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Lai izveidotu patērētājiem noderīgu instrumentu, pavērtu tirgotājiem alternatīvas iespējas ražojumu datu lapu saņemšanai,
atvieglotu atbilstības uzraudzību un nodrošinātu jaunākos datus, kas nepieciešami konkrētu ražojumu marķējumam un datu
lapām, Komisija ir izveidojusi ražojumu datubāzi EU Product Database for Energy Labelling (EPREL) (turpmāk – EPREL).
EPREL ir ražojumu datubāze, kas tika izveidota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu Nr. 1369/2017[1]. No 2019.
gada 1. janvāra piegādātājiem (ražotājiem, importētājiem vai pilnvarotajiem pārstāvjiem) ir jāreģistrē šajā datu bāzē tās iekārtas,
kurām nepieciešams energomarķējums, pirms to pārdošanas ES tirgū. Patērētājiem būs pieejama datubāzes publiskā daļa, dodot
iespēju atrast katra produkta energomarķējumu un ražojuma informācijas lapu.

EPREL jāreģistrē šādas produktu grupas:
gaisa kondicionētāji;
sadzīves cepeškrāsnis, plīts virsmas un tvaika nosūcēji;
trauku mazgājamās mašīnas;
sildītāji (ūdenssildītāji un telpu sildītāji);
spuldzes un gaismekļi (lampas);
lokālie telpu sildītāji;
mājsaimniecībā lietojamās aukstumiekārtas;
profesionālās aukstumiekārtas;
cietā kurināmā katli;
televizori;
mājsaimniecībā lietojamie veļas žāvētāji;
riepas;
ventilācijas iekārtas (dzīvojamo ēku);
mājsaimniecībā lietojamās veļas mazgājamās mašīnas.

Datubāze sastāv no publiskās daļās un atbilstības daļas. Izveidotais tiešsaistes portāls nodrošinās piekļuvi šīm abām daļām.
Atbilstības daļa ir datubāze visiem piegādātāju ieviestajiem energoefektīvajiem modeļiem, ko uztur Eiropas Komisija (EK). Tajā ir
jāievada tehniskā dokumentācija un atbilstības deklarācija, un šī informācija būs pieejama tirgus uzraudzības iestādēm, tai
skaitā PTAC.
Publiskajā datubāzes daļā piegādātājiem ir jāievada informācija par konkrētiem preču modeļiem, to energoresursu patēriņu un
citiem būtiskiem raksturlielumiem. Iedzīvotāji, tālākpārdevēji, pētnieki un citas ieinteresētās personas varēs piekļūt visai
būtiskajai publiskajai informācijai par visām reģistrētajām iekārtām.
Lai EPREL varētu reģistrēt produktus un lai iegūtu vairāk informācijas par pašu sistēmu un reģistrēšanās procesu, ir jāizveido ES
lietotāja konts. Tas izdarāms šeit: https://webgate.ec.europa.eu/cas/login?loginRequestId=ECAS_LR-9160821-Jz...

Pēc reģistrēšanās sistēmā visiem lietotājiem ir pieejama EPREL vietne
- https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/spaces/viewspace.action?key=EPREL

Šajā vietnē ir pieejamas EPREL lietošanas vadlīnijas, kurās var noskaidrot:
kā piereģistrēt jaunu piegādātāju/organizāciju un tās konta administratoru un lietotājus;
kā manuāli reģistrēt produktu informāciju, izmantojot failu augšupielādes funkciju;
kā reģistrēt produktu informāciju, izmantojot EPREL lietotāja interfeisu;
kā izmantot funkciju “System-to-system”, lai automātiski ievietotu informāciju EPREL datubāzē.
EPREL datu bāzes turētājs neuzņemas atbildību par ievadīto datu patiesumu. Piegādātājs vai ražotājs, kas datus ievada sistēmā, ir
pilnībā atbildīgs par ievadīto datu patiesumu un precizitāti.
Sistēma var veikt jebkuru iespējamo/reālo datu automātisko pārbaudi (ciparu, burtciparu, diapazona utt.) kā palīglīdzekli. Šāda
funkcija tiks ieviesta pakāpeniski, un brīdinājuma signāli tiks izmantoti kā atbalsts lietotājam, tomēr piegādātājs (datu ievadītājs)
varēs kontrolēt jebkuru vērtību, par ko sistēma var signalizēt kā kļūdainu. Brīdinājums tiek parādīts ikreiz, kad produkts tiek
“modificēts”, arī laukiem, kas ir iepriekš atzīmēti kā pareizi, pat ja sistēma brīdina par iespējamu kļūdu.
[1] EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2017/1369 (4.pants) https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1369...

https://www.ptac.gov.lv/lv/eprel

