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Az angol nyelvű hírlevél fordítása; minden jog fenntartva, Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal.

Az Ecopliant projekt
A 2009/125/EK környezetbarát tervezési irányelv (ökodizájn) szerinti
gazdasági és környezetvédelmi előnyök a hároméves Ecopliant projekt
segítségével a piacfelügyelet megerősítése által jutnak el az érintettekhez,
ezzel növelhető a megfelelőségi szint az egységes piacon. Projekt adatlap.

Képzések a
piacfelügyeleti
hatóságok számára

Projekt adatlap angol nyelven elérhető itt.

A piacfelügyeleti helyzet felmérése
A WP2 “Akadályok felszámolása és a legjobb gyakorlat megalapozása”
nevű munkacsomag részeként az Ecopliant projekt megvizsgálta, hogy a
tagországok piacfelügyeleti hatóságai miként biztosítják az irányelvnek
való megfelelőséget és hogyan járnak el az intézkedéseik során.
Megvizsgálták a különböző tagországokban a nemzeti jogszabályokat, a
végrehajtási intézkedéseket, valamint a meglevő stratégiákat és
gyakorlatokat. Átfogó, web-alapú felmérést végeztek a környezetbarát
(ökodizájn) irányelvet ellenőrző európai piacfelügyeleti hatóságok
tevékenységéről.
Legjobb gyakorlatot bemutató időközi jelentés
A különböző Ecopliant projekt részfeladatok felelősei – az adott területek
szakértői – hét közbenső jelentést állítottak össze az ökodizájn irányelv
piacfelügyeletének különböző fontos szempontjáról. A közbenső
jelentésben megfogalmazott ajánlások és következtetések tesztelése most
történik a WP3 „Koordinált ellenőrzések, a tényállás tisztázása és az
intézkedések”munkacsomag keretében.

Ellenőrzési program
A termékellenőrzésről, a szűrő vizsgálatokról, a koordinált ellenőrzési
programokról
és
a
dokumentum-ellenőrzésre
kiválasztott
termékkategóriákról és a megfelelőségi vizsgálatokról, az összeállított
közbenső jelentésről, valamint az alkalmazott vizsgálati mintaszámról
információk tölthetők le a projekt honlapjáról itt.

Próba adatbázis a piacfelügyeleti hatóságok számára
Az Ecopliant projekt keretében egy olyan adatbázist fejlesztenek ki,
amelybe a piacfelügyeleti hatóságok adatokat töltenek fel és tájékoztatják
egymást az ellenőrzési tervekről és az eredményekről. Az adatbázis próba
változatának kidolgozása várhatóan ebben a hónapban megkezdődik.
Az Ecopliant projektet az Intelligent Energy Europe (IEE) Programme támogatja. Ezen hírlevél
tartalmáért a szerzők felelősséget vállalnak. A tartalom nem szükségszerűen egyezik meg az
Európai Unió véleményével. Sem az IEE, sem az Európai Bizottság nem vállal felelősséget azon
információ felhasználásáért, amelyet az itt közölt tartalom okozhat.

További információ: ecopliant@defra.gsi.gov.uk

Az Ecopliant projekt keretén
belül folyamatban van egy
képzési csomag kidolgozása
a piacfelügyeleti hatóságok
személyzete számára, amely
a WP2 munkacsoport által
kidolgozandó Útmutatón
alapul.
Ezeket képzési
szemináriumokon fogják
megismertetni a
piacfelügyeleti hatóságok
személyzetével, mind a
konzorcium tagjaival, mind
pedig az egyéb EGT
országokkal 2014-ben.
A januári hírlevélben fogunk
tájékoztatatást adni az
időpontokról és a
helyszínekről.

Tanácsadói Csoport
ülése
A projekt tanácsadói
csoportja október 2-án
Dublinban tárgyalt az
irányító testülettel. A
megbeszélés dokumentumai

itt találhatók.

