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Bruselj, 13.05.2015 

 

Izjava za javnost 
 

Začetek EEPLIANT 
Skupni nadzor trga na področju energijskih nalepk in okoljsko primerne zasnove 

proizvodov 

 

 
Skupni nadzor trga EEPLIANT se je uradno začel z uvodno konferenco, ki je potekala od 29. do 30. 
aprila 2015 v Bruslju. Ključni cilj projekta EEPLIANT je pomoč pri zagotavljanju zastavljenih ciljev 
glede gospodarske in okoljske koristi zakonodaje EU na področju energetskega označevanja in okoljsko 
primerne zasnove z izboljšanjem stopnje skladnosti proizvodov z zahtevami EU na področju 
energetske učinkovitosti. 
 
To bo doseženo z usklajevanjem dejavnosti nadzora, tehničnega preverjanja in izvajanja ukrepov 13. 
organov  za nadzor trga na enotnem trgu EU. Projekt koordinira PROSAFE, financira pa se iz 
podpornega mehanizma Evropske unije za raziskave in razvoj "Obzorje 2020”. 
 
V naslednjih 28 mesecih, bodo udeleženci projekta opravili pregled in preizkus energetske 
učinkovitosti stotine LED sijalk, tiskalnikov za domačo in pisarniško rabo, grelnikov prostorov ter 
kombiniranih grelnikov. Ti izdelki se bodo odvzeli na trgu – v trgovinah in iz drugih distribucijskih 
kanalov, tako kot do the proizvodov dostopajo običajni potrošniki in končni uporabniki. Njihova 
skladnost z zahtevami glede energetske učinkovitosti bo preverjena z meritvami v usposobljenih 
laboratorijih. V primeru ugotovitve neskladnosti, bodo organi za nadzor trga izvedli ustrezne ukrepe v 
skladu s pristojnostmi na svojih trgih. 
 
Projekt je bil zasnovan ne samo, v pomoč organom pri preverjanju porabe energije na stotine 
proizvodov, ki so dani na trg EU, ampak tudi za lažje sodelovanje z drugimi zainteresiranimi stranmi, 
kot so industrijska združenja, pri doseganju višje stopnje skladnosti proizvodov z zahtevami 
zakonodaje EU. 
 
Posamezni proizvodi, vzorčeni za preverjanje skladnosti bodo izbrani na podlagi kriterijev, ki 
nakazujejo na visoko tveganje za neskladnost. Države neposredno zastopane v okviru projekta so 
Avstrija, Belgija, Bolgarija, Danska, Nemčija, Litva, Malta, Nizozemska, Poljska, Slovenija, Švedska in 
Združeno kraljestvo. 
Individual products selected for compliance verification will be selected based on high risk of 
noncompliance. Countries directly represented within the project include Austria, Belgium, Bulgaria, 
Denmark, Germany, Lithuania, Malta, the Netherlands, Poland, Slovenia, Sweden, and the United 
Kingdom.  
 
Za več informacij o načrtovanih projektih, dejavnosti, prihodnjih obvestilih in pričakovanih rezultatih  
se obrnite na koordinatorja projekta. 
 
 
kontaktne osebe: 
Nicolaas Olie, izvršni direktor, nico.olie@prosafe.org 
 
Juraj Krivošík 
EEPLIANT coordinator delovnega paketa za komuniciranje, juraj.krivosik@svn.cz 
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Osnovne informacije 
Te informacije je izdal PROSAFE in nadzorni organi, ki zastopajo 12 držav EU v akciji EEPLIANT 2014. 
Akcijo koordinira PROSAFE (forum za varnost proizvodov  Evrope), ki je neprofitna organizacija, in združuje 
inšpektorje za nadzor trga po vsej Evropi in po svetu. Obiščite www.prosafe.org, če želite izvedeti več. Na 
tej spletni strani boste našli tudi več informacij o EEPLIANT 2014 in drugih skupnih ukrepov, ki jih PROSAFE 
usklajuje. Izberite povezave med "Projects" v stolpcu na levi strani. 
 
 

 
Pogoji za uporabo 
 
To PROSAFE sporočilo za javnost izhaja iz akcije EEPLIANT 2014, ki prejema sredstva iz programa 
Evropske unije za raziskave in inovacije Obzorje 2020, v skladu s sporazumom o donaciji številka 
649894. 
Vsebina tega sporočila za javnost predstavlja stališča avtorjev in z njihovo odgovornostjo; v nobenem 
pogledu ne odraža stališč Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja (EASME) ali katerega koli 
drugega organa Evropske unije. EASME ne sprejema odgovornosti za kakršno koli uporabo informacij 
iz tega sporočila. 
 
 

http://www.prosafe.org/

