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Szanowny Panie Dyrektorze,

CECED

Polska,

związek

pracodawców

AGD,

reprezentuje

producentów

wytwarzających

najnowocześniejszy i najefektywniejszy sprzęt dla gospodarstw domowych1. W naszym kraju tylko samego
dużego AGD powstaje ponad 21 mln szt. rocznie, a sektor daje zatrudnienie ok. 25 tysiącom ludzi.

Jednym z obowiązków pod jaki podlegają nasze urządzenia są wymogi ekoprojektu oraz etykietowania w
ramach unijnej polityki rozwijania zrównoważonej produkcji i konsumpcji. Oba te narzędzia od wielu lat z
sukcesem budują świadomość konsumencką na temat oszczędności energii oraz dostarczają bodźców do
ciągłego podnoszenia innowacyjności sprzętu AGD. Dwie dyrektywy regulujące te kwestie w sprzęcie
elektrycznym i elektronicznym realizują aż połowę unijnego celu podnoszenia efektywności energetycznej
o 20%.

Obecnie wiele grup produktowych AGD podlega pod wymogi rozporządzeń wydawanych na podstawie
unijnej dyrektywy o ekoprojektowaniu nr 2009/125/WE np. lodówki, pralki, okapy, czy odkurzacze.
Osobne wymogi tworzone są także dla innych grup, jak silniki elektryczne, wyświetlacze, wentylatory, czy
oświetlenie.
Branża AGD zdecydowanie popiera podnoszenie efektywności energetycznej urządzeń i aktywnie
przyczynia się do obniżania konsumpcji energii elektrycznej przez gospodarstwa domowe. Niestety wraz z
rozwojem systemu coraz większy problem sprawiają nieścisłe zapisy ekorpojektowania, skutkujące
włączaniem do wymogów ekoprojektu zarówno urządzeń, jak i poszczególnych podzespołów. Każde
urządzenie tworzone jest pod kątem jego kompleksowej wydajności i to producent całego urządzenia
Związek pracodawców AGD - CECED Polska, powołany został do życia w 2003 roku i pełni funkcję jedynej reprezentacji
branży producentów sprzętu AGD w Polsce. Naszymi członkami jest 25 firm: Amica, Ariston, Beko, Biazet, Bosch/Zelmer,
Candy, Ciarko, Daikin, De’ Longhi, Electrolux, Franke, Gorenje, Indesit, Kärcher, Miele, MPM, Panasonic, Philips, SEB
Group, Samsung, Smeg, Teka, Vestel, Vorwerk, Whirlpool. Związek jest członkiem CECED (Conseil Européen de la
Construction d'Electro-Domestiques - EUROPEAN COMMITTEE OF DOMESTIC EQUIPMENT MANUFACTURERS.
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powinien mieć pełną swobodę w doborze parametrów podzespołów. Przykładem są okapy, gdzie obok
wymogów dla całego urządzenia producenci muszą zapewniać zgodność poszczególnych części
urządzenia, czyli silnika, wentylatora, oświetlenia, czy wyświetlacza LCD. Taka podwójna, a nawet i
„poczwórna” regulacja nie tylko wprowadza niepotrzebne obciążenia dla producentów związane z
koniecznością podwójnej dokumentacji technicznej, ale przede wszystkim ogranicza producenta we
wprowadzaniu kompleksowych innowacyjnych rozwiązań dla swoich urządzeń.

W naszej ocenie już zapisy samej dyrektywy 2009/125/WE wykluczają możliwość określania wymogów dla
podzespołów, adresując swoje akty wykonawcze wyłącznie do produktów. Same jednak akty wykonawcze
umieszczają w swoim zakresie także podzespoły, przy czym tylko niektóre są wyłączane z ich zakresu.
Prowadzi to do istotnej niejasności przepisów i podwójnej regulacji.
Branża AGD, główny adresat przepisów o ekoprojekcie, wypracowała propozycję pozwalającą na
wprowadzenie przejrzystości w przepisach oraz wyeliminowanie podwójnej regulacji.

Uprzejmie zwracamy się o możliwość spotkania w celu przedyskutowania zalet i wad naszych rozwiązań.
Gotowość do uczestniczenia w takim spotkaniu wyraził Departament Nadzoru Rynku UOKiK, którego
przedstawiciel będzie uczestniczył w dniu 28 czerwca w dyskusji unijnego Komitetu ADCO, gdzie jednym z
tematów będzie dyskusja nad propozycjami branży AGD w sprawie wyeliminowania podwójnej regulacji.

Uważamy, że wspólna dyskusja nad tą koncepcją byłaby doskonałym wsparciem dla przedstawiciela
UOKiK, który reprezentuje Polskę w unijnej Komisji ADCO.

Z poważaniem,

Wojciech Konecki
Dyrektor Generalny CECED Polska
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