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Szanowni Panstwo,
W imieniu branzy AGD w Polsce CECED PoIskal ponizej przedstawiamy nasze uwagi do
projektu rozporzadzenia Komisji Unii Europejskiej ws. wymogów ekoprojektu dla odkurzaczy oraz
projektu rozporzadzenia delegowanego Komisji Unii Europejskiej ws. etykietowania odkurzaczy.
Pragniemy podkreslic, ze rynek odkurzaczy w Polsce jest bardzo istotnym segmentem rynku - ich
sprzedaz (ponad l mln sztuk rocznie) stanowi wartosciowo ponad 30% sprzedazy calego malego sprzetu
AGD. Urzadzenia te charakteryzuje takze duza dynamika wzrostu w eksporcie (ponad 50% w 1Q roku
2011). W przypadku produkcji, zgodnie z danymi GUS, w pólroczu 2011 roku wytworzono 455 tys szt.
odkurzaczy, co daje wzrost o 26% w porównaniu z rokiem 2010.
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Majac na uwadze tak duze znaczenie tej grupy produktowej jestesmy zadowoleni z faktu, ze
Komisja Unii Europejskiej przyspieszyla prace nad przepisami, które wprowadza etykiety energetyczne
dla odkurzaczy. Z cala pewnoscia pozwoli to na wykorzystanie potencjalu oszczednosci energii takze w
tym segmencie. Niestety zaproponowane przez Komisje zapisy w projektach aktów wykonawczych ws.
ekoprojektu i etykietowania odkurzaczy nie realizuja dwóch kluczowych zadan etykiet. Chodzi tu o brak
przejrzystego przekazu dla konsumentów oraz brak czynnika stymulujacego podnoszenie innowacyjnosci
urzadzen przez producentów. Obie te cechy etykiet decydowaly o ich sukcesie w dotychczasowych
grupach produktowych.

l Zwiazek pracodawców CECED Polska, czlonek Europejskiego Komitetu CECED, powolany zostal do zycia w 2003 roku i pelni
funkcje jedynej reprezentacji branzy producentów sprzetu AGD w Polsce. Naszymi czlonkami sa takie firmy jak Amica, Beko,
Bosek-Siemens, Candy, Ciarko, Electrolux, FagorMastercook, Gorenje, Indesit, Miele, Philips, SEB Group, Samsung oraz
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• Zbyt maly nacisk na wydajnosc odkurzania
Naszym zdaniem nienalezyte uwzglednienie wydainosci odkurZania w metodologii obliczania
efektywnosci energetycznej prowadzi do mylacego przekazu dla konsumentów, którzy kupujac sprzet
najwydajniejszy energetycznie moga jednoczesnie nabyc sprzet najmniej wydajny pod wzgledem
skutecznosci odkurzania. Obawiamy sie, ze taka sytuacja moze doprowadzic do podwazenia
wiarygodnosci calego systemu etykietowania wsród konsumentów, który maja swiadomosc, ze kupujac
sprzet w najwyzszej skali etykiety nabywaja urzadzenie najlepsze na rynku.
Roczne
zuzycie
energii

Moc (W)

Odkurzacz 2

20
150

Odkurzacz 3

600

Odkurzacz 1

««<<<<<

9
18
28

Klasa

Klasa

efektywnosci
energetycznej

wydajnosci
odkurzania

,

'"<

",,'

Skutecznosc
usuwania
kurzu

A+++

G

5%

A+

G

20%

A

A

95%

• Brak minimalnego poziomu usuwania kurzu
Brak minimalnego poziomu usuwania kurzu z podlogi, czy dywanu de facto sprawi, ze konkurencja na
rynku skupi sie wylacznie wokól obnizania mocy tych urzadzen bez poprawiania wydajnosci odkurzania.
Zaburzy to tym samym impuls do podnoszenia innowacyjnosci technologicznej, jakim do tej pory byly i
sa etykiety energetyczne.

•

Nieuzasadnione uzycie oporów ruchu w metodologii

Metodologia obliczania efektywnosci energetycznej uwzglednia opór w przemieszczaniu odkurzaczy na
dywanie oraz twardej podlodze. Naszym zdaniem informacja o oporach ruchu urzadzenia moze byc
istotna dla konsumentów, jednak nie znajdujemy uzasadnienia dla uwzglednienia tego czynnika w
metodologii obliczania efektywnosci energetycznej. Postulujemy wylaczenie do z formuly obliczeniowej.

Apelujemy do Panstwa o nie popieranie wersji proiektów aktów wykonawczych ws. ekoprojektu oraz
etykietowania odkurzaczy w obecnie zaproponowanej formie.
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