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DOTYCZY:

UWAGI DO DOKUMENTU ROBOCZEGO W SPRAWIE ETYKIET ORAZ WYMOGÓW
EKOPROJEKTOWANIA DLA PIEKARNIKÓW, PŁYT KUCHENNYCH ORAZ OKAPÓW.

W imieniu CECED Polska1 Związku Pracodawców AGD, przekazujemy nasze stanowisko w
sprawie konsultowanego przez unijne Forum ds. Ekoprojektu i Etykietowania dokumentu Commission
Working Document on possible Ecodesign Requirements for domestic and commercial ovens, hobs, grills
and domestic range hoods.
PoniŜej szczegółowo prezentujemy uwagi do kaŜdej w trzech grup produktowych wymienionych
w dokumencie: piekarniki, płyty kuchenne oraz okapy kuchenne.

Piekarniki
•

Nasza branŜa docenia propozycję przeglądu obecnych etykiet energetycznych dla piekarników
oraz wprowadzenie dodatkowych klas energetycznych dla tych urządzeń. Popieramy równieŜ
zaproponowany sposób obliczania Indeksu Efektywności Energetycznej (IEE) pozwalający na
rzetelne uwzględnienie pojemności tych urządzeń

•

Zdecydowanie nie zgadzamy się jednak z propozycją wspólnej skali efektywności
energetycznej dla piekarników elektrycznych oraz gazowych. Popieramy wprowadzenie
etykiet takŜe dla tych ostatnich urządzeń, jednak naszym zdaniem koniecznie muszą one posiadać
oddzielną skalę klas efektywności energetycznej. Zastosowanie tej samej skali dla obu rodzajów
urządzeń opiera się na skomplikowanym i sztucznym przeliczaniu energii pierwotnej na końcową
(przykładowo w róŜnych krajach Unii są róŜne współczynniki przeliczeniowe energii pierwotnej).
W naszej ocenie wspólny system etykietowania gazowych i elektrycznych piekarników nie
prowadzi do oszczędności energii oraz nie tworzy wartości dodanej dla klientów dokonujących
wyboru urządzeń

•

Postulujemy wprowadzenie od początku, za jednym razem, etykiet ze wszystkimi trzema nowymi
klasami energetycznymi (A +, A + +, A+ + +)

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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•

Do definicji urządzeń mikrofalowych, które zostały wykluczone z zakresu przepisów, naleŜy
dodać takŜe urządzenia z funkcją kuchenki mikrofalowej, posiadające jednocześnie inne funkcje
jak np. grillowanie czy gotowanie.

Płyty kuchenne
Nasza branŜa popiera decyzję o nie wprowadzaniu etykiet energetycznych dla płyt kuchennych z uwagi
na znaczne róŜnice w zuŜyciu energii przez róŜne rodzaje tych urządzeń.
Nie zgadzamy się natomiast z propozycjami w sprawie wymogów ekoprojektu. Zaproponowana metoda
uwzględnia w obliczeniach zuŜycia energii tylko etap „rozgrzania” płyty, będący częścią całego procesu
gotowania. MoŜe to dać błędne informacje dotyczące rzeczywistego zuŜycia energii. Zastosowanie
zaproponowanej metodologii moŜe doprowadzić do wycofania z rynku rządzeń, które nie są najmniej
wydajne energetycznie.
Podsumowując, popieramy wycofywanie z rynku najmniej efektywnych energetycznie płyt, jednak
naszym zdaniem konieczna jest identyfikacja jasnej metody obliczeniowej uwzględniającej metody
pomiaru biorące pod uwagę cały cykl gotowania.

Okapy kuchenne
Przemysł z zadowoleniem przyjmuje propozycję etykiet energetycznych i wymogów dotyczących
ekoprojektu dla okapów kuchennych. Popieramy obecną wersję projektu oraz apelujemy o niezwłoczne
wprowadzenie zaproponowanych wymagań.

W przypadku jakichkolwiek pytań jesteśmy gotowi do spotkania w celu przedyskutowania
szczegółów naszego stanowiska.

Z powaŜaniem,

Radosław Maj
CECED Polska
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