypadku pralko-suszarek dla gospodarstw domowych: 

ze strzałką zawierającą literę klasy energetycznej w kolorze białym 100 %, zapisaną czcionką 
Calibri Bold i z wielkością czcionki odpowiadającą co najmniej wielkości czcionki dla ceny, 
w przypadku gdy cena została podana;”, 

powinno być: „b) w przypadku pralko-suszarek dla gospodarstw domowych: 

ze strzałką zawierającą literę klasy energetycznej dla pełnego cyklu w kolorze białym 100 %, 
zapisaną czcionką Calibri Bold i z wielkością czcionki odpowiadającą co najmniej wielkości 
czcionki dla ceny, w przypadku gdy cena została podana;”.     
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