Bruksela, 30.04.2015 r.
Informacja prasowa
Projekt EEPLIANT rozpocz ty
Nadzór rynku nad etykietami energetycznymi oraz minimalnymi wymaganiami w zakresie
efektywno ci energetycznej
W dniach 29-30 kwietnia 2015 r. odbyøa si w Brukseli konferencja inauguruj ca projekt
EEPLIANT. Gøównym celem projektu jest pomoc w osi gni ciu korzy ci gospodarczych
i rodowiskowych wynikaj cych z unijnej legislacji przyj tej w obszarze wymaga ekoprojektu
oraz etykietowania energetycznego poprzez zwi kszenie odsetka produktów oferowanych na
rynku, które speøniaj te wymagania.
Zaøo enia projektu maj zosta osi gni te poprzez skoordynowanie wspólnych dziaøa
kontrolnych 13 organów nadzoru rynku pa stw czøonkowskich Unii Europejskiej. Projekt jest
koordynowany przez organizacj PROSAFE. Uzyskaø on wsparcie finansowe Unii Europejskiej w
ramach mechanizmu wsparcia rozwoju i bada Horyzont 2020.
W ci gu 28 miesi cy trwania projektu, zostanie sprawdzone oraz przebadane laboratoryjnie, pod
k tem speøniania wymaga w zakresie efektywno ci energetycznej, okoøo 100 lamp LED,
drukarek domowych i biurowych oraz ogrzewaczy pomieszcze . Produkty zostan pobrane
bezpo rednio z rynku (asortyment dost pny dla konsumentów w sklepach) a nast pnie
przebadane laboratoryjnie. Kontrole obejm tak e weryfikacj dokumentacji i oznakowania. W
przypadku stwierdzenia nieprawidøowo ci, wøa ciwe organy nadzoru rynku podejm stosowne
dziaøania zmierzaj ce do wyeliminowania niezgodno ci.
Celem projektu EEPLIANT jest nie tylko wspieranie organów nadzoru rynku w prowadzeniu
dziaøa kontrolnych produktów dost pnych na europejskim rynku w obszarze efektywno ci
energetycznej, ale tak e uøatwienie wspóøpracy z interesariuszami, takimi jak stowarzyszenia
bran owe przedsi biorców, zainteresowanymi zwi kszeniem na rynku odsetka produktów
speøniaj cych wymagania unijnego prawodawstwa.
Do kontroli zostan wytypowane produkty, dla których istnieje wysokie ryzyko niespeønienia
wymaga unijnych. W projekcie uczestnicz przedstawiciele takich krajów jak: Austria, Belgia,
Buøgaria, Dania, Niemcy, Litwa, Malta, Holandia, Polska (UOKiK), Søowenia, Szwecja i Wielka
Brytania.
Wi cej informacji nt. projektu EEPLIANT, planowanych dziaøa
mo na uzyska kontaktuj c si z koordynatorem projektu.

oraz oczekiwanych rezultatów

Osoba do kontaktu:
Nicolaas Olie, Dyrektor Wykonawczy, nico.olie@prosafe.org
Juraj Krivošik,
Koordynator podprojektu Komunikacja w ramach projektu EEPLIANT, juraj.krivosik@svn.cz

Biuro PROSAFE, Avenue des Arts 412, B-1040 Bruksela, Belgia
Tel.: +32-2-8080 996; E-mail: info@prosafe.org; www.prosafe.org

Informacje podstawowe
Niniejsza informacja prasowana jest opublikowana przez organizacj PROSAFE oraz organy
nadzoru rynku z 12 pa stw czøonkowskich Unii Europejskiej uczestnicz cych w projekcie
EEPLAINT 2014.
Projekt EEPLINT jest koordynowany przez PROSAFE (Product Safety Forum of Europe), która jest
organizacj non-profit skupiaj c organy nadzoru rynku z Europy i wiata. Wi cej informacji o
PROSAFE dost pnych jest na stronie internetowej www.prosafe.org. Na stronie internetowej
PROSAFE w zakøadce Projekty (lewa cz
strony) mo na tak e znale dodatkowe informacje o
projekcie EEPLIANT 2014 oraz innych projektach koordynowanych przez PROSAFE.

Wyø czenie odpowiedzialno ci
Niniejsza informacja prasowa PROSAFE zwi zana jest z projektem EEPLIANT 2014, który
otrzymaø dofinansowanie z unijnego mechanizmu wsparcia rozwoju i bada Horyzont 2020 na
podstawie umowy grantowej o numerze 649894.
Niniejsza informacja prasowa odzwierciedla stanowisko autora na jego wyø czn
odpowiedzialno i nie mo e by uto samiana ze stanowiskiem Agencji Wykonawczej ds.
Maøych i rednich Przedsi biorstw (Executive Agency for Small and Medium Enterprises –
ESME) lub innych organów Unii Europejskiej. ESME nie ponosi odpowiedzialno ci za
jakiekolwiek u ytek oparty na informacjach w niej zawartych.
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