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Maj 2019EEPLIANT 2: Obvestilo št. 3
Akcija nadzora na trgu EU glede energijskih nalepk in izpolnjevanja minimalnih zahtev energijske učinkovitosti 

EEPLIANT2 je usklajena aktivnost financirana s strani Evropske Unije v okviru programa Horizon 2020 za raziskave 
in razvoj. Projekt je edinstvena dejavnost, ki obravnava izziv oblikovanja skupnega pristopa nadzora trga glede 
energijske učinkovitosti in okoljsko primerne zasnove v 16 državah članicah EU.

Velika dodana vrednost projekta EEPLIANT2 izhaja, na eni strani, iz usklajenih postopkov inšpekcijskih nadzorov, 
programa skupnega vzorčenja in testiranja ter po drugi strani usklajeno vrednotenje rezultatov in izvedbenih ukre-
pov sedemnajstih organov za nadzor trga. Dejavnosti EEPLIANT na področju inšpekcijskih nadzorov in ukrepov so 
usmerjene v tri skupine proizvodov: gospodinjski hladilni aparati, profesionalne hladilne komore in proizvode  
z omrežno pripravljenostjo s ciljem zagotoviti, da se neskladni proizvodi prepoznajo in umaknejo z enotnega trga 
EU. Projekt usklajuje PROSAFE, neprofitna nevladna organizacija s sedežem v Bruslju.

Tržni nadzor energijskega označevanja na spletu 
Nadzorni organi in agencija iz Avstrije, Bolgarije, Danske, Finske, Francije, Nemčije, Latvije, Litve, Luksemburga, 
Malte, Nizozemske, Portugalske in Švedske preverjajo pravilno prikazovanje energijskih nalepk in podatkovnih kar-
tic za gospodinjske hladilnike, vsaka v približno desetih spletnih trgovinah. Doslej je bilo pregledanih že več kot 
50 spletnih trgovin (domača stran, stran s seznamom, stran s podrobnostmi o izdelkih, stran s košarico). Trgovine, 
ki niso zagotovile zahtevanih informacij, so bile obveščene s strani pristojnih nadzornih organov.

Pregled tehnične dokumentacije
Izveden je bil usklajen načrt izbora in organizacija inšpekcij-
skega pregleda tehnične dokumentacije. Smernice in orodja za 
preverjanje podatkov, ki so bili razviti v okviru EEPLIANT2, so 
se izkazali za zelo učinkovite pri hitrem, in natančnem inšpek-
cijskem pregledu ter oceni skladnosti z zakonskimi zahtevami. 

Zahtevanih je bilo več kot 75 kompletov dokumentacije za profesionalne hladilne omare od dobaviteljev v šestih 
državah članicah: Avstrija, Danska, Malta, Nemčija, Portugalska in Švedska. Skoraj vsa dokumentacija je bila 
ocenjena kot nepopolna, saj v mnogih primerih manjkajo posamezni deli zahtevanih informacij. Naslednji korak je 
analiza rezultatov glede najbolj pogostih pomanjkljivosti. Na podlagi te bodo pripravili smernice za pomoč doba-
viteljem, za doseganje boljše skladnosti v prihodnje. Podoben postopek se uporablja tudi za pregled dokumentov 
za gospodinjske hladilne aparate, pri čemer se v naslednjih mesecih načrtuje od deset do dvajset inšpekcijskih 
pregledov naprav na sodelujoči organ.
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Za omrežno pripravljenost nadzorni organi iz Avstrije, Bolgarije, Nemčije, Irske, Latvije, Slovenije in Švedske tre-
nutno ocenjujejo skladnost dokumentacije posameznih modelov z ustreznimi zahtevami. V celoti bo pregledana 
tehnična dokumentacija približno 50 modelov. Izbrane kategorije izdelkov so: 

 

 kompleksni sprejemniki

 usmerjevalniki / modemi

 aparati za kavo

 projektorji

 igralne konzole

 kuhanje: Mikrovalovne pečice

  Blu-ray predvajalniki / 
snemalniki 

 oprema za vadbo

 
Usklajeni program preverjanja skladnosti
V sedanjem krogu se testira 25 profesionalnih in 42 gospodinjskih hladilnih apara-
tov v skladu s harmoniziranimi standardi in predpisi EU. Izbor preizkušenih izdelkov 
odraža tržni delež različnih vrst izdelkov (zamrzovanje / hlajenje, pokončno/ ležeče, 
težja/normalna obremenitev, velikosti in cene itd.). Dobavitelje o rezultatih obvešča 
ustrezni nacionalni organ. Različne vrste upravnih ukrepov se v več primerih že izva-
jajo ali so že zaključeni.

Program testiranja za omrežno pripravljenost se izvaja po postopkih, ki so jih določi-
li sodelujoči nadzorni organi. Pričakuje se, da bo testiranje izvedeno na 50 modelih 
in se bo izvajalo v akreditiranem preskusnem laboratoriju, izbranem na podlagi jav-
nega razpisa po vsej EU, v skladu z zahtevami izvedbenih uredb za omrežno pripravl-
jenost 801/2013, zahtevami za stanje pripravljenosti in izklopa – uredba 1275/2008 
in kjer je primerno, zahteve za zunanje napajalnike – uredba 278/2009.

Obvod: identifikacija potencialnih prirejenih naprav in izogibanje
Laboratoriji prav tako tesno sodelujejo z nadzornimi organi, da bi odkrili nenavadno obnašanje izdelkov, ki so 
predmet testiranja, in ugotovili morebitni obstoj programov za prirejeno delovanje ali drugih sredstev za dosegan-
je nereprezentativnih rezultatov. Sodelujoči organi poskušajo identificirati tudi „vrzeli“ v preskusnih standardih 
in predpisih, ki bi jih bilo mogoče izkoristiti za izogibanje zahtevam. Novejše uredbe o energetskem označevanju 
zagotavljajo veliko več jasnosti glede posebnih prepovedi v zvezi z izogibanjem in olajšujejo nadzornim organom 
ugotovitev in odpravo vseh ugotovljenih primerov.

Pri izdelkih z omrežno povezljivostjo bo poudarek na možnosti, da proizvajalci po namestitvi na daljavo spremenijo 
delovanje izdelka in s tem spremenijo energijsko učinkovitost izdelka. Preverjanje bo tudi pokazalo, kako se lahko 
uporabi klavzula o »neprimernosti za predvideno uporabo« za izogibanje zahtevam Uredbe o omrežni pripravljenosti.

Slika: Profesionalna omara 
med preizkušanjem. Vidni 
so toplotni paketi, ki se 
uporabljajo za obremenitev 
naprave in avtomatska 
roka, ki odpre in zapre vrata 
v posebnem časovnem 
vzorcu, ki ga določa standard 
EN16825

gOSPODINjSkI IN PrOfESIONALNI 
hLADILNIkI

13 sodelujočih držav; 

50  pregledanih spletnih trgovin glede nalepk;

75 pregledanih tehničnih dokumentacij;

24 testiranih profesionalnih naprav;

42 testiranih gospodinjskih naprav.

OMrEžNA PrIPrAvLjENOST

7  sodelujočih držav;

10 pregledanih 10 kategorij proizvodov;

50 pregledanih tehničnih dokumentacij;

50 modelov v načrtu za testiranje.

omrežna pripravljenost

7 Member Stsodelujočih držav;

10 pregledanih 10 kategorij proizvodov;

50 pregledanih tehničnih dokumentacij;

50 modelov v načrtu za testiranje.

The Project is funded
by the European Union

mailto:info@prosafe.org


v smeri doseganja učinkov
 Ko bodo rezultati preskusov na voljo, bodo sodelujoči organi obravnavali 
primere neskladnosti in oblikovali usklajen pristop k upravnim ukrepom.

Vsi rezultati bodo dodani v podatkovno zbirko projekta in poslani vsem 
MSA po vsej EU prek ICSMS, tako da bodo modeli, za katere se ugotovi, da 
niso skladni, splošno znani vsem državam članicam.

Poleg tega bo vsak sodelujoči organ v svoji državi organiziral tudi naci-
onalni dogodek, namenjen proizvajalcem, dobaviteljem, trgovcem, stro-
kovnim združenjem, potrošnikom in drugim organom, da bodo projektne 
dejavnosti in rezultati posredovani vsem zainteresiranim stranem.

Doslej se je EEPLIANT2 predstavil na štirih konferencah EU: HOST 2017 v Italiji (fotografi-
ja zgoraj), na sestanku ADCO za energijsko označevanje v Španiji leta 2017, na EUSEW18  
v Belgiji in na Going Green – CARE INNOVATION 2018 v novembru 2018 v Avstriji. Poleg tega so bile 28. marca 2019 
na Evropskem vrhu o osvetljevanju predstavljene najboljše prakse, ki so skupne programom EEPLIANT (slika spodaj).

Junija 2019 bo v okviru EUSEW – EU Teden trajnostne energije 2019 v Bruslju načrtovana skupna predstavitev treh 
projektov tržnega nadzora – EEPLIANT2, ANTICSS in INTAS. Rezultati in smernice za dobavitelje bodo predstavljeni 
tudi na razstavi HOST 2019, ki je glavni dogodek EU za profesionalno gostinstvo, ki bo potekal v Milanu Oktobra 2019.

Projekt se nadaljuje v prvem delu leta 2020, njegovi končni rezultati pa naj bi bili:

 sprejetje najboljših praks za nadzor trga;

 večja skladnost proizvodov, danih na trg v korist potrošnikov EU;

  večja ozaveščenost o zakonskih zahtevah in nadzoru trga s strani in-
dustrije in med uporabniki;

   izboljšana stroškovna učinkovitost in dodana vrednost dejavnosti 
nadzora trga na ravni EU z učinki za celotni enotni trg EU.

Ta projekt temelji na delu EEPLIANT2014, ki je preveril skladnost in izme-
ril porabo energije LED svetilk, grelnikov in tiskalnikov. Končno poročilo 
EEPLIANT2014 najdete tukaj. 

Program EEPLIANT se bo nadaljeval z novimi usklajenimi aktivnostmi za nadzor trga glede skladnosti z zakonodajo 
EU o učinkovitosti izdelkov (EEPLIANT3), ki se bo začela junija 2019 in se bo osredotočila na široko paleto skupin 
izdelkov od razsvetljave do grelnikov in sušilnih strojev.

 

The Project is funded
by the European Union

Sledite nam!

https://twitter.com/eepliant

 http://linkedin.com/company/eepliant

http://www.eepliant.eu/ 

kontaktirajte nas:
Ioana Sandu, Izvršni direktor

PROSAFE Office

Avenue des Arts/Kunstlaan 41, B-1040 Brussels, Belgium

Tel:+32 2 8080 996, www.prosafe.org, 

E-mail: info@prosafe.org.

Osnovne informacije: Te informacije izdajajo PROSAFE in organi za nadzor trga, ki predstavljajo 17 držav članic EU v akciji EEPLIANT2. 
Akcijo usklajuje PROSAFE (Forum za varnosti proizvodov v Evropi), neprofitna organizacija, ki združuje inšpektorje za nadzor trga iz vse 
Evrope in po svetu. Če želite izvedeti več, obiščite www.prosafe.org. Na tej spletni strani boste našli tudi več informacij o drugih skupnih 
ukrepih, ki jih usklajuje PROSAFE. 

Opozorilo: To glasilo izhaja iz akcije EEPLIANT2, ki prejema sredstva iz programa Evropske unije za raziskave in inovacije Obzorje 2020 na podlagi sporazuma o donaciji 
št. 752591. Vsebina tega glasila predstavlja stališča avtorja in je njegova izključna odgovornost; na noben način ne more odražati stališč Izvajalske agencije za mala in 
srednja podjetja (EASME) ali katerega koli drugega organa Evropske unije. EASME ne prevzema odgovornosti za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje to glasilo.
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