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Bruksela, 30.04.2015 r.  

Informacja prasowa  

Projekt EEPLIANT rozpoczęty 

Nadzór rynku nad etykietami energetycznymi oraz minimalnymi wymaganiami w zakresie 
efektywności energetycznej 

W dniach 29-30 kwietnia 2015 r. odbyła się w Brukseli konferencja inaugurująca projekt 
EEPLIANT. Głównym celem projektu jest pomoc w osiągnięciu korzyści gospodarczych 
i środowiskowych wynikających z unijnej legislacji przyjętej w obszarze wymagań ekoprojektu 
oraz etykietowania energetycznego poprzez zwiększenie odsetka produktów oferowanych na 
rynku, które spełniają te wymagania.  

Założenia projektu mają zostać osiągnięte poprzez skoordynowanie wspólnych działań 
kontrolnych 13 organów nadzoru rynku państw członkowskich Unii Europejskiej. Projekt jest 
koordynowany przez organizację PROSAFE. Uzyskał on wsparcie finansowe Unii Europejskiej w 
ramach mechanizmu wsparcia rozwoju i badań Horyzont 2020.  

W ciągu 28 miesięcy trwania projektu, zostanie sprawdzone oraz przebadane laboratoryjnie, pod 
kątem spełniania wymagań w zakresie efektywności energetycznej, około 100 lamp LED, 
drukarek domowych i biurowych oraz ogrzewaczy pomieszczeń. Produkty zostaną pobrane 
bezpośrednio z rynku (asortyment dostępny dla konsumentów w sklepach) a następnie 
przebadane laboratoryjnie. Kontrole obejmą także weryfikację dokumentacji i oznakowania. W 
przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, właściwe organy nadzoru rynku podejmą stosowne 
działania zmierzające do wyeliminowania niezgodności.  

Celem projektu EEPLIANT jest nie tylko wspieranie organów nadzoru rynku w prowadzeniu 
działań kontrolnych produktów dostępnych na europejskim rynku w obszarze efektywności 
energetycznej, ale także ułatwienie współpracy z interesariuszami, takimi jak stowarzyszenia 
branżowe przedsiębiorców, zainteresowanymi zwiększeniem na rynku odsetka produktów 
spełniających wymagania unijnego prawodawstwa. 

Do kontroli zostaną wytypowane produkty, dla których istnieje wysokie ryzyko niespełnienia 
wymagań unijnych. W projekcie uczestniczą przedstawiciele takich krajów jak: Austria, Belgia, 
Bułgaria, Dania, Niemcy, Litwa, Malta, Holandia, Polska (UOKiK), Słowenia, Szwecja i Wielka 
Brytania.  

Więcej informacji nt. projektu EEPLIANT, planowanych działań oraz oczekiwanych rezultatów 
można uzyskać kontaktując się z koordynatorem projektu.  

Osoba do kontaktu: 
Nicolaas Olie, Dyrektor Wykonawczy, nico.olie@prosafe.org

Juraj Krivošik, 
Koordynator podprojektu Komunikacja w ramach projektu EEPLIANT, juraj.krivosik@svn.cz
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Informacje podstawowe  

Niniejsza informacja prasowana jest opublikowana przez organizację PROSAFE oraz organy 
nadzoru rynku z 12 państw członkowskich Unii Europejskiej uczestniczących w projekcie 
EEPLAINT 2014.  

Projekt EEPLINT jest koordynowany przez PROSAFE (Product Safety Forum of Europe), która jest 
organizacją non-profit skupiającą organy nadzoru rynku z Europy i świata. Więcej informacji o 
PROSAFE dostępnych jest na stronie internetowej www.prosafe.org. Na stronie internetowej 
PROSAFE w zakładce Projekty (lewa część strony) można także znaleźć dodatkowe informacje o 
projekcie EEPLIANT 2014 oraz innych projektach koordynowanych przez PROSAFE. 

Wyłączenie odpowiedzialności

Niniejsza informacja prasowa PROSAFE związana jest z projektem EEPLIANT 2014, który 
otrzymał dofinansowanie z unijnego mechanizmu wsparcia rozwoju i badań Horyzont 2020 na 
podstawie umowy grantowej o numerze 649894. 

Niniejsza informacja prasowa odzwierciedla stanowisko autora na jego wyłączną 
odpowiedzialność i nie może być utożsamiana ze stanowiskiem Agencji Wykonawczej ds. 
Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Executive Agency for Small and Medium Enterprises – 
ESME) lub innych organów Unii Europejskiej. ESME nie ponosi odpowiedzialności za 
jakiekolwiek użytek oparty na informacjach w niej zawartych.  


