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1) EEPLIANT projektpresentation 

Målet med projektet är att utveckla de ekonomiska och miljömässiga fördelarna av energimärkning 

och ekodesign genom att se till att fler produkter uppfyller kraven. 

EEPLIANT:s projektteam, som består av 13 marknadskontrollmyndigheter från hela EU, organisarerar 

gemensam övervakning, kontroll och tillsynsaktiviteter. Detta inkluderar även testning av LED-

lampor, skrivare och rumsvärmare .  

Förutom att testa produkter ingår även kontroll av produkternas tekniska dokumentation och 

utvecklande av bra arbetsmetoder som ska användas av de deltagande länderna. Förutom de 

delatagande myndigheterna ingår andra nationella och regionala myndigheter inom EU och olika 

intressegrupper. Kommunikation med dessa är en viktig del av projektet.   

Läs mer om projektet: www.eepliant.eu  

 

2) Huvudsakliga aktiviteter 

Under perioden 2015 – 2018 kommer EEEPLIANT-projektet att fokusera på följande produktgrupper:  

 LED-lampor: Dokumentinspektioner, screening och fullskaletest av LED-lampor som faller 

under COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No 874/2012 och COMMISSION 

REGULATION (EU) No 1194/2012.  

 

 Skrivare: Dokumentinspektioner and tester av produkter som täcks av den frivilliga 

överenskommelsen inom ekodesigndirektivet 

 

 Rumsvärmare och kombinerade värmare: dokumentinspektion och testning av Produkter 

under 400 kW som faller under COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No 811/2013 och 

COMMISSION REGULATION (EU) No 813/2013.  

Det är första gången som en frivillig överenskommelse och värmeprodukter formellt provas av 

tillsynmyndigheter för att se om de klarar kraven. 

Varje grupp av produkter kommer att undersökas I följande steg: 

 Dokumentkontroll – kontroll av den tekniska dokumentationen som leverantörerna måste 

lämna till tillsynsmyndigheterna på begäran 

  

 Screening – enklare tester för att undersöka vilka produkter som kan behöva genomgå ett 

fullständigt test  
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 Samordnade tester – fullt test för ett antal utvalda modeller, mestadels utvalda bland de 

som blivit underkända i screeningen.    

För mer information se : http://www.eepliant.eu/index.php/about-eepliant/description  

3) Följ oss!  

 

Håll dig uppdaterad med vad som händer i projektet, kom i kontakt med projektteamet för 

mer detaljer eller kontakta oss för mer information 

Följ oss på Twitter: https://twitter.com/eepliant  

Pressrelaser och andra presentationer: 

http://www.prosafe.org/index.php?option=com_content&view=article&id=175&Itemid=681  

Contact us: http://www.eepliant.eu/index.php/contact-us 

Bakgrund 

Den här informationen är utgiven av PROSAFE och de marknadskontrollmyndigheter som 

representerar de 12 EU-länderna I EEPLIANT. 

Projektet kordineras av PROSAFE (Product Safety Forum of Europe), en icke vinstgivande 

organisation som för samman marknadskontrollmyndigheter I Europa och I hela världen. Besök 

www.prosafe.org för mera information. På den sidan finns även mer information om EEPLIANT och 

andra samordningsprojekt kordinerade av PROSAFE. Använd länkarna till ”projects” i vänstar 

kolumnen. 

 

Disclaimer 

This PROSAFE press release arises from the Action EEPLIANT 2014, which receives funding from 

the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement 

number 649894. 

The content of this press release represents the views of the author and it is his sole 

responsibility; it can in no way be taken to reflect the views of the Executive Agency for Small 

and Medium Enterprises (EASME) or any other body of the European Union. EASME does not 

accept responsibility for any use that may be made of the information it contains. 
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