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Kapcsolatfelvételi fázis
A kérelmező felveszi a kapcsolatot a
Hitelesítő Szervezettel, megadja az alapvető
információkat, és a Szervezet elvégzi a
kérelem jogosultságának ellenőrzését.
Kérelmező fázis
A kérelmező átadja a Hitelesítő Szervezetnek
a technológiát jellemző paramétereket, a
rendelkezésre álló vizsgálati eredményeket.
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Értékelési és ellenőrzési fázis
Az adatok végső felülvizsgálata, hitelesítési
jelentés tervezetének elkészítése.
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Hitelesítés-előkészítési fázis
A Hitelesítő Szervezet meghatározza a
technológia hitelesítéséhez szükséges
paramétereket, értékeli a rendelkezésre álló
adatokat, majd eldönti, hogy szükség van-e
további vizsgálatokra.

Amennyiben további
vizsgálatok szükségesek

Vizsgálati fázis
Vizsgálati tervek kidolgozása.
Vizsgáló szervek és analitikai
laboratóriumok által végrehajtott
vizsgálatok. Vizsgálati jelentés.

Ha szeretne többet megtudni az EU ETV
programról látogasson el honlapunkra:
http://iet.jrc.ec.europa.eu/etv/
Vagy lépjen kapcsolatba velünk:
ENV-ETV@ec.europa.eu

Közzétételi fázis
Hitelesítő Nyilatkozat regisztrálása és
közzététele az ETV honlapján.
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Hatalmas ugrás előre az EU ETV
Környezettechnológiai Hitelesítési
programjával
© Európai Unió, 2014

Adjon lendületet a zöld innovációnak
• Érdekelt az öko-innovációban és szeretné egy ugrással
a versenytársait megelőzni? Alig várja, hogy bizonyítani
tudja környezetvédelmi technológiája valódi értékét?
Ha igen, az ETV (Környezettechnológiai Hitelesítés)
segít közelebb hozni technológiáját a piachoz, valamint
elősegíti annak elterjedését és piaci bevezetését!
• Környezettechnológiai Hitelesítés alatt, az innovatív
környezetvédelmi technológiák teljesítmény igazolását
értjük, melyet egy erre akkreditált külső szervezet,
a Hitelesítő Szervezet hajt végre. A Hitelesítési
Nyilatkozatot az ETV eljárás végén állítják ki, mely
egyfajta bizonyítéka a technológiához hozzáadott
környezetbarát és teljesítményi értékeknek.
• A technológia teljesítményének, paramétereinek hiteles
igazolásával, az innováció könnyebben juthat piacra
és/vagy nagyobb piaci részesedést érhet el az Európai
Unióban és nemzetközi piacokon. A hitelesítéssel
csökken a technológiát megvásárlók kockázata.

Öko-technológiák
és piacra jutásuk
elősegítése

Teljesítményre
vonatkozó, hiteles
paraméterek
biztosítása

Öko-innováció
támogatása

Környezettechnológiai Hitelesítési
program

Vízkezelés és
monitoring

Használjon egyszerű és hatékony
eljárást
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• A Hitelesítő Szervezetek megkapják a hitelesítendő
technológiára vonatkozó javaslatot, meghatározzák
a teljesítményt jellemző paramétereket, értékelik a
vizsgálati adatokat, kiadják a hitelesítést értékelő
jegyzőkönyvet és a Hitelesítési Nyilatkozatot,
összefoglalva benne a hitelesített technológia
tényleges teljesítményét.
• Amennyiben a hitelesítéshez további vizsgálatokra
van szükség, a technológia fejlesztője kijelöli a
vizsgálatokat elvégző szervezeteket (és/vagy analitikai
laboratóriumokat).
• Az ETV Általános Hitelesítési Tájékoztatója és az
ETV szakmai munkacsoportok útmutatója biztosítja,
hogy mindegyik Hitelesítő Szervezet azonos eljárást
alkalmazzon valamint az ETV Hitelesítő Nyilatkozat
egész Európában ugyanazt az értéket képviselje.
• A hitelesítés költsége a technológia összetettségének
függvényében változik; ez a legtöbb esetben, 10 000
- 40 000 € közötti összeg lehet (vizsgálati költségek
nélkül).

Hozzáadott környezetvédelmi érték
biztosítása

Anyagok,
hulladék és
erőforrások

Energia
technológiák

Miért olyan különleges az ETV?

Segítségképp néhány elérhetőség:

•

Az ETV honlapján talál pontos elérhetőséget és hasznos
linkeket: http://iet.jrc.ec.europa.eu/etv/

•

Az ETV alapját a gyártó által megadott technológiai
jellemzők, innovatív tulajdonságok képezik, nem pedig
előre meghatározott követelmények, vagy szabványok,
mint a tanúsítási rendszereknél.
Az ETV eredménye nem egy újabb a terméken feltüntetett
címke, hanem egy részletes Hitelesítő Nyilatkozat,
melyet az üzleti kapcsolatokban használhatunk fel.  

•

Az ETV eredmények segítenek,

•

Meggyőzni a befektetőket és a vásárlókat a technológia
gyártó által megadott jellemzőinek megbízhatóságáról,

•

Elkerülni a vizsgálatok, bemutatók megismétlését,

•

Közbeszerzési ajánlattétel vagy hatósági engedélyezési
eljárás alátámasztását.

• 13 Hitelesítő Szervezet áll rendelkezésre, 3 technológiai
területen: vízkezelés és monitoring; energia; anyagok,
hulladék és erőforrások.
• Kapcsolattartók 7, az ETV program végrehajtásában és
tervezésében aktívan résztvevő EU tagállamban
• Az ETV-ben érdekelt szervezeteket magába foglaló
„Érdekképviseleti Fórum” következő rendezvényére
vonatkozó információ az ETV honlap „Events” (Események)
oldalán érhető el vagy az ENV-ETV@ec.europa.eu címen
lehet érdeklődni.
• ETV rendszer az Egyesült Államokban, Japánban,
Koreában, Kanadában és a Fülöp-szigeteken is működik.
Honlapjaik elérhetőségéről információ az EU ETV
honlapján található.

