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Warszawa, dn. 25.03.2009 r.
Do
Pan Henryk Majchrzak
Dyrektor Departamentu Energetyki
Ministerstwo Gospodarki
CECED Polska1 jest związkiem pracodawców skupiającym producentów sprzętu AGD w Polsce.
Nasi Członkowie są czołowymi firmami z tej branŜy w kraju. Zwracamy się do Pana w sprawie
dyrektywy 2005/32/WE o ekoprojektowania (EcoDesign) dla urządzeń uŜywających energię
elektryczną. Komisja niebawem podejmie kluczowe dla naszej branŜy zmiany. Będą one
określone w tzw. środkach wykonawczych (Implementing Measures) do wspomnianej
dyrektywy.
Pragniemy zwrócić Pańską uwagę na przedstawiony przez Komisję dokument w sprawie
zmywarek. Polska stała się jednym z głównych producentów i eksporterów tych urządzeń w
Europie - w czterech fabrykach Whirlpool (Polar), Bosch-Siemens, Electrolux, Indesit
produkowanych jest około 2 milionów sztuk, a krajowa sprzedaŜ detaliczna rośnie o ok. 40% w
skali roku. Z tych względów stanowisko Polski na forum Europejskim jest szczególnie istotne.
PoniŜej przedstawiamy nasze uwagi odnośnie środków wykonawczych określających wymogi
ekoprojektu dla zmywarek.
1.
Proponowany drugi etap wycofywania produktów z rynku (2013 rok) dotyczyć
będzie 99% obecnie wytwarzanych zmywarek!
(Aneks I – Ecodesign requirements / pkt 2. Specific ecodesign requirements)
Zgodnie z dyrektywą 2005/32/WE środki wykonawcze podejmowane na jej podstawie powinny
określać limity dla urządzeń uŜywających energię elektryczną, w przypadku których istnieje
istotny potencjał zwiększania ich efektywności bez ponoszenia znacznych kosztów takich zmian.
CECED Polska pragnie podkreślić, iŜ w przypadku zmywarek moŜliwości zwiększania
efektywności są ograniczone. Jak wykazało studium wykonawcze, postęp w redukcji
energochłonności tych produktów od 2005 roku wyniósł zaledwie 5%. Biorąc pod uwagę fakt,
Ŝe drugi etap wycofania z uŜycia obejmie 99% obecnej produkcji, chcemy podkreślić, iŜ koszty
jakie miałoby ponieść nasz przemysł byłyby niezmiernie wysokie, ekonomicznie nie uzasadnione
i przez wzrost cen zahamowałyby równieŜ wzrost sprzedaŜy.
1

Związek pracodawców CECED Polska, członek Europejskiego Komitetu CECED, powołany został do Ŝycia w 2003 roku i pełni
funkcję jedynej reprezentacji branŜy producentów sprzętu AGD w Polsce. Naszymi członkami są takie firmy jak Amica, Philips,
Bosch-Siemens, Whirlpool, Electrolux, Indesit, FagorMastercook, Beko, Candy, SEB Group, Gorenje, Miele i Ciarko.
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Mając na uwadze powyŜsze oraz uwzględniając proces technologiczny umoŜliwiający tworzenie
nowych platform produktowych w cyklu pięcioletnim, uwaŜamy, iŜ drugi etap wycofania z
produkcji wspomnianych wyrobów nie jest moŜliwy przed rokiem 2015. Ponadto domagamy się
równieŜ, aby przed wprowadzeniem nowych propozycji terminowych, przeprowadzone zostały
odpowiednie analizy rozwoju rynku.

2. Dla zachęcenia postępu technologicznego konieczne są nowe klasy na etykietach
energetycznych.
Środki wykonawcze dyrektywy w sprawie ekoprojektu ustanawiają minimalne wskaźniki
efektywności energetycznej, jakie są wymagane dla kaŜdego produktu przy wprowadzaniu go na
rynek. UwaŜamy, iŜ odstępowanie od produkcji wysoko energochłonnych urządzeń powinno być
powiązane z procesem zmiany etykiet energetycznych. Pozwoliłoby to na efektywne
wprowadzanie na rynek najnowszych produktów. Sądzimy, iŜ idea eko-projektowania oraz
funkcja etykiet energetycznych wzajemnie się uzupełniają w propagowaniu podnoszenia
efektywności energetycznej oraz postępu technologicznego.
Potrzebny jest nowy system etykiet, który umoŜliwi konsumentom podejmowanie trafnych
decyzji o zakupie urządzeń w oparciu o ich efektywność oraz zachęci przemysł do trwałego
rozwoju innowacyjności. Jakiekolwiek opóźnienia w zmianie obecnych etykiet będą
niekorzystne dla obu tych stron.
BranŜa AGD jest równieŜ mocno zaniepokojona decyzją o oddzielnym głosowaniu w sprawie
etykiet oraz ekoporjektu. Wzywamy do rozwaŜenia konsekwencji takiego rozłączenia, co
dotyczy równieŜ pozostałych produktów.
UwaŜamy, iŜ tylko zaniechanie przeskalowania i „otwarcie” obecnej siedmiostopniowej skali
etykiet pozwoli uniknąć niejasności w jej odbiorze przez klientów oraz uchroni produkty przed
znacznym obniŜeniem ich wartości. Jest to wielce istotne dla naszej branŜy w czasie obecnego
kryzysu ekonomicznego.
3. „Roczne standardowe zuŜycie energii” nie zostało wystarczająco poparte dowodami.
(Aneks III ust. 1 lit. c – The Standard Annual Energy Consumption SAEc))
Obecny projekt uwzględnia szerokość zmywarki przy ustalaniu „rocznego standardowego
zuŜycia energii” definiującego Indeks Efektywności Energetycznej. Jak do tej pory czynnik ten
nigdy nie był brany pod uwagę przy ustalaniu takich wymogów!
CECED sprzeciwia się uwzględnianiu szerokości zmywarek poniewaŜ nie zostało to poparte
jakimikolwiek dowodami przemawiającymi za taką zmianą.
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Proponowane rozróŜnienie prowadzić będzie do dyskryminacji i niezgodności wśród naszych
produktów. Proponujemy oparcie się na istniejących standardach i ewentualne zlecenie nowych
badań.
Apelujemy o zmianę zasad wyliczania tzw. „Standard Annual Energy Consumption” (SAEc) i
bazowanie na profesjonalnych badaniach oraz opracowaniach, w których deklarujemy aktywny
udział.

4. Standardowy cykl zmywania powinien nosić nazwę „Eko-program”
(Aneks I, ust 1)
Zapisy wymogów ogólnych w środkach wykonawczych dla zmywarek do dyrektywy w sprawie
ekoprojektu proponują nazwę „program zwykły” dla cyklu zmywania, na podstawie którego
będzie oceniany dany produktu. ZwaŜywszy na fakt, iŜ program taki powinien zakładać
najwyŜszą efektywność w zuŜyciu energii i wody, uwaŜamy, iŜ właściwszą jego nazwą byłby
„Eko-program”

5. Określenie poziomów zuŜycia energii i wody dla wszystkich programów nie ma
odniesienia
(Aneks I, ust 1, punkt 2 lit. b )
Zapisy wymogów ogólnych środków wykonawczych dla zmywarek proponują umieszczenie w
broszurach opisów zuŜycia energii i wody dla kaŜdego z programów. Z powodu braku
właściwych standardów pozwalających na mierzenie odpowiednich parametrów, uwaŜamy, Ŝe
propozycja taka nie będzie moŜliwa do zastosowania w praktyce! Ponadto nie będzie w Ŝaden
sposób moŜliwa kontrola wielkości deklarowanych przez poszczególnych producentów co
pozostawi odpowiednie zapisy martwymi lub doprowadzi do naduŜyć oraz nieuczciwej
konkurencji
Postulujemy usunięcie wymogu określenia zuŜycia energii i wody dla kaŜdego z programów.

6. Uwagi edytorskie
(Aneks II, punkt 1, tabela nr 1 )
Pierwszy wiersz powinien zostać usunięty. Roczne zuŜycie energii (Annual Energy
Consumption) jest wielkością pochodną i nie podlega bezpośredniej ocenie. Środki określające
jej dokładność nie mają zastosowania.
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Uwagi do ogólnej struktury dokumentu
Dyrektywa w sprawie ekoprojektu urządzeń zuŜywających energię odnosi się do wybranych
aspektów tzw. Nowego Podejścia oraz wprowadza pewne elementy, które odbiegają od niego.
Nowe Podejście dzięki swojemu elastycznemu odniesieniu do rozwoju technologicznego
pozwala na podnoszenie standardów urządzeń bez konieczności rozpoczynania politycznego
procesu zmian prawnych.
Mając powyŜsze na uwadze naleŜy stwierdzić, iŜ Nowe Podejście nie moŜe być stosowane do
specyficznych wymogów na zasadzie podobnej jak w przypadku wymogów zasadniczych.
Postulujemy więc utworzenie nowej procedury w odniesieniu do wymogów dyrektywy o
ekoprojektowaniu. Pozwoliłaby ona na korzystanie z elastyczności Nowego Podejścia oraz
zapewniłaby wykonalność nałoŜonych wymogów.
Dziękujemy za rozpatrzenie naszych uwag. Są one istotne dla naszej branŜy, a przez to takŜe dla
Polski, która jest niewątpliwym liderem na skalę europejską dziedzinie produkcji zmywarek.
Z powaŜaniem,

Wojciech Konecki

Dyrektor Generalny
CECED Polska
Kopia do:
Pani Ewa Kossak, Ministerstwo Gospodarki
Pan Andrzej Guzowski, Ministerstwo Gospodarki
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