Europejska Inicjatywa
MSSI Electrical
12.09.2018
Konferencja Prasowa SPAE KIGEiT, Polska

Agenda
1. Co oznacza MSSI Electrical?
2. Jakie są główne zjawiska z jakimi spotykamy się w naszej
branży?
3. Co mówią statystyki?
4. Jakie firmy działają w ramach MSSI Electrical?
5. Jakie są cele MSSI Electrical?
6. Gdzie działa MSSI Electrical?
7. Jakie działania podejmuje MSSI Electrical?
8. Jakie działania podejmują lokalne grupy MSSI Electrical?
9. Jakie są przykładowe projekty i osiągnięcia w krajowych
grupach MSSI Electrical?

Co oznacza MSSI Electrical?
MSSI:
Eng.: Market Surveillance Support Initiative
Pl.: Inicjatywa wspierająca nadzór rynku

ELECTRICAL:
… w zakresie aparatów elektrycznych niskiego
napięcia
Więcej informacji na stronie: www.mssi-electrical.org

Jakie są główne wyzwania, które
spotykamy w naszej branży?
1. Obecność na europejskim rynku detalicznym,
hurtowym, internetowym oraz projektowym aparatów
elektrycznych niskiego napięcia, które nie spełniają
wymogów technicznych i deklarowanych
parametrów
2. Zagrożenie dla zdrowia i mienia użytkowników
poprzez zastosowanie niezgodnych i
niepełnowartościowych produktów
3. Wypieranie z rynku produktów bezpiecznych,
zgodnych i pełnowartościowych poprzez nieuczciwą
konkurencję
4. Rozproszenie inicjatyw w tym zakresie

Co mówią statystyki?
• Około 4000 pożarów rocznie w Polsce w obiektach budowlanych, których
przypuszczalnymi przyczynami są wady instalacji elektrycznych, wady
elektrycznych urządzeń grzejnych, nieprawidłowa ich eksploatacja oraz
elektryczność statyczna (*) – tendencja rosnąca
• Z tego około
2 700 pożarów
w obiektach
mieszkalnych
- tendencja
rosnąca

(*) statystyka Komendy Głównej Straży Pożarnej

Jakie firmy działają w ramach MSSI
Electrical?
Członkowie – założyciele*

Inicjatywa MSSI jest otwarta dla
wszystkich producentów

5 Grup
Roboczych
MSSI
na poziome
Europy
(ok. 60 osób)

Krajowe organizacje branżowe

Ze wsparciem:

Europejska organizacja branżowa

CECAPI - European Committee of Electrical Installation Equipment Manufacturers, Europejski Komitet Producentów Sprzętu Elektrycznego , http://www.cecapi.org
ORGALIME - European Engineering Industries Association

Jakie firmy działają w ramach MSSI
Electrical?
Organy oceny zgodności

CECAPI - European Committee of Electrical Installation Equipment Manufacturers, Europejski Komitet Producentów Sprzętu Elektrycznego , http://www.cecapi.org/

Jakie są cele MSSI Electrical?
Podejmowanie i wspieranie inicjatyw mających na celu:
1. Identyfikowanie i eliminowanie niebezpiecznych lub
niezgodnych z normami i przepisami prawa produktów i
systemów z zakresu aparatury elektrycznej niskiego napięcia,
które mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa osób,
towarów, mienia lub gospodarki krajowej, a także dla
środowiska

2. Współpraca z właściwymi organami, w tym organami
nadzoru rynku, w tym zakresie
3. Konsolidacja działań
4. Edukacja rynku

Gdzie działa MSSI Electrical?
• Głównie obszar Unii
Europejskiej
• 9 aktywnych krajów:
• Wielka Brytania, Francja,
Hiszpania, Niemcy, Włochy,
Polska
• Belgia, Czechy, Dania

• 8 nowych lub planowanych
krajów:
• Holandia, Rumunia, Norwegia,
Szwecja, Finlandia, Austria,
Słowacja Szwajcaria
(mapka poglądowa)

Jakie działania podejmuje MSSI?
1. Propagowanie i wdrażanie inicjatywy MSSI Electrical
na poziomie Unii Europejskiej i w wybranych krajach
Europy
2. Budowanie świadomości nt. poziomu
bezpieczeństwa i zgodności aparatów dostępnych na
rynku branżowym
3. Udział w pracach legislacyjnych
4. Współpraca z organizacjami branżowymi i
sektorowymi, m.in.:
•

EUEW, IFIA, …

•

Organizacje, które wdrażają podobne programy (oświetlenie
LED, kable)

EUEW: European Union of Electrical Wholesalers / Europejska Unia Hurtowni Elektrycznych
IFIA: International Federation of Inspection Agencies / Międzynarodową Federacją Organów Kontroli

Jakie działania podejmuje MSSI?
Debata: „Nadzór rynku produktów w Europie Zapewnienie ambitnych ram jego egzekwowania"
▪

9.07.2018r., Bruksela

▪

Paneliści: przedstawiciele
Parlamentu Europejskiego,
Komisji Europejskiej, ANEC,
Orgalime, MSSI Electrical

▪

65 zarejestrowanych
uczestników z branży

➔ 3 września 2018: Artykuł 8 (Memorandum of Understanding) został przyjęty przez
Parlament Europejski – ułatwi to współpracę między organami nadzoru rynku i
stowarzyszeniami / izbami handlowymi w sprawach nadzoru rynku

Jakie działania podejmują lokalne
grupy MSSI Electrical?
1. Monitorowanie krajowego rynku
2. Zlecanie badań sprawdzających

3. Informowanie krajowych organów nadzoru
4. Edukacja rynku:
•

Udział w konferencjach tematycznych i branżowych

•

Przygotowywanie materiałów informacyjnych

•

Szkolenia

5. Współpraca z przedstawicielami lokalnego rynku i
podejmowanie wspólnych inicjatyw
6. Działania na poziomie lokalnych organizacji normalizacyjnych
standaryzacyjnych, organów rządowych itp.

Jakie są przykładowe projekty i
osiągnięcia w krajowych MSSI?
• MSSI El. we Francji (ASEC):
•

na 280 przetestowanych aparatów domowej instalacji
elektrycznej w ciągu 8 lat, 22 nie przeszły testów (8%)

• MSSI El. w Hiszpanii (GASUM, AFME):
•

MCB: na 41 przetestowanych aparatów 4 nie przeszły testów

•

RCCB: na 41 przetestowanych aparatów 5 nie przeszło testów

• MSSI El. w Wielkiej Brytani (BEAMA):
•

RCBO: obecnie 6 marek’s przechodzi testy sprawdzające

•

Testy bezpieczników

Dziękuję za uwagę!
Zapraszam do zadawania pytań
podczas sesji pytań i odpowiedzi

