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1) Projekt EEPLIANT - wprowadzenie
Celem projektu EEPLIANT jest pomoc w osiągnięciu zamierzonych korzyści ekonomicznych
i środowiskowych wynikających z unijnej legislacji przyjętej w obszarze wymagań ekoprojektu oraz
etykietowania energetycznego poprzez zwiększenie odsetka produktów oferowanych na rynku, które
spełniają te wymagania.
Zespół projektowy EEPLIANT, składający się z 13 organów nadzoru rynku z całej Unii Europejskiej,
realizuje skoordynowane działania w zakresie monitorowania, weryfikacji i egzekwowania prawa,
w tym badania laboratoryjne lamp LED, drukarek i grzejników.
Poza badaniem produktów, w ramach projektu są prowadzone także kontrole dokumentacji
technicznej oraz wypracowywane najlepsze praktyki w nadzorze rynku, które są dostępne nie tylko
dla organów nadzoru rynku uczestniczących w projekcie, ale także innych krajowych i regionalnych
instytucji na terenie Unii Europejskiej. Ponadto w ramach projektu przewidziane są regularne
komunikaty mające na celu upowszechnienie wiedzy na temat projektu wśród zainteresowanych
stron, opinii publicznej, władz itp.
Więcej informacji o projekcie: www.eepliant.eu

2) Główne działania
W latach 2015-2018 projekt EEPLIANT koncentruje się na następujących grupach produktów:





Lampy LED: kontrola dokumentów, badania przesiewowe i pełne badania laboratoryjne
lamp LED, zgodnie z wymaganiami rozporządzenia nr 874/2012 oraz nr 1194/2012.
Urządzenia do przetwarzania obrazu: kontrola dokumentacji i badania produktów
podlegających Dobrowolnemu Porozumieniu dla Urządzeń do Przetwarzania Obrazu
w ramach dyrektywy w sprawie ekoprojektu.
Kaloryfery i grzejniki kombinowane: kontrola dokumentacji i badania laboratoryjne
kaloryferów i grzejników kombinowanych o mocy poniżej 400 kW, objętych
rozporządzeniami nr 811/2013 oraz 813/2013.

Po raz pierwszy wymagania dobrowolnego porozumienia oraz zgodność produktów grzewczych są
oficjalnie weryfikowane przez organy nadzoru rynku.
W zakresie każdej z wybranych w ramach projektu grup produktów, będą podejmowane następujące
działania:
 Kontrola dokumentacji – sprawdzenie dokumentacji technicznej, którą dostawcy są
zobowiązani dostarczyć organom kontroli na ich żądanie;
 Badania przesiewowe – przeprowadzenie badań wstępnych w celu identyfikacji i oceny
prawdopodobieństwa, że dany model jest wadliwy i powinien zostać poddany pełnemu
sprawdzeniu wymagań zgodności;
PROSAFE Office, Avenue des Arts/Kunstlaan 41, B-1040 Brussels, Belgium
Tel:+32 2 8080 996; E-mail: info@prosafe.org

 Skoordynowane badania zgodności – pełne badania wybranej liczby modeli, w których
wykazano wady na etapie badań przesiewowych.
Więcej informacji na stronie: http://www.eepliant.eu/index.php/about-eepliant/description
3) Bądź na bieżąco!
Na bieżąco śledź działania w ramach projektu, skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej
informacji!
Śledź nas na Twitterze: https://twitter.com/eepliant
Komunikaty
prasowe
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prezentacje:
http://www.prosafe.org/index.php?option=com_content&view=article&id=175&Itemid=681
Kontakt: http://www.eepliant.eu/index.php/contact-us

Informacje podstawowe
Niniejsza informacja prasowana jest opublikowana przez organizację PROSAFE oraz organy nadzoru
rynku z 12 państw członkowskich Unii Europejskiej, uczestniczących w projekcie EEPLAINT 2014.
Projekt EEPLINT jest koordynowany przez PROSAFE (Product Safety Forum of Europe), która jest
organizacją non-profit skupiającą organy nadzoru rynku z Europy i świata. Więcej informacji
o PROSAFE dostępnych jest na stronie internetowej www.prosafe.org. Na stronie internetowej
PROSAFE w zakładce Projekty można także znaleźć dodatkowe informacje o projekcie EEPLIANT
2014 oraz innych projektach koordynowanych przez PROSAFE. Linki do projektów znajdują się
w kolumnie po lewej stronie.

Wyłączenie odpowiedzialności
Niniejsza informacja prasowa PROSAFE związana jest z projektem EEPLIANT 2014, który
otrzymał dofinansowanie z unijnego mechanizmu wsparcia rozwoju i badań Horyzont 2020 na
podstawie umowy grantowej o numerze 649894.
Niniejsza informacja prasowa odzwierciedla stanowisko autora na jego wyłączną
odpowiedzialność i nie może być utożsamiana ze stanowiskiem Agencji Wykonawczej ds. Małych
i Średnich Przedsiębiorstw (Executive Agency for Small and Medium Enterprises – ESME) lub
innych organów Unii Europejskiej. ESME nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek
wykorzystanie informacji w niej zawartych.
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