
Ofte stillede spørgsmål om EPREL

Hvilke oplysninger skal tilføjes til databasen?

Først og fremmest er det den specifikke produktregulering, der styrer, hvilke oplysninger der skal ind-
tastes i EPREL. Derudover regulerer rammeforordningen om energimærkning, hvordan og hvornår dette 
vil ske. Læs mere i Forordning (EU) 2017/1369 artikel 12 og bilag I. 

Hvordan får jeg adgang til EPREL?

Du finder et link til databasen her.

Hvordan er sikkerhedsniveauet i EPREL?

Overholdelsesdelen af databasen, som indeholder den tekniske dokumentation, der kræves til 
markedsovervågning, har et højt sikkerhedsniveau. Klassificeringen er niveauet under det,  
der gælder for fx sikkerhedsklassifikation af atomkraftværker.

Det er kun markedsovervågningsmyndighederne og dig som leverandør, der vil kunne se informationer  
i overholdelsesdelen af EPREL.

Hvilke fordele er der ved databasen?

Ved hjælp af databasen skal forbrugerne kunne finde information på ét sted og nemt sammenligne 
forskellige energimærkede produkter med hinanden.

Som en markedsovervågningsmyndighed vil Sikkerhedsstyrelsen kunne foretage endnu mere effektiv 
stikprøvekontrol. Gennem databasen bliver det lettere at finde støjende virksomheder, der ikke registrerer 
de produkter, de sælger på EU-markedet.

Databasen vil også give Europa-Kommissionen aktuelle markedsdata, således at Kommissionen kan 
følge op på markedsudviklingen og foreslå fremtidige revisioner af energimærkningen.

Hvordan ser planen ud?

Tidsplanen er fælles for alle EU-lande, og leverandørerne har følgende forpligtelser:

1. januar 2019 
Alle nye modeller, hvis enheder markedsføres efter denne dato, skal registreres i databasen inden  
de bringes i omsætning.

1. april 2019  
Oplysninger i databasen bliver synlige for markedsovervågningsmyndighederne og offentligheden.

30. juni 2019  
Før denne dato skal alle modeller, hvis enheder blev markedsført mellem 1. august 2017 og  
31. december 2019, registreres i databasen.

1. august 2017  
Modeller, hvis enheder blev markedsført inden 1. august 2017, kan registreres i databasen  
fra 1. januar 2019. Dette er dog helt valgfrit.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1369&qid=1544782710152&from=DA
https://ecas.ec.europa.eu/cas/login?loginRequestId=ECAS_LR-20253452-OYWQDznulgAPeuouWs6mSGwWxEp7TK2YT1J18wJD3d6NCpOlzIw3YmGdXCzcW1aqiNP1lBryAiDGjxeM7R5XPHG-PHslUMVSXYCs1czKwaVJ1O-l9yKxwQl3ulVDaLvzvXTx89Iea00sNVNQciq1ais9izm


Hvad med modeller, der markedsføres inden 1. januar 2019?

Modeller, der markedsføres i perioden 1. august 2017 til 31. december 2018, skal også inddateres i 
EPREL. Som leverandør har du indtil 30. juni 2019 til at indsende data. Dette gælder også selvom  
modellen allerede er fjernet fra markedet.

Det er frivilligt for leverandører at indsende informationer om modeller, hvor alle enheder blev markedsført 
inden 1. august 2017. Dette kan gøres, når leverandøren selv ønsker, og der er ingen bestemt slutdato.

Hvornår vil de oplysninger, jeg indsendte, være synlige?

Som leverandør kan du begynde at indtaste data om dine produkter, før de markedsføres. Det er ingen 
andre end dig som leverandør, der ser disse oplysninger. Du kan ændre og opdatere oplysningerne så 
ofte som du ønsker og har brug for.

Det er først, når den dato du angav, at produkterne skal markedsføres, at oplysningerne bliver offentlig- 
gjort og bliver synlige både i den offentlige del og overholdelsesdelen af databasen. Den offentlige del  
og tilsynsdelen af databasen vil være tilgængelig i april 2019.

Hvis du derefter foretager ændringer og opdateringer af oplysningerne, kan tilsynsmyndighederne også 
se, følge op og følge disse ændringer.

Skal jeg fortsætte med at sende med energimærker?

Ja, det skal du. EPREL supplerer gældende lovgivning vedrørende energimærkning, men du er som  
leverandør stadig ansvarlig for at inkludere et energimærke med produktet.

Man kan printe energimærker direkte fra EPREL, hvilket gør det lettere for forhandlere, hvis de originale 
energimærker er blevet væk eller ødelagt.

Leverandører kan enten uploade sine egne energimærker eller lade EPREL generere energimærket. 
EPREL kan generere energimærker på alle EU’s officielle sprog.

Leverandøren kan vælge at bruge det energimærke, som EPREL genererer, som alternativ til at bruge 
og uploade deres egen energimærker. Men leverandøren har ansvaret for at kontrollere, at det EPREL 
genererede energimærke er korrekt.

Du kan uploade pdf’er og billedfiler på tre forskellige måder:

Interaktiv tilstand: via en webapplikation.
System-to-system: Leverandøren kan via eDelivery sende sikre data og metadata i XML-format  
samt energimærkning, teknisk information og andre filer i PDF, Text, PNG, GIF, JPEG.  
eDelivery forventes at være klar i februar 2019.
Filoverførsel: Via en webapplikation kan leverandøren sende en zip-fil med både XML- og  
XML-metadata samt energimærkning, teknisk information og andre filer i PDF, Text, PNG, GIF, JPEG.  
Ligner system-til-system, men med manuel uploading.

For kombinerede vaskemaskiner i henhold til direktiv 96/60 vil energimærkningen ikke blive genereret  
i EPREL, men skal derimod uploades manuelt. 

Hvad sker der, hvis der mangler teknisk dokumentation?

Hvis du er leverandør og ikke har indsendt teknisk dokumentation, eller hvis der mangler andre  
nødvendige oplysninger, kan det medføre sanktioner. Selvom den tekniske dokumentation er  
tilgængelig i EPREL, kan markedsovervågningsmyndighederne lejlighedsvis anmode om yderligere  
dokumentation i forbindelse med et markedstilsyn. Den tekniske dokumentation skal være tilgængelig  
i EPREL, før modellen er sat på markedet.



Hvordan anvendes EPREL i markedsovervågning?

Databasen er med til at lette, men ikke erstatte det nationale markedsovervågningsarbejde.  
I Danmark er det Sikkerhedsstyrelsen, som er ansvarlige for markedsovervågning.

Du kan derfor opleve, at Sikkerhedsstyrelsen kontakter dig, hvis de skal bruge flere end de indtastede 
informationer til markedstilsyn.

Hvor længe vil oplysningerne forblive i EPREL?

I overholdelsesdelen af EPREL forbliver oplysningerne om en model i 15 år efter, at den er trukket tilbage 
fra markedet. Medmindre produktreguleringen for den aktuelle produktgruppe siger noget andet. I den 
offentlige del af EPREL fjernes information aldrig, men modeller, der ikke længere findes på markedet, 
vises kun, hvis man aktivt søger efter modellen via søgefunktionen.

Hvor kan jeg finde hjælp til EPREL?

Hvis du har nogle spørgsmål til EPREL, er du velkommen til at kontakte Energistyrelsen via e-mail:  
ecodesign@ens.dk

Handler din henvendelse om mere tekniske spørgsmål, kan du også kontakte den officielle EPREL  
support via e-mail: ENER-EPREL-HELPDESK@ec.europa.eu  
(Bemærk, at de kun kan besvare henvendelser på engelsk)

mailto:ecodesign@ens.dk
mailto:ENER-EPREL-HELPDESK@ec.europa.eu

