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Успостављање и јачање капацитета тела за оцену усаглашености производа са Директивом о енергетском означавању и еко-дизајн Директивом

С

врха овог пројекта је да помогне Министарству
рударства и енергетике да унапреди спровођење
техничких прописа, који се односе на производе који су
присутни на тржишту, а који утичу на потрошњу енергије
и то кроз јачање тржишне инспекције, унапређење
оцењивања усаглашености, подизање свести о предностима енергетске ефикасности производа, те веће
видљивости означавања и обележавања производа.
Суштина наше стратегије је успостављање режима за
праћење, верификацију и обезбеђење спровођења
прописа, како би се осигурала усаглашеност производа
са националним стандардима у области енергетске
ефикасности и прописима у вези обележавања производа.
Оцењивање усаглашености је кључни елемент режима
за праћење, верификацију и обезбеђење спровођења
прописа који ће омогућити Влади Републике Србије да:
 Надгледа динамику промена тржишта производа,
обухваћених овим пројектом, који су присутни на
тржишту, а који утичу на потрошњу енергије, у циљу
праћења и контроле потрошње енергије и емисија
гасова са ефектом стаклене баште изазваних тим
производима, ради разраде и примене делотворнијих
политика и програма за унапређење енергетске
ефикасности;

T

he purpose of the project is to assist Ministry of Mining
and Energy to improve the implementation of technical
regulations that refers to energy efficiency of energy related
products on the market, through the strengthening of
market inspection, improvement of conformity assessment,
awareness raising on energy efficiency benefits and increase
visibility of labelling and marking the products.
At the heart of our implementation strategy is establishing
a Monitoring, Verification and Enforcement (MV&E)
regime regulations as to ensure compliance of products
with national energy efficiency standards and labelling
regulations. Conformity assessment services are the core
element of MV&E regimes, which will enable the Serbian
Government to:
 Monitor the market dynamics for Energy Related Products
(ErPs) covered by the Project with the aim to monitor
and control the energy consumption and greenhouse
gas (GHG) emissions caused by ErPs to elaborate and
implement more effective energy efficiency policies and
programmes;

 Осмисли и примени ефикасније стратегије и програме
надзора тржишта за енергетско означавање и еко-дизајн
производа;
 Јача партнерство између релевантних јавних и приватних
заинтересованих страна у циљу ефикасније примене
законодавства.
Поред тога, како би се подстакло несметано спровођење
режима за праћење, верификацију и обезбеђење спровођења
прописа, спроводе се изградња капацитета и подизање
свести, са циљем:
 Промовисањa партнерства између свих заинтересованих
страна, имајући увек на уму да је усклађеност тржишта на
добробит свих учесника;
 Подстицање учесника у ланцу снабдевања да понуде
ефикасније производе који испуњавају захтеве, и
подизање свести потрошача и крајњих корисника о
енергетској ефикасности и усаглашености производа,
чиме се смањује терет надзора тржишта;
 Подизање нивоа свести добављача (произвођача,
њихових овлашћених представника, увозника, итд.) о
предностима и погодностима учествовања и трећих
страна, независних акредитованих тела за оцењивање
усаглашености;

 Подизање нивоа свести тела за оцењивање усаглашености о предностима и погодностима акредитације њихових услуга оцењивања усаглашености;
 Подизање нивоа свести код потрошача о предностима
и погодностима ефикаснијих производа присутних
на тржишту, а који утичу на потрошњу енергије, јер
потрошачи играју кључну улогу у трансформацији
тржишта.
На овај начин, предложени приступ ће помоћи Влади
Србије да иницира:
 Убрзану трансформацију тржишта ка ефикаснијим
производима који су присутни на тржишту, а који
утичу на потрошњу енергије;
 Побољшање акредитованих капацитета за испитивање производа у складу са ЕУ законодавством о
енергетском обележавању и еколошком дизајну
производа, чиме би Република Србија постала регионални центар изврсности за пружање услуга
оцењивања усаглашености у складу са ЕУ законодавством о енергетском обележавању и еколошком
дизајну производа;
 Спремност за учешће у усклађеним акцијама држава
чланица ЕУ на заједничким програмима/пројектима
надзора тржишта.

 Design and implement more effective market surveillance
strategies and programmes for Energy Labelling and Ecodesign products;
 Strengthen partnership among relevant public and private
stakeholders in support of an efficient implementation of the
legislation.

 Raise awareness of conformity assessment bodies on
the benefits and advantages of accreditation for their
conformity assessment services.
 Raise awareness among the consumers on the benefits
and advantages of more efficient ErPs; consumers
playing a key role in the transformation of the market

In addition, to help smooth implementation of this MV&E regime,
the capacity building and awareness raising is implemented to

In this way, the proposed approach will help the Serbian
Government to initiate:

 Promote partnership among all stakeholders; always
remembering that compliance of marketplace is for the
benefit of all parties;
 Encourage the supply chain to supply more efficient and
compliant products and raise awareness of consumers and
end-users on energy efficiency and compliance of products
thereby reducing the burden of market surveillance;
 Raise awareness of suppliers (manufacturers, their
authorized representatives, importers, etc.) on the benefits
and advantages of third party, independent accredited
conformity assessment services;

 Accelerated transformation of the market towards more
efficient ErPs;
 Enhanced accredited products testing capacity under EU
Energy Labelling and Eco-design legislation, and making
Serbia a regional Centre of Excellence for conformity
assessment services under the EU Energy Labelling and
Eco-design legislation;
 Get ready to take part in concerted actions for joint
market surveillance programmes/projects among EU
Member States.
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