Basın Bülteni

EEPLIANT3 Projesi Başladı:
Enerji verimliliği alanında yürütülecek AB destekli piyasa gözetimi ve
denetimi projesinde ürünlerin uygunluk seviyesinin yükseltilerek enerji
tasarrufunun sağlanması ve tüketicilerin korunması amaçlanmaktadır.
Brüksel, 10 Temmuz 2019
Ürünlerin enerji verimliliğini mevzuatına uygunluğunu konu alan ve piyasa gözetimi-denetimi (PGD) alanında
AB tarafından finanse edilen en geniş kapsamlı proje niteliğinde olan EEPLIANT3 projesi 19 Haziran 2019'da
Brüksel'de Avrupa Ürün Güvenliği Uygulama Forumu’nda (PROSAFE) düzenlenen açılış toplantısıyla
başlatılmıştır.
21 ülkeden toplam 29 katılımcının yer aldığı proje daha önce AB tarafından finanse edilen EEPLIANT1 ve
EEPLIANT2 projelerinin devamı niteliğinde olup, proje kapsamında ürünlerin çevreye duyarlı tasarımı ve
enerji etiketlemesine ilişkin teknik düzenlemelerin daha iyi bir şekilde uygulanması, uygunsuz ürünlerin
tespit edilerek tüketicilerin ve teknik mevzuata uygun üretim yapan üreticilerin korunması amaçlanmaktadır.
Proje, enerji etiketlemesi ve çevreye duyarlı tasarım konusunda oluşturulan iki İdari İşbirliği Grubu (ADCO)
ile yakın işbirliği içinde yürütülecek ve proje kapsamındaki 12 iş paketinin her biri, bir PGD kuruluşu
tarafından yönetilerek, projeye dahil olan üç kuruluştan (PROSAFE, Avusturya Enerji Ajansı ve vores bureau)
biri tarafından koordine edilecektir:
Proje süresince dört yıl boyunca, piyasada yer alan klimalar ve fanlar, ev tipi çamaşır kurutma makineleri,
su ısıtıcıları ve sıcak su depolama tankları, havalandırma üniteleri, aydınlatma ürünleri ve mekân
ısıtıcılarına yönelik incelemelerin ve enerji performans deneylerinin yürütülmesi amaçlanmaktadır. PGD
kuruluşları kendi ulusal piyasalarında yer alan ürünleri değerlendirerek teste tabi tutacak olup, bu
incelemeler uygunsuzluk oranı ve risk düzeyi yüksek ürünler üzerine yoğunlaşacaktır.

Resim 1 - EEPLIANT3 Açılış Toplantısı İnteraktif Çalışma Etkinliği

Ayrıca proje kapsamında yürütülecek eğitim faaliyetleri ile PGD kuruluşlarının teknik bilgi kapasitesi
artırılması ve geliştirilecek bilgi işlem araçları ile PGD faaliyetlerinin daha etkin yürütülmesi planlanmaktadır.
EEPLIANT3, piyasaya arz edilen ürünlerin enerji tüketiminin teknik mevzuata uygunluğunun doğrulanmasının
yanı sıra üreticiler, tüketiciler, konuyla ilgili sivil toplum kuruluşları gibi paydaşlar arasında bağlantı kuran bir
platform oluşturmayı amaçlamaktadır. Böylece, proje kapsamında yürütülecek faaliyetlerin etkisinin
artırılarak piyasada daha verimli ürünlerin yer alması sağlanması ve piyasanın uygunluk seviyesinin
yükseltilmesi planlanmaktadır.
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EEPLIANT3 Projesinin Amaçları:

 Uygunsuz ürünlere uygulanacak yaptırımlarla piyasada daha verimli ürünlerin yer alması sağlanarak enerji
tasarrufunun elde edilmesi

 PGD Kuruluşları arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve sorunlara ilişkin ortak bir yaklaşımın kazanılması
 Uygunsuzluk ihtimali yüksek ürünlerinde numune alımı ve test işlemleri için iyi uygulama örneklerinin
paylaşılması

 Denetim bulguları ve test sonuçlarının tüm PGD kuruluşları ile paylaşılması
 PGD kuruluşlarının kapasitelerinin geliştirilmesi ve kuruluşlar arasında bilgi paylaşımına imkan sağlanması
 Projeye konu olan ürünlere ilişkin 14 teknik düzenlemenin geliştirilmesi amacıyla Avrupa Komisyonuna
geri bildirim ve tavsiyelerin sunularak veri odaklı karar verilmesine katkı sunulması

 Tüketicilere ve son kullanıcılara doğrudan veya dolaylı olarak ekonomik, çevresel ve toplumsal katkı
sağlanması
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Not:
Bu bilgiler, Brüksel merkezli kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşu olan PROSAFE (Avrupa Ürün Güvenliği Forumu) ile
EEPLIANT3’te 21 ülkeyi (Almanya Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çekya, Danimarka, Fransa, GKRY, Hırvatistan, Hollanda,
İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Portekiz, Slovenya ve Türkiye) temsil eden 29 kuruluş
tarafından elde edilen veriler çerçevesinde hazırlanmıştır. PROSAFE, Avrupa’nın dört bir yanındaki piyasa gözetim görevlilerini
bir araya getirmekte olup, PROSAFE tarafından koordine edilen diğer piyasa gözetimi projelerini öğrenmek için www.eepliant.eu
ve www.prosafe.org adresini ziyaret edebilirsiniz.

Sorumluluk Reddi

Bu basın bülteni, 832558 numaralı hibe anlaşması altında Avrupa Birliği’nin Horizon 2020 Araştırma ve İnovasyon programı
tarafından desteklenen AB ürün verimliliği mevzuatı ile ilgili Piyasa Gözetimi Eylemi - EEPLIANT3 kapsamında
hazırlanmıştır. Bültenin içeriği yalnızca yazarın kendi görüşünü temsil etmekte olup, içerik sorumluluğu yazara aittir.
Bülten içeriği Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Ajansı (EASME) veya herhangi bir
AB kurumunun görüşlerini temsil etmeyebilir. Komisyon ve Ajans, içerdiği bilgilerden kaynaklanabilecek herhangi bir
sorumluluk kabul etmemektedir.
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EEPLIANT3 Açılış Toplantısından Kareler

Gizlilik Politikası: Görüntüler, yalnızca EEPLIANT3 projesinin tanıtımına ilişkin çalışmalarda medya organları da dahil
olmak üzere üçüncü şahıslar tarafından düzenlenebilir ve kullanılabilir. Ticari veya herhangi başka bir amaçla görsel
kullanımı, projenin kapsamı ve gizlilik politikasının dışında olup, Avrupa Birliği Genel Verileri Koruma Tüzüğü’ne ve
ilgili diğer mevzuata tabidir. Sorularınız için, info@prosafe.org ve eepliant3@prosafe.org adresinden PROSAFE ile
iletişim kurabilirsiniz.
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