Бюлетин

Стартиране на проект EEPLIANT3:
Най–мащабният финансиран от ЕС общоевропейски проект по
отношение ефективността на продуктите до момента, който
допринася за повече икономия на енергия, по-голям брой
съответстващи продукти, както и по-голямо въздействие върху
ползите за европейския потребител
Брюксел, 10 Юли 2019
Най-мащабният проект финансиран от ЕС на дейности по надзор на пазара по отношение
законодателството за енергийната ефективност на продуктите - EEPLIANT3 – беше официално
стартиран с конференция, която се състоя на 19 Юни 2019 в Брюксел.
29 участници от 20 държави членки на ЕС и Турция обединиха сили да си сътрудничат в
проект EEPLIANT3, финансиран от ЕС и продължение на предходни проекти EEPLIANT1 и
EEPLIANT2. Основната цел на проекта е да подобри изпълнението на изискванията по
отношение енергийното етикетиране и екодизайн, както и функционирането на европейския
единен пазар чрез идентифицирането на несъответстващи продукти в полза на европейския
потребител и спазващите закона производители. Участниците в проекта ще си сътрудничат с
двете групи за административно сътрудничество (ADCO) – за енергийно етикетиране и
екодизайн, като всеки отделен работен пакет ще бъде ръководен от представител на орган по
надзор на пазара и координиран от една от трите подпомагащи дейността организации:
PROSAFE, Австрийска енергийна агенция и vores bureau.
В следващите четири години, се очаква EEPLIANT3 да направи преглед и изпитване на
енергийните показатели на климатизатори и вентилатори за разхлаждане, битови барабанни
сушилни, водоподгреватели и топлоакумулиращи резервоари за гореща вода, вентилационни
агрегати, лампи и локални отоплителни топлоизточници пуснати на европейския пазар.
Участващите органи по надзор на пазара ще оценяват и изпитват продукти от техните
национални пазари като следват хармонизиран подход, основан на оценка на риска – фокусът
ще бъде върху продуктите с високи нива на несъответствие и тези които представляват риск.
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Проект EEPLIANT3 ще се стреми да създаде добавена стойност на ЕС чрез предаване на знания
и изграждане на капацитет на органите по надзор на пазара и техните служители чрез
обучителни дейности, проучвания на нови предизвикателства и приоритети в тази област,
както и разработване на нови IT инструменти за по-нататъшно подобряване на ефективността
на органите по надзор на пазара.
Проект EEPLIANT3 е създаден не само да провери потреблението на енергията на продуктите
открити на пазара на ЕС, но също за да стане платформа и двигател за изграждане на връзки и
синергия с основните заинтересовани страни като индустрия, търговия, потребителски и
неправителствени организации по опазване на околната среда. Общата цел на подобни
взаимодействия е да се умножат ползите от действията и да се работи съвместно за създаване
на европейски пазар на по-енергийно ефективни продукти и по-ниски нива на несъответствие.
Целите на проект EEPLIANT3 са:
 Постигане на икономия на енергия чрез по-добри последващи действия срещу
несъответстващи продукти;
 Подобряване на сътрудничеството между органите по надзор на пазара и създаване на
единен хармонизиран подход по сложни въпроси;
 Споделяне на добри практики при вземането на проби и изпитването на потенциално
несъответстващи продукти;
 Използване на резултатите от проверките и от изпитванията като те бъдат споделяни
между всички органи по надзор на пазара сред Европейското икономическо
пространство (ЕИП);
 Изграждане на капацитет и предаване на знания сред органите по надзор на пазара на
европейско равнище;
 Предоставяне на обратна връзка и препоръки от Европейската комисия на 14
европейски регламента и допринасяне за вземане на решения на Европейско равнище;
 Създаване на множество преки и косвени икономически, екологични и обществени
въздействия в полза на европейския потребител/краен потребител.

Проект EEPLIANT3 накратко
Продължителност на проекта: от 01 юни 2019 до 31 май 2023 (48 месеца)
Бюджет:
€6.851.481,23
Европейско финансиране:
€6.851.481,23
Ръководител на проекта:
FPS Economy, Belgium
Координатор на проекта:
PROSAFE - The Product Safety Forum of Europe
Координатори на
работните пакети:
PROSAFE, Austrian Energy Agency (AEA), vores bureau (vb)
Интернет адрес:
www.eepliant.eu
Профил на проекта в Twitter: @EEPLIANT — hashtag: #EEPLIANT3
Брой участници:
29
Брой държави членки:
20 плюс Турция [за подробна информация проверете общата
информация по-долу]

Контакти:
Ioana Sandu, Изпълнителен директор
PROSAFE Office
Avenue des Arts/Kunstlaan 41, B-1040 Brussels, Belgium
Tel: +32 2 8080 996/-97

eepliant3@prosafe.org / info@prosafe.org
www.eepliant.eu / www.prosafe.org
@EEPLIANT
@PROSAFE_ORG

Ръководител проекта: Bram Verckens, Началник
отдел
FPS Economy
Главна дирекция енергетика, инфраструктура и
контрол

Bram.Verckens@economie.fgov.be
PROSAFE Office, Avenue des Arts/Kunstlaan 41, B-1040 Brussels, Belgium
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Обща информация
Тази информация е предоставена от PROSAFE – The Product Safety Forum of Europe, неправителствена
организация, която обединява служители по надзор на пазара от цяла Европа със седалище в Брюксел и 29
организации/органи по надзор на пазара, представители на 21 от държавите членки на ЕС и европейското
икономическо пространство: Австрия, Белгия, България, Хърватия, Кипър, Чехия, Дания, Франция, Германия,
Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Португалия, Словения, Испания, Швеция
и Турция . PROSAFE обединява служители по надзор на пазара от цяла Европа. За да научите повече посетете
www.eepliant.eu и www.prosafe.org. На тази страница ще откриете и още информация за други проекти, чийто
координатор е PROSAFE.

Изявление
Тази публикация се осъществява в рамките на съгласуваните действия по надзор на пазара по отношение
законодатеслтвото на ЕС за ефективност на продуктите EEPLIANT3, съфинансиран по Програмата за развитие и
иновации „Хоризонт 2020“ под номер: 832558. Съдържанието на тази публикация представлява виждане на
автора и е изцяло негова отговорност; това по никакъв начин не може да се счита като становище на
Изпълнителната агенция за малки и средни предприятия (EASME) или на която и да е друга организация в
рамките на ЕС. EASME и ЕК не носят отговорност за достоверността на информацията, която съдържа тази
публикация.
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Галерия – откриваща среща на проект EEPLIANT3

Privacy Policy: Изображенията могат да бъдат редактирани и използвани от трети страни, включително медии,
само и единствено за рекламни цели, свързани с популяризирането на проекта EEPLIANT3. Всяка търговска или
друга употреба на изображения попада извън обхвата на проекта и политиката за поверителност и е предмет на
PROSAFE Office,
des Arts/Kunstlaan
41, B-1040 Brussels,
Belgium
приложимото законодателство
в Avenue
съответствие
с регламентите
на Европейския
съюз GDPR. За
въпроси/пояснения,
се с PROSAFE на info@prosafe.org
and eepliant3@prosafe.org.
+32 2моля,
8080 свържете
996/-97 – eepliant3@prosafe.org
– www. eepliant.eu
- www.prosafe.org

