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Warszawa 19.03.2013r.
PAN POSEŁ BOGUSŁAW SONIK
CZŁONEK KOMISJI OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO,
ZDROWIA PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI
PARLAMENT EUROPEJSKI

DOTYCZY: PROJEKT ZMIANY DYREKTYWY BATERYJNEJ 2006/66/WE - SPRAWOZDANIE POSŁA VLADKO PANAYOTOV
(DOKUMENTY PE497.921; PE501.952 ; PE506.350)

Szanowny Panie Pośle,
W imieniu CECED Polska 1, związku zrzeszających głównych pracodawców AGD w Polsce,
przekazujemy nasze uwagi do projektu zmiany tzw. dyrektywy bateryjnej 2006/66/WE w sprawie
wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów do użytku w urządzeniach bezprzewodowych.
Projekt sprawozdania europosła Vladko Todorov Panayotov (PE497.921) wraz z poprawkami
(PE501.952; PE506.350) będzie głosowany przez Komisję Ochrony Środowiska w dniu 20 marca 2013.

Pragniemy nadmienić, iż producenci zrzeszeni w naszym Związku stali się w ostatnich latach istotnym
inwestorem, eksporterem oraz dostarczycielem wyrobów konsumenckich na rynek polski. Dzięki ich
zaangażowaniu, nasz kraj stał się głównym centrum produkcji AGD w Europie.

1. Usuwanie baterii ze sprzętu – wniosek o odrzucenie poprawek nr 17, 44.
Nie zgadzamy się z propozycją, aby każdy sprzęt był projektowany w sposób zapewniający konsumentom
możliwość samodzielnego wymontowywania zużytych akumulatorków.
Akumulatorki wewnętrzne montowane w sprzętach domowego użytku (np. w golarkach) gwarantują
większe bezpieczeństwo przy ich użytkowaniu w porównaniu z bateriami wymiennymi. Jakakolwiek
ingerencja ze strony konsumentów przy wymianie baterii wpływa na obniżenie szczelności i
niezawodności sprzętu. Akumulatorki posiadają także bardzo niską awaryjność ponieważ są projektowane
1

Związek pracodawców CECED Polska, członek Europejskiego Komitetu CECED, powołany został do życia w 2003 roku i pełni
funkcję jedynej reprezentacji branży producentów sprzętu AGD w Polsce. Naszymi członkami są takie firmy jak Amica, Ariston
Thermo, Beko, Bosch-Siemens, Candy, Ciarko, De’ Longhi, Electrolux, FagorMastercook, Gorenje, Indesit, Miele, Philips,
SEB Group, Samsung, Vorwerk oraz Whirlpool.
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jako integralna część urządzenia. Zużyty sprzęt z takimi akumulatorkami jest przetwarzany przez
profesjonalne zakłady przetwarzania, który demontuje także baterie z urządzeń. W przypadku
uszkodzenia akumulatorka w trakcie użytkowania konsument może zlecić profesjonalną naprawę
punktowi serwisowemu.
2. Wycofanie z obrotu – wniosek o odrzucenie poprawek nr 10, 11, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43
oraz poprawki kompromisowej nr 3a
Wycofanie ze sprzedaży baterii i akumulatorów niezgodnych z wymaganiami dyrektywy powinno
dotyczyć momentu ich wprowadzenia przez producentów, a nie sprzedaży już wprowadzonych na rynek
baterii i akumulatorów. Każda inna interpretacja oznaczałaby znaczące odchylenia od stosowanego
dotychczas podejścia w podobnych dyrektywach (np. dyrektywy WEEE lub RoHS).
W przypadku przyjęcia poprawek dystrybutorzy baterii i akumulatorów mogą pozostać z zapasem baterii i
urządzeń zakupionych przed upływem terminu zgodności. Produkty te, pomimo, że będą nadawały się do
użytku, staną się odpadami. Jest to sprzeczne za zasadami zrównoważonego rozwoju.
3. Wymogi rejestracyjne – wniosek o poparcie poprawek nr 24 i 25
Producenci są zobowiązani do przestrzegania wymagań rejestracyjnych dla akumulatorów sprzedawanych
indywidualnie oraz tych zamontowanych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Proponowany
dodatkowy motyw wprowadza zgodność z przepisami przyjętymi w decyzji Komisji z sierpnia 2009 r.
(2009/603/EC).
W przypadku jakichkolwiek pytań jesteśmy gotowi do spotkania w celu przedyskutowania szczegółów
naszego stanowiska.
Licząc na uwzględnianie naszych uwag, pozostajemy
Z poważaniem
Wojciech Konecki

Dyrektor Generalny
CECED Polska
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