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EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN
EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap, særlig artikkel 95,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),

under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale
komité(2),

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(3) og

ut fra følgende betraktninger:

1) Det er viktig å fremme tiltak som sikrer at det indre
marked virker tilfredsstillende, og som samtidig
fremmer energisparing, miljøvern og forbrukervern. 

2) Belysning fra lysstoffrør utgjør en betydelig del av
elektrisitetsforbruket i Fellesskapet og dermed av det
samlede energiforbruket. De ulike modellene av
strømbegrensere for lysstoffrør som er tilgjengelige på
fellesskapsmarkedet, oppviser svært ulikt energiforbruk
for en gitt lampetype, dvs. stor variasjon med hensyn til
energieffektivitet.

3) Formålet med dette direktiv er å redusere
energiforbruket til strømbegrensere for lysstoffrør ved
en gradvis overgang fra mindre effektive til mer
effektive strømbegrensere, noe som også kan gi
betydelige energibesparelser.

4) Visse medlemsstater er i ferd med å vedta bestemmelser
om effektiviteten til strømbegrensere for lysstoffrør,
noe som kan skape hindringer for handelen med disse
produktene i Fellesskapet.

5) I forslag til tilnærming av medlemsstatenes lover og
forskrifter om helse, sikkerhet, miljøvern og
forbrukervern bør utgangspunktet være et høyt
vernenivå. Dette direktiv sikrer et høyt vernenivå både
for miljøet og forbrukeren, ettersom siktemålet er å
forbedre strømbegrenseres energieffektivitet betydelig.

6) I samsvar med nærhets- og forholdsmessighets-
prinsippene nevnt i artikkel 5 i traktaten kan dette
direktivs mål ikke i tilstrekkelig grad virkeliggjøres av
medlemsstatene, og kan derfor, på grunn av det

foreslåtte tiltaks omfang og virkninger, bedre
virkeliggjøres av Fellesskapet. Dette direktiv går ikke
lenger enn det som er nødvendig for å nå disse målene.

7) Det må innføres en effektiv gjennomføringsordning for
å sikre korrekt gjennomføring av direktivet, garantere
produsentene like konkurransevilkår og verne
forbrukernes rettigheter.

8) Rådsbeslutning 93/465/EØF av 22. juli 1993 om
modulene for de forskjellige fasene i rutinene for
samsvarsvurdering og reglene for påføring og bruk av
CE-samsvarsmerking til bruk i direktivene om teknisk
harmonisering (4) får anvendelse, unntatt når det gjelder
merking og tilbaketrekking fra markedet, dersom
begrensede avvik fra beslutningen kan rettferdiggjøres
på bakgrunn av produkttypen og den spesielle
markedssituasjonen

9) Av hensyn til internasjonal handel bør internasjonale
standardar anvendes der det er formålstjenlig.
Elektrisitetsforbruket til strømbegrensere er definert av
Den europeiske komité for elektroteknisk
standardisering i standarden EN 50294 av desember
1998, som bygger på internasjonale standarder.

10) Strømbegrensere for lysstoffrør som oppfyller
energieffektivitetskravene i dette direktiv, må være
påført CE-merking og tilhørende opplysninger for at de
skal kunne omsettes fritt. 

11) Dette direktiv omfatter bare nettdrevne
strømbegrensere for lysstoffrør —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

1. Dette direktiv får anvendelse på nettdrevne strømbegrensere
for lyskilder av typen lysstoffrør som definert i standarden EN
50294 av desember 1998, punkt 3.4, heretter kalt
«strømbegrensere».

2. Dette direktiv får ikke anvendelse på

— strømbegrensere som er innbygd i lamper,

— strømbegrensere som er utformet spesielt for lysarmaturer
til       montering i møbler, og som utgjør en uløselig del av
lysarmaturen og ikke kan prøves atskilt fra denne (i
henhold til den europeiske standarden EN 60920 punkt
2.1.3) og

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2000/55/EF

av 18. september 2000

om energieffektivitetskrav til strømbegrensere for lysstoffrør (*)

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 279 av 1.11.2000, s. 33, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 116/2001 av 28. september 2001
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps
Tidende nr. 60 av 6.12.2001, s. 26.

(1) EFT C 274 E av 28.9.1999, s. 10.
(2) EFT C 368 av 20.12.1999, s. 11.
(3) Europaparlamentsuttalelse av 20. januar 2000 (ennå ikke offentliggjort i EFT),

Rådets felles holdning av 30. mai 2000 (EFT C 208 av 20.7.2000, s. 9) og
europaparlamentsbeslutning av 5. juli 2000 (ennå ikke offentliggjort i EFT). (4) EFT L 220 av 30.8.1993, s. 23.
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— strømbegrensere ment for eksport fra Fellesskapet, enten
som enkeltkomponenter eller innbygd i lysarmaturer.

3. Strømbegrensere skal klassifiseres i samsvar med vedlegg I.

Artikkel 2

1. Medlemsstatene skal treffe alle tiltak som er nødvendige
for å sikre at strømbegrensere for lysstoffrør i en første fase
kan markedsføres, enten som enkeltkomponenter eller innbygd
i lysarmaturer, bare dersom elektrisitetsforbruket til de aktuelle
strømbegrenserne er lavere enn eller lik høyeste inngangseffekt
for lampekretser med strømbegrenser, som definert i vedlegg I,
II og III for hver kategori strømbegrenser.

2. Produsenten av en strømbegrenser, vedkommendes
representant etablert i Fellesskapet eller den person som er
ansvarlig for markedsføring av den aktuelle strømbegrenseren
i Fellesskapet, enten som enkeltkomponent eller innbygd i
lysarmaturer, skal sørge for at hver strømbegrenser som
markedsføres, enten som enkeltkomponent eller innbygd i
lysarmaturer, er i samsvar med kravet nevnt i nr. 1.

Artikkel 3

1. Medlemsstatene kan ikke forby, begrense eller hindre
markedsføring på sitt territorium av strømbegrensere, enten
som enkeltkomponenter eller innbygd i lysarmaturer, som er
påført CE-merking som bekrefter at de er i samsvar med
bestemmelsene i dette direktiv.

2. Med mindre de har bevis for det motsatte, skal
medlemsstatene gå ut fra at strømbegrensere, enten som
enkeltkomponenter eller innbygd i lysarmaturer, som er påført
CE-merking i samsvar med artikkel 5, oppfyller
bestemmelsene i dette direktiv.

Artikkel 4

1. Med forbehold for artikkel 5 og 6 skal framgangsmåtene
for samsvarsvurdering av strømbegrensere, som
enkeltkomponenter eller innbygd i lysarmaturer, og reglene for
påføring og bruk av CE-samsvarsmerking, være i samsvar med
modul A i rådsbeslutning 93/465/EØF og med kriteriene
fastsatt i nevnte beslutning og i de generelle retningslinjene i
vedlegget til beslutningen. 

2. For formålet med dette direktiv skal tidsrommet nevnt i
modul A nr. 2 i rådsbeslutning 93/465/EØF være tre år.

3. a) Den tekniske dokumentasjonen nevnt i modul A nr. 3 i
rådsbeslutning 93/465/EØF skal omfatte

(i) produsentens navn og adresse,

(ii) en generell beskrivelse av modellen som gjør det
mulig å identifisere den på en entydig måte,

(iii) opplysninger, eventuelt med tegninger, om
modellens viktigste konstruksjonskjennetegn,

særlig egenskaper som har en klar innvirkning på
elektrisitetsforbruket, 

(iv) bruksanvisning,

(v) resultatene av målinger av elektrisitetsforbruket
utført i samsvar med bokstav c),

(vi) nærmere opplysninger om samsvaret mellom disse
målingene og kravene til energiforbruk fastsatt i
vedlegg I.

b) Teknisk dokumentasjon utarbeidet i samsvar med andre
fellesskapsregler kan anvendes i den grad den oppfyller
disse kravene.

c) Produsenter av strømbegrensere har ansvaret for å fastslå
hvor stort elektrisitetsforbruk hver strømbegrenser har,
etter framgangsmåtene fastsatt i den europeiske standarden
EN 50294 av desember 1998 og for å sikre at produktet er
i samsvar med artikkel 2 og 9.

Artikkel 5

Når strømbegrensere markedsføres, enten som
enkeltkomponenter eller innbygd i lysarmaturer, skal de være
påført CE-merking, som skal bestå av bokstavene «CE».
Merkingen skal være påført strømbegrenseren og emballasjen
på en slik måte at den er synlig, lett å lese og ikke kan fjernes.
Når strømbegrensere markedsføres innbygd i lysarmaturer,
skal CE-merkingen være påført lysarmaturen og dennes
emballasje.

Artikkel 6

1. Dersom en medlemsstat finner at CE-merkingen er
urettmessig påført, er produsenten eller vedkommendes
representant etablert i Fellesskapet forpliktet til å sørge for at
strømbegrenserne bringes i samsvar med dette direktiv, og for
at overtredelsen opphører på de vilkår som medlemsstaten har
fastsatt. Dersom verken produsenten eller vedkommendes
representant er etablert i Fellesskapet, skal den person som er
ansvarlig for å markedsføre strømbegrenserne, enten som
enkeltkomponenter eller innbygd i lysarmaturer, påta seg disse
forpliktelsene.

2. Dersom strømbegrenserne ikke er i samsvar med dette
direktiv, skal medlemsstaten treffe alle nødvendige tiltak i
henhold til artikkel 7 for å forby markedsføring og salg av de
aktuelle strømbegrenserne.

Artikkel 7

1. Ethvert tiltak som treffes i henhold til dette direktiv, og
som medfører begrensninger i markedsføring eller salg av
strømbegrensere for lysstoffrør, enten som enkeltkomponenter
eller innbygd i lysarmaturer, skal være utførlig begrunnet.
Produsenten, vedkommendes representant etablert i
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Fellesskapet eller den person som er ansvarlig for
markedsføring av strømbegrenserne, skal umiddelbart
underrettes om dette tiltaket og samtidig om den klageadgang
og de klagefrister som gjelder i henhold til gjeldende
lovgivning i den aktuelle medlemsstat.

2. Den berørte medlemsstat skal umiddelbart underrette
Kommisjonen om ethvert slikt tiltak og begrunne avgjørelsen.
Kommisjonen skal underrette de andre medlemsstatene om
dette

Artikkel 8

1. Innen ett år etter ikrafttredelsen av dette direktiv skal
medlemsstatene sette i kraft og kunngjøre de lover og
forskrifter som er nødvendige for å etterkomme direktivet. De
skal umiddelbart underrette Kommisjonen om dette.
Medlemsstatene skal iverksette disse tiltakene ved utløpet av
en frist på 18 måneder etter at dette direktiv har trådt i kraft.
Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene,
inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til
direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen
fastsettes av medlemsstatene.

2.   Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til
de internrettslige bestemmelser som de vedtar på det området
dette direktiv omhandler.

3.  I et tidsrom på 18 måneder etter ikrafttredelsen av dette
direktiv skal medlemsstatene tillate markedsføring av
strømbegrensere for lysstoffrør, enten som enkeltkomponenter
eller innbygd i lysarmaturer, som oppfyller de vilkår som gjaldt
på deres territorium den dagen da dette direktiv trådte i kraft.

Artikkel 9

1.  Fem år etter ikrafttredelsen av dette direktiv, dvs. under
annen fase, skal høyeste inngangseffekt for lampekretser med

strømbegrensere være i samsvar med vedlegg IV, særlig
sammenholdt med artikkel 2.

2.  Kommisjonen skal innen 31. desember 2005 oversende
Europaparlamentet og Rådet en vurdering av de resultater som
er oppnådd, sammenlignet med de forventede resultatene. Med
henblikk på at arbeidet med å forbedre eneregieffektiviteten
kan gå over i en tredje fase, skal Kommisjonen da, i samråd
med de berørte parter og dersom det er hensiktsmessig,
framlegge forslag om ytterligere forbedringer av
strømbegrenseres energieffektivitet. Høyeste inngangseffekt
for lampekretser med strømbegrensere og datoen for
ikrafttredelse av dette skal være basert på
energieffektivitetsnivåer som økonomisk og teknisk kan
begrunnes ut fra de aktuelle forhold. Det skal også tas hensyn
til alle andre tiltak som vurderes som hensiktsmessige med
henblikk på å forbedre strømbegrenseres iboende
energieffektivitet, samt med henblikk på å fremme bruken av
energisparende lysstyringssystemer.

Artikkel 10

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i
De Europeiske Fellesskaps Tidende.

Artikkel 11

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 18. september 2000.

For Europaparlamentet

N. FONTAINE

President

For Rådet

H. VÉDRINE

Formann
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VEDLEGG I

KATEGORIER AV STRØMBEGRENSERE FOR LYSSTOFFRØR

For at høyeste tillatte inngangseffekt for lampekretser med strømbegrenser skal kunne beregnes, må strømbegrenseren
først innordnes i en av kategoriene i listen nedenfor:

Kategori Beskrivelse

1 Strømbegrensere for rette lysrør

2 Strømbegrensere for kompaktlysrør med to rør

3 Strømbegrensere for kompaktlysrør med tre rør

4 Strømbegrensere for kompaktlysrør med fire rør

5 Strømbegrensere for kompaktlysrør med seks rør

6 Strømbegrensere for kompaktlysrør av typen 2 D

VEDLEGG II

METODER FOR Å BEREGNE HØYESTE TILLATTE INNGANGSEFFEKT FOR LAMPEKRETSER MED

EN BESTEMT TYPE STRØMBEGRENSER

Energieffektiviteten til en lampekrets med strømbegrenser bestemmes av kretsens høyeste inngangseffekt. Denne er
avhengig av lampens effekt og av typen strømbegrenser. Derfor er den høyeste tillatte inngangseffekten for
lampekretser med en bestemt type strømbegrenser definert som lampekretsens høyeste effekt, med ulike nivåer for hver
lampeeffekt og hver type strømbegrenser.

De uttrykk som anvendes i dette vedlegget, tilsvarer definisjonene i den europeiske standarden EN 50294 av desember
1998, fastsatt av Den europeiske komité for elektroteknisk standardisering.
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VEDLEGG III

FØRSTE FASE

I tabellen nedenfor angis høyeste tillatte inngangseffekt for lampekretser med strømbegrenser, uttrykt i W:

50 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

Når en strømbegrenser er utformet for en lampe som faller mellom to av verdiene i tabellen ovenfor, skal høyeste
inngangseffekt for lampekretsen med strømbegrenser beregnes ved lineær interpolasjon mellom de to verdiene for
høyeste inngangseffekt for de to nærmeste verdiene for lampeeffekt angitt i tabellen.

Eksempel: Dersom en strømbegrenser i kategori 1 er beregnet for en 48 W lampe ved 50 Hz, skal høyeste
inngangseffekt for lampekretsen med strømbegrenser beregnes slik:

47 + (48 – 38) * (70 – 47)/(58 – 38) = 58,5 W

Strømbegrenser-kategori
Lampeeffekt

Høyeste inngangseffekt for

lampekretser med strømbegrenser
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VEDLEGG IV

ANNEN FASE

I tabellen nedenfor angis høyeste tillatte inngangseffekt for lampekretser med strømbegrenser, uttrykt i W:

50 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

Når en strømbegrenser er utformet for en lampe som faller mellom to av verdiene i tabellen ovenfor, skal høyeste
inngangseffekt for lampekretsen med strømbegrenser beregnes ved lineær interpolasjon mellom de to verdiene for
høyeste inngangseffekt for de to nærmeste verdiene for lampeeffekt angitt i tabellen.

Eksempel: Dersom en strømbegrenser i kategori 1 er beregnet for en 48 W lampe ved 50 Hz, skal høyeste
inngangseffekt for lampekretsen med strømbegrenser beregnes slik:

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

Strømbegrenser-kategori
Lampeeffekt

Høyeste inngangseffekt for
lampekretser med strømbegrenser


