Bruselj, 3.10.2017

Začetek EEPLIANT 2
Nadzor energijskega označevanja in minimalnih zahtev glede energijske učinkovitosti
na trgu EU
sporočilo za javnost
Akcija EEPLIANT2 se je uradno začela s konferenco 3. oktobra 2017 v Bruslju. Ključni cilj akcije je
pomagati doseči predvidene gospodarske in okoljske prednosti direktiv EU o energijskem označevanju
in okoljsko primerni zasnovi proizvodov s povečanjem stopnje skladnosti proizvodov na trgu z
zahtevami glede energijske učinkovitosti.
To bo doseženo z usklajenimi dejavnostmi nadzora, preverjanja in ukrepanja 18 nadzornih organov za nadzor
trga in nacionalne agencije. Ukrep bo imel čezmejni vpliv na enotnem trgu EU.
Projekt, ki ga financira Evropska unija v okviru Obzorja 2020, usklajuje PROSAFE. V projektu sodelujejo
naslednje države: Avstrija, Bolgarija, Danska, Finska, Francija, Nemčija, Irska, Latvija, Litva, Luksemburg,
Malta, Nizozemska, Portugalska, Slovenija in Švedska.
V naslednjih 30 mesecih bodo udeleženci projekta preverili in preizkusili energijsko učinkovitost gospodinjskih
hladilnikov, profesionalnih hladilnih naprav in porabo energije naprav, priključenih v omrežje, v stanju
pripravljenosti Izdelki bodo vzorčeni na trgu po pristopu, ki temelji na oceni tveganja. V primeru ugotovljene
neskladnosti bodo organi pristojni za nadzor trga izvedli ustrezne upravne ukrepe na svojih trgih.
EEPLIANT2 ni načrtovan samo za pomoč nadzornim organom pri preverjanju porabe energije pri stotinah
specifičnih izdelkov, ki jih najdemo na trgu EU, ampak tudi za izboljšanje sodelovanja z drugimi
zainteresiranimi stranmi, kot so industrijska združenja, doseganju višje stopnje ozaveščenosti in večjo
skladnost proizvodov z zahtevami zakonodaje EU.
Ta projekt je nadaljevanje projekta EEPLIANT2014, kjer se je preverjalo skladnost LED sijalk, grelnikov
prostorov in tiskalnikov z zahtevami glede energetske učinkovitosti.
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E-mail: info@prosafe.org, ioana@prosafe.org

Osnovne informacije
Te informacije izdaja PROSAFE in organi za nadzor trga, iz 17 držav članic EU v okviru akcije EEPLIANT2. Akcijo usklajuje PROSAFE
(forum za varnost izdelkov v Evropi), neprofitna organizacija, ki združuje inšpektorje za nadzor trga iz vse Evrope in po vsem svetu.
Za več informacij obiščite www.prosafe.org. Na tej spletni strani boste našli tudi več informacij o drugih skupnih ukrepih, ki jih
usklajuje PROSAFE.
Izjava o odgovornosti
Ta bilten izhaja iz akcijskega programa EEPLIANT2, ki se financira iz programa Evropske unije za raziskave in inovacije Horizon
2020 v okviru sporazuma o dodelitvi sredstev št. 752591.
Vsebina tega sporočila za javnost predstavlja stališča avtorja in je njegova izključna odgovornost; v nobenem primeru ne odraža
upoštevati stališč Izvajalske agencije za mala in srednje velika podjetja (EASME) ali katerega koli drugega organa Evropske unije.
EASME ne prevzema odgovornosti za kakršnokoli uporabo informacij, ki jih vsebuje.

