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ΥΕΕΒ: 8.13.1.4.7.1                            18 Δεκεμβρίου 2020 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Υποχρεώσεις προμηθευτών σε σχέση με τη διαδικτυακή βάση 
δεδομένων για τα προϊόντα (EPREL). Κανονισμός (ΕΕ) 2017/13691 

σχετικά με το καθορισμό ενός πλαισίου για την ενεργειακή σήμανση και 
για την κατάργηση της οδηγίας 2010/30/ΕΕ 

 

Η Υπηρεσία Ενέργειας, ως αρμόδια αρχή για την εφαρμογή του Κανονισμού 

(ΕΕ)2017/1369 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 

2017 σχετικά με τον καθορισμό ενός πλαισίου για την ενεργειακή σήμανση και για την 

κατάργηση της Οδηγίας 2010/30/ΕΕ (στο εξής «ο Κανονισμός»), ενημερώνει ότι η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δημιουργήσει και διατηρεί βάση δεδομένων για τα προϊόντα 

της ενεργειακής σήμανσης, η οποία αποτελείται από ένα τμήμα με δημόσιο χαρακτήρα, 

ένα τμήμα που αφορά τη συμμόρφωση και μια διαδικτυακή πύλη που παρέχει 

πρόσβαση στα εν λόγω δύο τμήματα. Η βάση δεδομένων ονομάζεται EPREL 

(European Product Database for Energy labelling)2.   

 

Με βάση το άρθρο 4 του Κανονισμού, οι υποχρεώσεις των προμηθευτών 

(κατασκευαστές, εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι και εισαγωγείς) σε σχέση με τη 

διαδικτυακή βάση δεδομένων EPREL για τα προϊόντα συνοψίζονται ως εξής: 

 

α)  από την 1/1/2019, πριν από την διάθεση στην αγορά προϊόντων που 

καλύπτονται από τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, οι προμηθευτές οφείλουν να 

εισάγουν, τόσο στο δημόσιο τμήμα της βάσης δεδομένων για τα προϊόντα, όσο και στο 

τμήμα που αφορά τη συμμόρφωση, τις πληροφορίες για το εν λόγω μοντέλο, όπως 

αυτές παρατίθενται στο παράρτημα Ι του Κανονισμού. 

 
1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2017.198.01.0001.01.ENG 

 
2 https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and-
requirements/energy-label-and-ecodesign/product-database_en 
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β)  οι προμηθευτές μπορούν εάν το επιθυμούν, να εισάγουν στη βάση δεδομένων 

τις πληροφορίες όσον αφορά τα μοντέλα, όπως ορίζονται στο παράρτημα Ι του 

Κανονισμού των οποίων οι μονάδες διατέθηκαν αποκλειστικά στην αγορά ή τέθηκαν 

σε λειτουργία πριν από την 1/8/2017.  

 

Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις εκδίδονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με σκοπό τη 

θέσπιση λεπτομερών απαιτήσεων σχετικά με σημάνσεις για ειδικές ομάδες προϊόντων 

με καθορισμένα κριτήρια. Όλες οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις είναι διαθέσιμες στην 

ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής3. 

 

Από προκαταρκτικούς ελέγχους που έχει διενεργήσει η Υπηρεσία Ενέργειας στη βάση 

δεδομένων EPREL, έχει διαπιστώσει ότι προμηθευτές που διαθέτουν στην Κυπριακή 

αγορά προϊόντα ενεργειακής σήμανσης και καλύπτονται από κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεις, δεν έχουν ακόμα καταχωρήσει στη βάση δεδομένων τις απαιτούμενες 

πληροφορίες του παραρτήματος Ι του Κανονισμού (μεταξύ άλλων ενεργειακή ετικέτα, 

δελτίο πληροφοριών προϊόντος, τεχνική τεκμηρίωση).  

 

Ως εκ τούτου, εφίσταται η προσοχή των προμηθευτών που διαθέτουν προϊόντα στην 

αγορά τα οποία καλύπτονται από κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, για την υποχρέωση 

τους όπως συμμορφωθούν άμεσα με όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από 

τον Κανονισμό και ειδικά τις υποχρεώσεις του άρθρου 4 που αφορά την καταχώρηση 

πληροφοριών στη διαδικτυακή βάση δεδομένων EPREL.  

 

 
3 https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and-

requirements/energy-label-and-ecodesign/energy-efficient-products_en 
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