15. maj 2020

EPREL lukker for nye registreringer frem til den 25. maj
EPREL databasen skal opgraderes for at klare de kommende
ekstra funktioner og den øgede belastning og hele EPRELsystemet migreres til et nyt serversystem. Migrationen af
systemet betyder desværre, at det i perioden fra den 15. maj til
den 24. maj ikke vil være muligt at registrere nye modeller. EPREL forventes at fungere normalt
igen mandag d. 25. maj.
Følg Kommissionens opdateringer om EPREL her.
________________________________________________________________________________

Fuld registrering af produkter i EPREL
Siden 1. januar 2019 har leverandører registreret produkter, der er omfattet af krav om
energimærkning, i produktdatabase EPREL.
Den 25. december 2019 trådte nye reguleringer på en række produkter i kraft, og det er nu
muligt at foretage en fuld registrering af tekniske data i henhold til de nye reguleringer for
følgende produktområder:


TV og elektroniske skærme



Vaskemaskiner til husholdningsbrug



Vaske/tørremaskiner til husholdningsbrug



Opvaskemaskiner til husholdningsbrug



Køle/fryseapparater til husholdningsbrug



Køle/fryseapparater med salgsfunktion

Fuld registrering af lyskilder vil være tilgængelig november 2020.
Find Energistyrelsens vejledninger til EPREL og inddatering af data her.
_____________________________________________________________________________________
_____

Offentlig adgang til EPREL
Den 2. december 2019 fik Sikkerhedsstyrelsen og de andre
tilsynsmyndighederne i EU adgang til EPREL databasen for at styrke
markeds-overvågningen i EU.
December 2020 er det offentlighedens tur. Her åbnes den offentlige adgang til EPREL, og alle vil
have adgang til informationer om energimærkede produkter på det europæiske marked. Ud
over oplysning om energiklasse, energiforbrug, støjniveau, vandforbrug mv. så vil forbrugerne
kunne sammenligne produkter og dermed sikre, at de er klædt ekstra godt på, når de handler
energimærkede produkter.
Se mere om EPREL produktdatabasen her.
________________________________________________________________________________

Label2020.eu – første skridt
Energimærkning af produkter har været en vigtig drivkraft i EU i
mere end 20 år og har understøttet innovation og
markedsudvikling af energieffektive produkter. For at
imødekomme den teknologiske udvikling har Kommissionen valgt
at genindføre A-G skalen for energiklasser på syv produktgrupper
i 2021.
Label 2020-projektet skal hjælpe med at lette overgangen til det reskalerede energimærke, og
kampagnens første initiativ er nu offentligt tilgængeligt på label2020.eu. EU hjemmesiden følges
op af en dansk version med en lang række virkemidler målrettet producenter, forhandler og
forbrugere.
_______________________________________________________________________________
For yderligere information kontakt ecodesign@ens.dk.
Denne e-mail er sendt fra Energistyrelsens ecodesign gruppe. Der tages forbehold for evt. fejl i
udlægningen af ecodesigndirektivet, forordninger og andet lovgivningsmæssigt i tilknytning hertil.
Yderligere information kan ses på www.ens.dk/ecodesign
Ønsker du at afmelde nyhedsbrevet så send en mail til ecodesign@ens.dk

