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Regisztrált már a piacfelügyeleti hatósági 2014-es képzési
szemináriumra?
*** A piacfelügyeleti hatóság személyzete részére a
szemináriumokra a jelentkezési határidő április 11. ***

Próba adatbázis a
piacfelügyeleti
hatóságok számára

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 és finomítjuk a
piacfelügyeleti hatóságok és az ipar számára.

Folyamatosan dolgozunk a
prototípus adatbázis
fejlesztésén és a
programvázak már majdnem
készek.

A szemináriumok időpontjai és helyszínei:

Az adatbázis tervezetét a
következő hónapban fogjuk
bemutatni a
projektvezetőségnek, melyet
a szükséges felhasználói
tesztelés követ.
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A piacfelügyeleti hatósági szemináriumok napirendjét és a részletes
tartalmat közvetlenül a regisztrált képviselőknek küldik ki áprilisban.
További információ a projekt weboldalán is elérhető lesz.
A brüsszeli rendezvény regisztrációs információi az iparban érdekeltek
számára a projekt weboldalán lesznek elérhetőek a következő hónapban.

Az Ecopliant Projekt Koordinációs Csoport átkerült
Az EACI által finanszírozott Ecopliant projektet koordináló csoport és
munkája
a
Környezetvédelmi,
Élelmiszer
és
Vidékfejlesztési
Minisztériumtól (DEFRA) átkerült az Energiaügyi és Éghajlatváltozási
Minisztériumba (DECC). Új e-mail címünk ecopliant@decc.gsi.gov.uk .

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.

Az élő adatbázisnak erre a
nyárra kell működőképesnek
lennie, hogy a piacfelügyeleti
hatóságok tudjanak
feltölteni, keresni és
kommunikálni más
piacfelügyeleti hatóságokkal
az ökodizájn irányelv
hatálya alatti termékek
teljesítmény vizsgálatára
vonatkozóan.

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

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

