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1) EEPLIANT sammanfattning av projektet
EEPLIANT-projectet är utformat för att leverera de avsedda ekonomiska och mijömässiga fördelarna
av Energimärknings- och ekeodesigndirektivet genom att öka andelen godkända produkter.
EEPLIANT:s projektledning som består av 13 marknadskontrollmyndigheter från hela EU som
organiserar kordinerad övervakning, kontroll och tillsynsaktiviteter, inclusive test, av LED-lampor,
skrivare och värmeprodukter.
Som tillägg till testningen kontrolleras även produkternas tekniska documentation, en “best
practice” för kontrollerna tas fram och all information delas mellan de deltagande
marknadskontrollmyndigheterna. Även andra intressegrupper får ta del av informationen.
Mer om projektet finns här: www.eepliant.eu och www.twitter.com/eepliant

2) Viktiga händelser
Under perioden 2015 – 2018 fokuserar projektet på överenstämmelse av krav enligt energimärkning
och ekodesign gällande följande produktgrupper:


LED lampor: dokumentkotroll och fullskaligt test



Skrivare: Test av skrivare som ingår i branschens frivilliga överenskommelse



Rumsvärmare och kombinationsvärmare: Dokumentkontroll och test av värmare under
400kW

För varje produktkategori har följande aktiviteter skett:


Documentinspektion – Kontroll av den tekniska dokumantation som återförsäljaran måste
göra tillgänglig till myndigheterna på begäran. Gäller LED-lampor och test av värmare,
skrivarna regleras separat genom Energy Star.



Screening – Preliminära tester för att välja ut produkter för fullständigt test.



Marknadskontrolltest – fullt test av ett antal utvalda modeller, delvis utvalda från
screeningtestet

För mer information, se: http://www.eepliant.eu/index.php/about-eepliant/description
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3) Senaste nytt
Medlemsstaternas gudiline och träning: Guiden som tagits fram för “best practice” av
energimärkning och ekodesign har utvärderats och delats med de 13 myndigheterna som ingår I
projektet och också gjorts tillgänglig för myndigheter I övriga medlemsländer.
Guidelinen har spridits bland kontrollanterna som arbetar med marknadskontroll och träning har
genomförts med fokus på huvuddragen men även på produktspecifika krav.
Mer information:

http://www.eepliant.eu/index.php/work-packages/wp2-best-practices

http://www.eepliant.eu/index.php/work-packages/wp3-training
LED-lampor: Information på förpackningen har kontrollerats, likaså intyget om överensstämmelse

och de produkter som har ansetts ha en stor risk för att inte vara överensstämamnde har sänts
vidare för laboratorietest.
Dokumentinspektion har gjorts för 138 modeller, inclusive screening av 117 modeller. Fullt test av 81
modeller pågår för närvarande. Detta inkluderar livstidstest, färgåtergivning, effect, ljusvinkel mm.
Några av projektets deltagare, marknadskontrollmyndigheter, har redan vidtagit åtgärder mot
tillverkarna baserade på brister I den tekniska dokumentationen.
Mer information:

http://www.eepliant.eu/index.php/work-packages/wp4-led

Skrivare: 40 modeller inom den frivilliga överenskommelsen har valts ut för laboratorietst.
Projektet inkluderar upphandling av teslaboratorier och ett test I full skala. Sedan får tillverkarna
konfronteras med de observerade resultaten..
More info:

http://www.eepliant.eu/index.php/work-packages/wp5-printers

Värmare: Kombinationsvärmare med 70 – 400 kW effektivitet som använder olja och gas och
värmepumpar inom regleringen. Cirka 17 olika modeller förväntas genomgå fullt test.
Projektet inkluderar inte bara dokumentkontroll och laboratoritest utan även ett så kallat round
robin för att se till så att alla resultat utvärderas på samma sätt. Frågeformulär och
infromationskrav har skapats och delats melaln deltagarna.
Mer information:

http://www.eepliant.eu/index.php/work-packages/wp6-heaters

4) Följ oss!
Håll dig uppdaterad med projektet, kom I kontakt med teamet för mer information och
kontakta oss gärna för mer information!
Följ oss på Twitter: https://twitter.com/eepliant
Projektets pressreleaser och nyhetsbrev:
http://www.eepliant.eu/index.php/newsletters
Projektmöten och prsenetationer:
http://eepliant.eu/index.php/events
Kontakta oss: http://www.eepliant.eu/index.php/contact-us
PROSAFE Office, Avenue des Arts/Kunstlaan 41, B-1040 Brussels, Belgium
Tel:+32 2 8080 996; E-mail: info@prosafe.org

Background information
This information is issued by PROSAFE and the market surveillance authorities representing 12 EU
Member States in the EEPLIANT 2014 Action.
The Action is coordinated by PROSAFE (Product Safety Forum of Europe), a non-profit organisation
that brings together market surveillance officers from all over Europe and across the world. Visit
www.prosafe.org to learn more. On this website you will also find more information about the other
Joint Actions coordinated by PROSAFE.

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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