27.8.2015

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

PL

L 224/1

II
(Akty o charakterze nieustawodawczym)

ROZPORZĄDZENIA
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2015/1428
z dnia 25 sierpnia 2015 r.
zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 244/2009 w odniesieniu do wymogów dotyczących
ekoprojektu dla bezkierunkowych lamp do użytku domowego oraz rozporządzenie Komisji (WE)
nr 245/2009 w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla lamp fluorescencyjnych
bez wbudowanego statecznika, dla lamp wyładowczych dużej intensywności, a także dla
stateczników i opraw oświetleniowych służących do zasilania takich lamp, oraz uchylające
dyrektywę 2000/55/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie Komisji (UE)
nr 1194/2012 w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla lamp kierunkowych, lamp
z diodami elektroluminescencyjnymi i powiązanego wyposażenia
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającą
ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią (1), w szczególności jej
art. 15 ust. 1,
po konsultacji z Forum Konsultacyjnym ds. Ekoprojektu,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

Komisja jest zobowiązana do przeprowadzenia przeglądu rozporządzenia Komisji (WE) nr 244/2009 (2) w świetle
postępu technologicznego, biorąc w szczególności pod uwagę rozwój sprzedaży lamp do celów specjalnych pod
kątem sprawdzenia, czy nie są one wykorzystywane na potrzeby oświetlenia ogólnego, a także rozwój nowych
rozwiązań technicznych, takich jak diody elektroluminescencyjne, oraz możliwość ustalenia wymogów w zakresie
energooszczędności na poziomie klasy „A” zgodnie z definicją w dyrektywie Komisji 98/11/WE (3).

(2)

Biorąc pod uwagę dowody przedstawione w ramach przeglądu rozporządzenia (WE) nr 244/2009, rozwój i
wprowadzenie przez producentów do obrotu – od dnia 1 września 2016 r. – lamp halogenowych na napięcie
sieciowe osiągających wartość graniczną dla etapu 6, określoną w tabeli 1 w rozporządzeniu Komisji (WE)
nr 244/2009 w odniesieniu do maksymalnej mocy znamionowej dla danej wartości znamionowej strumienia
świetlnego, nie wydają się być wykonalne z ekonomicznego punktu widzenia. Z oceny przewidywanego rozwoju
bardziej energooszczędnych technologii oświetleniowych wynika, że odpowiedniejszym terminem wprowadzenia
wartości granicznej byłby 1 września 2018 r.

(3)

W celu zmaksymalizowania korzyści dla środowiska naturalnego i zminimalizowania ewentualnych negatywnych
skutków gospodarczych dla użytkownika, należy wprowadzić wymóg, aby przyszłe wzory opraw oświetle
niowych były przystosowane do oświetlenia energooszczędnego. Należy zminimalizować ryzyko uzależnienia od

(1) Dz.U. L 285 z 31.10.2009, s. 10.
(2) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 244/2009 z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europej
skiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla bezkierunkowych lamp do użytku domowego (Dz.U. L 76 z
24.3.2009, s. 3).
(3) Dyrektywa Komisji 98/11/WE z dnia 27 stycznia 1998 r. wykonująca dyrektywę Rady 92/75/EWG w zakresie etykietowania energii
lamp gospodarstwa domowego (Dz.U. L 71 z 10.3.1998, s. 1).

L 224/2

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

PL

27.8.2015

starych, niestosowanych już technologii poprzez zapewnienie, by oprawy oświetleniowe wprowadzane do obrotu
były w pełni kompatybilne z wysoce energooszczędnymi lampami o klasie efektywności energetycznej co
najmniej A+ zgodnie z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) nr 874/2012 (1).
(4)

Przegląd rozporządzenia (WE) nr 244/2009 wykazał potrzebę aktualizacji i doprecyzowania definicji lamp do
celów specjalnych, w celu ograniczenia stosowania lamp do celów specjalnych na potrzeby oświetlenia ogólnego i
dostosowania wymogów do zmian technologicznych. Wymogi prawne powinny dodatkowo ułatwiać stosowanie
najbardziej energooszczędnego oświetlenia dla danego zastosowania specjalnego.

(5)

Niezbędne jest zapewnienie spójności między rozporządzeniem (WE) nr 244/2009 i rozporządzeniem Komisji
(UE) nr 1194/2012 (2) w odniesieniu do wymogów dotyczących definicji i informacji o produkcie dla produktów
specjalnego zastosowania; spójność taką można w najlepszy sposób zapewnić przez łączną zmianę obu
rozporządzeń. Powinno to ułatwić przestrzeganie wymogów prawnych przez producentów i dostawców, a także
wspomóc skuteczny nadzór rynku prowadzony przez organy krajowe.

(6)

Przegląd rozporządzenia (WE) nr 244/2009 wykazał, iż wykonalność ustanowienia wymogów efektywności
energetycznej na poziomie klasy „A” lub wyższym powinna zostać przeanalizowana w dokładnym badaniu
uzupełniającym, które powinno także ocenić wykonalność zaostrzenia wymogów dotyczących efektywności
energetycznej dla produktów określonych w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 245/2009 (3) i rozporządzeniu (UE)
nr 1194/2012, rozszerzenia zakresu stosowania tych rozporządzeń w celu jak największego ograniczenia zużycia
energii oraz połączenia wszystkich trzech rozporządzeń w jeden, spójny środek wykonawczy w sprawie
wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów oświetleniowych.

(7)

W rozporządzeniu (WE) nr 245/2009 jako istotne aspekty określono zużycie energii w fazie użytkowania oraz
zawartość rtęci w lampach. W związku z tym wprowadzenie wymogów dotyczących charakterystyki produktu
dla lamp, które nie obejmują wymogów dotyczących efektywności produktu ani zawartości rtęci, powoduje
niepotrzebne obciążenie regulacyjne i może prowadzić do wycofywania produktów z mało ważnych powodów.
Zmiana zakresu wymogów dotyczących charakterystyki produktu, mająca na celu dostosowanie ich do istotnych
aspektów rozporządzenia, powinna zatem doprowadzić do poprawy odpowiedniości regulacji.

(8)

Oceniając potrzebę zmiany rozporządzeń dotyczących ekoprojektu i etykietowania energetycznego w zakresie
oświetlenia, należy ponownie rozważyć, między innymi, zwolnienie dla lamp z wtyczkami typu G9 i R7s oraz
minimalne wymogi dotyczące charakterystyki energetycznej lamp.

(9)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu powołanego na podstawie
art. 19 ust. 1 dyrektywy 2009/125/WE,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
Zmiany w rozporządzeniu (WE) nr 244/2009
W rozporządzeniu (WE) nr 244/2009 wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 2 wprowadza się następujące zmiany:
a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:
(1) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 874/2012 z dnia 12 lipca 2012 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i
Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykietowania energetycznego lamp elektrycznych i opraw oświetleniowych (Dz.U. L 258 z
26.9.2012, s. 1).
(2) Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1194/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2009/125/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla lamp kierunkowych, lamp z diodami elektroluminescen
cyjnymi i powiązanego wyposażenia (Dz.U. L 342 z 14.12.2012, s. 1).
(3) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 245/2009 z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europej
skiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla lamp fluorescencyjnych bez wbudowanego statecznika, dla lamp
wyładowczych dużej intensywności, a także dla stateczników i opraw oświetleniowych służących do zasilania takich lamp, oraz
uchylające dyrektywę 2000/55/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 76 z 24.3.2009, s. 17).
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„4) »lampa do celów specjalnych« oznacza lampę wykorzystującą technologie objęte niniejszym rozporządzeniem,
ale przeznaczoną do zastosowań specjalnych ze względu na swoje parametry techniczne określone w
dokumentacji technicznej. Zastosowania specjalne to zastosowania wymagające parametrów technicznych,
które nie są niezbędne na potrzeby oświetlenia zwykłych miejsc lub przedmiotów w zwykłych warunkach. Są
to następujące zastosowania:
a) zastosowania, w których głównym przeznaczeniem światła nie jest oświetlenie, przykładowo:
(i) emisja światła jako czynnika w procesach chemicznych lub biologicznych (np. polimeryzacja, światło
ultrafioletowe wykorzystywane do celów suszenia/utwardzania, terapia fotodynamiczna, ogrodnictwo,
pielęgnacja zwierząt, produkty owadobójcze);
(ii) utrwalanie i wyświetlanie obrazów (np. lampy błyskowe aparatów fotograficznych, kserokopiarki,
projektory wideo);
(iii) ogrzewanie (promienniki podczerwieni);
(iv) sygnalizacja (np. lampy do celów kontroli ruchu lub lampy na płycie lotniska);
b) zastosowania oświetleniowe, w których:
(i) celem rozkładu widmowego światła jest dodatkowo zmiana wyglądu oświetlanego miejsca lub
przedmiotu, oprócz zapewnienia jego widoczności (np. oświetlenie żywności na wystawie lub lampy
kolorowe określone w pkt 1 załącznika I), z wyjątkiem różnic w zakresie skorelowanej temperatury
barwowej; lub
(ii) rozkład widmowy światła jest dodatkowo dostosowany do specjalnych potrzeb danego urządzenia
technicznego, oprócz zapewnienia widoczności miejsca lub przedmiotu dla osób (np. oświetlenie
studia, oświetlenie do efektów specjalnych, oświetlenie na potrzeby przedstawień teatralnych); lub
(iii) oświetlone miejsce lub oświetlony przedmiot wymagają specjalnej ochrony przed negatywnymi
skutkami działania światła (np. oświetlenie ze specjalnym filtrem na potrzeby pacjentów z uczuleniem
na światło lub do oświetlania eksponatów muzealnych wrażliwych na działanie światła); lub
(iv) oświetlenie jest konieczne wyłącznie w sytuacjach awaryjnych (oprawy oświetleniowe oświetlenia
awaryjnego lub aparatura sterująca na potrzeby oświetlenia awaryjnego); lub
(v) produkty oświetleniowe muszą być odporne na działanie skrajnych warunków fizycznych (np.
wibracje lub temperatury niższe niż – 20 °C lub wyższe niż 50 °C).
Żarówki dłuższe niż 60 mm nie są lampami do celów specjalnych, jeżeli są odporne tylko na wstrząsy
mechaniczne lub wibracje i nie są żarówkami do celów sygnalizacji świetlnej lub mają moc znamionową
większą niż 25 W i utrzymuje się, że posiadają szczególne cechy, które występują również w przypadku lamp
o wyższych klasach efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 874/2012 (takie jak
zerowa emisja EMC, wartość CRI równa lub wyższa od 95 i emisje promieniowania ultrafioletowego równe
lub niższe niż 2 mW/1 000 lm);”;
b) pkt 9 otrzymuje brzmienie:
„9) »żarówka halogenowa« oznacza żarówkę, w której żarnik wykonany jest z wolframu i umieszczony w bańce z
kwarcu lub szkła hartowanego, wypełnionej gazem z domieszką halogenu lub jego związków, która może być
wbudowana w obudowę zewnętrzną. Żarówka taka może być dostarczana z wbudowanym zasilaczem;”;
c) dodaje się pkt 19 w brzmieniu:
„19) »żarówka do celów sygnalizacji świetlnej« oznacza lampę bańkową o napięciu znamionowym powyżej 60 V
i o awaryjności mniejszej niż 2 % w ciągu pierwszych 1 000 godzin pracy.”;
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2) art. 3 otrzymuje brzmienie:
„Artykuł 3
Wymogi dotyczące ekoprojektu
1.

Wymogi dotyczące ekoprojektu dla bezkierunkowych lamp do użytku domowego określono w załączniku II.

Poszczególne wymogi dotyczące ekoprojektu obowiązują zgodnie z następującym harmonogramem:
etap 1: 1 września 2009 r.
etap 2: 1 września 2010 r.
etap 3: 1 września 2011 r.
etap 4: 1 września 2012 r.
etap 5: 1 września 2013 r.
etap 6: 1 września 2018 r.
Dany wymóg obowiązuje wraz z pozostałymi wymogami wprowadzonymi w późniejszym terminie, chyba że
zostanie zastąpiony lub o ile nie określono inaczej.
2.

Lampy do celów specjalnych muszą spełniać następujące wymogi:

a) jeśli współrzędne chromatyczności lampy mieszczą się zawsze w poniższym zakresie:
x < 0,270 lub x > 0,530
y < – 2,3172 x2 + 2,3653 x – 0,2199 lub y > – 2,3172 x2 + 2,3653 x – 0,1595;
współrzędne chromatyczności podaje się w dokumentacji technicznej sporządzonej na potrzeby oceny zgodności
zgodnie z art. 8 dyrektywy 2009/125/WE, która wskazuje, że takie współrzędne oznaczają, iż są to lampy do
celów specjalnych;
b) w przypadku wszystkich lamp do celów specjalnych we wszystkich formach informacji o produkcie podaje się ich
przeznaczenie wraz z informacją, że produkty te nie są przeznaczone do wykorzystania w innych zastosowaniach.
W dokumentacji technicznej przygotowanej na potrzeby oceny zgodności zgodnie z art. 8 dyrektywy
2009/125/WE zamieszcza się wykaz parametrów technicznych, na podstawie których lampę uznaje się za
przeznaczoną do wskazanego celu.
W razie potrzeby parametry można podać w taki sposób, aby nie dopuścić do ujawnienia szczególnie
chronionych informacji handlowych związanych z prawami własności intelektualnej producenta.
W przypadku gdy lampa jest wyeksponowana w sposób widoczny dla użytkownika przed zakupem, na
opakowaniu w sposób wyraźny i dobrze widoczny wskazuje się następujące informacje:
(i)

przeznaczenie lampy;

(ii) informację, że lampa nie nadaje się do oświetlenia pomieszczeń domowych; oraz
(iii) parametry techniczne, na podstawie których lampę uznaje się za przeznaczoną do wskazanego celu.
Informacje określone w ppkt (iii) mogą ewentualnie zostać podane wewnątrz opakowania.”.
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Artykuł 2
Zmiany w rozporządzeniu (WE) nr 245/2009
W załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 245/2009 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem I do niniejszego
rozporządzenia.

Artykuł 3
Zmiany w rozporządzeniu (UE) nr 1194/2012
W rozporządzeniu (UE) nr 1194/2012 wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 2 wprowadza się następujące zmiany:
a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) »produkt specjalnego zastosowania« oznacza produkt wykorzystujący technologie objęte niniejszym rozporzą
dzeniem, ale przeznaczony do zastosowań specjalnych ze względu na swoje parametry techniczne określone
w dokumentacji technicznej. Zastosowania specjalne to zastosowania wymagające parametrów technicznych,
które nie są niezbędne na potrzeby oświetlenia zwykłych miejsc lub przedmiotów w zwykłych warunkach. Są
to następujące zastosowania:
a) zastosowania, w których głównym przeznaczeniem światła nie jest oświetlenie, przykładowo:
(i) emisja światła jako czynnika w procesach chemicznych lub biologicznych (np. polimeryzacja, światło
ultrafioletowe wykorzystywane do celów suszenia/utwardzania, terapia fotodynamiczna, ogrodnictwo,
pielęgnacja zwierząt, produkty owadobójcze);
(ii) utrwalanie i wyświetlanie obrazów (np. lampy błyskowe aparatów fotograficznych, kserokopiarki,
projektory wideo);
(iii) ogrzewanie (promienniki podczerwieni);
(iv) sygnalizacja (np. lampy do celów kontroli ruchu lub lampy na płycie lotniska);
b) zastosowania oświetleniowe, w których:
(i) celem rozkładu widmowego światła jest dodatkowo zmiana wyglądu oświetlanego miejsca lub
przedmiotu, oprócz zapewnienia jego widoczności (np. oświetlenie żywności na wystawie lub lampy
kolorowe określone w pkt 1 załącznika I), z wyjątkiem różnic w zakresie skorelowanej temperatury
barwowej; lub
(ii) rozkład widmowy światła jest dodatkowo dostosowany do specjalnych potrzeb danego urządzenia
technicznego, oprócz zapewnienia widoczności miejsca lub przedmiotu dla osób (np. oświetlenie
studia, oświetlenie do efektów specjalnych, oświetlenie na potrzeby przedstawień teatralnych); lub
(iii) oświetlone miejsce lub oświetlony przedmiot wymagają specjalnej ochrony przed negatywnymi
skutkami działania światła (np. oświetlenie ze specjalnym filtrem na potrzeby pacjentów z uczuleniem
na światło lub do oświetlania eksponatów muzealnych wrażliwych na działanie światła); lub
(iv) oświetlenie jest konieczne wyłącznie w sytuacjach awaryjnych (oprawy oświetleniowe oświetlenia
awaryjnego lub aparatura sterująca na potrzeby oświetlenia awaryjnego); lub
(v) produkty oświetleniowe muszą być odporne na działanie skrajnych warunków fizycznych (np.
wibracje lub temperatury niższe niż – 20 °C lub wyższe niż 50 °C);
żarówki dłuższe niż 60 mm nie są produktami do celów specjalnych, jeżeli są odporne tylko na wstrząsy
mechaniczne lub wibracje i nie są żarówkami do celów sygnalizacji świetlnej lub mają moc znamionową
większą niż 25 W i utrzymuje się, że posiadają szczególne cechy, które występują również w przypadku lamp
o wyższych klasach efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 874/2012 (takie jak
zerowa emisja EMC, wartość CRI równa lub wyższa od 95 i emisje promieniowania ultrafioletowego równe
lub niższe niż 2 mW/1 000 lm);”;
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b) pkt 28 otrzymuje brzmienie:
„28) »oprawa oświetleniowa« oznacza produkt, który rozdziela, filtruje lub przekształca światło wysyłane przez
co najmniej jedną lampę i zawiera wszystkie elementy niezbędne do wsparcia, zamocowania i osłonienia
tych lamp, a także – w stosownych przypadkach – obwody pomocnicze wraz ze środkami ich połączenia ze
źródłem zasilania elektrycznego. Jeżeli głównym przeznaczeniem produktu nie jest oświetlenie, a produkt
jest zależny od wkładu energii przy realizacji swojego podstawowego przeznaczenia w trakcie użytkowania
(np. chłodziarki, maszyny do szycia, endoskopy i analizatory krwi), nie uważa się go za oprawę oświet
leniową do celów niniejszego rozporządzenia;”.
c) dodaje się pkt 31 w brzmieniu:
„31) »żarówka do celów sygnalizacji świetlnej« oznacza żarówkę o napięciu znamionowym powyżej 60 V i o
awaryjności mniejszej niż 2 % w ciągu pierwszych 1 000 godzin pracy.”;
2) w załącznikach I, III i IV wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 4
Wejście w życie
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie sześć miesięcy po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 25 sierpnia 2015 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący
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ZAŁĄCZNIK I

Zmiany w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 245/2009
1. Załącznik III pkt 1.2 lit. B ostatni ustęp otrzymuje brzmienie:
„Wysokoprężne lampy sodowe, które są objęte wymogami dotyczącymi efektywności, muszą posiadać minimalne
wartości współczynnika zachowania strumienia świetlnego i współczynnika trwałości lampy zgodnie z tabelą 13:
Tabela 13
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego i współczynnik trwałości lampy dla wysokoprężnych
lamp sodowych (etap 2)
Współczynnik zacho
wania strumienia
świetlnego

Współczynnik trwa
łości lampy

Ra ≤ 60

> 0,80

> 0,90

Ra > 60

> 0,75

> 0,75

wszystkie lampy montowane w ramach wy
miany przystosowane do współpracy ze sta
tecznikami lamp wysokoprężnych z parami
rtęci

> 0,75

> 0,80

Ra ≤ 60

> 0,85

> 0,90

Ra > 60

> 0,70

> 0,65

wszystkie lampy montowane w ramach wy
miany przystosowane do współpracy ze sta
tecznikami lamp wysokoprężnych z parami
rtęci

> 0,75

> 0,55

Kategoria wysokoprężnych lamp sodowych oraz liczba godzin pracy na
potrzeby pomiarów

P ≤ 75 W
Współczynniki LLMF i
LSF
mierzone
po
12 000 godzin pracy

P > 75 W ≤ 605 W
Współczynniki LLMF i
LSF
mierzone
po
16 000 godzin pracy

Określone w tabeli 13 wymogi dotyczące montowanych w ramach wymiany lamp przystosowanych do współpracy
ze statecznikami lamp wysokoprężnych z parami rtęci obowiązują przez sześć lat od daty wejścia w życie niniejszego
rozporządzenia.”.
2. Załącznik III pkt 1.2 lit. C otrzymuje brzmienie:
„C. Wymogi trzeciego etapu
Po upływie ośmiu lat od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia:
Lampy metalohalogenkowe, które są objęte wymogami dotyczącymi efektywności, muszą posiadać minimalne
wartości współczynnika zachowania strumienia świetlnego i współczynnika trwałości lampy zgodnie z tabelą 14:
Tabela 14
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego i współczynnik trwałości lampy dla lamp metalohalo
genkowych (etap 3)

Liczba godzin pracy

Współczynnik zachowania strumienia
świetlnego

Współczynnik trwałości lampy

12 000

> 0,80

> 0,80”
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ZAŁĄCZNIK II

Zmiany w załącznikach I, III i IV do rozporządzenia (UE) nr 1194/2012
1. Załącznik I pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W przypadku wszystkich produktów specjalnego zastosowania we wszystkich formach informacji o produkcie
podaje się ich przeznaczenie wraz z informacją, że produkty te nie są przeznaczone do wykorzystania w innych
zastosowaniach.
W dokumentacji technicznej przygotowanej na potrzeby oceny zgodności zgodnie z art. 8 dyrektywy
2009/125/WE zamieszcza się wykaz parametrów technicznych, na podstawie których produkt uznaje się za
przeznaczony do wskazanego celu.
W razie potrzeby parametry można podać w taki sposób, aby nie dopuścić do ujawnienia szczególnie
chronionych informacji handlowych związanych z prawami własności intelektualnej producenta.
W przypadku gdy produkt jest wyeksponowany w sposób widoczny dla użytkownika przed zakupem, na
opakowaniu w sposób wyraźny i dobrze widoczny wskazuje się następujące informacje:
a) przeznaczenie produktu;
b) informację, że produkt nie nadaje się do oświetlenia pomieszczeń domowych; oraz
c) parametry techniczne, na podstawie których lampę uznaje się za przeznaczoną do wskazanego celu.
Informacje określone w lit. c) mogą ewentualnie zostać podane wewnątrz opakowania.”.
2. Załącznik III pkt 2.3 otrzymuje brzmienie:
„2.3. Wymóg funkcjonalności dotyczący urządzeń przeznaczonych do montażu pomiędzy siecią zasilania i
lampami
a) Począwszy od etapu 2 urządzenia przeznaczone do montażu pomiędzy siecią zasilania i lampami muszą
spełniać najnowsze wymogi dostosowania do lamp, których wskaźnik efektywności energetycznej (obliczany
zarówno dla lamp kierunkowych, jak i bezkierunkowych zgodnie z metodą określoną w pkt 1.1 niniejszego
załącznika), wynosi maksymalnie:
— 0,24 dla lamp bezkierunkowych (przy założeniu, że Φuse = całkowity znamionowy strumień świetlny),
— 0,40 dla lamp kierunkowych.
W przypadku gdy urządzenie sterujące ściemnianiem światła jest włączone i ustawione na najniższy poziom
sterowania, dla którego lampa pobiera moc, lampy, których ściemnianiem steruje to urządzenie, emitują co
najmniej 1 % swojego strumienia świetlnego przy pełnym obciążeniu.
W przypadku gdy oprawa oświetleniowa jest wprowadzana do obrotu, a lampy, które mogą być
wymieniane przez użytkownika, są dołączone do oprawy oświetleniowej, takie lampy muszą mieć jedną z
dwóch najwyższych klas efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem delegowanym (UE)
nr 874/2012, do których zgodnie z etykietą przystosowana jest oprawa oświetleniowa.
b) Począwszy od etapu 3 oprawa oświetleniowa do lamp wymienianych przez użytkownika, wprowadzana do
obrotu, musi być w pełni przystosowana do lamp o klasie efektywności energetycznej co najmniej A+
zgodnie z rozporządzeniem delegowanym (UE) nr 874/2012. W dokumentacji technicznej takich opraw
oświetleniowych przygotowanej na potrzeby oceny zgodności zgodnie z art. 8 dyrektywy 2009/125/WE
zamieszcza się co najmniej jedną realistyczną kombinację ustawień produktu i warunków, w których ma on
być poddany badaniu.”.
3. Załącznik IV pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Procedura weryfikacji dotycząca urządzeń przeznaczonych do montażu pomiędzy siecią zasilania i
lampami
Organy państw członkowskich testują jedno urządzenie.
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Uznaje się, że urządzenie spełnia wymogi ustanowione w niniejszym rozporządzeniu, jeśli zostanie ustalone, że
spełnia ono przepisy dotyczące zgodności określone w załączniku III pkt 2.3 przy użyciu najnowocześniejszych
metod i kryteriów oceny zgodności, z uwzględnieniem metod i kryteriów określonych w dokumentach, których
numery referencyjne zostały w tym celu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli
zostanie stwierdzony brak zgodności z przepisami dotyczącymi zgodności określonymi w załączniku III pkt 2.3
lit. a), nadal uznaje się model za spełniający wymogi, jeśli spełnia on wymogi dotyczące informacji o produkcie
określone w załączniku III pkt 3.3 lub w art. 3 ust. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) nr 874/2012.
W uzupełnieniu wymogów w zakresie zgodności osprzęt sterujący lampą jest również badany pod kątem
wymogów dotyczących efektywności energetycznej określonych w załączniku III pkt 1.2. Badanie przeprowadza
się na jednym egzemplarzu osprzętu sterującego lampą, a nie na kombinacji kilku urządzeń sterujących lampą,
nawet jeżeli model zaprojektowano tak, aby współdziałał z innymi urządzeniami sterującymi lampą w celu
eksploatacji lampy w danej instalacji. Uznaje się, że model spełnia wymogi, jeżeli wyniki nie odbiegają od
wartości granicznych o więcej niż 2,5 %. W przypadku gdy wyniki odbiegają od wartości granicznych o więcej
niż 2,5 %, badaniu poddaje się trzy dodatkowe urządzenia. Uznaje się, że model spełnia wymogi, jeżeli średnia
wartość wyników późniejszych badań tych trzech urządzeń nie odbiega od wartości granicznych o więcej
niż 2,5 %.
W uzupełnieniu wymogów dotyczących zgodności, w przypadku opraw oświetleniowych przeznaczonych do
wprowadzenia do obrotu na potrzeby użytkowników kontroluje się również obecność lamp w ich opakowaniach.
Uznaje się, że model spełnia wymogi, jeżeli nie dołączono żadnych lamp lub jeżeli lampy, które dołączono,
należą do klas efektywności energetycznej wymaganych w załączniku III pkt 2.3.
W uzupełnieniu wymogów dotyczących zgodności urządzenia sterujące ściemnianiem światła poddaje się
badaniom z lampami żarowymi, gdy urządzenie sterujące jest ustawione na najniższy poziom ściemniania
światła. Uznaje się, że model spełnia wymogi, jeżeli przy zainstalowaniu zgodnie z instrukcjami producenta
lampy zapewniają co najmniej 1 % swojego strumienia świetlnego przy pełnym obciążeniu.
Jeżeli model nie spełnia wyżej wymienionych stosownych kryteriów zgodności, uznaje się, że nie spełnia on
wymogów. Organy państw członkowskich przekazują wyniki badań i inne istotne informacje organom
pozostałych państw członkowskich oraz Komisji w terminie jednego miesiąca od podjęcia decyzji w sprawie
niezgodności modelu.”.

