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Pranešimas Spaudai 

EEPLIANT3 prasidėjo:  
 

Didžiausias ES finansuojamas visos Europos rinkos priežiūros 

projektas, susijęs su produktų efektyvumu, atkreipiant dėmesį į 

didesnį energijos taupymą, didesnį produktų atitikimą 

reikalavimams, kad Europos vartotojai gautų didesnę naudą. 

Briuselis, 2019 m. Liepos 12 d 

 

Didžiausias suderintas rinkos priežiūros projektas dėl ES produktų atitikimo teisės aktams, kurį kada 

nors finansavo Europos Sąjunga (ES) – EEPLIANT3, oficialiai pradėtas 2019 m. birželio 19 d. 

Briuselyje vykusioje PROSAFE konferencijoje. 

 

29 partneriai iš 20 ES valstybių narių ir Turkijos sujungė jėgas bendradarbiauti EEPLIANT3 projekte, 

ES finansuojamų EEPLIANT1 ir EEPLIANT2 projektų tęsinyje. Projektu siekiama gerinti ES energijos 

ženklinimo ir ekologinio projektavimo taisyklių įgyvendinimą ir ES bendrosios rinkos veikimą, 

užtikrinant laisvai prieinamus ir reikalavimus atitinkančius produktus, kurie būtų naudingi Europos 

vartotojams ir teisės aktų kūrėjams. Projekto metu bus glaudžiai bendradarbiaujama su dviem 

administracinio bendradarbiavimo dėl energijos ženklinimo ir ekologinio projektavimo grupėmis 

(ADCO), kur kiekvienai projekto veiklai (darbo paketui) vadovaus rinkos priežiūros institucija (MSA) 

ir ją koordinuos viena iš trijų organizacijų: PROSAFE, Austrijos Energetikos agentūra ir Danijos Vores 

biuras. 

 

  

 

Per ateinančius ketverius metus tikimasi, kad EEPLIANT3 projekto metu bus peržiūrėtas ir 

išbandytas ES rinkoje esančių oro kondicionierių ir komforto ventiliatorių, buitinių džiovintuvų, 

vandens šildytuvų ir karšto vandens talpyklų, vėdinimo įrenginių, apšvietimo produktų ir vietinių 

patalpų šildytuvų energinis naudingumas. Dalyvaujančios rinkos priežiūros institucijos vertins ir 

išbandys produktus, esančius jų nacionalinėje rinkoje, pagal suderintą rizika pagrįstą metodą – 

pagrindinis dėmesys bus skiriamas produktams, turintiems didelį neatitikties lygį ir rizikos tikimybę. 

 

 

 

EEPLIANT3 sieks sukurti ES pridėtinę vertę dalinantis žiniomis ir stiprinant ES rinkos priežiūros 

institucijų bei jų pareigūnų žinias ir gebėjimus mokymų metu, tiriant naujus šios srities iššūkius ir 

prioritetus bei kuriant naujas internetines priemones (IT tool), kad dar labiau pagerintų ES rinkos 

priežiūrą. 

 

Figure 1 - Interaktyvi darbo grupės veikla  EEPLIANT3 renginyje 
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EEPLIANT3 buvo inicijuotas ne tik siekiant patikrinti ES rinkoje esančių produktų energijos 

suvartojimą, bet ir tapti platforma bei priemone, kuriančia ryšius ir sinergiją su pagrindinėmis 

suinteresuotomis šalimis, pavyzdžiui, pramonės, prekybos, vartotojų ir aplinkosaugos 

nevyriausybinėmis organizacijomis. Pagrindinis tokių sąveikų tikslas – padidinti veiklų naudą ir dirbti 

kartu, siekiant sukurti Europos rinką, kurioje būtų daugiau energiją taupančių produktų ir mažiau 

reikalavimų neatitinkančių produktų. 

EEPLIANT3 projekto tikslai: 

 Siekti energijos išteklių taupymo gerinant teisės taikymą prieš reikalavimų neatitinkančius 

produktus; 

 Gerinti rinkos priežiūros institucijų bendradarbiavimą visoje Europoje ir kurti suderintą 

požiūrį į sudėtingus klausimus; 

 Dalintis geriausia pavyzdžių atrankos praktika ir potencialiai reikalavimų neatitinkančių 

produktų bandymų rezultatais; 

 Naudoti tikrinimo ir bandymų rezultatus, skleidžiant išvadas visoms ES ir Europos 

ekonominės erdvės (EEE) rinkos priežiūros institucijoms; 

 Stiprinti ES rinkos priežiūros institucijų gebėjimus ir perduoti žinias; 

 Pateikti Europos Komisijai rekomendacijas ir grįžtamąjį ryšį dėl 14 ES reglamentų, bei 

prisideti prie duomenimis pagrįsto sprendimų priėmimo ES lygmeniu; 

 Sukurti daugybę tiesioginių ir netiesioginių ekonominių, aplinkosauginių ir visuomeninių 

poveikio priemonių, kurios būtų naudingos Europos vartotojams. 

 

EEPLIANT3 tumpai:  
Projekto trukmė:                             2019 m. birželio 1 d. iki 2023 m. gegužės 21 (48 mėnesiai) 

Visas biudžetas:                               €6.851.481,23 

ES finansavimas:                              €6.851.481,23 

Projekto lyderis:                              FPS Economy, Belgija 

Projekto koordinatorius:                  PROSAFE - Europos gaminių saugos forumas 

Darbo paketų koordinatorius:           PROSAFE, Austrijos Energetikos agentūra ir Danijos Vores biuras 

Projekto tinklalapis:                        www.eepliant.eu 

Projekto Twitter adresas:                @EEPLIANT — hashtag: #EEPLIANT3 

Partnerių skaičius:                           29 

ES valstybių narių skaičius:            20 plius Turkija 

Contact us: 

 

 

 

 

 

Background information 

This information is issued by PROSAFE – The Product Safety Forum of Europe, a non-profit NGO formed by market 
surveillance officers and based in Brussels, and the 29 organisations/MSAs representing 21 EU/EEA countries in 
EEPLIANT3: Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, the Czech Republic, Denmark, France, Germany, Ireland, 
Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, The Netherlands, Portugal, Slovenia, Spain, Sweden and Turkey. 
PROSAFE brings together market surveillance officers from all over Europe. Visit www.eepliant.eu and 
www.prosafe.org to learn more the other market surveillance projects coordinated by PROSAFE.   

  

Ioana Sandu, Executive Director 

PROSAFE Office 
Avenue des Arts/Kunstlaan 41, B-1040 Brussels, Belgium 
Tel: +32 2 8080 996/-97 

eepliant3@prosafe.org / info@prosafe.org 

www.eepliant.eu / www.prosafe.org  

 @EEPLIANT  

     @PROSAFE_ORG 

 

Project Leader: Bram Verckens, Head of Department  

FPS Economy 

Directorate of General Energy, Infrastructure and 

Controls 

 

Bram.Verckens@economie.fgov.be 

 

Disclaimer  

This Press Release arises from the Concerted Market Surveillance Action on EU product efficiency legislation – 
EEPLIANT3 (GA no: 832558), which receives funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation 
programme. The content represents the views of the author only and it is his/her sole responsibility. It cannot be 
considered to reflect the views of the European Commission and/or the Executive Agency for SMEs (EASME) or any 
other body of the European Union. The European Commission and the Agency do not accept any responsibility for use 

that may be made of the information it contains. 
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Privacy Policy: Images may be edited and used by third parties, including the media, only and exclusively for 
publicity purposes relating to the promotion of the EEPLIANT3 project. Any commercial or other use of images 
falls beyond the project’s scope and privacy policy and is subject to the applicable law in line with the 
European Union GDPR Regulations. For questions/clarifications, please contact PROSAFE at info@prosafe.org 

and eepliant3@prosafe.org.  

EEPLIANT3 Paleiskite renginių nuotraukų galeriją 
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