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ENERGOMARĶĒJUMS
PĀRDODOT RAŽOJUMUS
INTERNETĀ

CEĻVEDIS

Energomarķējums ir instruments patērētāju informēšanai par 
dažādu elektroierīču energoefektivitāti un ar to saistītajiem 
darbības parametriem.

Pienākums izvietot energomarķējumu, patērētājam skaidri 
redzamā vietā, attiecas arī uz pārdošanu internetā.

No 2021. gada 1. marta 
ir pieejami jauni 
energomarķējumi sekojošām 
produktu grupām:
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 i    Katrai precei ir jābūt atbilstošam energomarķējumam, kas ir novietots  
produkta cenas tuvumā (precēm, kurām izstrādāts energomarķējums).

   Marķējuma izmēram ir jābūt tādam, lai tas ir skaidri redzams un izlasāms 
(konkrētas prasības ir noteiktas atsevišķu tiesību aktu pielikumos).

   Pilns energomarķējums ir jāparāda, kad pele tiek nospiesta vai pārvietota 
pāri attēlam vai kad attēls tiek atvērts skārienekrānā.

   Energomarķējums ir jāparāda uznirstošajā logā, jaunā cilnē, jaunā lapā vai 
iegultā lapā (jeb ligzdotā vizualizācija).

   Skārienekrāna ierīcēs izmanto palielinājumu, lai attēlotu marķējumu uz 
skārienekrāna pietiekošā izmērā. 

   Marķējuma attēlošana tiek atcelta izmantojot opciju aizvērt logu vai citu 
standarta attēla aizvēršanas mehānismu.

   Alternatīvā ikona, kas tiek parādīta, ja netiek parādīts marķējuma attēls, ir bulta 
ar produkta energoefektivitātes klasi fontā, kura lielums ir vienāds ar cenas 
ciparu lielumu.

    Ja tirgotāji izmanto bultas ikonu, tiem ir jāievēro šādi noteikumi, uzrādot 
energomarķējumu:

   Energoefektivitātes klases ikonai (krāsas bultiņa pa kreisi/pa labi) jābūt 
redzamai uz ekrāna blakus produkta cenai. 

   Ikonai jāietver atsauce uz pilno energomarķējumu konkrētajam produktam.

   Ja tiek izmantota ligzdotā vizualizācija, marķējumam jāparādās ar pirmo 
peles klikšķi, peles ritināšanu vai skārienekrāna palielinājumu attēlā.

   Bultai jābūt tādā krāsā, kā atbilstošā energoefektivitātes klase, bet klase 
jānorāda atbilstoši katram konkrētam produktam.

   Energoefektivitātes klašu diapazona burti jānorāda melnā krāsā.

   Bultas ikonai var izmantot vienu no diviem formātiem (bulta uz labo vai kreiso 
pusi). Tās izmēram ir jābūt tādam, lai tā ir skaidri redzama un salasāma.

   Energoefektivitātes klases bultas burtam jābūt bultiņas taisnstūra daļas vidū, 
un ap bultiņu un energoefektivitātes klases burtiem jābūt redzamai 100% 
melnai kontūrai.

   Uz bultiņas norāda produkta energoefektivitātes klasi 100% baltā krāsā, fonta 
stilu Calibri Bold un lielumu, kas vienāds ar produkta cenas izmēru.
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RAŽOJUMA INFORMĀCIJAS LAPA 

Brand name

ABC 12345

Washing machine

1600 rpm spin 

Brand name

ABC 12345

Fridge 225 Litres
Freezer 95 Litres

Frost free €299
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PRODUKTA INFORMĀCIJAS 
LAPA JĀPARĀDA 
PRODUKTA CENAS TUVUMĀ

ENERGOMARĶĒJUMS IR 
JĀPARĀDA PILNĀ IZMĒRĀ 
PĒC PIRMĀ PELES KLIKŠĶA 
UZ IKONAS, VAI KAD PELE 
TIEK UZBĪDĪTA UZ IKONAS, 
VAI KAD ATTĒLS TIEK 
ATVĒRTS SKĀRIENEKRĀNĀ

JA ENERGOMARĶĒJUMU 
NEVAR PARĀDĪT, 

ENERĢIJAS KLASES 
NORĀDE TIEK PARĀDĪTA  
BLAKUS CENAI, AR TĀDU 

PAŠU BURTU LIELUMU KĀ 
CENA
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   Izmantojot kādu no attēlošanas mehānismiem, piegādātāja sniegtajai 
elektroniskajai produkta informācijas lapai arī jābūt parādītai produkta 
cenas tuvumā. Tās izmēram ir jābūt tādam, lai tā būtu skaidri redzama un 
salasāma.

   Produkta informācijas lapu var parādīt, izmantojot iegultu attēlojumu vai 
saiti uz EPREL produktu datubāzi – tādā gadījumā saitē skaidri un salasāmi 
jānorāda teksts “Ražojuma informācijas lapa”.

   Ja tiek izmantots iegultais skats, ražojuma informācijas lapa tiek parādīta, 
kad pirmo reizi noklikšķina ar peli vai uzbīda peli uz saites vai izvēršot saiti 
skārienekrānā.

Pienākums uzrādīt energomarķējumu un informācijas lapu (novietota blakus 
cenai un pareizā izmērā) attiecas ne tikai uz produkta lapu, kur konkrētais 
modelis tiek atsevišķi piedāvāts pārdošanai, bet arī uz citām pārdevēja lapām: 
kataloga lapa, produkta salīdzinātājs ar atsevišķiem modeļu parametriem, 
iepirkumu grozs.
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Atrodas cenas tuvumā. 
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Ikainai jābūt cenas tuvumā.  
Ikona iekļauj klašu diapazonu. Fonta 

lielums tāds pats vai lielāks, kā cenas 
ciparu  izmērs.

JA IZMANTO LIGZDOTO 
VIZUALIZĀCIJU

990,–

Ja izmanto ligzdoto vizualizāciju, 
tam jāparādās pēc pirmā peles 

klikšķa.

ENERGOMARĶĒJUMS 

INFORMĀCIJAS LAPA

Cenas tuvumā. Burtu izmērs tāds, 
lai skaidri redzams un salasāms. 

Nosaukums Datu lapa vai Ražojuma 
speciālā zīme.
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ENERGOMARĶĒJUMA 
IZVIETOŠANA 
PĀRDOŠANAI INTERNETĀ – 
KOPSAVILKUMS: 

Detalizētas prasības  
attiecībā uz 
energomarķējumu, ja to 
pārdod attālināti vai ar 
interneta starpniecību, ir 
noteikts regulu VII un VIII 
pielikumā.
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   Konkrētu produktu reklāmas gadījumā piegādātājiem un mazumtirgotājiem 
būtu jānodrošina, lai ikvienā vizuālā reklāmā un tehniskajos reklāmas 
materiālos, kas attiecas uz konkrētu ierīces modeli, tostarp reklāmā internetā, 
būtu iekļauts: 

  energoefektivitātes klase 
   uz marķējuma pieejamo energoefektivitātes klašu diapazons.

   Energoefektivitātes klasei un klašu diapazonam jābūt norādītiem šādi: 
    bulta ar atbilstošo burtu baltā krāsā, fonts Calibri treknrakstā, vismaz tādā 

pašā izmērā, kādā ir norādīta cena, ja cena ir norādīta

    bultas krāsai jāatbilst energoefektivitātes klases krāsai

    jābūt norādītam energoefektivitātes klašu diapazonam melnā krāsā

    kopumā izmēram jābūt tādam, lai bulta un burti būtu skaidri saskatāmi

    Energoefektivitātes klases bultas burtam jābūt bultas taisnstūra daļas vidū, 
un ap bultu un energoefektivitātes klases burtiem jābūt redzamai 100% 
melnai kontūrai, kuras biezums ir 0.5 punkti.

Augstāk minētais attiecas arī uz drukātiem vai elektroniskiem katalogiem un 
brošūrām, ja patērētājam ir iespēja pasūtīt produktu, noklikšķinot uz produkta, 
piezvanot pa tālruni vai citā veidā.

KAS JĀZINA PĀRDEVĒJAM, JA TIEK VEIKTA 
PĀRDOŠANA INTERNETĀ? 

KONKRĒTU PRODUKTU REKLĀMA

A
B
C
D
E
F
G

XYZ kWh 100XYZ

CEĻVEDIS PAR ENERGOMARĶĒJUMA LIETOŠANU, PĀRDODOT RAŽOJUMUS INTERNETĀwww.label2020.lv

www.label2020.eu


PIEMĒRI 
NEATBILSTOŠI MARĶĒTIEM 
PRODUKTIEM INTERNETĀ

NEPAREIZI 

NORĀDE UZ ENERĢIJAS 
KLASI BULTIŅĀ AR PĀRĀK 
MAZA IZMĒRA BURTIEM VAI 
MAZAJIEM BURTIEM 

PIELĀGOTS BULTIŅU 
NOFORMĒJUMS UN CITU 
PARAMETRU NORĀDĪŠANA

PIELĀGOTS BULTIŅAS 
NOFORMĒJUMS

NEPAREIZA 
TERMINOLOĢIJA 
PRODUKTA INFORMĀCIJAS 
LAPAS APZĪMĒJUMAM

PAREIZI
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PAPILDUS INFORMĀCIJA

Label 2020 projekts ir saņēmis finansējumu 
Apvārsnis 2020 ietvaros, saskaņā ar granta 
līgumu Nr. 847062.

Vienīgā atbildība par šīs dokumenta saturu 
gulstas uz autoriem. Tas ne vienmēr atspoguļo 
Eiropas Savienības viedokli. Ne EASME, ne 
Eiropas Komisija nav atbildīga par tās saturu un 
to, kā tiek izmantota tajā ietvertā informācija.

Līdzfinansēts programmas 
Apvārsnis 2020 ietvaros.

Kontakti 
un vairāk informācijas: 
anda.jekabsone@ekodoma.lv 
https://www.label2020.lv

Tiesību akti par atsevišķu ražojumu 
grupu energomarķējumu ir pieejami 
tīmekļa vietnē: https://www.label2020.
lv/pakalpojumi/tirgotajiem-un-
piegadatajiem/es-likumdosana/ un 
Eiropas Komisijas interneta vietnē šeit.

   Ražojumiem minētajās kategorijās, pārdošana ar veco energomarķējumu 
ir pieļaujama tikai tad, ja konkrētais ražojums vairs netiek laists ES tirgū no 
31.10.2020. Šādas preces drīkst pārdot līdz 30.11.2021.  

   Pienākumi attiecībā uz tirdzniecības platformām internetā: ja platformas 
pakalpojumu sniedzējs ļauj tieši pārdot ierīces savā tīmekļa vietnē, tam 
jānodrošina iespēja parādīt marķējumu un produkta informācijas lapu, ko 
tirgotājs nodrošina, izmantojot attēlošanas mehānismus, kā minēts šajā 
ceļvedī, saskaņā ar katras regulas VIII pielikuma noteikumiem, un informē 
tirgotāju par pienākumu tos parādīt.

   Kombinēto mazgāšanas un žāvēšanas iekārtu gadījumā, klase kreisajā 
kolonnā tiek izmantota kā energoefektivitātes klases (bultas) rādītājs, kas 
norāda efektivitāti visā ierīces ciklā (nevis tikai mazgāšanas režīmam).

   Izmaiņas enerģijas marķējumā attiecas arī uz gaismas avotiem – no 
01.09.2021, ar pārejas periodu līdz 28.02.2023.

   Pienākumi attiecībā uz citu ražojumu grupu, piemēram, žāvētāju, gaisa 
kondicionētāju, krāšņu u.c., energomarķējuma lietošanu internetā 
paliek spēkā to sākotnējā formā – tie ietver arī pienākumu izsniegt 
energomarķējumu un informācijas lapu, kad ražojumu pārdod internetā.

   Energomarķējums ir valodas ziņā neitrāls dokuments, kuram ir vienāds 
dizains un saturs visās ES valstīs, kurās ražojumu piedāvā pārdošanai. 
Savukārt produkta informācijas lapa ir dokuments, kas ir atšķirīgs katram 
tirgum un tāpēc tam jābūt pieejamam vietējā valodā, piemēram, konkrētā 
produkta lietošanas pamācība.

   Nav nepieciešams izmantot energomarķējumu jau lietotām precēm – 
marķējums neattiecas uz jau lietotiem ražojumiem, ja vien tie netiek importēti 
no valstīm ārpus ES. Kopumā izņēmums attiecas uz lietotiem ražojumiem, 
kuriem būtu grūti izsekot un attēlot attiecīgo energomarķējumu. Tomēr, ja 
produkti ir atgriezti 14 dienu laikā, piemēram, ja pasūtījum veikts e-veikalā, 
mēs iesakām marķējumu un informācijas lapu norādīt kā jaunam produktam, 
ja iekārtas pārdod atkārtoti.
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