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KOMMISSIONENS DIREKTIV 98/11/EG
av den 27 januari 1998
om genomförande av rådets direktiv 92/75/EEG vad gäller energimärkning av lampor för
hushållsbruk
(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 92/75/EEG av den 22
september 1992 om märkning och standardiserad konsumentinformation som anger hushållsapparaters förbrukning av energi och andra resurser (1), särskilt artiklarna 9
och 12 i detta, och

med beaktande av följande:

Europeiska organisationen för standardisering (CEN) och
Europeiska organisationen för standardisering inom
elområdet (Cenelec) är de organ som erkänns ha befogenhet att anta harmoniserade standarder i enlighet med de
allmänna riktlinjer för samarbete mellan kommissionen
och dessa två organ som undertecknades den 13 november 1984. I detta direktiv avses med en harmoniserad
standard en teknisk specifikation (europeisk standard
eller harmoniseringsdokument) som antagits av Cenelec
på uppdrag av kommissionen i enlighet med bestämmelserna i rådets direktiv 83/189/EEG av den 28 mars 1983
om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter (2), senast ändrat genom kommissionens beslut 96/139/EEG (3), och på grundval av de
ovannämnda allmänna riktlinjerna.

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga
med yttrandet från den kommitté som inrättats genom
artikel 10 i rådets direktiv 92/75/EEG.

Enligt direktiv 92/75/EEG skall kommissionen anta
genomförandedirektiv för hushållsapparater, ljuskällor
(lampor) inbegripet.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Lampors energiförbrukning utgör en betydande del av
gemenskapens totala energianvändning. Det finns stora
möjligheter att minska lampors energiförbrukning.
Artikel 1
Gemenskapen, som bekräftar sitt intresse av ett internationellt standardiseringssystem som gör det möjligt att
införa standarder som faktiskt används av samtliga parter
i den internationella handeln och som kan uppfylla de
krav som gemenskapens politik ställer, uppmanar de
europeiska standardiseringsorganisationerna att fortsätta
sitt samarbete med de internationella standardiseringsorganisationerna.
(1) EGT L 297, 13.10.1992, s. 16.

1. Detta direktiv gäller för ljuskällor för hushållsbruk
med direkt anslutning till elnätet (glödlampor och lysrörslampor) och för lysrör för hem och hushåll (omfattande
vanliga lysrör och kompaktlysrör), även då dessa marknadsförs för ickehushållsbruk.

(2) EGT L 109, 26.4.1983, s. 8.
(3) EGT L 32, 10.2.1996, s. 31.
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Då en belysningsanordning kan plockas isär av t.ex.
slutanvändare används i detta direktiv beteckningen
”lampa” för del(ar) som avger ljus.

2. Följande lampor skall vara undantagna från tillämpningsområdet för detta direktiv:
a) De som har ett ljusflöde större än 6 500 lumen.
b) De som har en ineffekt på mindre än 4 watt.
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b) en allmän beskrivning av lampan som är tillräcklig för
att den skall kunna identifieras på ett entydigt sätt,
c) information, eventuellt med ritningar, om modellens
viktigaste konstruktionskännetecken, och särskilt sådana som väsentligt påverkar dess energiförbrukning,
d) rapporter om de provningar som utförts av modellen
enligt provningsmetoderna i de harmoniserade standarder som avses i artikel 1.4,
e) eventuell bruksanvisning.

c) Reflektorlampor.
d) De som främst marknadsförs eller utnyttjas kommersiellt för användning i anslutning till andra energikällor, t.ex. batterier.
e) De som inte främst marknadsförs eller utnyttjas kommersiellt för ljusalstring inom det synliga området
(400–800 nm).
f) De som marknadsförs eller utnyttjas kommersiellt som
en del av en produkt, vars främsta uppgift inte är
belysning. När lampan bjuds ut till försäljning, uthyrning, avbetalningsköp eller är utställd separat, t.ex.
som en reservdel, skall den dock inbegripas.

3. Lampor som avses i punkt 2 får förses med etiketter
och informationsblad i överensstämmelse med detta
direktiv förutsatt att harmoniserade mätstandarder tilllämpliga på sådana lampor har antagits och offentliggjorts i överensstämmelse med punkt 4.

4. Den information som detta direktiv kräver, skall
anpassas till de harmoniserade standarder vars referensnummer har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas
officiella tidning och för vilka medlemsstaterna har offentliggjort referensnumren för de nationella standarder
som överför dessa harmoniserade standarder.

5. De harmoniserade standarder som avses i punkt 4
skall utarbetas efter mandat från kommissionen i överensstämmelse med direktiv 83/189/EEG.

6. I detta direktiv skall de uttryck som används ha den
innebörd som föreskrivs i rådets direktiv 92/75/EG, förutom i de fall då sammanhanget inte tillåter detta.

Artikel 2

2. Den etikett som avses i artikel 2.1 i direktiv 92/
75/EEG skall utformas såsom anges i bilaga I till det här
direktivet. Den skall placeras eller tryckas på utsidan av,
eller fästas vid varje lampförpackning. Inget annat som är
placerat eller tryckt på, eller fäst vid varje enskild lampförpackning får skymma den eller minska dess synlighet. I
bilaga I anges hur etiketten får se ut om förpackningen är
mycket liten.

3. Det informationsblad som avses i artikel 2.1 i direktiv
92/75/EEG skall ha det innehåll och format som anges i
bilaga II till det här direktivet.

4. I de fall som avses i artikel 5 i direktiv 92/75/EEG
och när erbjudandet om försäljning, uthyrning eller avbetalningsköp görs genom en trycksak, t.ex. en katalog,
skall denna trycksak innehålla all den information som
föreskrivs i bilaga III till det här direktivet.

5. Lampans energieffektivitetsklass, som framgår av etiketten och informationsbladet, skall fastställas enligt
bilaga IV.

Artikel 3
Medlemsstaterna skall vidta alla nödvändiga åtgärder för
att säkerställa att alla leverantörer och återförsäljare som
är etablerade inom deras territorier fullgör sina skyldigheter enligt detta direktiv.

Artikel 4
1. Medlemsstaterna skall anta och offentliggöra de lagar
och andra författningar som är nödvändiga för att följa
detta direktiv senast den 15 juni 1999. De skall genast
underrätta kommissionen om detta. De skall tillämpa
dessa bestämmelser från och med den 1 juli 1999.

1. Den tekniska dokumentation som avses i artikel 2.3 i
rådets direktiv 92/75/EEG skall inbegripa
a) leverantörens namn, varumärke och adress,

Medlemsstaterna skall dock fram till den 31 december
2000 tillåta
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— marknadsintroduktion, marknadsföring och/eller utställning av produkter, och
— spridning av produktbroschyrer som avses i artikel
3.2 i direktiv 92/75/EEG och trycksaker enligt artikel
2.4 i det här direktivet,
som inte överensstämmer med kraven i detta direktiv.
När en medlemsstat antar de bestämmelser som avses i
första stycket skall de innehålla en hänvisning till detta
direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de
offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen
skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.
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Artikel 5

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det
att det har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas
officiella tidning.
Artikel 6
Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 27 januari 1998.
På kommissionens vägnar

2. Medlemsstaterna skall underrätta kommissionen om
alla åtgärder som de vidtar på det område som omfattas
av detta direktiv.

Christos PAPOUTSIS

Ledamot av kommissionen
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Tryckning
4. I det följande definieras vissa aspekter av etiketten.

Etiketten skall innefattas i en blank ram på minst 5 mm enligt illustrationen. Om inte någon sida av
förpackningen är tillräckligt stor för att innefatta etiketten med dess blanka ram, eller om denna skulle
täcka mer än 50 % av ytan av den största sidan kan etiketten med ram förminskas men inte mer än vad
som krävs för att uppfylla båda dessa villkor. Under inga omständigheter får dock etiketten förminskas
till mindre än 40 % (på längden) av standardstorleken. Om förpackningen är för liten för att en sådan
minskad etikett skall rymmas, måste etiketten fästas vid lampan eller förpackningen. Denna etikett får
dock utelämnas om en etikett i full skala visas tillsammans med lampan (t.ex. fäst vid den hylla där
lampan är utställd).
Färger som används:
Färgvariant:
CMYB – cyan, magenta, gul, svart.
Ex. 07X0: 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % gul, 0 % svart.
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Pilar
A:
B:
C:
D:
E:
F:
G:

X0X0
70X0
30X0
00X0
03X0
07X0
0XX0

Färg på ytterlinje: X070
All text skall vara svart. Bakgrunden skall vara vit.

10.3.98

10.3.98

SV

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

BILAGA II

INFORMATIONSBLADET
Informationsbladet skall innehålla samma information som etiketten (1).

(1) Om produktbroschyrer inte tillhandahålls kan den etikett som finns på produkten betraktas även som ett informationsblad.

BILAGA III

POSTORDER OCH ANNAN DISTANSFÖRSÄLJNING

Postorderkataloger och andra trycksaker som avses i artikel 2.4 skall innehålla antingen en bild av etiketten
eller följande information i nedan angivna ordningsföljd:
1. Energieffektivitetsklass
(anm. I i bilaga 1)
Uttryckt som ”Energieffektivitetsklass . . . på en skala från A (mer effektiv) till G (mindre effektiv).” När
denna information ges i tabellform kan det uttryckas på annat sätt förutsatt att det tydligt framgår att
skalan går från A (mer effektiv) till G (mindre effektiv).
2. Lampans ljusflöde

(anm. II i bilaga 1)

3. Lampans ineffekt

(anm. III i bilaga 1)

4. Lampans medellivslängd
(anm. IV i bilaga 1)
(Kan utelämnas när inga andra upplysningar om lampans livslängd ges i katalogen.)
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BILAGA IV

Lampans energieffektivitetsklass skall fastställas enligt följande:
Lampor som skall anses tillhöra klass A:
— Lysrör utan inbyggt driftdon
(vilka kräver förkopplingsdon och/eller annat driftdon för anslutning till nätet):
om W # 0.15 ÎW
Φ + 0,0097 Φ
— Andra lampor
om W # 0.24 ÎW
Φ + 0,0103 Φ
där Φ är lampans ljusflöde i lumen
där W är lampans ineffekt i watt.
Om en lampa inte tillhör klass A, skall en referenseffekt i watt WR beräknas enligt följande:
WR = 0,88 ÎW
Φ + 0,049 Φ då Φ . 34 lumen
0,2 Φ
då Φ # 34 lumen
där Φ är lampans ljusflöde i lumen.
Energieffektivitetsindexet EI fastställs därefter som
EI =

W
WR

där W är lampans ineffekt i watt.
Lampans energieeffektivitetsklass skall därefter fastställas enligt följande tabell:

Energieffektivitetsklass

Energieffektivitetsindex EI

B
C
D
E
F
G

EI , 60 %
60 % # EI , 80 %
80 % # EI , 95 %
95 % # EI , 110 %
110 % # EI , 130 %
EI $ 130 %
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