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ÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR 

frá 27. júlí 1999 

um vistfræðilegar viðmiðanir er veita á umhverfismerki bandalagsins fyrir ljósaperur(*)  

(tilkynnt með númeri C(1999) 2439) 

(1999/568/EB)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA 
HEFUR, 

 
með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 

 
með hliðsjón af reglugerð ráðsins (EBE) nr. 880/92 frá 
23. mars 1992 um kerfi um veitingu vistmerkis EB (1), 
einkum annarri undirgrein 1. mgr. 5 gr., 

 
og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

 
1) Í fyrstu undirgrein 1. mgr. 5. gr. reglugerðar (EBE) 

nr. 880/92 er kveðið á um að ákveða beri skilyrði fyrir 
veitingu umhverfismerkis bandalagsins fyrir hvern 
vöruflokk um sig. 

 
2) Í 2. mgr. 10. gr. reglugerðar (EBE) nr. 880/92 er kveðið 

á um að meta beri áhrif vöru á umhverfið með hliðsjón 
af tilteknum viðmiðunum fyrir vöruflokka. 

 
3) Með ákvörðun 95/533/EB (2) setti framkvæmdastjórnin 

vistfræðilegar viðmiðanir vegna veitingar umhverfis-
merkis bandalagsins fyrir ljósaperur fyrir eina 
peruhöldu, en samkvæmt 3. gr. þeirrar ákvörðunar féllu 
þær úr gildi 30. nóvember 1998.  

 
4) Með ákvörðun 96/337/EB (3) setti framkvæmdastjórnin 

vistfræðilegar viðmiðanir vegna veitingar umhverfis-
merkis bandalagsins fyrir ljósaperur fyrir tvær peru-
höldur, en samkvæmt 3. gr. þeirrar ákvörðunar féllu 
þær úr gildi 7. maí 1999. 

 
5) Rétt er að einn vöruflokkur komi í stað aðskildu 

vöruflokkanna fyrir ljósaperur fyrir eina peruhöldu og 
ljósaperur fyrir tvær peruhöldur. 

  
6) Mál er til komið að samþykkja nýja ákvörðun um 

vistfræðilegar viðmiðanir fyrir þennan vöruflokk, 
þannig að framleiðendur og innflytjendur ljósapera geti 
tekið þátt í kerfi bandalagsins um veitingu 
umhverfismerkis.  

________ 
(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB L 216, 14.8.1999, bls. 18, var 

nefnd í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 14/2000 frá 28. 
janúar 2000 um breytingu á XX. viðauka (Umhverfismál) við EES-
samninginn, sjá þessa útgáfu af EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 
Evrópubandalaganna. 

(1) Stjtíð. EB L 99, 11.4.1992, bls. 1. 
(2) Stjtíð. EB L 302, 15.12.1995, bls. 42. 
(3) Stjtíð. EB L 128, 29.5.1996, bls. 24. 

7) Mál er til komið að endurskoða viðmiðanirnar, sem 
voru settar með ákvörðunum 95/533/EB og 96/337/EB, 
til að hægt sé að greina frá orkuflokkun með þeim hætti 
að samræmist tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 
98/11/EB (4) um framkvæmd tilskipunar ráðsins 
92/75/EBE (5) að því er varðar orkumerkingar lampa til 
heimilisnota og að hægt sé að laga kröfur um orku, 
meðalendingartíma og kvikasilfursinnihald að tækni-
nýjungum og markaðsþróun. 

 
8) Í samræmi við 6. gr. reglugerðar (EBE) nr. 880/92 

hefur framkvæmdastjórnin haft samráð við helstu 
hagsmunaaðila á sérstökum samráðsfundum. 

 
9) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari ákvörðun, 

eru í samræmi við álit nefndarinnar sem komið var á fót 
samkvæmt 7. gr. reglugerðar (EBE) nr. 880/92. 

 
 
 
SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA: 
 
 
 

1. gr. 
 
Vöruflokkurinn „ljósaperur“ (hér á eftir kallaður 
„vöruflokkurinn“) nær yfir: 

— „ljósaperur fyrir eina peruhöldu“: allar ljósaperur til 
almennra nota við lýsingu sem hafa einn sökkul, 
lássökkul eða sökkul með skrúfgangi eða tindafestingu. 
Ljósaperurnar verður að vera hægt að tengja við opinbert 
rafveitukerfi og þær verða að vera á boðstólum fyrir 
almenning til kaups, 

— „ljósaperur fyrir tvær peruhöldur“: allar ljósaperur til 
almennra nota við lýsingu sem hafa festingar á báðum 
endum. Þar er fyrst og fremst átt við aflangar flúrperur. 
Perurnar verður að vera hægt að tengja við opinbert 
rafveitukerfi. 

 
2. gr. 

 
Meta skal umhverfisáhrif og notagildi vöruflokksins með 
hliðsjón af þeim sérstöku vistfræðilegu viðmiðunum sem 
eru settar fram í viðaukanum. 
 

________ 
(4) Stjtíð. EB L 71, 10.3.1998, bls. 1. 
(5) Stjtíð. EB L 297, 13.10.1992, bls. 16. 
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3. gr. 

 
Skilgreiningin á vöruflokknum og viðmiðanirnar fyrir vöruflokkinn skulu gilda frá 1. júlí 1999 til 
1. júlí 2002. Ef ný ákvörðun, sem setur vistfræðilegar viðmiðanir fyrir þennan vöruflokk, hefur 
ekki verið samþykkt  fyrir 1. júlí 2002 lýkur gildistíma þessum hins vegar 1. júlí 2003 eða þann 
dag sem ný ákvörðun er samþykkt, eftir því hvort er fyrr. 
 
 

4. gr. 
 
Í stjórnsýslunni er kenninúmerið „008“ notað fyrir vöruflokkinn.  
 

5. gr. 
 
Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna. 
 
Gjört í Brussel 27. júlí 1999. 
 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Ritt BJERREGAARD 

framkvæmdastjóri. 
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VIÐAUKI 

A. RAMMI 

 
Til að hægt sé að veita umhverfismerki fyrir ljósaperur verða þær að vera í samræmi við viðmiðanirnar í 
þessum viðauka, en í því skyni skulu fara fram prófanir þegar umsókn er lögð fram eins og fram kemur í 
viðmiðunum. Heimilt er að nota aðrar prófunaraðferðir, þar sem við á, ef þar til bæra stofnunin, sem metur 
umsóknina, fellst á að þær séu jafngildar hinum. 
 
Markmiðið með viðmiðunum er að stuðla að því að: 
 

— dregið verði úr umhverfisspjöllum eða umhverfishættu tengdri orkunotkun (almennri hækkun 
hitastigs, súrnun, eyðingu óendurnýjanlegra auðlinda) með því að draga úr orkunotkun, 

 
— dregið verði úr umhverfisspjöllum eða umhverfishættu tengdri kvikasilfursnotkun með því að minnka 

kvikasilfursinnihald ljósapera og lengja meðalendingartíma þeirra, 
 

— dregið verði úr umhverfisspjöllum tengdum sorpi með því að stuðla að notkun endurunnins efnis í 
umbúðir og með því að lengja meðalendingartíma þess. 

 
Við mat á umsóknum og eftirlit með því að viðmiðanirnar í þessum viðauka séu virtar er mælt með því að þar 
til bærar stofnanir taki tillit til notkunar viðurkenndra umhverfisstjórnunarkerfa, svo sem EMAS eða ISO 
14001 (Athugasemd: ekki er krafist að slík stjórnunarkerfi séu notuð). 
 

B. LYKILVIÐMIÐANIR 
 
1.  Orkunýtni 
 

Ljósaperur fyrir eina peruhöldu verða annaðhvort að falla undir flokk A eða B að því er varðar 
orkumerkið samanber skilgreiningu í IV. viðauka við tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 98/11/EB frá 
27. janúar 1998. Samþjappaðir flúrlampar með segulstraumfestu geta hins vegar ekki fengið 
umhverfismerki. 
 
Ljósaperur fyrir tvær peruhöldur verða að falla undir flokk A að því er varðar orkumerkið samanber 
skilgreiningu í IV. viðauka við tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 98/11/EB frá 27. janúar 1998. 

 

2.  Meðalendingartími og lúmenending  
 

Meðalendingartími jafnt ljósapera fyrir eina peruhöldu sem ljósapera fyrir tvær peruhöldur skal vera yfir 
10 000 klukkustundir.  
 
Lúmenending skal vera í samræmi við eftirfarandi töflu: 

 
3. Kvikasilfur 

Kvikasilfursinnihald ljósapera fyrir eina peruhöldu skal að meðaltali (1) vera minna en 6 mg. 
 
Kvikasilfursinnihald ljósapera fyrir tvær peruhöldur, sem hafa styttri meðalendingartíma en 20 000 
klukkustundir en lengri en 10 000 klukkustundir, skal vera minna en 7,5 mg. 
 
Kvikasilfursinnihald ljósapera fyrir tvær peruhöldur, sem hafa meðalendingartíma sem er 20 000 klukku-
stundir eða lengur, skal vera minna en 10 mg. 
 
Kvikasilfursinnihald skal prófað með aðferðinni sem lýst er í viðbætinum við þessa ákvörðun.  

___________  
(1) Meðaltalið samsvarar mældu meðalkvikasilfursinnihaldi við prófun á 10 ljósaperum, þar sem perur með hæsta og lægsta 

mælda innihald eru fjarlægðar úr úrtakinu. 

 Meðalendingartími Lúmenending 

Pera fyrir eina peruhöldu > 10 000 klst. ≥ 70 % eftir 10 000 klst. 

Pera fyrir tvær peruhöldur > 10 000 en < 20 000 klst. ≥ 90 % eftir 10 000 klst. 

Pera fyrir tvær peruhöldur ≥ 20 000 klst. ≥ 90 % eftir 20 000 klst. 
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4. Umbúðir 
 

Ekki skal nota samlímt og samsett plast.  
 
Ljósaperur fyrir eina peruhöldu: Allar pappaumbúðir skulu innihalda minnst 65% af endurunnu efni 
(miðað við þyngd). 
 
Ljósaperur fyrir tvær peruhöldur: Allar pappaumbúðir skulu innihalda minnst 80% af endurunnu efni 
(miðað við þyngd). 
 
Staðallinn EN 50285 skal gilda um ljósaperur fyrir eina peruhöldu og ljósaperur fyrir tvær peruhöldur. 
Prófanir á lömpum skulu gerðar í samræmi við EN 60064, EN 60901, EN 60969, EN 60081 og CIE 84 
eftir gerð lampans. Hafi viðeigandi prófun á meðalendingartíma ekki verið lokið er meðalendingartíminn, 
sem tiltekinn er á umbúðunum, viðtekinn meðan beðið er niðurstaðna úr prófuninni. Niðurstöður 
prófunarinnar ber að tilkynna þar til bærri stofnun um leið og þær liggja fyrir og aldrei síðar en 18 
mánuðum eftir að umsókn um merkið var lögð fram. 

 
C. NOTAGILDISVIÐMIÐANIR 

 
5. Vöruupplýsingar 
 

Eftirtaldar upplýsingar skulu fylgja vörunni: 
 
Með ljósaperum fyrir eina peruhöldu: 
 
i) Ljósdeyfirofar 

 
Ljósaperur sem ekki er hægt að nota í tengslum við ljósdeyfirofa skulu merktar sem slíkar.  

 
ii) Stærð og lögun 
 

Hlutfallsleg stærð og lögun samþjappaðrar flúrperu miðað við venjulega glóðarperu skal sýnd. 
 
iii) Förgun 
 

Með upplýsingum (í formi skýringarmyndar eða með öðrum hætti) á umbúðunum skal vakin athygli á 
viðeigandi skilyrðum sem gilda um förgun, meðal annars ákvæðum laga og reglna. 

  
Með ljósaperum fyrir tvær peruhöldur: 
 
i) Áhrif ljósaperunnar á umhverfið batna þegar hún er notuð með hátíðnirafeindabúnaði í samræmi við 

EN 60929-staðalinn. 
 
ii) Með upplýsingum (í formi skýringarmyndar eða með öðrum hætti) á umbúðunum skal vakin athygli á 

viðeigandi skilyrðum sem gilda um förgun, meðal annars ákvæðum laga og reglna. 
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Viðbætir 
 

AÐFERÐ TIL AÐ META KVIKASILFURSMAGN 
 
Byrjað er á því að aðskilja bogapípuna frá plastinu í kring og tilheyrandi rafbúnaði. Síðan er skorið á 
tengiþræðina eins nálægt glerinu og hægt er. Bogapípan er sett í dragskáp og hlutuð niður. Hlutunum er 
komið fyrir í hæfilega stórri og rammgerðri plastflösku með skrúfuðu loki og í hana er sett postulínskúla, sem 
er 1 þumlungur (um það bil 2,5 cm) að þvermáli, ásamt 25 ml af hreinni, óblandaðri saltpéturssýru (70%). 
Flaskan er innsigluð og hún hrist í nokkrar mínútur til að bogapípan kvarnist í fíngerðar agnir en losað er um 
skrúfganginn annað veifið til að koma í veg fyrir að yfirþrýstingur myndist. Innihald flöskunnar er látið 
hvarfast í 30 mínútur en á meðan er innihaldið hrist annað veifið. 
 
Innihald flöskunnar er síðan síað gegnum sýruþolinn síupappír og því komið fyrir í 100 ml kvarðaðri 
mæliflösku. Kalíumdíkrómati er síðan bætt við í flöskuna þannig að endanlegur styrkur verði 1 000 
milljónarhlutar (ppm) með tilliti til króms. Mæliflaskan er síðan fyllt upp að kvarðamerkinu með hreinu vatni. 
  
Útbúnar eru staðlaðar viðmiðunarlausnir þar sem kvikasilfursstyrkur er allt að 200 milljónarhlutum. 
Lausnirnar eru greindar með því að nota logafrumeindagleypni (Flame Atomic Absorption) á bylgjulengdinni 
253,7 nm með bakgrunnsleiðréttingu. Unnt er að reikna út upprunalegt kvikasilfursmagn ljósaperunnar út frá 
þeim niðurstöðum sem fást og vitneskju um rúmmál lausnarinnar. 
 
Þar til bærri stofnun er heimilt að samþykkja breytingar á einstökum þáttum prófunaraðferðarinnar reynist 
þær nauðsynlegar af tæknilegum ástæðum og skulu þær koma til framkvæmdar með samræmdum hætti. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


