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KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 859/2009,
18. september 2009,
millega muudetakse määrust (EÜ) nr 244/2009 kodumajapidamises kasutatavate suunamata
valgusvooga lampide ultraviolettkiirgusega seotud nõuete osas
(EMPs kohaldatav tekst)
EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

(3)

Direktiivi 2005/32/EÜ artiklis 15 on nõutud, et ökodi
saininõuded ei tohi kasutaja seisukohalt mõjutada nega
tiivselt toote kasutusomadusi, põhjustada liigseid kulusid
ega avaldada märkimisväärset negatiivset toimet tööstuse
konkurentsivõimele, samuti on nõutud, et nimetatud
nõuete kehtestamisel võetakse arvesse ühenduse asjako
haseid õigusakte.

(4)

Oluline on tagada, et ELi turule lastud lambid oleksid
ohutud kasutada. Euroopa Parlamendi ja nõukogu
12. detsembri 2006. aasta direktiiviga 2006/95/EÜ teata
vates pingevahemikes kasutatavaid elektriseadmeid käsit
levate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (3)
(madalpingedirektiiv) on reguleeritud selliste elektrisead
mete kiirgus, mis on projekteeritud tööks nimipinge
vahemikus 50–1 000 V vahelduvvoolu puhul ja
75–1 500 V alalisvoolu puhul. Asjakohastes harmonee
ritud standardites on sätestatud UV-kiirguse piirväärtused
võrgupingel ja ülimadalal pingel (nagu 12 V ja 24 V)
töötavate volframhalogeenlampide jaoks, kuid mitte
kompaktluminofoorlampide jaoks. Põhimõtteliselt on
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 3. detsembri
2001. aasta direktiivis 2001/95/EÜ (üldise tooteohutuse
kohta) (4) sätestatud nõue, et turule lastud tooted oleksid
ohutud.

(5)

On vaja tagada, et määrus (EÜ) nr 244/2009 oleks koos
kõlas muude ühenduse õigusaktidega, millega reguleeri
takse kodumajapidamises kasutatavate suunamata valgus
vooga lampide UV-kiirgust. Määrust (EÜ) nr 244/2009
tuleks seepärast vastavalt muuta.

(6)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas
direktiivi 2005/32/EÜ artikli 19 lõike 1 alusel loodud
komitee arvamusega,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. juuli 2005.
aasta direktiivi 2005/32/EÜ, mis käsitleb raamistiku kehtesta
mist energiat tarbivate toodete ökodisaini nõuete sätestamiseks
ja millega muudetakse nõukogu direktiivi 92/42/EMÜ ning
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 96/57/EÜ ja
2000/55/EÜ, (1) eriti selle artikli 15 lõiget 1,

võttes arvesse komisjoni 18. märtsi 2009. aasta määrust (EÜ) nr
244/2009, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja
nõukogu direktiiv 2005/32/EÜ seoses kodumajapidamises kasu
tatavate suunamata valgusvooga lampide ökodisaini nõue
tega (2),

olles konsulteerinud ökodisaini nõuandefoorumiga

ning arvestades järgmist:

(1)

(2)

Pärast määruse (EÜ) nr 244/2009 vastuvõtmist saadud
tõendavate andmete kohaselt ei ole volframhalogeenlam
pide, konkreetselt võrgutoitega G9- ja R7-sokliga lampide
ja ka ülimadalal pingel töötavate halogeenlampide puhul
võimalik teise lambikesta puudumise korral täita nime
tatud määruse tabelis 5 UV-C-tüüpi ultraviolettkiirguse
jaoks sätestatud piirväärtust. Selle tagajärjel tuleks nime
tatud lambid siseturul keelata alates 1. septembrist 2009.

Järkjärguline G9- ja R7-sokliga lampide kasutamisest
loobumine on ette nähtud alles pikema aja jooksul,
kuna neid kasutatakse laialdaselt ja praegu ei ole sobivaid
asenduslampe, mida saaks kasutada selliste lampide jaoks
projekteeritud valgustites. Määruse (EÜ) nr 244/2009
põhjenduses 21 on öeldud, et osutatud määruses esitatud
nõuetega lubatakse jätta G9- ja R7s-sokliga halogeen
lambid piiratud ajavahemikuks turule. Määruses ei ole
sätestatud nimetatud ajavahemiku pikkust, kuid kui
lambid vastavad määruse muudele nõuetele, siis ei kavat
setud keelata selliste lampide keelamist UV-C-kiirguse
tõttu alates 1. septembrist 2009.

(1) ELT L 191, 22.7.2005, lk 29.
(2) ELT L 76, 24.3.2009, lk 3.

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1
Määruse (EÜ) nr 244/2009 muutmine
Määruse (EÜ) nr 244/2009 II lisa muudetakse vastavalt käesole
va määruse lisale.
(3) ELT L 374, 27.12.2006, lk 10.
(4) EÜT L 11, 15.1.2002, lk 4.
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Artikkel 2
Jõustumine
Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.
Seda kohaldatakse alates 1. septembrist 2009.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
Brüssel, 18. september 2009
Komisjoni nimel
komisjoni liige
Andris PIEBALGS
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LISA
Kodumajapidamises kasutatavate suunamata valgusvooga lampide ökodisaininõuded
Määruse (EÜ) nr 244/2009 II lisa tabel 5 asendatakse järgmisega:
„Tabel 5
Muude lampide kui kompaktluminofoor- ja valgusdioodlampide kasutusomaduste nõuded
Kasutusomaduse näitaja

1. etapp

5. etapp

Lambi normkasutusiga

≥ 1 000 h

≥ 2 000 h

Valgusvoo säilivustegur

≥ 85 % pärast 75 % möödumist lambi
normkasutuseast

≥ 85 % pärast 75 % möödumist lambi
normkasutuseast

≥ neljakordne lampide kasutusiga tundides

≥ neljakordne lampide kasutusiga tundides

Käivitusaeg

< 0,2 s

< 0,2 s

Aeg lambi soojenemiseks,
kuni saavutatakse 60 % Φ-st

≤ 1,0 s

≤ 1,0 s

≤ 5,0 % esimese 100 töötunniga

≤ 5,0 % esimese 200 töötunniga

≥ 0,95

≥ 0,95”

Lülitamistsüklite arv

Enneaegsete rikete määr
Lambi võimsustegur

