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DOTYCZY:

UWAGI DO DOKUMENTU ROBOCZEGO W SPRAWIE ETYKIET ORAZ WYMOGÓW
EKOPROJEKTOWANIA DLA ODKURZACZY

CECED Polska1 pragnie przekazać nasze stanowisko w sprawie w sprawie konsultowanego przez unijne
Forum ds. Ekoprojektu i Etykietowania dokumentu roboczego Komisji Europejskiej o ekorpojekcie i
etykietach energetycznych dla odkurzaczy.

1. Efektywność usuwania zabrudzeń
Niestety, w obecnej wersji projektu wciąŜ sprzęt o niskim poziomie wydajności moŜe uzyskać najlepsze
wskaźniki efektywności energetycznej. Klasę energetyczną A + moŜna osiągnąć juŜ przy sprawności
usuwania zabrudzeń na poziomie 65% (przy mocy 500 W). Wymóg ten znacznie odbiega od obecnych
standardów na rynku. Najlepsze odkurzacze usuwają nawet 85% zabrudzeń, co pozwala skrócić czas
sprzątania nawet o 30%.
Obawiamy się, Ŝe brak naleŜytego uwzględnienia wydajności odkurzania na etykiecie energetycznej nie
będzie przekazywał konsumentom podstawowej informacji, Ŝe najwyŜsza klasa energetyczna gwarantuje
najbardziej wydajny sprzęt na rynku. Sami producenci utracą w ten sposób impuls do ciągłego
podnoszenia innowacyjności urządzeń skupiając się wyłącznie na obniŜaniu ich mocy.
Postulujemy wprowadzenie kryterium efektywności usuwania zabrudzeń jako wymogu dla odkurzaczy w
najwyŜszych klasach efektywności energetycznej. Odkurzacz otrzymywałby:
- klasę A tylko wtedy, gdy uzyska zdolność do usuwania zabrudzeń na poziomie 75% i 95% (dla dywanu
i twardej podłogi)
- klasę A+ tylko wtedy, gdy uzyska zdolność do usuwania zabrudzeń na poziomie 80% i 100% (dla
dywanu i twardej podłogi)
Wprowadzenie proponowanych przez nas wskaźników prowadziłoby do systematycznego
unowocześniania urządzeń i w krótkim czasie pozwoliłoby na znaczący spadek zuŜycia energii
(efektywne odkurzanie = krótsze odkurzanie).

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, Beko, Bosch-Siemens, Candy, Ciarko, De’ Longhi, Electrolux, FagorMastercook, Gorenje,
Indesit, Miele, Philips, SEB Group, Samsung, Vorwerk oraz Whirlpool.
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2. Definicja odkurzacza do dywanów i twardych podłóg
W najnowszej wersji w/w dokumentu Komisja Europejska zmieniła definicję odkurzacza do twardych
podłóg oraz odkurzacza do dywanów, dodając w obu definicjach zwrot „bez opcji wymiennej dyszy”
(„without an option for mounting said nozzle”). UwaŜamy, Ŝe w praktyce burzy to przejrzysty podział
tych urządzeń.
W szerokim asortymencie dostępnych odkurzaczy istnieją te przeznaczone wyłącznie do twardej podłogi,
ale wyposaŜone w nakładaną, wymienną dyszę (zaprojektowaną wyłącznie do czyszczenia twardych
podłóg). Zgodnie z nową definicją owa moŜliwość wymiany dyszy sprawia, Ŝe sprzęt ten będzie
uznawany za odkurzacz uniwersalny, pomimo faktu, Ŝe producent nie oferuje dysz do innego celu niŜ
czyszczenie twardej podłogi.
W konsekwencji, pomimo faktu iŜ Komisja Europejska dołoŜyła wszelkich starań aby odróŜnić
odkurzacze wyłącznie do twardej podłogi od odkurzaczy uniwersalnych, większość sprzedawanych
obecnie odkurzaczy do twardej podłogi zostanie zakwalifikowana jako odkurzacze uniwersalne.
Postulujemy, aby w przypadku gdy producent dostarcza urządzenie z tylko jedną wymienną dyszą
przeznaczoną wyłącznie do jednego celu (tylko odkurzania twardych podłóg lub tylko dywanów), sprzęt
ten mieścił się w definicji sprzętu zgodnie z przeznaczeniem załączonej dyszy.
Proponujemy zatem następujące zmiany w definicjach odkurzaczy:
p) “hard floor vacuum cleaner” means a vacuum cleaner supplied without any nozzle which
is designed specifically or suitable for cleaning hard floors, including (but not limited to) types equipped
solely with one detachable nozzle designed specifically for cleaning hard floors use on carpets and
without an option for mounting said nozzle;
q) “carpet vacuum cleaner” means a vacuum cleaner supplied without any nozzle which
is designed specifically or suitable for cleaning carpets, including (but not limited to) types equipped
solely with one detachable nozzle designed specifically for cleaning carpets use on hard floors and
without an option for mounting said nozzle;
r) “general purpose vacuum cleaner” means a vacuum cleaner designed suitable for cleaning both carpets
and hard floors, including (but not limited to) types equipped at least with one detachable nozzle
designed specifically for cleaning carpets and one detachable nozzle designed specifically for cleaning
hard floors;
W przypadku jakichkolwiek pytań jesteśmy gotowi do spotkania w celu przedyskutowania szczegółów
naszego stanowiska.
Z powaŜaniem,

Wojciech Konecki
Dyrektor Generalny
CECED Polska
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