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Warszawa, dn. 14.04. 2015 r.
PANI RENATA PIOTROWSKA-BEŁDYGA
STARSZY SPECJALISTA
MINISTERSTWO GOSPODARKI

DOTYCZY: Norma EN 60335-2-9 w sprawie wymagań szczegółowych dla opiekaczy i podobnego
sprzętu przenośnego

Szanowna Pani,
CECED Polska1 pragnie przekazać na ręce przedstawiciela Polski w unijnym Komitecie ds. Regulacji
Technicznych i Norm swoje poniższe stanowisko w sprawie dyskusji nad normą EN 60335-2-9 dotyczącą
wymagań szczegółowych dla opiekaczy i podobnego sprzętu przenośnego.
Powołanie się na normę EN 60335-2-9 zapewnia domniemanie zgodności dla opiekaczy i tosterów w
zakresie wymogów bezpieczeństwa określonych w dyrektywie niskonapięciowej LVD 2006/95/WE.
Obowiązująca od października 2013 roku poprawka A13 do normy wprowadzająca minimalne limity
dopuszczalnej temperatury tzw. powierzchni nie-funkcyjnej. Wykorzystanie tej poprawki uznawane jest
za wypełnienie minimalnych środków technicznych dyrektywy LVD (załącznik nr 1 pkt. 2b).
Apelujemy o nie popieranie zgłoszonego do Komisji Europejskiej wniosku o odrzucenie
domniemania zgodności dla poprawki A13 normy EN 60335-2-9 z dyrektywą LVD.
Ostatnia poprawka normy A13, została przyjęta przez zdecydowaną większość krajowych komitetów ds.
standaryzacji (97%) i jest stosowana przez producentów od października 2013 roku. W naszej ocenie
brakuje wystarczających analiz wskazujących, że limity temperatur zastosowane w poprawce A13
powodują zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa użytkowników. Nieostrożni użytkownicy w
zetknięciu w powierzchnią nie-funkcyjną nieprzekraczającą limitów wg A13 mogą w najgorszym
wypadku ulec niegroźnemu sparzeniu I-ego stopnia.
1

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 są: Amica, Ariston, Beko, BSH
Bosch-Siemens, Candy-Hoover, Ciarko, Daikin, De’ Longhi, Electrolux, Franke, Gorenje, Indesit, Miele,
MPM, Panasonic, Philips, SEB Group, Samsung, Smeg, Teka, Vorwerk, Whirlpool, Zelmer, zatrudniający w
Polsce ok. 20.000 osób, eksportujący ponad 85% produkcji. Związek jest członkiem CECED Europe.
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Naszym zdaniem wszelkie zmiany odnośnie domniemania zgodności dla poprawki A13 powinny być
poddane wszechstronnej analizie ryzyka. Nagłe zmiany w tej kwestii mogą prowadzić, w skrajnych
przypadkach, nawet do konieczności wycofania z rynku już wyprodukowanych urządzeń, których
producenci zadeklarowali zgodność z normą EN 60335-2-9/A13:2010. Sugerujemy, aby organy nadzoru
rynku skupiły sie na kontroli producentów, których produkty wciąż nie spełniają wymogów w/w normy, a
nie na podważaniu samej normy.
W razie potrzeby dalszych wyjaśnień jesteśmy gotowi do bezpośredniego spotkania.
W załączniki przekazujemy stanowisko CECED Europe w powyższej sprawie.
Z poważaniem,

Wojciech Konecki
Dyrektor Generalny
CECED Polska

______________________________________________________________________________
Zarejestrowany pod nr KRS: 0000189252 w Sądzie Rejonowym dla M. ST. Warszawy, XIII wydział gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego. Siedziba: Warszawa., NIP: 526-276-88-45, REGON: 015645120, Nr rachunku bankowego: 39114010100000319736001001

