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1) Projekto EEPLIANT 2014 santrauka
Projekto konsorciumas sudarytas iš 13 rinkos priežiūros institucijų, kurios vykdo organizuotą
projekto veiklų stebėseną, atrenka produktus (LED lempų, spausdintuvų ir šildytuvų)
bandymams, vykdo priemonių įgyvendinimo veiklas.
Projekto metu ne tik atliekami produktų bandymai, bet taip pat vykdomi ir produktų techninės
dokumentacijos patikrinimai, apibrėžiamos gerosios rinkos priežiūros praktikos, kuriomis
dalijamasi ne tik su kitomis projekte dalyvaujančiomis rinkos priežiūros institucijomis, bet
informacijos sklaida vykdoma ir kitose ES šalyse. Siekiama nuolat vykdyti su projektu susijusios
informacijos sklaidos veiklas, taikantis į tam tikras tikslines grupes - profesines grupes,
pilietines bendruomenes, vyriausybes ir pan.
Daugiau apie projektą:

www.eepliant.eu ir
www.twitter.com/eepliant

2) Pagrindinės veiklos
Projekto metu (2015 – 2018 m.) bandymams ir tyrimams bus atrenkami šie produktai:




LED lempos: dokumentų patikrinimas ir išsamūs LED lempų bandymai;
Spausdinimo įranga: atleikami Ekologinio projektavimo direktyvoje minimų produktų
bandymai, kuriems taikomas Savanoriškas pramonės susitarimas (Voluntary Agreement);
Patalpų šildytuvai: dokumentų patikrinimas ir šildytuvų iki 400 kW bandymai;

Kiekvienai projekto metu atrinktų produktų kategorijai yra numatytos šios veiklos:





Dokumentų patikrinimas – techninių dokumentų, kuriuos, paprašius rinkos priežiūros
institucijai, tiekėjai turi padaryti prieinamais, įvertinimas, – taikoma atliekant LED lempų ir
boilerių bandymus. Spausdinimo įrangai taikomi Energy Star reikalavimai;
Pirminis įvertinimas;
Koordinuoti bandymai – išsamūs atrinktų modelių bandymai, dalis iš jų atrinkta iš pirminio
įvertinimo etapo.

Daugiau informacijos: http://www.eepliant.eu/index.php/about-eepliant/description
3) Naujienos:
Rinkos priežiūros institucijų gairės ir mokymai: sukurta geroji energijos ženklinimo ir ekologinio
projektavimo rinkos priežiūros praktika, su kuria supažindintos ne tik 13 projekte dalyvaujančių
institucijų, bet su informacija supažindintos ir kitos ES institucijos.
Gerąja praktika pasidalinta su įstaigų darbuotojais, organizuoti mokymai.
Daugiau informacijos: http://www.eepliant.eu/index.php/work-packages/wp2-best-practices
http://www.eepliant.eu/index.php/work-packages/wp3-training
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LED lempos: tikrinta informacija ant pakuočių, atitikties deklaracijos, galimai pavojingi modeliai

atiduoti į laboratoriją bandymams.
Atlikti 138 modelių dokumentų patikrinimai, iš jų - 117 modeliams atliktas pirminis įvertinimas. Šiuo
metu atliekami išsamūs 81 LED modelio bandymai: ilgaamžiškumo bandymai, kitų parametrų, tokių
kaip spalvų perteikimo rodiklio, galingumo faktoriaus, švietimo kampo ir pan. bandymai.
Kai kurie projekto partneriai - rinkos priežiūros institucijos – jau ėmėsi formalių veiksmų, susijusių su
trūkumais, nustatytais vertinant dokumentus.
Daugiau informacijos: http://www.eepliant.eu/index.php/work-packages/wp4-led
Spausdintuvai: 40 laboratoriniams bandymams atrinktų modelių.
Projekto veikla apima išsamius laboratorinius bandymus, konkursą dėl laboratorijos, ir tiesioginį
rezultatų aptarimą su gamintojais.
Daugiau informacijos: http://www.eepliant.eu/index.php/work-packages/wp5-printers
Šildytuvai: 70-400 kW talpos aliejiniai ir dujų šildytuvai, šildymo pompos. Planuojama, kad apie 17
modelių bus pilnai išbandyti.
Siekiant, kad rezultatų įvertinimas būtų kuo nuoseklesnis, projekto veiklose numatyti ne tik
dokumentiniai patikrinimai ir laboratoriniai bandymai, bet taip pat ir plataus spektro (“round
robin”) praktika. Dokumentinių patikrinimų šablonai ir kita informacija dalijamasi su projekte
dalyvaujačiomis įstaigomis.
Daugiau informacijos: http://www.eepliant.eu/index.php/work-packages/wp6-heaters
4) Sekite mus!
Sekite projekto naujienas, susisiekite su projekto komanda, jei reiktų detalesnės
informacijos.
Sekite mus Tviteryje: https://twitter.com/eepliant
Su projektu susiję pranešimai spaudai ir naujienlaiškiai:
http://www.eepliant.eu/index.php/newsletters
Susitikimai, renginiai ir prezentacijos:
http://eepliant.eu/index.php/events
Susisiekite su mumis: http://www.eepliant.eu/index.php/contact-us
Šios informacijos rengėjas - PROSAFE (Europos Produktų Saugos Forumas) ir rinkos priežiūros
institucijos iš 12 ES šalių, dalyvaujančių EEPLIANT 2014 projekte.
Projekto koordinatorius - PROSAFE (Europos Produktų Saugos Forumas), nevyriausybinė organizacija,
vienijanti rinkos priežiūros pareigūnus visoje Europoje ir pasaulyje. Apsilankykite svetainėje ir
sužinokite daugiau - www.prosafe.org. Šioje svetainėje rasite informacijos ir apie kitus PROSAFE
projektus.
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Atsakomybė
Šis PROSAFE pranešimas spaudai susijęs su EEPLIANT 2014, kuris yra finansuojamas Europos
Sąjungos tyrimų ir inovacijų programos Horizon 2020 lėšomis (sutarties Nr. 649894).
Pranešimo spaudai turinyje – autoriaus nuomonė, už kurią jis prisiima pilną atsakomybę; ši
nuomonė niekaip neatspindi Vykdančiosios mažųjų ir vidutinių įmonių agentūros (EASME) ar
kitos ES institucijos nuomonės. EASME neprisiima jokios atsakomybės už šio pranešimo turinio
bet kokį panaudojimą.
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