EEPLIANT – Skladnost energijsko učinkovitih proizvodov 2014
Novice s projekta št.1 / November 2015
www.eepliant.eu

1) Predstavitev projekta EEPLIANT
Cilj projekta EEPLIANT je prispevati k doseganju gospodarskih in okoljskih koristi, ki so cilj direktiv
o energijskem označevanju in okoljsko primerno zasnovo, z izboljšanjem stopnje skladnosti
izdelkov, za katere so sprejete ustrezne uredbe.
Ekipa projekta EEPLIANT, ki jo sestavlja 13 organov za nadzor trga iz celotne EU, organizira
usklajene dejavnosti nadzora, preverjanja in ukrepanja, vključno s testiranjem LED sijalk,
tiskalnikov in grelnikov prostorov.
Poleg dejavnosti testiranja izdelkov, bo v projektu opravljen tudi pregled tehnične dokumentacije
za proizvode, potekala bo tudi izmenjava izkušenj in dobrih praks pri nadzoru trga ne samo med
sodelujočimi organi za nadzor trga, temveč bo dostopna tudi drugim pristojnim organum znotraj
EU. Prav tako bo zagotavljena redna komunikacija in obveščanje strokovne javnosti, civilne družbe,
vlad, itd.
Več o projektu: www.eepliant.eu

2) Glavne dejavnosti
V obdobju 2015 – 2018 projekt EEPLIANT usmerja pozornost na naslednje skupine proizvodov:


LED sijalke: administrativni nadzor listin, presejalni test and polno tehnično preskušanje
LED sijalk v skladu z določili Delegirane Uredbe Komisije (EU) št. 874/2012 in Uredbo
komisje (EU) št. 1194/2012.



preslikovalna oprema: administrativni nadzor listin in tehnično preskušanje preslikovalne
opreme v skladu z določili prostovoljnega sporazuma industrije za preslikovalno opremo na
podlagi direktive za okoljsko primerno zasnovo proizvodov.



grelniki prostorov in kombinirani grelniki: administrativni nadzor listin in tehnično
preskušanje grelnikov prostorov in kombiniranih grelnikov z močjo do 400 kW v skladu z
določili Delegirane Uredbe Komisije (EU) št. 811/2013 and Uredbo komisje (EU) št.
813/2013.

To je prvi primer preverjanja skladnosti proizvodov na podlagi prostovoljnega sporazuma ter
preverjanja skladnosti grelnikov s straini pristojnih državnih organov.
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Vsaka od izbranih kategorij proizvodov bo v okviru projekta deležna naslednjega nabora dejavnosti:


preverjanje dokumentacije – preverjanje tehnične dokumentacije, ki jo morajo na
zahtevo pristojnega organa zagotoviti dobavitelji;



presejalni testi – predhodno presejalno preverjanje, s katerim se identificira in oceni
verjetnost, da določen proizvod ne bo prestal preverjanja skladnosti
a certain model would fail full compliance testing;



Usklajeno preverjanje skladnosti – polno testiranje določenega števila modelov,
večinoma izbranih iz nabora modelov, ki so bili slabše ocenjeni na presejalnih testih.

Več informacij na: http://www.eepliant.eu/index.php/about-eepliant/description
3) Sledite nam!
Ostanite na tekočem z dejavnostmi na projektu, vzpostavite kontakt z udeleženci in nas
kontaktirajte za več informacij!
Sledite nam na Twitter-ju: https://twitter.com/eepliant

Izjava za javnost in predstavitev ob zagonu projekta:
http://www.prosafe.org/index.php?option=com_content&view=article&id=175&Itemid=681
Kontakt: http://www.eepliant.eu/index.php/contact-us

Osnovne informacije
Te informacije je izdal PROSAFE in nadzorni organi, ki zastopajo 12 držav EU v akciji EEPLIANT 2014.
Akcijo koordinira PROSAFE (forum za varnost proizvodov Evrope), ki je neprofitna organizacija, in združuje inšpektorje za
nadzor trga po vsej Evropi in po svetu. Obiščite www.prosafe.org, če želite izvedeti več. Na tej spletni strani boste našli tudi več
informacij o EEPLIANT 2014 in drugih skupnih ukrepov, ki jih PROSAFE usklajuje. Izberite povezave med "Projects" v stolpcu na
levi strani.

Pogoji za uporabo
To PROSAFE sporočilo za javnost izhaja iz akcije EEPLIANT 2014, ki prejema sredstva iz programa Evropske unije za
raziskave in inovacije Obzorje 2020, v skladu s sporazumom o donaciji številka 649894.
Vsebina tega sporočila za javnost predstavlja stališča avtorjev in z njihovo odgovornostjo; v nobenem pogledu ne
odraža stališč Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja (EASME) ali katerega koli drugega organa Evropske unije.
EASME ne sprejema odgovornosti za kakršno koli uporabo informacij iz tega sporočila.
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