ZIŅU LAPA
STARPPOSMA IZDEVUMS

Jaunumi saskaņoto pasākumu kopumā EEPLIANT3,
ko finansē Eiropas Savienība
Brisele, 2020. gada novembris
Lai gan joprojām cīnāmies ar COVID-19 radīto veselības krīzi, ir laiks atjaunināt informāciju par saskaņoto
pasākumu kopuma EEPLIANT3 sasniegto progresu. Šajā izdevumā mēs piedāvājam rādītājus par
galvenajiem faktiem un darba grupu sākotnējiem rezultātiem, kas iegūti pēc projekta uzsākšanas
2019. gada jūnijā. Ekodizaina un Energomarķējuma (ED/EM) administratīvās sadarbības darba grupa
(AdCo) ar šiem datiem tika iepazīstināta 2020. gada jūlijā un novembrī.
EEPLIANT3 ir lielākais ES tirgus uzraudzības saskaņoto pasākumu kopums enerģijas jomā, ko Eiropas
Savienība ir jebkad finansējusi. Pēdējo 16 mēnešu laikā 29 partneri no 20 ES valstīm un Turcijas strādā
kopā, lai uzlabotu Vienotajā tirgū laisto preču energoefektivitāti, identificējot neatbilstošus modeļus,
kuriem ir liela ietekme uz vidi un Eiropas patērētājiem. Mūsu ambīcijas ir ar mūsu darba rezultātiem
sniegt ieguldījumu ES 2030. gada klimata un enerģijas, kā arī Eiropas Savienības zaļā kursa mērķu
sasniegšanā. EEPLIANT3 finansē Eiropas Savienība. Projekta koordinators ir PROSAFE, ko atbalsta Austrijas
Enerģētikas aģentūra un Dānijas konsultāciju uzņēmums “Vores Bureau”, kas koordinē vairākas darba
grupas.
EEPLIANT3 ir definējis savu IT rīku portfeli, kas
tiks izstrādāts un ieviests. Tam ir 4 sastāvdaļas:
1) rīks augšupielādei ICSMS (kam pamatā ir
sistēmas, kas tika izstrādātas MSTyr15 un
EEPLIANT2 projektu ietvaros); 2) interneta roboti
(web
crawlers);
3)
inovatīvs
mākslīgā
intelekta/robotikas projekts; 4) “ātrie ieguvumi”
(t.i., “ātro ieguvumu” miniprojekti).

COVID-19 un tā ietekme uz EEPLIANT3
Galvenie šī perioda izaicinājumi bija saistīti ar
COVID-19 krīzi un tās negatīvo ietekmi. COVID-19
pandēmijas izcelšanās 2020. gada februārī un visā
Eiropā
ieviestie
ierobežojošie
pasākumi
ietekmēja projekta darba plānu. Par spīti visām
pūlēm dažu pārbaužu un testēšanas posmu
pabeigšana tika iekavēta. Projekts veica visus
nepieciešamos riska mazināšanas pasākumus un
turpina vērtēt situāciju kopā ar Eiropas Savienību,
mēģinot samazināt ietekmi un nodrošināt
veiksmīgu projekta īstenošanu.

Pastiprināta sadarbība ar ES muitu
EEPLIANT3 strādā, lai uzlabotu sadarbību starp ES
tirgus uzraudzības iestādēm (TUI) un muitas
iestādēm ekodizaina un energomarķējuma jomā.
Aptaujājot TUI, tika iegūti kvalitatīvi dati par jau
esošām sadarbības saitēm un labāko praksi.
Mērķtiecīgas intervijas ar muitas iestādēm 12 – 15
Eiropas valstīs tika veiktas 2020. gada
oktobrī/novembrī vai ir plānotas nākamajās
nedēļās.

Galvenie fakti un sākotnējie (aktīvo)
darba grupu rezultāti
Progress IT rīku izveidē
Lai noteiktu pamatu plašākam vajadzību
spektram, tika noteiktas IT funkciju un
pielietojuma prioritātes tirgus uzraudzībā un
izmantoti Ekodizaina un Energomarķējuma AdCo
aptaujas rezultāti.
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Sākotnējie interviju rezultāti rāda, ka muitas
kontroles ED/EM jomā lielākoties tiek veiktas pēc
TUI pieprasījuma. Tika identificēti vairāki šķēršļi
efektīvai robežu kontrolei, ieskaitot datu bāžu
nepieejamību, informācijas trūkumu par muitas
procedūrām un TUI tiesību aktus.

Ūdens sildītāji un karstā ūdens tvertnes

Tirgus uzraudzības problēmu risināšana roku
rokā ar Ekodizaina un Energomarķējuma AdCo

TUI aptauja un intervijas ar ieinteresētajām
pusēm palīdzēja noteikt prioritāros mērķus. Grupa
ir gandrīz pabeigusi tirgus izpēti vairāk kā 150
precēm šādās kategorijās: elektriskie ūdens
sildītāji (slodzes profils 3XS-S), elektriskie ūdens
sildītāji (slodzes profils M-4XL, <70 kW),
siltumsūkņa ūdens sildītāji monobloki (slodzes
profils M-4XL, <70 kW), karstā ūdens tvertnes
<500 l. Tiek plānots sākt dokumentu pārbaudes
2020. gada decembrī.

EEPLIANT3 cieši sadarbojas ar Ekodizaina un
Energomarķējuma AdCo, lai identificētu un risinātu
jaunas un jau esošas tirgus uzraudzības problēmas.
AdCo dalībnieku aptauja palīdzēja projektam
klasificēt izaicinājumus un noteikt to prioritāti.
Katras individuālās problēmas konteksts un
piedāvātie risinājumi tiks atspoguļoti īpašā “Faktu
lapas” dokumentā, kuru izveidos attiecīgā darba
grupa. Nākamie soļi darba plānā ir preču izpētes,
dokumentu pārbaužu un nelielas testēšanas
kampaņas plānošana. Šo darbību joma un galvenie
uzdevumi tiks definēti sadarbībā ar AdCo un
atbilstoši tās vajadzībām.

Ventilācijas iekārtas
Dokumentu pārbaudes ir gandrīz pabeigtas. Tiek
noslēgtas interneta veikalu un EPREL pārbaudes.
Sākotnējo rezultātu analīze norāda uz ārkārtīgi
augstiem neatbilstību rādītājiem saistībā ar
energomarķējumu un EPREL. Ir novērots, ka
atsauces caurplūdums bieži tiek norādīts
(kļūdoties) kā m3/h (pareizi – m3/s). Pašreiz grupa
pirms ziņošanas pēta faktorus, kuru ietekmē ir
radies šāds iznākums.

Testēšanas izcilības centri
Ir pabeigta Ekodizaina un Energomarķējuma AdCo
aptauja, tajā piedalījās 28 dalībnieki. Aptaujas
mērķis bija identificēt tās ES TUI, kas pašas veic
testēšanu, nevis slēdz līgumu ar komerciālām
testēšanas iestādēm. Rezultāti rāda, ka lielākā daļa
ES veikto verificēšanas testu notiek komerciālās
testēšanas iestādēs. EEPLIANT3 diskutēs par šo
situāciju ar Kopīgā pētniecības centra komandu,
kuras uzdevums ir noteikt nozaru vajadzības ES
testēšanas iestādēm Iekšējā tirgus, rūpniecības,
uzņēmējdarbības un MVU ģenerāldirektorāta
(GROW ĢD) vārdā, kas pēta iespējas šādu iestāžu
izveidi Regulas (ES) 2019/1020 ietvaros.

Uz apgaismes ierīcēm un vietējiem telpu
sildītājiem vērstie pasākumi sāksies 2021. gadā
Ilgums: 2019. gada jūnijs - 2023. gada novembris*
* 6 mēnešu pagarinājums gaida Eiropas Komisijas/MVU izpildaģentūras
apstiprinājumu

Pagājušais laika posms
Atlikušais laiks

Ioana Sandu, Izpilddirektore
PROSAFE Office

Gaisa kondicionētāji un ventilatori
Darba grupa ir pabeigusi 59 preču tirgus izpēti,
joprojām tiek veiktas dokumentu un interneta
pārbaudes (līdz šim veiktas 250 pārbaudes).
Sākotnējie
rezultāti
parāda,
ka
preču
dokumentācija bieži ir nepilnīga. Pašreizējie
interneta veikalu un EPREL pārbaužu rezultāti
liecina par augstu neatbilstību īpatsvaru.

Avenue des Arts/Kunstlaan 41, B-1040 Brussels, Belgium
+32 2 8080 996/-97
eepliant3@prosafe.org / info@prosafe.org
www.eepliant.eu / www.prosafe.org

Veļas žāvētāji

FPS Economy
Directorate of General Energy, Infrastructure and
Controls

Tirgus izpēte ir pabeigta – kopā tika apskatītas 107
preces. Turklāt 54 interneta veikali jau ir
pārbaudīti, mērķis – 300.
Drīzumā sāksies
dokumentu un EPREL pārbaudes. Līdzīgi kā gaisa
kondicionētājiem sākotnējie interneta pārbaužu
rezultāti ir neapmierinoši.

@EEPLIANT
@PROSAFE_ORG

Projekta vadītājs: Bram Verckens, Departamenta
vadītājs

Bram.Verckens@economie.fgov.be
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Atruna
Šī ziņu lapa ir saistīta ar Tirgus Uzraudzības Saskaņoto pasākumu kopumu par ES
preču efektivitātes normatīvajiem aktiem – EEPLIANT3, kas saņem finansējumu no
Eiropas Savienības Horizon 2020 izpētes un inovāciju programmas. Saturs atspoguļo
tikai autora viedokli un ir viņa/viņas atbildība. Nevar uzskatīt, ka tas atspoguļo
Eiropas Komisijas un/vai MVU izpildaģentūras (EASME), vai citas Eiropas Savienības
struktūras viedokli. Eiropas Komisija un Aģentūra neuzņemas atbildību par preses
relīzes informācijas pielietojumu.

