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TILSKIPUN EVROPUÞINGSINS OG RÁÐSINS 2000/55/EB 2002/EES/23/28
frá 18. september 2000 

um orkunýtnikröfur sem gilda um straumfesta fyrir flúrlýsingu(*)
EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HAFA,
m eð h liðsjón a f  stofnsáttm ála E vrópubandalagsins, einkum
95. gr.,
m eð hliðsjón a f  tillögu fram kvæ m dastjórnarinnar ( ') ,
m eð h liðsjón a f  áliti efnahags- og félagsm álanefndar-
innar (2),
í sam ræm i við  m álsm eðferðina sem m æ lt er fyrir um  í
251. gr. sáttm álans (3),
o g  a â  teknu tilliti til eftirfarandi:

1) M ikils er um  ve rt að stuðla að ráðstöfunum  sem m iða 
að því að tryggja eðlilega starfsem i innri m arkaðarins 
og stuðla um  leið að orkusparnaði, um hverfisvernd og 
neytendavernd.

2) U m talsverðan h lu ta rafm agnsnotkunar, og þar m eð 
heildarorkunotkunar, í bandalaginu m á rekja til 
flúrlýsingar. Ó líkar tegundir straum festa fyrir flúr- 
lýsingu, sem eru  fáanlegar á m arkaði í bandalaginu, 
nota m ism ikla orku fyrir tilteknar gerðir lam pa og 
orkunýtni þeirra er því m jög m ism unandi.

3) M arkm iðið m eð þessari tilsk ipun  er að draga úr 
orkunotkun straum festa fyrir flúrlýsingu m eð því að 
hverfa í áföngum  frá straum festum  m eð lélega 
orkunýtni til straum festa sem nýta betur orku og geta 
einnig haft m jög orkusparandi eiginleika.

4) N okkur aðildarríki eru v ið  það að sam þykkja ákvæði 
um  orkunýtni straum festa fyrir flúrlýsingu sem kynni 
að skapa v iðskip tahindranir í verslun m eð þessar vörur 
í bandalaginu.

5) R étt er að v íð tæ k vernd verði lögð til grundvallar í 
tillögum  um  sam ræ m ingu á ákvæðum  í lögum , 
reglugerðum  og stjórnsýslufyrirm æ lum  í aðildar- 
ríkjunum  sem fjalla um  heilbrigði, öryggi, um hverfis- 
vernd og neytendavernd. M eð þessari tilskipun er 
tryggð víð tæ k vernd, bæ ði fyrir um hverfið  og 
neytendur, þar eð stefnt er að því að betrum bæ ta 
orkunýtni straum festa verulega.

6) Sam kvæm t dreifræ ðisreglunni og m eðalhófsreglunni, 
sem m æ lt er fyrir um  í 5. gr. sáttm álans, og þar eð

(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB L 279, 1.11.2000, bls. 33, var 
nefnd í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 116/2001 frá 28. 
september 2001 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, 
staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn. Sjá EES-viðbæti við 
Stjórnartíðindi Evrópubandalaganna nr. 60, 6.12.2001, bls. 26.

(1) Stjtíð. EB C 274 E, 28.9.1999, bls. 10.
(2) Stjtíð. EB C 368, 20.12.1999, bls. 11.
(3) Álit Evrópuþingsins frá 20. janúar 2000 (hefur enn ekki verið birt í 

Stjórnartíðindum EB). Sameiginleg afstaða ráðsins frá 30. maí 2000 
(Stjtíð. EB C 208, 20.7.2000, bls. 9) og ákvörðun Evrópuþingsins frá 5. 
júlí 2000 (hefur enn ekki verið birt í Stjórnartíðindum EB).

aðildarríkin geta ekki náð m arkm iðunum  m eð þessari 
aðgerð á v iðh lítandi hátt, verður þeim  betur náð á 
vettvangi bandalagsins sakir þess hve fyrirhuguð 
aðgerð er um fangsm ikil og hefur m ikil áhrif. M eð 
þessari tilskipun er ekki gengið lengra en nauðsyn 
krefur til þess að ná þessum  m arkm iðum .

7) Skilvirkt fyrirkom ulag m eð tilliti til fullnustu er 
nauðsynlegt til að tryggja að tilskipun þessi kom i til 
fram kvæ m dar m eð réttum  hæ tti, skapa grundvöll 
eðlilegrar sam keppni fyrir fram leiðendur og vernda 
rétt neytenda.

8) Á kvæ ði ákvörðunar ráðsins 93/465/EBE frá 22. jú lí 
1993 um  aðferðareiningar fyrir h in  ým su þrep 
sam ræ m ism atsins og reglur um  áfestingu og notkun 
C E-sam ræ m ism erkja sem æ tlað er að nota í 
tilskipunum  um  tæ knilega sam hæ fingu (4) gilda, nem a 
að því er varðar m erkingar og bro tthvarf a f  m arkaði 
þar sem gerð vöru  og sérstakar m arkaðsaðstæ ður 
réttlæ ta frávik frá ákvörðuninni að v issu  marki.

9) í  þágu alþjóðaviðskipta ber að nota alþjóðlega staðla 
eftir því sem við  á. R afm agnsnotkun straum festa er 
skilgreind sam kvæm t staðli R afstaðlasam taka Evrópu, 
E N  50294, frá desem ber 1998 sem er byggður á 
alþjóðlegum  stöðlum.

10) Straum festar fyrir flúrlýsingu, sem uppfy lla kröfur 
þessarar tilsk ipunar um  orkunýtni, skulu m erktir CE- 
m erkinu og þeim  fylgja v iðeigandi upplýsingar til þess 
að unnt sé að dreifa þeim  án takm arkana.

11) T ilsk ipun þessi gildir aðeins um  straum festa fyrir 
flúrlýsingu sem nota rafm agn frá alm ennri rafm agns- 
veitu.

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA:
1 . gr.

1. T ilsk ipun þessi gildir um  straum festa fyrir flúrljósgjafa 
sem  nota rafm agn frá alm ennri rafm agnsveitu, sam anber 
skilgreiningu í lið 3.4 í Evrópustaðli E N  50294 frá desem ber 
1998, hér á eftir nefnd ir „straum festar“ .
2. T ilskipun þessi gildir ekki um  eftirtaldar gerðir 
straum festa:
— straum festa sem eru  felldir inn í lam pa,
— straum festa, sérhannaða fyrir lam pa til uppsetningar í 

húsgögnum  og sem m ynda h lu ta a f  lam panum  sem ekki 
verður skipt um  og ekki er unn t að prófa sérstaklega 
(sam kvæ m t Evrópustaðli E N  60920), og

(4) Stjtíð. EB L 220, 30.8.1993, bls. 23.
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— straum festa til útflutnings frá bandalaginu, annaðhvort 
sem  stakir íhlutir eða innfelld ir í lampa.

3. S traum festa skal flokka í sam ræm i v ið  I. viðauka.

3. gr.

1. A ðildarríkin skulu gera allar nauðsynlegar ráðstafanir til 
þess að tryggja, í fyrsta áfanga, að því aðeins sé heim ilt að 
m arkaðssetja straum festa, annaðhvort sem staka íhluta eða 
innfellda í lam pa, e f  orkunotkun viðkom andi straum festis er 
m inni eða jö fn  hám arksílagsorku straum festa- og 
lam pastraum rása sam kvæ m t skilgreiningu í I., II. og III. 
v iðauka fyrir hvern flokk straum festa.
2. Fram leiðandi straum festis, v iðurkenndur fulltrúi hans 
m eð staðfestu í bandalaginu eða sá sem er ábyrgur fyrir 
m arkaðssetningu straum festisins, annaðhvort sem staks 
íhlutar eða innfellds í lam pa, er ábyrgur fyrir því að tryggt sé 
að sérhver straum festir, sem er m arkaðssettur, annaðhvort 
sem stakur íhlutur eða innfelldur í lam pa, sé í sam ræm i við 
kröfurnar sem um  getur í 1. mgr.

Y. gr.

1. A ðildarríkjunum  er óheim ilt að banna, takm arka eða 
h indra m arkaðssetningu straum festa, annaðhvort sem stakra 
íhluta eða innfelldra í lam pa, á yfirráðasvæ ði sínu, sem eru 
m erktir C E -m erk inu til vitnis um  að þeir séu í sam ræ m i við 
ákvæði þessarar tilskipunar.
2. A ðildarríkin skulu, nem a þau  hafi vitnisburð um  annað, 
gera ráð  fyrir að straum festar, annaðhvort sem stakir íhlutir 
eða innfelld ir í lam pa, sem eru m erktir C E-m erkinu sem 
krafist er sam kvæm t 5. gr., séu í sam ræm i v ið  ákvæði 
þessarar tilskipunar.

4. gr.

1. M eð fyrirvara um  ákvæði 5. og 6. gr. skal m álsm eðferð 
v ið  sam ræ m ism at straum festa, sem  stakra íhluta eða 
innfelldra í lam pa, og reglur um  áfestingu og notkun CE- 
sam ræ m ism erkisins, vera í sam ræm i við aðferðareiningu A  í 
ákvörðun ráðsins 93/465/EBE og v iðm iðanirnar sem eru 
settar fram  í þeirri ákvörðun og í viðm iðunarreglunum  í 
viðaukanum  við  hana.
2. A ð því er þessa tilskipun varðar skal tím abilið, sem um  
getur í 2. mgr. í aðferðareiningu A  í ákvörðun ráðsins 
93/465/EBE, vera þrjú  ár.
3. a) Tækniskjölin, sem um  getur í 3. mgr. A ðferðar-

ein ingar A  í ákvörðun ráðsins 93/465/EBE skulu hafa 
að geyma:
i) nafn og heim ilisfang fram leiðanda;
ii) alm enna lýsingu á tegundinni sem næ gir til að 

bera kennsl á hana án alls vafa;
iii) upplýsingar, þar m eð talið  teikningar eftir 

þörfum , um  helstu  hönnunareinkenni tegundar- 
innar, einkum  atriði sem  hafa afgerandi áh rif á 
orkunotkun hennar;

iv) notkunarleiðbeiningar;

v) n iðurstöður ú r orkunotkunarm ælingum  sem eru 
gerðar sam kvæm t kröfum  c-liðar;

v i) ítarlegar upplýsingar um  það hvernig þessar 
m æ lingar sam ræ m ast kröfunum  um  orkunotkun 
sem eru  settar fram  í I. viðauka.

b) H eim ilt er að nota tæ kniskjöl sem eru tek in  sam an 
vegna annarrar löggjafar bandalagsins svo frem i þau 
uppfylli þessar kröfur.

c) F ram leiðendur straum festa bera ábyrgð á því að 
ákvarða orkunotkun sérhvers straum festis sam kvæm t 
m álsm eðferð, sem er tilgreind í E vrópustaðli EN  
50294 frá desem ber 1998, og því að búnaðurinn sé í 
sam ræm i v ið  kröfurnar í 2. og 9. gr.

5. gr.

Þegar straum festar eru  m arkaðssettir, annaðhvort sem stakir 
íhlutir eða innfelld ir í lam pa, skulu þeir vera m erktir CE- 
m erkinu sem skal sam anstanda a f  upphafsstöfunum  „C E“ . 
Festa ber C E-m erkið á straum festa og um búðir þeirra þannig 
að það sé sýnilegt, læsilegt og óafm áanlegt. Þegar 
straum festar eru m arkaðssettir, innfelld ir í lam pa, skal festa 
C E-m erkið á lam pana og um búðir þeirra.

6. gr.

1. Þegar aðildarríki kem st að raun um  að CE-m erkið hafi 
verið  áfest m eð röngum  hæ tti ber fram leiðandanum  eða 
viðurkenndum  fulltrúa hans m eð staðfestu í bandalaginu 
skylda til þess að fæ ra straum festana til sam ræm is við 
ákvæði þessarar tilsk ipunar og sjá til þess að ekki sé lengur 
fram ið lögbrot, í sam ræm i við  þau skilyrði sem aðildarríkið 
setur. H afi hvorki fram leiðandinn né v iðurkenndur fulltrúi 
hans staðfestu í bandalaginu skal sá sem er ábyrgur fyrir 
m arkaðssetningu straum festanna, sem stakra íhluta eða 
innfelldra í lam pa, annast þessar skyldur.

2. Séu straum festarnir ekki í sam ræ m i við  ákvæði þessarar 
tilsk ipunar skal v iðkom andi aðildarríki gera allar nauðsyn- 
legar ráðstafanir sam kvæm t 7. gr. til þess að banna m arkaðs- 
setningu og sölu þeirra straum festa sem um  er að ræða.

7. gr.

1. Ö llum  ráðstöfunum , sem aðildarríki gerir sam kvæm t 
þessari tilskipun og fela í sér bann við m arkaðssetningu eða 
sölu straum festa, sem stakra íh lu ta eða innfelldra í lam pa, 
skal fylgja ítarlegur rökstuðningur fyrir slíku banni. 
T ilkynna ber fram leiðandanum , viðurkenndum  fulltrúa hans 
m eð staðfestu í bandalaginu eða þeim  sem er ábyrgur fyrir 
m arkaðssetningu straum festanna án tafar um  fyrrnefndar 
ráðstafanir og sam tím is um  þau  lagaúrræði, sem þessum  
aðilum  stendur hugsanlega til boða sam kvæm t gildandi 
lögum  í viðkom andi aðildarríki, og fresti sem gilda um  þau.
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2. H lutaðeigandi aðildarríki skal tilkynna fram kvæ m da- 
stjórninni án tafar um  allar slíkar ráðstafanir og tilkynna 
ástæ ður fyrir ákvörðun sinni. Fram kvæ m dastjórnin skal 
m iðla þessum  upplýsingum  til h inna aðildarríkjanna.

8. gr.

1. A ðildarríkin skulu sam þykkja og b irta nauðsynleg lög og 
stjórnsýslufyrirm æ li til að fara að tilskipun þessari innan árs 
frá því að hún öðlast gildi. Þau skulu tilkynna það fram- 
kvæ m dastjórninni þegar í stað. A ðildarríkin skulu beita 
þessum  lögum  og stjórnsýslufyrirm æ lum  18 m ánuðum  eftir 
að tilsk ipun þessi öðlast gildi.

Þegar aðildarríkin sam þykkja þessi ákvæði skal vera í þeim  
tilv ísun í þessa tilskipun eða þeim  fylgja slík tilv ísun þegar 
þau  verða b irt opinberlega. A ðildarríkin skulu setja nánari 
reglur um  slíka tilvísun.

2. A ðildarríkin skulu senda fram kvæ m dastjórninni þau 
ákvæði ú r landslögum  sem þau sam þykkja um  m álefni sem 
tilskipun þessi næ r til.

3. Á  18 m ánaða tím abili eftir að tilsk ipun þessi öðlast gildi 
skulu aðildarríkin heim ila m arkaðssetningu straum festa, 
annaðhvort sem stakra íhluta eða innfelldra í lam pa, sem 
uppfy lla söm u skilyrði og þau sem v a r beitt á yfirráðasvæ ði 
þeirra daginn sem tilsk ipun þessi öðlaðist gildi.

e. gr.

1. Fim m  árum  eftir að tilsk ipun þessi öðlast gildi, það er á 
öðru þrepi, skal hám arksílagsorka straum festa- og

lam pastraum rása vera í sam ræm i v ið  ákvæði IV. viðauka, 
einkum  í tengslum  v ið  2. gr.
2. F ram kvæ m dastjórnin skal, eigi síðar en  31. desem ber 
2005, senda E vrópuþinginu og ráð inu  m at á fengnum  
niðurstöðum , þar sem þæ r eru bornar sam an v ið  þæ r 
n iðurstöður sem bú ist var við. M eð það fyrir augum  að ljúka 
þrið ja  þrepi um bóta á sviði orkunýtni skal fram kvæm da- 
stjórnin síðan leggja fram  tillögur, e f  við á og í sam ráði v ið  
hagsm unaaðila, um  frekari um bæ tur á sviði orkunýtni 
straum festa. M iða skal hám arksílagsorku straum festa- og 
lam pastraum rása og þann dag, sem hún tekur gildi, v ið  gildi 
sem eru réttlæ tanleg í efnahagslegu og tæ knilegu tilliti í ljósi 
aðstæ ðna á þeim  tíma. K anna ber og aðrar ráðstafanir sem 
eru  taldar v iðeigandi í því skyni að bæ ta innbyggða 
orkunýtni straum festa og stuðla að notkun orkusparandi 
kerfa til ljósastýringar.

10 . gr.

T ilskipun þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún 
birtist í Stjôrnartiâindum  E vrópubandalaganna.

1 1 .  gr.

T ilskipun þessari er bein t til aðildarríkjanna.

G jört í B russel 18. septem ber 2000.

F y r ir  hönd Evrópuþingsins, F y r ir  hönd ràâsins,

N. FO N TA IN E H. VÉD RIN E
fo rseti. forseti.
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I. VIDAUKI 

FLOKKAR STRAUMFESTA

Ef reikna á út hámarksílagsorku straumfesta- og lampastraumrása fyrir tiltekinn straumfesti skal fyrst setja 
viðkomandi straumfesti í viðeigandi flokk úr eftirfarandi skrá:

Flokkur Lýsing

1 Straumfestir fyrir aflanga lampagerð
2 Straumfestir fyrir samþ4appaða tvegg4a pípu lampagerð
3 Straumfestir fyrir samþjappaða fjögurra pípu flata lampagerð
4 Straumfestir fyrir samþjappaða fjögurra pípu lampagerð
5 Straumfestir fyrir samþjappaða sex pípu lampagerð
6 Straumfestir fyrir samþj appaða lampagerð 2 D

II. VIDAUKI

AÐFERÐ TIL  ÞESS AÐ REIKNA ÚT HÁMARKSÍLAGSORKU STRAUMFESTA- OG 
LAMPASTRAUMRÁSA FYRIR TILTEKNA GERÐ STRAUMFESTA

Hámarksílagsorka straumrásar ákvarðar orkunýtni straumfesta- og lampastraumrásar. Þetta er fall af orku lampans og 
gerðar straumfestis. A f þessum sökum er hámarksílagsorka straumfesta- og lampastraumrása fyrir tiltekinn 
straumfesti skilgreind sem hámarksorka straumfesta- og lampastraumrásar með mismunandi gildi fyrir orku hvers 
lampa og hverja gerð straumfesta.

Hugtökin, sem eru notuð í þessum viðauka, svara til skilgreininga í Evrópustaðli EN 50294 frá desember 1998 sem 
Rafstaðlasamtök Evrópu hafa samþykkt.
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III. VIDAUKI 

FYRSTA ÞREP

Hámarksílagsorka straumfesta- og lampastraumrása, gefin til kynna í W, er skilgreind í eftirfarandi töflu:

Flokkur straumfesta
Lampaorka Hámarksílagsorka 

straumfesta- og 
lampastraumrása50 Hz HF

1 15 W 13,5 W 25 W
18 W 16 W 28 W
30 W 24 W 40 W
36 W 32 W 45 W
38 W 32 W 47 W
58 W 50 W 70 W
70 W 60 W 83 W

2 18 W 16 W 28 W
24 W 22 W 34 W
36 W 32 W 45 W

3 18 W 16 W 28 W
24 W 22 W 34 W
36 W 32 W 45 W

4 10 W 9,5 W 18 W
13 W 12,5 W 21 W
18 W 16,5 W 28 W
26 W 24 W 36 W

5 18 W 16 W 28 W
26 W 24 W 36 W

6 10 W 9 W 18 W
16 W 14 W 25 W
21 W 19 W 31 W
28 W 25 W 38 W
38 W 34 W 47 W

Þegar straumfestar eru hannaðir fyrir lampa, sem lendir milli tveggja gilda, sem eru gefin til kynna í töflunni hér að 
framan, er hámarksílagsorka straumfesta- og lampastraumrásar reiknuð út með línulegri brúun milli tveggja gilda fyrir 
hámarksílagsorku tveggja næstu lampaorkugilda í töflunni.

Sem dæmi má nefna að, ef straumfestir í 1. lampaflokki er flokkaður fyrir 48 W lampa við 50 Hz, skal reikna út 
hámarksílagsorku straumfesta- og lampastraumrásar með eftirfarandi hætti:

47 + (48 -  38) * (70 -  47)/(58 -  38) = 58,5 W
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IV. VIDAUKI 

ANNAÐ ÞREP

Hámarksílagsorka straumfesta- og lampastraumrása, gefin til kynna í W, er skilgreind í eftirfarandi töflu:

Flokkur straumfesta Lampaorka Hámarksílagsorka 
straumfesta- og 

lampastraumrása50 Hz HF

1 15 W 13,5 W 23 W
18 W 16 W 26 W
30 W 24 W 38 W
36 W 32 W 43 W
38 W 32 W 45 W
58 W 50 W 67 W
70 W 60 W 80 W

2 18 W 16 W 26 W
24 W 22 W 32 W
36 W 32 W 43 W

3 18 W 16 W 26 W
24 W 22 W 32 W
36 W 32 W 43 W

4 10 W 9,5 W 16 W
13 W 12,5 W 19 W
18 W 16,5 W 26 W
26 W 24 W 34 W

5 18 W 16 W 26 W
26 W 24 W 34 W

6 10 W 9 W 16 W
16 W 14 W 23 W
21 W 19 W 29 W
28 W 25 W 36 W
38 W 34 W 45 W

Þegar straumfestar eru hannaðir fyrir lampa, sem lendir milli tveggja gilda, sem eru gefin til kynna í töflunni hér að 
framan, er hámarksílagsorka straumfesta- og lampastraumrásar reiknuð út með línulegri brúun milli tveggja gilda fyrir 
hámarksílagsorku tveggja næstu lampaorkugilda í töflunni.

Sem dæmi má nefna að, ef straumfestir í 1. lampaflokki er flokkaður fyrir 48 W lampa við 50 Hz, skal reikna út 
hámarksílagsorku straumfesta- og lampastraumrásar með eftirfarandi hætti:

45 + (48 -  38) * (67 -  45)/(58 -  38) = 56 W


