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A piacfelügyelet részfeladatairól szóló zárójelentés
A projekt kezdete óta a csoport összegyűjtötte és elemezte az Európai
Unió/ Európai Gazdasági Térség piacfelügyeleti hatóságainak gyakorlatát
és az alkalmazott eszközeit. Az időközi megállapításokat korábban már
nyilvánosságra hozták, amelyről az érdekeltek véleményt mondhatnak, és
az eszközöket a WP3 munkacsomag keretében a gyakorlatban is
kipróbálták. A végső megállapításokat most tették közzé a
következő részfeladati jelentésekben.
A részfeladati jelentések az alábbi témákat foglalják magukban:


A nemzeti piacfelügyeletek szervezése és stratégiája



A vizsgálati programok előkészítése



A vizsgálandó termékek kiválasztása



Az Európai Gazdasági Térségben forgalmazott termékek modell
változatai



Dokumentum ellenőrzések



A megfelelőség laboratóriumi vizsgálata



A környezetbarát tervezési előírások érvényre juttatása



Az ellenőrzési eredményeinek
hatóságok számára

közzététele

a

piacfelügyeleti

Javaslat a Legjobb gyakorlatok útmutatóra
A
környezetbarát
tervezés
jó
piacfelügyeleti
gyakorlatainak
összegyűjtésével kidolgozták a legjobb gyakorlatok útmutató előzetes
tervezetét. A javaslatok fő célcsoportja a környezetbarát tervezést
ellenőrző piacfelügyeleti hatóságok.

Az ellenőrzések aktualizálása
A munka a befejezéshez közeledik a WP3 munkacsomagban. Eddig 176
modellt teszteltek akkreditált intézetekben és 24 modell szűrő vizsgálatát
végezték el. Az eredményeket közzétesszük 2015. márciusban a projekt
honlapján.

Projekt tárgymutató
A tárgymutató áttekintést ad a projektről és a fő 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 ökodizájnnal foglalkozó
piacfelügyeleti hatóságok
számára létrehozott
Ecopliant adatbázis július 18tól elérhető.
E dátumtól 20 ökodizájn
irányelv alá tartozó termék
került az adatbázisba.
Lehetővé vált a
piacfelügyeleti hatóságok
számára az adatfeltöltés, a
keresés és más
piacfelügyeleti hatóságokkal
a kommunikáció a termékek
megfelelőség vizsgálata
tekintetében.
Az Ecopliant projekt
résztvevői számára az
adatbázis már elérhető.
A felhasználói tesztelés
befejezését követően a
hozzáférést kiterjesztik más
piacfelügyeleti hatóságok
számára is.
Az adatbázis elérhetősége:
https://db.ecopliant.eu

