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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/1428 

av 25. august 2015 

om endring av kommisjonsforordning (EF) nr. 244/2009 når det gjelder krav til miljøvennlig 

utforming av ikke-retningsbestemte husholdningslamper, av kommisjonsforordning  

(EF) nr. 245/2009 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 og 

kommisjonsforordning (EU) nr. 1194/2012 når det gjelder krav til miljøvennlig utforming av 

retningsbestemte lamper, LED-lamper og tilhørende utstyr(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF av 21. oktober 2009 om fastsettelse av en ramme for å 

fastsette krav til miljøvennlig utforming av energirelaterte produkter(1), særlig artikkel 15 nr. 1, 

etter å ha rådspurt samrådsforumet for miljøvennlig utforming og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonen er pålagt å foreta en revisjon av kommisjonsforordning (EF) nr. 244/2009(2) i lys av den tekniske 

utvikling og ta særlig hensyn til utviklingen i salget av spesiallamper for å sikre at de ikke brukes til allmenne 

belysningsformål, til utviklingen av ny teknologi, for eksempel lysdioder, og til muligheten for å fastsette energi-

effektivitetskrav på klasse A-nivå som definert i kommisjonsdirektiv 98/11/EF(3). 

2) Ifølge opplysningene som er utarbeidet i forbindelse med revisjonen av forordning (EF) nr. 244/2009, er det 

tilsynelatende ikke økonomisk mulig for produsenter å utvikle og bringe i omsetning fra og med 1. september 2016 

halogenlamper for nettspenning som ligger innenfor den grensen som er fastsatt for fase 6 i tabell 1 i kommisjons-

forordning (EF) nr. 244/2009 med hensyn til største merkeeffekt for en gitt merkeverdi for en lysfluks. En vurdering av 

den forventede utviklingen av mer energieffektiv belysningsteknologi viser at et bedre tidspunkt for innføring av denne 

grensen, ville være 1. september 2018. 

3) For å gjøre miljøfordelene så store som mulig og eventuelle negative økonomiske følger for forbrukeren så små som 

mulig er det nødvendig å kreve at framtidige lysarmaturutforminger er kompatible med energieffektive 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 224 av 27.8.2015, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 313/2015 av  

11. desember 2015 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. 64 av 12.10.2017, s. 38. 

(1) EUT L 285 av 31.10.2009, s. 10. 

(2) Kommisjonsforordning (EU) 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 (EUT L 76 av 24.3.2009, s. 3).  

(3) Kommisjonsdirektiv 98/11/EF av 27. januar 1998 om gjennomføringsreglar for rådsdirektiv 92/75/EØF med omsyn til energimerking av 

hushaldslampar (EFT L 71 av 10.3.1998, s. 1). 
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belysningsløsninger. Risikoen for å bli fastlåst i for gammel, avviklet teknologi bør gjøres så liten som mulig ved å sikre 

at lysarmaturer som bringes i omsetning er fullt ut kompatible med høyeffektive lamper i minst energieffektivitetsklasse 

A+ i samsvar med delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 874/2012(1). 

4) Revisjonen av forordning (EF) nr. 244/2009 avdekket et behov for å ajourføre og avklare definisjonen av spesiallamper, 

for å redusere bruken av spesiallamper til allmennbelysning og tilpasse kravene til den teknologiske utvikling. De 

lovgivningsmessige kravene bør gjøre det lettere å bruke den mest energieffektive belysningsløsningen for en særskilt 

anvendelse. 

5) Det er nødvendig å sikre sammenheng mellom forordning (EF) nr. 244/2009 og kommisjonsforordning (EU) 

nr. 1194/2012(2) når det gjelder definisjonen av og krav til produktinformasjon for spesialprodukter, noe som best kan 

oppnås gjennom en samlet endring av begge forordningene. Dette bør gjøre det lettere for produsenter og leverandører å 

overholde de lovgivningsmessige kravene, og for nasjonale myndigheter å føre effektivt markedstilsyn. 

6)  Revisjonen av forordning (EF) nr. 244/2009 konkluderer med at muligheten for å fastsette energieffektivitetskrav på 

klasse A-nivå eller høyere bør granskes i en grundigere oppfølgingsundersøkelse, som også bør vurdere muligheten for 

å fastsette strengere energieffektivitetskrav til produkter som omfattes av kommisjonsforordning (EF) nr. 245/2009(3) og 

forordning (EU) nr. 1194/2012, utvide hver forordnings virkeområde for å oppnå lavere energiforbruk og slå sammen 

alle de tre forordningene til én sammenhengende gjennomføringsrettsakt om krav til miljøvennlig utforming av 

belysningsprodukter. 

7)  I forordning (EF) nr. 245/2009 angis energi i bruksfasen og kvikksølvinnhold i lamper som vesentlige miljøaspekter.  

Å stille krav til produktytelsen til lamper som verken omfattes av energieffektivitetskrav eller inneholder kvikksølv, 

innebærer derfor en unødvendig administrativ byrde, og kan føre til at et produkt fases ut av årsaker som ikke er 

vesentlige. Reglene ville derfor bli mer hensiktsmessige dersom kravene til produktytelse endres slik at de er i tråd med 

forordningens vesentlige formål. 

8)  Ved vurdering av behovet for å revidere forordningene om miljøvennlig utforming og energimerking vil det blant annet 

være hensiktsmessig å revurdere unntaket for lamper med G9- og R7s-sokkel og minstekravene til energieffektivitet i 

lamper. 

9)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 19 nr. 1 i direktiv 

2009/125/EF — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Endring av forordning (EF) nr. 244/2009 

I forordning (EF) nr. 244/2009 gjøres følgende endringer: 

1.  I artikkel 2 gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 4 skal lyde:   

  

(1) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 874/2012 av 12. juli 2012 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/30/EU med 

omsyn til energimerking av elektriske lampar og lysarmaturar (EUT L 258 av 26.9.2012, s. 1). 

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 1194/2012 av 12. desember 2012 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF 

når det gjelder krav til miljøvennlig utforming av retningsbestemte lamper, LED-lamper og tilhørende utstyr (EUT L 342 av 14.12.2012,  

s. 1). 

(3) 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 forkoplin ger og 

lysarmaturer som kan drive slike lamper, og om oppheving av europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/55/EF (EUT L 76 av 24.3.2009, 

s. 17). 
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«4. «spesiallampe» en lampe som bruker den teknologien som omfattes av denne forordning, men som er beregnet på 

særskilte anvendelser på grunn av sine tekniske parametrer som beskrevet i den tekniske dokumentasjonen. 

Særskilte anvendelser er anvendelser der det kreves tekniske parametrer som ikke er nødvendige ved belysning av 

normale steder eller gjenstander under normale forhold. Disse anvendelsene er av følgende typer: 

a)  anvendelser der hovedformålet med lyset ikke er belysning, f.eks. 

i)  utsending av lys som agens i kjemiske eller biologiske prosesser (f.eks. polymerisasjon, ultrafiolett lys 

brukt til konservering/tørking/herding, fotodynamisk terapi, hagebruk, stell av kjæledyr, insektprodukter), 

ii)  bildeopptak og -projeksjon (f.eks. blitslys til kameraer, kopieringsmaskiner, videoprojektorer), 

iii)  oppvarming (infrarøde lamper), 

iv)  signalering (f.eks. trafikklys eller lamper til bruk på flyplasser), 

b)  belysningsanvendelser der 

i) lysets spektralfordeling er beregnet på å endre det belyste stedets eller den belyste gjenstandens utseende i 

tillegg til å gjøre stedet eller gjenstanden synlig (f.eks. belysning til utstilling av næringsmidler eller 

fargede lamper som definert i vedlegg I nr. 1), unntatt variasjoner i korrelert fargetemperatur, eller 

ii) lysets spektralfordeling er tilpasset de særskilte kravene i forbindelse med bestemt teknisk utstyr, i tillegg 

til å gjøre stedet eller gjenstanden synlig for mennesker (f.eks. studiobelysning, effektbelysning, 

teaterbelysning), eller 

iii) det belyste stedet eller den belyste gjenstanden krever særlig vern mot lyskildens negative virkninger 

(f.eks. belysning med særlige filtre for lysfølsomme pasienter eller lysfølsomme museumsgjenstander), 

eller 

iv)  belysningen kreves bare i nødssituasjoner (f.eks. lysarmaturer for nødlys eller forkoplingsutstyr for 

nødlys), eller 

v)  belysningsproduktene må tåle ekstreme fysiske forhold (f.eks. vibrasjoner eller temperaturer på under –

20 °C eller over 50 °C). 

Glødelamper som er lengre enn 60 mm er ikke spesiallamper dersom de bare er motstandsdyktige mot mekaniske 

støt eller vibrasjoner og ikke er glødelamper til trafikksignallys, eller de har en merkeeffekt større enn 25 W og 

angis å ha særlige kjennetegn som også finnes hos lamper med høyere energieffektivitetsklasser ifølge forordning 

(EU) nr. 874/2012 (f.eks. ingen elektromagnetisk stråling, en fargegjengivelsesindeks på 95 eller over og UV-

stråling på 2 mW eller under per 1 000 lm).» 

b)  Nr. 9 skal lyde: 

«9. «halogenlampe» en glødetrådslampe der glødetråden er av wolfram og er omsluttet av gass som inneholder 

halogener eller halogenforbindelser i en pære av kvarts eller hardglass, som kan være utformet med et ytre hylster. 

Lampen kan ha innebygd strømforsyning.» 

c)  Nytt nr. 19 skal lyde: 

«19. «glødelampe til trafikksignallys» en glødelampe med en merkespenning på over 60 V og en feilfrekvens på under 

2 % i løpet av de første 1 000 driftstimene.»  
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2.  Artikkel 3 skal lyde: 

«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 2018 

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

måte. 

2.  Spesiallamper skal oppfylle følgende krav: 

a)  Dersom en lampes kromatisitetskoordinater alltid er innenfor området  

x < 0,270 eller x > 0,530 

y < – 2,3172 x2 + 2,3653 x – 0,2199 eller y > – 2,3172 x2 + 2,3653 x – 0,1595 

skal kromatisitetskoordinatene angis i den tekniske dokumentasjonen som utarbeides med henblikk på samsvarsvur-

dering i henhold til artikkel 8 i direktiv 2009/125/EF, der det også skal opplyses at lampene på grunn av disse 

koordinatene utgjør en spesiallampe. 

b)  For alle spesiallamper skal det tiltenkte formålet angis i alle former for produktinformasjon, sammen med en advarsel 

om at de ikke er beregnet på andre anvendelser. 

Den tekniske dokumentasjonen som utarbeides med henblikk på samsvarsvurdering i henhold til artikkel 8 i direktiv 

2009/125/EF, skal inneholde de tekniske parametrene som gjør lampens utforming særlig egnet til det angitte tiltenkte 

formålet. 

Ved behov kan parametrene oppgis på en slik måte at forretningsmessig følsomme opplysninger knyttet til produsen-

tens immaterialrettigheter ikke røpes. 

Dersom lampen er synlig for sluttbrukeren før kjøpet, skal følgende opplysninger angis klart og tydelig på emballasjen: 

i)  produktets tiltenkte formål, 

ii)  at produktet ikke er egnet til rombelysning i husholdningen og 

iii)  de tekniske parametrene som gjør lampens utforming spesifikk for det angitte tiltenkte formålet. 

Opplysningene i punkt iii) kan eventuelt angis inni emballasjen.»  
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Artikkel 2 

Endring av forordning (EF) nr. 245/2009 

Vedlegg III til forordning (EF) nr. 245/2009 endres i samsvar med vedlegg I til denne forordning. 

Artikkel 3 

Endring av forordning (EU) nr. 1194/2012 

I forordning (EU) nr. 1194/2012 gjøres følgende endringer: 

1.  I artikkel 2 gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 4 skal lyde: 

«4. «spesialprodukt» et produkt som bruker den teknologien som omfattes av denne forordning, men som er beregnet 

på særskilte anvendelser på grunn av sine tekniske parametrer som beskrevet i den tekniske dokumentasjonen. 

Særskilte anvendelser er anvendelser der det kreves tekniske parametrer som ikke er nødvendige ved belysning av 

normale steder eller gjenstander under normale forhold. Disse anvendelsene er av følgende typer: 

a)  anvendelser der hovedformålet med lyset ikke er belysning, f.eks. 

i)  utsending av lys som agens i kjemiske eller biologiske prosesser (f.eks. polymerisasjon, ultrafiolett lys 

brukt til konservering/tørking/herding, fotodynamisk terapi, hagebruk, stell av kjæledyr, insektprodukter), 

ii)  bildeopptak og -projeksjon (f.eks. blitslys til kameraer, kopieringsmaskiner, videoprojektorer), 

iii)  oppvarming (infrarøde lamper), 

iv)  signalering (f.eks. trafikklys eller lamper til bruk på flyplasser), 

b)  belysningsanvendelser der 

i)  lysets spektralfordeling er beregnet på å endre det belyste stedets eller den belyste gjenstandens utseende i 

tillegg til å gjøre stedet eller gjenstanden synlig (f.eks. belysning til utstilling av næringsmidler eller 

fargede lamper som definert i vedlegg I nr. 1), unntatt variasjoner i korrelert fargetemperatur, eller 

ii)  lysets spektralfordeling er tilpasset de særskilte kravene i forbindelse med bestemt teknisk utstyr, i tillegg 

til å gjøre stedet eller gjenstanden synlig for mennesker (f.eks. studiobelysning, effektbelysning, 

teaterbelysning), eller 

iii)  det belyste stedet eller den belyste gjenstanden krever særlig vern mot lyskildens negative virkninger 

(f.eks. belysning med særlige filtre for lysfølsomme pasienter eller lysfølsomme museumsgjenstander), 

eller 

iv)  belysningen kreves bare i nødssituasjoner (f.eks. lysarmaturer for nødlys eller forkoplingsutstyr for 

nødlys), eller 

v)  belysningsproduktene må tåle ekstreme fysiske forhold (f.eks. vibrasjoner eller temperaturer på under –

20 °C eller over 50 °C). 

Glødelamper som er lengre enn 60 mm er ikke spesialprodukter dersom de bare er motstandsdyktige mot 

mekaniske støt eller vibrasjoner og ikke er glødelamper til trafikksignallys, eller de har en merkeeffekt større enn 

25 W og angis å ha særlige kjennetegn som også finnes hos lamper med høyere energieffektivitetsklasser ifølge 

forordning (EU) nr. 874/2012 (f.eks. ingen elektromagnetisk stråling, en fargegjengivelsesindeks på 95 eller over 

og UV-stråling på 2 mW eller under per 1 000 lm).»  
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b)  Nr. 28 skal lyde: 

«28. «lysarmatur» et produkt som fordeler, filtrerer eller omformer lyset fra én eller flere lamper, og som omfatter alle 

deler som er nødvendige for å støtte, feste og beskytte lampene og, ved behov, andre forkoplingsdeler og 

innretninger for å kople dem til strømforsyningen. Dersom produktets hovedformål ikke er belysning og 

produktet er avhengig av energitilførsel for å tjene sitt hovedformål under bruk (f.eks. kjøleskap, symaskiner, 

endoskoper, blodanalyseapparater), anses det ikke som en lysarmatur ved anvendelse av denne forordning,» 

c)  Nytt nr. 31 skal lyde: 

«31. «glødelampe til trafikksignallys» en glødelampe med en merkespenning på over 60 V og en feilfrekvens på under 

2 % i løpet av de første 1 000 driftstimene.» 

2.  Vedlegg I, III og IV endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 4 

Ikrafttredelse 

Denne forordning trer i kraft seks måneder 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, 25. august 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____ 
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VEDLEGG I 

Endring av vedlegg III til forordning (EF) nr. 245/2009 

1. I vedlegg III nr. 1.2 bokstav B skal siste punktum lyde: 

Høytrykksnatriumlamper med krav til lysutbytte skal ha minst de lysvedlikeholdsfaktorene og overlevelsesfaktorene som 

angis i tabell 13: 

Tabell 13 

Lysvedlikeholdsfaktorer og overlevelsesfaktorer for høytrykksnatriumlamper — fase 2 

Høytrykksnatriumlamper og antall t imer brenntid for måling 
Lampens 

lysvedlikeholdsfaktor 

Lampens 

overlevelsesfaktor 

P ≤ 75 W 
LLMF og LSF målt ved  
12 000 timer brenntid 

Ra ≤ 60 > 0,80 > 0,90 

Ra > 60 > 0,75 > 0,75 

alle oppgraderte (retrofit) lamper utformet for 
bruk med forkopling for 

høytrykkskvikksølvdamplamper 

> 0,75 > 0,80 

P > 75 W ≤ 605 W 

LLMF og LSF målt ved 
16 000 timer brenntid 

Ra ≤ 60 > 0,85 > 0,90 

Ra > 60 > 0,70 > 0,65 

alle oppgraderte (retrofit) lamper utformet for 
bruk med forkopling for 

høytrykkskvikksølvdamplamper 

> 0,75 > 0,55 

Kravene i tabell 13 til oppgraderte lamper (retrofit) som er utformet for bruk med forkopling for høytrykkskvikks-

ølvdamplamper, skal kunne brukes i inntil seks år etter denne forordnings ikrafttredelse.» 

2. I vedlegg III nr. 1.2 skal bokstav C lyde: 

«C. Krav i tredje fase 

Åtte år etter denne forordnings ikrafttredelse: 

Metallhalogenlamper med krav til lysutbytte 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 t imer Lampens lysvedlikeholdsfaktor Lampens overlevelsesfaktor 

12 000 > 0,80 > 0,80» 
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VEDLEGG II 

Endring av vedlegg I, III og IV til forordning (EU) nr. 1194/2012 

1. I vedlegg I skal nr. 2 lyde: 

«2.  For alle spesialprodukter skal det tiltenkte formålet angis i alle former for produktinformasjon, sammen med en 

advarsel om at de ikke er beregnet på andre anvendelser. 

Den tekniske dokumentasjonen som utarbeides med henblikk på samsvarsvurdering i henhold til artikkel 8 i direktiv 

2009/125/EF, skal inneholde de tekniske parametrene som gjør produktets utforming særlig egnet til det angitte 

tiltenkte formålet. 

Ved behov kan parametrene oppgis på en slik måte at forretningsmessig følsomme opplysninger knyttet til 

produsentens immaterialrettigheter ikke røpes. 

Dersom produktet er synlig for sluttbrukeren før kjøpet, skal følgende opplysninger angis klart og tydelig på 

emballasjen: 

a)  produktets tiltenkte formål, 

b)  at produktet ikke er egnet til rombelysning i husholdningen og 

c)  de tekniske parametrene som gjør lampens utforming spesifikk for det angitte tiltenkte formålet. 

Opplysningene i bokstav c) kan eventuelt angis inni emballasjen.» 

2. I vedlegg III skal nr. 2.3 lyde: 

«2.3 Krav til funksjonalitet for utstyr utformet for å installeres mellom lysnettet og lampene  

a)  Fra og med fase 2 skal utstyr som er utformet for å installeres mellom lysnettet og lampene, oppfylle de nyeste 

kravene til kompatibilitet med lamper som har en energieffektivitetsindeks (beregnet for både retningsbestemte 

og ikke-retningsbestemte lamper i samsvar med metoden fastsatt i nr. 1.1 i dette vedlegg) på høyst  

— 0,24 for ikke-retningsbestemte lamper (idet det antas at Φny tte = samlet merkeverdi for lysfluks), 

— 0,40 for retningsbestemte lamper. 

Når en lysdimmer er koplet til ved den laveste innstillingen der lampene forbruker effekt, skal lampene avgi 

minst 1 % av den lysfluksen de avgir ved full belastning. 

Når en lysarmatur bringes i omsetning og den leveres med lamper som sluttbrukeren kan skifte ut, skal disse 

lampene være av en av de to høyeste energieffektivitetsklassene ifølge delegert kommisjonsforordning (EU)  

nr. 874/2012 som lysarmaturen etter merkingen er kompatibel med. 

b)  Fra og med fase 3 skal en lysarmatur som er utformet for lamper som kan skiftes ut av sluttbrukeren og som 

bringes i omsetning, være fullt ut kompatibel med lamper i minst energieffektivitetsklasse A+ ifølge delegert 

forordning (EU) nr. 874/2012. Den tekniske dokumentasjonen til slike lysarmaturer som utarbeides med henblikk 

på samsvarsvurdering i samsvar med artikkel 8 i direktiv 2009/125/EF, skal inneholde minst én realistisk 

kombinasjon av produktinnstillinger og vilkår for å prøve produktet.» 

3. I vedlegg IV skal nr. 3 lyde: 

«3. Framgangsmåte for verifisering av utstyr utformet for å installeres mellom lysnettet og lampene  

Medlemsstatenes myndigheter skal prøve én enhet. 
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Utstyret skal anses for å være i samsvar med kravene fastsatt i denne forordning dersom det blir funnet å overholde 

bestemmelsene om kompatibilitet i vedlegg III nr. 2.3 ved bruk av de nyeste metodene og kriteriene for vurdering av 

kompatibilitet, herunder slike som er angitt i dokumenter hvis referansenumre er offentliggjort for dette formål i Den 

europeiske unions tidende. Dersom det konkluderes med manglende kompatibilitet etter kompatibilitetsbestemmelsene 

i vedlegg III nr. 2.3 bokstav a), skal modellen likevel anses for å være i samsvar med kravene dersom den oppfyller 

kravene til produktinformasjon i vedlegg III nr. 3.3 eller i artikkel 3 nr. 2 i delegert forordning (EU) nr. 874/2012. 

Utenom kompatibilitetskravene skal forkoplingsutstyr for lamper også prøves med hensyn til effektivitetskravene i 

vedlegg III nr. 1.2. Prøvingen skal utføres på en enkelt enhet av forkoplingsutstyr for lamper, ikke på en kombinasjon 

av flere slike utstyrsenheter, selv om modellen er utformet for å fungere sammen med annet forkoplingsutstyr for 

lamper for å kunne styre lampen(e) i et bestemt anlegg. Modellen skal anses for å være i samsvar med kravene dersom 

resultatene ikke avviker fra grenseverdiene med mer enn 2,5 %. Dersom resultatene avviker fra grenseverdiene med 

mer enn 2,5 %, skal ytterligere tre enheter prøves. Modellen skal anses for å være i samsvar med kravene dersom 

gjennomsnittet av resultatene av de tre siste prøvingene ikke avviker fra grenseverdiene med mer enn 2,5 %. 

Utenom kompatibilitetskravene skal lysarmaturer som er beregnet på salg til sluttbrukere, også kontrolleres for 

medfølgende lamper i emballasjen. Modellen skal anses for å være i samsvar med kravene dersom det ikke følger 

lamper med i emballasjen, eller dersom de medfølgende lampene tilhører de energiklassene som kreves i henhold til 

vedlegg III nr. 2.3. 

Utenom kompatibilitetskravene skal lysdimmere prøves med glødetrådslamper når lysdimmeren står i den laveste 

innstillingen. Modellen skal anses for å være i samsvar med kravene dersom lampene, når de er montert i samsvar med 

produsentens anvisninger, gir minst 1 % av den lysfluksen de gir ved full belastning. 

Dersom modellen ikke oppfyller ovennevnte samsvarskriterier, skal den anses for ikke å være i samsvar med kravene. 

Medlemsstatenes myndigheter skal framlegge prøvingsresultatene og andre relevante opplysninger for de øvrige 

medlemsstatenes myndigheter og Kommisjonen senest én måned etter at det er truffet beslutning om at modellen ikke 

oppfyller kravene.» 

 __________  


