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KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1275/2008

av 17. desember 2008

om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/32/EF når det gjelder krav til 
miljøvennlig utforming av elektriske og elektroniske husholdningsapparater og kontorutstyr med 

hensyn til effektforbruk i hviletilstand og avslått tilstand(*)

EØS-ORGANER
EØS-KOMITEEN

2015/EØS/53/01

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 
2005/32/EF av 6. juli 2005 om opprettelse av en ramme for å 
fastsette krav til miljøvennlig utforming av energiforbrukende 
produkter, og om endring av rådsdirektiv 92/42/EØF og 
europaparlaments- og rådsdirektiv 96/57/EF og 2000/55/EF(1), 
særlig artikkel 15 nr. 1,

etter samråd med samrådsforumet for miljøvennlig utforming 
og

ut fra følgende betraktninger:

1) I henhold til direktiv 2005/32/EF skal Kommisjonen 
fastsette krav til miljøvennlig utforming av 
energiforbrukende produkter som representerer 
betydelige salgs- og handelsvolumer, som har en 
vesentlig miljøvirkning, og som har et betydelig 
forbedringspotensial med hensyn til produktenes 
miljøvirkning uten at det medfører urimelige kostnader.

2) I artikkel 16 nr. 2 annet ledd  i direktiv 2005/32/EF er 
det fastsatt at Kommisjonen etter framgangsmåten nevnt i 
artikkel 19 nr. 3 og kriteriene fastsatt i artikkel 15 nr. 2 og 
etter å ha rådspurt samrådsforumet eventuelt skal innføre 
et eget gjennomføringstiltak for å redusere energitapet i 
hviletilstand for en produktgruppe.

3) Kommisjonen har gjennomført en forberedende 
undersøkelse for å analysere de tekniske, miljømessige og 
økonomiske aspektene ved tap i hviletilstand og avslått 
tilstand. Undersøkelsen er utviklet i samarbeid med 
interessenter og berørte parter fra EU og tredjestater, og 
resultatene er gjort offentlig tilgjengelige.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 339 av 18.12.2008, s. 45, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 1/2011 av 11. februar 2011 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering) og vedlegg IV (Energi), se EØS-tillegget til  
Den europeiske unions tidende nr. 19 av 7.4.2011, s. 1.

(1) EUT L 191 av 22.7.2005, s. 29.

4) I den forberedende undersøkelsen er det fastslått at 
de fleste elektriske og elektroniske husholdnings- og 
kontorutstyrsprodukter som omsettes i Fellesskapet, 
har tap i hviletilstand og avslått tilstand, samtidig som 
det årlige elektrisitetsforbruket knyttet til hviletilstand 
og avslått tilstand i Fellesskapet i 2005 ble anslått til 
47 TWh, noe som tilsvarer et utslipp på 19 millioner tonn 
CO2. Dersom det ikke iverksettes særlige tiltak, forventes 
forbruket å stige til 49 TWh i 2020. Det er konkludert med 
at elektrisitetsforbruket i hviletilstand og tapet i avslått 
tilstand kan reduseres betydelig.

5) Forbedringer i elektrisitetsforbruket i hviletilstand 
og avslått tilstand bør kunne oppnås ved å ta i bruk 
eksisterende, allment tilgjengelig kostnadseffektiv 
teknologi som kan redusere de samlede utgiftene til 
anskaffelse og drift av utstyret.

6) Kravene til miljøvennlig utforming av elektrisk og 
elektronisk husholdnings- og kontorutstyrs effektforbruk 
i hviletilstand og avslått tilstand bør fastsettes med sikte 
på å harmonisere kravene til miljøvennlig utforming for 
hviletilstand og avslått tilstand i hele Fellesskapet, bidra 
til det indre markeds virkemåte og forbedre de berørte 
produktenes miljøprestasjon.

7) Kravene til miljøvennlig utforming bør ikke ha negativ 
innvirkning på produktenes funksjonalitet, og heller ikke 
på helse, sikkerhet og miljø. Særlig bør fordelene ved å 
redusere elektrisitetsforbruket i bruksfasen mer enn oppveie 
eventuelle ytterligere miljøvirkninger i produksjonsfasen 
av utstyr som har tap i hviletilstandsfunksjoner og/eller 
avslått tilstand.

8) Anvendelsen av denne forordning bør begrenses 
til produkter som er husholdnings- og kontorutstyr 
beregnet på bruk i et hjemmemiljø, som for 
informasjonsteknologiutstyr vil si utstyr i klasse B som 
fastsatt i EN 55022:2006. Virkeområdet bør defineres 
på en slik måte at utstyr som ennå ikke er tilgjengelig 
på markedet, men som har lignende funksjonalitet som 
produkter uttrykkelig nevnt i denne forordning, utformes 
slik at de oppfyller kravene. Når det er hensiktsmessig, 
kan produktlisten utfylles ved en endring av denne 
forordning.
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9) Driftstilstander som ikke er omfattet av denne forordning, 
som datamaskiners ACPI S3-tilstand, bør omfattes av 
produktspesifikke gjennomføringstiltak i henhold til 
direktiv 2005/32/EF.

10) Som en generell regel bør kravene til hviletilstand 
og avslått tilstand som fastsettes i produktspesifikke 
gjennomføringsregler i henhold til direktiv 2005/32/EF, 
ikke være mindre strenge enn kravene fastsatt i denne 
forordning.

11) For å unngå unødig energitap bør produkter ideelt sett 
gå over i en tilstand der effektforbruket er 0 watt når 
de ikke er i bruk. Den tekniske gjennomførbarheten 
og hensiktsmessigheten bør vurderes for hvert enkelt 
produkt i det aktuelle gjennomføringstiltaket i henhold til 
direktiv 2005/32/EF.

12) Ved at kravene til miljøvennlig utforming innføres i to 
faser bør produsentene få tilstrekkelig tid til å endre 
produktenes utforming med hensyn til funksjoner i 
hviletilstand og energitap i avslått tilstand. Fasene bør 
planlegges på en slik måte at funksjonaliteten til utstyr 
som allerede finnes på markedet, ikke påvirkes negativt, 
og at det tas hensyn til kostnadene for produsentene, 
særlig små og mellomstore bedrifter, samtidig som det 
sikres at de politiske målene kan nås til rett tid. Målinger 
av effektforbruk bør utføres ved bruk av de nyeste 
allment anerkjente metodene, og produsentene kan 
anvende harmoniserte standarder i samsvar med artikkel 
9 i direktiv 2005/32/EF.

13) Denne forordning forventes å øke gjennomtrengingen av 
markedet for teknologi som gir forbedret energieffektivitet 
for funksjoner i hviletilstand og redusert energitap i avslått 
tilstand, og føre til en beregnet energiøkonomisering på 
35 TWh i 2020 sammenlignet med en situasjon der ingen 
tiltak iverksettes.

14) I henhold til artikkel 8 nr. 2 i direktiv 2005/32/EF bør det 
i denne forordning angis at gjeldende framgangsmåter for 
samsvarsvurdering er den interne kontrollen av utforming 
som fastsatt i vedlegg IV og styringsordningen fastsatt i 
vedlegg V til nevnte direktiv.

15) For å legge til rette for samsvarskontroller bør 
produsentene framlegge opplysninger i den tekniske 
dokumentasjonen nevnt i vedlegg IV og V til direktiv 
2005/32/EF om driftsvilkårene i henhold til definisjonene 
av hviletilstand/avslått tilstand og tilsvarende nivåer av 
effektforbruk.

16) Det bør angis referanseverdier for teknologi med lavt 
effektforbruk i hviletilstand og avslått tilstand som 
for tiden er tilgjengelig. Dette vil bidra til å sikre stor 

utbredelse av og enkel tilgang til opplysninger, særlig 
for små og mellomstore bedrifter og svært små bedrifter, 
noe som vil legge ytterligere til rette for integrering av 
den teknologien innenfor produktutforming som best 
reduserer energiforbruket i hviletilstand og avslått 
tilstand.

17) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 19 nr. 1 i 
direktiv 2005/32/EF —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Formål og virkeområde

I denne forordning fastsettes krav til miljøvennlig utforming 
knyttet til effektforbruk i hviletilstand og avslått tilstand. 
Denne forordning får anvendelse på elektrisk og elektronisk 
husholdnings- og kontorutstyr.

Artikkel 2

Definisjoner

I denne forordning får definisjonene fastsatt i direktiv 2005/32/
EF anvendelse. Videre menes med:

1. «elektrisk og elektronisk husholdnings- og kontorutstyr» 
(heretter kalt «utstyr») ethvert energiforbrukende produkt 
som

a) er gjort kommersielt tilgjengelig som en frittstående 
funksjonsenhet og er beregnet på sluttbrukeren,

b) er oppført i listen over energiforbrukende produkter i 
vedlegg I,

c) er avhengig av energitilførsel fra strømnettet for å 
fungere etter hensikten, og

d) er konstruert for bruk med en nominell spenning på 
250 V eller mindre,

også når produktet er markedsført for annen bruk enn i 
husholdninger og kontorer,

2. «hviletilstand» en tilstand der utstyret er tilkoplet 
strømnettet, er avhengig av energitilførsel fra strømnettet 
for å fungere etter hensikten og tilbyr bare følgende 
funksjoner, som kan opprettholdes i ubegrenset tid: 
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– reaktiveringsfunksjon, eller reaktiveringsfunksjon og 
bare en indikasjon på at reaktiveringsfunksjonen er 
innkoplet, og/eller

– informasjons- eller statusvisning,

3. «reaktiveringsfunksjon» en funksjon som gjør det mulig å 
aktivere andre tilstander, herunder aktiv tilstand, ved bruk 
av fjernbetjening, herunder fjernkontroll, innebygd sensor 
eller tidsur, til en tilstand som gir tilgang til ytterligere 
funksjoner, herunder hovedfunksjonen,

4. «informasjons- eller statusvisning» en kontinuerlig 
funksjon som gir informasjon om eller indikasjon på 
utstyrets status på en visningsskjerm, herunder klokker,

5. «aktiv tilstand» en tilstand der utstyret er tilkoplet 
strømnettet og minst én av produktets hovedfunksjoner er 
aktivert,

6. «avslått tilstand» en tilstand der utstyret er tilkoplet 
strømnettet, men ingen av funksjonene er aktive; følgende 
skal også betraktes som avslått tilstand:

a) tilstander som bare viser at utstyret er i avslått tilstand,

b) tilstander som bare muliggjør funksjoner som skal 
sikre elektromagnetisk kompatibilitet i henhold til 
europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/108/EF(1),

7. «informasjonsteknologiutstyr» utstyr hvis primærfunksjon 
er enten innlegging, lagring, visning, gjenfinning, 
overføring, behandling, utveksling eller kontroll av data- 
og telekommunikasjonsmeldinger eller en kombinasjon av 
disse funksjonene, og som kan være utstyrt med en eller 
flere terminalporter som normalt benyttes for overføring av 
informasjon,

8. «hjemmemiljø» et miljø der bruk av radio- og 
fjernsynsmottakere kan forventes i ti meters avstand fra det 

(1) EUT L 390 av 31.12.2004, s. 24.

aktuelle utstyret.

Artikkel 3

Krav til miljøvennlig utforming

Kravene til miljøvennlig utforming knyttet til effektforbruk i 
hviletilstand og avslått tilstand er fastsatt i vedlegg II.

Artikkel 4

Samsvarsvurdering

Framgangsmåten for samsvarsvurdering omhandlet i artikkel 
8 nr. 2 i direktiv 2005/32/EF er systemet for intern kontroll av 
utforming som er fastsatt i vedlegg IV til nevnte direktiv, eller 
styringsordningen fastsatt i vedlegg V til nevnte direktiv.

Artikkel 5

Framgangsmåte for verifisering for markedstilsynsformål

Tilsynskontroller skal utføres i samsvar med framgangsmåten 
for verifisering fastsatt i vedlegg III.

Artikkel 6

Standardverdier for referansemåling

Veiledende referanseverdier for de produktene og den 
teknologien som for tiden er tilgjengelig på markedet, og som 
har de beste egenskapene, er angitt i vedlegg IV.

Artikkel 7

Revisjon

Kommisjonen skal vurdere denne forordning på nytt i lys 
av den teknologiske utvikling senest seks år etter at den har 
trådt i kraft, og framlegge resultatet av denne vurderingen for 
samrådsforumet.

Artikkel 8

Ikrafttredelse

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 
kunngjort i Den europeiske unions tidende.

Nr. 1 i vedlegg II får anvendelse ett år etter datoen nevnt i første 
ledd.

Nr. 2 i vedlegg II får anvendelse fire år etter datoen nevnt i 
første ledd.
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 17. desember 2008.

 For Kommisjonen

 Andris PIEBALGS

 Medlem av Kommisjonen

___________
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VEDLEGG I

Liste over energiforbrukende produkter som omfattes av denne forordning

1. Husholdningsapparater

Vaskemaskiner

Tørketromler

Oppvaskmaskiner

Apparater til matlaging:

Elektriske stekeovner

Elektriske koketopper

Mikrobølgeovner

Brødristere

Frityrkokere

Kverner, kaffemaskiner og utstyr for åpning eller forsegling av beholdere eller emballasje

Elektriske kniver

Andre apparater til matlaging eller behandling av næringsmidler, rengjøring og vedlikehold av klær

Apparater til klipping og tørking av hår, tannbørsting, barbering, massasje og andre kroppspleieapparater

Vekter

2. Informasjonsteknologiutstyr primært beregnet på bruk i et hjemmemiljø

3. Forbrukerutstyr

Radiomottakere

Fjernsyn

Videokameraer

Videoopptakere

Hi-fi-opptakere

Lydforsterkere

Hjemmekinoanlegg

Musikkinstrumenter

Annet utstyr beregnet på opptak eller gjengivelse av lyd eller bilder, herunder signaler og annen teknologi for 
formidling av lyd og bilder på annen måte enn ved telekommunikasjon

4. Leketøy og fritids- og sportsutstyr

Elektriske tog og bilbaner

Håndholdte videospillkonsoller

Sportsutstyr med elektriske eller elektroniske komponenter

Annet leketøy og fritids- og sportsutstyr

__________
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VEDLEGG II

Krav til miljøvennlig utforming

1. Ett år etter at denne forordning har trådt i kraft:

a) Effektforbruk i «avslått tilstand»:

Utstyrets effektforbruk i enhver form for avslått tilstand skal ikke overstige 1,00 W.

b) Effektforbruk i «hviletilstand»:

Utstyrets effektforbruk i enhver tilstand som opprettholder bare en reaktiveringsfunksjon eller bare en 
reaktiveringsfunksjon og en indikasjon på at reaktiveringsfunksjonen er aktivert, skal ikke overstige 1,00 W.

Utstyrets effektforbruk i enhver tilstand som opprettholder bare informasjons- eller statusvisning eller bare en 
kombinasjon av reaktiveringsfunksjon og informasjons- og statusvisning, skal ikke overstige 2,00 W.

c) Avslått tilstand og/eller hviletilstand er tilgjengelig:

Utstyret skal, med mindre det ikke er hensiktsmessig for den bruk utstyret er beregnet for, gi mulighet for å 
velge avslått tilstand og/eller hviletilstand og/eller en annen tilstand der de gjeldende kravene til effektforbruk 
i avslått tilstand og/eller hviletilstand ikke overstiges når utstyret er tilkoplet strømnettet.

2. Fire år etter at denne forordning har trådt i kraft:

a) Effektforbruk i «avslått tilstand»:

Utstyrets effektforbruk i enhver form for avslått tilstand skal ikke overstige 0,50 W.

b) Effektforbruk i «hviletilstand»:

Utstyrets effektforbruk i enhver tilstand som bare opprettholder en reaktiveringsfunksjon eller bare en 
reaktiveringsfunksjon og en indikasjon på at reaktiveringsfunksjonen er aktivert, skal ikke overstige 0,50 W.

Utstyrets effektforbruk i enhver tilstand som bare opprettholder informasjons- eller statusvisning eller bare en 
kombinasjon av en reaktiveringsfunksjon og informasjons- og statusvisning, skal ikke overstige 1,00 W.

c) Avslått tilstand og/eller hviletilstand er tilgjengelig:

Utstyret skal, med mindre det ikke er hensiktsmessig for den bruk utstyret er beregnet for, gi mulighet for å 
velge avslått tilstand og/eller hviletilstand og/eller en annen tilstand der de gjeldende kravene til effektforbruk 
i avslått tilstand og/eller hviletilstand ikke overstiges når utstyret er tilkoplet strømnettet.

d) Strømsparing:

Når utstyret ikke benyttes til hovedfunksjonen, eller når andre energiforbrukende produkt(er) ikke er 
avhengig av dets funksjoner, skal utstyret, med mindre dette ikke er hensiktsmessig for den bruk utstyret er 
beregnet for, ha en strømsparende funksjon eller en tilsvarende funksjon som etter kortest mulig tid avhengig 
av den bruk utstyret er beregnet for, automatisk slår utstyret over i

– hviletilstand, eller

– avslått tilstand, eller

– en annen tilstand der gjeldende krav til effektforbruk i avslått tilstand og/eller hviletilstand ikke 
overstiges når utstyret er tilkoplet strømnettet. Strømsparingsfunksjonen skal være aktivert før levering.

3.  Målinger

Effektforbruket nevnt i nr. 1 bokstav a) og b) og nr. 2 bokstav a) og b) skal fastslås ved bruk av en pålitelig, 
nøyaktig og reproduserbar målemetode som bygger på de nyeste allment anerkjente metodene.

Målinger av effektforbruk på 0,50 W eller mer skal foretas med en usikkerhet som er mindre enn eller lik 2 % 
med et konfidensnivå på 95 %. Målinger av energiforbruk som er 0,50 W eller mindre skal foretas med en 
usikkerhet som er mindre enn eller lik 0,01 W med et konfidensnivå på 95 %.
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4. Opplysninger som skal framlegges av produsentene

For samsvarsvurdering i henhold til artikkel 4 skal den tekniske dokumentasjonen inneholde følgende elementer:

a) for hver hviletilstand og/eller avslått tilstand:

– opplysninger om effektforbruket i watt, avrundet til to desimaler,

– målemetoden som er brukt,

– beskrivelse av hvordan apparatets tilstand er valgt eller programmert,

– beskrivelse av de trinn som må gjennomføres for å nå den tilstand der utstyret automatisk endrer tilstand,

– eventuelle merknader om betjeningen av utstyret,

b) prøvingsparametrer for målinger:

– omgivelsestemperatur,

– prøvespenning i V og frekvens i Hz,

– total harmonisk forvrengning i elektrisitetsnettet,

– informasjon og dokumentasjon om hvilke instrumenter, installasjoner og kretser som er benyttet for 
elektrisk prøving,

c) de av utstyrets egenskaper som er relevante for vurdering av samsvar med kravene fastsatt i nr. 1 bokstav c) 
eller nr. 2 bokstav c) og/eller d), alt etter hva som passer, herunder hvor lang tid det tar før utstyret automatisk 
går over i hviletilstand, avslått tilstand eller en annen tilstand der effektforbruket ikke overstiger gjeldende 
krav til effektforbruk i avslått tilstand og/eller hviletilstand.

Dersom det er relevant, skal det særlig framlegges en teknisk begrunnelse for at kravene fastsatt i nr. 1 
bokstav c) eller nr. 2 bokstav c) og/eller d) ikke er hensiktsmessige for den bruk utstyret er beregnet på.

_________



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 53/8 10.9.2015

VEDLEGG III

Framgangsmåte for verifisering

Medlemsstatenes myndigheter skal, når de utfører markedstilsynskontrollene omhandlet i artikkel 3 nr. 2 i direktiv 
2005/32/EF, anvende følgende framgangsmåte for verifisering på kravene fastsatt i nr. 1 bokstav a) og b) eller nr. 2 
bokstav a) og b) i vedlegg II, alt etter hva som passer.

For krav til effektforbruk på mer enn 1,00 W skal medlemsstatenes myndigheter prøve én enhet.

Modellen skal anses for å være i samsvar med bestemmelsene fastsatt i nr. 1 bokstav a) og b) eller nr. 2 bokstav a) 
og b) i vedlegg II til denne forordning, alt etter hva som passer, dersom resultatene for henholdsvis avslått tilstand og 
hviletilstand ikke overstiger grenseverdiene med mer enn 10 %.

I motsatt fall skal ytterligere tre enheter prøves. Modellen skal anses for å være i samsvar med denne forordning 
dersom gjennomsnittet av resultatene av de siste tre prøvene av henholdsvis avslått tilstand og/eller hviletilstand ikke 
overstiger grenseverdiene med mer enn 10 %.

For krav til effektforbruk på under eller lik 1,00 W skal medlemsstatenes myndigheter prøve én enhet.

Modellen skal anses for å være i samsvar med bestemmelsene i nr. 1 bokstav a) og b) eller nr. 2 bokstav a) og b) i 
vedlegg II til denne forordning, alt etter hva som passer, dersom resultatene for henholdsvis avslått tilstand og/eller 
hviletilstand ikke overstiger grenseverdiene med mer enn 0,10 W.

I motsatt fall skal ytterligere tre enheter prøves. Modellen skal anses for å være i samsvar med denne forordning 
dersom gjennomsnittet av resultatene av de siste tre prøvene av henholdsvis avslått tilstand og/eller hviletilstand ikke 
overstiger grenseverdiene med mer enn 0,10 W.

I motsatt fall skal modellen anses for ikke å være i samsvar.

_________

VEDLEGG IV

Standardverdier for referansemåling

Følgende standardverdier for referansemåling er fastsatt for nr. 2 i del 3 i vedlegg I til direktiv 2005/32/EF:

Avslått tilstand: 0 W–0,3 W med strømbryter på primærsiden, blant annet avhengig av egenskapene med hensyn til 
elektromagnetisk kompatibilitet i henhold til direktiv 2004/108/EF.

Hviletilstand — reaktiveringsfunksjon: 0,1 W.

Hviletilstand — visning: enkel visningsskjerm og lavenergilysdioder 0,1 W, større visningsskjermer (f.eks. for 
klokker) krever mer energi.

____________________
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 
2005/32/EF av 6. juli 2005 om opprettelse av en ramme for å 
fastsette krav til miljøvennlig utforming av energiforbrukende 
produkter, og om endring av rådsdirektiv 92/42/EØF og 
europaparlaments- og rådsdirektiv 96/57/EF og 2000/55/EF(1), 
særlig artikkel 15 nr. 1,

etter samråd med samrådsforumet for miljøvennlig utforming 
og

ut fra følgende betraktninger:

1) I henhold til direktiv 2005/32/EF skal Kommisjonen 
fastsette krav til miljøvennlig utforming av 
energiforbrukende produkter som representerer 
betydelige salgs- og handelsvolumer, som har har 
en vesentlig miljøvirkning, og som har et betydelig 
forbedringspotensial med hensyn til produktenes 
miljøvirkning uten at det medfører urimelige kostnader.

2) I artikkel 16 nr. 2 første ledd i direktiv 2005/32/EF er det 
fastsatt at Kommisjonen etter framgangsmåten nevnt i 
artikkel 19 nr. 2 og kriteriene fastsatt i artikkel 15 nr. 2 og 
etter å ha rådspurt samrådsforumet eventuelt skal innføre 
gjennomføringstiltak for forbrukerelektronikk.

3) Kommisjonen har gjennomført en forberedende 
undersøkelse for å analysere de tekniske, miljømessige 
og økonomiske aspektene ved enkle digitale dekodere. 
Undersøkelsen er utviklet i samarbeid med interessenter 
og berørte parter fra EU og tredjestater, og resultatene er 
gjort offentlig tilgjengelige.

4) Den forberedende undersøkelsen viser at antallet enkle 
digitale dekodere som omsettes i Fellesskapet, vil øke 
fra 28 millioner i 2008 til 56 millioner i 2014, og at de 
enkle digitale dekodernes årlige elektrisitetsforbruk vil 
øke fra 6 TWh i 2010 til 14 TWh i 2014, men at dette 
elektrisitetsforbruket kan reduseres betydelig på en 
kostnadseffektiv måte.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 36 av 5.2.2009, s. 8, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 1/2011 av 11. februar 2011 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering) og vedlegg IV (Energi), se EØS-tillegget til  
Den europeiske unions tidende nr. 19 av 7.4.2011, s. 1.

(1) EUT L 191 av 22.7.2005, s. 29.

5) Enkle digitale dekoderes elektrisitetsforbruk kan 
reduseres ved å ta i bruk eksisterende allment 
tilgjengelige konstruksjonsløsninger som, til tross for at 
de er kostnadseffektive, ikke er godt nok markedsført 
fordi sluttbrukerne ikke er klar over de løpende 
kostnadene knyttet til enkle digitale dekodere, noe som 
gjør at produsentene ikke stimuleres til å integrere slike 
løsninger som reduserer effektforbruket under bruk.

6) Kravene til miljøvennlig utforming av enkle dekoderes 
effektforbruk bør fastsettes med sikte på å harmonisere 
kravene til miljøvennlig utforming av disse innretningene 
i hele Fellesskapet, bidra til det indre markeds virkemåte 
og forbedre disse innretningenes miljøprestasjon.

7) Denne forordning forventes å øke gjennomtrengingen av 
markedet for teknologi som gir forbedret energieffektivitet 
for enkle digitale dekodere, og føre til en beregnet 
energiøkonomisering på 9 TWh i 2014 sammenlignet 
med en situasjon der ingen tiltak iverksettes.

8) Kravene til miljøvennlig utforming bør ikke ha negativ 
innvirkning på produktenes funksjonalitet, og heller ikke 
på helse, sikkerhet og miljø.

9) Ved at kravene til miljøvennlig utforming innføres i flere 
faser bør produsentene få tilstrekkelig tid til å endre 
produktenes utforming. Fasene bør planlegges på en slik 
måte at funksjonaliteten til utstyr som finnes på markedet, 
ikke påvirkes negativt, og slik at det tas hensyn til 
kostnadene for produsentene, særlig små og mellomstore 
bedrifter, samtidig som det sikres at de politiske målene 
kan nås til rett tid.

10) Målinger av effektforbruk bør utføres ved bruk av de 
nyeste allment anerkjente metodene. Produsentene kan 
anvende harmoniserte standarder fastsatt i samsvar med 
artikkel 9 i direktiv 2005/32/EF.

11) Kravene fastsatt i denne forordning skal ha forrang 
foran kravene fastsatt i kommisjonsforordning (EF) nr. 
1275/2008 om gjennomføring av direktiv 2005/32/EF når 
det gjelder krav til miljøvennlig utforming av elektriske 
og elektroniske husholdningsapparater og kontorutstyr 
med hensyn til effektforbruk i hviletilstand og avslått 
tilstand(2).

(2) EUT L 339 av 18.12.2008, s. 45.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 107/2009

av 4. februar 2009

om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/32/EF når det gjelder krav til 
miljøvennlig utforming av enkle digitale dekodere(*)

2015/EØS/53/02
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12) I henhold til artikkel 8 nr. 2 i direktiv 2005/32/EF bør det 
i denne forordning angis at gjeldende framgangsmåter for 
samsvarsvurdering er den interne kontrollen av utforming 
som fastsatt i vedlegg IV til direktiv 2005/32/EF og 
styringsordningen fastsatt i vedlegg V til nevnte direktiv.

13) For å legge til rette for samsvarskontroller bør 
produsentene framlegge opplysninger i den tekniske 
dokumentasjonen nevnt i vedlegg IV og V til direktiv 
2005/32/EF i den grad disse opplysningene har relevans 
for kravene fastsatt i dette gjennomføringstiltak.

14) Det bør angis referanseverdier for enkle digitale dekodere 
med lavt effektforbruk som for tiden er tilgjengelige. 
Dersom enkle digitale dekodere med en «null watt»-
funksjon er tilgjengelige, kan det bidra positivt til 
forbrukernes atferd og deres beslutning om å redusere 
unødvendig energitap. Referanseverdier vil bidra til å 
sikre utbredt og enkel tilgang til opplysninger, særlig 
for små og mellomstore bedrifter og svært små bedrifter, 
noe som vil legge ytterligere til rette for integrering av 
den teknologien innenfor produktutforming som best 
reduserer enkle digitale dekoderes energiforbruk.

15) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 19 nr. 1 i 
direktiv 2005/32/EF —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Formål og virkeområde

I denne forordning fastsettes krav til miljøvennlig utforming av 
enkle digitale dekodere.

Artikkel 2

Definisjoner

I denne forordning får definisjonene fastsatt i direktiv 2005/32/
EF anvendelse. Videre menes med:

1. «enkel digital dekoder» en frittstående innretning som uten 
hensyn til grensesnittet som benyttes,

a) har som hovedfunksjon å omforme standard 
(SD) eller høyoppløste (HD) ukrypterte digitale 
kringkastingssignaler til analoge kringkastingssignaler 
som kan mottas av analoge fjernsyns- eller 
radiomottakere,

b) mangler en funksjon for «betinget tilgang»,

c) ikke har opptaksfunksjon basert på flyttbare medier i et 
standard bibliotekformat.

En enkel digital dekoder kan være utstyrt med følgende 
ekstrafunksjoner og/eller -komponenter som ikke inngår i 
minstespesifikasjonen for en enkel digital dekoder:

a) tidsforskyvnings- og innspillingsfunksjoner ved bruk 
av en innebygd harddisk,

b) konvertering av høyoppløste inngangssignaler til 
videoutgangssignaler med høy oppløsning eller 
standardoppløsning,

c) ekstra kanalvelger,

2. «hviletilstand» en tilstand der utstyret er tilkoplet 
strømnettet, er avhengig av energitilførsel fra strømnettet 
for å fungere etter hensikten og tilbyr bare følgende 
funksjoner, som kan opprettholdes i ubegrenset tid:

a) reaktiveringsfunksjon, eller reaktiveringsfunksjon og 
bare en indikasjon på at reaktiveringsfunksjonen er 
innkoplet, og/eller

b) informasjons- eller statusvisning,

3. «reaktiveringsfunksjon» en funksjon som gjør det mulig å 
aktivere andre tilstander, herunder aktiv tilstand, ved bruk 
av fjernbetjening, herunder fjernkontroll, innebygd sensor 
eller tidsur, til en tilstand som gir tilgang til ytterligere 
funksjoner, herunder hovedfunksjonen,

4. «informasjons- eller statusvisning» en kontinuerlig 
funksjon som gir informasjon om eller indikasjon på 
utstyrets status på en visningsskjerm, herunder klokker,

5. «aktiv tilstand» en tilstand der utstyret er tilkoplet 
strømnettet og minst én av produktets hovedfunksjoner er 
aktivert,

6. «automatisk utkopling» en funksjon som etter et visst 
tidsrom etter siste interaksjon med brukeren og/eller siste 
kanalvalg kopler den enkle digitale dekoderen over fra 
aktiv tilstand til hviletilstand,

7. «ekstra kanalvelger» en del av den enkle digitale dekoderen 
som tillater uavhengig opptak samtidig som brukeren kan 
se et annet program,

8. «betinget tilgang» en leverandørstyrt kringkastingstjeneste 
som krever abonnement på betalfjernsynstjenester.
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Artikkel 3

Krav til miljøvennlig utforming

Kravene til miljøvennlig utforming av enkle digitale dekodere 
er fastsatt i vedlegg I.

Artikkel 4

Forhold til forordning (EF) nr. 1275/2008

Kravene fastsatt i denne forordning skal ha forrang framfor 
kravene fastsatt i forordning (EF) nr. 1275/2008.

Artikkel 5

Samsvarsvurdering

Framgangsmåten for samsvarsvurdering omhandlet i artikkel 
8 nr. 2 i direktiv 2005/32/EF skal være systemet for intern 
kontroll av utforming som er fastsatt i vedlegg IV til nevnte 
direktiv, eller styringsordningen fastsatt i vedlegg V til nevnte 
direktiv.

Artikkel 6

Framgangsmåte for verifisering for markedstilsynsformål

Tilsynskontroller skal utføres i samsvar med framgangsmåten 
for verifisering fastsatt i vedlegg II.

Artikkel 7

Standardverdier for referansemåling

Veiledende referanseverdier for de produktene og den 
teknologien som for tiden er tilgjengelig på markedet, og som 
har de beste egenskapene, er angitt i vedlegg III.

Artikkel 8

Revisjon

Kommisjonen skal vurdere denne forordning på nytt i lys 
av den teknologiske utvikling senest fem år etter at den har 
trådt i kraft, og framlegge resultatet av denne vurderingen for 
samrådsforumet.

Artikkel 9

Ikrafttredelse

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 
kunngjort i Den europeiske unions tidende.

Nr. 1 i vedlegg I får anvendelse ett år etter datoen nevnt i første 
ledd.

Nr. 2 i vedlegg I får anvendelse tre år etter datoen nevnt i første 
ledd.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 4. februar 2009.

 For Kommisjonen

 Andris PIEBALGS

 Medlem av Kommisjonen

___________
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VEDLEGG I

Krav til miljøvennlig utforming

1. Ett år etter at denne forordning har trådt i kraft, skal enkle digitale dekodere som bringes i omsetning, ikke overstige 
følgende grenseverdier for effektforbruk. Enkle digitale dekodere med innebygd harddisk og/eller ekstra kanalvelger 
er unntatt fra dette kravet:

Hviletilstand Aktiv tilstand

Enkel digital dekoder 1,00 W 5,00 W

Tillegg for visningsfunksjon i hviletilstand + 1,00 W —

Tillegg for avkoding av høyoppløste signaler (HD-signaler) — + 3,00 W

2. Tre år etter at denne forordning har trådt i kraft, skal enkle digitale dekodere som bringes i omsetning, ikke overstige 
følgende grenseverdier for effektforbruk:

Hviletilstand Aktiv tilstand

Enkel digital dekoder 0,50 W 5,00 W

Tillegg for visningsfunksjon i hviletilstand + 0,50 W —

Tillegg for harddisk — + 6,00 W

Tillegg for ekstra kanalvelger — + 1,00 W

Tillegg for avkoding av høyoppløste signaler (HD-signaler) — + 1,00 W

3. Krav om hviletilstand

Ett år etter at denne forordning har trådt i kraft, skal enkle digitale dekodere være utstyrt med hviletilstand.

4. Automatisk utkopling

Ett år etter at dette gjennomføringstiltak har trådt i kraft, skal enkle digitale dekodere være utstyrt med «automatisk 
utkopling» eller en lignende funksjon med følgende egenskaper:

– den enkle digitale dekoderen skal automatisk koples fra aktiv tilstand til hviletilstand senest tre timer etter siste 
interaksjon med brukeren og/eller siste kanalvalg, og gi en varselmelding to minutter før den går i hviletilstand,

– «automatisk utkopling» skal være satt som standardinnstilling.

5. Målinger

Effektforbruket nevnt i nr. 1 og 2 skal fastslås ved bruk av en pålitelig, nøyaktig og reproduserbar målemetode som 
bygger på de nyeste allment anerkjente metodene.

Målinger av effekt på 0,50 W eller mer skal foretas med en usikkerhet på mindre enn eller lik 2 % med et 
konfidensnivå på 95 %. Målinger av effekt på 0,50 W eller mindre skal foretas med en usikkerhet på mindre enn 
eller lik 0,01W med et konfidensnivå på 95 %.
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6. Opplysninger som skal framlegges av produsentene med sikte på samsvarsvurdering

For samsvarsvurdering i henhold til artikkel 5 skal den tekniske dokumentasjonen inneholde følgende elementer:

a) For hviletilstand og aktiv tilstand

– opplysninger om effektforbruket i watt, avrundet til to desimaler, herunder opplysninger om de ulike 
ekstrafunksjonenes og/eller ekstrakomponentenes forbruk,

– målemetoden som er brukt,

– måleperiode,

– beskrivelse av hvordan innretningens tilstand er valgt eller programmert,

– beskrivelse av de trinn som må gjennomføres for å nå den tilstand der utstyret automatisk endrer tilstand,

– eventuelle merknader om betjeningen av utstyret.

b) Prøvingsparametrer for målinger

– omgivelsestemperatur,

– prøvespenning i V og frekvens i Hz,

– total harmonisk forvrengning i elektrisitetsnettet,

– variasjoner i tilførselsspenningen under prøvingene,

– informasjon og dokumentasjon om instrumenter, oppsett og kretser som er benyttet for elektrisk prøving,

– inngangssignaler i RF (for digital landbasert kringkasting) eller IF (for satellittkringkasting),

– prøvingssignaler for lyd/video som beskrevet i MPEG 2-transportstrøm,

– justering av betjeningskontroller.

Det er ikke fastsatt krav om at den tekniske dokumentasjonen skal inneholde opplysninger om effektkrav for 
tilleggsutstyr som forsynes med energi fra en enkel digital dekoder for mottak av kringkastingssignaler, f.eks. en aktiv 
landbasert antenne, et mikrobølgehode for mottak av satellittsignaler eller et kabel- eller telekommunikasjonsmodem.

7. Opplysninger som produsentene skal framlegge for forbrukerne

Produsentene skal påse at forbrukere av enkle digitale dekodere får opplysninger om apparatets effektforbruk i 
hviletilstand og aktiv tilstand, angitt i watt og avrundet til én desimal.

___________
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VEDLEGG II

Framgangsmåte for verifisering

Medlemsstatenes myndigheter skal, når de utfører markedstilsynskontrollene omhandlet i artikkel 3 nr. 2 i direktiv 
2005/32/EF, anvende følgende framgangsmåte for verifisering på kravene fastsatt i nr. 1, 2 og 4 i vedlegg I, alt etter hva 
som passer.

For effektforbruk på over 1,00 W gjelder følgende:

Medlemsstatenes myndigheter skal prøve én enhet.

Modellen skal anses for å være i samsvar med bestemmelsene fastsatt i nr. 1 og 2 i vedlegg I til denne forordning, alt 
etter hva som passer, dersom resultatene for henholdsvis aktiv tilstand og hviletilstand ikke overstiger grenseverdiene 
med mer enn 10 %.

I motsatt fall skal ytterligere tre enheter prøves. Modellen skal anses for å være i samsvar med denne forordning dersom 
gjennomsnittet av resultatene av de siste tre prøvene for henholdsvis aktiv tilstand og hviletilstand ikke overstiger 
grenseverdiene med mer enn 10 %.

For effektforbruk på under eller lik 1,00 W gjelder følgende:

Medlemsstatenes myndigheter skal prøve én enhet.

Modellen skal anses for å være i samsvar med bestemmelsene fastsatt i nr. 1 og 2 i vedlegg I til denne forordning, alt etter 
hva som passer, dersom resultatene for henholdsvis aktiv tilstand og/eller hviletilstand ikke overstiger grenseverdiene 
med mer enn 0,10 W.

I motsatt fall skal ytterligere tre enheter prøves. Modellen skal anses for å være i samsvar med denne forordning dersom 
gjennomsnittet av resultatene av de siste tre prøvene for henholdsvis aktiv tilstand og/eller hviletilstand ikke overstiger 
grenseverdiene med mer enn 0,10 W.

I motsatt fall skal modellen anses for ikke å være i samsvar.

_________
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VEDLEGG III

Standardverdier for referansemåling

Følgende veiledende referanseverdier er fastsatt for nr. 2 i del 3 i vedlegg I til direktiv 2005/32/EF. De viser til beste 
tilgjengelige teknologi på datoen da denne forordning ble vedtatt:

Enkle digitale dekodere uten ekstrafunksjoner:

– aktiv tilstand: 4,00 W,

– hviletilstand uten visningsfunksjon: 0,25 W,

– avslått tilstand: 0 W.

Enkle digitale dekodere med innebygd harddisk:

– aktiv tilstand: 10,00 W,

– hviletilstand uten visningsfunksjon: 0,25 W,

– avslått tilstand: 0 W.

Ovenstående referanseverdier er fastsatt på grunnlag av en enkel digital dekoder med grunnkonfigurasjon, automatisk 
utkoplingsfunksjon og strømbryter.

________________________
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 
2005/32/EF av 6. juli 2005 om opprettelse av en ramme for å 
fastsette krav til miljøvennlig utforming av energiforbrukende 
produkter, og om endring av rådsdirektiv 92/42/EØF og 
europaparlaments- og rådsdirektiv 96/57/EF og 2000/55/EF(1), 
særlig artikkel 15 nr. 1, 

etter samråd med samrådsforumet for miljøvennlig utforming 
og

ut fra følgende betraktninger:

1) I henhold til direktiv 2005/32/EF skal Kommisjonen 
fastsette krav til miljøvennlig utforming av 
energiforbrukende produkter som representerer 
betydelige salgs- og handelsvolumer, som har en 
vesentlig miljøvirkning, og som har et betydelig 
forbedringspotensial med hensyn til produktenes 
miljøvirkning uten at det medfører urimelige kostnader.

2) I artikkel 16 nr. 2 første ledd i direktiv 2005/32/EF er det 
fastsatt at Kommisjonen etter framgangsmåten nevnt i 
artikkel 19 nr. 3 og kriteriene fastsatt i artikkel 15 nr. 2 
og etter å ha rådspurt samrådsforumet for miljøvennlig 
utforming eventuelt skal innføre et gjennomføringstiltak 
for belysningsprodukter for husholdninger. 

3) Kommisjonen har gjennomført en forberedende 
undersøkelse for å analysere de tekniske, miljømessige 
og økonomiske aspektene ved belysningsprodukter 
som vanligvis brukes i husholdninger. Undersøkelsen 
er utviklet i samarbeid med interessenter og berørte 
parter fra Fellesskapet og tredjestater, og resultatene er 
gjort offentlig tilgjengelig på Kommisjonens EUROPA-
nettsted.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 76 av 24.3.2009, s. 3, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 1/2011 av 11. februar 2011 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering) og vedlegg IV (Energi), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 19 av 7.4.2011, s. 1.

(1) EUT L 191 av 22.7.2005, s. 29.

4) De obligatoriske kravene til miljøvennlig utforming 
får anvendelse på produkter som bringes i omsetning i 
Fellesskapet, uansett hvor de installeres eller brukes, og 
slike krav kan derfor ikke gjøres avhengig av produktets 
bruk (for eksempel til belysning i husholdninger).

5) Produktene som omfattes av denne forordning, er i 
hovedsak utformet for fullstendig eller delvis belysning i 
et rom i husholdningen ved å erstatte eller utfylle naturlig 
lys med kunstig lys for å forbedre synsforholdene i 
rommet. Spesiallamper som er utformet hovedsakelig 
for annen bruk (for eksempel til trafikksignaler, 
terrariumbelysning eller husholdningsapparater), og der 
dette er angitt i de ledsagende produktopplysningene, 
bør ikke omfattes av kravene til miljøvennlig utforming 
fastsatt i denne forordning.

6) Ny teknologi som kommer på markedet, så som 
lysemitterende dioder, bør omfattes av denne forordning.

7) De miljøaspektene ved produktene som omfattes av 
og anses for å være vesentlige for denne forordnings 
formål, er energi i bruksfasen samt kvikksølvinnhold og 
kvikksølvutslipp.

8) Det årlige elektrisitetsforbruket i Fellesskapet for 
produkter som omfattes av denne forordning, ble i 2007 
anslått til 112 TWh, noe som tilsvarer et utslipp på 45 
millioner tonn CO2. Dersom det ikke iverksettes særlige 
tiltak, forventes forbruket å stige til 135 TWh i 2020. De 
forberedende undersøkelsene viste at elektrisitetsforbruket 
for produkter som omfattes av denne forordning, kan 
reduseres betydelig.

9) Kvikksølvutslippene i de ulike fasene av lampenes 
livssyklus, herunder fra elektrisitetsproduksjonen i 
bruksfasen og fra 80 % av alle kompaktlysrør med 
innehold av kvikksølv som trolig ikke resirkuleres når de 
kasseres, ble i 2007 anslått til 2,9 tonn ut fra mengden 
av monterte lamper. Dersom det ikke iverksettes særlige 
tiltak, forventes kvikksølvutslippene fra de monterte 
lampene å øke til 3,1 tonn i 2020, til tross for at det er 
påvist at de kan reduseres betydelig. 

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 244/2009

av 18. mars 2009

om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/32/EF når det gjelder krav til 
miljøvennlig utforming av ikke-retningsbestemte husholdningslamper(*)

2015/EØS/53/03
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Selv om kvikksølvinnholdet i kompaktlysrør anses for 
å være et vesentlig miljøaspekt, er det hensiktsmessig 
at dette reguleres i henhold til europaparlaments- 
og rådsdirektiv 2002/95/EF av 27. januar 2003 om 
avgrensing og bruk av visse farlege stoff i elektrisk og 
elektronisk utstyr(1).

Fastsettelsen av energieffektivitetskrav til lamper som 
omfattes av denne forordning, vil føre til at det samlede 
utslippet av kvikksølv reduseres.

10) Artikkel 10 nr. 1 bokstav d) i europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2002/96/EF av 27. januar 2003 om avfall fra 
elektrisk og elektronisk utstyr(2) bør gjennomføres i sin 
helhet for å begrense de potensielle risikoene for miljøet 
og menneskers helse dersom kompaktlysrør utilsiktet går 
i stykker, eller ved levetidens slutt.

11) Elektrisitetsforbruket til produkter som omfattes av denne 
forordning, bør reduseres ved hjelp av eksisterende, 
allment tilgjengelig og kostnadseffektiv teknologi 
som gjør det mulig å redusere de samlede utgiftene til 
anskaffelse og drift av utstyret.

12) Kravene til miljøvennlig utforming av produkter som 
omfattes av denne forordning, bør fastsettes med sikte 
på å forbedre de berørte produktenes miljøprestasjon og 
bidra til det indre markeds virkemåte og til Fellesskapets 
mål om å redusere energiforbruket med 20 % innen 2020, 
sammenlignet med det forventede energiforbruket i 
samme år dersom ingen tiltak iverksettes.

13) Denne forordning forventes å øke gjennomtrengingen 
av markedet for energieffektive produkter som omfattes 
av forordningen, noe som vil føre til en beregnet 
energiøkonomisering på 39 TWh i 2020, sammenlignet 
med forventet energiforbruk i samme år dersom ingen 
tiltak for miljøvennlig utforming iverksettes.

14) Kravene til miljøvennlig utforming bør ikke ha negativ 
innvirkning på produktenes funksjonalitet sett fra 
brukerens side, og heller ikke på helse, sikkerhet 
eller miljø. Særlig bør fordelene ved å redusere 
elektrisitetsforbruket i bruksfasen for produkter som 
omfattes av denne forordning, mer enn oppveie eventuelle 
ytterligere miljøvirkninger i produksjonsfasen.

15) Ved at kravene til miljøvennlig utforming innføres i flere 
faser bør produsentene få tilstrekkelig tid til eventuelt 
å endre utformingen av produkter som omfattes av 
denne forordning. Tidsrammen for fasene bør være 
slik at funksjonaliteten til utstyr som allerede finnes på 

(1) EUT L 37 av 13.2.2003, s. 19.
(2) EUT L 37 av 13.2.2003, s. 24.

markedet, ikke påvirkes negativt, og den bør ta hensyn til 
kostnadene for sluttbrukere og produsenter, særlig små og 
mellomstore bedrifter, samtidig som det sikres at målene 
for denne forordning nås til rett tid.

16) Målinger av relevante produktparametrer bør utføres ved 
bruk av allment anerkjente målemetoder som bygger på 
de nyeste allment anerkjente metodene. Produsentene kan 
anvende harmoniserte standarder fastsatt i samsvar med 
artikkel 10 i direktiv 2005/32/EF så snart de foreligger og 
offentliggjøres for dette formål i Den europeiske unions 
tidende.

17) I samsvar med artikkel 8 i direktiv 2005/32/EF bør 
de gjeldende framgangsmåter for samsvarsvurdering 
spesifiseres i denne forordning.

18) For å legge til rette for samsvarskontroller bør 
produsentene framlegge opplysninger i den tekniske 
dokumentasjonen nevnt i vedlegg V og VI til direktiv 
2005/32/EF i den grad disse opplysningene har relevans 
for kravene fastsatt i denne forordning.

19) I tillegg til de rettslig bindende kravene bør en angivelse 
av veiledende referanseverdier for beste tilgjengelige 
teknologi for produkter omfattet av denne forordning 
bidra til å sikre utbredt og enkel tilgang til informasjon. 
Dette kan legge ytterligere til rette for integrering av 
den beste teknologien innenfor produktutforming med 
sikte på forbedring av miljøprestasjonen gjennom 
hele livssyklusen for produkter som omfattes av denne 
forordning.

20) Ved en revisjon av dette tiltaket bør det tas særlig hensyn 
til utviklingen av salget av spesiallamper for å kontrollere 
at disse ikke anvendes til allmenne belysningsformål, 
til utviklingen av ny teknologi, for eksempel lysdioder, 
og til muligheten for å fastsette energieffektivitetskrav 
på klasse A-nivå som definert i kommisjonsdirektiv 
98/11/EF av 27. januar 1998 om gjennomføringsreglar 
for rådsdirektiv 92/75 med omsyn til energimerking av 
hushaldslampar(3).

21) Kravene i dette tiltaket innebærer at halogenlamper med 
G9- og R7-sokkel kan forbli på markedet i et begrenset 
tidsrom, idet det tas hensyn til at dette lageret av lamper 
må forbrukes for å unngå urimelige kostnader for 
forbrukerne, og for at produsentene skal få tid til å utvikle 
lamper med mer effektiv belysningsteknologi.

22) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 19 nr. 1 i 
direktiv 2005/32/EF —

(3) EFT L 71 av 10.3.1998, s. 1.
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VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Formål og virkeområde

I denne forordning fastsettes krav til miljøvennlig utforming 
som får anvendelse ved omsetning av ikke-retningsbestemte 
husholdningslamper, også når lampene markedsføres for 
annet enn bruk i husholdningen, eller når de er innebygd i 
andre produkter. I denne forordning fastsettes også krav til 
produktopplysninger om spesiallamper.

Kravene fastsatt i denne forordning får ikke anvendelse på 
følgende husholdningslamper eller spesiallamper:

a) lamper med følgende kromatisitetskoordinater x og y:

– x < 0,200 or x > 0,600

– y < – 2,3172 x2 + 2,3653 x – 0,2800 eller

y > – 2,3172 x2 + 2,3653 x – 0,1000,

b) retningsbestemte lamper,

c) lamper med en lysfluks på under 60 lumen eller over 12 000 
lumen,

d) lamper der

– minst 6 % av den samlede utstrålingen i intervallet 250-
400 nm avgis i intervallet 250-780 nm

– utstrålingens høyeste verdi ligger i intervallet 315-
400 nm (UVA) eller 280-315 nm (UVB),

e) lysrør uten innebygd forkopling,

f) høyintensive utladningslamper,

g) glødelamper med sokkel E14/E27/B22/B15, med en 
spenning lik eller under 60 volt og uten innebygd 
transformator i fase 1-5 i samsvar med artikkel 3.

Artikkel 2

Definisjoner

I denne forordning får definisjonene fastsatt i direktiv 2005/32/
EF anvendelse. Videre menes med:

1. «rombelysning i husholdningen» fullstendig eller delvis 
belysning av et rom i husholdningen ved å erstatte eller 
utfylle det naturlige lyset med kunstig lys for å forbedre 
synsforholdene i det aktuelle rommet,

2. «lampe» en lyskilde som er framstilt med sikte på å avgi 
optisk stråling, vanligvis synlig, herunder eventuelle 
tilleggskomponenter til tenning, strømforsyning eller stabil 
drift av lampen eller til fordeling, filtrering eller omforming 
av den optiske strålingen i tilfeller der disse komponentene 
ikke kan fjernes uten at enheten skades permanent,

3. «husholdningslampe» en lampe som er beregnet på 
rombelysning i husholdningen; spesiallamper er ikke 
omfattet,

4. «spesiallampe» en lampe som ikke er beregnet på 
rombelysning i husholdninger, enten på grunn av lampens 
tekniske parametrer eller fordi det framgår av de tilhørende 
produktopplysningene at den er uegnet til rombelysning i 
husholdningen,

5. «retningsbestemt lampe» en lampe der minst 80 % av 
lysfluksen avgis innenfor en romvinkel på π sr (som 
tilsvarer en kjegle med en vinkel på 120°),

6. «ikke-retningsbestemt lampe» en lampe som ikke er en 
retningsbestemt lampe,

7. «glødetrådslampe» en lampe der lys produseres ved at en 
trådlignende leder opphetes til glødepunktet av en elektrisk 
strøm. Lampen kan eventuelt inneholde gasser som 
påvirker glødeprosessen,

8. «glødelampe» en glødetrådslampe der glødetråden fungerer 
i en lufttom kolbe eller er omsluttet av edelgass,

9. «halogenlampe» en glødetrådslampe der glødetråden er av 
wolfram og er omsluttet av gass som inneholder halogener 
eller halogenforbindelser. Halogenlamper leveres med eller 
uten innebygd strømforsyning,

10. «utladningslampe» en lampe der lyset produseres direkte 
eller indirekte ved en elektrisk utladning i en gass, 
metalldamp eller en blanding av flere gasser og damper,

11. «lysrør» en utladningslampe av lavtrykkskvikksølvtypen 
der det meste av lyset sendes ut av et eller flere lag 
lysstoff som lyser når det treffes av ultrafiolett stråling 
fra utladningen. Lysrør leveres med eller uten innebygd 
forkopling,
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12. «forkopling» en innretning som brukes til å begrense 
strømmen til en eller flere lamper til foreskrevet verdi 
når den er koplet mellom strømforsyningen og en eller 
flere utladningslamper. Den kan også omfatte funksjoner 
for omforming av den tilførte spenning, lysdimming, 
korreksjon av effektfaktor og, enten alene eller sammen 
med en starter, skape de nødvendige betingelser for tenning 
av lampen(e). Den kan være innebygd i eller atskilt fra 
lampen,

13. «strømforsyning» en innretning som er utformet for å 
omforme vekselstrøm (AC) fra strømnettet til likestrøm 
(DC) eller annen vekselstrøm med annen spenning,

14. «kompaktlysrør» en enhet som ikke kan demonteres uten 
at den skades permanent og er forsynt med lampesokkel 
og inneholder et lysrør samt eventuelle ytterligere 
komponenter som er nødvendig for tenning og stabil drift 
av lampen,

15. «lysrør uten innebygd forkopling» lysrør med enkel eller 
dobbel sokkel uten innebygd forkopling,

16. «høyintensiv utladningslampe» en elektrisk utladnings-
lampe der lysbuen stabiliseres av veggtemperaturen og 
har en energistrøm gjennom utladningsrørets vegg som 
overstiger 3 watt per kvadratcentimeter,

17. «lysemitterende diode» eller «LED» en halvleder-
komponent med en p-n-overgang som avgir optisk stråling 
når den utsettes for en elektrisk strøm,

18. «LED-lampe» en lampe som inneholder en eller flere 
lysemitterende dioder.

I vedlegg II-IV får definisjonene fastsatt i vedlegg I også 
anvendelse.

Artikkel 3

Krav til miljøvennlig utforming

1. Ikke-retningsbestemte husholdningslamper skal oppfylle 
kravene til miljøvennlig utforming fastsatt i vedlegg II.

Hvert krav til miljøvennlig utforming får anvendelse i samsvar 
med følgende faser:

Fase 1: 1. september 2009.

Fase 2: 1. september 2010.

Fase 3: 1. september 2011.

Fase 4: 1. september 2012.

Fase 5: 1. september 2013.

Fase 6: 1. september 2016.

Alle krav får anvendelse sammen med andre senere innførte 
krav, med mindre et krav erstattes eller spesifiseres på annen 
måte.

2. Fra 1. september 2009:

For spesiallamper skal følgende opplysninger angis klart og 
tydelig på emballasjen og i alle former for produktopplysninger 
som ledsager lampen når den bringes i omsetning:

a) lampenes tiltenkte formål, og

b) at lampene ikke er egnet for rombelysning i husholdningen.

Den tekniske dokumentasjonen som utarbeides med henblikk 
på samsvarsvurdering i henhold til artikkel 8 i direktiv 2005/32/
EF, skal inneholde de (eventuelle) tekniske parametrene som 
gjør lampens utforming egnet til det formål som angis på 
emballasjen.

Artikkel 4

Samsvarsvurdering

1. Framgangsmåten for samsvarsvurdering omhandlet i 
artikkel 8 nr. 2 i direktiv 2005/32/EF er systemet for intern 
kontroll av utforming som er fastsatt i vedlegg IV til nevnte 
direktiv, eller styringsordningen fastsatt i vedlegg V til nevnte 
direktiv.

2. Med henblikk på samsvarsvurdering i henhold til artikkel 
8 i direktiv 2005/32/EF skal den tekniske dokumentasjonen 
inneholde en kopi av produktopplysningene som skal gis i 
samsvar med del 3 i vedlegg II til denne forordning.

Artikkel 5

Framgangsmåte for verifisering for markedstilsynsformål

Når medlemsstatenes myndigheter foretar kontroller i 
forbindelse med markedstilsynet nevnt i artikkel 3 nr. 2 i 
direktiv 2005/32/EF med hensyn til kravene fastsatt i vedlegg 
II til denne forordning, skal de anvende framgangsmåten for 
verifisering angitt i vedlegg III til denne forordning.

Artikkel 6

Veiledende referanseverdier

Veiledende referanseverdier for de produktene og den 
teknologien som for tiden er tilgjengelig på markedet, og som 
har de beste egenskapene, er angitt i vedlegg IV.

Artikkel 7

Revisjon

Kommisjonen skal vurdere denne forordning på nytt i lys 
av den teknologiske utvikling senest fem år etter at den har 
trådt i kraft, og framlegge resultatet av denne vurderingen for 
samrådsforumet.
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Artikkel 8

Ikrafttredelse

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 18. mars 2009.

 For Kommisjonen

 Andris PIEBALGS

 Medlem av Kommisjonen

________
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VEDLEGG I

Tekniske parametrer og definisjoner som gjelder i vedlegg II-IV

1.  TEKNISKE PARAMETRER FOR KRAV TIL MILJØVENNLIG UTFORMING

Når det gjelder samsvar og kontroll med at kravene i denne forordning er oppfylt, skal parametrene nedenfor 
fastsettes ved bruk av pålitelige, nøyaktige og reproduserbare målemetoder som bygger på de nyeste allment 
anerkjente målemetodene.

a) «Lampens lysutbytte» (ηlamp): kvotienten mellom den utsendte lysfluksen (Ф) og lampens effektforbruk 
(Plamp): ηlamp = Ф / Plamp (enhet: lm/W). Effekt som forbrukes av ikke-innebygd tilleggsutstyr som forkoplinger, 
transformatorer eller strømforsyning, medregnes ikke i lampens effektforbruk.

b) «Lampens lysvedlikeholdsfaktor» (LLMF): forholdet mellom lysfluksen fra lampen på et gitt tidspunkt i 
lampens levetid og dens opprinnelige lysfluks (100 timer).

c) «Lampens overlevelsesfaktor» (LSF): den definerte andelen av det totale antallet lamper som fortsetter å lyse 
på et gitt tidspunkt under definerte forhold og definert tennsyklus.

d) «Lampens levetid»: den driftstid etter hvilken den andelen av det totale antallet lamper som fortsetter å lyse, 
tilsvarer lampens overlevelsesfaktor under definerte forhold og definert tennsyklus.

e) «Kromatisitet»: en egenskap hos en fargestimulus som defineres enten ved dens kromatisitetskoordinater eller 
ved den kombinerte effekten av dens dominante eller komplementære bølgelengde og fargerenhet.

f) «Lysfluks» (Φ): en størrelse som er avledet av strålingsfluks (strålingseffekt) ved å vurdere strålingen i forhold 
til det menneskelige øyets spektrale følsomhet, målt etter 100 times brenntid.

g) «Korrelert fargetemperatur» (Tc [K]): temperaturen hos en fullstendig stråler (Plancks strålelegeme/svart 
legeme) hvis oppfattede farge mest ligner på en gitt stimulus med samme lyshet og ved spesifiserte synsforhold.

h) «Fargegjengivelse» (Ra): en lyskildes innvirkning på hvordan gjenstanders farge oppfattes ved bevisst eller 
ubevisst sammenligning med hvordan fargen oppfattes ved belysning med en referanselyskilde.

i) «Spesifikk effektiv UV-strålingseffekt»: effekten av en lampes ultrafiolette stråling, vektet i forhold til de 
spektrale korreksjonsfaktorer og i forhold til dens lysfluks (enhet: mW/klm).

j) «Lampens tenntid»: den tiden det tar før lampen etter tilslutning til tilførselsspenningen er helt tent og forblir 
lysende.

k) «Lampens oppvarmingstid»: den tiden det tar før lampen etter tenning sender ut en nærmere definert andel av 
sin stabiliserte lysfluks.

l) «Effektfaktor»: forholdet mellom den absolutte verdien av den aktive effekten og den tilsynelatende effekten 
under periodiske forhold.

m) «Luminans»: den mengden lys, per enhet synlig overflate, som sendes ut eller reflekteres av et bestemt område 
innenfor en gitt romvinkel (enhet: cd/m2).

n) «Lampens kvikksølvinnhold»: mengden kvikksølv som finnes i lampen, målt i samsvar med vedlegget til 
kommisjonsvedtak 2002/747/EF(1).

(1) EFT L 242 av 10.9. 2002, s. 1. 



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 53/22 10.9.2015

2.  DEFINISJONER

a) Med «merkeverdi» menes en størrelse som brukes for spesifikasjonsformål, og som er fastsatt ved angitte 
driftsforhold for et produkt. Om ikke annet er angitt, er alle krav uttrykt som merkeverdier.

b) Med «nominell verdi» menes en størrelse som brukes for å betegne og identifisere et produkt.

c) Med «ytre lampekolbe» menes en ekstra, ytre lampekolbe som ikke er nødvendig for å produsere lys, for 
eksempel en utvendig hylse som forhindrer utslipp av kvikksølv og glass til omgivelsene dersom lampen går i 
stykker, som beskytter mot ultrafiolett stråling eller som fungerer som lysspreder.

d) Med «klar lampe» menes en lampe (unntatt kompaktlysrør) med en luminans på over 25 000 cd/m2 for lamper 
som har en lysfluks på under 2 000 lm, og over 100 000 cd/m2 for lamper med større lysfluks, som bare 
er utstyrt med gjennomsiktige kolber der glødetråden, den lysemitterende dioden eller utladningsrøret som 
produserer lys, er klart synlig.

e) Med «matt lampe» menes en lampe som ikke oppfyller spesifikasjonene i bokstav d), herunder kompaktlysrør.

f) Med «tennsyklus» menes en sekvens med tenning og slokking av lampen med definerte intervaller.

g) Med «for tidlig funksjonssvikt» menes at en lampes driftstid er kortere enn den levetiden som er angitt i den 
tekniske dokumentasjonen.

h) Med «lampesokkel» menes den delen av lampen som gir kontakt til strømforsyningen via en lampeholder eller 
en lampekontakt, og som i de fleste tilfeller også tjener til å holde lampen fast i lampeholderen.

i) Med «lampeholder» menes en innretning som holder lampen på plass, vanligvis ved at lampesokkelen føres inn 
i holderen; i slike tilfeller fungerer den også som kopling mellom lampen og strømtilførselen.

___________
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VEDLEGG II

Krav til miljøvennlig utforming av ikke-retningsbestemte husholdningslamper

1. KRAV TIL LAMPENS LYSUTBYTTE

Glødelamper med S14-, S15- eller S19-sokkel er unntatt fra kravene til lysutbytte i fase 1-4 som definert i artikkel 
3 i denne forordning, men ikke fra kravene i fase 5 og 6.

Største merkeeffekt (Pmax) for en gitt merkeverdi for lysfluks (Φ) er oppført i tabell 1.

Unntakene fra disse kravene er oppført i tabell 2, og korreksjonsfaktorene for største merkeeffekt er oppført i  
tabell 3.

Tabell 1

Anvendelsesdato

Største merkeeffekt (Pmax) for en gitt merkeverdi for lysfluks  
(Φ) (W)

Klare lamper Matte lamper

Fase 1-5 0,8 * (0,88√Ф+0,049Ф) 0,24√Ф+0,0103Ф

Fase 6 0,6 * (0,88√Ф+0,049Ф) 0,24√Ф+0,0103Ф

Tabell 2

Unntak

Unntakene gjelder: Største merkeeffekt (W)

Klare lamper 60 lm ≤ Φ ≤ 950 lm i fase 1 Pmax = 1,1 * (0,88√Ф+0,049Ф)

Klare lamper 60 lm ≤ Φ ≤ 725 lm i fase 2 Pmax = 1,1 * (0,88√Ф+0,049Ф)

Klare lamper 60 lm ≤ Φ ≤ 450 lm i fase 3 Pmax = 1,1 * (0,88√Ф+0,049Ф)

Klare lamper med G9- eller R7-sokkel i fase 6 Pmax = 0,8 * (0,88√Ф+0,049Ф)

Korreksjonsfaktorene i tabell 3 er kumulative der det er relevant, og får anvendelse også på produktene som 
omfattes av unntakene i tabell 2.

Tabell 3

Korreksjonsfaktorer

Korreksjonsfaktorene gjelder Største merkeeffekt (W)

glødetrådslampe som krever ekstern strømforsyning Pmax/1,06

utladningslampe med GX53-sokkel Pmax/0,75

matt lampe med fargegjengivelsesindeks ≥ 90 og P ≤ 0,5 * (0,88√Ф+0,049Ф) Pmax/0,85

utladningslampe med fargegjengivelsesindeks ≥ 90 og Tc ≥ 5 000 K Pmax/0,76

matt lampe med ytre kolbe og P ≤ 0,5 * (0,88√Ф+0,049Ф) Pmax/0,95

LED-lampe som krever ekstern strømforsyning Pmax/1,1

2. KRAV TIL LAMPENS FUNKSJONALITET

Kravene til lampens funksjonalitet er fastsatt i tabell 4 for kompaktlysrør og i tabell 5 for andre lamper enn 
kompaktlysrør og LED-lamper.
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Dersom merkeverdien for lampens levetid overstiger 2 000 timer, får kravene for parametrene «merkeverdi for 
lampens levetid», «lampens overlevelsesfaktor» og «lampens lysvedlikehold» i tabell 4 og 5 anvendelse først fra 
og med fase 2.

For å fastslå hvor mange ganger lampen kan slås på og av før funksjonssvikt, skal tennsyklusen bestå av perioder der 
lampen er tent i ett minutt og slukket i tre minutter; de øvrige prøvingsvilkårene er definert i samsvar med vedlegg 
III. For å prøve lampens levetid, lampens overlevelsesfaktor, lampens lysvedlikehold og for tidlig funksjonssvikt, 
skal standardtennsyklusene i vedlegg II brukes.

Tabell 4

Krav til kompaktlysrørs funksjonalitet

Funksjonalitetsparameter Fase 1 Fase 5

Lampens overlevelsesfaktor ved 
6 000 t

≥ 0,50 ≥ 0,70

Lampens lysvedlikehold Ved 2 000 t: ≥ 85 % (≥ 80 % for 
lamper med ytre kolbe)

Ved 2 000 t: ≥ 88 % (≥ 83 % for 
lamper med ytre kolbe)
Ved 6 000 t: ≥ 70 %

Antall tennsykluser før 
funksjonssvikt

≥ halvparten av lampens levetid 
uttrykt i timer
≥ 10 000 dersom lampens starttid 
> 0,3 s

≥ lampens levetid uttrykt i timer
≥ 30 000 dersom lampens starttid 
> 0,3 s

Starttid < 2,0 s < 1,5 s dersom P < 10 W
< 1,0 s dersom P ≥ 10 W

Lampens oppvarmingstid til 60 % Φ < 60 s
eller < 120 s for lamper som 
inneholder kvikksølv i form av 
amalgam

< 40 s
eller < 100 s for lamper som 
inneholder kvikksølv i form av 
amalgam

For tidlig funksjonssvikt ≤ 2,0 % ved 200 t ≤ 2,0 % ved 400 t

UVA- + UVB-stråling ≤ 2,0 mW/klm ≤ 2,0 mW/klm

UVC-stråling ≤ 0,01 mW/klm ≤ 0,01 mW/klm

Lampens effektfaktor ≥ 0,50 dersom P < 25 W
≥ 0,90 dersom P ≥ 25 W

≥ 0,55 dersom P < 25 W
≥ 0,90 dersom P ≥ 25 W

Fargegjengivelse (Ra) ≥ 80 ≥ 80

Tabell 5

Krav til lampers funksjonalitet, unntatt kompaktlysrør og LED-lamper

Funksjonalitetsparameter Fase 1 Fase 5

Merkeverdi for lampens levetid ≥ 1 000 t ≥ 2 000 t

Lampens lysvedlikehold ≥ 85 % ved 75 % av merkeverdien 
for gjennomsnittlig levetid

≥ 85 % ved 75 % av merkeverdien 
for gjennomsnittlig levetid

Antall tennsykluser ≥ fire ganger merkeverdien for 
lampens levetid uttrykt i timer

≥ fire ganger merkeverdien for 
lampens levetid uttrykt i timer

Starttid < 0,2 s < 0,2 s

Lampens oppvarmingstid til 60 % Φ ≤ 1,0 s ≤ 1,0 s

For tidlig funksjonssvikt ≤ 5,0 % ved 100 t ≤ 5,0 % ved 200 t

UVA- + UVB-stråling ≤ 2,0 mW/klm ≤ 2,0 mW/klm

UVC-stråling ≤ 0,01 mW/klm ≤ 0,01 mW/klm

Lampens effektfaktor ≥ 0,95 ≥ 0,95
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3. KRAV TIL PRODUKTOPPLYSNINGER OM LAMPER

For ikke-retningsbestemte husholdningslamper skal følgende opplysninger gis fra og med fase 2, med mindre annet 
er angitt.

3.1. Opplysninger som skal være synlige på emballasjen for sluttbrukerne før kjøp samt finnes på fritt tilgjengelige 
nettsteder

Opplysningene behøver ikke å ha den nøyaktige ordlyden som brukes i listen nedenfor. De kan gis i form av grafer, 
figurer eller symboler i stedet for tekst.

Disse kravene til opplysninger gjelder ikke for glødelamper som ikke oppfyller kravene til lysutbytte i fase 4.

a) Når lampens nominelle effekt er angitt utenfor energimerket i samsvar med direktiv 98/11/EF, skal også 
lampens nominelle lysfluks angis separat med en skriftstørrelse som er minst dobbelt så stor som angivelsen av 
lampens nominelle effekt utenfor merket.

b) Lampens nominelle levetid i timer (ikke lengre enn merkeverdien for levetid).

c) Antall tennsykluser før for tidlig funksjonssvikt.

d) Fargetemperatur (også uttrykt som verdi i Kelvin).

e) Oppvarmingstid til 60 % av full lysfluks (kan angis som «øyeblikkelig full lysstyrke» dersom oppvarmingstiden 
er under 1 sekund).

f) En advarsel dersom lampen ikke kan dimmes eller bare kan dimmes med spesifiserte lysdimmere.

g) Dersom lampen er beregnet på optimal bruk under andre forhold enn standardforhold (for eksempel ved 
omgivelsestemperatur på Ta ≠ 25 °C), skal det gis opplysninger om disse forholdene.

h) Lampens dimensjoner i millimeter (lengde og diameter).

i) Dersom det angis på emballasjen at lampen kan likestilles med en glødelampe, skal glødelampeeffekten som 
oppgis (avrundet til 1 W), være den effekt som i tabell 6 tilsvarer lysfluksen for lampen i emballasjen.

De mellomliggende verdiene for både lysfluks og oppgitt glødelampeeffekt (avrundet til 1 W) skal beregnes 
ved lineær interpolasjon mellom de to tilgrensende verdiene.

Tabell 6

Merkeverdi for lampens lysfluks  
Φ [lm]

Oppgitt tilsvarende effekt for 
glødelamper

Kompakt-lysrør (CFL) Halogen LED-lamper og andre 
lamper [W]

125 119 136 15

229 217 249 25

432 410 470 40

741 702 806 60

970 920 1 055 75

1 398 1 326 1 521 100

2 253 2 137 2 452 150

3 172 3 009 3 452 200
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j) Uttrykket «energisparelampe» eller andre tilsvarende produktrelaterte salgsfremmende erklæringer om 
lampens lysutbytte kan bare brukes dersom lampen oppfyller kravene til lysutbytte for matte lamper i fase 1 i 
samsvar med tabell 1, 2 og 3.

Dersom lampen inneholder kvikksølv

k) Lampens kvikksølvinnhold som X,X mg.

l) Angivelse av nettsted som kan konsulteres dersom lampen går i stykker for å finne instrukser om hvordan rester 
fra en ødelagt lampe kan fjernes.

3.2. Opplysninger som skal stilles til rådighet for offentligheten på fritt tilgjengelige nettsteder

Som et minstekrav skal følgende opplysninger angis, minst uttrykt som verdier.

a) Opplysningene angitt i nr. 3.1.

b) Merkeeffekt (med en nøyaktighet på 0,1 W).

c) Merkeverdi for lysfluks.

d) Merkeverdi for lampens levetid.

e) Lampens effektfaktor.

f) Lysvedlikeholdsfaktor ved utløpet av lampens nominell levetid.

g) Starttid (som X,X sekunder).

h) Fargegjengivelse.

Dersom lampen inneholder kvikksølv

i) Instrukser om hvordan rester fra en ødelagt lampe kan fjernes dersom den går i stykker.

j) Anbefalinger om hvor lampen kan disponeres ved levetidens utløp.

____________
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VEDLEGG III

Framgangsmåte for verifisering for markedstilsynsformål

Medlemsstatenes myndigheter skal foreta stikkprøver av et prøveparti på minst 20 tilfeldig valgte lamper av samme 
modell og fra samme produsent.

Prøvepartiet skal anses for å være i samsvar med de gjeldende bestemmelsene fastsatt i vedlegg II til denne forordning 
dersom gjennomsnittsresultatene for partiet ikke avviker fra angitte grenseverdier, terskelverdier eller fastsatte verdier 
med mer enn 10 %.

I motsatt fall skal modellen anses for ikke å være i samsvar.

For å kontrollere samsvar med kravene skal medlemsstatenes myndigheter anvende nøyaktige og pålitelige anerkjente 
målemetoder som fører til reproduserbare resultater, herunder

– dersom de er tilgjengelige, harmoniserte standarder hvis referansenumre er offentliggjort for dette formål i Den 
europeiske unions tidende i samsvar med artikkel 9 og 10 i direktiv 2005/32/EF,

– dersom slike standarder ikke finnes, metodene fastsatt i følgende dokumenter:

Målt parameter Organisasjon(1) Henvisning Tittel

Lampens 
kvikksølvinnhold

Europa-
kommisjonen

Vedtak 2002/747/
EF (vedlegg)

Kommisjonsvedtak 2002/747/EF av 4. september 
2002 om fastsetjing av reviderte miljøkriterium for 
tildeling av fellesskapsmiljømerket til lyspærer, og 
om endring av vedtak 1999/568/EF

Lysutbytte Cenelec EN 50285:1999 Energy efficiency of electric lamps for household 
use — Measurements methods

Lampesokler Cenelec EN 60061:1993

Alle endringer fram 
til A40:2008

Lamp caps and holders together with gauges for the 
control of interchangeability and safety Part 1: Lamp 
caps

Lampens levetid Cenelec EN 60064:1995

Endringer
A2:2003
A3:2006
A4:2007
A11:2007

Tungsten filament lamps for domestic and 
similar general lighting purposes – Performance 
requirements

Cenelec EN 60357:2003

Endring
A1:2008

Tungsten halogen lamps (non-vehicle) — 
Performance specifications

Cenelec EN 60969:1993

Endringer
A1:1993
A2:2000

Self-ballasted lamps for general lighting services — 
Performance requirements

Lampens tenntid/
oppvarmingstid

Cenelec EN 60969:1993

Endringer
A1:1993
A2:2000

Self-ballasted lamps for general lighting services — 
Performance requirements
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Målt parameter Organisasjon(1) Henvisning Tittel

Effektfaktor Cenelec EN 61000-3-2:2006 Electromagnetic compatibility (EMC) Part 3-2: 
Limits — Limits for harmonic current emissions 
(equipment input current ≤ 16 A per phase)

Spesifikk effektiv 
UV-strålingseffekt

Cenelec EN 62471:2008 Photobiological safety of lamps and lamp systems

Fargegjengivelse Den internasjonale 
kommisjon for 
belysning

CIE 13.3:1995 Method of Measuring and Specifying Colour 
Rendering Properties of Light Sources

Kromatisitet

Korrelert 
fargetemperatur  
(Tc [K])

Den internasjonale 
kommisjon for 
belysning

CIE 15:2004 Colorimetry

Luminans Den internasjonale 
kommisjon for 
belysning

CIE 18,2:1983 The Basis of Physical Photometry

Lysfluks Den internasjonale 
kommisjon for 
belysning

CIE 84:1989 The Measurement of Luminous Flux

Lampens 
lysvedlikeholds-
faktor (LLMF)

Den internasjonale 
kommisjon for 
belysning

CIE 97:2005 Maintenance of indoor electric lighting systems

Lampens 
overlevelsesfaktor 
(LSF)

(1) Cenelec: rue de Stassart/De Stassartstraat 35, B-1050 Brussel, tlf.: (32-2) 519 68 71, faks: (32-2) 519 69 19 (http://www.cenelec.org)
 Den internasjonale kommisjon for belysning: CIE Central Bureau Kegelgasse 27 A-1030 Wien ØSTERRIKE tlf.: +43 1714 31 87 0 

faks: +43 1714 31 87 18 (http://www.cie.co.at/).
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VEDLEGG IV

Veiledende referanseverdier for ikke-retningsbestemte husholdningslamper

(til orientering)

På tidspunktet for vedtakelse av denne forordning ble følgende utpekt som beste tilgjengelige teknologi på markedet 
for de berørte produktene:

1. LAMPERS LYSUTBYTTE

Det høyeste påviste lysutbyttet var 69 lm/W.

2. LAMPERS FUNKSJONALITET

Tabell 7

Funksjonalitetsparameter Kompaktlysrør

Merkeverdi for lampens levetid 20 000 t

Lampens lysvedlikehold 90 % av merkeverdien for lampens levetid

Antall tennsykluser 1 000 000

Starttid < 0,1 s

Lampens oppvarmingstid til  
80 % Φ

15 s, eller 4 s for spesielle kombinerte kompaktlysrør/halogenlamper

Lampens effektfaktor 0,95

3. LAMPERS KVIKKSØLVINNHOLD

De energieffektive kompaktlysrørene med lavest kvikksølvinnhold skal ikke inneholde ikke mer enn 1,23 mg 
kvikksølv.

_______________
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv  
2005/32/EF av 6. juli 2005 om opprettelse av en 
ramme for å fastsette krav til miljøvennlig utforming av 
energiforbrukende produkter, og om endring av rådsdirektiv  
92/42/EØF og europaparlaments- og rådsdirektiv  
96/57/EF og 2000/55/EF(1), særlig artikkel 15 nr. 1,

etter å ha rådspurt samrådsforumet for miljøvennlig utforming 
og

ut fra følgende betraktninger:

1) I henhold til direktiv 2005/32/EF skal Kommisjonen 
fastsette krav til miljøvennlig utforming av 
energiforbrukende produkter som representerer 
betydelige salgs- og handelsvolumer, som har en 
vesentlig miljøvirkning, og som har et betydelig 
forbedringspotensial med hensyn til produktenes 
miljøvirkning uten at det medfører urimelige kostnader. 

2) I artikkel 16 nr. 2 annet ledd i direktiv 2005/32/EF er det 
fastsatt at Kommisjonen i samsvar med framgangsmåten 
nevnt i artikkel 19 nr. 3 og kriteriene fastsatt i artikkel 15 
nr. 2 og etter å ha rådspurt samrådsforumet for miljøvennlig 
utforming eventuelt skal innføre et gjennomføringstiltak 
for belysningsprodukter i tjenestesektoren.

3) Kommisjonen har gjennomført to forberedende 
undersøkelser for å analysere de tekniske, miljømessige 
og økonomiske aspektene ved belysningsprodukter som 
vanligvis brukes i tjenestesektoren (kontorbelysing og 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 76 av 24.3.2009, s. 17, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 1/2011 av 11. februar 2011 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering) og vedlegg IV (Energi), se EØS-tillegget til  
Den europeiske unions tidende nr. 19 av 7.4.2011, s. 1.

(1) EUT L 191 av 22.7.2005, s. 29.

gatebelysning). Undersøkelsene er utviklet i samarbeid 
med interessenter og berørte parter fra Fellesskapet og 
tredjestater, og resultatene er gjort offentlig tilgjengelig 
på Europakommisjonens EUROPA-nettsted.

4) De obligatoriske kravene til miljøvennlig utforming 
får anvendelse på produkter som bringes i omsetning, 
uansett hvor de installeres, og slike krav kan derfor ikke 
gjøres avhengig av produktets bruk (for eksempel til 
kontorbelysning eller gatebelysning). Denne forordning 
bør derfor få anvendelse på spesifikke produkter som lysrør 
uten innebygd forkopling, høyintensive utladningslamper 
samt forkoplinger og lysarmaturer som kan drive slike 
lamper. Veiledende referanseverdier kan være til hjelp for 
brukere som skal velge beste tilgjengelige teknologi til en 
bestemt bruk (for eksempel kontor- eller gatebelysning).

5) Produktene som omfattes av denne forordning, er i 
hovedsak utformet for allmennbelysning, det vil si at de 
bidrar med kunstig lys som erstatning for naturlig lys når 
det er behov for belysning for at det menneskelige øyet 
skal se normalt. Spesiallamper (for eksempel lamper i 
dataskjermer, kopieringsmaskiner, solarier, terrarier og 
andre lignende anvendelser) bør ikke omfattes av denne 
forordning.

6) Hos de energiforbrukende produktene som omfattes av 
denne forordning, anses i denne forordning følgende 
miljøaspekter for å være vesentlige:

a) energi i bruksfasen,

b) kvikksølvinnhold i lamper.

7) Det årlige elektrisitetsforbruket i Fellesskapet for 
produkter som omfattes av denne forordning, ble i 
2005 anslått til 200 TWt , noe som tilsvarer et utslipp 
på 80 millioner tonn CO2. Dersom det ikke iverksettes 
særlige tiltak, forventes forbruket å stige til 260 TWt 
i 2020. De forberedende undersøkelsene viste at 
elektrisitetsforbruket for produkter som omfattes av 
denne forordning, kan reduseres betydelig.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 245/2009

av 18. mars 2009

om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/32/EF med hensyn til krav til 
miljøvennlig utforming av lysrør uten innebygd forkopling og høyintensive utladningslamper samt 
forkoplinger og lysarmaturer som kan drive slike lamper, og om oppheving av europaparlaments- 

og rådsdirektiv 2000/55/EF(*)

2015/EØS/53/04
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8) Kvikksølvinnholdet i monterte lamper er anslått til 
12,6 tonn i 2005. Dersom det ikke iverksettes særlige 
tiltak, forventes kvikksølvinnholdet i monterte lamper 
å øke til 18,6 tonn i 2020, men det er påvist at denne 
mengden kan reduseres betydelig.

9) Ettersom det ikke finnes internasjonalt anerkjente 
vitenskapelige metoder for å måle miljøvirkninger 
av såkalt «lysforurensning», har ikke dette kunnet bli 
vurdert. Det er likevel allment akseptert at tiltak for å øke 
lysutbyttet i belysningsutstyr i tjenestesektoren kan ha en 
positiv virkning på «lysforurensning».

10) Forbedringer av elektrisitetsforbruket for produkter som 
omfattes av denne forordning, bør oppnås ved å ta i bruk 
eksisterende, allment tilgjengelig og kostnadseffektiv 
teknologi som kan redusere de samlede utgiftene til 
anskaffelse og drift av utstyret.

11) Kravene til miljøvennlig utforming av produkter som 
omfattes av denne forordning, bør fastsettes med sikte 
på å forbedre de berørte produktenes miljøprestasjon og 
bidra til det indre markeds virkemåte og til Fellesskapets 
mål om å redusere energiforbruket med 20 % innen 2020.

12) Denne forordning forventes å øke gjennomtrengingen av 
markedet for teknologi som gir forbedret energieffektivitet 
for produkter som omfattes av forordningen, noe som 
vil føre til en beregnet energiøkonomisering på 38 TWt 
i 2020, sammenlignet med en situasjon der ingen tiltak 
iverksettes.

13) Fastsettelsen av energieffektivitetskrav til lamper som 
omfattes av denne forordning, vil føre til en reduksjon i 
lampenes samlede kvikksølvinnhold.

14) Kravene til miljøvennlig utforming bør ikke ha negativ 
innvirkning på produktets funksjonalitet, og heller ikke 
på helse, sikkerhet eller miljø. Særlig bør fordelene ved å 
redusere elektrisitetsforbruket i bruksfasen for produkter 
som omfattes av denne forordning, mer enn oppveie 
eventuelle ytterligere miljøvirkninger i produksjonsfasen.

15) Ved at kravene til miljøvennlig utforming innføres i flere 
faser bør produsentene få tilstrekkelig tid til eventuelt 

å kunne endre utformingen av produkter som omfattes 
av denne forordning. Fasene bør planlegges på en slik 
måte at funksjonaliteten til utstyr som allerede finnes på 
markedet, ikke påvirkes negativt, og at det tas hensyn 
til kostnadene for sluttbrukere og produsenter, særlig 
små og mellomstore bedrifter, samtidig som det sikres 
at målene for denne forordning kan nås til rett tid. Ved 
gjennomgåelsen i henhold til artikkel 8 bør det blant 
annet kontrolleres om kravene til ytelse for forkoplinger 
til høyintensive utladningslamper i nr. 2.1.C i vedlegg III 
vil kunne oppfylles åtte år etter denne forordnings 
ikrafttredelse.

16) Fjerningen av erstatningslamper fra markedet bør 
planlegges idet det tas hensyn til virkninger for 
sluttbrukerne. Medlemsstatene kan innføre høyere krav 
til belysningsanlegg.

17) Målinger av relevante produktparametrer bør utføres ved 
bruk av allment anerkjente målemetoder som bygger på de 
nyeste allment anerkjente målemetodene. Produsentene 
kan anvende harmoniserte standarder fastsatt i samsvar 
med artikkel 10 i direktiv 2005/32/EF.

18) I samsvar med artikkel 8 i direktiv 2005/32/EF 
bør det i denne forordning angis at de gjeldende 
framgangsmåtene for samsvarsvurdering skal være 
det interne kontrollsystemet for utformingen fastsatt i 
vedlegg IV til direktiv 2005/32/EF og styringsordningen 
for samsvarsvurdering fastsatt i vedlegg V til 
direktiv 2005/32/EF.

19) For å legge til rette for samsvarskontroller bør  
produsentene framlegge opplysninger i den tekniske 
dokumentasjonen nevnt i vedlegg V og VI til 
direktiv 2005/32/EF i den grad disse opplysningene har 
relevans for kravene fastsatt i denne forordning.

20) I tillegg til de rettslig bindende kravene bør en angivelse 
av veiledende referanseverdier for beste tilgjengelige 
teknologi for produkter omfattet av denne forordning 
bidra til å sikre utbredt og enkel tilgang til informasjon. 
Dette er særlig nyttig for små og mellomstore bedrifter 
og svært små foretak, da det vil legge ytterligere 
til rette for integrering av den beste teknologien 
innenfor produktutforming med sikte på forbedring 
av miljøprestasjonen gjennom hele livssyklusen for 
produkter som omfattes av denne forordning.
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21) Selv om kvikksølvinnholdet i lysrør og høyintensive 
utladningslamper anses for å være et vesentlig 
miljøaspekt, er det hensiktsmessig at dette reguleres i 
henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/95/
EF(1), som også omfatter de lampetypene som er unntatt 
fra denne forordning.

22) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/55/EF 
av 18. september 2000 om energieffektivitetskrav 
til strømbegrensere for lysstoffrør(2) er et 
gjennomføringstiltak for direktiv 2005/32/EF, og har 
fortsatt virkning for installerte forkoplinger på grunn 
av den lange levetiden til lysarmaturer og magnetiske 
forkoplinger. Det er likevel et potensial for ytterligere 
forbedring, og det er hensiktsmessig å innføre strengere 
krav til energieffektivitet enn kravene fastsatt i 
direktiv 2000/55/EF. Direktiv 2000/55/EF bør derfor 
erstattes av denne forordning.

23) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 19 nr. 1 i 
direktiv 2005/32/EF —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Formål og virkeområde

I denne forordning fastsettes krav til miljøvennlig utforming 
som får anvendelse ved omsetning av lysrør uten innebygd 
forkopling og høyintensive utladningslamper samt 
forkoplinger og lysarmaturer som kan drive slike lamper, som 
definert i artikkel 2, også når lampene er innebygd i andre 
energiforbrukende produkter.

I denne forordning fastsettes også veiledende referanseverdier 
for produkter beregnet på bruk til kontorbelysning og 
gatebelysning. 

Produktene oppført i vedlegg I skal unntas fra kravene fastsatt 
i denne forordning.

Artikkel 2

Definisjoner

I denne forordning får definisjonene fastsatt i direktiv 2005/32/
EF anvendelse. Videre menes med:

1. «allmennbelysning» hovedsakelig jevn belysning av et 
område, uten hensyn til særlige lokale krav,

(1) EUT L 37 av 13.2.2003, s. 19.
(2) EFT L 279 av 1.11.2000, s. 33.

2. «kontorbelysning» et fast lysanlegg til kontorarbeid som 
setter personalet i stand til å utføre synsoppgaver effektivt 
og nøyaktig,

3. «gatebelysning» et fast lysanlegg som skal sørge for 
gode synsforhold for brukere av utendørs offentlige 
trafikkområder når det er mørkt, med henblikk på bedre 
trygghet og flyt i trafikken samt offentlig sikkerhet,

4. «utladningslampe» en lampe der lyset direkte eller indirekte 
produseres ved en elektrisk utladning i en gass, metalldamp 
eller en blanding av flere gasser og damper,

5. «forkopling» en innretning som først og fremst brukes til å 
begrense strømmen til en eller flere lamper til foreskrevet 
verdi når den er koplet mellom strømforsyningen og 
en eller flere utladningslamper. En forkopling kan også 
omfatte funksjoner for omforming av den tilførte spenning, 
lysdimming, korreksjon av effektfaktor og, enten alene 
eller i kombinasjon med en starter, skape de nødvendige 
vilkår for tenning av lampen(e),

6. «lysarmatur» et apparat som distribuerer, filtrerer eller 
omformer lyset fra en eller flere lyskilder, og som omfatter 
alle de nødvendige delene som trengs for å støtte, fastgjøre  
og beskytte lyskildene, og der det er nødvendig, hjelpe-
kretser og innretninger for å kople dem til strømforsyningen, 
men som ikke omfatter selve lyskildene,

7. «lysrør» utladningslamper av lavtrykkskvikksølvtypen der 
det meste av lyset sendes ut av et eller flere lag lysstoff som 
lyser når det treffes av ultrafiolett stråling fra utladningen,

8. «lysrør uten innebygd forkopling» lysrør med enkel eller 
dobbel sokkel uten innebygd forkopling,

9. «høyintensive utladningslamper» elektriske utladnings-
lamper der lysbuen stabiliseres av veggtemperaturen og 
har en energistrøm gjennom utladningsrørets vegg som 
overstiger 3 watt per kvadratcentimeter.

I vedlegg I og III-VII får definisjonene fastsatt i vedlegg II også 
anvendelse.
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Artikkel 3

Krav til miljøvennlig utforming

Kravene til miljøvennlig utforming av lysrør uten innebygd 
forkopling og høyintensive utladningslamper samt forkoplinger 
og lysarmaturer som kan drive slike lamper, er fastsatt i 
vedlegg III.

Artikkel 4

Samsvarsvurdering

Framgangsmåten for samsvarsvurdering omhandlet i artikkel 8 
i direktiv 2005/32/EF er systemet for intern kontroll av 
utforming som er fastsatt i vedlegg IV til nevnte direktiv, eller 
styringsordningen fastsatt i vedlegg V til nevnte direktiv.

Med henblikk på samsvarsvurdering i henhold til artikkel 8 
i direktiv 2005/32/EF skal den tekniske dokumentasjonen 
inneholde en kopi av den produktinformasjonen som skal gis i 
samsvar med nr. 1.3, 2.2 og 3.2 i vedlegg III.

Artikkel 5

Framgangsmåte for verifisering for markedstilsynsformål

Tilsynskontroller skal utføres i samsvar med framgangsmåten 
for verifisering fastsatt i vedlegg IV.

Artikkel 6

Veiledende referanseverdier

Veiledende referanseverdier for de produktene og den 
teknologien som for tiden er tilgjengelig på markedet, og som 
har de beste egenskapene, er angitt i

a) vedlegg V for lysrør uten innebygd forkopling, høyintensive 
utladningslamper samt forkoplinger og lysarmaturer som 
kan drive slike lamper,

b) vedlegg VI og VII for produkter beregnet på bruk til 
kontorbelysning eller gatebelysning. 

Artikkel 7

Oppheving

Direktiv 2000/55/EF oppheves ett år etter denne forordnings 
ikrafttredelse.

Artikkel 8

Revisjon

Kommisjonen skal vurdere denne forordning på nytt i lys av 
den teknologiske utvikling senest fem år etter at den har trådt 
i kraft.

Artikkel 9

Ikrafttredelse

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 
kunngjort i Den europeiske unions tidende.

Kravene fastsatt i vedlegg III får anvendelse i samsvar med 
tidsplanen angitt i vedlegget.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 18. mars 2009.

 For Kommisjonen

 Andris PIEBALGS

 Medlem av Kommisjonen

____________



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 53/34 10.9.2015

VEDLEGG I

Generelle unntak

1. Følgende lamper skal unntas fra bestemmelsene i denne forordning:

a) lamper som ikke er lyskilder med hvitt lys, som definert i vedlegg II; dette unntaket får ikke anvendelse på 
høytrykksnatriumlamper,

b) lamper som er retningsbestemte lyskilder, som definert i vedlegg II,

c) lamper som er beregnet på annen bruk enn allmennbelysning, og lamper som er innebygd i andre produkter som 
ikke har en allmennbelysningsfunksjon,

d) lamper der

– minst 6 % av den samlede utstrålingen i intervallet 250-780 nm avgis i intervallet 250-400 nm,

– minst 11 % av den samlede utstrålingen i intervallet 250-780 nm avgis i intervallet 630-780 nm,

– minst 5 % av den samlede utstrålingen i intervallet 250-780 nm avgis i intervallet 640-700 nm, og

– utstrålingens høyeste verdi ligger i intervallet 315-400 nm (UVA) eller 280-315 nm (UVB),

e) lysrør med dobbel sokkel, med

– en diameter på 7 mm (T2) eller mindre,

– en diameter på 16 mm (T5) og lampeeffekt på P ≤ 13 W eller P > 80 W,

– en diameter på 38 mm (T12), sokkel G-13 Medium BiPin, +/– 5 m (+magenta, –grønn) 
fargekompensasjonsfilter, verdigrense (cc). CIE-koordinater x = 0,330 y = 0,335 og x = 0,415 y = 0,377, og

– en diameter på 38 mm (T12) og ekstern tennstrimmel,

f) lysrør med enkel sokkel, med en diameter på 16 mm (T5) 2G11 4-stiftsokkel, Tc = 3 200 K med 
kromatisitetskoordinatene x = 0,415 y = 0,377 og Tc = 5 500 K med kromatisitetskoordinatene 
x = 0,330 y = 0,335,

g) høyintensive utladningslamper med Tc > 7 000 K,

h) høyintensive utladningslamper med spesifikk effektiv UV-strålingseffekt > 2 mW/klm, og

i) høyintensive utladningslamper med annen sokkel enn E27, E40, PGZ12.

2. Følgende lysarmaturer skal unntas:

a) lysarmaturer til nødlys og lysarmaturer til nødskilt i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/95/
EF(1),

b) lysarmaturer som omfattes av kravene i europaparlaments- og rådsdirektiv 94/9/EF(2), europaparlaments- og 
rådsdirektiv 1999/92/EF(3), europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/42/EF(4), rådsdirektiv 93/42/EØF(5) og 
rådsdirektiv 88/378/EØF(6) samt lysarmaturer innebygd i utstyr som er omfattet av disse kravene.

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/95/EF av 12. desember 2006 om harmonisering av medlemsstatenes lovgivning om 
elektrisk utstyr bestemt til bruk innenfor visse spenningsgrenser (kodifisert utgave) (EUT L 374 av 27.12.2006, s. 10).

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 94/9/EF av 23. mars 1994 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om utstyr og 
sikringssystemer til bruk i eksplosjonsfarlige omgivelser (EFT L 100 av 19.4.1994, s. 1).

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/92/EF av 16. desember 1999 om minimumskrav for å bedre vernet av sikkerheten og helsen 
til arbeidstakere som kan utsettes for fare gjennom eksplosive atmosfærer (EFT L 23 av 28.1.2000, s. 57).

(4) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/42/EF av 17. mai 2006 om maskiner, og om endring av direktiv 95/16/EF (omarbeiding) 
(EUT L 157 av 9.6.2006, s. 24).

(5) Rådsdirektiv 93/42/EØF av 14. juni 1993 om medisinsk utstyr (EFT L 169 av 12.7.1993, s. 1).
(6) Rådsdirektiv 88/378/EØF av 3. mai 1988 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om sikkerhetskrav til leketøy (EFT L 187 

av 16.7.1988, s. 1).
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VEDLEGG II

Tekniske parametrer og definisjoner som gjelder i vedlegg I og III-VII

1. Tekniske parametrer for krav til miljøvennlig utforming

Når det gjelder samsvar og kontroll med at kravene i denne forordning er oppfylt, skal parametrene nedenfor 
fastsettes ved bruk av pålitelige, nøyaktige og reproduserbare målemetoder som bygger på de nyeste allment 
anerkjente målemetodene.

a) «Lyskildens lysutbytte» (ηkilde): forholdet mellom den utsendte lysfluksen (Ф) og den effekten som kilden 
forbruker (Pkilde). Ηkilde = Ф / Pkilde Enhet: lm/W. Effekt som forbrukes av tilleggsutstyr som for eksempel 
forkoplinger, medregnes ikke i lyskildens effektforbruk.

b) «Lampens lysvedlikeholdsfaktor» (LLMF): forholdet mellom lysfluksen fra lampen på et gitt tidspunkt i 
lampens levetid og dens opprinnelige lysfluks.

c) «Lampens overlevelsesfaktor» (LSF): den andelen av det totale antallet lamper som fortsetter å lyse på et gitt 
tidspunkt under definerte forhold og definert tennsyklus.

d) «Forkoplingens virkningsgrad» (ηballast): forholdet mellom lampeeffekten (forkoplingens utgangseffekt) 
og inngangseffekten fra lampe-forkopling-kretsen med eventuelle sensorer, nettilslutninger og andre 
tilleggsbelastninger frakoplet.

e) «Kromatisitet»: en egenskap hos en fargestimulus som defineres enten ved dens kromatisitetskoordinater eller 
ved den kombinerte effekten av dens dominante eller komplementære bølgelengde og fargerenhet.

f) «Lysfluks»: en størrelse som er avledet fra strålingsfluks (strålingseffekt) ved å vurdere strålingen i forhold til 
det menneskelige øyets spektrale følsomhet.

g) «Korrelert fargetemperatur» (Tc [K]): temperaturen hos en fullstendig stråler (Plancks strålelegeme/svart 
legeme) oppfattede farge mest ligner på en gitt stimulus med samme lyshet og ved spesifiserte synsforhold.

h) «Fargegjengivelse» (Ra): en lyskildes innvirkning på hvordan gjenstanders farge oppfattes ved bevisst eller 
ubevisst sammenligning med hvordan fargen oppfattes under belysning med en referanselyskilde.

i) «Spesifikk effektiv UV-strålingseffekt»: effekten av en lampes ultrafiolette stråling i forhold til dens lysfluks 
(enhet: mW/klm).

j) «Kapslingsgrad»: et kodingssystem som angir hvor godt en kapsling beskytter mot inntrengning av støv, faste 
legemer og fukt, og som gir ytterligere opplysninger om slik beskyttelse.

2. Tekniske parametrer for veiledende referanseverdier

a) «Lampens kvikksølvinnhold»: mengden kvikksølv som finnes i lampen.

b) «Lysarmaturens vedlikeholdsfaktor» (LMF): forholdet mellom lysarmaturens virkningsgrad på et gitt tidspunkt 
og dens opprinnelige virkningsgrad.

c) «Virkningsfaktor» (UF) hos et anlegg for en referanseflate: forholdet mellom den lysfluksen som 
referanseoverflaten mottar, og den totale lysfluksen fra anleggets lamper.

3. Definisjoner

a) Med «retningsbestemt lyskilde» (DLS) menes en lyskilde der minst 80 % av lysfluksen ligger innenfor en fast 
vinkel på π sr (tilsvarer en kjegle med en romvinkel på 120°).

b) Med «lyskilde med hvitt lys» menes en lyskilde med kromatisitetskoordinater som oppfyller følgende krav:

– 0,270 < x < 0,530

– -2,3172 x2 + 2,3653 x – 0,2199 < y < – 2,3172 x2 + 2,3653 x – 0,1595
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c) Med «merkeverdi» menes en størrelse for en produktegenskap ved driftsforhold som er fastsatt i denne 
forordning eller i gjeldende standarder. Om ikke annet er angitt, er alle krav uttrykt som merkeverdier.

d) Med «nominell verdi» menes en omtrentlig mengde som brukes for å betegne eller identifisere et produkt.

e) Med «lysforurensning» menes summen av alle negative virkninger fra kunstig lys på miljøet, herunder 
virkningen av sjenerende lys.

f) Med «sjenerende lys» menes den delen av lyset fra et lysanlegg som ikke tjener det formålet som anlegget er 
utformet for. Det omfatter:

– lys som feilaktig faller utenfor området som skal belyses,

– diffust lys omkring lysanlegget,

– lysskjær på nattehimmelen, som er en lysnende effekt på nattehimmelen som skyldes direkte og indirekte 
refleksjon av stråling (synlig og ikke-synlig), og som spres av bestanddelene i atmosfæren (gassmolekyler, 
aerosoler og partikler) i observasjonsretningen.

g) Med «grunnverdi for forkoplingens virkningsgrad» (EBb) menes forholdet mellom lampens merkeeffekt 
(Plamp) og forkoplingens virkningsgrad.

 For forkoplinger til lysrør med enkel og dobbel sokkel beregnes EBbFL som følger:

 Når Plamp ≤ 5 W: EBbFL = 0,71

 Når 5 W < Plamp < 100 W: EBbFL = Plamp/(2*sqrt(Plamp/36)+38/36*Plamp +1)

 Når Plamp ≥ 100 W: EBbFL = 0,91

h) Med «ytre lampekolbe» menes en ekstra, ytre lampekolbe som ikke er nødvendig for å produsere lys, for 
eksempel en utvendig hylse som forhindrer utslipp av kvikksølv og glass til omgivelsene dersom lampen går 
i stykker. Når det skal fastslås om det finnes en ytre lampekolbe eller ikke, regnes ikke utladningsrørene i 
høyintensive utladningslamper som lampekolbe.

i) Med «forkoplingsutstyr for lyskilder» menes en eller flere komponenter mellom strømforsyningen og en 
eller flere lyskilder som kan omdanne tilførselsspenningen, begrense lampen(e)s strøm til angitt verdi, 
gi startspenning og forvarmingsstrøm, hindre kaldstart, korrigere effektfaktor eller redusere radiostøy. 
Forkoplinger, halogenomformere og transformatorer og drivere til lysemitterende dioder (LED) er eksempler 
på forkoplingsutstyr for lyskilder.

j) Med «høytrykkskvikksølv(damp)lampe» menes en høyintensiv utladningslampe der størsteparten av lyset 
produseres, direkte eller indirekte, ved stråling fra kvikksølv ved et deltrykk under drift på over 100 kilopascal.

k) Med «høytrykksnatrium(damp)lampe» menes en høyintensiv utladningslampe der lyset hovedsakelig 
produseres ved stråling fra natriumdamp ved et deltrykk under drift på cirka 10 kilopascal.

l) Med «metallhalogenlampe» menes en høyintensiv utladningslampe der lyset produseres ved stråling fra en 
blanding av metalldamp, metallhalogener og produkter fra dissosiasjonen av metallhalogener.

m) Med «elektronisk eller høyfrekvensforkopling» menes en vekselstrømsomformer som forsynes fra 
nettspenningen og inneholder stabilisatorer for start og drift av et eller flere lysrør, vanligvis ved høy frekvens.

n) Med «klar lampe» menes en høyintensiv utladningslampe med gjennomsiktig ytre kolbe eller ytre rør, som det 
lysproduserende utladningsrøret er klart synlig gjennom (for eksempel en lampe med klart glass).

_________
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VEDLEGG III

Krav til miljøvennlig utforming av lysrør og høyintensive utladningslamper samt forkoplinger og lysarmaturer 
som kan drive slike lamper

Nedenfor angis fra hvilket tidspunkt de ulike kravene til miljøvennlig utforming får anvendelse. Alle kravene får 
anvendelse sammen med senere innførte krav, med mindre de blir erstattet eller dette på annen måte blir spesifisert.

1. KRAV TIL LYSRØR UTEN INNEBYGD FORKOPLING OG TIL HØYINTENSIVE UTLADNINGSLAMPER

1.1. Krav til lampens lysutbytte

A. Krav i første fase

Ett år etter denne forordnings ikrafttredelse:

Lysrør med dobbel sokkel med diameter 16 mm og 26 mm (T5- og T8-lamper) skal ha minst de merkeverdiene 
for lysutbytte ved 25 °C som angis i tabell 1.

Dersom den nominelle effekten avviker fra den som er angitt i tabell 1, skal lampen ha det samme lysutbyttet 
som den som ligger nærmest med hensyn til effekt, unntatt T8-lamper over 50 W, som må oppnå et lysutbytte 
på 83 lm/W. Dersom den nominelle effekten ligger like nær de to nærmeste angivelsene i tabellen, skal 
lysutbyttet være den høyeste av de to verdiene. Dersom den nominelle effekten er høyere enn den høyeste 
verdien i tabellen, skal lysutbyttet være det samme som for den høyeste verdien.

Tabell 1

Laveste merkeverdier for lysutbytte for T8- og T5-lamper

T8 (26 mm Ø) T5 (16 mm Ø)
Høy virkningsgrad

T5 (16 mm Ø)
Høy ytelse

Nominell effekt 
(W)

Merkeverdi for 
lysutbytte (lm/W), 

100 t startverdi

Nominell effekt 
(W)

Merkeverdi for 
lysutbytte (lm/W), 

100 t startverdi

Nominell effekt 
(W)

Merkeverdi for 
lysutbytte (lm/W), 

100 t startverdi

15 63 14 86 24 73

18 75 21 90 39 79

25 76 28 93 49 88

30 80 35 94 54 82

36 93 80 77

38 87

58 90

70 89

Lysrør med enkel sokkel skal ha følgende merkeverdier for lysutbytte ved 25 °C.

Dersom den nominelle effekten eller lampeformen er en annen enn den som er angitt i tabell 2-5, skal lampen 
ha det samme lysutbyttet som den som ligger nærmest med hensyn til effekt og form. Dersom den nominelle 
effekten ligger like nær de to nærmeste angivelsene i tabellen, skal lysutbyttet være den høyeste av de to 
verdiene. Dersom den nominelle effekten er høyere enn den høyeste verdien i tabellen, skal lysutbyttet være 
det samme som for den høyeste verdien.
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Tabell 2

Laveste merkeverdier for lysutbytte for lysrør med enkel sokkel som drives med elektromagnetisk og 
elektronisk forkopling

Kort enkelt parallelt rør, lampesokkel 
G23 (2-stift) eller 2G7 (4-stift)

Doble parallelle rør, lampesokkel 
G24d (2-stift) eller G24q (4-stift)

Tredoble parallelle rør, lampesokkel 
GX24d (2-stift) eller GX24q (4-stift)

Nominell effekt 
(W)

Merkeverdi for 
lysutbytte (lm/W), 

100 t startverdi

Nominell effekt 
(W)

Merkeverdi for 
lysutbytte (lm/W), 

100 t startverdi

Nominell effekt 
(W)

Merkeverdi for 
lysutbytte (lm/W), 

100 t startverdi

5 50 10 60 13 69

7 57 13 69 18 67

9 67 18 67 26 66

11 82 26 66 32 75

42 76

57 75

70 74

Tabell 3

Laveste merkeverdier for lysutbytte for lysrør med enkel sokkel som drives bare med elektronisk forkopling

Firedoble parallelle rør, lampesokkel 
GX24q (4-stift)

Langt enkelt parallelt rør, 
lampesokkel 2G11 (4-stift)

Fire staver i ett plan, lampesokkel 
2G10 (4-stift)

Nominell effekt 
(W)

Merkeverdi 
for lysutbytte 
(lm/W), 100 t 

startverdi

Nominell effekt 
(W)

Merkeverdi 
for lysutbytte 
(lm/W), 100 t 

startverdi

Nominell effekt 
(W)

Merkeverdi 
for lysutbytte 
(lm/W), 100 t 

startverdi

57 75 18 67 18 61

70 74 24 75 24 71

34 82 36 78

36 81

40 83

55 82

80 75
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Tabell 4

Laveste merkeverdier for lysutbytte for lysrør med enkel sokkel med kvadratisk form eller (svært) høy 
ytelse

Enkelt rør i ett plan, lampesokkel GR8 (2-stift), GR10q 
(4-stift) eller GRY10q3 (4-stift)

Firedoble eller tredoble parallelle T5-rør, lampesokkel 2G8 
(4-stift)

Nominell effekt (W) Merkeverdi for lysutbytte 
(lm/W), 100 t startverdi Nominell effekt (W) Merkeverdi for lysutbytte 

(lm/W), 100 t startverdi

10 65 60 67

16 66 82 75

21 64 85 71

28 73 120 75

38 71

55 71

 

Tabell 5

Laveste merkeverdier for lysutbytte for sirkelformede T9- og T5-lamper

T9 sirkelformet, rørdiameter 29 mm med sokkel G10q T5 sirkelformet, rørdiameter 16 mm med sokkel 2GX13

Nominell effekt (W) Merkeverdi for lysutbytte 
(lm/W), 100 t startverdi Nominell effekt (W) Merkeverdi for lysutbytte 

(lm/W), 100 t startverdi

22 52 22 77

32 64 40 78

40 70 55 75

60 60 60 80
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Korreksjoner som gjelder både for lysrør med enkel og dobbel sokkel.

Det lysutbyttet som kreves ved 25 °C, kan i tilfellene angitt nedenfor være lavere enn det som kreves i 
tabellene ovenfor. 

Tabell 6

Prosentvise fradrag fra laveste merkeverdier for faktisk lysutbytte fra lysrør med høy fargetemperatur, god 
fargegjengivelse og/eller ytre lampekolbe

Lampeparameter Fradrag fra lysutbytte ved 25 °C

Tc ≥ 5 000 K – 10 %

95 > Ra > 90 – 20 %

Ra > 95 – 30 %

Ytre lampekolbe – 10 %

De angitte fradragene er kumulative.

Lysrør med enkel eller dobbel sokkel som ikke har sin optimale temperatur ved 25 °C, skal likevel ved sin 
optimale driftstemperatur oppfylle de kravene til lysutbytte som angis i ovennevnte tabeller.

B.  Krav i annen fase

Tre år etter denne forordnings ikrafttredelse får følgende krav til lysutbytte anvendelse på lysrør uten 
innebygd forkopling og for høyintensive utladningslamper.

Lysrør med dobbel sokkel

De kravene som i første fase får anvendelse på lysrør med dobbel sokkel med 26 mm diameter (T8), får 
anvendelse på alle lysrør med dobbel sokkel med andre diametere enn dem som omfattes av første fase.

Disse lampene skal oppfylle minstekravene til den T8-lampen som ligger nærmest med hensyn til effekt. 
Dersom den nominelle effekten er høyere enn den høyeste verdien i tabellen, skal lysutbyttet være det 
samme som for den høyeste verdien.

Korreksjonene fastsatt for første fase (tabell 6) får fortsatt anvendelse.

Høyintensive utladningslamper

Lamper med Tc ≥ 5 000 K eller med ytre lampekolbe skal oppfylle minst 90 % av gjeldende krav til lysutbytte 
i tabell 7, 8 og 9.

Høytrykksnatriumlamper med Ra ≤ 60 skal ha minst den merkeverdien for lysutbytte som angis i tabell 7:

Tabell 7

Laveste merkeverdier for lysutbytte for høytrykksnatriumlamper

Nominell effekt [W] Merkeverdi for lampens lysutbytte 
[lm/W] — klare lamper

Merkeverdi for lampens lysutbytte 
[lm/W] — matte lamper

W ≤ 45 ≥ 60 ≥ 60

45 < W ≤ 55 ≥ 80 ≥ 70

55 < W ≤ 75 ≥ 90 ≥ 80

75 < W ≤ 105 ≥ 100 ≥ 95

105 < W ≤ 155 ≥ 110 ≥ 105

155 < W ≤ 255 ≥ 125 ≥ 115

255 < W ≤ 605 ≥ 135 ≥ 130

Kravene i tabell 7 skal gjelde for oppgraderte (retrofit) høytrykksnatriumlamper som er laget for bruk med 
forkoplingsutstyr for høytrykkskvikksølvlamper, først seks år etter denne forordnings ikrafttredelse.
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Metallhalogenlamper med Ra ≤ 80 og høytrykksnatriumlamper med Ra > 60 skal ha minst den merkeverdien 
for lysutbytte som angis i tabell 8:

Tabell 8

Laveste merkeverdier for lysutbytte for metallhalogenlamper

Nominell effekt [W] Merkeverdi for lampens lysutbytte 
[lm/W] — klare lamper

Merkeverdi for lampens lysutbytte 
[lm/W] — matte lamper

W ≤ 55 ≥ 60 ≥ 60

55 < W ≤ 75 ≥ 75 ≥ 70

75 < W ≤ 105 ≥ 80 ≥ 75

105 < W ≤ 155 ≥ 80 ≥ 75

155 < W ≤ 255 ≥ 80 ≥ 75

255 < W ≤ 405 ≥ 85 ≥ 75

Seks år etter denne forordnings ikrafttredelse skal andre høyintensive utladningslamper ha minst den 
merkeverdien for lysutbytte som angis i tabell 9:

Tabell 9

Laveste merkeverdier for lysutbytte for andre høyintensive utladningslamper

Nominell effekt [W] Merkeverdi for lampens lysutbytte [lm/W]

W ≤ 40 50

40 < W ≤ 50 55

50 < W ≤ 70 65

70 < W ≤ 125 70

125 < W 75

C.  Krav i tredje fase

Åtte år etter denne forordnings ikrafttredelse:

Lysrør uten innebygd forkopling skal utformes for bruk med forkoplinger i minst energieffektivitetsklasse A2 
i samsvar med vedlegg III nr. 2.2.

Metallhalogenlamper skal ha minst den merkeverdien for lysutbytte som angis i tabell 10:

Tabell 10

Laveste merkeverdier for lysutbytte for metallhalogenlamper (tredje fase)

Nominell effekt (W) Merkeverdi for lampens lysutbytte 
(lm/W) — klare lamper

Merkeverdi for lampens lysutbytte 
[lm/W] — matte lamper

W ≤ 55 ≥ 70 ≥ 65

55 < W ≤ 75 ≥ 80 ≥ 75

75 < W ≤ 105 ≥ 85 ≥ 80

105 < W ≤ 155 ≥ 85 ≥ 80

155 < W ≤ 255 ≥ 85 ≥ 80

255 < W ≤ 405 ≥ 90 ≥ 85

Lamper med Tc ≥ 5 000 K eller med ytre lampekolbe skal oppfylle minst 90 % av gjeldende krav til lysutbytte 
i tabell 7, 8 og 9.
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1.2.  Krav til lampens ytelse

A.  Krav i første fase

Ett år etter denne forordnings ikrafttredelse:

Lysrør uten innebygd forkopling som omfattes av kravene i nr. 1.1. A i vedlegg III, skal ha en 
fargegjengivelsesindeks (Ra) på minst 80.

B.  Krav i annen fase

Tre år etter denne forordnings ikrafttredelse:

Lysrør uten innebygd forkopling skal ha en fargegjengivelsesindeks (Ra) på minst 80. De skal ha minst de 
lysvedlikeholdsfaktorene som angis i tabell 11:

Tabell 11

Lampens lysvedlikeholdsfaktorer for lysrør, enkel eller dobbel sokkel — fase 2

Lampens lysvedlikeholdsfaktor Brenntid i timer

Lampetyper 2 000 4 000 8 000 16 000

Lysrør med dobbel sokkel som brukes med 
forkoplinger som ikke er høyfrekvente

0,95 0,92 0,90 —

Lysrør med dobbel sokkel med høyfrekvent 
forkopling med varmstart

0,97 0,95 0,92 0,90

Lysrør med enkel sokkel som brukes med 
forkoplinger som ikke er høyfrekvente

0,95 0,90 0,80 —

Lysrør med enkel sokkel med høyfrekvent forkopling 
med varmstart

0,97 0,90 0,80 —

Lysrør uten innebygd forkopling skal ha minst de overlevelsesfaktorene som angis i tabell 12:

Tabell 12

Lampens overlevelsesfaktorer, lysrør med enkel eller dobbel sokkel — fase 2

Lampens overlevelsesfaktor Brenntid i timer

Lampetyper 2 000 4 000 8 000 16 000

Lysrør med dobbel sokkel som brukes med 
forkoplinger som ikke er høyfrekvente

0,99 0,97 0,90 —

Lysrør med dobbel sokkel med høyfrekvent 
forkopling med varmstart

0,99 0,97 0,92 0,90

Lysrør med enkel sokkel som brukes med 
forkoplinger som ikke er høyfrekvente

0,95 0,92 0,50 —

Lysrør med enkel sokkel med høyfrekvent forkopling 
med varmstart

0,95 0,90 0,87 —
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Høytrykksnatriumlamper skal ha minst de lysvedlikeholdsfaktorene og overlevelsesfaktorene som angis i 
tabell 13:

Tabell 13

Lampens lysvedlikeholdsfaktorer og lampens overlevelsesfaktorer for høytrykksnatriumlamper — fase 2

Brenntid i timer Lampens lysvedlikeholdsfaktor Lampens overlevelsesfaktor

12 000 (P ≤ 75 W) > 0,80 > 0,90

16 000 (P > 75 W) > 0,85 > 0,90

C.  Krav i tredje fase

Åtte år etter denne forordnings ikrafttredelse:

Metallhalogenlamper skal ha minst de lysvedlikeholdsfaktorene og overlevelsesfaktorene som angis i 
tabell 14:

Tabell 14

Lampens lysvedlikeholdsfaktorer og lampens overlevelsesfaktorer for metallhalogenlamper — fase 3

Brenntid i timer Lampens lysvedlikeholdsfaktor Lampens overlevelsesfaktor

12 000 > 0,80 > 0,80

1.3.  Krav til produktinformasjon om lamper

Ett år etter denne forordnings ikrafttredelse skal produsentene stille minst følgende opplysninger til rådighet på 
fritt tilgjengelige nettsteder og på andre måter som de anser som hensiktsmessig, for alle deres typer lysrør uten 
innebygd forkopling og alle deres typer høyintensive utladningslamper. Disse opplysningene skal også finnes 
i den tekniske dokumentasjonen som utarbeides med henblikk på samsvarsvurdering i henhold til artikkel 8 i 
direktiv 2005/32/EF.

a) Lampens nominelle effekt og merkeeffekt.

b) Lampens nominelle effekt og merkeverdi for lysfluks.

c) Merkeverdi for lampens lysutbytte ved 100 t under standardforhold (ved 25 °C, for T5-lamper ved 35 °C). 
For lysrør som kan drives både med 50 Hz (nettfrekvens) (når det er relevant), og med høyfrekvens (> 50 Hz) 
(når det er relevant), for den samme merkeverdien for lysfluks i alle tilfellene, skal det for høyfrekvensdrift 
angis kalibreringsstrømmen ved prøvingsforholdene og/eller merkespenningen for høyfrekvensgeneratoren 
med motstanden. Det skal framgå tydelig at den effekten som opptas i tilleggsutstyr, som for eksempel 
forkoplinger, ikke medregnes i lyskildens effektforbruk.

d) Merkeverdi for lampens lysvedlikeholdsfaktor ved 2 000 t, 4 000 t, 6 000 t, 8 000 t, 12 000 t, 16 000 t og 
20 000 t (bare opptil 8 000 t for nye lamper på markedet som det ennå ikke finnes data til), med angivelse av 
hvilken driftsmåte som ble benyttet ved prøvingen, dersom lampen kan drives både med 50 Hz og med høy 
frekvens.

e) Merkeverdi for lampens overlevelsesfaktor ved 2 000 t, 4 000 t, 6 000 t, 8 000 t, 12 000 t, 16 000 t og 20 000 t 
(bare opp til 8 000 t for nye lamper på markedet som det ennå ikke finnes data til), med angivelse av hvilken 
driftsmåte som ble benyttet ved prøvingen, dersom lampen kan drives både med 50 Hz og med høy frekvens.
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f) Lampens kvikksølvinnhold i X,X mg.

g) Lampens fargegjengivelsesindeks (Ra).

h) Lampens fargetemperatur.

i) Omgivelsestemperaturen som lampen er beregnet på å avgi sin høyeste lysfluks i. Dersom lampen ikke har 
et lysutbytte på minst 90 % av kravet i nr. 1.1 i vedlegg III ved en omgivelsestemperatur på 25 °C (100 % for 
T5-lamper), skal det angis at lampen ikke er egnet for innendørs bruk ved normal romtemperatur.

2. KRAV TIL FORKOPLINGER TIL LYSRØR UTEN INNEBYGD FORKOPLING OG FORKOPLINGER TIL 
HØYINTENSIVE UTLADNINGSLAMPER

2.1. Krav til energiytelse for forkoplinger

Forkoplinger med flere effektnivåer (multiwatt) skal oppfylle kravene angitt nedenfor for hvert effektnivå de 
fungerer på.

A. Krav i første fase

Ett år etter denne forordnings ikrafttredelse:

Energieffektivitetsindeksen skal være minst klasse B2 for forkoplinger omfattet av tabell 17 i vedlegg III 
nr. 2.2, A3 for forkoplinger omfattet av tabell 18, og A1 for dimbare forkoplinger omfattet av tabell 19.

Ved dimmet innstilling som tilsvarer 25 % av lampens lysfluks, skal inngangseffekten (Pin) fra lampe-
forkopling-kretsen ikke overstige

Pin < 50 % * PLrated/ηballast

der PLrated er lampens merkeeffekt og ηballast er laveste tillatte energieffektivitet for de respektive EEI-
klassene.

Effektforbruket til lysrørenes forkoplinger skal ikke overstige 1,0 W når lampen ikke avgir noe lys under 
normale driftsforhold, og når andre eventuelt tilsluttede komponenter (nettverkstilkoplinger, sensorer osv.), 
er frakoplet. Dersom de ikke kan frakoples, skal effekten deres måles og trekkes fra resultatet.

B. Krav i annen fase

Tre år etter at gjennomføringstiltaket har trådt i kraft:

Forkoplinger til høyintensive utladningslamper skal ha den virkningsgraden som er beskrevet i tabell 15.

Tabell 15

Minste virkningsgrad for forkoplinger til høyintensive utladningslamper — fase 2

Nominell effekt (P)
W

Forkoplingens minste virkningsgrad (ηballast)
%

P ≤ 30 65

30 < P ≤ 75 75

75 < P ≤ 105 80

105 < P ≤ 405 85

P > 405 90
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Effektforbruket til forkoplinger som brukes til lysrør uten innebygd forkopling, skal ikke overstige 0,5 W når 
lampen ikke avgir noe lys under normale driftsforhold. Dette kravet skal gjelde for forkoplinger når andre 
eventuelt tilsluttede komponenter (nettverkstilkoplinger, sensorer osv.), er frakoplet. Dersom de ikke kan 
frakoples, skal effekten deres måles og trekkes fra resultatet.

C. Krav i tredje fase

Åtte år etter denne forordnings ikrafttredelse:

Forkoplinger til lysrør uten innebygd forkopling skal ha følgende virkningsgrad: 

ηballast ≥ EBbFL

der EBbFL er definert i vedlegg II nr. 3 bokstav g).

Forkoplinger til høyintensive utladningslamper skal ha den virkningsgraden som er beskrevet i tabell 16.

Tabell 16

Minste virkningsgrad for forkoplinger til høyintensive utladningslamper — fase 3

Nominell effekt (P)
W

Forkoplingens minste virkningsgrad (ηballast)
%

P ≤ 30 78

30 < P ≤ 75 85

75 < P ≤ 105 87

105 < P ≤ 405 90

P > 405 92

2.2. Krav til produktinformasjon om forkoplinger

Produsenter av forkoplinger skal stille minst følgende opplysninger til rådighet på fritt tilgjengelige nettsteder 
og på andre måter som de anser som hensiktsmessig, for alle deres typer forkoplinger. Opplysningene skal 
også være angitt på en tydelig og varig måte på forkoplingen. De skal også finnes i den tekniske dokumentasjon 
som utarbeides med henblikk på samsvarsvurdering i henhold til artikkel 8 i direktiv 2005/32/EF.

A. Krav i første fase

Ett år etter denne forordnings ikrafttredelse:

Forkoplinger til lysrør skal klassifiseres i henhold til energieffektivitetsindeksen (EEI) som beskrevet 
nedenfor.

«Energieffektivitetsindeks» (EEI) er et klassifiseringssystem for forkoplinger til lysrør uten innebygde 
forkoplinger, som bygger på grenseverdier for virkningsgrad. Klassene for ikke-dimbare forkoplinger er (i 
synkende rekkefølge av virkningsgrad) A2 BAT, A2, A3, B1, B2, og for dimbare forkoplinger A1 BAT og 
A1.

Tabell 17 inneholder EEI-klassene for forkoplinger som er beregnet på drift av lampene angitt i tabellen, 
eller av andre lamper som drives med de samme forkoplingene som lampene i tabellen (dvs. der data for 
referanseforkoplingen er de samme). 
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Tabell 17

Krav til energieffektivitetsindeks for ikke-dimbare forkoplinger til lysrør

LAMPEDATA
FORKOPLINGENS VIRKNINGSGRAD (Plamp/Pinput)

Ikke-dimbar

Lampetype 

Nominell 
effekt ILCOS-KODE

Merkeeffekt/
typisk effekt A2 BAT A2 A3 B1 B2

50 Hz HF

W W W

T8 15 FD-15-E-G13-26/450 15 13,5 87,8 % 84,4 % 75,0 % 67,9 % 62,0 %

T8 18 FD-18-E-G13-26/600 18 16 87,7 % 84,2 % 76,2 % 71,3 % 65,8 %

T8 30 FD-30-E-G13-26/900 30 24 82,1 % 77,4 % 72,7 % 79,2 % 75,0 %

T8 36 FD-36-E-G13-26/1200 36 32 91,4 % 88,9 % 84,2 % 83,4 % 79,5 %

T8 38 FD-38-E-G13-26/1050 38,5 32 87,7 % 84,2 % 80,0 % 84,1 % 80,4 %

T8 58 FD-58-E-G13-26/1500 58 50 93,0 % 90,9 % 84,7 % 86,1 % 82,2 %

T8 70 FD-70-E-G13-26/1800 69,5 60 90,9 % 88,2 % 83,3 % 86,3 % 83,1 %

TC-L 18 FSD-18-E-2G11 18 16 87,7 % 84,2 % 76,2 % 71,3 % 65,8 %

TC-L 24 FSD-24-E-2G11 24 22 90,7 % 88,0 % 81,5 % 76,0 % 71,3 %

TC-L 36 FSD-36-E-2G11 36 32 91,4 % 88,9 % 84,2 % 83,4 % 79,5 %

TCF 18 FSS-18-E-2G10 18 16 87,7 % 84,2 % 76,2 % 71,3 % 65,8 %

TCF 24 FSS-24-E-2G10 24 22 90,7 % 88,0 % 81,5 % 76,0 % 71,3 %

TCF 36 FSS-36-E-2G10 36 32 91,4 % 88,9 % 84,2 % 83,4 % 79,5 %

TC-D / DE 10 FSQ-10-E-G24q=1
FSQ-10-I-G24d=1

10 9,5 89,4 % 86,4 % 73,1 % 67,9 % 59,4 %

TC-D / DE 13 FSQ-13-E-G24q=1
FSQ-13-I-G24d=1

13 12,5 91,7 % 89,3 % 78,1 % 72,6 % 65,0 %

TC-D / DE 18 FSQ-18-E-G24q=2
FSQ-18-I-G24d=2

18 16,5 89,8 % 86,8 % 78,6 % 71,3 % 65,8 %

TC-D / DE 26 FSQ-26-E-G24q=1
FSQ-26-I-G24d=1

26 24 91,4 % 88,9 % 82,8 % 77,2 % 72,6 %

TC-T / TE 13 FSM-13-E-GX24q=1
FSM-13-I-GX24d=1

13 12,5 91,7 % 89,3 % 78,1 % 72,6 % 65,0 %

TC-T / TE 18 FSM-18-E-GX24q=2
FSM-18-I-GX24d=2

18 16,5 89,8 % 86,8 % 78,6 % 71,3 % 65,8 %

TC-T / TC-TE 26 FSM-26-E-GX24q=3
FSM-26-I-GX24d=3

26,5 24 91,4 % 88,9 % 82,8 % 77,5 % 73,0 %

TC-DD / DDE 10 FSS-10-E-GR10q
FSS-10-L/P/H-GR10q

10,5 9,5 86,4 % 82,6 % 70,4 % 68,8 % 60,5 %

TC-DD / DDE 16 FSS-16-E-GR10q
FSS-16-I-GR10q
FSS-10-L/P/H-GR10q

16 15 87,0 % 83,3 % 75,0 % 72,4 % 66,1 %

TC-DD / DDE 21 FSS-21-E-GR10q
FSS-21-I-GR10q
FSS-21-L/P/H-GR10q

21 19 89,4 % 86,4 % 79,2 % 73,9 % 68,8 %

TC-DD / DDE 28 FSS-28-E-GR10q
FSS-28-I-GR10q
FSS-28-L/P/H-GR10q

28 26 89,7 % 86,7 % 81,3 % 78,2 % 73,9 %

TC-DD / DDE 38 FSS-38-E-GR10q
FSS-38-L/P/H-GR10q

38,5 36 92,3 % 90,0 % 85,7 % 84,1 % 80,4 %
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TC 5 FSD-5-I-G23
FSD-5-E-2G7

5,4 5 72,7 % 66,7 % 58,8 % 49,3 % 41,4 %

TC 7 FSD-7-I-G23
FSD-7-E-2G7

7,1 6,5 77,6 % 72,2 % 65,0 % 55,7 % 47,8 %

TC 9 FSD-9-I-G23
FSD-9-E-2G7

8,7 8 78,0 % 72,7 % 66,7 % 60,3 % 52,6 %

TC 11 FSD-11-I-G23
FSD-11-E-2G7

11,8 11 83,0 % 78,6 % 73,3 % 66,7 % 59,6 %

T5 4 FD-4-E-G5-16/150 4,5 3,6 64,9 % 58,1 % 50,0 % 45,0 % 37,2 %

T5 6 FD-6-E-G5-16/225 6 5,4 71,3 % 65,1 % 58,1 % 51,8 % 43,8 %

T5 8 FD-8-E-G5-16/300 7,1 7,5 69,9 % 63,6 % 58,6 % 48,9 % 42,7 %

T5 13 FD-13-E-G5-16/525 13 12,8 84,2 % 80,0 % 75,3 % 72,6 % 65,0 %

T9-C 22 FSC-22-E-G10q-29/200 22 19 89,4 % 86,4 % 79,2 % 74,6 % 69,7 %

T9-C 32 FSC-32-E-G10q-29/300 32 30 88,9 % 85,7 % 81,1 % 80,0 % 76,0 %

T9-C 40 FSC-40-E-G10q-29/400 40 32 89,5 % 86,5 % 82,1 % 82,6 % 79,2 %

T2 6 FDH-6-L/P-W4.3x8.5d-7/220 5 72,7 % 66,7 % 58,8 %

T2 8 FDH-8-L/P-W4.3x8.5d-7/320 7,8 76,5 % 70,9 % 65,0 %

T2 11 FDH-11-L/P-W4.3x8.5d-7/420 10,8 81,8 % 77,1 % 72,0 %

T2 13 FDH-13-L/P-W4.3x8.5d-7/520 13,3 84,7 % 80,6 % 76,0 %

T2 21 FDH-21-L/P-W4.3x8.5d-7/ 21 88,9 % 85,7 % 79,2 %

T2 23 FDH-23-L/P-W4.3x8.5d-7/ 23 89,8 % 86,8 % 80,7 %

T5-E 14 FDH-14-G5-L/P-16/550 13,7 84,7 % 80,6 % 72,1 %

T5-E 21 FDH-21-G5-L/P-16/850 20,7 89,3 % 86,3 % 79,6 %

T5-E 24 FDH-24-G5-L/P-16/550 22,5 89,6 % 86,5 % 80,4 %

T5-E 28 FDH-28-G5-L/P-16/1150 27,8 89,8 % 86,9 % 81,8 %

T5-E 35 FDH-35-G5-L/P-16/1450 34,7 91,5 % 89,0 % 82,6 %

T5-E 39 FDH-39-G5-L/P-16/850 38 91,0 % 88,4 % 82,6 %

T5-E 49 FDH-49-G5-L/P-16/1450 49,3 91,6 % 89,2 % 84,6 %

T5-E 54 FDH-54-G5-L/P-16/1150 53,8 92,0 % 89,7 % 85,4 %

T5-E 80 FDH-80-G5-L/P-16/1150 80 93,0 % 90,9 % 87,0 %

T5-E 95 FDH-95-G5-L/P-16/1150 95 92,7 % 90,5 % 84,1 %

T5-E 120 FDH-120-G5-L/P-16/1450 120 92,5 % 90,2 % 84,5 %

T5-C 22 FSCH-22-L/P-2GX13-16/225 22,3 88,1 % 84,8 % 78,8 %

T5-C 40 FSCH-40-L/P-2GX13-16/300 39,9 91,4 % 88,9 % 83,3 %

T5-C 55 FSCH-55-L/P-2GX13-16/300 55 92,4 % 90,2 % 84,6 %

T5-C 60 FSCH-60-L/P-2GX13-16/375 60 93,0 % 90,9 % 85,7 %

TC-LE 40 FSDH-40-L/P-2G11 40 91,4 % 88,9 % 83,3 %

TC-LE 55 FSDH-55-L/P-2G11 55 92,4 % 90,2 % 84,6 %

TC-LE 80 FSDH-80-L/P-2G11 80 93,0 % 90,9 % 87,0 %

TC-TE 32 FSMH-32-L/P-2GX24q=3 32 91,4 % 88,9 % 82,1 %

TC-TE 42 FSMH-42-L/P-2GX24q=4 43 93,5 % 91,5 % 86,0 %

TC-TE 57 FSM6H-57-L/P-2GX24q=5
FSM8H-57-L/P-2GX24q=5

56 91,4 % 88,9 % 83,6 %

TC-TE 70 FSM6H-70-L/P-2GX24q=6
FSM8H-70-L/P-2GX24q=6

70 93,0 % 90,9 % 85,4 %

TC-TE 60 FSM6H-60-L/P-2G8=1 63 92,3 % 90,0 % 84,0 %

TC-TE 62 FSM8H-62-L/P-2G8=2 62 92,2 % 89,9 % 83,8 %

TC-TE 82 FSM8H-82-L/P-2G8=2 82 92,4 % 90,1 % 83,7 %

TC-TE 85 FSM6H-85-L/P-2G8=1 87 92,8 % 90,6 % 84,5 %

TC-TE 120 FSM6H-120-L/P-2G8=1
FSM8H-120-L/P-2G8=1

122 92,6 % 90,4 % 84,7 %

TC-DD 55 FSSH-55-L/P-GR10q 55 92,4 % 90,2 % 84,6 %
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Dessuten skal ikke-dimbare forkoplinger som ikke er oppført i tabell 17, tildeles en EEI i henhold til deres 
effektivitet som beskrevet i tabell 18:

Tabell 18

Krav til energieffektivitetsindeks for ikke-dimbare forkoplinger til lysrør som ikke er oppført i tabell 17

ηballast Energieffektivitetsindeks 

≥ 0,94 * EBbFL A3

≥ EBbFL A2

≥ 1-0,75*(1-EBbFL) A2 BAT

der EBbFL er definert i vedlegg II nr. 3 bokstav g).

Dessuten tildeles dimbare forkoplinger til lysrør EEI-klasser i henhold til den klassen som forkoplingen 
tilhører når den drives på 100 % lysfluks, som beskrevet i tabell 19.

Tabell 19

Krav til energieffektivitetsindeks for dimbare forkoplinger til lysrør

Klasse ved 100 % lysfluks Energieffektivitetsindeks for dimbare forkoplinger

A3 A1

A2 A1 BAT

Forkoplinger med flere effektnivåer skal enten klassifiseres etter deres laveste (dårligste) virkningsgrad, eller 
det skal angis en relevant klasse for hver lampe som forkoplingen driver.

B. Krav i annen fase

Tre år etter denne forordnings ikrafttredelse:

For forkoplinger til høyintensive utladningslamper skal forkoplingens virkningsgrad som definert i 
vedlegg II nr. 1 bokstav d) angis.

3. KRAV TIL LYSARMATURER TIL LYSRØR UTEN INNEBYGD FORKOPLING OG TIL LYSARMATURER 
TIL HØYINTENSIVE UTLADNINGSLAMPER

3.1. Krav til energiytelse for lysarmaturer

A. Krav i første fase

Ett år etter denne forordnings ikrafttredelse:

Effektforbruket i lysarmaturer til lysrør uten innebygd forkopling skal ikke være større enn summen av 
effektforbruket i de innebygde forkoplingene når lampene som de normalt driver, ikke avgir noe lys, og når 
andre eventuelt tilsluttede komponenter (nettverkstilkoplinger, sensorer osv.) er frakoplet. Dersom de ikke 
kan frakoples, skal effekten deres måles og trekkes fra resultatet.
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B. Krav i annen fase

Tre år etter denne forordnings ikrafttredelse:

Lysarmaturer til lysrør uten innebygd forkopling og til høyintensive utladningslamper skal være forenlige 
med forkoplinger som oppfyller kravene i tredje fase, unntatt lysarmaturer med kapslingsgrad IP4X eller 
høyere.

Effektforbruket i lysarmaturer til høyintensive utladningslamper skal ikke være større enn summen av 
effektforbruket i de innebygde forkoplingene når lampene som de normalt driver, ikke avgir noe lys, og når 
andre eventuelt tilsluttede komponenter (nettverkstilkoplinger, sensorer osv.) er frakoplet. Dersom de ikke 
kan frakoples, skal effekten deres måles og trekkes fra resultatet.

C. Krav i tredje fase

Åtte år etter denne forordnings ikrafttredelse:

Alle lysarmaturer til lysrør uten innebygd forkopling og til høyintensive utladningslamper skal være 
forenlige med forkoplinger som oppfyller kravene i tredje fase.

3.2. Krav til produktinformasjon om lysarmaturer

A. Krav i første fase

18 måneder etter denne forordnings ikrafttredelse:

Produsenter av lysarmaturer til lysrør uten innebygd forkopling og med en total lysfluks på over 2 000 lumen 
skal stille minst følgende opplysninger til rådighet på fritt tilgjengelige nettsteder og på andre måter som 
de anser som hensiktsmessig, for alle deres lysarmaturmodeller. Disse opplysningene skal også finnes i 
den tekniske dokumentasjon som utarbeides med henblikk på samsvarsvurdering i henhold til artikkel 8 i 
direktiv 2005/32/EF:

a) dersom lysarmaturen bringes i omsetning sammen med forkoplingen, opplysninger om forkoplingens 
virkningsgrad i samsvar med nr. 2.2 i vedlegg III i henhold til forkoplingsprodusentens data,

b) dersom lysarmaturen bringes i omsetning sammen med lampen, lampens lysutbytte (lm/W) i henhold til 
lampeprodusentens data,

c) dersom verken forkoplingen eller lampen bringes i omsetning sammen med lysarmaturen, skal 
produsentens kataloger inneholde informasjon om hvilke typer lamper eller forkoplinger som er 
forenlige med lysarmaturen (for eksempel lampenes ILCOS-kode),

d) vedlikeholdsinstruks for å sikre at lysarmaturen i størst mulig grad bevarer den opprinnelige kvaliteten 
gjennom hele sin levetid,

e) demonteringsinstruks.

B. Krav i annen fase

Tre år etter denne forordnings ikrafttredelse:

Opplysningskravene i første fase skal også gjelde for lysarmaturer til høyintensive utladningslamper med 
total lysfluks over 2 000 lumen. Dessuten skal det for alle lysarmaturer til høyintensive utladningslamper 
angis at de er utformet for enten klare og/eller matte lamper, som omhandlet i vedlegg II.

_________
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VEDLEGG IV

Framgangsmåte for verifisering for markedstilsynsformål

Når medlemsstatenes myndigheter foretar kontroller i forbindelse med markedstilsynet nevnt i artikkel 3 nr. 2 i 
direktiv 2005/32/EF, skal de anvende følgende framgangsmåte for verifisering med hensyn til kravene fastsatt i 
vedlegg III.

For lamper

Medlemsstatenes myndigheter skal utføre prøvinger av et prøveparti på minst 20 tilfeldig valgte lamper av samme 
modell og fra samme produsent.

Partiet skal anses for å være i samsvar med de gjeldende bestemmelsene fastsatt i vedlegg III del 1 til denne forordning 
dersom gjennomsnittsresultatene for partiet ikke avviker fra angitte grenseverdier, terskelverdier eller fastsatte verdier 
med mer enn 10 %.

I motsatt fall skal modellen anses for ikke å være i samsvar.

For forkoplinger og lysarmaturer

Medlemsstatenes myndigheter skal prøve bare én enhet.

Modellen skal anses for å være i samsvar med de gjeldende bestemmelsene fastsatt i del 2 og 3 i vedlegg III til denne 
forordning dersom resultatene ikke overstiger grenseverdiene.

I motsatt fall skal tre nye enheter prøves. Modellen skal anses for å være i samsvar med denne forordning dersom 
gjennomsnittet av resultatene fra de tre siste prøvingene ikke overstiger grenseverdiene.

I motsatt fall skal modellen anses for ikke å være i samsvar.

_________
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VEDLEGG V

Veiledende referanseverdier for lysrør og høyintensive utladningslamper

(til orientering)

På tidspunktet for vedtakelse av denne forordning ble følgende utpekt som beste tilgjengelige teknologi på markedet 
for de berørte produktene.

1. Lampers lysutbytte og levetid

For lysrør med enkel og dobbel sokkel er referanseverdiene de beste verdiene som angis i tabellene i del 1.1 og 1.2 
i vedlegg III.

For høyintensive utladningslamper

Metallhalogenlamper (klare og matte):

Tabell 20

Veiledende merkeverdier for lysutbytte og ytelse for metallhalogenlamper (referansenivå)

Ra ≥ 80 80 > Ra ≥ 60

Nominell effekt [W] Merkeverdi for lampens lysutbytte 
[lm/W]

Merkeverdi for lampens lysutbytte 
[lm/W]

W ≤ 55 ≥ 80 ≥ 95

55 < W ≤ 75 ≥ 90 ≥ 113

75 < W ≤ 105 ≥ 90 ≥ 116

105 < W ≤ 155 ≥ 98 ≥ 117

155 < W ≤ 255 ≥ 105

255 < W ≤ 405 ≥ 105

Brenntid i timer Lampens lysvedlikeholdsfaktor Lampens overlevelsesfaktor

12 000 > 0,80 > 0,80

Høytrykksnatriumlamper (klare og matte):

Tabell 21

Veiledende merkeverdier for lysutbytte og ytelse for høytrykksnatriumlamper (referansenivå)

Nominell effekt [W] Merkeverdi for lampens lysutbytte [lm/W]

W ≤ 55 ≥ 88

55 < W ≤ 75 ≥ 91

75 < W ≤ 105 ≥ 107

105 < W ≤ 155 ≥ 110

155 < W ≤ 255 ≥ 128

255 < W ≤ 405 ≥ 138

Brenntid i timer Lampens lysvedlikeholdsfaktor Lampens overlevelsesfaktor

16 000 > 0,94 > 0,92
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2. Lampers kvikksølvinnhold

De energieffektive lysrørene med lavest kvikksølvinnhold skal ikke inneholde mer enn 1,4 mg kvikksølv, og 
energieffektive høyintensive utladningslamper med det laveste kvikksølvinnholdet skal ikke inneholde mer enn 
12 mg kvikksølv.

3. Forkoplingers ytelse

For bruk der lysdimming er en fordel, er referanseverdiene som følger:

Forkoplinger til lysrør med energieffektivitetsindeks A1 BAT med trinnløs lysdimming ned til 10 % av lysfluksen.

Forkoplinger til dimbare høyintensive utladningslamper som kan dimmes til 40 % av lysfluksen, med en 
virkningsgrad for forkoplingen på 0,9 (beste kjente resultat, de faktiske dimmingsmulighetene kan være avhengig 
av hvilken type høyintensiv utladningslampe som brukes sammen med forkoplingen).

4. Produktinformasjon om lysarmaturer

I tillegg til det som kreves i vedlegg III nr. 3.2, stilles følgende produktopplysninger om referanseverdier 
for lysarmaturer til rådighet på fritt tilgjengelige nettsteder og på andre måter som produsentene anser som 
hensiktsmessig.

Lysarmaturens CEN-fluks-kode, eller fullstendige fotometriske data.

________
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VEDLEGG VI

Veiledende referanseverdier for produkter beregnet på kontorbelysning

(til orientering)

På tidspunktet for vedtakelse av denne forordning ble følgende utpekt som beste tilgjengelige teknologi på markedet 
for de berørte produktene.

1. REFERANSEVERDIER FOR LAMPER

1.1. Lampers ytelse

Lampene har et lysutbytte som er i samsvar med vedlegg V.

Disse lampene har de lysvedlikeholdsfaktorene (LLMF) og overlevelsesfaktorene (LSF) som angis i tabell 22:

Tabell 22

Veiledende LLMF og LSF for lamper til kontorbelysning (referansenivå)

Brenntid i timer 2 000 4 000 8 000 16 000

LLMF 0,97 0,93 0,90 0,90

LSF 0,99 0,99 0,98 0,93

Disse lampene kan dessuten dimmes til 10 % eller mindre av lysfluksen.

1.2. Produktinformasjon om lamper

Følgende opplysninger om lamper stilles til rådighet på fritt tilgjengelige nettsteder og på andre måter som 
produsentene anser som hensiktsmessig.

De opplysningene som kreves i henhold til vedlegg III nr. 1.3, når det er relevant.

2. REFERANSEVERDIER FOR FORKOPLINGSUTSTYR FOR LYSKILDER

2.1. Ytelse til forkoplingsutstyr for lyskilder

Forkoplinger til lysrør har en energieffektivitetsindeks på minst A1 (BAT) i samsvar med vedlegg III nr. 2.2 og 
kan dimmes.

Forkoplinger til høyintensive utladningslamper har en virkningsgrad på 88 % (≤ 100 W lampeeffekt) og ellers 
90 %, og kan dimmes dersom summen av lampeeffekten som en forkopling bruker, er over 50 W.

Alle andre typer forkoplingsutstyr for lyskilder har en virkningsgrad på 88 % (≤ 100 W inngangseffekt) og 
ellers 90 %, når den måles i samsvar med gjeldende målestandarder, og kan dimmes for lamper med en samlet 
inngangseffekt på over 55 W.

2.2. Produktinformasjon om forkoplingsutstyr for lyskilder

Følgende opplysninger om forkoplingsutstyr for lyskilder stilles til rådighet på fritt tilgjengelige nettsteder på 
andre måter som produsentene anser som hensiktsmessig.

Opplysninger om forkoplingens virkningsgrad eller om anvendt type forkoplingsutstyr for lyskilder.

3. REFERANSEVERDIER FOR LYSARMATURER

3.1. Lysarmaturens ytelse

Lysarmaturer har en vedlikeholdsfaktor på LMF > 0,95 i et kontormiljø med normal forurensning og en 
rengjøringssyklus på fire år.

Lysarmaturer med lysrør eller høyintensive utladningslamper er forenlige med minst én lampetype som 
overholder referanseverdiene i vedlegg V.
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Slike lysarmaturer er dessuten forenlige med lysstyringssystemer med følgende egenskaper:

– detektering av tilstedeværelse,

– lysfølsom lysdimming (ved variasjon i dagslys og/eller et roms refleksjonsgrad),

– lysdimming som følger endringer i belysningskrav (i løpet av en arbeidsdag, over en lengre periode eller på 
grunn av funksjonsendringer),

– lysdimming for å kompensere for: forurensning av lysarmaturen, endringer i lampens lysfluks i dens levetid 
og endringer i lampens lysutbytte når den erstattes. 

Forenlighet kan også sikres ved å integrere de relevante komponentene i selve lysarmaturen.

Forenligheten eller egenskapene til de innebygde komponentene er angitt i produktdokumentasjonen for 
lysarmaturen.

3.2. Produktinformasjon om lysarmaturer

Følgende opplysninger om alle lysarmaturmodellene stilles til rådighet på fritt tilgjengelig nettsteder og på andre 
måter som produsentene anser som hensiktsmessig.

Den informasjonen som kreves i henhold til vedlegg III nr. 3.2 og vedlegg V, når det er relevant.

Dessuten angis for alle lysarmaturer, unntatt lysarmaturer med bare lamper og uten optikk, gjeldende verdier for 
lysarmaturens vedlikeholdsfaktor (LMF) sammen med rengjøringsanvisninger om nødvendig i inntil fire år, i en 
tabell som ligner den nedenstående.

Tabell 23

Veiledende verdier for lysarmaturens vedlikeholdsfaktor (referansenivå)

LMF-verdier

Miljø
Rengjøringsintervaller i år

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0

Svært rent

Rent

Normalt (valgfritt)

Skittent (valgfritt)

Tabellen ledsages av en ansvarsfraskrivelse om at den bare angir veiledende verdier som kanskje ikke avspeiler 
oppnåelige vedlikeholdsverdier for et gitt anlegg.

For lysarmaturer med retningsbestemte lyskilder, som reflektorlamper eller lysemitterende dioder, angis bare 
relevante opplysninger, for eksempel LLMF × LMF, i stedet for bare LMF.

__________
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VEDLEGG VII

Veiledende referanseverdier for produkter beregnet på gatebelysning

(til orientering)

Når denne forordning vedtas, var den beste tilgjengelige teknologien på markedet for de berørte produktene det som 
beskrives nedenfor.

1. REFERANSEVERDIER FOR LAMPER

1.1. Lampers ytelse

Lampene har en virkningsgrad som er i samsvar med vedlegg V.

Disse lampene har de lysvedlikeholdsfaktorene (LLMF) og overlevelsesfaktorene (LSF) som angis i tabell 24:

Tabell 24

Veiledende LLMF og LSF for lamper til gatebelysning (referansenivå)

Brenntid i timer 2 000 4 000 8 000 16 000

LLMF 0,98 0,97 0,95 0,92

LSF 0,99 0,98 0,95 0,92

Dessuten kan lampene dimmes til minst 50 % av lysfluksen når deres merkeverdi for lysfluks er over 9 000 
lumen.

1.2. Produktinformasjon om lamper

Følgende opplysninger om lamper stilles til rådighet på fritt tilgjengelige nettsteder og på andre måter som 
produsentene anser som hensiktsmessig:

De opplysningene som kreves i henhold til nr. 1.3 i vedlegg III, når det er relevant.

2. REFERANSEVERDIER FOR FORKOPLINGSUTSTYR FOR LYSKILDER

2.1. Ytelsen til forkoplingsutstyr for lyskilder

Forkoplinger til lysrør har en energieffektivitetsindeks på minst A1 BAT i samsvar med nr. 2.2 i vedlegg III, og 
kan dimmes.

Forkoplinger til høyintensive utladningslamper har en virkningsgrad på over 87 % (≤ 100 W lampeeffekt) og 
ellers over 89 % målt i samsvar med vedlegg II, og kan dimmes dersom summen av lampeeffekten som en 
forkopling bruker, er over eller lik 55 W.

Alle andre typer forkoplingsutstyr for lyskilder har en virkningsgrad på over 87 % (≤ 100 W inngangseffekt) og 
ellers over 89 %, når den måles i samsvar med gjeldende målestandarder og kan dimmes for lamper som har en 
samlet inngangseffekt på over eller lik 55 W.

2.2. Produktopplysninger om forkoplingsutstyr for lyskilder

Følgende opplysninger om forkoplingsutstyr for lyskilder stilles til rådighet på fritt tilgjengelige nettsteder og på 
andre måter som produsentene anser som hensiktsmessige.

Opplysninger om forkoplingens virkningsgrad eller om anvendt type forkoplingsutstyr for lyskilder.
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3. REFERANSEVERDIER FOR LYSARMATURER

3.1. Lysarmaturens ytelse

Lysarmaturer har et optisk system med en kapslingsgrad i henhold til følgende:

– IP65 for veibelysningsklasse ME1-ME6 og MEW1-MEW6

– IP5x for veibelysningsklasse CE0-CE5, S1-S6, ES, EV og A

Den andelen av lyset som avgis over det horisontale planet fra et optimalt montert lysarmatur, skal begrenses til 
følgende:

Tabell 25

Veiledende høyeste verdier for andel lysfluks som avgis over det horisontale planet, for 
gatebelysningsarmaturer per belysningsklasse (referansenivå) 

Veibelysningsklasse ME1-ME6 og MEW1-MEW6, alle lysflukser 3 %

Veibelysningsklasse CE0 til CE5, S1 til S6, ES, EV og A:

—12 000 lm ≤ lyskilde 5 %

—8 500 lm ≤ lyskilde < 12 000 lm 10 %

—3 300 lm ≤ lyskilde < 8 500 lm 15 %

— lyskilde < 3 300 lm 20 %

I områder der lysforurensning er et problem, skal den største andelen lys som avgis over det horisontale planet, 
ikke være over 1 % for alle veibelysningsklasser og lysflukser.

Lysarmaturene er utformet slik at sjenerende lys unngås i størst mulig omfang. Forbedringer av lysarmatur med 
henblikk på å minske sjenerende lys, skal likevel ikke gå på bekostning av den samlede energieffektiviteten for 
det anlegget som lysarmaturen er utformet for.

Lysarmaturer for lysrør eller høyintensive utladningslamper er forenlige med minst én lampetype som overholder 
referanseverdiene i vedlegg V.

Lysarmaturer er forenlige med anlegg utstyrt med passende dimmings- og kontrollsystemer som tar hensyn til 
dagslys, trafikk- og værforhold, og som også kompenserer for variasjoner i overflaterefleksjonen over tid og for 
den opprinnelige dimensjoneringen av anlegget på grunnlag av lampens lysvedlikeholdsfaktor.

3.2. Produktinformasjon om lysarmaturer

Følgende opplysninger om relevante modeller stilles til rådighet på fritt tilgjengelige nettsteder og på andre måter 
som produsentene anser som hensiktsmessig:

a) de opplysningene som kreves i henhold til vedlegg III nr. 3.2 og vedlegg V, når det er relevant,

b) verdier for virkningsfaktor ved normale veiforhold i tabellform for de fastsatte veibelysningsklassene. 
Tabellen inneholder de mest energieffektive verdiene for virkningsfaktor for forskjellige veibredder, 
forskjellige mastehøyder, største masteavstander, lysarmaturens overheng og helling, i henhold til det som er 
relevant for en gitt veibelysningsklasse og lysarmaturutforming.

c) monteringsanvisning for å optimere virkningsfaktoren,

d) ytterligere monteringsanbefalinger for å redusere sjenerende lys mest mulig (forutsatt at anbefalingene ikke 
er i strid med optimeringen av virkningsfaktor og sikkerhet),
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e) for alle lysarmaturer, unntatt lysarmaturer med bare lamper og ingen optikk, angis verdier for lysarmaturens 
vedlikeholdsfaktor (LMF) i en tabell som ligner tabellen nedenfor:

Tabell 26

Veiledende verdier for lysarmaturens vedlikeholdsfaktor (referansenivå)

LMF-verdier

Forurensnings kategori 
Eksponeringstid i år

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0

Høy 

Middels

Lav 

For lysarmaturer med retningsbestemte lyskilder, som reflektorlamper eller lysemitterende dioder, angis bare 
relevante opplysninger, for eksempel LLMF × LMF, i stedet for bare LMF.

____________________________
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 
2005/32/EF av 6. juli 2005 om opprettelse av en ramme for å 
fastsette krav til miljøvennlig utforming av energiforbrukende 
produkter, og om endring av rådsdirektiv 92/42/EØF og 
europaparlaments- og rådsdirektiv 96/57/EF og 2000/55/EF(1), 
særlig artikkel 15 nr. 1, 

etter samråd med samrådsforumet for miljøvennlig utforming 
og

ut fra følgende betraktninger:

1) I henhold til direktiv 2005/32/EF skal Kommisjonen 
fastsette krav til miljøvennlig utforming av 
energiforbrukende produkter som representerer 
betydelige salgs- og handelsvolumer, som har en 
vesentlig miljøvirkning, og som har et betydelig 
forbedringspotensial med hensyn til produktenes 
miljøvirkning uten at det medfører urimelige kostnader.

2) I artikkel 16 nr. 2 i direktiv 2005/32/EF er det fastsatt 
at Kommisjonen etter framgangsmåten nevnt i 
artikkel 19 nr. 3 og kriteriene fastsatt i artikkel 15 nr. 2 
og etter å ha rådspurt samrådsforumet eventuelt skal 
innføre et gjennomføringstiltak for kontorutstyr og 
forbrukerelektronikk. 

3) Kontorutstyr og forbrukerelektronikk drives ofte av 
eksterne strømkilder som omformer elektrisiteten fra 
strømnettet. Eksterne strømkilders evne til å omforme 
strøm effektivt er et viktig aspekt ved slike produkters 
energiytelse, og eksterne strømkilder er derfor en av de 
prioriterte produktgruppene som det bør fastsettes krav til 
miljøvennlig utforming for.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 93 av 7.4.2009, s. 3, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 1/2011 av 11. februar 2011 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering) og vedlegg IV (Energi), se EØS-tillegget til  
Den europeiske unions tidende nr. 19 av 7.4.2011, s. 1.

(1) EUT L 191 av 22.7.2005, s. 29.

4) Kommisjonen har gjennomført en forberedende 
undersøkelse for å analysere de tekniske, miljømessige 
og økonomiske aspektene ved eksterne strømkilder. 
Undersøkelsen er gjennomført i samarbeid med 
interessenter og berørte parter fra Fellesskapet og 
tredjestater, og resultatene er gjort offentlig tilgjengelige.

5) Den forberedende undersøkelsen viser at eksterne 
strømkilder omsettes i store mengder i Fellesskapet, at 
deres årlige energiforbruk i alle stadier av livssyklusen 
er det vesentligste miljøaspektet, og at deres årlige 
elektrisitetsforbruk som skyldes tap ved omformingen 
og i ubelastet tilstand er på 17 TWh, noe som tilsvarer 
et utslipp på 6,8 millioner tonn CO2. Dersom det ikke 
iverksettes tiltak, forventes forbruket å stige til 31 TWh 
i 2020. Det er konkludert med at energiforbruket i 
livssyklusen og elektrisitetsforbruket i bruksfasen kan 
forbedres betydelig.

6) Forbedringer av eksterne strømkilders elektrisitetsforbruk 
bør oppnås ved å ta i bruk eksisterende, allment 
tilgjengelig kostnadseffektiv teknologi som kan redusere 
de samlede kostnadene til anskaffelse og drift av eksterne 
strømkilder.

7) Kravene til eksterne strømkilders elektrisitetsforbruk i 
ubelastet tilstand og gjennomsnittlige virkningsgrad i 
aktiv tilstand bør harmoniseres i hele Fellesskapet, og 
dermed bidra til det indre markeds virkemåte og forbedre 
disse produktenes miljøprestasjon.

8) Kravene til miljøvennlig utforming bør ikke ha negativ 
innvirkning på produktenes funksjonalitet, og heller 
ikke på helse, sikkerhet og miljø. Særlig bør fordelene 
ved å redusere elektrisitetsforbruket i bruksfasen mer 
enn oppveie eventuelle ytterligere miljøvirkninger i 
produksjonsfasen.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 278/2009

av 6. april 2009

om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/32/EF når det gjelder krav 
til miljøvennlig utforming av eksterne strømkilders forbruk i ubelastet tilstand og til deres 

gjennomsnittlige virkningsgrad i aktiv tilstand(*)

2015/EØS/53/05
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9) Ved at kravene til miljøvennlig utforming innføres i to 
faser bør produsentene få tilstrekkelig tid til å endre 
produktenes utforming. Fasene bør planlegges på en slik 
måte at funksjonaliteten til utstyr som allerede finnes 
markedet, ikke påvirkes negativt, og at det tas hensyn til 
kostnadene for produsentene, særlig små og mellomstore 
bedrifter, samtidig som det sikres at målene for denne 
forordning kan nås til rett tid. Målinger av effektforbruket 
bør utføres ved bruk av de nyeste allment anerkjente 
metodene. Produsentene kan anvende harmoniserte 
standarder fastsatt i samsvar med artikkel 10 i direktiv 
2005/32/EF.

10) Denne forordning forventes å øke gjennomtrengingen av 
markedet for teknologi som reduserer miljøvirkningene 
av eksterne strømkilder, noe som vil føre til en beregnet 
energiøkonomisering gjennom hele livssyklusen på 
118 PJ og en elektrisitetsøkonomisering på 9 TWh innen 
2020, sammenlignet med en situasjon der ingen tiltak 
iverksettes.

11) I samsvar med artikkel 8 i direktiv 2005/32/EF bør det 
i denne forordning angis at gjeldende framgangsmåter 
for samsvarsvurdering er den interne kontrollen av 
utforming fastsatt i vedlegg IV til direktiv 2005/32/EF og 
styringsordningen fastsatt i vedlegg V til nevnte direktiv.

12) For å legge til rette for samsvarskontroller bør 
produsentene framlegge opplysninger i den tekniske 
dokumentasjonen nevnt i vedlegg IV og V til direktiv 
2005/32/EF om gjennomsnittlig virkningsgrad i aktiv 
tilstand og forbruk av elektrisk energi i ubelastet tilstand.

13) Det bør angis referanseverdier for teknologi med høy 
virkningsgrad i aktiv tilstand og lavt effektforbruk i 
ubelastet tilstand som for tiden er tilgjengelig. Dette vil 
bidra til å sikre stor utbredelse av og enkel tilgang til 
opplysninger, særlig for små og mellomstore bedrifter 
og svært små bedrifter, noe som vil legge ytterligere 
til rette for integrering av den teknologien innenfor 
produktutforming som best reduserer energiforbruket.

14) Kravene til miljøvennlig utforming av eksterne 
strømkilder med lav spenning i ubelastet tilstand vedrører 
samme miljøparameter som kravene til miljøvennlig 
utforming i avslått tilstand av elektrisk og elektronisk 
husholdnings- og kontorutstyr som bringes i omsetning 
med en ekstern strømkilde med lav spenning. Ettersom 
kravene til miljøvennlig utforming av eksterne strømkilder 
med lav spenning i ubelastet tilstand bør være strengere 
enn kravene til miljøvennlig utforming av elektrisk og 
elektronisk husholdnings- og kontorutstyr i avslått tilstand 
som bringes i omsetning med en ekstern strømkilde 
med lav spenning, bør kravene i forordning (EF) nr. 
1275/2008 av 17. desember 2008 om gjennomføring av 
europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/32/EF når det 

gjelder krav til miljøvennlig utforming av elektrisk og 
elektronisk husholdnings- og kontorutstyrs effektforbruk 
i hviletilstand og avslått tilstand(1) ikke få anvendelse på 
elektrisk og elektronisk husholdnings- og kontorutstyr 
som bringes i omsetning med en ekstern strømkilde med 
lav spenning. Forordning (EF) nr. 1275/2008 bør derfor 
endres.

15) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 19 nr. 1 i 
direktiv 2005/32/EF —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Formål og virkeområde

1. I denne forordning fastsettes krav til miljøvennlig 
utforming av eksterne strømkilders forbruk av elektrisk energi 
i ubelastet tilstand og gjennomsnittlige virkningsgrad i aktiv 
tilstand.

2. Denne forordning får ikke anvendelse på

a) spenningsomformere,

b) avbruddsfrie strømkilder,

c) batteriladere,

d) halogentransformatorer,

e) eksterne strømkilder for medisinsk utstyr,

f) eksterne strømkilder som bringes i omsetning innen 
30. juni 2015 som servicedel eller erstatningsdel til en 
identisk ekstern strømkilde som ble brakt i omsetning 
senest ett år etter at denne forordning trådte i kraft, under 
forutsetning av at det på servicedelen, erstatningsdelen 
eller emballasjen er klart angitt hvilket primært produkt 
erstatningsdelen eller servicedelen er beregnet til å brukes 
sammen med.

Artikkel 2

Definisjoner

I denne forordning får definisjonene fastsatt i direktiv 2005/32/
EF anvendelse.

Videre menes med:

1. «ekstern strømkilde» en innretning som oppfyller alle de 
følgende krav: 

(1) EUT L 339 av 18.12.2008, s. 45.
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a) den er utformet for å omforme vekselstrøm fra 
strømnettet til likestrøm eller til vekselstrøm med 
lavere spenning.

b) den kan bare omforme likestrøm eller vekselstrøm til 
én utgangsspenning om gangen,

c) den er beregnet til bruk sammen med en atskilt 
innretning som utgjør det primære produktet,

d) den er innesluttet i en fysisk innkapsling atskilt fra 
innretningen som utgjør det primære produktet,

e) den er koplet til innretningen som utgjør det primære 
produktet gjennom en avtakbar eller fast elektrisk 
hann-/hunnkopling, kabel, ledning eller annen 
ledningstråd,

f) den har en utgangseffekt i henhold til merkeplaten som 
ikke overskrider  250 watt,

g) den skal brukes med elektrisk eller elektronisk 
husholdnings- eller kontorutstyr som nevnt i artikkel 2 
nr. 1 i forordning (EF) nr. 1275/2008,

2. «ekstern strømkilde med lav spenning» en ekstern 
strømkilde med en utgangsspenning i henhold til 
merkeplaten på mindre enn 6 V og en utgangsstrøm i 
henhold til merkeplaten større enn eller lik 550 mA,

3. «halogentransformator» en ekstern strømkilde som brukes 
med wolfram-halogenlamper med ekstra lav spenning,

4. «avbruddsfri strømkilde» en innretning som gir automatisk 
reservestrøm når den elektriske energien fra strømnettet 
faller til et uakseptabelt spenningsnivå,

5. «batterilader» en innretning som er direkte koplet til et 
avtakbart batteri på utgangsgrensesnittet,

6. «spenningsomformer» en innretning som omformer 
strømnettets utgangseffekt fra 230 V til 110 V med samme 
egenskaper som strømnettets utgangseffekt,

7. «utgangseffekt i henhold til merkeplaten» (PO) 
utgangseffekten angitt av produsenten,

8. «ubelastet tilstand» en tilstand der en ekstern strømkildes 
inngangsside er koplet til strømnettet, men utgangssiden er 
ikke koplet til et primært produkt,

9. «aktiv tilstand» en tilstand der en ekstern strømkildes 
inngangsside er koplet til strømnettet og utgangssiden er 
koplet til et primært produkt,

10. «virkningsgrad i aktiv tilstand» forholdet mellom den 
effekt som en ekstern strømkilde leverer i aktiv tilstand, og 
den inngangseffekt som kreves for å produsere den,

11. «gjennomsnittlig virkningsgrad i aktiv tilstand» 
gjennomsnittet av produktets virkningsgrad i aktiv tilstand 
ved 25 %, 50 %, 75 % og 100 % av utgangseffekten i 
henhold til merkeplaten.

Artikkel 3

Krav til miljøvennlig utforming

Kravene til miljøvennlig utforming knyttet til forbruk av 
elektrisk energi i ubelastet tilstand og gjennomsnittlig 
virkningsgrad i aktiv tilstand for eksterne strømforsyninger 
som er brakt i omsetning, er fastsatt i vedlegg I.

Artikkel 4

Samsvarsvurdering

Framgangsmåten for samsvarsvurdering omhandlet i artikkel 
8 i direktiv 2005/32/EF er systemet for intern kontroll av 
utforming som er fastsatt i vedlegg IV til nevnte direktiv, eller 
styringsordningen for samsvarsvurdering fastsatt i vedlegg V 
til nevnte direktiv.

Artikkel 5

Framgangsmåte for verifisering for markedstilsynsformål

Tilsynskontroller skal utføres i samsvar med framgangsmåten 
for verifisering fastsatt i vedlegg II.

Artikkel 6

Veiledende referanseverdier

Veiledende referanseverdier for de produktene og den 
teknologien som for tiden er tilgjengelig på markedet, og som 
har de beste egenskapene, er angitt i vedlegg III.

Artikkel 7

Revisjon

Kommisjonen skal vurdere denne forordning på nytt i lys 
av den teknologiske utvikling senest fire år etter at den har 
trådt i kraft, og framlegge resultatet av denne vurderingen for 
samrådsforumet.

Artikkel 8

Endringer av forordning (EF) nr. 1275/2008

I forordning (EF) nr. 1275/2008 gjøres følgende endringer:

1. I artikkel 1 skal nytt annet ledd lyde: 
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 «Denne forordning får ikke anvendelse på elektriske og 
elektroniske husholdningsapparater og kontorutstyr som 
bringes i omsetning med en ekstern strømkilde med lav 
spenning.»

2. I artikkel 2 skal nytt nr. 9 lyde:

«9. «ekstern strømkilde med lav spenning» en ekstern 
strømkilde med en utgangsspenning i henhold til 
merkeplaten på mindre enn 6 V og en utgangsstrøm i 
henhold til merkeplaten større enn eller lik 550 mA,»

Artikkel 9

Ikrafttredelse

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 
kunngjort i Den europeiske unions tidende.

Nr. 1 bokstav a) i vedlegg I får anvendelse ett år etter datoen 
nevnt i første ledd.

Nr. 1 bokstav b) i vedlegg I får anvendelse to år etter datoen 
nevnt i første ledd.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 6. april 2009.

 For Kommisjonen

 Andris PIEBALGS

 Medlem av Kommisjonen

___________
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VEDLEGG I

KRAV TIL MILJØVENNLIG UTFORMING

1. EFFEKTFORBRUK I UBELASTET TILSTAND OG GJENNOMSNITTLIG VIRKNINGSGRAD I AKTIV 
TILSTAND

a) Ett år etter at denne forordning har trådt i kraft, gjelder følgende:

Effektforbruket i ubelastet tilstand skal ikke overskride 0,50 W.

Gjennomsnittlig virkningsgrad i aktiv tilstand skal ikke være mindre enn:

0,500 · PO for PO < 1,0 W,

0,090 · ln(PO) + 0,500 for 1,0 W ≤ PO ≤ 51,0 W,

0,850 for PO > 51,0 W.

b) To år etter at denne forordning har trådt i kraft, gjelder følgende:

Effektforbruket i ubelastet tilstand skal ikke overskride følgende grenseverdier:

Eksterne strømkilder (AC/AC), 
unntatt eksterne strømkilder 

med lav spenning

Eksterne strømkilder (AC/DC), 
unntatt eksterne strømkilder 

med lav spenning

Eksterne strømkilder med lav 
spenning

PO ≤ 51,0 W 0,50 W 0,30 W 0,30 W

PO > 51,0 W 0,50 W 0,50 W Ikke relevant

Gjennomsnittlig virkningsgrad i aktiv tilstand skal ikke være lavere enn følgende grenseverdier:

Eksterne strømkilder (AC/AC og AC/
DC), unntatt eksterne strømkilder med lav 

spenning

Eksterne strømkilder med lav spenning

PO ≤ 1,0 W 0,480 · PO + 0,140 0,497 · PO + 0,067

1,0 W < PO ≤ 51,0 W 0,063 · ln(PO) + 0,622 0,075 · ln(PO) + 0,561

PO > 51,0 W 0,870 0,860

2. MÅLINGER

Effektforbruket i ubelastet tilstand og gjennomsnittlig virkningsgrad i aktiv tilstand som det vises til i nr. 1, skal 
fastslås ved bruk av en pålitelig, nøyaktig og reproduserbar målemetode som bygger på de nyeste allment anerkjente 
metodene.

Målinger av effektforbruk på 0,50 W eller mer skal foretas med en usikkerhet som er mindre enn eller lik 2 % og 
med et konfidensnivå på 95 %. Målinger av energiforbruk på 0,50 W eller mindre skal foretas med en usikkerhet 
som er mindre enn eller lik 0,01 W og med et konfidensnivå på 95 %.



10.9.2015 Nr. 53/63EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

3. OPPLYSNINGER SOM SKAL FRAMLEGGES AV PRODUSENTENE

For samsvarsvurdering i henhold til artikkel 4 skal den tekniske dokumentasjonen inneholde følgende elementer:

Angitt størrelse Beskrivelse

Kvadratisk gjennomsnittsverdi (Rms) 
utgangsstrøm (mA)

Målt ved belastningstilstand 1-4

Rms utgangsspenning (V)

Utgangseffekt i aktiv tilstand (W)

Rms inngangsspenning (V) Målt ved belastningstilstand 1-5

Rms inngangseffekt (W)

Total harmonisk forvrengning (THD)

Faktisk effektfaktor

Effektforbruk (W) Beregnet ved belastningstilstand 1-4, målt ved 
belastningstilstand 5

Virkningsgrad Beregnet ved belastningstilstand 1-4

Gjennomsnittlig virkningsgrad Aritmetisk gjennomsnittlig virkningsgrad ved 
belastningstilstand 1-4

Relevante belastningstilstander er som følger:

Prosent av utgangsstrøm i henhold til merkeplaten

Belastningstilstand 1 100 % ± 2 %

Belastningstilstand 2 75 % ± 2 %

Belastningstilstand 3 50 % ± 2 %

Belastningstilstand 4 25 % ± 2 %

Belastningstilstand 5 0 % (ubelastet tilstand)
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VEDLEGG II

FRAMGANGSMÅTE FOR VERIFISERING

Medlemsstatenes myndigheter skal, når de utfører markedstilsynskontrollene omhandlet i artikkel 3 nr. 2 i direktiv 
2005/32/EF, anvende følgende framgangsmåte for verifisering på kravene fastsatt i vedlegg I.

1. Medlemsstatenes myndigheter skal prøve én enhet.

2. Modellen skal anses for å være i samsvar med bestemmelsene fastsatt i vedlegg I dersom

a) resultatet i ubelastet tilstand ikke overstiger gjeldende grenseverdi fastsatt i vedlegg I med mer enn 0,10 W, og 

b) aritmetisk gjennomsnittlig virkningsgrad ved belastningsforhold 1-4 som angitt i vedlegg I, ikke er mer enn 
5 % under gjeldende grenseverdi for gjennomsnittlig virkningsgrad i aktiv tilstand.

3. Dersom resultatene omhandlet i nr. 2 bokstav a) og b) ikke oppnås, skal ytterligere tre enheter av samme modell 
prøves.

4. Når ytterligere tre enheter av samme modell er prøvd, skal modellen anses for å være i samsvar med kravene dersom

a) gjennomsnittsresultatene i ubelastet tilstand ikke overstiger den gjeldende grenseverdien fastsatt i vedlegg I 
med mer enn 0,10 W, og 

b) gjennomsnittet av aritmetisk gjennomsnittlig virkningsgrad ved belastningstilstand 1-4 som angitt i vedlegg I, 
ikke er mer enn 5 % under gjeldende grenseverdi for gjennomsnittlig virkningsgrad i aktiv tilstand.

5. Dersom resultatene omhandlet i nr. 4 bokstav a) og b) ikke oppnås, anses modellen for ikke å oppfylle kravene. 

_________
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VEDLEGG III

VEILEDENDE REFERANSEVERDIER OMHANDLET I ARTIKKEL 6

a) Ubelastet tilstand

Laveste effektforbruk for eksterne strømkilder i ubelastet tilstand kan tilnærmelsesvis beregnes som

– 0,1 W eller lavere for PO ≤ 90 W,

– 0,2 W eller lavere for 90 W < PO ≤ 150 W,

– 0,4 W eller lavere for 150 W < PO ≤ 180 W,

– 0,5 W eller lavere for PO > 180 W.

b) Gjennomsnittlig virkningsgrad i aktiv tilstand

Beste tilgjengelige gjennomsnittlige virkningsgrad for eksterne strømforsyninger i aktiv tilstand i henhold til siste 
tilgjengelige opplysninger (per januar 2008) kan tilnærmelsesvis beregnes som

– 0,090 · ln (PO) + 0,680 for 1,0 W ≤ PO ≤ 10,0 W,

– 0,890 for PO > 10,0 W.

_________________
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 
2005/32/EF av 6. juli 2005 om opprettelse av en ramme for å 
fastsette krav til miljøvennlig utforming av energiforbrukende 
produkter, og om endring av rådsdirektiv 92/42/EØF og 
europaparlaments- og rådsdirektiv 96/57/EF og 2000/55/EF(1), 
særlig artikkel 15 nr. 1,

etter samråd med samrådsforumet for miljøvennlig utforming 
og

ut fra følgende betraktninger:

1) I henhold til direktiv 2005/32/EF skal Kommisjonen 
fastsette krav til miljøvennlig utforming av 
energiforbrukende produkter som representerer 
betydelige salgs- og handelsvolumer, har en vesentlig 
miljøvirkning og et betydelig forbedringspotensial med 
hensyn til produktenes miljøvirkning uten at det medfører 
urimelige kostnader.

2) I artikkel 16 nr. 2 første strekpunkt i direktiv 2005/32/
EF er det fastsatt at Kommisjonen i samsvar med 
framgangsmåten nevnt i artikkel 19 nr. 3 og kriteriene 
fastsatt i artikkel 15 nr. 2 og etter samråd med 
samrådsforumet for miljøvennlig utforming, eventuelt 
skal innføre et gjennomføringstiltak for produkter som 
brukes i elektriske motorsystemer.

3) Elektriske motorer utgjør den viktigste formen for 
elektrisk belastning i industrier i Fellesskapet der 
motorer benyttes i produksjonsprosessene. Systemene 
som disse motorene inngår i, står for omkring 70 % av 
elektrisitetsforbruket i industrien. Det samlede potensialet 
for kostnadseffektiv forbedring av energieffektiviteten 
hos disse motorsystemene er på omkring 20-30 %. 
En av de viktigste faktorene ved en slik forbedring er 
bruken av energieffektive motorer. Motorer i elektriske 
motorsystemer er derfor et prioritert produkt som det bør 
fastsettes krav til miljøvennlig utforming for.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 191 av 23.7.2009, s. 26, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 1/2011 av 11. februar 2011 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering) og vedlegg IV (Energi), se EØS-tillegget til  
Den europeiske unions tidende nr. 19 av 7.4.2011, s. 1.

(1) EUT L 191 av 22.7.2005, s. 29.

4) Elektriske motorsystemer omfatter en rekke 
energiforbrukende produkter, for eksempel motorer, 
drivverk, pumper og vifter. Motorer og turtallsregulatorer 
er viktige deler i disse produktene. Dette er årsaken til at 
det i denne forordning kreves at visse motortyper utstyres 
med turtallsregulator.

5) Mange motorer er innebygd i andre produkter uten at de 
bringes i omsetning separat eller tas i bruk i henhold til 
artikkel 5 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/32/
EF og europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/42/EF(2). 
For å utnytte hele potensialet for energiøkonomisering 
bør også motorer som er innebygd i andre produkter, 
være underlagt denne forordnings bestemmelser.

6) Kommisjonen har gjennomført en forberedende 
undersøkelse for å analysere de tekniske, miljømessige 
og økonomiske aspektene ved elektriske motorer. 
Undersøkelsen er utviklet i samarbeid med interessenter 
og berørte parter fra EU og tredjestater, og resultatene er 
offentliggjort.

7) Den forberedende undersøkelsen viser at elektriske 
motorer omsettes i store mengder i Fellesskapet, at 
deres energiforbruk i bruksfasen er det vesentligste 
miljøaspektet i alle stadier av livssyklusen, og at deres 
årlige elektrisitetsforbruk utgjorde 1 067 TWh i 2005, som 
tilsvarer et utslipp på 427 millioner tonn CO2. Dersom 
det ikke iverksettes særlige tiltak for å begrense dette 
forbruket, forventes energiforbruket å stige til 1 252 TWh 
i 2020. Det er konkludert med at energiforbruket i 
levetiden og elektrisitetsforbruket i bruksfasen kan 
forbedres betydelig, særlig dersom motorer i anvendelser 
med variabelt turtall og last utstyres med drivverk.

8) Den forberedende undersøkelsen viser at 
elektrisitetsforbruket under bruk er den eneste vesentlige 
parameteren for miljøvennlig utforming når det gjelder 
produktutformingen omhandlet i del 1 i vedlegg I til 
direktiv 2005/32/EF.

9) Forbedringer av elektriske motorers elektrisitetsforbruk 
bør oppnås ved å ta i bruk eksisterende, allment 
tilgjengelig kostnadseffektiv teknologi som kan redusere 
de samlede kostnadene til anskaffelse og drift.

(2) EUT L 157 av 9.6.2006, s. 24.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 640/2009

av 22. juli 2009

om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/32/EF når det gjelder krav til 
miljøvennlig utforming av elektriske motorer(*)

2015/EØS/53/06
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10) Kravene til miljøvennlig utforming bør harmoniseres med 
kravene til motorers effektforbruk i hele Fellesskapet, og 
dermed bidra til det indre markeds virkemåte og forbedre 
disse produktenes miljøprestasjon.

11) Produsentene bør få tilstrekkelig tid til eventuelt å kunne 
endre utformingen av produktene. Tidsrammen bør være 
slik at funksjonaliteten til motorer ikke påvirkes negativt, 
og at det tas hensyn til kostnadene for produsentene, 
særlig små og mellomstore bedrifter, samtidig som det 
sikres at målene for denne forordning kan nås til rett tid.

12) Effektforbruket bør bestemmes ved bruk av pålitelige, 
nøyaktige og reproduserbare målemetoder som bygger 
på de nyeste allment anerkjente metodene, herunder 
eventuelle harmoniserte standarder vedtatt av europeiske 
standardiseringsorganer som angitt i vedlegg I til 
europaparlaments- og rådsdirektiv 98/34/EF av 22. juni 
1998 om en informasjonsprosedyre for standarder og 
tekniske forskrifter samt regler for informasjonssamfunn
stjenester(1).

13) Denne forordning forventes å øke gjennomtrengingen av 
markedet for teknologi som reduserer miljøvirkningene 
av elektriske motorer, noe som vil føre til en beregnet 
energiøkonomisering i produktenes levetid på 5 500 PJ(2) 
og 135 TWh innen 2020, sammenlignet med en situasjon 
der ingen tiltak iverksettes.

14) I samsvar med artikkel 8 i direktiv 2005/32/EF bør det 
i denne forordning angis gjeldende framgangsmåter for 
samsvarsvurdering.

15) For å legge til rette for samsvarskontroller bør 
produsentene framlegge opplysninger i den tekniske 
dokumentasjonen nevnt i vedlegg IV og V til direktiv 
2005/32/EF.

16) For å redusere motorenes miljøvirkninger ytterligere 
bør produsentene framlegge relevante opplysninger om 
demontering, resirkulering eller disponering av kasserte 
motorer.

17) Det bør angis referanseverdier for teknologi med høy 
energieffektivitet som for tiden er tilgjengelig. Dette vil 
bidra til å sikre stor utbredelse av og enkel tilgang til 
opplysninger, særlig for små og mellomstore bedrifter 
og svært små bedrifter, noe som vil legge ytterligere 
til rette for integrering av den teknologien innenfor 
produktutforming som best reduserer energiforbruket.

(1) EFT L 204 av 21.7.1998, s. 37.
(2) 1 TWh = 3,6 PJ.

18) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 19 nr. 1 i 
direktiv 2005/32/EF —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Formål og virkeområde

1. I denne forordning fastsettes krav til miljøvennlig 
utforming for omsetning og ibruktaking av motorer, herunder 
slike som er innebygd i andre produkter.

2. Denne forordning får ikke anvendelse på

a) motorer som er konstruert for drift fullstendig nedsenket i 
væske,

b) motorer som er fullstendig innebygd i et produkt (for 
eksempel gir, pumpe, vifte eller kompressor), slik at 
energiytelsen ikke kan prøves uavhengig av produktet,

c) motorer som er spesielt konstruert for drift

i) over 1 000 meter over havet,

ii) der omgivelsestemperaturen er over 40 °C,

iii) ved en høyere driftstemperatur enn 400 °C,

iv) når temperaturen i omgivelsesluften er under –15 °C 
for alle motorer, eller under 0 °C for motorer med 
vannkjøling,

v) når kjølevannstemperaturen ved inntaket til et produkt 
er under 5 °C eller over 25 °C,

vi) i potensielt eksplosive atmosfærer i henhold til 
europaparlaments- og rådsdirektiv 94/9/EF(3),

d) bremsemotorer,

unntatt når det gjelder opplysningskravene i del 2 nr. 3-6 og nr. 
12 i vedlegg I.

(3) EFT L 100 av 19.4.1994, s. 1.
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Artikkel 2

Definisjoner

I tillegg til definisjonene fastsatt i direktiv 2005/32/EF menes 
med:

1. «motor» en elektrisk, trefaset 50 Hz eller 50/60 Hz 
kortslutningsmotor med én hastighet som

– har 2-6 poler,

– har en merkespenning på UN på høyst 1 000 V,

– har en merkeeffekt på PN mellom 0,75 kW og 375 kW,

– har merkeverdier basert på kontinuerlig drift,

2. «turtallsregulator» en elektronisk energiomformer som 
kontinuerlig tilpasser forsyningen av elektrisk energi til 
den elektriske motoren med sikte på å regulere motorens 
mekaniske ytelse når det gjelder det dreiemomentet eller 
turtallet som kjennetegner lasten (som drives av motoren), 
ved å justere den trefasede 50 Hz energiforsyningen til en 
variabel frekvens og spenning som tilføres motoren,

3. «kortslutningsmotor» en elektrisk motor uten børster, 
omkoplere, sleperinger eller elektriske koplinger til rotoren,

4. «fase» hovedstrømforsyningens konfigurasjon,

5. «pol» det samlede antall magnetiske nord- og sørpoler 
som produseres av motorens roterende magnetfelt. Antallet 
poler bestemmer motorens grunnturtall,

6. «kontinuerlig drift» evnen til en elektrisk motor med 
integrert kjølesystem til å kjøre med nominell last uten 
avbrudd og uten at angitt grense for temperaturstigning 
overskrides,

7. «bremsemotor» en motor utstyrt med en elektromekanisk 
brems som virker direkte på motorakslingen uten kopling.

Artikkel 3

Krav til miljøvennlig utforming

Kravene til miljøvennlig utforming av motorer er fastsatt i 
vedlegg I.

Hvert krav til miljøvennlig utforming får anvendelse i samsvar 
med følgende tidsplan:

1. Fra 16. juni 2011 skal motorer minst oppfylle 
effektivitetsnivå IE2 som fastsatt i vedlegg I del 1.

2. Fra 1. januar 2015

i) skal motorer med en merkeeffekt på 7,5-375 kW 
minst oppfylle effektivitetsnivå IE3, som fastsatt i 
del 1 i vedlegg I, eller oppfylle effektivitetsnivå IE2, 
som fastsatt i del 1 i vedlegg I, og være utstyrt med 
turtallsregulator.

3. Fra 1. januar 2017

i) skal alle motorer med en merkeeffekt på 0,75-375 kW 
minst oppfylle effektivitetsnivå IE3, som fastsatt i 
del 1 i vedlegg I, eller oppfylle effektivitetsnivå IE2, 
som fastsatt i del 1 i vedlegg I, og være utstyrt med 
turtallsregulator.

Kravene til produktinformasjon for motorer er fastsatt i vedlegg 
I. Samsvar med kravene til miljøvennlig utforming skal måles 
og beregnes i samsvar med kravene fastsatt i vedlegg II.

Artikkel 4

Samsvarsvurdering

Framgangsmåten for samsvarsvurdering omhandlet i artikkel 8 
i direktiv 2005/32/EF skal være systemet for intern kontroll av 
utforming som er fastsatt i vedlegg IV til nevnte direktiv, eller 
styringsordningen for samsvarsvurdering fastsatt i vedlegg V 
til nevnte direktiv.

Artikkel 5

Framgangsmåte for verifisering for markedstilsynsformål

Medlemsstatenes myndigheter skal, når de foretar 
markedstilsynskontrollene omhandlet i artikkel 3 nr. 2 i  
direktiv 2005/32/EF, anvende framgangsmåten for verifisering 
fastsatt i vedlegg III til denne forordning.

Artikkel 6

Veiledende referanseverdier

Veiledende referanseverdier for de miljømessig beste motorene 
som for tiden er tilgjengelige på markedet, er angitt i vedlegg 
IV.

Artikkel 7

Revisjon

Kommisjonen skal vurdere denne forordning på nytt i lys av 
den teknologiske utviklingen for både motorer og drivverk 
senest sju år etter at den har trådt i kraft, og framlegge resultatet 
av denne vurderingen for samrådsforumet for miljøvennlig 
utforming. Vurderingen skal omfatte ressurseffektivitet, 
ombruk og resirkulering samt nivået av måleusikkerhet.
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Artikkel 8

Ikrafttredelse

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 22. juli 2009.

 For Kommisjonen

 Andris PIEBALGS

 Medlem av Kommisjonen

__________



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 53/70 10.9.2015

VEDLEGG I

KRAV TIL MILJØVENNLIG UTFORMING FOR MOTORER

1.  KRAV TIL MOTORENS VIRKNINGSGRAD

Minstekrav til nominell virkningsgrad for motorer er fastsatt i tabell 1 og 2.

Tabell 1

Minste nominelle virkningsgrad (η) for effektivitetsnivå IE2 (50 Hz)

Merkeutgangseffekt (kW)
Antall poler

2 4 6

0,75 77,4 79,6 75,9

1,1 79,6 81,4 78,1

1,5 81,3 82,8 79,8

2,2 83,2 84,3 81,8

3 84,6 85,5 83,3

4 85,8 86,6 84,6

5,5 87,0 87,7 86,0

7,5 88,1 88,7 87,2

11 89,4 89,8 88,7

15 90,3 90,6 89,7

18,5 90,9 91,2 90,4

22 91,3 91,6 90,9

30 92,0 92,3 91,7

37 92,5 92,7 92,2

45 92,9 93,1 92,7

55 93,2 93,5 93,1

75 93,8 94,0 93,7

90 94,1 94,2 94,0

110 94,3 94,5 94,3

132 94,6 94,7 94,6

160 94,8 94,9 94,8

200–375 95,0 95,1 95,0

Tabell 2

Minste nominelle virkningsgrad (η) for effektivitetsnivå IE3 (50 Hz)

Merkeutgangseffekt (kW)
Antall poler

2 4 6

0,75 80,7 82,5 78,9

1,1 82,7 84,1 81,0

1,5 84,2 85,3 82,5

2,2 85,9 86,7 84,3
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Merkeutgangseffekt (kW)
Antall poler

2 4 6

3 87,1 87,7 85,6

4 88,1 88,6 86,8

5,5 89,2 89,6 88,0

7,5 90,1 90,4 89,1

11 91,2 91,4 90,3

15 91,9 92,1 91,2

18,5 92,4 92,6 91,7

22 92,7 93,0 92,2

30 93,3 93,6 92,9

37 93,7 93,9 93,3

45 94,0 94,2 93,7

55 94,3 94,6 94,1

75 94,7 95,0 94,6

90 95,0 95,2 94,9

110 95,2 95,4 95,1

132 95,4 95,6 95,4

160 95,6 95,8 95,6

200–375 95,8 96,0 95,8

2.  KRAV TIL PRODUKTINFORMASJON FOR MOTORER

Fra og med 16. juni 2011 skal opplysningene om motorer fastsatt i nr. 1-12 angis tydelig på

a) den tekniske dokumentasjonen for motorer,

b) den tekniske dokumentasjonen for produktene som motorene er innebygd i,

c) motorprodusentens fritt tilgjengelige nettsteder,

d) de fritt tilgjengelige nettstedene til produsenter av produkter som motorene er innebygd i.

Når det gjelder den tekniske dokumentasjonen, skal opplysningene framlegges i samme rekkefølge som i nr. 1-12. 
Det er ikke nødvendig å bruke den nøyaktige ordlyden som brukes i listen. Opplysningene kan gis i form av grafer, 
figurer eller symboler i stedet for tekst.

1. nominell virkningsgrad (η) ved full, 75 % og 50 % merkelast og merkespenning (UN),

2. effektivitetsnivå: «IE2» eller «IE3»,

3. produksjonsår,

4. produsentens navn eller varemerke, produsentens foretaksregistreringsnummer og forretningskontor, 

5. produktets modellnummer,

6. antall poler på motoren,

7. merkeutgangseffekt uttrykt som enkeltverdi(er) eller intervall (kW),

8. motorens merkeinngangsfrekvens(er) (Hz),

9. merkespenning uttrykt som enkeltverdi(er) eller intervall (V),

10. merketurtall uttrykt som enkeltverdi(er) eller intervall (rpm),

11. opplysninger om demontering, resirkulering eller disponering av kasserte motorer,
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12. opplysninger om driftsforhold som motoren er særskilt konstruert for:

i) høyde over havet,

ii) temperaturen i omgivelsesluften, herunder for motorer med luftkjøling,

iii) kjølevannstemperatur ved inntaket til produktet,

iv) høyeste driftstemperatur,

v) potensielt eksplosive atmosfærer.

Opplysningene nevnt i nr. 1, 2 og 3 skal være merket på varig måte på eller nær motorens merkeplate.

Det er ikke nødvendig å offentliggjøre opplysningene oppført i nr. 1-12 på produsentens fritt tilgjengelige nettsted 
når det gjelder spesialutformede motorer med særlig mekanisk eller elektrisk konstruksjon som er produsert etter 
kundens ønske. Opplysninger om det obligatoriske kravet om å utstyre motorer som ikke oppfyller effektivitetsnivå 
IE3, med turtallsregulator, skal være synlig på merkeplaten og i den tekniske dokumentasjonen for motoren:

a) fra 1. januar 2015 for motorer med en merkeeffekt på 7,5-375 kW,

b) fra 1. januar 2017 for motorer med en merkeeffekt på 0,75-375 kW.

Produsentene skal i den tekniske dokumentasjonen framlegge opplysninger om alle særlige forholdsregler som 
må treffes når motorer skal monteres, installeres, vedlikeholdes eller brukes med turtallsregulator, herunder 
opplysninger om hvordan elektriske og magnetiske felter fra turtallsregulator kan reduseres.

3. DEFINISJONER SOM GJELDER I VEDLEGG I

1. Med «minste nominelle virkningsgrad» (η) menes effektiviteten ved full merkelast og merkespenning uten 
toleranser.

2. Med «toleranse» menes høyeste tillatte variasjon mellom prøvingsmåleresultatet til en gitt motor og verdien 
oppgitt på merkeplaten eller i den tekniske dokumentasjonen.

_______
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VEDLEGG II

MÅLINGER OG BEREGNINGER

Når det gjelder samsvar og kontroll med at kravene i denne forordning er oppfylt, skal målinger og beregninger 
utføres ved bruk av en pålitelig, nøyaktig og reproduserbar målemetode som bygger på de nyeste allment anerkjente 
metodene, og som fører til resultater med lav usikkerhet, herunder metoder fastsatt i dokumenter hvis referansenummer 
er offentliggjort for dette formål i Den europeiske unions tidende. Alle tekniske parametrer angitt nedenfor skal være 
oppfylt.

Energieffektiviteten er forholdet mellom mekanisk utgangseffekt og elektrisk inngangseffekt.

Motorens virkningsgrad, som angitt i vedlegg I, skal bestemmes ved merkeutgangseffekt (PN), merkespenning(UN) og 
merkefrekvens (fN).

Forskjellen mellom mekanisk utgangseffekt og elektrisk inngangseffekt skyldes tap som skjer i motoren.

En av følgende metoder skal brukes til å fastsette samlede tap:

– måling av samlede tap, eller

– fastsettelse av separate tap, som skal summeres.

__________
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VEDLEGG III

FRAMGANGSMÅTE FOR VERIFISERING

Medlemsstatenes myndigheter skal, når de utfører markedstilsynskontrollene omhandlet i artikkel 3 nr. 2 i direktiv 
2005/32/EF, anvende følgende framgangsmåte for verifisering på kravene fastsatt i vedlegg I.

1. Medlemsstatenes myndigheter skal prøve én enhet.

2. Modellen skal anses for å være i samsvar med bestemmelsene fastsatt i denne forordning dersom tapet (1-η) 
basert på motorens nominelle virkningsgrad (η) ikke avviker fra verdiene fastsatt i vedlegg I med mer enn 15 % i 
effektintervallet 0,75-150 kW og 10 % i effektintervallet > 150-375 kW.

3. Dersom resultatet nevnt i nr. 2 ikke oppnås, skal markedstilsynsmyndigheten prøve ytterligere tre tilfeldig valgte 
enheter; dette gjelder imidlertid ikke motorer som produseres i færre enn fem enheter per år.

4. Den samme modellen skal anses for å være i samsvar med bestemmelsene fastsatt i denne forordning dersom tapet 
(1-η) basert på motorens gjennomsnittlige nominelle virkningsgrad (η) ikke avviker fra verdiene fastsatt i vedlegg 
I med mer enn 15 % i effektintervallet 0,75-150 kW og 10 % i effektintervallet > 150-375 kW.

5. Dersom resultatene nevnt i nr. 4 ikke oppnås, anses modellen for ikke å være i samsvar med denne forordning. 

For å kontrollere at det er samsvar med kravene i denne forordning skal medlemsstatene anvende framgangsmåten 
omhandlet i vedlegg II samt pålitelige, nøyaktige og reproduserbare målemetoder som bygger på de nyeste allment 
anerkjente metodene, herunder metoder fastsatt i standarder hvis referansenummer er offentliggjort for dette formål i 
Den europeiske unions tidende.

____________

VEDLEGG IV

VEILEDENDE REFERANSEVERDIER NEVNT I ARTIKKEL 6

På tidspunktet for vedtakelse av denne forordning anses den beste tilgjengelige teknologi på motormarkedet for å være 
klasse IE3 eller en IE3-motor med turtallsregulator, som fastsatt i vedlegg I.

____________________
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 
2005/32/EF av 6. juli 2005 om opprettelse av en ramme for å 
fastsette krav til miljøvennlig utforming av energiforbrukende 
produkter, og om endring av rådsdirektiv 92/42/EØF og 
europaparlaments- og rådsdirektiv 96/57/EF og 2000/55/EF(1), 
særlig artikkel 15 nr. 1,

etter samråd med samrådsforumet for miljøvennlig utforming 
og

ut fra følgende betraktninger:

1) I henhold til direktiv 2005/32/EF skal Kommisjonen 
fastsette krav til miljøvennlig utforming av 
energiforbrukende produkter som representerer 
betydelige salgs- og handelsvolumer, som har en 
vesentlig miljøvirkning, og som har et betydelig 
forbedringspotensial med hensyn til produktenes 
miljøvirkning uten at det medfører urimelige kostnader.

2) I artikkel 16 nr. 2 første ledd i direktiv 2005/32/EF er det 
fastsatt at Kommisjonen etter framgangsmåten nevnt i 
artikkel 19 nr. 3 og kriteriene fastsatt i artikkel 15 nr. 2 
i nevnte direktiv og etter å ha rådspurt samrådsforumet 
for miljøvennlig utforming eventuelt skal innføre 
et gjennomføringstiltak for apparater som brukes i 
elektriske motorsystemer og varmeanlegg, for eksempel 
sirkulasjonspumper.

3) Kommisjonen har gjennomført en forberedende 
undersøkelse for å analysere de tekniske, miljømessige 
og økonomiske aspektene ved sirkulasjonspumper som 
typisk brukes i bygninger. Undersøkelsen er utviklet 
i samarbeid med interessenter og berørte parter fra 
Fellesskapet og tredjestater, og resultatene er gjort 
offentlig tilgjengelige.

4) Sirkulasjonspumper forbruker mye av energien som 
brukes i varmeanlegg i bygninger. Videre er de fleste 
standard sirkulasjonspumper i kontinuerlig drift, 
uavhengig av oppvarmingsbehov. Sirkulasjonspumper 
er derfor et av de prioriterte produktene som det bør 
fastsettes krav til miljøvennlig utforming for.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 191 av 23.7.2009, s. 35, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 1/2011 av 11. februar 2011 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering) og vedlegg IV (Energi), se EØS-tillegget til  
Den europeiske unions tidende nr. 19 av 7.4.2011, s. 1.

(1) EUT L 191 av 22.7.2005, s. 29.

5) Det miljøaspektet ved sirkulasjonspumper som i denne 
forordning anses som viktig, er elektrisitetsforbruket i 
bruksfasen.

6) Den forberedende undersøkelsen viser at om lag 14 
millioner sirkulasjonspumper bringes i omsetning 
i Fellesskapet hvert år, og at det mest betydelige 
miljøaspektet i alle faser av livssyklusen er deres 
energiforbruk i bruksfasen, som utgjorde 50 TWh i 
2005, noe som tilsvarer et utslipp på 23 millioner tonn 
CO2. Dersom det ikke iverksettes særlige tiltak, forventes 
elektrisitetsforbruket å stige til 55 TWh innen 2020. Den 
forberedende undersøkelsen viser at elektrisitetsforbruket 
i bruksfasen kan forbedres betydelig.

7) Den forberedende undersøkelsen viser at krav til andre 
parametrer for miljøvennlig utforming som det vises til i 
del I vedlegg I til direktiv 2005/32/EF, ikke er nødvendige 
ettersom sirkulasjonspumpenes effektforbruk i bruksfasen 
er langt det viktigste miljøaspektet.

8) Sirkulasjonspumper bør gjøres mer effektive ved å ta i 
bruk eksisterende, allment tilgjengelig og kostnadseffektiv 
teknologi som kan redusere de samlede utgiftene til 
anskaffelse og drift.

9) Kravene til miljøvennlig utforming bør harmoniseres 
med kravene til sirkulasjonspumpers elektrisitetsforbruk 
i hele Fellesskapet, og dermed bidra til det indre markeds 
virkemåte og forbedre disse produktenes miljøprestasjon.

10) For å øke gjenbruk og resirkulering av sirkulasjons-
pumper bør produsentene gi opplysninger om hvordan de 
monteres og demonteres.

11) Kravene til miljøvennlig utforming bør ikke ha negativ 
innvirkning på funksjonaliteten til sirkulasjonspumper, 
og heller ikke på helse, sikkerhet eller miljø. Særlig 
bør fordelene ved å redusere elektrisitetsforbruket i  
bruksfasen mer enn oppveie eventuelle ytterligere 
miljøvirkninger i produksjonsfasen.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 641/2009

av 22. juli 2009

om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/32/EF når det gjelder krav til 
miljøvennlig utforming av frittstående sirkulasjonspumper uten pakkboks og produktintegrerte 

sirkulasjonspumper uten pakkboks(*)

2015/EØS/53/07



Nr. 53/76 10.9.2015EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

12) Kravene til miljøvennlig utforming bør innføres gradvis, 
slik at produsentene får tilstrekkelig tid til eventuelt å  
kunne endre utformingen av produktene som omfattes 
av denne forordning. Innføringen av disse kravene 
bør planlegges på en slik måte at funksjonaliteten 
til sirkulasjonspumper som finnes på markedet, ikke 
påvirkes negativt, og at det tas hensyn til kostnadene 
for produsenter, særlig små og mellomstore bedrifter, 
samtidig som det sikres at målene for denne forordning 
kan nås til rett tid.

13) Samsvarsvurdering og målinger av relevante 
produktparametrer bør utføres ved bruk av pålitelige, 
nøyaktige og reproduserbare målemetoder som bygger 
på de nyeste allment anerkjente målemetodene, herunder 
eventuelle harmoniserte standarder vedtatt av europeiske 
standardiseringsorganer som angitt i vedlegg I til 
europaparlaments- og rådsdirektiv 98/34/EF av 22. juni 
1998 om en informasjonsprosedyre for standarder og 
tekniske forskrifter samt regler for informasjonssamfunn
stjenester(1).

14) Denne forordning bør raskt føre til at teknologi som 
reduserer miljøvirkningene av sirkulasjonspumper i 
hele deres livssyklus bringes i omsetning, noe som vil 
føre til en beregnet elektrisitetsøkonomisering på 23 
TWh innen 2020, tilsvarende 11 millioner tonn CO2-
ekvivalenter, sammenlignet med en situasjon der ingen 
tiltak iverksettes.

15) I samsvar med artikkel 8 i direktiv 2005/32/EF bør det 
i denne forordning angis gjeldende framgangsmåter for 
samsvarsvurdering.

16) For å legge til rette for samsvarskontroller bør 
produsentene framlegge opplysninger i den tekniske 
dokumentasjonen nevnt i vedlegg IV og V til direktiv 
2005/32/EF.

17) I tillegg til de rettslig bindende kravene fastsatt i denne 
forordning bør veiledende referanseverdier for beste 
tilgjengelige teknologi identifiseres for å sikre utbredt 
og enkel tilgang til informasjon om sirkulasjonspumpers 
miljøprestasjonen gjennom hele deres livssyklus.

18) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 19 nr. 1 i 
direktiv 2005/32/EF —

(1) EFT L 204 av 21.7.1998, s. 37.

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Formål og virkeområde

1. I denne forordning fastsettes krav til miljøvennlig 
utforming som får anvendelse ved omsetning av frittstående 
sirkulasjonspumper uten pakkboks og produktintegrerte 
sirkulasjonspumper uten pakkboks.

2. Denne forordning får ikke anvendelse på

a) sirkulasjonspumper for drikkevann, unntatt når det gjelder 
opplysningskravene i del 2 nr. 4 i vedlegg I

b) produktintegrerte sirkulasjonspumper som bringes i 
omsetning innen 1. januar 2020 som erstatning for identiske 
produktintegrerte sirkulasjonspumper som bringes i 
omsetning innen 1. august 2015. Av erstatningsproduktet 
eller dets emballasje må det være klart angitt hvilke 
produkter det er beregnet på.

Artikkel 2

Definisjoner

I tillegg til definisjonene fastsatt i artikkel 2 i direktiv 2005/32/
EF menes med:

1. «sirkulasjonspumpe» en roterende pumpe som har en 
hydraulisk merkeeffekt på mellom 1 W og 2  500 W, og er 
konstruert for bruk i varmeanlegg eller i sekundærkretser i 
kjølesystemer,

2. «sirkulasjonspumpe uten pakkboks» en sirkulasjonspumpe 
der motorakselen er direkte koplet til pumpehjulet og 
motoren er nedsenket i pumpemediet,

3. «frittstående sirkulasjonspumpe» en sirkulasjonspumpe 
som er konstruert for drift uavhengig av produktet,

4. «produkt» et apparat som produserer og/eller overfører 
varme,

5. «sirkulasjonspumpe for drikkevann» en sirkulasjonspumpe 
som er særskilt konstruert for resirkulering av drikkevann 
som definert i rådsdirektiv 98/83/EF(2)

Artikkel 3

Krav til miljøvennlig utforming

Kravene til miljøvennlig utforming av sirkulasjonspumper er 
fastsatt i vedlegg I.

(2) EFT L 330 av 5.12.1998, s. 32.
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Overholdelse av kravene til miljøvennlig utforming skal måles 
i samsvar med kravene fastsatt i vedlegg II nr. 1.

Beregningsmetoden for energieffektivitetsindeksen for 
sirkulasjonspumper er fastsatt i vedlegg II nr. 2.

Artikkel 4

Samsvarsvurdering

Framgangsmåten for samsvarsvurdering omhandlet i artikkel 
8 i direktiv 2005/32/EF er systemet for intern kontroll av 
utforming som er fastsatt i vedlegg IV til nevnte direktiv, eller 
styringsordningen for samsvarsvurdering fastsatt i vedlegg V 
til nevnte direktiv.

Artikkel 5

Framgangsmåte for verifisering for markedstilsynsformål

Medlemsstatenes myndigheter skal, når de utfører 
markedstilsynskontrollene omhandlet i artikkel 3 nr. 2 i  
direktiv 2005/32/EF for de krav som er fastsatt i vedlegg I til 
denne forordning, anvende framgangsmåten for verifisering 
angitt i vedlegg III til denne forordning.

Artikkel 6

Standardverdier for referansemåling

Veiledende referanseverdier for de miljømessig beste 
sirkulasjonspumpene som finnes på markedet når denne 
forordning trer i kraft, er angitt i vedlegg IV.

Artikkel 7

Revisjon

Kommisjonen skal innen 1. januar 2012 foreta en ny vurdering 
av metoden for beregning av energieffektivitetsindeks for 
produktintegrerte sirkulasjonspumper, som fastsatt i nr. 2 i 
vedlegg II til denne forordning.

Kommisjonen skal innen 1. januar 2017 vurdere denne  
forordning på nytt i lys av den teknologiske utvikling. Ved 
vurderingen skal det tas sikte på å velge konstruksjons-
alternativer som kan muliggjøre ombruk og resirkulering.

Resultatene av vurderingene skal framlegges for 
samrådsforumet for miljøvennlig utforming.

Artikkel 8

Ikrafttredelse

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 
kunngjort i Den europeiske unions tidende.

Den skal tre i kraft etter følgende tidsplan:

1. fra og med 1. januar 2013 skal frittstående 
sirkulasjonspumper oppfylle effektivitetsnivået fastsatt i 
del 1 nr. 1 i vedlegg I, med unntak av dem som er spesielt 
konstruert for primærkretser i anlegg for termisk solenergi 
og varmepumper,

2. fra og med 1. august 2015 skal frittstående og 
produktintegrerte sirkulasjonspumper oppfylle kravene til 
effektivitetsnivå fastsatt i del 1 nr. 2 i vedlegg I.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 22. juli 2009.

 For Kommisjonen

 Andris PIEBALGS

 Medlem av Kommisjonen

____________
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VEDLEGG I

KRAV TIL MILJØVENNLIG UTFORMING

1. ENERGIEFFEKTIVITETSKRAV

1. Fra og med 1. januar 2013 skal frittstående sirkulasjonspumper, med unntak av dem som er spesielt konstruert 
for primærkretser i anlegg for termisk solenergi og varmepumper, ha en energieffektivitetsindeks (EEI) på 
høyst 0,27, beregnet i samsvar med del 2 i vedlegg II.

2. Fra og med 1. august 2015 skal frittstående og produktintegrerte sirkulasjonspumper ha en 
energieffektivitetsindeks (EEI) på høyst 0,23, beregnet i samsvar med del 2 i vedlegg II.

2. KRAV TIL PRODUKTINFORMASJON

Fra og med 1. januar 2013

1. skal energieffektivitetsindeksen for sirkulasjonspumper som beregnes i samsvar med vedlegg II angis på 
merkeskiltet og produktemballasjen og i den tekniske dokumentasjonen på følgende måte: «EEI ≤ 0,[xx]»,

2. skal følgende opplysninger gis: «Referanseverdien for de mest effektive sirkulasjonspumpene er EEI ≤ 0,20»,

3. skal opplysninger om demontering, resirkulering eller disponering av kasserte komponenter og materialer 
gjøres tilgjengelige for behandlingsanlegg, 

4. skal følgende opplysninger angis på emballasjen og i den tekniske dokumentasjonen for drikkevannspumper: 
«Denne sirkulasjonspumpen skal brukes bare til drikkevann».

Produsentene skal gi opplysninger om hvordan sirkulasjonspumpen skal monteres, brukes og vedlikeholdes med 
sikte på å redusere dens miljøvirkning mest mulig. 

Opplysningene nevnt ovenfor skal angis tydelig på fritt tilgjengelige nettsteder hos produsentene av 
sirkulasjonspumper.

________
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VEDLEGG II

MÅLEMETODER OG METODE FOR BEREGNING AV ENERGIEFFEKTIVITETSINDEKS 

1. MÅLEMETODER 

Når det gjelder samsvar og kontroll med at kravene i denne forordning er oppfylt, skal målinger utføres ved bruk 
av en pålitelig, nøyaktig og reproduserbar målemetode som bygger på de nyeste allment anerkjente metodene, 
herunder metoder fastsatt i dokumenter hvis referansenummer er offentliggjort for dette formål i Den europeiske 
unions tidende. 

2. METODE FOR BEREGNING AV ENERGIEFFEKTIVITETSINDEKS 

Metoden for beregning av energieffektivitetsindeksen (EEI) for sirkulasjonspumper er som følger: 

1. Når en sirkulasjonspumpe har flere enn én innstilling for trykkhøyde og strømning, skal sirkulasjonspumpen 
måles ved den høyeste innstillingen. 

Med «trykkhøyde» (H) menes trykkhøyde (i meter) som produseres av sirkulasjonspumpen på det angitte 
driftspunktet. 

Med «strømning» (Q) menes vannets volumhastighet gjennom sirkulasjonspumpen (m3 /t). 

2. Finn punktet hvor Q · H er størst, og definer strømning og trykkhøyde ved dette punktet som Q100 % og H100 % . 

3. Beregn hydraulisk effekt Phyd ved dette punktet. 

Med «hydraulisk effekt» menes et uttrykk for det aritmetiske produktet av strømning (Q), løftehøyde (H) og en 
omregningsfaktor tilpasset enhetene som brukes i beregningen. 

Med «Phyd» menes den hydrauliske effekten sirkulasjonspumpen leverer til væsken som pumpes på det angitte 
driftspunkt (i watt). 

4. Beregn referanseeffekten som 

Pref = 1,7 · Phyd + 17 · (1 – e -0,3 · Phyd ), 1 W ≤ Phyd ≤ 2 500 W

Med «referanseeffekt» menes et forhold mellom en sirkulasjonspumpes hydrauliske effekt og effektforbruk 
idet det tas hensyn til avhengighetsforholdet mellom sirkulasjonspumpens effektivitet og størrelse. 

Med «Pref» menes sirkulasjonspumpens referanseeffektforbruk (i watt). 

5. Definer referansekontrollkurven som en rett linje mellom punktene: 

(Q100 % , H100 % ) og (Q0 % , )
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6. Velg en innstilling på sirkulasjonspumpen som sikrer at sirkulasjonspumpen på den valgte kurven når Q · H = 
høyeste punkt. 

7. Mål P1 og H ved strømningene: 

Q100 % , 0,75 · Q100 % , 0,5 · Q100 % , 0,25 · Q100 % .

Med «P1» menes den elektriske effekten (i watt) som forbrukes av sirkulasjonspumpen på det angitte 
driftspunktet. 

8. Beregn ved disse strømningene 

PL = 
Href  · P1,meas, dersom Hmeas  HrefHmeas

PL =  P1,meas, dersom Hmeas > Href

der Href er løftehøyde på referansekontrollkurven ved de ulike strømningene. 

9. Ved hjelp av PL og følgende lastprofil: 

Strømning [%] Tid [%] 

100 6

75 15

50 35

25 44

Beregn veid gjennomsnittlig effekt P L,avg som: 

P L,avg = 0,06 · P L,100 % + 0,15 · P L,75 % + 0,35 · P L,50 % + 0,44 · P L,25 % 

Beregn effektivitetsindeksen(1) som: 

 , der C20% = 0,49

__________

(1)  Med Cxx% menes en normeringsfaktor som sikrer at bare XX % av sirkulasjonspumper av en bestemt type på det tidspunktet 
normeringsfaktoren fastsettes, har en EEI < 0,20.
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VEDLEGG III

FRAMGANGSMÅTE FOR VERIFISERING

For å kontrollere samsvar med kravene fastsatt i vedlegg I skal medlemsstatenes myndigheter bruke framgangsmåten 
for måling og beregning fastsatt i vedlegg II.

Medlemsstatene skal prøve én sirkulasjonspumpe. Dersom energieffektivitetsindeksen overstiger verdiene oppgitt 
av produsenten med mer enn 7 %, skal målingene foretas på ytterligere tre sirkulasjonspumper. Modellen skal 
anses for å være i samsvar med kravene dersom den aritmetiske middelverdien av de målte verdiene for de siste tre 
sirkulasjonspumpene ikke overstiger verdiene oppgitt av produsenten med mer enn 7 %.

I motsatt fall skal modellen anses for ikke å være i samsvar med kravene i denne forordning.

I tillegg til framgangsmåten fastsatt i dette vedlegg skal medlemsstatenes myndigheter bruke pålitelige, nøyaktige 
og reproduserbare målemetoder som bygger på de nyeste allment anerkjente metodene, herunder metoder fastsatt i 
dokumenter hvis referansenummer er offentliggjort for dette formål i Den europeiske unions tidende.

__________

VEDLEGG IV

VEILEDENDE REFERANSEVERDIER

På tidspunktet for vedtakelse av denne forordning er standardverdien for referansemåling for beste tilgjengelige 
teknologi på markedet for sirkulasjonspumper EEI ≤ 0,20.

_________________
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 
2005/32/EF av 6. juli 2005 om opprettelse av en ramme for å 
fastsette krav til miljøvennlig utforming av energiforbrukende 
produkter, og om endring av rådsdirektiv 92/42/EØF og 
europaparlaments- og rådsdirektiv 96/57/EF og 2000/55/EF(1), 
særlig artikkel 15 nr. 1, 

etter samråd med samrådsforumet for miljøvennlig utforming 
og

ut fra følgende betraktninger:

1) I henhold til direktiv 2005/32/EF skal Kommisjonen 
fastsette krav til miljøvennlig utforming av 
energiforbrukende produkter som representerer 
betydelige salgs- og handelsvolumer, som har en 
vesentlig miljøvirkning, og som har et betydelig 
forbedringspotensial med hensyn til produktenes 
miljøvirkning uten at det medfører urimelige kostnader.

2) I artikkel 16 nr. 2 første ledd i direktiv 2005/32/EF er 
det fastsatt at Kommisjonen etter framgangsmåten nevnt 
i artikkel 19 nr. 3 og kriteriene fastsatt i artikkel 15 nr. 
2 og etter ha rådspurt samrådsforumet for miljøvennlig 
utforming eventuelt skal innføre gjennomføringstiltak for 
forbrukerelektronikk. 

3) Kommisjonen har gjennomført en forberedende 
undersøkelse for å analysere de tekniske, miljømessige 
og økonomiske aspektene ved fjernsyn. Undersøkelsen 
er utviklet i samarbeid med interessenter og berørte 
parter fra Fellesskapet og tredjestater, og resultatene er 
offentliggjort på Kommisjonens EUROPA-nettsted.

4) Innenfor forbrukerelektronikk har fjernsyn som 
produktgruppe stor betydning med hensyn til 
elektrisitetsforbruk, og prioriteres derfor høyt i politikken 
for miljøvennlig utforming.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 191 av 23.7.2009, s. 42, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 1/2011 av 11. februar 2011 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering) og vedlegg IV (Energi), se EØS-tillegget til  
Den europeiske unions tidende nr. 19 av 7.4.2011, s. 1.

(1) EUT L 191 av 22.7.2005, s. 29.

5) Det miljøaspektet ved fjernsyn som i denne forordning 
anses som viktig, er elektrisitetsforbruket i bruksfasen.

6) Det årlige elektrisitetsforbruket for fjernsyn i Fellesskapet 
ble i 2007 vurdert til 60 TWh, noe som tilsvarer et utslipp 
på 24 millioner tonn CO2. Dersom det ikke iverksettes 
særlige tiltak for å begrense dette forbruket, forventes 
elektrisitetsforbruket å stige til 132 TWh i 2020. Den 
forberedende undersøkelsen viser at elektrisitetsforbruket 
i bruksfasen kan reduseres betydelig.

7) Andre relevante miljøaspekter er bruken av farlige 
stoffer i produksjonen av fjernsyn og avfall fra 
fjernsyn som disponeres når de kasseres. Forbedring av 
miljøvirkningen tilknyttet dette omhandles i henholdsvis 
europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/95/EF av 27. 
januar 2003 om avgrensing av bruk av visse farlege stoff 
i elektrisk og elektronisk utstyr(2) og europaparlaments- 
og rådsdirektiv 2002/96/EF av 27. januar 2003 om avfall 
fra elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE)(3), og bør ikke 
omhandles videre i denne forordning.

8) Den forberedende undersøkelsen viser at krav til andre 
parametrer for miljøvennlig utforming som det vises til i 
del I vedlegg I til direktiv 2005/32/EF, ikke er nødvendig.

9) Reduksjon av elektrisitetsforbruket for fjernsyn er 
mulig/gjennomførbart ved bruk av eksisterende, allment 
tilgjengelig kostnadseffektiv teknologi som reduserer de 
samlede utgiftene til kjøp og drift av fjernsyn.

10) Kravene til miljøvennlig utforming bør innebære en 
harmonisering av kravene til elektrisitetsforbruket for 
fjernsyn i hele Fellesskapet, og slik bidra til det indre 
markeds virkemåte og forbedre disse produktenes 
miljøprestasjon.

11) Kravene til miljøvennlig utforming bør ikke ha negativ 
innvirkning på produktenes funksjonalitet, og heller ikke 
på helse, sikkerhet eller miljø. Særlig bør fordelene ved 
å redusere elektrisitetsforbruket i bruksfasen mer enn 
oppveie eventuelle miljøvirkninger i produksjonsfasen.

(2) EUT L 37 av 13.2.2003, s. 19.
(3) EUT L 37 av 13.2.2003, s. 24.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 642/2009

av 22. juli 2009

om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/32/EF når det gjelder krav til 
miljøvennlig utforming av fjernsyn(*)

2015/EØS/53/08
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12) Ved at kravene til miljøvennlig utforming innføres i 
flere faser bør produsentene få tilstrekkelig tid til å 
kunne tilpasse sine produkter. Fasene bør planlegges på 
en slik måte at funksjonaliteten til utstyr som allerede 
finnes på markedet, ikke påvirkes negativt, og at det tas 
hensyn til kostnadene for produsenter, særlig små og 
mellomstore bedrifter, samtidig som det sikres at målene 
for forordningen kan nås til rett tid.

13) Målinger av relevante produktparametrer bør utføres 
ved hjelp av pålitelige, nøyaktige og reproduserbare 
målemetoder som bygger på de nyeste allment anerkjente 
metodene, herunder eventuelle harmoniserte standarder 
vedtatt av europeiske standardiseringsorganer som angitt 
i vedlegg I til europaparlaments- og rådsdirektiv 98/34/
EF av 22. juni 1998 om en informasjonsprosedyre for 
standarder og tekniske forskrifter samt regler for informa
sjonssamfunnstjenester(1).

14) Denne forordning forventes å øke gjennomtrengingen av 
markedet for teknologi som reduserer miljøvirkningene 
av fjernsyn, noe som vil føre til en beregnet 
elektrisitetsøkonomisering på 28 TWh innen 2020, 
sammenlignet med en situasjon der ingen tiltak 
iverksettes.

15) I samsvar med artikkel 8 i direktiv 2005/32/EF bør det 
i denne forordning angis gjeldende framgangsmåter for 
samsvarsvurdering.

16) For å legge til rette for samsvarskontroller bør 
produsentene framlegge opplysninger i den tekniske 
dokumentasjonen nevnt i vedlegg IV og V til direktiv 
2005/32/EF i den grad disse opplysningene har relevans 
for kravene fastsatt i denne forordning.

17) Den for tiden beste tilgjengelige energieffektiviteten for 
fjernsyn i påslått tilstand og reduserte miljøvirkninger 
knyttet til farlige stoffer er fastsatt i kommisjonsvedtak 
2009/300/EF av 12. mars 2009 om fastsetjing av reviderte 
miljøkriterium for tildeling av fellesskapsmiljømerket til 
fjernsyn(2). Slike referanseopplysninger vil bidra til å 
sikre utbredt og enkel tilgang til informasjon, særlig for 
små og mellomstore bedrifter og svært små foretak, noe 
som vil legge ytterligere til rette for integrasjon av den 
teknologien som best reduserer fjernsyns miljøvirkninger. 
Standardverdier for referansemåling for beste tilgjengelige 
teknologi bør derfor ikke fastsettes i denne forordning.

(1) EFT L 204 av 21.7.1998, s. 37.
(2) EUT L 82 av 28.3.2009, s. 3.

18) De krav til miljøvennlig utforming som i henhold 
til kommisjonsforordning (EF) nr. 1275/2008 av 17. 
desember 2008 om gjennomføring av europaparlaments- 
og rådsdirektiv 2005/32/EF når det gjelder krav til 
miljøvennlig utforming av elektriske og elektroniske 
husholdningsapparater og kontorutstyr med hensyn til 
effektforbruk i hviletilstand og avslått tilstand(3) skal 
gjelde fra og med 7. januar 2013, bør få anvendelse på 
fjernsyn på et tidligere tidspunkt enn det som er fastsatt 
i nevnte forordning, ettersom teknologi som overholder 
forordningens bestemmelser, kan gjennomføres innen 
en kortere frist når det gjelder fjernsyn og gi ytterligere 
energiøkonomisering. Forordning (EF) nr. 1275/2008 bør 
derfor ikke få anvendelse på fjernsyn, og bør endres.

19) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 19 nr. 1 i 
direktiv 2005/32/EF —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Formål og virkeområde

I denne forordning fastsettes krav til miljøvennlig utforming av 
fjernsyn som skal bringes i omsetning.

Artikkel 2

Definisjoner

I tillegg til definisjonene fastsatt i direktiv 2005/32/EF menes 
med:

1. «fjernsyn» en fjernsynsmottaker eller en fjernsynsskjerm,

2. «fjernsynsmottaker» et produkt som hovedsakelig 
er beregnet på visning og mottak av audiovisuelle 
signaler, som er brakt i omsetning under én modell- eller 
systembetegnelse og som består av

a) en bildeskjerm,

b) en eller flere kanalvelger(e)/mottaker(e) og valgfrie 
ekstrafunksjoner for lagring og/eller visning av data, for 
eksempel DVD-spiller, harddisk eller videobåndspiller, 
enten i én enhet med innebygd skjerm eller i en eller 
flere frittstående enheter,

3. «fjernsynsskjerm» et produkt beregnet på visning på en 
innebygd skjerm av videosignaler fra en rekke kilder, 
herunder fjernsynssignaler, som eventuelt kontrollerer og 
gjengir lydsignaler fra en ekstern enhet, som er tilkoplet 
gjennom standardiserte videosignalinnganger, herunder 
standardene cinch (component, composite), SCART, 
HDMI og framtidige trådløse standarder (men unntatt ikke-
standardiserte videosignalinnganger som DVI og SDI), men 
som ikke kan motta eller behandle kringkastingssignaler,

(3) EUT L 339 av 18.12.2008, s. 45.
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4. «påslått tilstand» den tilstand der fjernsynet er koplet til 
strømnettet og produserer lyd og bilder,

5. «innstilling til hjemmebruk» den innstilling av fjernsynet 
som produsenten anbefaler for normal hjemmebruk,

6. «hviletilstand» en tilstand der utstyret er tilkoplet 
strømnettet, er avhengig av energitilførsel fra strømnettet 
for å fungere etter hensikten og tilbyr bare følgende 
funksjoner, som kan opprettholdes i ubegrenset tid:

– reaktiveringsfunksjon, eller reaktiveringsfunksjon og 
bare en indikasjon på at reaktiveringsfunksjonen er 
innkoplet, og/eller

– informasjons- eller statusvisning,

7. «avslått tilstand» en tilstand der utstyret er tilkoplet 
strømnettet, men ingen av funksjonene er aktive; denne 
tilstanden omfatter også

a) tilstander som bare viser at utstyret er i avslått tilstand,

b) tilstander som bare muliggjør funksjoner som skal 
sikre elektromagnetisk kompatibilitet i henhold til 
europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/108/EF(1),

8. «reaktiveringsfunksjon» en funksjon som gjør det mulig å 
aktivere andre tilstander, herunder påslått tilstand, ved bruk 
av fjernbetjening, herunder fjernkontroll, innebygd sensor 
eller tidsur, til en tilstand som gir tilgang til ytterligere 
funksjoner, herunder påslått tilstand,

9. «informasjons- eller statusvisning» en kontinuerlig 
funksjon som gir informasjon om eller indikasjon på 
utstyrets status på en visningsskjerm, herunder klokker,

10. «fabrikkinnstilt meny» et sett fjernsynsinnstillinger som er 
forhåndsdefinert av produsenten, der brukeren av fjernsynet 
må velge en bestemt innstilling første gang fjernsynet tas i 
bruk,

(1) EUT L 390 av 31.12.2004, s. 24.

11. «full høyoppløsning» betyr en skjermoppløsning med et 
antall fysiske piksler på minst 1920 × 1080.

Artikkel 3

Krav til miljøvennlig utforming

Kravene til miljøvennlig utforming av fjernsyn er fastsatt i 
vedlegg I.

Samsvar med kravene til miljøvennlig utforming skal måles i 
henhold til kravene fastsatt i vedlegg II.

Artikkel 4

Samsvarsvurdering

Framgangsmåten for samsvarsvurdering omhandlet i artikkel 
8 i direktiv 2005/32/EF er systemet for intern kontroll av 
utforming som er fastsatt i vedlegg IV til nevnte direktiv, eller 
styringsordningen fastsatt i vedlegg V til nevnte direktiv.

Den tekniske dokumentasjonen som skal framlegges for 
samsvarsvurdering, er fastsatt i nr. 1 i del 5 i vedlegg I til denne 
forordning.

Artikkel 5

Framgangsmåte for verifisering for markedstilsynsformål

Tilsynskontroller skal utføres i samsvar med framgangsmåten 
for verifisering fastsatt i vedlegg III.

Artikkel 6

Revisjon

Kommisjonen skal vurdere denne forordning på nytt i lys av 
den teknologiske utvikling senest tre år etter at den har trådt 
i kraft, og framlegge resultatet av denne vurderingen for 
samrådsforumet for miljøvennlig utforming.

Artikkel 7

Endring av forordning (EF) nr. 1275/2008

Nr. 3 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1275/2008 erstattes med 
teksten i vedlegg IV til denne forordning.

Artikkel 8

Ikrafttredelse

1. Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 
kunngjort i Den europeiske unions tidende.
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2. Kravene til miljøvennlig utforming fastsatt i nr. 1 i del 1, 
del 3, del 4 og nr. 2 i del 5 i vedlegg I får anvendelse fra 20. 
august 2010.

Kravene til miljøvennlig utforming fastsatt i nr. 2 i del 1 i 
vedlegg I får anvendelse fra 1. april 2012.

Kravene til miljøvennlig utforming fastsatt i nr. 1 bokstav a)-d) 
i del 2 i vedlegg I får anvendelse fra 7. januar 2010.

Kravene til miljøvennlig utforming fastsatt i nr. 2 bokstav a)-e) 
i del 2 i vedlegg I får anvendelse fra 20. august 2011.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 22. juli 2009.

 For Kommisjonen

 Andris PIEBALGS

 Medlem av Kommisjonen

_____________
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VEDLEGG I

KRAV TIL MILJØVENNLIG UTFORMING

1. EFFEKTFORBRUK I PÅSLÅTT TILSTAND

1. Fra 20. august 2010:

Effektforbruket i påslått tilstand for et fjernsyn med et synlig skjermareal A uttrykt i dm2 skal ikke overstige 
følgende grenseverdier:

Full høyoppløsning Alle andre oppløsninger

Fjernsynsmottakere 20 watt + A · 1,12 · 4,3224 watt/dm2 20 watt + A · 4,3224 watt/dm2

Fjernsynsskjermer 15 watt + A · 1,12 · 4,3224 watt/dm2 15 watt + A · 4,3224 watt/dm2

2. Fra 1. april 2012:

Effektforbruket i påslått tilstand for et fjernsyn med et synlig skjermareal A uttrykt i dm2 skal ikke overstige 
følgende grenseverdier:

Alle oppløsninger

Fjernsynsmottakere 16 watt + A · 3,4579 watt/dm2

Fjernsynsskjermer 12 watt + A · 3,4579 watt/dm2

2. EFFEKTFORBRUK I HVILETILSTAND/AVSLÅTT TILSTAND

1. Fra 7. januar 2010:

a) Effektforbruk i «avslått tilstand»:

Effektforbruket for fjernsyn i enhver form for avslått tilstand skal ikke overstige 1,00 watt.

b) Effektforbruk i «hviletilstand»:

Effektforbruket for fjernsyn i enhver tilstand som bare opprettholder en reaktiveringsfunksjon, eller bare 
en reaktiveringsfunksjon og en indikasjon på at reaktiveringsfunksjonen er aktivert, skal ikke overstige 
1,00 watt.

Effektforbruket for fjernsyn i enhver tilstand som bare opprettholder informasjons- eller statusvisning, 
eller bare en kombinasjon av en reaktiveringsfunksjon og informasjons- og statusvisning, skal ikke 
overstige 2,00 watt.

c) Når avslått tilstand og/eller hviletilstand er tilgjengelig:

Et fjernsyn skal gi mulighet for å velge avslått tilstand og/eller hviletilstand og/eller en annen tilstand der 
de gjeldende kravene til effektforbruk i avslått tilstand og/eller hviletilstand ikke overstiges når fjernsynet 
er tilkoplet strømnettet.

d) For fjernsynsmottakere som består av en skjerm og en eller flere kanalvelger(e) og valgfrie tilleggsfunksjoner 
for lagring og/eller visning av data, for eksempel DVD-spiller, harddisk eller videobåndspiller, i en eller 
flere separate enheter, får bokstav a)-c) anvendelse på skjermen og hver av de separate enhetene.

2. Fra 20. august 2011:

a) Effektforbruk i «avslått tilstand»:

Effektforbruket for fjernsyn i enhver form for avslått tilstand skal ikke overstige 0,30 watt, med mindre 
vilkåret i neste avsnitt er oppfylt.
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Fjernsyn med en lett synlig bryter som i avslått tilstand setter fjernsynet i en tilstand der effektforbruket 
ikke overstiger 0,01 watt, skal ikke ha et effektforbruk som overstiger 0,50 watt i noen annen avslått 
tilstand.

b) Effektforbruk i «hviletilstand»:

Effektforbruket for fjernsyn i enhver tilstand som bare opprettholder en reaktiveringsfunksjon, eller bare 
en reaktiveringsfunksjon og en indikasjon på at reaktiveringsfunksjonen er aktivert, skal ikke overstige 
0,50 watt.

Effektforbruket for fjernsyn i enhver tilstand som bare opprettholder informasjons- eller statusvisning, 
eller bare en kombinasjon av en reaktiveringsfunksjon og informasjons- og statusvisning, skal ikke 
overstige 1,00 watt.

c) Når avslått tilstand og/eller hviletilstand er tilgjengelig:

Et fjernsyn skal gi mulighet for å velge avslått tilstand og/eller hviletilstand og/eller en annen tilstand der 
de gjeldende kravene til effektforbruk i avslått tilstand og/eller hviletilstand ikke overstiges når fjernsynet 
er tilkoplet strømnettet.

d) Automatisk utkopling:

Et fjernsyn skal ha en funksjon med følgende egenskaper:

i) etter høyst fire timer i påslått tilstand etter siste interaksjon med brukeren og/eller siste kanalvalg, skal 
fjernsynet automatisk koples fra påslått tilstand til

– hviletilstand,

– avslått tilstand, eller

– en annen tilstand der de gjeldende krav til effektforbruk i avslått tilstand og/eller hviletilstand ikke 
overstiges,

ii) et fjernsyn skal vise en alarmmelding før den automatisk koples fra påslått tilstand til den aktuelle 
tilstanden.

Denne funksjonen skal være satt som standardinnstilling.

e) For fjernsynsmottakere som består av en skjerm og en eller flere kanalvelger(e) og valgfrie tilleggs-
funksjoner for lagring og/eller visning av data, for eksempel DVD-spiller, harddisk eller videobåndspiller, 
i én separat enhet, får bokstav a)-d) anvendelse på både skjermen og den separate enheten.

3. «INNSTILLING TIL HJEMMEBRUK» FOR FJERNSYN SOM LEVERES MED FABRIKKINNSTILT MENY

Fra 20. august 2010:

Fjernsyn som har med fabrikkinnstilt meny når de slås på første gang, skal ha en «innstilling til hjemmebruk» i 
den fabrikkinnstilte menyen, og dette skal være standardvalget første gang fjernsynet slås på. Dersom brukeren 
velger en annen innstilling enn «innstilling til hjemmebruk» første gang fjernsynet slås på, skal det komme fram en 
melding hvor brukeren må bekrefte sitt valg.

4.  HØYESTE LUMINANSVERDI

Fra 20. august 2010:

– Fjernsyn uten fabrikkinnstilt meny: høyeste luminansverdi fra et fjernsyn i påslått tilstand slik det leveres fra 
produsenten, skal ikke være mindre enn 65 % av høyeste luminansverdi ved bruk av fjernsynets mest lyssterke 
innstilling i påslått tilstand.

– Fjernsyn med fabrikkinnstilt meny: høyeste luminansverdi ved bruk av innstillingen til hjemmebruk skal ikke 
være mindre enn 65 % av høyeste luminansverdi ved bruk av fjernsynets mest lyssterke innstilling i påslått 
tilstand.
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5. OPPLYSNINGER FRA PRODUSENTENE

1. For samsvarsvurdering i henhold til artikkel 5 skal den tekniske dokumentasjonen inneholde følgende 
elementer:

a) prøvingsparametrer for målinger:

– omgivelsestemperatur,

– prøvespenning i V og frekvens i Hz,

– total harmonisk forvrengning i elektrisitetsnettet,

– inngangsterminal for lyd- og bildetestsignalene,

– opplysninger og dokumentasjon om hvilke instrumenter, installasjoner og kretser som er benyttet for 
elektrisk prøving,

b) påslått tilstand:

– effektforbruk i watt, avrundet til én desimal for effektmålinger inntil 100 watt, og til nærmeste hele tall 
for effektmålinger over 100 watt,

– egenskapene ved det dynamiske videosignalet som representerer et typisk kringkastingsinnhold,

– rekkefølgen av de trinn som må gjennomføres for å oppnå en stabil tilstand med hensyn til effektforbruk,

– i tillegg skal det for fjernsyn med fabrikkinnstilt meny opplyses om forholdet mellom høyeste 
luminansverdi ved bruk av innstillingen til hjemmebruk og høyeste luminansverdi ved bruk av 
fjernsynets mest lyssterke innstilling i påslått tilstand, uttrykt i prosent,

– i tillegg skal det for fjernsynsskjermer gis en beskrivelse av relevante egenskaper ved den kanalvelger 
som er brukt til målingene,

c) for hver hviletilstand og/eller avslått tilstand:

– effektforbruket i watt, avrundet til to desimaler,

– målemetoden som er brukt,

– beskrivelse av hvordan tilstanden er valgt eller programmert,

– beskrivelse av de trinn som må gjennomføres for å komme i den tilstand der fjernsynet automatisk 
endrer tilstand,

d) automatisk utkopling:

hvor lenge fjernsynet står i påslått tilstand før det automatisk går over i hviletilstand, avslått tilstand eller 
en annen tilstand der gjeldende krav til effektforbruk i avslått tilstand og/eller hviletilstand ikke overstiges,

e) farlige stoffer:

dersom fjernsynet inneholder kvikksølv eller bly: opplysninger om kvikksølvinnholdet uttrykt som X,X 
mg, og forekomst av bly.

2. Fra 20. august 2010:

Følgende opplysninger skal offentliggjøres på fritt tilgjengelige nettsider:

– effektforbruk i påslått tilstand i watt, avrundet til én desimal for effektmålinger inntil 100 watt og til nærmeste 
hele tall for effektmålinger over 100 watt,

– for hver hviletilstand og/eller avslått tilstand, effektforbruket i watt, avrundet til to desimaler,

– for fjernsyn uten fabrikkinnstilt meny: forholdet mellom høyeste luminansverdi i påslått tilstand slik det leveres 
fra produsenten, og høyeste luminansverdi ved bruk av fjernsynets mest lyssterke innstilling i påslått tilstand, 
uttrykt i prosent og avrundet til nærmeste hele tall,

– for fjernsyn med fabrikkinnstilt meny: forholdet mellom høyeste luminansverdi ved bruk av innstillingen til 
hjemmebruk og høyeste luminansverdi ved bruk av fjernsynets mest lyssterke innstilling i påslått tilstand, 
uttrykt i prosent og avrundet til nærmeste hele tall,

– dersom fjernsynet inneholder kvikksølv eller bly: opplysninger om kvikksølvinnholdet uttrykt som X,X mg, og 
forekomst av bly.

_________
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VEDLEGG II

MÅLINGER

1. Målinger av effektforbruk i påslått tilstand

Målinger av effektforbruk omhandlet i del 1 i vedlegg I skal oppfylle alle følgende vilkår:

a) Målingene skal utføres ved bruk av en pålitelig, nøyaktig og reproduserbar målemetode som bygger på de 
nyeste allment anerkjente metodene.

b) Ved måling av effektforbruk i påslått tilstand skal fjernsynet være innstilt på følgende måte:

– Fjernsynsmottakere uten fabrikkinnstilt meny: effektforbruket omhandlet i nr. 1 og 2 skal måles med 
fjernsynet i påslått tilstand slik det leveres fra produsenten, det vil si at fjernsynets lysstyrkeinnstillinger 
skal stå i den posisjon produsenten har innstilt dem til bruk for sluttbrukeren.

– Fjernsynsmottakere med fabrikkinnstilt meny: effektforbruket omhandlet i nr. 1 og 2 skal måles ved bruk 
av innstillingen til hjemmebruk.

– Fjernsynsskjermer uten fabrikkinnstilt meny: Fjernsynsskjermen skal være tilkoplet en egnet kanalvelger. 
Effektforbruket omhandlet i nr. 1 og 2 skal måles med fjernsynet i påslått tilstand slik det leveres fra 
produsenten, det vil si at fjernsynsskjermens lysstyrkeinnstillinger skal stå i den posisjon produsenten 
har innstilt dem til bruk for sluttbrukeren. Kanalvelgerens effektforbruk er ikke relevant for målingene av 
fjernsynsskjermens effektforbruk i påslått tilstand.

– Fjernsynsskjermer med fabrikkinnstilt meny: Fjernsynsskjermen skal være tilkoplet en egnet kanalvelger. 
Effektforbruket omhandlet i nr. 1 og 2 skal fastsettes med fjernsynsskjermen innstilt til «hjemmebruk».

c) Generelle vilkår:

– Målingene skal utføres ved en omgivelsestemperatur på 23 °C +/– 5 °C.

– Målingene skal utføres ved bruk av et dynamisk videosignal som representerer et typisk kringkastingsinnhold. 
Det som skal måles, skal være gjennomsnittlig effektforbruk i en sammenhengende periode på ti minutter.

– Målingene skal utføres etter at fjernsynet har vært avslått i minst én time, umiddelbart etterfulgt av minst 
én time i påslått tilstand, og skal være avsluttet innen høyst tre timer i påslått tilstand. Det relevante 
videosignalet skal vises hele tiden så lenge fjernsynet er påslått. For fjernsyn som stabiliseres innen en 
time, kan disse tidsperiodene reduseres dersom det kan dokumenteres at den resulterende målingen er 
innenfor 2 % av resultatene som ellers ville kunne oppnås under de periodene som er angitt her.

– Målingene skal utføres med en usikkerhet på mindre enn eller lik 2 % med et konfidensnivå på 95 %.

– Dersom fjernsynet har automatisk lysstyrkeregulering, skal målingene utføres med denne funksjonen 
deaktivert. Dersom fjernsynet har automatisk lysstyrkeregulering og denne funksjonen ikke kan 
deaktiveres, skal målingene utføres slik at lyset faller direkte inn i sensoren for omgivelseslys med en 
intensitet på minst 300 lux.

2. Målinger av effektforbruk i hviletilstand/avslått tilstand

Målinger av effektforbruk omhandlet i del 2 i vedlegg I skal oppfylle alle følgende vilkår:

a) Effektforbruket nevnt i nr. 1 bokstav a) og b) og nr. 2 bokstav a) og b) skal måles ved bruk av en pålitelig, 
nøyaktig og reproduserbar målemetode som bygger på de nyeste allment anerkjente metodene.

b) Målinger av effekt på 0,50 watt eller mer skal utføres med en usikkerhet på mindre enn eller lik 2 % med et 
konfidensnivå på 95 %. Målinger av effekt på 0,50 watt eller mindre skal utføres med en usikkerhet på mindre 
enn eller lik 0,01 watt med et konfidensnivå på 95 %.
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3. Målinger av høyeste luminansverdi

Målinger av høyeste luminansverdi omhandlet i del 4 i vedlegg I skal oppfylle alle følgende vilkår:

a) Målingene skal utføres ved bruk av en pålitelig, nøyaktig og reproduserbar målemetode som bygger på de 
nyeste allment anerkjente metodene.

b) Målinger av høyeste luminansverdi skal utføres med en luminansmåler som måler på den delen av skjermen 
som viser et helt (100 %) hvitt bilde, som er en del av et prøvebilde for en «fullskjermtest» som ikke overskrider 
gjennomsnittlig bildenivå (APL) der skjermens luminansdriversystem setter inn en effektbegrensning.

c) Målinger av luminansverdi skal gjøres uten å forstyrre luminansmålerens målepunkt på skjermen når det skiftes 
mellom innstillingene nevnt i del 4 i vedlegg I.

_________
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VEDLEGG III

FRAMGANGSMÅTE FOR VERIFISERING

Medlemsstatenes myndigheter skal, når de utfører markedstilsynskontrollene omhandlet i artikkel 3 nr. 2 i direktiv 
2005/32/EF, anvende følgende framgangsmåte for verifisering på kravene fastsatt i vedlegg I.

1. Medlemsstatenes myndigheter skal prøve ett enkelt fjernsyn.

2. Modellen skal anses for å være i samsvar med bestemmelsene fastsatt i vedlegg I dersom

a) resultatet for effektforbruk i påslått tilstand ikke overskrider gjeldende grenseverdi fastsatt i nr. 1 og 2 i del 1 i 
vedlegg I med mer enn 7 %, og

b) resultatene for avslått tilstand/hviletilstand, alt etter hva som passer, ikke overstiger de gjeldende grenseverdiene 
fastsatt i nr. 1 bokstav a) og b) og nr. 2 bokstav a) og b) i del 2 i vedlegg I med mer enn 0,10 watt, og

c) resultatet for høyeste luminansverdi som fastsatt i del 3 i vedlegg I, ikke er under 60 %.

3. Dersom resultatene nevnt i nr. 2 bokstav a), b) eller c) ikke oppnås, skal ytterligere tre enheter av samme modell 
prøves.

4. Når ytterligere tre enheter av samme modell er prøvd, skal modellen anses for å oppfylle kravene fastsatt i vedlegg 
I forutsatt at

a) gjennomsnittsresultatet for effektforbruk i påslått tilstand for de siste tre enhetene ikke overskrider gjeldende 
grenseverdi fastsatt i nr. 1 og 2 i del 1 i vedlegg I med mer enn 7 %, og

b) gjennomsnittsresultatene for de siste tre enhetene i avslått tilstand/hviletilstand, alt etter hva som passer, ikke 
overstiger gjeldende grenseverdier fastsatt i nr. 1 bokstav a) og b) og nr. 2 bokstav a) og b) i del 2 i vedlegg I 
med mer enn 0,10 watt, og

c) gjennomsnittsresultatet for høyeste luminansverdi for de siste tre enhetene som fastsatt i del 3 i vedlegg I ikke 
er under 60 %.

5. Dersom resultatene omhandlet i nr. 4 bokstav a), b) og c) ikke oppnås, anses modellen for ikke å oppfylle kravene. 

6. For å kontrollere at det er samsvar med kravene i denne forordning, skal medlemsstatenes myndigheter anvende 
framgangsmåten fastsatt i vedlegg II samt pålitelige, nøyaktige og reproduserbare målemetoder som bygger på de 
nyeste allment anerkjente metodene, herunder metoder fastsatt i dokumenter hvis referansenummer er offentliggjort 
for dette formål i Den europeiske unions tidende.

__________
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VEDLEGG IV

Liste over energiforbrukende produkter som omfattes av nr. 3 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1275/2008

Radiomottakere

Videokameraer

Videoopptakere

Hi-fi-opptakere

Lydforsterkere

Hjemmekinoanlegg

Musikkinstrumenter

Annet utstyr beregnet på opptak eller gjengivelse av lyd eller bilder, herunder signaler og annen teknologi for formidling 
av lyd og bilder på annen måte enn ved telekommunikasjon, men unntatt fjernsyn som definert i kommisjonsforordning 
(EF) nr. 642/2009.

_________________
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 
2005/32/EF av 6. juli 2005 om opprettelse av en ramme for å 
fastsette krav til miljøvennlig utforming av energiforbrukende 
produkter, og om endring av rådsdirektiv 92/42/EØF og 
europaparlaments- og rådsdirektiv 96/57/EF og 2000/55/EF(1), 
særlig artikkel 15 nr. 1,

etter samråd med samrådsforumet for miljøvennlig utforming, 
og

ut fra følgende betraktninger:

1) I europaparlaments- og rådsdirektiv 96/57/EF av 3. 
september 1996 om energieffektivitetskrav til elektriske 
hushaldskjøleskap og -frysarar og kombinasjonar av 
slike(2) er det fastsatt bestemmelser om kjøleapparater til 
husholdningsbruk. Kravene fastsatt i dette direktivet, som 
har vært gjeldende siden 1999, er nå foreldet.

2) I henhold til direktiv 2005/32/EF skal Kommisjonen 
fastsette krav til miljøvennlig utforming av 
energiforbrukende produkter som representerer 
betydelige salgs- og handelsvolumer, som har en 
vesentlig miljøvirkning, og som har et betydelig 
forbedringspotensial med hensyn til produktenes 
miljøvirkning uten at det medfører urimelige kostnader.

3) I artikkel 16 nr. 2 første ledd i direktiv 2005/32/EF 
er det fastsatt at Kommisjonen etter framgangsmåten 
nevnt i artikkel 19 nr. 2 og kriteriene fastsatt i artikkel 
15 nr. 2 og etter å ha rådspurt samrådsforumet for 
miljøvennlig utforming eventuelt skal innføre et 
nytt gjennomføringstiltak for kjøleapparater til 
husholdningsbruk som opphever direktiv 96/57/EF.

4) Kommisjonen har gjennomført en forberedende 
undersøkelse for å analysere de tekniske, miljømessige 
og økonomiske aspektene ved kjøleapparater som 
typisk brukes i husholdninger. Undersøkelsen er 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 191 av 23.7.2009, s. 53, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 1/2011 av 11. februar 2011 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering) og vedlegg IV (Energi), se EØS-tillegget til  
Den europeiske unions tidende nr. 19 av 7.4.2011, s. 1.

(1) EUT L 191 av 22.7.2005, s. 29.
(2) EFT L 236 av 18.9.1996, s. 36.

utviklet i samarbeid med interessenter og berørte parter 
fra Fellesskapet og tredjestater, og resultatene er gjort 
offentlig tilgjengelig på Kommisjonens EUROPA-
nettsted.

5) Energieffektiviteten til kjøleskap av absorpsjonstypen 
og termoelektriske kjøleapparater som for eksempel 
kjølebokser til drikker, kan bli vesentlig bedre. Disse 
apparatene bør derfor omfattes av denne forordning.

6) De miljøaspektene som anses som vesentlige for denne 
forordnings formål, er energiforbruk i bruksfasen og 
produktegenskaper utformet for å sikre at sluttbrukeren 
bruker kjøleapparater til husholdningsbruk på en mer 
miljøvennlig måte.

7) Den forberedende undersøkelsen viser at krav til andre 
parametrer for miljøvennlig utforming som det vises 
til i del I i vedlegg I til direktiv 2005/32/EF, ikke er 
nødvendig.

8) Det årlige elektrisitetsforbruket i Fellesskapet for 
produkter som omfattes av denne forordning, ble i 
2005 beregnet til 122 TWh, tilsvarende 56 millioner 
tonn CO2-ekvivalenter. Selv om energiforbruket til 
kjøleapparater til husholdningsbruk antas å bli redusert 
innen 2020, forventes denne reduksjonen å avta som 
følge av foreldede krav og energimerker. Potensialet for 
energiøkonomisering vil derfor ikke utnyttes dersom det 
ikke innføres ytterligere tiltak for å ajourføre eksisterende 
krav til miljøvennlig utforming.

9) Elektrisitetsforbruket til produkter som omfattes av denne 
forordning, bør reduseres ved å anvende eksisterende, 
allment tilgjengelig kostnadseffektiv teknologi som 
reduserer de samlede utgiftene til kjøp og drift av 
produktene. 

10) Denne forordning bør raskt føre til at mer energieffektive 
produkter som omfattes av denne forordning, bringes i 
omsetning. 

11) Kravene til miljøvennlig utforming bør ikke ha negativ 
innvirkning på produktenes funksjonalitet sett fra 
sluttbrukerens side, og heller ikke på helse, sikkerhet 
eller miljø. Særlig bør fordelene ved å redusere 
elektrisitetsforbruket i bruksfasen for produkter som 
omfattes av denne forordning, mer enn oppveie eventuelle 
ytterligere miljøvirkninger i produksjonsfasen.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 643/2009

av 22. juli 2009

om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/32/EF når det gjelder krav til 
miljøvennlig utforming av kjøleapparater til husholdningsbruk(*)

2015/EØS/53/09
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12) Kravene til miljøvennlig utforming bør innføres gradvis, 
slik at produsentene får tilstrekkelig tid til eventuelt å 
kunne endre utformingen av produktene som omfattes av 
denne forordning. Innføringen av kravene bør planlegges 
på en slik måte at funksjonaliteten til utstyr som finnes på 
markedet, ikke påvirkes negativt, og slik at det tas hensyn 
til kostnadene for sluttbrukere og produsenter, særlig 
små og mellomstore bedrifter, samtidig som det sikres at 
målene for denne forordning kan nås til rett tid.

13) Samsvarsvurdering og målinger av relevante 
produktparametrer bør utføres ved bruk av pålitelige, 
nøyaktige og reproduserbare målemetoder som bygger 
på de nyeste allment anerkjente metodene, herunder 
eventuelle harmoniserte standarder vedtatt av europeiske 
standardiseringsorganer som angitt i vedlegg I til 
europaparlaments- og rådsdirektiv 98/34/EF av 22. juni 
1998 om en informasjonsprosedyre for standarder og 
tekniske forskrifter samt regler for informasjonssamfunn
stjenester(1).

14) I samsvar med artikkel 8 i direktiv 2005/32/EF bør det 
i denne forordning angis gjeldende framgangsmåter for 
samsvarsvurdering.

15) For å legge til rette for samsvarskontroller bør 
produsentene framlegge opplysninger i den tekniske 
dokumentasjonen nevnt i vedlegg V og VI til direktiv 
2005/32/EF i den grad disse opplysninger har relevans 
for kravene fastsatt i denne forordning.

16) I tillegg til de rettslig bindende kravene fastsatt i denne 
forordning bør veiledende referanseverdier for beste 
tilgjengelige teknologi identifiseres for å sikre utbredt 
og enkel tilgang til informasjon om miljøprestasjonen 
gjennom hele levetiden for de produkter som omfattes av 
denne forordning.

17) Direktiv 96/57/EF bør derfor oppheves.

18) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 19 nr. 1 i 
direktiv 2005/32/EF —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Formål og virkeområde

1. I denne forordning fastsettes krav til miljøvennlig 
utforming for omsetning av nettdrevne kjøleapparater til 
husholdningsbruk med et nettovolum på inntil 1 500 liter.

(1) EFT L 204 av 21.7.1998, s. 37.

2. Denne forordning får anvendelse på nettdrevne 
kjøleapparater til husholdningsbruk, herunder apparater som 
selges til annen bruk enn husholdningsbruk eller til kjøling av 
andre artikler enn næringsmidler. 

Den får også anvendelse på nettdrevne kjøleapparater til 
husholdningsbruk som kan drives med batteri.

3. Denne forordning får ikke anvendelse på

a) kjøleapparater som hovedsakelig drives av andre 
energikilder enn elektrisitet, for eksempel flytende 
petroleumsgass (LPG), parafin og biodrivstoff,

b) batteridrevne kjøleapparater som kan koples til strømnettet 
med en AC/DC-omformer, som kjøpes separat,

c) spesialutformede kjøleapparater som bare finnes i ett 
eksemplar og ikke tilsvarer noen annen kjøleapparatsmodell,

d) kjøleapparater som skal brukes i tjenestesektoren der 
uttak av kjølte næringsmidler registreres elektronisk, og 
opplysningene om dette kan sendes automatisk gjennom en 
nettkopling til et fjernkontrollsystem for regnskapsformål,

e) apparater hvis hovedfunksjon ikke er oppbevaring av 
næringsmidler ved kjøling, for eksempel frittstående 
maskiner for framstilling og oppbevaring av is eller 
automater for kjølte drikker.

Artikkel 2

Definisjoner

I tillegg til definisjonene fastsatt i direktiv 2005/32/EF menes 
med:

1. «næringsmidler» matvarer, ingredienser, drikker, herunder 
vin, samt andre artikler som hovedsakelig er beregnet på 
konsum, og som krever kjøling ved bestemte temperaturer,

2. «kjøleapparat til husholdningsbruk» et isolert kabinett 
med en eller flere avdelinger, beregnet på kjøling eller 
frysing av næringsmidler eller på oppbevaring av kjølte 
eller fryste næringsmidler som brukes til andre formål 
enn kommersielle, og som kjøles ved hjelp av en eller 
flere energiforbrukende prosesser, herunder apparater som 
selges i moduler for montering av sluttbruker,

3. «kjøleskap» et kjøleapparat beregnet på oppbevaring av 
næringsmidler, med minst én avdeling som egner seg for 
oppbevaring av ferske næringsmidler og/eller drikker, 
herunder vin,
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4. «kjøleapparat av kompresjonstypen» et kjøleapparat der 
kjølingen skjer ved hjelp av en motordrevet kompressor,

5. «kjøleapparat av absorpsjonstypen» et kjøleapparat der 
kjølingen skjer ved hjelp av en absorpsjonsprosess som 
bruker varme som energikilde,

6. «kjøle- og fryseskap» et kjøleapparat med minst én 
kjøleavdeling for oppbevaring av ferske næringsmidler og 
minst én avdeling som egner seg for innfrysing av ferske 
næringsmidler og oppbevaring av fryste næringsmidler 
under tre stjerners oppbevaringsforhold (fryseavdeling),

7. «fryseskap» et kjøleapparat med en eller flere avdelinger 
som egner seg for oppbevaring av fryste næringsmidler,

8. «fryser» et kjøleapparat med en eller flere avdelinger 
som egner seg for innfrysing av næringsmidler med 
temperaturer som varierer fra omgivelsestemperatur og ned 
til –18 °C, og som også egner seg for oppbevaring av fryste 
næringsmidler under tre stjerners oppbevaringsforhold; en 
fryser kan også omfatte seksjoner merket med to stjerner, 
og/eller avdelinger i samme avdeling eller kabinett,

9. «vinskap» et kjøleapparat som utelukkende inneholder en 
eller flere avdelinger for oppbevaring av vin,

10. «flerbruksapparat» et kjøleapparat som utelukkende 
inneholder en eller flere flerbruksavdelinger,

11. «tilsvarende kjøleapparat» en modell som bringes i 
omsetning med samme brutto- og nettovolum, samme 
tekniske, effektivitets- og ytelsesegenskaper og samme 
avdelingstyper som et annet kjøleapparat som bringes 
i omsetning av samme produsent under en annen 
handelskode.

Ytterligere definisjoner for vedlegg II-VI er fastsatt i vedlegg I.

Artikkel 3

Krav til miljøvennlig utforming

De allmenne kravene til miljøvennlig utforming av 
kjøleapparater til husholdningsbruk innenfor denne  
forordnings virkeområde er fastsatt i vedlegg II del I. De 
særlige kravene til miljøvennlig utforming av kjøleapparater  
til husholdningsbruk innenfor denne forordnings virkeområde 
er fastsatt i vedlegg II del 2.

Artikkel 4

Samsvarsvurdering

1.  Framgangsmåten for samsvarsvurdering omhandlet i 
artikkel 8 i direktiv 2005/32/EF er systemet for intern kontroll 
av utforming som er fastsatt i vedlegg IV til nevnte direktiv, 
eller styringsordningen fastsatt i vedlegg V til nevnte direktiv.

2.  Med henblikk på samsvarsvurdering i henhold til artikkel 
8 i direktiv 2005/32/EF skal den tekniske dokumentasjonen 
inneholde en kopi av produktinformasjonen omhandlet i 
vedlegg III del 2 samt resultatene av beregningene fastsatt i 
vedlegg IV til denne forordning.

Når opplysningene som inngår i den tekniske dokumentasjonen 
for en bestemt modell av et kjøleapparat til husholdningsbruk, 
er framskaffet ved beregninger på grunnlag av utforming eller 
ved ekstrapolering fra andre tilsvarende kjøleapparater til 
husholdningsbruk, eller begge deler, skal dokumentasjonen 
omfatte opplysninger om slike beregninger eller 
ekstrapoleringer, eller begge deler, og om prøvinger som 
produsenten har utført for å bekrefte nøyaktigheten ved de 
beregninger som er gjort. I slike tilfeller skal den tekniske 
dokumentasjonen også omfatte en fortegnelse over alle andre 
tilsvarende modeller av kjøleapparater til husholdningsbruk  
der opplysningene i den tekniske dokumentasjonen er 
framkommet på samme grunnlag.

Artikkel 5

Framgangsmåte for verifisering for markedstilsynsformål

Medlemsstatenes myndigheter skal, når de utfører 
markedstilsynskontrollene omhandlet i artikkel 3 nr. 2 i  
direktiv 2005/32/EF for de formål som er fastsatt i vedlegg II 
til denne forordning, anvende framgangsmåten for verifisering 
angitt i vedlegg V til denne forordning.

Artikkel 6

Standardverdier for referansemåling

Veiledende referanseverdier for de miljømessig beste 
kjøleapparatene til husholdningsbruk som er tilgjengelig på 
markedet når denne forordning vedtas, er fastsatt i vedlegg VI.

Artikkel 7

Revisjon

Kommisjonen skal vurdere denne forordning på nytt i lys 
av den teknologiske utvikling senest fem år etter at den har 
trådt i kraft, og framlegge resultatet av denne vurderingen 
for samrådsforumet for miljøvennlig utforming. Vurderingen 
skal særlig omfatte verifiseringstoleransene i vedlegg V 
og mulighetene for å fjerne eller redusere verdiene av 
korreksjonsfaktorene i vedlegg IV.

Kommisjonen skal vurdere behovet for å vedta særlige krav til 
miljøvennlig utforming av vinskap senest to år etter at denne 
forordning er trådt i kraft.
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Artikkel 8

Oppheving

Direktiv 96/57/EF oppheves fra 1. juli 2010.

Artikkel 9

Ikrafttredelse

1. Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 
kunngjort i Den europeiske unions tidende.

2. De allmenne kravene til miljøvennlig utforming fastsatt i 
del 1 nr. 1 i vedlegg II får anvendelse fra 1. juli 2010.

De allmenne kravene til miljøvennlig utforming fastsatt i del 1 
nr. 2 i vedlegg II får anvendelse fra 1. juli 2013.

De særlige kravene til miljøvennlig utforming av 
energieffektivitetsindeksen fastsatt i vedlegg II del 2 får 
anvendelse i samsvar med tidsplanen fastsatt i tabell 1 og 2 i 
vedlegg II.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 22. juli 2009.

 For Kommisjonen

 Andris PIEBALGS

 Medlem av Kommisjonen

___________



10.9.2015 Nr. 53/97EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

VEDLEGG I

Definisjoner som gjelder for vedlegg II-VI

I vedlegg II-IV menes med:

a) «annen type kjøleapparat» et kjøleapparat der kjølingen skjer ved hjelp av enhver annen teknologi eller prosess enn 
kompresjon eller absorpsjon,

b) «kaldluftsystem» et system som automatisk forhindrer permanent rimdannelse, og der kjølingen skjer ved tvungen 
luftsirkulasjon, fordamperen eller fordamperne avrimes av et automatisk avrimingssystem, og vannet fra avrimingen 
ledes bort automatisk,

c) «avdeling med kaldluftfrysing» enhver avdeling som avises av et kaldluftsystem,

d) «innbygd kjøleapparat» et fast kjøleapparat beregnet for innbygging i et innbyggingsskap eller i en nisje i vegg eller 
lignende, og som krever montering av frontpanel,

e) «kjøle-/svalskap» et kjøleapparat som minst har én avdeling for oppbevaring av ferske næringsmidler samt én 
svalavdeling, men ingen avdeling for oppbevaring av fryste næringsmidler eller for nedkjøling, og ingen avdeling 
for framstilling og oppbevaring av is,

f) «svalskap» et kjøleapparat med bare en eller flere svalavdelinger,

g) «kjøleskap med avdeling for lett bedervelige næringsmidler» et kjøleapparat med minst én avdeling for oppbevaring 
av ferske næringsmidler og én avdeling for lett bedervelige næringsmidler, men ingen avdeling for oppbevaring av 
fryste næringsmidler,

h) «avdelinger» enhver avdeling angitt i bokstav i)-p),

i) «avdeling for oppbevaring av ferske næringsmidler» en avdeling utformet for oppbevaring av ikke-fryste 
næringsmidler, som igjen kan være oppdelt i underavdelinger,

j) «svalavdeling» en avdeling beregnet på oppbevaring av bestemte næringsmidler eller drikker ved en temperatur 
som er høyere enn i avdelingen for oppbevaring av ferske næringsmidler,

k) «avdeling for lett bedervelige næringsmidler» en avdeling særlig beregnet på oppbevaring av lett bedervelige 
næringsmidler,

l) «avdeling for produksjon og oppbevaring av is» en avdeling med lav temperatur særlig beregnet på å framstille og 
oppbevare is,

m) «avdeling for oppbevaring av fryste næringsmidler» en avdeling med lav temperatur beregnet for oppbevaring av 
fryste næringsmidler og med følgende temperaturklassifisering:

i) «avdeling merket med én stjerne» en avdeling for oppbevaring av fryste næringsmidler der temperaturen ikke 
overstiger –6 °C,

ii) «avdeling merket med to stjerner» en avdeling for oppbevaring av fryste næringsmidler der temperaturen ikke 
overstiger –12 °C,

iii) «avdeling merket med tre stjerner» en avdeling for oppbevaring av fryste næringsmidler der temperaturen ikke 
overstiger –18 °C,

iv) «avdeling for innfrysing av næringsmidler» (eller «avdeling merket med fire stjerner») en avdeling som egner 
seg for innfrysing av minst 4,5 kg næringsmidler per 100 l nettovolum, og under ingen omstendigheter mindre 
enn 2 kg, fra omgivelsestemperatur ned til –18 °C i løpet av 24 timer, og som også egner seg for oppbevaring 
av fryste matvarer under tre stjerners oppbevaringsforhold, og som også kan omfatte inndelinger merket med 
to stjerner i samme avdeling,

v) «avdeling uten stjernemerking» en avdeling for oppbevaring av fryste næringsmidler der temperaturen er 
< 0 °C, og som også kan brukes til å framstille og oppbevare is, men som ikke er beregnet for oppbevaring av 
lett bedervelige næringsmidler,
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n) «avdeling for oppbevaring av vin» en avdeling som utelukkende er utformet for korttidsoppbevaring av vin for 
å oppnå ideell drikketemperatur eller for langtidsoppbevaring av vin med henblikk på modning, med følgende 
egenskaper:

i) kontinuerlig oppbevaringstemperatur, enten forhåndsinnstilt eller manuelt innstilt i henhold til produsentens 
anvisninger, innenfor området fra +5 °C til +20 °C,

ii) oppbevaringstemperatur(er) med en endring over tid på mindre enn 0,5 K ved hver angitt omgivelsestemperatur 
i klimaklassen for kjøleapparater til husholdningsbruk,

iii) aktiv eller passiv kontroll av fuktigheten i avdelingen innenfor området 50–80 %,

iv) konstruert for å redusere overføringen av vibrasjon til avdelingen, enten fra kjøleskapskompressoren eller en 
eventuell ekstern kilde,

o) «flerbruksavdeling» en avdeling beregnet for bruk ved to eller flere av temperaturene for de ulike avdelingstypene, 
og som sluttbrukeren kan innstille slik at de til enhver tid ligger innenfor driftstemperaturområdet for hver 
avdelingstype i samsvar med produsentens anvisninger; dersom temperaturen i en avdeling kan endres til en annen 
driftstemperatur utelukkende for en kort periode (for eksempel en innstilling til hurtigfrysing), er avdelingen ikke 
en flerbruksavdeling slik det er definert i denne forordning,

p) «annen avdeling» en avdeling, bortsett fra en avdeling for oppbevaring av vin, beregnet på oppbevaring av bestemte 
næringsmidler ved en temperatur på over +14 °C,

q) «seksjon merket med to stjerner» en del i en fryser, en avdeling i en fryser, en avdeling merket med tre stjerner eller 
et kabinett merket med tre stjerner for oppbevaring av fryste næringsmidler som ikke har egen atkomstdør eller eget 
lokk, og der temperaturen ikke overstiger –12 °C;

r) «fryseboks» en fryser der avdelingen(e) er tilgjengelige fra apparatets overside, eller som har avdelinger som 
både kan åpnes fra oversiden og forsiden, men der bruttovolumet for avdelingen(e) som kan åpnes fra oversiden, 
overstiger 75 % av apparatets samlede bruttovolum,

s) «kjøleapparat som kan åpnes fra oversiden» eller «fryseboks» et kjøleapparat der avdelingen(e) er tilgjengelig(e) fra 
apparatets overside,

t) «kjøleapparat som kan åpnes fra forsiden» et kjøleapparat der avdelingen(e) er tilgjengelig(e) fra apparatets forside,

u) «hurtigfrysing» en reversibel funksjon som sluttbrukeren kan aktivere i henhold til produsentens anvisninger, som 
senker oppbevaringstemperaturen i fryseren eller fryseavdelingen slik at innfrysingen av ufryste næringsmidler 
skjer raskere.

__________
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VEDLEGG II

Krav til miljøvennlig utforming av kjøleapparater til husholdningsbruk

1. ALLMENNE KRAV TIL MILJØVENNLIG UTFORMING

1. Fra 1. juli 2010:

a) For vinskap skal følgende opplysning være angitt i bruksanvisningen fra produsentene: «Dette apparatet skal 
utelukkende brukes til oppbevaring av vin».

b) For kjøleapparater til husholdningsbruk skal produsentens bruksanvisning inneholde opplysninger om

– den kombinasjonen av skuffer, kurver og hyller som gir mest energieffektiv utnyttelse av apparatet, og

– hvordan energiforbruket til kjøleapparatet til husholdningsbruk kan begrenses mest mulig i bruksfasen.

2. Fra 1. juli 2013:

a) Hurtigfrysfunksjonen, eller enhver lignende funksjon som aktiveres ved å endre termostatinnstillingen for 
fryseren eller fryserens avdelinger, skal, når de aktiveres av sluttbrukeren i henhold til produsentens anvisninger, 
automatisk gå tilbake til forutgående normale oppbevaringstemperatur etter høyst 72 timer. Kravet gjelder ikke 
for kombinerte kjøle- og fryseskap med én termostat og én kompressor som er utstyrt med en elektromekanisk 
kontrolltavle.

b) Kjøle- og fryseskap med én termostat og én kompressor som er utstyrt med en elektrisk kontrolltavle og kan 
brukes i omgivelsestemperaturer under +16 °C i henhold til produsentens anvisninger, skal være slik at en 
eventuell innstilling til vinterdrift eller en lignende funksjon som sikrer en korrekt oppbevaringstemperatur for 
fryste næringsmidler, automatisk aktiveres avhengig av omgivelsestemperaturen der apparatet er installert.

c) Tomme kjøleapparater til husholdningsbruk med et nettovolum på under 10 liter skal senest etter én time 
automatisk stille om til drift med et effektforbruk på 0,00 W. Dersom det bare finnes en på/av-knapp, anses 
dette kravet for ikke å være oppfylt.

2. SÆRLIGE KRAV TIL MILJØVENNLIG UTFORMING

Kjøleapparater til husholdningsbruk som omfattes av denne forordning, med et nettovolum på 10 liter eller mer, 
skal overholde grenseverdiene for energieffektivitetsindeksen i tabell 1 og 2.

De særlige kravene til miljøvennlig utforming i tabell 1 og 2 får ikke anvendelse på

– vinskap, og

– kjøleapparater av absorpsjonstypen eller andre typer som tilhører kategori 4-9 som fastsatt i vedlegg IV del 1.

Energieffektivitetsindeksen (EEI) for kjøleapparater til husholdningsbruk beregnes i samsvar med framgangsmåten 
beskrevet i vedlegg IV.

Tabell 1

Kjøleapparater av kompresjonstypen

Ikrafttredelsesdato Energieffektivitetsindeks (EEI)

1. juli 2010 EEI < 55

1. juli 2012 EEI < 44

1. juli 2014 EEI < 42
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Tabell 2

Kjøleapparater av absorpsjonstypen og andre typer

Ikrafttredelsesdato Energieffektivitetsindeks (EEI)

1. juli 2010 EEI < 150

1. juli 2012 EEI < 125

1. juli 2015 EEI < 110
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VEDLEGG III

Målinger

Når det gjelder samsvar med kravene i denne forordning, skal målinger utføres ved bruk av en pålitelig, nøyaktig og reproduserbar målemetode som 
bygger på de nyeste allment anerkjente målemetodene, herunder metoder fastsatt i dokumenter hvis referansenummer er offentliggjort for dette formål 
i Den europeiske unions tidende.

1. ALMINNELIGE VILKÅR FOR PRØVING

Følgende alminnelige vilkår for prøving får anvendelse:

1. Dersom sluttbrukeren kan slå på og av kondenshindrende varmeelementer, skal disse være slått på og satt på høyeste oppvarming dersom de 
kan justeres.

2. Dersom apparatet har «dørmonterte innretninger» (som automater for is og avkjølt vann/drikke) som kan slås på og av, skal de være slått på 
under målingen av energiforbruket, men ikke være i drift.

3. For flerbruksapparater og -avdelinger skal oppbevaringstemperaturen under målingen av energiforbruk være den nominelle temperaturen i den 
kaldeste avdelingstypen under kontinuerlig normal bruk i samsvar med produsentens anvisninger.

4. Et kjøleapparats energiforbruk skal fastsettes for den kaldeste konfigurasjonen i samsvar med produsentens anvisninger for kontinuerlig 
normal bruk av en «annen avdeling» som angitt i tabell 5 i vedlegg IV.

2. TEKNISKE PARAMETRER

Følgende parametrer skal fastsettes:

a) «ytre mål» som måles til nærmeste millimeter,

b) «samlet plassbehov ved drift», som måles til nærmeste millimeter,

c) «samlet bruttovolum», som måles til nærmeste hele kubikkdesimeter eller liter,

d) «nettovolum og samlet nettovolum», som måles til nærmeste hele kubikkdesimeter eller liter,

e) «avrimingsmetode»,

f) «oppbevaringstemperatur»

g) «energiforbruk» som uttrykkes i kilowattimer per 24 timer (kWh/24h) med tre desimaler,

h) «temperaturøkningens varighet»,

i) «innfrysingskapasitet»,

j) «effektforbruk», som måles i watt og avrundes til to desimaler, og

k) «fuktighet i avdeling for oppbevaring av vin», som måles i prosent og avrundes til nærmeste heltall.

__________
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VEDLEGG IV

Metode for beregning av energieffektivitetsindeks

1. KLASSIFISERING AV KJØLEAPPARATER TIL HUSHOLDNINGSBRUK

Kjøleapparater til husholdningsbruk klassifiseres i kategorier som angitt i tabell 1. Hver kategori er definert av den spesifikke kombinasjonen av 
avdelinger som angitt i tabell 2, og er uavhengig av antallet dører og/eller skuffer.

Tabell 1

Kategorier av kjøleapparater til husholdningsbruk

Kategori Betegnelse

1 Kjøleskap med en eller flere avdelinger for oppbevaring av ferske næringsmidler
2 Kjøle-/svalskap, svalskap og vinskap
3 Kjøleskap med avdeling for lett bedervelige næringsmidler og kjøleskap med en avdeling uten stjernemerking
4 Kjøleskap med avdeling merket med én stjerne
5 Kjøleskap med avdeling merket med to stjerner
6 Kjøleskap med avdeling merket med tre stjerner
7 Kjøle- og fryseskap
8 Fryseskap
9 Fryseboks
10 Flerbruks- og andre kjøleapparater

Kjøleapparater til husholdningsbruk som ikke kan klassifiseres i kategori 1-9 fordi temperaturen i avdelingen er klassifisert i kategori 10. 

Tabell 2

Klassifisering av kjøleapparater til husholdningsbruk og relevant kombinasjon av avdelinger 

Nominell temperatur (for EEI) (°C)

Kon-
struk-
sjons-
tempe-
ratur

+12 +12 +5 0 0 -6 -12 -18 -18

Kate-
gori 

(num-
mer)

Avdelingstyper Annet

Opp-
bevar-
ing av 

vin

Sval

Opp-
bevar-
ing av 
ferske 
nær-
ings-

midler

Kjøl

Uten 
stjerne-
merk-
ing/ 

Fram-
stilling 
av is

Én 
stjerne

To 
stjer-
ner

Tre 
stjer-
ner

Fire 
stjer-
ner

Kategori Kombinasjon av avdelinger

KJØLESKAP MED EN ELLER FLERE 
AVDELINGER FOR OPPBEVARING AV FERSKE 
NÆRINGSMIDLER

N N N J N N N N N N 1

KJØLE-/SVALSKAP, SVALSKAP OG VINSKAP V V V J N N N N N N 2
V V J N N N N N N N
N J N N N N N N N N

KJØLESKAP MED AVDELING FOR LETT 
BEDERVELIGE NÆRINGSMIDLER OG 
KJØLESKAP UTEN STJERNEMERKING

V V V J J V N N N N 3
V V V J V J N N N N

KJØLESKAP MED AVDELING MERKET MED ÉN 
STJERNE 

V V V J V V J N N N 4

KJØLESKAP MED AVDELING MERKET MED TO 
STJERNER 

V V V J V V V J N N 5

KJØLESKAP MED AVDELING MERKET MED TRE 
STJERNER 

V V V J V V V V J N 6

KJØLE- OG FRYSESKAP V V V J V V V V V J 7
FRYSESKAP N N N N N N N V J(a) J 8
FRYSEBOKS N N N N N N N V N J 9
FLERBRUKS- OG ANDRE KJØLEAPPARATER  V V V V V V V V V V 10

J  =  har slik avdeling,
N  =  har ikke slik avdeling,
V  =  slik avdeling er valgfri
(a)  omfatter også skap merket med tre stjerner for fryste næringsmidler.
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Kjøleapparater til husholdningsbruk klassifiseres i en eller flere klimaklasser som angitt i tabell 3

Tabell 3

Klimaklasser

Klasse Symbol Omgivelsestemperatur °C

Utvidet temperert SN +10 til +32

Temperert N +16 til +32

Subtropisk ST +16 til +38

Tropisk T +16 til +43

Kjøleapparatet skal kunne opprettholde de påkrevde oppbevaringstemperaturene i de ulike avdelingene samtidig og innenfor tillatte temperaturavvik 
(under avrimingssyklusen) som angitt i tabell 4 for de ulike typene kjøleapparater til husholdningsbruk og for de relevante klimaklassene.

Flerbruksapparater og/eller -avdelinger skal kunne opprettholde de påkrevde oppbevaringstemperaturene i de ulike avdelingstypene når disse 
temperaturene kan innstilles av sluttbrukeren i henhold til produsentens anvisninger.

Tabell 4

Oppbevaringstemperaturer

Oppbevaringstemperaturer (°C)

Annen avdeling Avdeling for opp-
bevaring av vin

Svalavdeling Avdeling for 
oppbevaring av 
ferske nærings-

midler

Avdeling for 
lett bederve-lige 
nærings-midler

Avdeling merket 
med én stjerne

Avdeling/seksjon 
merket med to 

stjerner

Fryser og 
avdeling/ kabi nett 

merket med tre 
stjerner

tom twma tcm t1m, t2m, t3m, tma tcc t* t** t***

> +14 +5 ≤ 
twma ≤ +20

+8 ≤ tcm ≤ +14 0 ≤ t1m, t2m, t3m ≤ 

+ 8; tma ≤ +4
–2 ≤ tcc ≤ +3 ≤ –6 ≤ –12(a) ≤ –18(a)

Merknader:
tom : oppbevaringstemperatur for den andre avdelingen
twma : oppbevaringstemperatur for avdelingen for oppbevaring av vin, med et avvik på 0,5 K
tcm : oppbevaringstemperatur for svalavdelingen
t1m, t2m, t3m: oppbevaringstemperaturer for avdelingen for ferske næringsmidler
tma : gjennomsnittlig oppbevaringstemperatur for avdelingen for ferske næringsmidler
tcc : øyeblikkelig oppbevaringstemperatur for avdelingen for lett bedervelige næringsmidler
t*, t**, t***: høyeste temperaturer for avdelingene for fryste næringsmidler
oppbevaringstemperatur for avdeling for framstilling og oppbevaring av is og for avdeling uten stjernemerking er under 0 °C
(a)  for kjøleapparater til husholdningsbruk med kaldluftfrysing tillates under avrimingssyklusen et temperaturavvik på høyst 3 K i løpet av det som er kortest av en 

periode på fire timer eller 20 % av driftssyklusens varighet

2. BEREGNING AV EKVIVALENTVOLUM

Ekvivalentvolumet for et kjøleapparat til husholdningsbruk er summen av ekvivalentvolumene for alle avdelingene. Det beregnes i liter og rundes 
av til nærmeste hele tall, som følger:
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der

– n er antallet avdelinger,

– Vc er avdelingen(e)s nettovolum,

– Tc er nominell temperatur for avdelingen(e) som fastsatt i tabell 2,

– er den termodynamiske faktor som fastsatt i tabell 5,

– FFc, CC og BI er volumkorreksjonsfaktorene som fastsatt i tabell 6.

Termodynamisk korreksjonsfaktor  er forholdet mellom nominell temperatur for avdeling Tc (fastsatt i tabell 2) og omgivelsestemperaturen

under standard prøvingsforhold ved +25 °C, og forskjellen mellom samme omgivelsestemperatur og temperaturen i en avdeling for ferske 
næringsmidler ved +5 °C.

Termodynamisk faktor for avdelingene beskrevet i bokstav i)-p) i vedlegg I er fastsatt i tabell 5.

Tabell 5

Termodynamiske faktorer for avdelinger i kjøleapparater

Avdeling Nominell temperatur

Annen avdeling Konstruksjons-
temperatur

Svalavdeling/avdeling for oppbevaring av vin +12 °C 0,65

Avdeling for oppbevaring av ferske næringsmidler +5 °C 1,00

Avdeling for lett bedervelige næringsmidler 0 °C 1,25

Avdeling for framstilling og oppbevaring av avdeling uten stjernemerking 0 °C 1,25

Avdeling merket med én stjerne –6 °C 1,55

Avdeling merket med to stjerner –12 °C 1,85

Avdeling merket med tre stjerner –18 °C 2,15

Avdeling for innfrysing av næringsmidler  (avdeling merket med fire stjerner) –18 °C 2,15

Merknader:

i) For flerbruksavdelinger fastsettes den termodynamiske faktor av den nominelle temperaturen som angitt i tabell 2 for den kaldeste 
avdelingstypen som kan innstilles av sluttbruker og opprettholdes kontinuerlig i henhold til produsentens anvisninger.

ii) For en hvilken som helst seksjon merket med to stjerner (i en fryser) fastsettes den termodynamiske faktor ved Tc = –12 °C.

iii) For andre avdelinger fastsettes den termodynamiske faktor av den kaldeste konstruksjonstemperaturen som kan innstilles av sluttbruker og 
opprettholdes kontinuerlig i henhold til produsentens anvisninger.
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Tabell 6

Verdi av korreksjonsfaktorer

Korreksjonsfaktor Verdi Vilkår

FF (kaldluftfrysing) 1,2 For avdelinger med kaldluftfrysing for oppbevaring av fryste 
næringsmidler

1 Øvrige

CC (klimaklasse) 1,2 For apparater i klimaklasse T (tropiske)

1,1 For apparater i klimaklasse ST (subtropiske)

1 Øvrige

BI (innbygd) 1,2 For innbyggingsapparater med bredde under 58 cm

1 Øvrige

Merknader:

i) FF er volumkorreksjonsfaktoren for avdelinger med kaldluftfrysing.

ii) CC er volumkorreksjonsfaktoren for en gitt klimaklasse. Dersom et kjøleapparat klassifiseres i mer enn én klimaklasse, skal klimaklassen med 
høyest korreksjonsfaktor brukes for beregning av ekvivalentvolum.

iii) BI er volumkorreksjonsfaktoren for innbygde apparater.

3. BEREGNING AV ENERGIEFFEKTIVITETSINDEKSEN

Ved beregning av energieffektivitetsindeksen (EEI) for en modell av et kjøleapparat til husholdningsbruk sammenlignes kjøleapparatets årlige 
energiforbruk med dets årlige standardenergiforbruk.

1. Energieffektivitetsindeksen (EEI) beregnes og rundes av til én desimal som følger:

EEI = SAEc
AEc

 × 100

der:

— AEC = årlig energiforbruk for et kjøleapparat til husholdningsbruk

— SAEC = årlig standardenergiforbruk for et kjøleapparat til husholdningsbruk

2. Årlig energiforbruk (AEC) beregnes i kWh/år og rundes av til to desimaler som følger:

 AEc = E24h × 365

 der:

– E24h er energiforbruket til et kjøleapparat til husholdningsbruk i kWh/24h, avrundet til tre desimaler.

3. Årlig standardenergiforbruk (SAEC) beregnes i kWh/år, avrundet til to desimaler som følger:

 SAEc = Veq × M + N + CH

 der:

– Veq er ekvivalentvolumet til et kjøleapparat til husholdningsbruk.
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– CH er lik 50 kWh/år for kjøleapparater til husholdningsbruk med en avdeling for lett bedervelige næringsmidler som har et nettovolum på 
minst 15 liter.

– M- og N-verdiene er gitt i tabell 7 for hver kategori av kjøleapparater til husholdningsbruk.

Tabell 7

M- og N-verdier etter kategori av kjøleapparat for husholdningsbruk

Kategori M N

1 0,233 245

2 0,233 245

3 0,233 245

4 0,643 191

5 0,450 245

6 0,777 303

7 0,777 303

8 0,539 315

9 0,472 286

10 (*) (*)

(*)  For kjøleapparater til husholdningsbruk i kategori 10 avhenger M- og N-verdiene av temperaturen og stjernemerkingen av avdelingen med lavest oppbevaringstemperatur 
som kan innstilles av sluttbrukeren og opprettholdes kontinuerlig i henhold til produsentens anvisninger. Når bare én «annen avdeling» er angitt i tabell 2, bokstav p) i 
vedlegg I, brukes M- og N-verdiene for kategori 1. Apparater med avdelinger som er merket med tre stjerner eller avdelinger for innfrysing av næringsmidler i en fryser, 
regnes som kjøle- og fryseskap.
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VEDLEGG V

Framgangsmåte for verifisering for markedstilsynsformål

For å kontrollere at det er samsvar med kravene fastsatt i vedlegg II skal medlemsstatenes myndigheter prøve ett 
kjøleapparat til husholdningsbruk. Dersom de målte parametrene ikke er i samsvar med verdiene som produsenten 
har angitt i samsvar med artikkel 4 nr. 2 innenfor området definert i tabell 1, skal målingene utføres på ytterligere tre 
kjøleapparater til husholdningsbruk. Gjennomsnittet av de målte verdier for disse tre ytterligere kjøleapparatene til 
husholdningsbruk skal oppfylle kravene fastsatt i vedlegg II innenfor det området som er definert i tabell 1.

I motsatt fall skal modellen og alle andre tilsvarende kjøleapparater til husholdningsbruk anses for ikke å overholde 
kravene.

Tabell 1

Målt parameter Verifiseringstoleranser

Nominelt bruttovolum Den målte verdien skal ikke ligge mer enn 3 % eller 1 l 
under den nominelle verdien(*), alt etter hvilken verdi 
som er størst.

Nominelt nettovolum Den målte verdien skal ikke ligge mer enn 3 % eller 
1 l under den nominelle verdien, alt etter hvilken verdi 
som er størst. Dersom volumene for kjøleavdelingen og 
avdelingen for oppbevaring av ferske næringsmidler kan 
justeres i forhold til hverandre av brukeren, gjelder denne 
målingsusikkerheten når svalavdelingen justeres til sitt 
minste volum.

Innfrysingskapasitet Den målte verdien skal ikke ligge mer enn 10 % under 
den nominelle verdien.

Energiforbruk Den målte verdien skal ikke overstige den nominelle 
verdien for (E24h) med mer enn 10 %.

Effektforbruket til kjøleapparater til husholdningsbruk 
med nettovolum under 10 liter

Den målte verdien skal ikke være mer enn 0,10 W større 
enn grenseverdien fastsatt i del 1 nr. 2 bokstav c) i 
vedlegg II, med et konfidensnivå på 95 %.

Vinskap Den målte verdien for relativ fuktighet skal ikke overstige 
det nominelle området med mer enn 10 %.

(*)  «Nominell verdi» er en verdi som er angitt av produsenten.

I tillegg til framgangsmåten fastsatt i vedlegg III skal medlemsstatenes myndigheter bruke pålitelige, nøyaktige og 
reproduserbare framgangsmåter for måling som bygger på de nyeste allment anerkjente målemetodene, herunder 
metoder fastsatt i dokumenter hvis referansenummer er offentliggjort for dette formål i Den europeiske unions tidende.

__________
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VEDLEGG VI

Veiledende referanseverdier for kjøleapparater til husholdningsbruk

På tidspunktet for denne forordnings ikrafttredelse ble følgende utpekt som den beste tilgjengelige teknologi på markedet 
for kjøleapparater til husholdningsbruk når det gjelder energieffektivitetsindeks (EEI) og støy.

Kjøleskap, kompresjonstypen:

– EEI = 29,7 og et årlig energiforbruk på 115 kWh/år for et samlet nettovolum på 300 liter i en avdeling for ferske 
næringsmidler pluss en avdeling for lett bedervelige næringsmidler på 25 liter, og klimaklasse T (tropisk).

– Støy: 33 dB(A).

Kjøleskap, absorpsjonstypen:

– EEI = 97,2 og et årlig energiforbruk på 245 kWh/år for et samlet nettovolum på 28 liter i en avdeling for ferske 
næringsmidler, og klimaklasse N (temperert).

– Støy ≈ 0 dB(A).

Kjøle- og fryseskap, kompresjonstypen:

– EEI = 28,0 og et årlig energiforbruk på 157 kWh/år for et samlet nettovolum på 255 liter, hvorav 236 liter i en 
avdeling for ferske næringsmidler og 19 liter i en fryseavdeling merket med fire stjerner, og klimaklasse T (tropisk).

– Støy = 33 dB(A).

Fryseskap, kompresjonstypen:

– EEI = 29,3 og et årlig energiforbruk på 172 kWh/år for et samlet nettovolum på 195 liter i en fryseavdeling merket 
med fire stjerner, og klimaklasse T (tropisk).

– Støy = 35 dB(A).

Fryseboks, kompresjonstypen:

– EEI = 27,4 og et årlig energiforbruk på 153 kWh/år for et samlet nettovolum på 223 liter i en fryseavdeling merket 
med fire stjerner, og klimaklasse T (tropisk).

– Støy = 37 dB(A).

_____________



10.9.2015 Nr. 53/109EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 
2005/32/EF av 6. juli 2005 om opprettelse av en ramme for å 
fastsette krav til miljøvennlig utforming av energiforbrukende 
produkter, og om endring av rådsdirektiv 92/42/EØF og 
europaparlaments- og rådsdirektiv 96/57/EF og 2000/55/EF(1), 
særlig artikkel 15 nr. 1,

under henvisning til kommisjonsforordning (EF) nr. 244/2009 
av 18. mars 2009 om gjennomføring av europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2005/32/EF når det gjelder krav til miljøvennlig 
utforming av ikke-retningsbestemte husholdningslamper(2),

etter samråd med samrådsforumet for miljøvennlig utforming, 
og

ut fra følgende betraktninger:

1) I samsvar med dokumentasjon framlagt etter at  
forordning (EF) nr. 244/2009 ble vedtatt, kan ikke 
grenseverdien fastsatt i forordningens tabell 5 for 
ultrafiolett stråling av UVC-typen oppfylles når det 
gjelder halogenlamper uten ekstra kolbe (særlig 
halogenlamper for nettspenning med G9- og R7-sokkel, 
men også halogenlamper med ekstra lav spenning). 
Følgelig må disse lampene forbys på det indre marked fra 
og med 1. september 2009.

2) Utfasingen av lamper med G9- og R7-sokkel overveies 
bare på lengre sikt ettersom de er i utstrakt bruk, og for 
tiden finnes det ingen passende erstatning tilgjengelig 
som passer til de lysarmaturene som er utformet 
for slike lamper. Ifølge betraktning 21 i forordning 
(EF) nr. 244/2009 innebærer kravene i tiltaket at 
halogenlamper med G9- og R7-sokkel kan forbli på 
markedet i et begrenset tidsrom. Forordningen inneholder 
ingen opplysninger om lengden på dette tidsrommet, men 
hensikten var ikke å forby disse lampene fra 1. september 
2009 på grunnlag av UVC-stråling dersom de ellers 
oppfyller de andre kravene i forordningen.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 247 av 19.9.2009, s. 3, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 2/2011 av 11. februar 2011 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering) og vedlegg IV (Energi), se EØS-tillegget til  
Den europeiske unions tidende nr. 19 av 7.4.2011, s. 5.

(1) EUT L 191 av 22.7.2005, s. 29.
(2) EUT L 76 av 24.3.2009, s. 3.

3) I samsvar med artikkel 15 i direktiv 2005/32/EF 
skal kravene til miljøvennlig utforming ikke ha noen 
vesentlig negativ innvirkning på funksjonaliteten sett fra 
brukerens side, de bør ikke medføre urimelige kostnader 
eller ha noen vesentlige negative følger for industriens 
konkurranseevne, og de bør fastsettes idet det tas hensyn 
til relevant fellesskapsregelverk.

4) Det er viktig å garantere at lamper som bringes i omsetning 
i EU, er sikre å bruke. I europaparlaments- og rådsdirektiv 
2006/95/EF av 12. desember 2006 om harmonisering 
av medlemsstatenes lovgivning om elektrisk utstyr 
bestemt til bruk innenfor visse spenningsgrenser(3) 
(lavspenningsdirektivet) fastsettes regler for stråling fra 
elektrisk utstyr utformet for bruk med en spenning på 
mellom 50 og 1 000 V for vekselstrøm og på mellom 
75 og 1 500 V for likestrøm. Grenseverdiene for UV-
stråling er fastsatt i tilknyttede harmoniserte standarder 
for halogenlamper både for nettspenning og ekstra 
lav spenning (for eksempel 12 V og 24 V), men ikke 
for kompaktlysrør. Mer grunnleggende er det fastsatt 
i europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/95/EF av 
3. desember 2001 om alminnelig produktsikkerhet(4) at 
produkter som bringes i omsetning, skal være sikre.

5) Det er viktig å sikre at det er sammenheng mellom  
forordning (EF) nr. 244/2009 og annet 
fellesskapsregelverk om UV-stråling fra ikke-
retningsbestemte husholdningslamper. Forordning (EF) 
nr. 244/2009 bør derfor endres.

6) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 19 nr. 1 i 
direktiv 2005/32/EF —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Endring av forordning (EF) nr. 244/2009

Vedlegg II til forordning (EF) nr. 244/2009 endres i samsvar 
med vedlegget til denne forordning.

(3) EUT L 374 av 27.12.2006, s. 10.
(4) EFT L 11 av 15.1.2002, s. 4.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 859/2009

av 18. september 2009

om endring av forordning (EF) nr. 244/2009 når det gjelder krav til miljøvennlig utforming av ikke-
retningsbestemte husholdningslamper(*)
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Artikkel 2

Ikrafttredelse

Denne forordning trer i kraft dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende.

Den får anvendelse fra 1. september 2009.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 18. september 2009.

 For Kommisjonen

 Andris PIEBALGS

 Medlem av Kommisjonen

__________
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VEDLEGG

Krav til miljøvennlig utforming av ikke-retningsbestemte husholdningslamper

Tabell 5 i vedlegg II til forordning (EF) nr. 244/2009 skal lyde:

«Tabell 5

Krav til lampers funksjonalitet, unntatt kompaktlysrør og LED-lamper

Funksjonalitetsparameter Fase 1 Fase 5

Merkeverdi for lampens 
levetid

≥ 1 000 t ≥ 2 000 t

Lampens lysvedlikehold ≥ 85 % ved 75 % av merkeverdien for 
gjennomsnittlig levetid

≥ 85 % ved 75 % av merkeverdien for 
gjennomsnittlig levetid

Antall tennsykluser ≥ fire ganger merkeverdien for lampens 
levetid uttrykt i timer

≥ fire ganger merkeverdien for lampens 
levetid uttrykt i timer

Starttid < 0,2 s < 0,2 s

Lampens oppvarmingstid til 
60 % Φ

≤ 1,0 s ≤ 1,0 s

For tidlig funksjonssvikt ≤ 5,0 % ved 100 t ≤ 5,0 % ved 200 t

Lampens effektfaktor ≥ 0,95 ≥ 0,95»



Nr. 53/112 10.9.2015EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

EUROPAKOMMISJONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 
virkemåte,

under henvisning til rådsforordning (EØF) nr. 2821/71 
av 20. desember 1971 om anvendelse av bestemmelsene 
i traktatens artikkel 85 nr. 3 på visse grupper av avtaler, 
beslutninger og samordnet opptreden(1),

etter offentliggjøring av utkast til forordning,

etter samråd med Den rådgivende komité for konkurransesaker 
og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved forordning (EØF) nr. 2821/71 gis Kommisjonen 
myndighet til gjennom en forordning å anvende 
artikkel 101 nr. 3 i traktaten om Den europeiske unions 
virkemåte(*) på visse grupper av avtaler, beslutninger og 
samordnet opptreden som faller inn under virkeområdet 
for traktatens artikkel 101 nr. 1 og som gjelder forskning 
og utvikling av produkter, teknologier eller metoder før 
disse har nådd stadiet for industriell anvendelse, samt 
utnytting av resultatene, herunder bestemmelser om 
immaterialrettigheter.

2) I traktatens artikkel 179 nr. 2 oppfordres Unionen til 
å oppmuntre foretak, herunder små og mellomstore 
bedrifter, til å drive forskning og utvikling av høy kvalitet 
og til å støtte deres samarbeidsinnsats. Formålet med 
denne forordning er å fremme forskning og utvikling og 
samtidig sikre en effektiv beskyttelse av konkurransen.

3) I kommisjonsforordning (EF) nr. 2659/2000 av 
29. november 2000 om anvendelse av traktatens 
artikkel 81 nr. 3 på grupper av forsknings- og 
utviklingsavtaler(2) defineres grupper av forsknings- og 
utviklingsavtaler som Kommisjonen anser for normalt å 
oppfylle vilkårene fastsatt i traktatens artikkel 101 nr. 3. 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 335 av 18.12.2010, s. 36, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 3/2011 av 11. februar 2011 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XIV (Konkurranseregler), se EØS-
tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 19 av 7.4.2011, s. 7.

(1) EFT L 285 av 29.12.1971, s. 46.
(2) EFT L 304 av 5.12.2000, s. 7.
(*) Med virkning fra 1. desember 2009 har artikkel 81 i EF-traktaten blitt 

artikkel 101 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte (TEUV). De to 
artiklene er innholdsmessig identiske. I denne forordning skal henvisninger 
til artikkel 101 i TEUV forstås som henvisninger til artikkel 81 i EF-traktaten 
der det er relevant. Ved TEUV ble det også gjort visse endringer i 
terminologien, for eksempel ble «Fellesskapet» endret til «Unionen» og 
«felles marked» til «indre marked». Terminologien fra TEUV blir brukt i 
hele denne forordning.

I betraktning av de generelt positive erfaringene med 
anvendelsen av nevnte forordning, som opphører å gjelde 
31. desember 2010, og idet det tas hensyn til ytterligere 
erfaringer som er gjort siden forordningen ble vedtatt, bør 
det vedtas en ny gruppeunntaksforordning.

4) Denne forordning bør både sikre en effektiv beskyttelse 
av konkurransen og sørge for en tilfredsstillende 
rettssikkerhet for foretakene. I arbeidet med å nå disse 
målene bør det tas hensyn til behovet for i størst mulig 
grad å forenkle den administrative kontrollen og den 
rettslige rammen. Dersom partenes markedsmakt ikke 
overstiger et visst nivå, kan det ved anvendelsen av 
traktatens artikkel 101 nr. 3 vanligvis antas at de positive 
virkningene av forsknings- og utviklingsavtaler oppveier 
de negative virkningene de måtte ha for konkurransen.

5) For anvendelsen av traktatens artikkel 101 nr. 3 ved 
forordning er det ikke nødvendig å definere hvilke avtaler 
som kan komme inn under traktatens artikkel 101 nr. 1. 
Ved den individuelle vurdering av avtaler i henhold til 
traktatens artikkel 101 nr. 1 må det tas hensyn til flere 
faktorer, særlig markedsstrukturen på det relevante 
marked.

6) Avtaler om felles forskning eller felles utvikling på 
grunnlag av forskningsresultater før stadiet for industriell 
anvendelse omfattes vanligvis ikke av traktatens 
artikkel 101 nr. 1. Under visse omstendigheter, for 
eksempel dersom partene blir enige om ikke å drive 
annen selvstendig forskning eller utvikling på samme 
område og dermed gir avkall på muligheten til å skaffe 
seg et konkurransefortrinn i forhold til de andre partene, 
kan slike avtaler likevel komme inn under virkeområdet 
for artikkel 101 nr. 1, og bør derfor omfattes av denne 
forordning.

7) Fordelen gitt ved unntaket som fastsettes ved denne 
forordning, bør være forbeholdt avtaler som med 
tilstrekkelig sikkerhet kan antas å oppfylle vilkårene i 
traktatens artikkel 101 nr. 3.

8) Sannsynligheten for at samarbeid om forskning og 
utvikling og om utnytting av resultatene vil fremme 
tekniske og økonomiske framskritt, er størst dersom 
partene bidrar til samarbeidet med utfyllende kompetanse, 
eiendeler eller virksomhet. Dette gjelder også når en 
av partene bare finansierer en annen parts forskning og 
utvikling.

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1217/2010

av 14. desember 2010

om anvendelse av artikkel 101 nr. 3 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte på visse 
grupper av forsknings- og utviklingsavtaler(*)

2015/EØS/53/11
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9) Felles utnytting av resultatene kan anses som en naturlig 
følge av felles forskning og utvikling. En slik utnytting 
kan ta forskjellige former, som framstilling, utnytting 
av immaterialrettigheter som i vesentlig grad bidrar til 
tekniske og økonomiske framskritt, eller markedsføring 
av nye produkter.

10) Forbrukerne har vanligvis fordeler av at forsknings- og 
utviklingsarbeidet utvides og effektiviseres, gjennom at 
nye eller bedre produkter eller tjenester introduseres eller 
prisene reduseres som følge av nye eller bedre teknologier 
eller metoder.

11) For å berettige unntaket bør den felles utnyttingen 
gjelde produkter, teknologier eller metoder der 
bruken av forsknings- og utviklingsresultatene er 
avgjørende. Dessuten bør alle parter i forsknings- og 
utviklingsavtalen avtale at de skal ha full tilgang til 
de endelige resultatene av den felles forskningen og 
utviklingen, herunder immaterialrettigheter og knowhow 
som eventuelt oppstår, med henblikk på videre forskning 
og utvikling og utnytting, så snart de endelige resultatene 
foreligger. Tilgangen til resultatene bør som hovedregel 
ikke begrenses når de skal brukes til videre forsknings- 
og utviklingsarbeid. Dersom partene i samsvar med 
denne forordning begrenser sine utnyttingsrettigheter, 
særlig dersom de spesialiserer seg innenfor utnytting, 
kan imidlertid tilgangen til resultatene med henblikk 
på utnytting begrenses tilsvarende. Når akademiske 
institusjoner, forskningsinstitutter eller foretak som 
driver forskning og utvikling som en forretningsmessig 
tjeneste, vanligvis uten aktivt å utnytte resultatene, deltar 
i forskning og utvikling, kan de dessuten gå med på å 
bruke forsknings- og utviklingsresultatene utelukkende 
i videre forskningsarbeid. Avhengig av kapasitet og 
kommersielle behov kan partene bidra i ulikt omfang 
til forsknings- og utviklingssamarbeidet. For å avspeile 
og oppveie forskjellene i verdien eller arten av partenes 
bidrag kan det i en forsknings- og utviklingsavtale som 
omfattes av denne forordning, derfor fastsettes at en part 
skal betale vederlag til en annen part for å få tilgang til 
resultatene med henblikk på videre forskningsarbeid eller 
utnytting. Vederlaget må imidlertid ikke være så stort at 
det i praksis hindrer slik tilgang.

12) Tilsvarende bør partene, når forsknings- og 
utviklingsavtalen ikke omfatter felles utnytting av 
resultatene, fastsette i forsknings- og utviklingsavtalen 
at de skal gi hverandre tilgang til sin respektive  
eksisterende knowhow så sant denne er absolutt 
nødvendig for at de andre partene skal kunne utnytte 
resultatene. Satsene for et eventuelt lisensgebyr bør  
ikke være så høye at de i praksis hindrer øvrige parters 
tilgang til slik knowhow.

13) Unntaket som fastsettes i denne forordning, bør begrenses 
til forsknings- og utviklingsavtaler som ikke gjør det mulig 

for foretakene å utelukke konkurransen for en vesentlig 
del av de produktene, tjenestene eller teknologiene det 
gjelder. Det er nødvendig å utelukke fra gruppeunntaket 
avtaler mellom konkurrenter hvis samlede andel av 
markedet for produkter, tjenester eller teknologier som 
må antas å kunne forbedres eller erstattes som et resultat 
av forsknings- og utviklingsarbeidet, overstiger et  
bestemt nivå på tidspunktet for avtaleinngåelsen. 
Det foreligger imidlertid ingen formodning om at  
forsknings- og utviklingsavtaler omfattes av traktatens 
artikkel 101 nr. 1 eller ikke oppfyller vilkårene i 
traktatens artikkel 101 nr. 3, når markedsandelsgrensen 
fastsatt i denne forordning er overskredet eller andre 
vilkår i forordningen ikke er oppfylt. I slike tilfeller skal 
det foretas en individuell vurdering av forsknings- og 
utviklingsavtalen i henhold til traktatens artikkel 101.

14) For å sikre at effektiv konkurranse opprettholdes ved 
en eventuell felles utnytting av resultatene, er det 
nødvendig å fastsette at gruppeunntaket ikke lenger får 
anvendelse dersom partenes samlede andel av markedet 
for produktene, tjenestene eller teknologiene som er et 
resultat av den felles forskningen og utviklingen, blir for 
stor. Uavhengig av størrelsen på partenes markedsandel 
bør unntaket fortsette å gjelde i et visst tidsrom etter at 
den felles utnyttingen har begynt, slik at markedsandelene 
kan stabiliseres, særlig etter at et helt nytt produkt er 
introdusert, og for å sikre en minste avskrivningsperiode 
for de investeringer som gjøres.

15) Avtaler som inneholder begrensninger som ikke er 
absolutt nødvendige for å oppnå de positive virkningene 
av en forsknings- og utviklingsavtale, bør ikke unntas etter 
denne forordning. Avtaler som inneholder visse alvorlige 
konkurransebegrensninger, for eksempel begrensninger 
av partenes frihet til å gjennomføre forskning og  
utvikling på et område som ikke er knyttet til avtalen, 
fastsettelse av priser til tredjemann, begrensninger i 
produksjon eller salg og begrensninger i adgangen 
til passivt salg av de produkter eller teknologier som 
omfattes av avtalen, i geografiske områder eller til  
kunder som er forbeholdt andre parter, bør i prinsippet 
utelukkes fra unntaket gitt ved denne forordning, 
uavhengig av partenes markedsandel. I denne 
sammenheng utgjør begrensninger av bruksområdet 
ikke begrensninger av produksjon eller salg, og de utgjør 
heller ikke geografiske begrensninger eller begrensninger 
av kundegrunnlag.

16) Markedsandelsgrensen, det at visse avtaler ikke unntas, 
samt vilkårene fastsatt i denne forordning sikrer normalt 
at de avtaler som omfattes av gruppeunntaket, ikke gir 
partene mulighet til å utelukke konkurransen for en 
betydelig del av de aktuelle produktene eller tjenestene.
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17) Det kan ikke utelukkes at det oppstår konkurranse-
begrensende utestenging fra markedet dersom en part 
finansierer flere forsknings- og utviklingsprosjekter som 
gjennomføres av konkurrenter og som gjelder de samme 
produktene eller teknologiene omfattet av avtalen, særlig 
dersom denne parten får enerett til å utnytte resultatene 
overfor tredjemann. Fordelen gitt ved denne forordning 
bør derfor omfatte slike avtaler om betalt forskning og 
utvikling bare dersom alle parter i de tilknyttede avtalene, 
det vil si finansieringsparten og alle de partene som 
utfører forsknings- og utviklingsarbeidet, har en samlet 
markedsandel på høyst 25 %.

18) Avtaler mellom foretak som ikke er konkurrerende 
produsenter av produkter, teknologier eller metoder som 
kan forbedres eller erstattes som følge av resultatene 
av forsknings- og utviklingsarbeidet, vil bare i ekstra-
ordinære tilfeller utelukke effektiv konkurranse innenfor 
forskning og utvikling. Det er derfor hensiktsmessig 
å la slike avtaler omfattes av unntaket gitt ved denne 
forordning, uavhengig av størrelsen på partenes 
markedsandel, og å behandle slike ekstraordinære tilfeller 
ved tilbakekalling av fordelene gitt ved unntaket.

19) I henhold til artikkel 29 nr. 1 i rådsforordning (EF) 
nr. 1/2003 av 16. desember 2002 om gjennomføring 
av konkurransereglene fastsatt i traktatens artikkel 81 
og 82(1) kan Kommisjonen trekke tilbake fordelen gitt 
ved denne forordning, dersom den i et bestemt tilfelle 
fastslår at en avtale som unntaket i denne forordning 
får anvendelse på, likevel har virkninger som ikke er 
forenlige med traktatens artikkel 101 nr. 3.

20) I henhold til artikkel 29 nr. 2 i forordning (EF) nr.  
1/2003 kan en medlemsstats konkurransemyndighet 
trekke tilbake fordelen gitt ved denne forordning med 
hensyn til en medlemsstats territorium, eller en del av det, 
dersom den i et bestemt tilfelle fastslår at en avtale som 
unntaket i denne forordning får anvendelse på, likevel har 
virkninger som er uforenlige med traktatens artikkel 101 
nr. 3 på medlemsstatens territorium, eller en del av det, 
som har alle kjennetegn på et særskilt geografisk marked.

21) Fordelen gitt ved denne forordning kan for eksempel 
trekkes tilbake i henhold til artikkel 29 i forordning (EF) 
nr. 1/2003 dersom en forsknings- og utviklingsavtale 
på grunn av den begrensede forskningskapasitet som 
er til rådighet andre steder, i vesentlig grad innskrenker 
tredjemanns mulighet til å utføre forskning og utvikling 
på det relevante området, dersom forsknings- og 
utviklingsavtalen på grunn av en særskilt tilbudsstruktur 
i vesentlig grad innskrenker tredjemanns adgang til 
markedet for produktene eller teknologiene omfattet av 
avtalen, dersom partene uten saklig grunn ikke utnytter 
resultatene av den felles forskningen og utviklingen 
overfor tredjemann, dersom de produkter eller teknologier 
som omfattes av avtalen, ikke utsettes for effektiv 

(1) EFT L 1 av 4.1.2003, s. 1.

konkurranse i det indre marked eller i en vesentlig del 
av det fra andre produkter, teknologier eller metoder som 
brukerne anser som likeverdige på grunn av egenskaper, 
pris og bruksområde, eller dersom forsknings- 
og utviklingsavtalen begrenser konkurransen på 
nyskapingsområdet eller utelukker effektiv konkurranse 
innenfor forskning og utvikling på et bestemt marked.

22) Ettersom samarbeidsavtaler om forskning og utvikling 
ofte inngås på langsiktig grunnlag, særlig når samarbeidet 
utvides til å omfatte utnyttingen av resultatene, bør 
gyldighetstiden for denne forordning fastsettes til tolv 
år —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Definisjoner

1. I denne forordning menes med:

a) «forsknings- og utviklingsavtale» en avtale inngått mellom 
to eller flere parter om vilkårene for disse partenes

i) felles forskning og utvikling av produkter eller 
teknologier omfattet av avtalen og felles utnytting av 
resultatene av denne forskningen og utviklingen,

ii) felles utnytting av resultatene av forskning og utvikling 
av produkter eller teknologier omfattet avtalen, som 
er utført i fellesskap i henhold til en forhåndsavtale 
inngått mellom de samme partene,

iii) felles forskning og utvikling av produkter eller 
teknologier omfattet av avtalen, men uten felles 
utnytting av resultatene,

iv) betalte forskning og utvikling av produkter eller 
teknologier omfattet av avtalen og felles utnytting av 
resultatene av denne forskningen og utviklingen,

v) felles utnytting av resultatene av betalt forskning og 
utvikling av produkter eller teknologier omfattet av 
avtalen i henhold til en forhåndsavtale inngått mellom 
de samme partene, eller

vi) betalte forskning og utvikling av produkter eller 
teknologier omfattet av avtalen, men uten felles 
utnytting av resultatene,

b) «avtale» en avtale, en beslutning truffet av en 
sammenslutning av foretak, eller en samordnet opptreden,
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c) «forskning og utvikling» erverv av knowhow om  
produkter, teknologier eller metoder og gjennomføring 
av teoretiske analyser, systematiske undersøkelser eller 
forsøk, herunder forsøksproduksjon, teknisk utprøving  
av produkter eller metoder, oppføring av nødvendige 
anlegg og erverv av immaterialrettigheter til resultatene,

d) «produkt» en vare eller en tjeneste, herunder både 
innsatsvarer og tjenester i mellomleddet og ferdige varer 
og tjenester,

e) «teknologi omfattet av avtalen» en teknologi eller 
metode som er et resultat av det felles forsknings- og 
utviklingsarbeidet,

f) «produkt omfattet av avtalen» et produkt som er et resultat 
av den felles forskningen og utviklingen eller som er 
framstilt eller levert ved bruk av teknologiene omfattet av 
avtalen,

g) «utnytting av resultatene» produksjon eller distribusjon 
av produktene omfattet av avtalen eller anvendelse 
av teknologiene omfattet av avtalen, overdragelse av 
immaterialrettigheter eller lisensiering av slike rettigheter, 
eller formidling av knowhow med sikte på slik framstilling 
eller anvendelse,

h) «immaterialrettigheter» immaterialrettigheter, herunder 
industrielle eiendomsrettigheter, opphavsrettigheter og 
beslektede rettigheter,

i) «knowhow» en helhet av ikke-patentert praktisk viten 
som følger av erfaring og prøving, og som er hemmelig, 
betydelig og identifisert,

j) «hemmelig», i forbindelse med knowhow, at knowhowen 
ikke er allment kjent eller lett tilgjengelig,

k) «betydelig», i forbindelse med knowhow, at knowhowen 
er viktig og nyttig for framstillingen av produkter omfattet 
av avtalen eller anvendelsen av teknologier omfattet av 
avtalen,

l) «identifisert», i forbindelse med knowhow, at knowhowen 
er beskrevet på en tilstrekkelig omfattende måte til at det 
er mulig å få bekreftet at den oppfyller hemmelighets- og 
betydelighetskriteriet,

m) «felles», i forbindelse med virksomhet i henhold til en 
forsknings- og utviklingsavtale, at det aktuelle arbeidet

i) utføres av en felles gruppe eller organisasjon eller et 
felles foretak,

ii) i fellesskap overlates til tredjemann, eller

iii) fordeles mellom partene ved at disse spesialiserer seg 
innenfor forskning og utvikling eller innenfor utnytting,

n) «spesialisering innenfor forskning og utvikling» at hver av 
partene deltar i forsknings- og utviklingsvirksomheten som 
omfattes av forsknings- og utviklingsavtalen, og fordeler 
forskningen og utviklingen mellom seg slik de finner mest 
hensiktsmessig. Dette omfatter ikke betalt forskning og 
utvikling,

o) «spesialisering innenfor utnytting» at partene fordeler 
de enkelte oppgavene, for eksempel produksjon eller 
distribusjon, mellom seg, eller pålegger hverandre 
begrensninger med hensyn til utnyttingen av resultatene, for 
eksempel begrensninger med hensyn til visse geografiske 
områder, kunder eller bruksområder. Dette omfatter også en 
situasjon der bare en av partene produserer og distribuerer 
produktene omfattet av avtalen på grunnlag av en enelisens 
gitt av de øvrige partene,

p) «betalt forskning og utvikling» forskning og utvikling som 
utføres av én part og finansieres av en finansieringspart,

q) «finansieringspart» en part som finansierer betalt forskning 
og utvikling uten selv å utføre noen del av forsknings- og 
utviklingsvirksomheten,

r) «konkurrerende foretak» en faktisk eller potensiell 
konkurrent,

s) «faktisk konkurrent» et foretak som leverer et produkt, en 
teknologi eller en metode som kan forbedres eller erstattes 
av produktet eller teknologien omfattet av avtalen, på det 
relevante geografiske markedet,

t) «potensiell konkurrent» et foretak som i fravær av 
forsknings- og utviklingsavtalen, på et realistisk grunnlag 
og ikke bare som en teoretisk mulighet, ved en liten, men 
varig økning i de relative prisene, innen høyst tre år vil 
kunne foreta de nødvendige tilleggsinvesteringer eller 
påta seg andre nødvendige byttekostnader for å levere et 
produkt, en teknologi eller en metode som kan forbedres 
eller erstattes av produktet eller teknologien omfattet av 
avtalen, på det relevante geografiske markedet,

u) «relevant produktmarked» det relevante markedet for de 
produktene som kan forbedres eller erstattes av produktene 
omfattet av avtalen,

v) «relevant teknologimarked» det relevante markedet for 
de teknologiene eller metodene som kan forbedres eller 
erstattes av teknologiene omfattet av avtalen.

2. I denne forordning skal betegnelsene «foretak» og «part» 
omfatte deres respektive tilknyttede foretak.
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Med «tilknyttede foretak» menes:

a) foretak der en part i forsknings- og utviklingsavtalen, 
direkte eller indirekte

i) har myndighet til å utøve mer enn halvparten av 
stemmerettighetene,

ii) har myndighet til å utnevne mer enn halvparten av 
medlemmene i kontrollorganet, styret eller de organer 
som rettslig representerer foretaket, eller

iii) har rett til å lede foretakets forretninger,

b) foretak som overfor en part i forsknings- og 
utforskningsavtalen direkte eller indirekte har de rettigheter 
eller den myndighet som er nevnt i bokstav a),

c) foretak der et foretak nevnt i bokstav b) direkte eller 
indirekte har de rettigheter eller den myndighet som er 
nevnt i bokstav a),

d) foretak der en part i forsknings- og utviklingsavtalen 
sammen med ett eller flere av foretakene nevnt i bokstav a), 
b) eller c), eller foretak der to eller flere av de sistnevnte 
foretak i fellesskap har de rettigheter eller den myndighet 
som er nevnt i bokstav a),

e) foretak der de rettigheter eller den myndighet som er nevnt 
i bokstav a), i fellesskap innehas av

i) partene i forsknings- og utviklingsavtalen eller deres 
respektive tilknyttede foretak nevnt i bokstav a)–d), 
eller

ii) en eller flere av partene i forsknings- og utviklingsavtalen 
eller ett eller flere av deres tilknyttede foretak nevnt i 
bokstav a)–d) og en eller flere tredjemenn.

Artikkel 2

Unntak

1. I henhold til traktatens artikkel 101 nr. 3 og med 
forbehold for bestemmelsene i denne forordning erklæres det at 
traktatens artikkel 101 nr. 1 ikke får anvendelse på forsknings- 
og utviklingsavtaler.

Dette unntak får anvendelse i den utstrekning slike avtaler 
inneholder konkurransebegrensninger som faller inn under 
virkeområdet for traktatens artikkel 101 nr. 1.

2. Unntaket fastsatt i nr. 1 får anvendelse på forsknings- 
og utviklingsavtaler som inneholder bestemmelser om 
overdragelse eller lisensiering av immaterialrettigheter til en 
eller flere av partene eller til en enhet som partene oppretter 
for å utføre den felles forskningen og utviklingen, den betalte 
forskningen og utviklingen eller den felles utnyttingen, 
forutsatt at disse bestemmelsene ikke utgjør hovedformålet 
med avtalene, men er direkte knyttet til og nødvendige for 
gjennomføringen av disse.

Artikkel 3

Vilkår for unntak

1. Unntaket i artikkel 2 får anvendelse på de vilkår som er 
fastsatt i nr. 2-5.

2. Det skal være fastsatt i forsknings- og utviklingsavtalen 
at alle parter skal ha full tilgang til de endelige resultatene 
av den felles forskningen og utviklingen eller av den betalte 
forskningen og utviklingen, herunder immaterialrettigheter 
og knowhow som eventuelt oppstår, med henblikk på videre 
forskning og utvikling og utnytting, så snart de endelige 
resultatene foreligger. Dersom partene begrenser sine 
utnyttingsrettigheter i samsvar med denne forordning, særlig 
dersom de spesialiserer seg innenfor utnytting, kan tilgangen 
til resultatene med henblikk på utnytting begrenses tilsvarende. 
Forskningsinstitutter, akademiske institusjoner eller foretak 
som driver forskning og utvikling som en forretningsmessig 
tjeneste, vanligvis uten aktivt å utnytte resultatene, kan dessuten 
avtale å bruke resultatene utelukkende til videre forskning. Det 
kan være fastsatt i forsknings- og utviklingsavtalen at partene 
skal betale hverandre vederlag for å få tilgang til resultatene 
med henblikk på videre forskning eller utnytting, men 
vederlaget skal ikke være så stort at det i praksis hindrer slik 
tilgang.

3. Dersom forsknings- og utviklingsavtalen omfatter bare 
felles forskning og utvikling eller bare betalt forskning og 
utvikling, skal det, uten at det berører nr. 2, være fastsatt i 
forsknings- og utviklingsavtalen at hver part skal gis tilgang 
til de øvrige partenes eventuelle eksisterende knowhow, 
dersom denne knowhow er absolutt nødvendig for at parten 
kan utnytte resultatene. Det kan være fastsatt i forsknings- og 
utviklingsavtalen at partene skal betale hverandre vederlag 
for å få tilgang til hverandres eksisterende knowhow, men 
vederlaget skal ikke være så stort at det i praksis hindrer slik 
tilgang.

4. Felles utnytting kan bare omfatte resultater som er 
beskyttet av immaterialrettigheter eller utgjør knowhow, og 
som er absolutt nødvendige for framstillingen av produktene 
omfattet av avtalen eller anvendelse av teknologiene omfattet 
av avtalen.

5. Parter som har fått overdratt framstillingen av produktene 
omfattet av avtalen som ledd i spesialisering innenfor utnytting, 
må være pålagt å imøtekomme leveransebestillinger fra de 
øvrige partene, unntatt dersom forsknings- og utviklingsavtalen 
også omfatter felles distribusjon i henhold til artikkel 1 nr. 1 
bokstav m) i) eller ii), eller dersom partene har avtalt at bare 
den parten som framstiller produktene omfattet av avtalen, kan 
distribuere dem.

Artikkel 4

Markedsandelsgrense og unntakets varighet

1. Når partene ikke er konkurrerende foretak, får unntaket 
fastsatt i artikkel 2 anvendelse så lenge forsknings- og 
utviklingsarbeidet pågår. Ved felles utnytting av resultatene får 
unntaket fortsatt anvendelse i en periode på sju år fra den dag 
da produktene eller teknologiene omfattet av avtalen, første 
gang blir markedsført i det indre marked.
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2. Når to eller flere av partene er konkurrerende foretak, får 
unntaket fastsatt i artikkel 2 anvendelse i perioden nevnt i nr. 1 
i denne artikkel bare dersom, på tidspunktet for inngåelsen av 
forsknings- og utviklingsavtalen,

a) partenes samlede markedsandel, når det gjelder forsknings- 
og utviklingsavtaler nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav a) i), 
(ii) eller (iii), er høyst 25 % av de relevante produkt- og 
teknologimarkedene, eller

b) finansieringsparten og alle partene som denne har inngått 
forsknings- og utviklingsavtaler med om de samme 
produktene eller teknologiene omfattet av avtalen, når 
det gjelder forsknings- og utviklingsavtaler nevnt i 
artikkel 1 nr. 1 bokstav a) iv), v) eller vi), har en samlet 
markedsandel på høyst 25 % av de relevante produkt- og 
teknologimarkedene.

3. Etter utløpet av perioden nevnt i nr. 1 skal unntaket  
fortsette å gjelde så lenge partenes samlede markedsandel 
ikke overstiger 25 % av de relevante produkt- og teknologi-
markedene.

Artikkel 5

Særlig alvorlige begrensninger

Unntaket fastsatt i artikkel 2 får ikke anvendelse på forsknings- 
og utviklingsavtaler som, direkte eller indirekte, alene eller i 
kombinasjon med andre faktorer under partenes kontroll, har 
noen av følgende formål:

a) å begrense partenes frihet til å utføre forskning og 
utvikling, på egen hånd eller i samarbeid med tredjemann, 
på et område uten tilknytning til det området forsknings- 
og utviklingsavtalen gjelder, eller, etter at den felles 
forskningen og utviklingen eller den betalte forskningen og 
utviklingen er gjennomført, på det området avtalen gjelder 
eller som har tilknytning til det,

b) å begrense produksjon eller salg, med unntak av

i) fastsettelse av produksjonsmål dersom den felles 
utnyttingen av resultatene omfatter felles produksjon 
av produktene omfattet av avtalen,

ii) fastsettelse av salgsmål dersom den felles utnyttingen 
av resultatene omfatter felles distribusjon av 
produktene omfattet av avtalen eller felles lisensiering 
av teknologiene omfattet av avtalen, i henhold til 
artikkel 1 nr. 1 bokstav m) i) eller ii),

iii) praksis som utgjør spesialisering innenfor utnytting, og

iv) begrensning av partenes frihet til å framstille, selge, 
overdra eller lisensiere produkter, teknologier eller 
metoder som konkurrerer med produktene eller 
teknologiene omfattet av avtalen, i den perioden 
partene har avtalt å utnytte resultatene i fellesskap,

c) å fastsette priser ved salg av produktene omfattet av avtalen 
eller lisensiering av teknologiene omfattet av avtalen 
til tredjemann, med unntak av fastsettelse av priser til 
direkte kunder eller fastsettelse av lisensgebyrer til direkte 
lisenstakere, dersom den felles utnyttingen av resultatene 
omfatter felles distribusjon av produktene omfattet av 
avtalen eller felles lisensiering av teknologiene omfattet av 
avtalen, i henhold til artikkel 1 nr. 1 bokstav m) i) eller ii),

d) å begrense det geografiske området eller de kunder som 
partene passivt kan selge produktene omfattet av avtalen 
eller lisensiere teknologiene omfattet av avtalen til, med 
unntak av forpliktelsen til å gi en annen part enelisens på 
resultatene,

e) å pålegge partene en forpliktelse til å avstå fra eller begrense 
aktivt salg av produktene eller teknologiene omfattet av 
avtalen, i geografiske områder eller til kunder som ikke 
utelukkende er tildelt en av partene gjennom spesialisering 
innenfor utnytting,

f) å pålegge partene en forpliktelse til å nekte å imøtekomme 
etterspørsel fra kunder i deres respektive geografiske 
områder eller fra kunder som på annen måte er fordelt 
mellom partene gjennom spesialisering innenfor utnytting, 
og som vil markedsføre produktene omfattet av avtalen i 
andre geografiske områder i det indre marked,

g) å pålegge partene en forpliktelse til å begrense brukeres 
eller forhandleres mulighet til å kjøpe produktene omfattet 
av avtalen fra andre forhandlere i det indre marked.

Artikkel 6

Unntatte begrensninger

Unntaket fastsatt i artikkel 2 får ikke anvendelse på følgende 
forpliktelser i forsknings- og utviklingsavtaler:

a) en forpliktelse til, etter at forsknings- og utviklingsarbeidet 
er gjennomført, ikke å bestride gyldigheten av 
immaterialrettigheter som partene har i det indre marked og 
som er av betydning for forsknings- og utviklingsarbeidet, 
eller til, etter at forsknings- og utviklingsavtalen er utløpt, 
ikke å bestride gyldigheten av immaterialrettigheter 
som partene har i det indre marked, og som beskytter 
forsknings- og utviklingsresultatene, uten at dette berører 
muligheten for at forsknings- og utviklingsavtalen kan sies 
opp i tilfelle en av partene bestrider gyldigheten av slike 
immaterialrettigheter,

b) en forpliktelse til ikke å gi lisenser til tredjemann på 
framstilling av produktene omfattet av avtalen eller på 
anvendelse av teknologiene omfattet av avtalen, med 
mindre det er fastsatt i avtalen at resultatene av den felles 
forskningen og utviklingen eller den betalte forskningen 
og utviklingen skal utnyttes av minst en av partene, og at 
denne utnyttingen skal finne sted i det indre marked overfor 
tredjemann.
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Artikkel 7

Anvendelse av markedsandelsgrensen

Ved anvendelsen av markedsandelsgrensen fastsatt i artikkel 4 
skal følgende regler gjelde:

a) Markedsandelen skal beregnes på grunnlag av salgsverdien 
på markedet; dersom det ikke foreligger noen opplysninger 
om salgsverdien på markedet, kan anslag basert på andre 
pålitelige markedsopplysninger, herunder opplysninger om 
salgsvolumet på markedet, brukes til å beregne partenes 
markedsandel.

b) Markedsandelen skal beregnes på grunnlag av opp-
lysninger for foregående kalenderår.

c) Markedsandelen som innehas av foretakene nevnt i 
artikkel 1 nr. 2 annet ledd bokstav e), skal fordeles 
likt mellom de foretak som har de rettigheter eller den 
myndighet som er oppført i bokstav a) i nevnte ledd.

d) Dersom markedsandelen nevnt i artikkel 4 nr. 3 i 
utgangspunktet ikke er på over 25 %, men senere stiger 
over dette nivå uten å overskride 30 %, får unntaket fastsatt 
i artikkel 2 fortsatt anvendelse i to sammenhengende 
kalenderår etter det året da grensen på 25 % første gang ble 
overskredet.

e) Dersom markedsandelen nevnt i artikkel 4 nr. 3 i 
utgangspunktet ikke er på over 25 %, men senere stiger 
til over 30 %, får unntaket fastsatt i artikkel 2 fortsatt 
anvendelse i ett kalenderår etter det året da nivået på 30 % 
første gang ble overskredet.

f) Anvendelsen av bokstav d) og e) kan ikke kombineres slik 
at et tidsrom på to kalenderår overskrides.

Artikkel 8

Overgangsperiode

Forbudet fastsatt i traktatens artikkel 101 nr. 1 får ikke 
anvendelse i tidsrommet fra 1. januar 2011 til 31. desember 
2012 med hensyn til avtaler som allerede var trådt i kraft 
31. desember 2010, og som ikke oppfyller vilkårene for unntak 
fastsatt i denne forordning, men som oppfyller vilkårene for 
unntak fastsatt i forordning (EF) nr. 2659/2000.

Artikkel 9

Gyldighetstid

Denne forordning trer i kraft 1. januar 2011.

Den opphører å gjelde 31. desember 2022.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 14. desember 2010.

 For Kommisjonen

 José Manuel BARROSO

 President

______________
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EUROPAKOMMISJONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 
virkemåte,

under henvisning til rådsforordning (EØF) nr. 2821/71 
av 20. desember 1971 om anvendelse av bestemmelsene 
i traktatens artikkel 85 nr. 3 på visse grupper av avtaler, 
beslutninger og samordnet opptreden(1),

etter offentliggjøring av utkast til forordning,

etter samråd med Den rådgivende komité for konkurransesaker 
og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved forordning (EØF) nr. 2821/71 gis Kommisjonen 
myndighet til gjennom en forordning å anvende 
artikkel 101 nr. 3 i traktaten om Den europeiske unions 
virkemåte(*) på visse grupper av avtaler, beslutninger og 
samordnet opptreden som faller inn under virkeområdet 
for traktatens artikkel 101 nr. 1 og som gjelder 
spesialisering, herunder avtaler som er nødvendige for å 
gjennomføre spesialiseringen.

2) I kommisjonsforordning (EF) nr. 2658/2000 av 
29. november 2000 om anvendelse av traktatens 
artikkel 81 nr. 3 på grupper av spesialiseringsavtaler(2) 
defineres grupper av spesialiseringsavtaler som 
Kommisjonen anser for normalt å oppfylle vilkårene 
fastsatt i traktatens artikkel 101 nr. 3. I betraktning av de 
generelt positive erfaringene med anvendelsen av nevnte 
forordning, som opphører å gjelde 31. desember 2010, 
og idet det tas hensyn til ytterligere erfaringer som er 
gjort siden forordningen ble vedtatt, bør det vedtas en ny 
gruppeunntaksforordning.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 335 av 18.12.2010, s. 43, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 3/2011 av 11. februar 2011 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XIV (Konkurranseregler), se EØS-
tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 19 av 7.4.2011, s. 7.

(1) EFT L 285 av 29.12.1971, s. 46.
(2) EFT L 304 av 5.12.2000, s. 3.
(*) Med virkning fra 1. desember 2009 har artikkel 81 i EF-traktaten blitt 

artikkel 101 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte (TEUV). 
De to artiklene er innholdsmessig identiske. I denne forordning skal 
henvisninger til artikkel 101 i TEUV forstås som henvisninger til 
artikkel 81 i EF-traktaten der det er relevant. Ved TEUV ble det også gjort 
visse endringer i terminologien, for eksempel ble «Fellesskapet» endret til 
«Unionen» og «felles marked» til «indre marked». Terminologien fra TEUV 
blir brukt i hele denne forordning. 

3) Denne forordning bør både sikre en effektiv beskyttelse 
av konkurransen og sørge for en tilfredsstillende 
rettssikkerhet for foretakene. I arbeidet med å nå disse 
målene bør det tas hensyn til behovet for i størst mulig 
grad å forenkle den administrative kontrollen og den 
rettslige rammen. Dersom partenes markedsmakt ikke 
overstiger et visst nivå, kan det ved anvendelsen av 
traktatens artikkel 101 nr. 3 vanligvis antas at de positive 
virkningene av spesialiseringsavtaler oppveier de 
negative virkningene de måtte ha for konkurransen.

4) For anvendelsen av traktatens artikkel 101 nr. 3 ved 
forordning er det ikke nødvendig å definere hvilke avtaler 
som kan komme inn under traktatens artikkel 101 nr. 1. 
Ved den individuelle vurdering av avtaler i henhold til 
traktatens artikkel 101 nr. 1 må det tas hensyn til flere 
faktorer, særlig markedsstrukturen på det relevante 
marked.

5) Fordelen gitt ved unntaket som fastsettes ved denne 
forordning, bør være forbeholdt avtaler som med 
tilstrekkelig sikkerhet kan antas å oppfylle vilkårene i 
traktatens artikkel 101 nr. 3.

6) Sannsynligheten for at avtaler om produksjonsmessig 
spesialisering bidrar til å bedre produksjonen eller 
distribusjonen av varer er størst dersom partene har 
utfyllende kompetanse, eiendeler eller virksomhet, 
ettersom de da kan konsentrere seg om å framstille 
visse produkter og på den måten arbeide mer rasjonelt 
og tilby billigere produkter. Det samme gjelder vanligvis 
for avtaler om spesialisering innen tilrettelegging av 
tjenester. Med effektiv konkurranse er det sannsynlig 
at forbrukerne vil få en rimelig andel av fordelene som 
oppnås.

7) Slike fordeler kan også oppnås ved avtaler der en part helt 
eller delvis gir avkall på å framstille bestemte produkter 
eller tilrettelegge bestemte tjenester til fordel for en 
annen part («ensidig spesialisering»), ved avtaler der hver 
part helt eller delvis gir avkall på å framstille bestemte 
produkter eller tilrettelegge bestemte tjenester til fordel 
for en annen part («gjensidig spesialisering»), og ved 
avtaler der partene i fellesskap framstiller bestemte 

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1218/2010

av 14. desember 2010

om anvendelse av artikkel 101 nr. 3 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte på visse 
grupper av spesialiseringsavtaler(*)
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produkter eller tilrettelegger bestemte tjenester («felles 
produksjon»). Innenfor rammen av denne forordning 
innebærer begrepene ensidig og gjensidig spesialisering 
ikke at en part må redusere sin kapasitet, ettersom det er 
tilstrekkelig at produksjonsvolumet reduseres. Begrepet 
felles produksjon innebærer imidlertid ikke et krav om at 
partene hver for seg reduserer sin produksjonsvirksomhet 
utenfor virkeområdet for sin planlagte avtale om felles 
produksjon.

8) Avtaler om ensidig og gjensidig spesialisering er av 
en slik art at de forutsetter at partene er virksomme på 
det samme produktmarkedet. Det er ikke nødvendig 
at partene er virksomme på det samme geografiske 
markedet. Anvendelsen av denne forordning på avtaler 
om ensidig og gjensidig spesialisering bør derfor 
begrenses til situasjoner der partene er virksomme på det 
samme produktmarkedet. Avtaler om felles produksjon 
kan inngås av parter som allerede er virksomme på det 
samme produktmarkedet, men også av parter som ønsker 
å få adgang til et produktmarked ved hjelp av avtalen. 
Derfor bør avtaler om felles produksjon omfattes av 
denne forordning uavhengig av om partene allerede er 
virksomme på det samme markedet.

9) For å sikre at fordelene ved spesialisering oppnås uten 
at en av partene helt forlater markedet i senere ledd 
enn produksjonsleddet, bør avtaler om ensidig og 
gjensidig spesialisering omfattes av denne forordning 
bare dersom de inneholder bestemmelser om kjøps- og 
leveringsforpliktelser eller felles distribusjon. Kjøps- 
og leveringsforpliktelsene kan, men må ikke være av 
eksklusiv art.

10) Det kan antas at når partenes andel av det relevante 
marked for de produktene som er gjenstand for en 
spesialiseringsavtale, ikke overstiger et visst nivå, vil 
avtalene som regel føre til økonomisk gevinst i form 
av stordriftsfordeler eller bedre produksjonsteknologi, 
samtidig som forbrukerne gis en rimelig andel av 
de fordeler som oppnås. Dersom produktene som 
framstilles i henhold til en spesialiseringsavtale, er 
mellomprodukter som en eller flere av partene helt eller 
delvis bruker som innsatsprodukter i sin egen produksjon 
av visse etterfølgende produkter som de deretter selger 
på markedet, bør unntaket i henhold til denne forordning 
gis bare dersom partenes andel av det relevante markedet 
for disse etterfølgende produktene ikke overstiger et 
bestemt nivå. Dersom bare partenes andel av markedet 
for mellomproduktene tas i betraktning i et slikt 
tilfelle, overses den mulige risikoen for at konkurrenter 
utestenges fra markedet for de etterfølgende produktene 
eller utsettes for en prisøkning på innsatsprodukter 
på sistnevnte marked. Det foreligger imidlertid ingen 
formodning om at spesialiseringsavtaler omfattes av 
traktatens artikkel 101 nr. 1 eller ikke oppfyller vilkårene 
i traktatens artikkel 101 nr. 3, når markedsandelsgrensen 

fastsatt i denne forordning er overskredet eller andre 
vilkår i forordningen ikke er oppfylt. I slike tilfeller må det 
foretas en individuell vurdering av spesialiseringsavtalen 
i henhold til traktatens artikkel 101.

11) Avtaler som inneholder begrensninger som ikke er 
absolutt nødvendige for å oppnå de positive virkningene 
av en spesialiseringsavtale, bør ikke unntas etter denne 
forordning. I prinsippet bør avtaler som inneholder visse 
alvorlige konkurransebegrensninger knyttet til fastsettelse 
av priser til tredjemann, begrensninger i produksjon eller 
salg og fordeling av markeder eller kunder, utelukkes 
fra unntaket gitt ved denne forordning, uavhengig av 
partenes markedsandel.

12) Markedsandelsgrensen, det at visse avtaler ikke unntas, 
samt vilkårene fastsatt i denne forordning sikrer normalt 
at de avtaler som omfattes av gruppeunntaket, ikke gir 
partene mulighet til å utelukke konkurransen for en 
betydelig del av de aktuelle produktene eller tjenestene.

13) I henhold til artikkel 29 nr. 1 i rådsforordning (EF) 
nr. 1/2003 av 16. desember 2002 om gjennomføring 
av konkurransereglene fastsatt i traktatens artikkel 81 
og 82(1) kan Kommisjonen trekke tilbake fordelen gitt 
ved denne forordning, dersom den i et bestemt tilfelle 
fastslår at en avtale som unntaket i denne forordning 
får anvendelse på, likevel har virkninger som ikke er 
forenlige med traktatens artikkel 101 nr. 3.

14) I henhold til artikkel 29 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1/2003 
kan en medlemsstats konkurransemyndighet trekke 
tilbake fordelen gitt ved denne forordning med hensyn 
til en medlemsstats territorium, eller en del av det, 
dersom den i et bestemt tilfelle fastslår at en avtale som 
unntaket i denne forordning får anvendelse på, likevel har 
virkninger som er uforenlige med traktatens artikkel 101 
nr. 3 på medlemsstatens territorium, eller en del av det, 
som har alle kjennetegn på et særskilt geografisk marked.

15) Fordelen gitt ved denne forordning kan trekkes tilbake 
i henhold til artikkel 29 i forordning (EF) nr. 1/2003 
for eksempel dersom det relevante marked er svært  
konsentrert og konkurransen allerede er svak, særlig på 
grunn av andre markedsdeltakeres respektive markeds-
andel eller forbindelser mellom andre markedsdeltakere 
som følge av parallelle spesialiseringsavtaler.

(1) EFT L 1 av 4.1.2003, s. 1.
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16) For å lette inngåelsen av spesialiseringsavtaler, som kan 
påvirke partenes struktur, bør gyldighetstiden for denne 
forordning fastsettes til tolv år —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Definisjoner

1. I denne forordning menes med:

a) «spesialiseringsavtale» en avtale om ensidig spesialisering, 
en avtale om gjensidig spesialisering eller en avtale om 
felles produksjon,

b) «avtale om ensidig spesialisering» en avtale mellom to 
parter som er virksomme på det samme produktmarkedet, 
der den ene parten går med på helt eller delvis å slutte 
å produsere bestemte produkter eller på å avstå fra å 
produsere disse produktene, og på å kjøpe dem av den 
andre parten, som går med på å produsere og levere dem,

c) «avtale om gjensidig spesialisering» en avtale mellom 
to eller flere parter som er virksomme på det samme 
produktmarkedet, der to eller flere parter på gjensidig 
grunnlag går med på helt eller delvis å slutte eller avstå fra 
å produsere bestemte, men forskjellige produkter, og på å 
kjøpe disse produktene av de andre partene, som går med 
på å produsere og levere dem,

d) «avtale om felles produksjon» en avtale der to eller flere 
parter blir enige om å produsere bestemte produkter 
sammen,

e) «avtale» en avtale, en beslutning truffet av en 
sammenslutning av foretak, eller en samordnet opptreden,

f) «produkt» en vare eller en tjeneste, herunder både 
innsatsvarer og tjenester i mellomleddet og ferdige varer 
og tjenester, men ikke distribusjons- og utleietjenester,

g) «produksjon» framstilling av varer eller tilrettelegging av 
tjenester, herunder produksjon ved bruk av underleverandør,

h) «tilrettelegging av tjenester» virksomhet som utøves forut 
for ytingen av tjenester til kunder,

i) «relevant marked» det relevante produktmarked og 
geografiske marked som spesialiseringsproduktene 

tilhører, og dessuten, dersom spesialiseringsproduktene 
er mellomprodukter som en eller flere av partene helt 
eller delvis bruker internt til framstilling av etterfølgende 
produkter, det relevante produktmarked og geografiske 
marked som de etterfølgende produktene tilhører,

j) «spesialiseringsprodukt» produkt som framstilles innenfor 
rammen av en spesialiseringsavtale,

k) «etterfølgende produkt» et produkt som en eller flere av 
partene bruker et spesialiseringsprodukt som innsatsprodukt 
i, og som disse partene selger på markedet,

l) «konkurrerende foretak» en faktisk eller potensiell 
konkurrent,

m) «faktisk konkurrent» et foretak som er virksomt på det 
samme relevante markedet,

n) «potensiell konkurrent» et foretak som i fravær av 
spesialiseringsavtalen, på et realistisk grunnlag og ikke 
bare som en teoretisk mulighet, ved en liten, men varig 
økning i de relative prisene, innen høyst tre år vil kunne 
foreta de nødvendige tilleggsinvesteringer eller påta seg 
andre nødvendige byttekostnader for å komme inn på det 
relevante markedet,

o) «eksklusiv leveringsforpliktelse» en forpliktelse til ikke 
å levere spesialiseringsproduktet til andre konkurrerende 
foretak enn en avtalepart,

p) «eksklusiv kjøpsforpliktelse» en forpliktelse til å kjøpe 
spesialiseringsproduktet bare av en avtalepart,

q) «felles», i forbindelse med distribusjon, at partene

i) utfører distribusjonen av produktene gjennom en felles 
gruppe eller organisasjon eller et felles foretak, eller

ii) utpeker en tredjemann som distributør med eller 
uten enerett, forutsatt at denne tredjemann ikke er et 
konkurrerende foretak,

r) «distribusjon» distribusjon, herunder salg av varer og yting 
av tjenester.

2. I denne forordning skal betegnelsene «foretak» og «part» 
omfatte deres respektive tilknyttede foretak.
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Med «tilknyttede foretak» menes:

a) foretak der en part i spesialiseringsavtalen, direkte eller 
indirekte

i) har myndighet til å utøve mer enn halvparten av 
stemmerettighetene,

ii) har myndighet til å utnevne mer enn halvparten av 
medlemmene i kontrollorganet, styret eller de organer 
som rettslig representerer foretaket, eller

iii) har rett til å lede foretakets forretninger,

b) foretak som overfor en part i spesialiseringsavtalen direkte 
eller indirekte har de rettigheter eller den myndighet som er 
nevnt i bokstav a),

c) foretak der et foretak nevnt i bokstav b) direkte eller 
indirekte har de rettigheter eller den myndighet som er 
nevnt i bokstav a),

d) foretak der en part i spesialiseringsavtalen sammen med 
ett eller flere av foretakene nevnt i bokstav a), b) eller 
c), eller foretak der to eller flere av de sistnevnte foretak 
i fellesskap har de rettigheter eller den myndighet som er 
nevnt i bokstav a),

e) foretak der de rettigheter eller den myndighet som er nevnt 
i bokstav a), i fellesskap innehas av

i) partene i spesialiseringsavtalen eller deres respektive 
tilknyttede foretak nevnt i bokstav a)–d), eller

ii) en eller flere av partene i spesialiseringsavtalen eller 
ett eller flere av deres tilknyttede foretak nevnt i 
bokstav a)–d) og en eller flere tredjemenn.

Artikkel 2

Unntak

1. I henhold til traktatens artikkel 101 nr. 3 og med  
forbehold for bestemmelsene i denne forordning erklæres 
det at traktatens artikkel 101 nr. 1 ikke får anvendelse på 
spesialiseringsavtaler.

Dette unntak får anvendelse i den utstrekning slike avtaler 
inneholder konkurransebegrensninger som faller inn under 
virkeområdet for traktatens artikkel 101 nr. 1.

2. Unntaket fastsatt i nr. 1 får anvendelse på 
spesialiseringsavtaler som inneholder bestemmelser om 
overdragelse eller lisensiering av immaterialrettigheter til en 
eller flere av partene, forutsatt at disse bestemmelsene ikke 

utgjør hovedformålet med avtalene, men er direkte knyttet til 
og nødvendige for gjennomføringen av disse.

3. Unntaket fastsatt i nr. 1 får anvendelse på spesialiserings-
avtaler der

a) partene påtar seg en eksklusiv kjøpsforpliktelse eller en 
eksklusiv leveringsforpliktelse, eller

b) partene ikke hver for seg selger spesialiseringsproduktene, 
men distribuerer dem i fellesskap.

Artikkel 3

Markedsandelsgrense

Unntaket fastsatt i artikkel 2 får anvendelse på det vilkår at 
partenes samlede markedsandel ikke overstiger 20 % av noe 
relevant marked.

Artikkel 4

Særlig alvorlige begrensninger

Unntaket fastsatt i artikkel 2 får ikke anvendelse på 
spesialiseringsavtaler som, direkte eller indirekte, alene eller 
i kombinasjon med andre faktorer under partenes kontroll, har 
noen av følgende formål:

a) å fastsette priser ved salg av produktene til tredjemann, 
med unntak av fastsettelse av prisene til direkte kunder i 
forbindelse med felles distribusjon,

b) å begrense produksjon eller salg, med unntak av

i) bestemmelser om den avtalte mengde produkter 
innenfor rammen av en avtale om ensidig eller 
gjensidig spesialisering, eller fastsettelse av kapasitet 
og produksjonsvolum innenfor rammen av en felles 
produksjonsavtale, og

ii) fastsettelse av salgsmål i forbindelse med felles 
distribusjon,

c) å fordele markeder eller kunder.

Artikkel 5

Anvendelse av markedsandelsgrensen

Ved anvendelsen av markedsandelsgrensen fastsatt i artikkel 3 
skal følgende regler gjelde:

a) Markedsandelen skal beregnes på grunnlag av salgsverdien 
på markedet; dersom det ikke foreligger noen opplysninger 
om salgsverdien på markedet, kan anslag basert på andre 
pålitelige markedsopplysninger, herunder opplysninger om 
salgsvolumet på markedet, brukes til å beregne partenes 
markedsandel.
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b) Markedsandelen skal beregnes på grunnlag av opplysninger 
for foregående kalenderår.

c) Markedsandelen som innehas av foretakene nevnt i 
artikkel 1 nr. 2 annet ledd bokstav e), skal fordeles 
likt mellom de foretak som har de rettigheter eller den 
myndighet som er oppført i bokstav a) i nevnte ledd.

d) Dersom markedsandelen nevnt i artikkel 3 i utgangs- 
punktet ikke er på over 20 %, men senere stiger til over 
dette nivå uten å overskride 25 %, får unntaket fastsatt 
i artikkel 2 fortsatt anvendelse i to sammenhengende 
kalenderår etter det året da grensen på 20 % første gang 
ble overskredet.

e) Dersom markedsandelen nevnt i artikkel 3 i utgangs-
punktet ikke er på over 20 %, men senere stiger til over 
25 %, får unntaket fastsatt i artikkel 2 fortsatt anvendelse i  
ett kalenderår etter det året da nivået på 25 % første gang 
ble overskredet.

f) Anvendelsen av bokstav d) og e) kan ikke kombineres slik 
at et tidsrom på to kalenderår overskrides.

Artikkel 6

Overgangsperiode

Forbudet fastsatt i traktatens artikkel 101 nr. 1 får ikke 
anvendelse i tidsrommet fra 1. januar 2011 til 31. desember 
2012 med hensyn til avtaler som allerede var trådt i kraft 
31. desember 2010, og som ikke oppfyller vilkårene for unntak 
fastsatt i denne forordning, men som oppfyller vilkårene for 
unntak fastsatt i forordning (EF) nr. 2658/2000.

Artikkel 7

Gyldighetstid

Denne forordning trer i kraft 1. januar 2011.

Den opphører å gjelde 31. desember 2022.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 14. desember 2010.

 For Kommisjonen

 José Manuel BARROSO

 President

_________________


