Huhtikuu 2019

Energiamerkinnän
tuotetietokanta

EPREL-ohjeet
Näin aloitat
1. tammikuuta 2019 alkaen kaikkien energiamerkintävaatimusten alaisten tuotemallien toimittajien (valmistajien, maahantuojien
ja heidän valtuutettujen edustajiensa) on rekisteröitävä tuotemallinsa EPREL-tietokantaan, jos he haluavat saattaa ne EU-markkinoille.
01.08.2017 - 1.1.2019 välisenä aikana EU:n markkinoille* saatetut tuotteet on rekisteröitävä ennen 01.07.2019. Ennen
01.08.2017 EU:n markkinoille saatettujen tuotemallien rekisteröinti on vapaaehtoista. EPREL-tietokannan käyttö edellyttää
EU-käyttäjätunnusta, jonka voit luoda tästä.
EU-käyttäjätunnuksen luomisen jälkeen pääset EPREL-tietokantaan tästä linkistä.
EPREL ohjeissa selitetään uuden toimittajan rekisteröinti ja tuotetietojen lataus EPREL-tietokantaan. Tämän yksinkertaistetun
ohjeen on laatinut Nordsyn.

Uuden organisaation rekisteröinnissä vaaditaan seuraavat tiedot:

Yleiset tiedot:

Yhteystiedot

1. Organisaation tyyppi: “Valmistaja”, “maahantuoja”
tai “valtuutettu edustaja”

Organisaatio voi laatia julkisten yhteystietojensa luettelon,
jolloin yhteystietoja ei tarvitse kirjoittaa uudelleen tuotemallin
EPREL-rekisteröinnin yhteydessä.

2. Henkilön tyyppi: ”Oikeushenkilö” (mikä tahansa oikeushenkilö, kuten yritys) tai ”luonnollinen henkilö”
(henkilö, jolla on oma laillinen vastuunsa)
3. Organisaation nimi
4. ALV-tunnus (maakoodi ja virallinen rekisterinumero,
esim. FI-123456)
5. Organisaation osoite, postinumero, postitoimipaikka
ja maa

Yhteystietoihin sisältyvät:
1. Viitenumero (alfanumeerinen koodi, jota käytetään
system-to-system- tai XML-tiedonsiirrossa, joka viittaa
yhteystietoluettelossa olevaan yhteystietoon)
2. Palvelun nimi (esim. Helpdesk, laadunvalvoja, ...)
3. Puhelinnumero ja sähköpostiosoite
4. Osoite, postinumero, postitoimipaikka ja maa

Brändit/tuotemerkit
1. Viitenumero (sisäinen alfanumeerinen koodi)
2. Brändi/tuotemerkki (energiamerkinnässä näkyvä brändin/
tuotemerkin nimi)

Käyttäjät

Ensimmäisestä henkilöstä organisaatiossa, joka luo käyttäjän EPREL-tietokantaan, tulee organisaation ylläpitäjä. Ylläpitäjä
voi luoda toisia ylläpitäjiä tai käyttäjiä sekä rajoittaa EPREL-käyttäjien saatavilla olevia toimintoja. Käyttäjätileihin pääsee vain
ylläpitäjän kutsusta.
Rekisteröityäsi organisaation ja sen käyttäjät voit nyt rekisteröidä tuotemalleja EPREL-tietokantaan.

*Tämän ohjeen julkaisuhetkellä EU:n energiamerkintäasetusta 2017/1369 ei ollut siirretty osaksi ETA/EFTA-maiden kansallista lainsäädäntöä.
Kun asetus pannaan täytäntöön, sen säädökset ovat voimassa koko ETA-alueella. Ota yhteyttä kansalliseen viranomaiseen tiedustellaksesi,
mitkä säännöt ovat voimassa asetuksen täytäntöönpanoon saakka.

Energiamerkinnän tuotetietokanta

Tuotemallien rekisteröinti
Tuotemalleja voidaan rekisteröidä EPREL-tietokantaan eri tavoin:
• Manuaalinen lataus
• ZIP-tiedostolataus
• system-to-system-lataus

EPREL on tällä hetkellä saatavilla vain englanniksi,
mutta tulee myöhemmin saataville kaikilla EU-kielillä.
EPREL-tietokantaan vaadittavat rekisteröintitiedot
ovat samoja, joita vaaditaan saatettaessa tuotteita
EU-markkinoille, kuten esim. testiraportit ja EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus.

Manuaalinen lataus
Klikkaa tuotekategoriaa, jonka haluat ladata manuaalisesti ja kllikkaa sitten painiketta ”Create”.
Rekisteröinnissä on tämän jälkeen viisi vaihetta. Vain oma organisaatiosi pääsee rekisteröityihin tietoihin touko/kesäkuun 2019
vaihteeseen saakka. Toukokuusta 2019 alkaen kuluttajat pääsevät joihinkin tietoihin, kun taas markkinavalvontaviranomaiset
pääsevät kaikkiin.

➊ Tuotemallin luonti:

➍ Tekninen dokumentaatio

Anna seuraavat tuotemallin perustiedot.

Anna seuraavat pakolliset tiedot tuotemallin teknisestä
dokumentaatiosta.

1. Mallin tunniste (yleensä alfanumeerinen koodi,
esim. AB12345)
2. Lisää Brändi/tuotemerkki (uudet brändit/tuotemerkit
voidaan lisätä kohtaan ”Manage organization”) tai
anna mallin tietty brändi/tuotemerkki (joka näkyy
energiamerkinnässä)

➋ Yleiset tiedot
Anna tuotemallin yleiset tiedot. Muistathan, että
tämä tieto voi vaihdella riippuen rekisteröitävästä
tuotemallista. Yleiset tiedot sisältävät aina seuraavat:
1. Markkinoille saattamisen päivämäärä (päivä, jona malli
saatetaan/on saatettu EU-markkinoille*. Vain oma
organisaatiosi pääsee EPREL-tietoihin siihen
päivämäärään saakka, jolloin tuote on saatettu
markkinoille)
2. Viimeinen päivä jolloin tuotetta on saatettu markkinoille
(huomaa, että tämän päivän jälkeen organisaatiosi on
säilytettävä vaatimustenmukaisuustietoja 15 vuoden ajan)

a. Mallin yleinen kuvaus, jotta se voidaan tunnistaa yksiselitteisesti ja helposti
b. Viitteet harmonisoituihin standardeihin tai muihin
käytettyihin mittausstandardeihin (esim. EN 55032:15,
EN 62479:10 jne: Tämä tieto löytyy yleensä
vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta)
c. Erityiset varotoimet, joita tarvitaan tämän mallin
kokoamisessa, asennuksessa, käytössä tai testauksessa
(tämä tieto löytyy yleensä käyttöohjeesta)
d. Mallin mitatut tekniset parametrit (tämä tieto löytyy
yleensä testiraportista)
e. Mitatuilla parametreillä suoritetut laskelmat (tämä tieto
löytyy yleensä testiraportista)
f. Testausolosuhteet, ellei niitä ole kuvattu riittävästi
kohdassa (b). (Tämä tieto löytyy yleensä säädöksestä tai
testiraportista)
Muuta teknistä tietoa voit ladata EPREL-tietokantaan
vapaaehtoisesti.

3. Vuotuinen energiankulutus (kWh/vuosi)
4. Energiatehokkuusluokka
5. Valitse, annatko EPRELin tehdä tuotemalleille
energiamerkinnän (merkintöjen oikeellisuus on omalla
vastuullasi)

➌ Energiamerkintä

➎ Vastaavat mallit

Voit antaa EPRELin tuottaa energiamerkinnän
napsauttamalla painiketta ”Generate label” tai
lataamalla energiamerkintäsi manuaalisesti.

Rekisteröi kaikkien vastaavien mallien tunniste.

Voita ladata datalehden EPREListä.

*Tämän ohjeen julkaisuhetkellä EU:n energiamerkintäasetusta 2017/1369 ei ollut siirretty osaksi ETA/EFTA-maiden kansallista lainsäädäntöä.
Kun asetus pannaan täytäntöön, sen säädökset ovat voimassa koko ETA-alueella. Ota yhteyttä kansalliseen viranomaiseen tiedustellaksesi,
mitkä säännöt ovat voimassa asetuksen täytäntöönpanoon saakka.
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Zip-tiedoston lataus
Voit myös ladata ZIP-tiedoston, jossa ovat kaikki EPRELtietokantaan luotavat mallit ja liitetiedostot (energiamerkinnät, tekninen dokumentaatio) XML-muodossa. Voit nimetä
ZIP-tiedoston vapaasti, mutta XML-tiedostonimen on oltava
”registration-data.xml”.
XML-tiedostoesimerkkejä ja -pohjia löytyy tästä.

System-to-system-lataus
System-to-system- latauksessa toimittaja voi siirtää
tietoa oman järjestelmänsä yhteyspisteestä EPRELjärjestelmän yhteyspisteeseen, jossa tieto käsitellään.

System-to-system-latauksen (eDelivery) tarkoituksena on
luoda turvallinen kanava sähköiselle tiedonsiirrolle internetin
tai yksityisen verkon välityksellä.

Lisätietoa system-to-system-latauksesta (eDelivery) löytyy
tästä linkistä.

System-to-system-lataus on ollut mahdollista helmikuusta
2019 alkaen.

Julkiset EPREL-tiedot
EPREL-tietokannan julkinen osuus on kehitystyön alla ja se
tulee saataville kesäkuusta 2019 alkaen.
Julkinen EPREL-tietokanta sisältää seuraavat tiedot:
a. Nimi tai tuotemerkki, osoite, yhteystiedot ja muut lailliset
tunnisteet
b. Mallin tunniste
c. Energiamerkintä sähköisessä muodossa
d. Merkinnän energiatehokkuusluokka(luokat) ja muut parametrit
e. Tuotetietojen parametrit sähköisessä muodossa
Kaikkien yllä mainittujen tietojen pitäisi olla saatavilla myös
verkkosivullasi.

Markkinavalvontaviranomaisille näkyvät
EPREL-tiedot
Markkinavalvontaviranomaisilla on pääsy kaikkiin EPRELtietokannan julkisiin ja vaatimusten noudattamista koskeviin
osiin. Toimittajan on annettava kaikki markkinavalvontaviranomaisten pyytämät, muut kuin teknisissä dokumenteissa
mainitut tiedot.
EPREL-tietokannan vaatimustenmukaisuutta koskeva osio on
saatavilla toukokuusta 2019 lukien.

EPREL-tietokantaan liittyvät ongelmatilanteet
EPREL-tietokantaan liittyvissä teknisissä ongelmissa voit
ottaa yhteyttä EPREL-helpdeskiin:
ENER-EPREL-HELPDESK@ec.europa.eu
Voit myös ottaa yhteyttä kansallisiin viranomaisiin.

Tämä ohje on laadittu Nordsyn-yhteistyönä Tanskan, Ruotsin, Suomen, Norjan ja Islannin energiavirastojen/markkinavalvontaviranomaisten kanssa
ja sen on rahoittanut Pohjoismaiden ministerineuvosto. Tämä ohje ei korvaa EU-säädöksiä. Epäselvissä tapauksissa säädökset ovat voimassa.

