ECOPLIANT (EURÓPAI KÖRNYEZETBARÁT TERVEZÉSI
MEGFELELŐSÉGI PROJEKT)
Áttekintés
Az Ecopliant (Európai Környezetbarát Tervezési Megfelelőségi Projekt) célja a 2009/125/EK
ökodizájn irányelvből adódó gazdasági és környezetvédelmi előnyök megismertetése a
gazdasági szereplőkkel. Ezt a piacfelügyeleti hatóságok megerősítésével valósítják meg, így
az irányelv szerinti megfelelőség erősödik és a hatóságok a megfelelő intézkedéseket
hozzák, különösen a következőket:
eljárási keret meghatározása az öködizájn irányelv szerinti ellenőrzések, tényállás
tisztázások és az intézkedések költséghatékony koordinált végrehajtására a teljes
Európai Gazdasági Térségben (EGT) alkalmazható módon;
a legjobb gyakorlat meghatározása az öködizájn irányelv szerinti ellenőrzések,
tényállás tisztázások és az intézkedések végrehajtására a tagországok között és a
többi EGT országban;
a támogató infrastruktúra létrehozása (pl. adatbázis) a piacfelügyeleti hatóságok
igénye szerint a piacfelügyeleti adatok és legjobb gyakorlatok megosztására,
valamint;
az ismeretek és tapasztalatok továbbadása a piacfelügyeleti hatóságok személyzete
számára a nemzeti piacfelügyeleti hatóságok között képzési eszközök
létrehozásával.
A dán, finn, német, magyar, ír, olasz, holland, spanyol, svéd és egyesült királyságbeli
kormányok és a piacfelügyeleti hatóságok konzorciuma működteti az Ecopliant projektet. (A
Melléklet tartalmazza a résztvevők részletes felsorolását).
Az Ecopliant a piacfelügyeleti hatóságok gyakorlatának és eszközeinek vizsgálatával éri el a
kitűzött célját az egész EGT területén. Egy kísérleti koordinált piacfelügyeleti gyakorlat vezet
el a legjobb gyakorlat tényleges meghatározásához. Az elemzések eredményei és a kísérleti
program együttes alkalmazása eredményezi a legjobb piacfelügyeleti gyakorlat kidolgozását
és a piacfelügyeleti hatóságok közötti koordinált tevékenység megvalósulását. Egy adatbázis
rendszert is létrehozunk a piacfelügyeleti hatóságok számára a piacfelügyeleti tervek,
eredmények és az egyéb információk egymással történő megosztására. A meghatározott
legjobb gyakorlatok alapján útmutatókat készítünk, és képzési szemináriumokat rendezünk a
piacfelügyeleti hatóságok személyzete számára.
A zárójelentés tartalmazni fogja a projekt által elért eredményeket és a piacfelügyeleti
hatóságok számára kidolgozott ajánlások kereteit az ökodizájn követelményei szerinti
koordinált intézkedésekről, a tényállás tisztázásról és az ellenőrzésekről. A projekt
eredményeit és a gyakorlatát minden szinten terjeszteni fogjuk az érdeklődő partnerek
számára.
Az Európai Bizottság Intelligens Energia - Európa (IEE) programja 1,7 millió €-val támogatja
a 2,4 millió € összköltségvetésű projektet, a fennmaradó összeget a résztvevő projektpartnerek finanszírozzák. A projekt 2012. áprilistól 2015. márciusig tevékenykedik.
Munkacsomagok
Az Ecopliant a következő hét koordinált munkacsomagból áll, amelyek mindegyike az
ellenőrzés, a tényállás tisztázás és az intézkedés különböző szempontjára fókuszál.
(A munkacsomagok vezetőit a címben jelöljük).
WP1 Vezetés – Defra, Egyesült Királyság
A WP1 gondoskodik a koordinálásról, a vezetésről és a stratégiai irányításról a projekt teljes
működési ideje alatt. Szintén irányítja a tanácsadó csoportot, elősegítve az információ
áramlását a tagországokból és az EGT országokból, a kereskedelmi egyesületektől és a
nem-kormányzati szervezetektől.

WP2 Legjobb gyakorlat megalapozása - Energimyndigheten, Svédország
WP2 azonosítja és elemzi a koordinált ellenőrzéseket, tényállás tisztázást és intézkedéseket
akadályozó tényezőket a létező stratégiák és gyakorlatok vizsgálatával. Egy útmutató
csomagot fog kidolgozni a piacfelügyeleti tevékenység legjobb gyakorlatáról, a következő
tartalommal:
a termékdokumentáció ellenőrzések koordinálása;
az olcsó, előzetes vizsgálatok alkalmazása;
a legnagyobb kockázatot képviselő nem megfelelő modellekre irányuló tevékenység
előnybe részesítése;
koordinált teljes megfelelőségi ellenőrzés;
az egyéb tagállamok piacfelügyeleti hatóságaitól származó eredmények
felhasználása.
WP3 Koordinált ellenőrzés, tényállás tisztázás és intézkedések – NMO Egyesült
Királyság
A WP3 a gyakorlatban kipróbálja a WP2-től érkező ajánlásokat, azaz:
a különböző tagállamokon átívelő, koordinált dokumentum ellenőrzéseket végez;
az alacsony költségű előzetes vizsgálatok értékelését, a legpontosabb,
leghatékonyabb és a legköltséghatékonyabb technikák meghatározását végzi a teljes
megfelelőségi vizsgálathoz történő termék kiválasztáshoz;
a különböző tagállamokon átívelő, koordinált, teljes megfelelőségi vizsgálatok
gyakorlása.
Az ezek a gyakorlati tapasztalatok igazolni és tökéletesíteni fogják a WP2 által készített
útmutatót.
WP4 Tagállamok közötti adatmegosztás – DCENR, Írország
WP4 a WP2-ből és a WP3-ból érkező eredményeket használja fel az ellenőrzések, tényállás
tisztázása és intézkedések koordinálásához szükséges rendszer kidolgozásához. Ez
magába foglalja az információ megosztáshoz szükséges általános formátum és folyamat
kidolgozását, valamint a próba adatbázis első változatát.
WP5 Képzési eszközök – BAM, Németország
WP5 a piacfelügyeleti hatóságok személyzete számára kidolgoz egy képzési
eszközcsomagot és útmutatót az ökodizájn irányelv szerinti ellenőrzések, tényállás
tisztázások és az intézkedések legjobb gyakorlatáról. Ezeket képzési szemináriumokon fogja
megismertetni a piacfelügyeleti hatóságok személyzetével, mind a konzorcium tagjaival,
mind pedig a többi tagállammal és EGT országgal.
WP6 Kommunikáció – Defra, Egyesült Királyság
WP6 az eredményeket kommunikálja az EGT piacfelügyeleti hatóságai és a többi érdekelt
partner számára - mint például kereskedelmi egyesületek és nem kormányzati szervezetek ezzel maximalizálja a projekt hatását és sikerességét. Létrehozza a projekt weboldalát és ott
ismerteti annak előrehaladását és az eredményeket. Ez egy próba online adatbázis lesz,
amelyen a piacfelügyeleti hatóságok közzétehetik a legjobb gyakorlatról szóló információkat
és megoszthatják a bizalmas, érzékeny piacfelügyeleti információkat. A másik fő
tevékenység előadások tartása a nemzeti és a nemzetközi konferenciákon.
WP7 Terjesztési tevékenység az EACI-vel együttműködve (Versenyképességi és
Innovációs Végrehajtó Ügynökség) – Defra, Egyesült Királyság
A WP7 munkacsomag minden IEE által finanszírozott projekt kötelező részét képezi.
A projekt az EACI kérésére hozzájárul az általános terjesztési tevékenységhez az IEE által
finanszírozott akciók közötti együttműködés és átláthatóság növelése érdekében.
További információ
A projekt weboldala 2012 ősszel indult.

Melléklet
Ecopliant Projekt Partnerek

Danish Energy Agency (ENS)

Dánia

Safety and Chemicals Agency (Tukes)

Finnország

Federal Institute for Materials Research and Testing (BAM)

Németország

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (MKEH)

Magyarország

Department of Communications, Energy and Natural Resources
(DCENR)

Írország

Italian National Agency for New Technologies, Energy and
Sustainable Economic Development (ENEA)

Olaszország

Dutch Ministry of Environment in VROM Inspectorate (VI)

Hollandia

Foundation for the Promotion of Industrial Innovation (FFII-LCOE)

Spanyolország

Swedish Energy Agency (Energimyndigheten)

Svédország

Department for Environment, Food & Rural Affairs (Defra)

Egyesült Királyság

National Measurement Office (NMO)

Egyesült Királyság

