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Декември 2019 г. 

EEPLIANT 2: Бюлетин № 4 
Действия по надзора на пазара в ЕС за енергийно етикетиране и екопроектиране  

 

EEPLIANT2 е финансиран от Европейския съюз чрез програмата за развитие и иновации Хоризонт 2020. Това 

съгласувано действие е уникално по своята същност, предвид фактът, че спомага за изграждането на 

единен подход за извършване на надзор на пазара по отношение енергийна ефективност и енергийно 

етикетиране сред 16 държави членки.  

Огромните ползи от проекта EEPLIANT2 идват, от една страна, от общите процедури за изпитване и 

споделените програми по вземане на проби и изпитване, и от друга страна, хармонизацията на оценките от 

резултатите и последващите действия предприети от седемнадесет органа по надзор на пазара.  

Набелязани са три продуктови групи: домашни хладилни уреди, професионални хладилни уреди и 

продукти в мрежови режим на готовност  с цел да бъдат идентифицирани несъответстващите продукти 

и изтеглени от европейския единен пазар. Проектът се координира от  PROSAFE, неправителствена 

организация със седалище в Брюксел. 

 

Проектът EEPLIANT2 ще продължи до Февруари 2020  и финалните резултати се очаква да бъдат: 

 Прилагане на добрите практики по отношение извършването на надзор на пазара;  

 Повече съответстващи продукти пуснати на пазара в полза на европейския потребител;  

 Повишаване на информираността относно законовите изисквания и надзора на пазара от бизнеса и сред 

потребителите; 

 Повишаване на ефикасността и ползата от дейностите по надзора на пазара за целия Европейски пазар. 

През юни 2019 г. е инициирано съгласувано действие, EEPLIANT3, с най-голям брой участници и много 

широка продуктова област: от климатизатори, вентилационни агрегати до сушилни, от водоподгреватели и 

локални отоплителни уреди до осветителни тела.  В рамките на EEPLIANT3 също ще бъдат включени 

ключови междусекторни области за подобряване на ефективността и ефикасността при осъществяването на 

надзора на пазара в цяла Европа. Това са: разработване на IT инструменти, сътрудничество с митници, 

центрове за усъвършенстване, обучение и обменни програми, нови предизвикателства.  

Свържете се с нас или ни последвайте в  Twitter и  LinkedIn за актуални информация по всички продуктови 

дейности! 

 

 

http://eepliant.eu/
https://twitter.com/EEPLIANT
https://www.linkedin.com/company/eepliant
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Организиране на онлайн надзор на пазара за енергийно етикетиране  

Органи по надзор на пазара и агенции, които са компетентни да извършват проверки относно онлайн 

етикетирането от Австрия, България, Финландия, Франция, Германия, Латвия, Литва, Люксембург, 

Малта, и Швеция са направили проверка за правилно поставяне на енергийни етикети и продуктов фиш на 

домашни хладилни уреди в около десет онлайн магазина всеки - близо 80 онлайн магазина вече са 

проверени (начална страницата, страницата на продукта, заглавна страница и страницата с извършена 

покупка). Онлайн магазините, които не са предоставили изисканата информация са уведомени от 

надзорните органи. 

Документална проверка  

Възприет е единен подход за организиране на проверката на техническата документация. 

Ръководствата и инструментите за оценка на данните, които бяха разработени в рамките 

на проект EEPLIANT2 доказаха, че могат да направят проверките по-ефективни, точни и лесни за 

удостоверяване на съответствието с регулаторните изисквания.  

76 от 80 документации, изискани за професионални хладилни уреди, са предоставени от доставчици 

от Австрия, Дания, Малта, Германия, Португалия и Швеция (малка част от тях не са могли да предоставят 

изисканата документация). Почти всичките са с нееднозначни резултати и в повечето случаи липсва 

различна информация. Следващата стъпка е да се направи преглед на общите 

несъответствия и да се изготвят ръководства в помощ на доставчиците за по-

добро прилагане на законодателството в бъдеще. Подобна процедура е 

разработена и при домашните хладилни уреди, с над 140 проверки, приключили 

до ноември 2019 г. Досега се наблюдават смесени резултати сред доставчиците 

(избират се продукти, които представляват сериозен риск), като в много от 

случаите липсва информация и/или несъответствията са формални. 

За продуктите в мрежови режим на готовност, органи по надзор на пазара от  Австрия, България, 

Германия, Ирландия, Латвия, Словения и Швеция са в процес на преглед на  съответните изисквания 

към документацията за 50 модела общо. Продуктовите категории са:

 Декодери за кабелна 

телевизия 

 Рутери/Модеми  

 Кафе машини 

 Проектори 

 Игрови конзоли  

 Blu-Ray плеъри/Записващи 

устройства 

 Фитнес оборудване 

 Прхосмукачки роботи  

 Лаптопи/Ноутбук 

 Системи за домашно 

кино/Озвучаващи 

системи 

 

Координирана програма за изпитване  

32 професионални и 64 домашни хладилни уреда са изпитани съгласно европейските хармонизирани 

стандарти и регламенти. Избора на продукти за изпитване отразява пазарния дял на различните видове 

продукти (замръзяване/охлаждане, вертикални/хоризонтални, по-мощни/и с нормален режим на работа, 

размери и цени и др.). Последващите действия са в процес или вече са завършени и органите по надзор на 

пазара уведомяват доставчиците за получените резултати. Обобщени анонимни резултати от изпитването 

са дискутирани с бизнес асоциации през декември 2019 г., с идеята те да информират и образоват своите 

членове за бъдещо подобряване на съответствието на продуктите.  



 

| 3 

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

Tel:+32 2 8080 996; E-mail: info@prosafe.org 

Някои допълнителни изпитвания са извършени за професионални хладилни уреди за сравняване на 

резултатите с новата международна ISO методология с тези на европейската EN методология на изпитване. 

Това ще послужи за информация в бъдещи актуализации на европейските регламенти. 

Съвместната програма за изпитване на устройства в мрежови режим на готовност е започнала и е основана 

на процедурите разработени от участващите в проекта органи по надзор на пазара. Очаква се изпитването 

да бъде направено при около 50 модела и извършено в акредитирана изпитвателна лаборатория, избрана 

чрез публичен търг, в съответствие с изискванията 1. 

 

 

Заобикаляне 

Изпитвателните лаборатории работят в тясно сътрудничество с органите по надзор на пазара за 

проследяване на странно поведение на продуктите, които са предмет на изпитвания и за наблюдение на 

евентуално наличие на заблуждаващ софтуер или други средства за постигане на недостоверни 

резултати. В допълнение, надзорните органи идентифицират „вратички“ в стандартите за изпитване и 

регламентите, които могат да бъдат използвани за заобикаляне на изискванията. Новите регламенти за 

енергийно етикетиране осигуряват много по-голяма яснота относно специфичните забрани по отношение 

на заобикалянето и улесняват надзорните органи да преследват всички открити случаи. Шест домашни 

хладилни уреда бяха изпитани специално за това заобиклаяне, не са открити никакви пропуски. 

Разработен е и използван тест за откриване на заобикалянето и при професионалните хладилни уреди, 

като са изпитани три хладилни уреда досега и предстои да бъде изпитан още един през декември 2019 г. 

За продукти в мрежови режим на готовност, фокусът ще бъде насочен към вероятността изпълнението на 

продукта да бъде манипулирано от разстояние от производителите след инсталацията, и по този начин да 

се променят показателите за енергийна ефективност на продукта. Разследванията ще идентифицират 

също и как текстът “нецелесъобразно за използването по предназначение”, може да бъде използван за 

заобикаляне изискванията на регламента за продукти в мрежови режим на готовност.  

Добри практики и съхранение на данните - инструменти 

В рамките на EEPLIANT2 са разработени "инструменти" за три продуктови групи - ръководства, чек листи и 

други инструменти, които ще спомогнат органите по надзор на пазара при осъществяване на проверките. 

                                                 
1 Отнасят се за двата регламента, както за мрежови режим на готовност и за режим в готовност и режим изключен 1275/2008 

(801/2013), така и когато е приложимо, за външни електрозахранващи устройства 278/2009 

Домашни и професионални хладилни 
уреди 

• 15 държави членки ;  

• 80 онлайн магазина проверни по отношение 
енергийно етикитиране; 

• 215 документации проверени; 

• 32 професионални и 64 домашни хладилни уреди 
изпитани ; 

• 12 са прегледани за заобикаляне или сравняване с 
международни стандарти за изпитване 

Мрежови режим на готовност  

• 7 държави членки; 

• 10 продуктови категории; 

• 50 модела оценени по документация; 

• 50 модела ще бъдат изпитани. 
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Инструментите ще са част от проекта и са достъпни за органите по надзор на пазара в базата данни на 

страницата на проекта  EEPLIANT 2  с различни примери за добри практики и актуални ръководства по 

прилагането на добрите практики.  

 

Друга амбиция беше да се разработи единен процес на събиране на данни, който автоматично обработва 

всички прехвърляния на данни от извършените проверки между различните ИТ системи, използвани от 

органите по надзор на пазара, за да се улесни тяхното ефективно сътрудничество. Продължава работата по 

създаване и поддържана ИТ система за данните на EEPLIANT2 въз основа на опита, придобит в рамките на 

предишните действия EEPLIANT2014 и MSTyr153. 

Към постигнатите резултати 

Органите по надзор на пазара оценяват установените случаи на несъответствие и обсъждат конкретни 
варианти за възможно най-единния подход за прилагане на последващите действия. 
Всички резултати ще бъдат добавени към базата данни на проекта и изпратени на всички държави чрез 
системата ICSMS4, като по-този начин несъответстващите продукти ще бъдат видни за всички държави 
членки.  
Освен това, всяка държава членка ще организира национално събитие с фокус към производители, 

доставчици, дистрибутори, професионални асоциации, потребители и други заинтересовани органи, за да е 

сигурно, че резултатите и дейностите по проекта са съобщени на всички заинтересовани страни.   

Национално събитие Португалия 

На 26 юни 2019 г., е организиран национален семинар с цел информиране на заинтересованите страни 

относно изискванията за извършаване на надзор на пазара по отношение енергийното етикиране и 

екодизайн от партньора в проекта от Португалия ASAE5 . 

Уебинари и брошури за заинтересованите страни по отношение професионалните хладилни 

уреди  

EEPLIANT2 повишава информираността за специфичните задължения на заинтересованите страни като 

организира на 12 Юли 2019 г. уебинар за своите членове, съвместно с Европейската федерация на 

производителите на оборудване за кетъринг EFCEM 6 , с цел по ясно разбиране на задълженията на 

доставчиците по отношение енергийното етикитиране и екодизайн при професионални хладилни уреди. 

Втори безплатен уебинар се проведе на 05 Септември 2019 г. Презентациите 

от уебинарите и записите са предоставени на индустрията както чрез 

EEPLIANT2, така и чрез уебсайтовете на индустриалните асоциации. 

 

                                                 
 

2 http://www.eepliant.eu/index.php/knowledge-base/category/toolbox 

3 Съвместни дейности по надзор на пазара относно гуми MSTyr15: http://www.mstyr15.eu/index.php/en/  

4 Интернет-поддържана информационна и комуникационна система за наблюдение на общоевропейския пазар:  

5 Дирекция на органа за продоволствена и икономическа сигурност:  https://www.asae.gov.pt/  

6 Европейската федерация на производителите на оборудване за кетъринг: http://www.efcem.info/  

http://www.mstyr15.eu/index.php/en/
http://www.eepliant.eu/index.php/knowledge-base/category/toolbox
http://www.mstyr15.eu/index.php/en/
https://www.asae.gov.pt/
http://www.efcem.info/
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Освен това екипът е подготвил безплатна брошура, насочена към 

производители и доставчици на професионални хладилни уреди, като ги 

информира за основните задължения, произтичащи от съответното 

законодателство на ЕС. Брошурата може да бъде свалена тук.  

 

 Седмица на устойчивата енергия на ЕС, Брюксел 

Участниците в EEPLIANT2 съвместно с други два проекта в рамките на програма 

Хоризонт 2020, ANTICSS и INTAS, организираха сесия на конференцията Седмица 

на устойчивата енергия на ЕС с тема ‘Надзор на пазара: изграждане на 

капацитет и яснота - ползи’7.  

 

HOST 2019 Милано 

Представителите на EEPLIANT2 изнесоха презентация, насочена към 

производителите и доставчиците на професионални хладилни продукти на 

форума HOST 2019 в Милано, специализиран в сектора на храните и свързаното 

с тях оборудване. Те, също така, имаха възможността да разговарят директно 

с много производители и доставчици на изложението HOST, разпространявайки 

брошурите, разработени в рамките на EEPLIANT2 за това как да спазват изискванията за съответствие и 

други въпроси. 

 

Заключително събитие 

Заключителна конференция на EEPLIANT2 ще се състои на 04.02.2020 г. в 

Брюксел, последвана от семинар на следващия ден за отразяване на 

резултатите и какво още може да бъде подобрено по отношение целите 

на програми Хоризонт 2020 и Хоризонт 2030 за икономията на енергия. 

Вижте нашия промоционален видеоклип EEPLIANT2 в канала на YouTube 

на PROSAFE, като кликнете тук8. 

 

                                                 
7 Детайли за събитието: http://eepliant.eu/index.php/news/34-news/news-items/96-the-eepliant-projects-will-be-featured-in-this-

year-s-edition-of-eu-sustainable-energy-week-policy-conference  

8T Видеоклипът, популяризиращ финалната конференция, може да бъде видян в канала PROSAFE: https://www.youtube.com/ 

watch?v=u1jghWuTsak  

http://eepliant.eu/images/Documents/EEPLIANT2/WP6/EEPLIANT2_WP6_Leaflet.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=u1jghWuTsak
http://eepliant.eu/index.php/news/34-news/news-items/96-the-eepliant-projects-will-be-featured-in-this-year-s-edition-of-eu-sustainable-energy-week-policy-conference
http://eepliant.eu/index.php/news/34-news/news-items/96-the-eepliant-projects-will-be-featured-in-this-year-s-edition-of-eu-sustainable-energy-week-policy-conference
https://www.youtube.com/%20watch?v=u1jghWuTsak
https://www.youtube.com/%20watch?v=u1jghWuTsak


 

| 6 

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

Tel:+32 2 8080 996; E-mail: info@prosafe.org 

Последвайте ни за не 

изпуснете последните новини! 

 @EEPLIANT 

LinkedIn: 

https://www.linkedin.com/company/eepli

ant 

www.eepliant.eu 

Контакти: 

Ioana Sandu, Изпълнителен 

директор 

PROSAFE Office 

Avenue des Arts/Kunstlaan 41, B-1040 

Brussels, Belgium 

Tel: +32 2 8080 996, 

www.prosafe.org info@prosafe.org;  

 

 

Обща информация: Тази информация е предоставена от PROSAFE и надзорните органи на 17 страни членки в 

рамките на проекта EEPLIANT2. PROSAFE (Product Safety Forum of Europe), обединява служители по надзор на пазара 

от цяла Европа. 

 

Изявление:  
Тази публикация се осъществява в рамките на проект EEPLIANT2, съфинансиран по Програмата за развитие и иновации „Хоризонт 

2020“ под номер 752591. 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 не носи отговорност за достоверността на информацията, която съдържа тази 

публикация. 

https://www.linkedin.com/company/eepliant
https://www.linkedin.com/company/eepliant
http://www.eepliant.eu/
http://www.prosafe.org/
mailto:info@prosafe.org

