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A piacfelügyeleti hatóságok és az ipar számára rendezett
képzési szemináriumok időpontjai a 2014. évben
Az Ecopliant projekt keretében kidolgozásra került számos eszköz az európai
piacfelügyeleti hatóságok munkájának a segítésére a piacfelügyelet és a
végrehajtás minél hatékonyabb ellátása érdekében. Ezen eszközöket
szemináriumokon ismertetjük a piacfelügyeleti hatóságok és az ipar számára.
A szemináriumokat a következő időpontokban és helyszíneken rendezzük:
május 13.
május 20.
május 27.
június 10.

Hamburg
Helsinki
Budapest
Brüsszel

hatóságok
hatóságok
hatóságok
hatóságok és ipar

Az ADCO titkárságon keresztül fogjuk értesíteni a piacfelügyeleti hatóságokat
a végleges programról és a tartalomra vonatkozó további részletekről,
beleértve a regisztrálási információt is. Az információkat a projekt weboldalán
is elérhetővé tesszük.
A brüsszeli rendezvényre vonatkozó tájékoztatást a projekt weboldalán
tesszük közzé, és a márciusi hírlevélben további aktualizált információkat
fogunk közölni.

Útmutató a legjobb gyakorlatról
Az Ecopliant projekt résztvevői összeállították a „Legjobb gyakorlatok
útmutatója” című vázlatos munkaanyagot első sorban az ökodizájn irányelvet
ellenőrző piacfelügyeleti hatóságok számára.
Az útmutatót az Ecopliant projekt résztvevői a tapasztalataik és elemzéseik
alapján fogalmazták meg, és véleményük szerint ez a dokumentum értékes
bepillantást nyújt az ökodizájn követelmények ellenőrzésébe, kiértékelésébe és
a végrehajtásába.
Ezt az első vázlatos útmutatót a projekt munkája során szerzett további
gyakorlati tapasztalatok és piacfelügyeleti hatóságoktól érkező észrevételek
alapján pontosítjuk.

Projektvezetőségi ülés
A következő projektvezetőségi ülés 2014. március 31. és április 1. között kerül
megrendezésre Berlinben. Az ülés napirendje a következő hónapokban
kidolgozandó dokumentumok és a képzési szemináriumok tervének a
véglegesítésére fókuszál.
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

Próba adatbázis a
piacfelügyeleti
hatóságok számára
A prototípus adatbázis
kidolgozására a pTools
Software kapott
lehetőséget.
A fejlesztés 2013.
decemberében megkezdődött.
Az adatbázis lehetővé
fogja tenni a
piacfelügyeleti
hatóságok számára az
adatfeltöltést, a keresést
és a kommunikációt
más piacfelügyeleti
hatóságokkal az
ökodizájn irányelv
hatálya alá tartozó
termékek ellenőrzését
illetően.

Tájékoztatás a
projektről
A projekt adatlap
áttekintést nyújt a
projektről és a
legfontosabb
munkacsomagokról.
Projekt adatlap angol
nyelven elérhető itt.

