Krafttag i EU-projekt för energismartare
produkter
Tretton EU-länder har gått ihop i det gemensamma projektet EEPLIANT, där
Energimyndigheten deltar, att granska och testa produkter med ekodesign- och
energimärkningskrav. Allt för att göra energieffektivare produkter tillgängliga för
konsumenter snabbare.
Huvudsyftet med projektet är att EU:s energimärkning och kraven på ekodesign ska få större genomslag både
genom att bli mer energieffektiva och ge mindre påverkan på miljön. Projektet ska dels hjälpa myndigheterna i de
länder som deltar att kontrollera energianvändningen av hundratals produkter på EU-marknaden och dels
underlätta samarbetet med andra organisationer. Allt för att göra energieffektivare produkter tillgängliga för
konsumenter snabbare.
Produktgrupperna som ska granskas är LED-lampor, hem- och kontorsskrivare och rums- och
kombinationsvärmare. Produkterna kommer att köpas i butik, precis som vanliga konsumenter gör, sedan mäts och
kontrolleras deras effektivitet i laboratoriemiljö. De produkter som väljs ut och kontrolleras är de som har störst
risk att inte uppfylla EU-kraven på energieffektivitet.
Projektet EEPLIANT pågår till 2018 och koordineras av PROSAFE (Product Safety Forum in Europe) och finansieras
av EU inom det större projektet Horisont 2020. Tolv EU-länder deltar i projektet: Österrike, Belgien, Bulgarien,
Danmark, Tyskland, Litauen, Malta, Nederländerna, Polen, Slovenien, Sverige och Storbritannien.
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Contact Persons:
Nicolaas Olie, Executive Director, nico.olie@prosafe.org
Juraj Krivošík
EEPLIANT Work Package Communication Coordinator, juraj.krivosik@svn.cz

Background information
This information is issued by PROSAFE and the surveillance authorities representing 12 EU countries 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 EEPLIANT 2014
and the other Joint Actions coordinated by PROSAFE. Explore the links to "Projects" in the le ft-hand
column.

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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