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Piacfelügyeleti szeminárium
Az Ecopliant projekt keretében négy szemináriumot tartottunk májusban
és júniusban azzal a céllal, hogy bemutassuk az összehangolt
piacfelügyeleti program és együttműködés előzetes eredményeit.
A piacfelügyeleti hatóságokkal és érintettekkel megbeszélésre kerültek a
legfontosabb kérdések, a konzorcium tagok a konstruktív ajánlatokat
figyelembe fogják venni a „legjobb gyakorlat” elérése céljából kidolgozott
útmutató végleges változatában.
A szemináriumok elsődleges célja az volt, hogy a piacfelügyeleti
hatóságok és egy alkalommal az összes érintett ipari-gazdasági szereplő
egyetértésre jusson.
Résztvevők visszajelzései:
“A hatékony együttműködés, és a rendszeres kommunikáció az
iparral kezd pozitív eredményeket mutatni.”
“Hasznosak a más piacfelügyeleti hatóságoktól hallott példák.”
“Nagyszerű kapcsolatépítési lehetőség”
Az érintett felek részvételének megkönnyítése érdekében, a
szemináriumok az alábbi helyeken voltak megtartva:
 Hamburg
 Helsinki
 Budapest
 Brüsszel
A szeminárium diái megtalálhatóak itt.

Irányító testületi és Tanácsadói csoport ülése
A következő irányító testületi és tanácsadói csoport megbeszélésre
Budapesten kerül sor 2014. szeptember 22 - 24. között.

Projekt adatlap
A projekt adatlap áttekintést nyújt a projektről és a legfontosabb
munkacsomagokról.
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@decc.gsi.gov.uk

Próba adatbázis a
piacfelügyeleti
hatóságok számára

Az Ecopliant adatbázis
július 18.-tól használható.
Az adatbázis lehetővé
teszi a piacfelügyeleti
hatóságok számára az
adatfeltöltést, a keresést
és a kommunikációt más
piacfelügyeleti hatóságokkal
az ökodizájn irányelv
hatálya alá tartozó
termékeket illetően.
Hat termékcsoport került be
az első szakaszba
(elektromos motorok, külső
tápegységek, ventilátorok,
televíziók, mosógépek és
vízszivattyúk).
Az adatbázist a következő
hónapok során fogjuk
kibővíteni a fennmaradó
termékcsoportokkal.
Az adatbázis jelenleg az
Ecopliant projekt partnerei
részére elérhető, mely idővel
más piacfelügyeleti
hatóságok számára is
rendelkezésre fog állni.


Az adatbázis elérhető itt:
https://db.ecopliant.eu

