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Ο∆ΗΓΙΑ 2000/     / ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της

σχετικά µε τις απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης για τα στραγγαλιστικά πηνία που

προορίζονται για τους λαµπτήρες φθορισµού

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ιδίως το άρθρο 95,

την πρόταση της Επιτροπής 1,

τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής 2,

Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης 3,

                                                
1 ΕΕ C 274 της 28.9.1999, σ. 10.
2 ΕΕ C 368 της 20.12.1999, σ. 11.
3 Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 20ής Ιανουαρίου 2000 ( δεν δηµοσιεύθηκε ακόµα

στην Επίσηµη Εφηµερίδα). Κοινή θέση του Συµβουλίου της                  (δεν δηµοσιεύθηκε
ακόµη στην Επίσηµη Εφηµερίδα) και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της
(δεν δηµοσιεύθηκε ακόµη στην Επίσηµη Εφηµερίδα).



7034/1/00 REV 1 LAM/av 2
DG D-I  EL

Εκτιµώντας τα εξής :

(1) Eίναι σηµαντικό να προωθηθούν µέτρα µε στόχο την εύρυθµη λειτουργία της εσωτερικής

αγοράς τα οποία συγχρόνως συντελούν στην εξοικονόµηση ενέργειας, στην προστασία του

περιβάλλοντος και στην προστασία του καταναλωτή.

(2) Οι λαµπτήρες φθορισµού αντιπροσωπεύουν ένα σηµαντικό µερίδιο της κατανάλωσης

ηλεκτρικής ενέργειας στην Κοινότητα και, κατά συνέπεια, της συνολικής ενεργειακής

κατανάλωσης. Τα διάφορα µοντέλα στραγγαλιστικών πηνίων για τους λαµπτήρες φθορισµού

που είναι διαθέσιµα στην κοινοτική αγορά εµφανίζουν πολύ διαφορετικά επίπεδα

κατανάλωσης για ένα δεδοµένο τύπο λαµπτήρα, χαρακτηρίζονται δηλαδή από υπερβολικές

διακυµάνσεις ενεργειακής απόδοσης.

(3) Η παρούσα οδηγία έχει στόχο τη µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης για τα

στραγγαλιστικά πηνία που προορίζονται για τους λαµπτήρες φθορισµού, µέσω της σταδιακής

αντικατάστασης των στραγγαλιστικών πηνίων που έχουν χαµηλότερη ενεργειακή απόδοση

από αποδοτικότερα στραγγαλιστικά πηνία τα οποία παρέχουν επίσης ευρείες δυνατότητες

εξοικονόµησης ενέργειας.

(4) Ορισµένα κράτη µέλη προετοιµάζουν τη θέσπιση διατάξεων που αφορούν την απόδοση των

στραγγαλιστικών πηνίων για τους λαµπτήρες φθορισµού, γεγονός που ενδέχεται να

δηµιουργήσει εµπόδια στις εµπορικές συναλλαγές των προϊόντων αυτών στην Κοινότητα.

(5) Ενδείκνυται να ληφθεί ως βάση ένα υψηλό επίπεδο προστασίας στις προτάσεις για την

προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών σε

θέµατα υγείας, ασφάλειας, προστασίας του περιβάλλοντος και προστασίας των

καταναλωτών. Με την παρούσα οδηγία εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδο προστασίας τόσο για

το περιβάλλον όσο και για τον καταναλωτή, µε απώτερο σκοπό τη σηµαντική βελτίωση της

ενεργειακής απόδοσης των στραγγαλιστικών πηνίων.
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(6) Σύµφωνα µε τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας που καθιερώνονται µε το

άρθρο 5 της συνθήκης, δεδοµένου ότι οι στόχοι της παρούσας δράσης είναι αδύνατο να

επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη µέλη, δύνανται, λόγω των διαστάσεων και των

αποτελεσµάτων της προβλεπόµενης δράσης, να επιτευχθούν καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο.

Η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη αυτών των στόχων.

(7) Είναι αναγκαία η θέσπιση ενός αποτελεσµατικού συστήµατος επιβολής, ούτως ώστε να

εξασφαλιστεί ότι η παρούσα οδηγία θα εφαρµοσθεί µε τον προσήκοντα τρόπο, ότι θα

εγγυάται δίκαιους όρους ανταγωνισµού για τους παραγωγούς και ότι θα προστατεύει τα

δικαιώµατα των καταναλωτών.

(8) Η απόφαση 93/465/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 1993 για τις ενότητες που

αφορούν τις διάφορες φάσεις των διαδικασιών αξιολόγησης της πιστότητας και τους κανόνες

επίθεσης και χρήσης της σήµανσης πιστότητας CE, που προορίζονται να χρησιµοποιηθούν

στις οδηγίες τεχνικής εναρµόνισης 1, εφαρµόζεται εκτός σε ό,τι αφορά την επισήµανση και

την απόσυρση από την αγορά, στο µέτρο που η περιορισµένη απόκλιση από την απόφαση

δικαιολογείται λόγω του τύπου του προϊόντος και της ειδικής κατάστασης της αγοράς.

(9) Προς το συµφέρον του διεθνούς εµπορίου, τα διεθνή πρότυπα θα πρέπει να χρησιµοποιούνται

όπου αυτό ενδείκνυται. Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στραγγαλιστικού πηνίου έχει

καθοριστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτρονικής Τυποποίησης µε το πρότυπο ΕΝ

50294 του ∆εκεµβρίου 1998, το οποίο βασίζεται στα διεθνή πρότυπα.

(10) Τα στραγγαλιστικά πηνία για τους λαµπτήρες φθορισµού που είναι σύµφωνα προς τις

απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης της παρούσας οδηγίας πρέπει να φέρουν τη σήµανση "CE"

και τις συναφείς πληροφορίες, ούτως ώστε να τους παρέχεται η δυνατότητα της ελεύθερης

κυκλοφορίας.

                                                
1 ΕΕ L 220 της 30.8.1993, σ. 23.
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(11) Η παρούσα οδηγία περιορίζεται στα στραγγαλιστικά πηνία των λαµπτήρων φθορισµού που

τροφοδοτούνται από το ηλεκτρικό δίκτυο,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ :

Άρθρο 1

1. Η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται στα στραγγαλιστικά πηνία για πηγές φωτός φθορισµού τα

οποία λειτουργούν συνδεδεµένα µε το ηλεκτρικό δίκτυο, όπως καθορίζονται στο Ευρωπαϊκό

Πρότυπο ΕΝ 50294 του ∆εκεµβρίου 1998 σηµείο 3.4, και τα οποία καλούνται στη συνέχεια

"στραγγαλιστικά πηνία".

2. Εξαιρούνται από την παρούσα οδηγία οι ακόλουθοι τύποι στραγγαλιστικών πηνίων:

- τα στραγγαλιστικά πηνία που είναι ενσωµατωµένα σε λαµπτήρες,

- τα στραγγαλιστικά πηνία που είναι ειδικά σχεδιασµένα για φωτιστικά τα οποία

τοποθετούνται σε έπιπλα, αποτελούν µη αντικαταστάσιµο µέρος του φωτιστικού και

δεν µπορούν να υποβληθούν σε δοκιµή χωριστά από το φωτιστικό (σύµφωνα µε το

Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 60920, ρήτρα 2.1.3), και

- τα στραγγαλιστικά πηνία προς εξαγωγή από την Κοινότητα, είτε ως µεµονωµένα

στοιχεία είτε ως στοιχεία ενσωµατωµένα σε φωτιστικά.

3. Τα στραγγαλιστικά πηνία κατατάσσονται σύµφωνα µε το παράρτηµα Ι.
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Άρθρο 2

1. Τα κράτη µέλη θεσπίζουν όλα τα αναγκαία µέτρα για να διασφαλιστεί ότι, κατά τη διάρκεια

ενός πρώτου σταδίου, τα στραγγαλιστικά πηνία είναι δυνατόν να διατίθενται στην κοινοτική αγορά,

είτε ως µεµονωµένα στοιχεία είτε ως στοιχεία ενσωµατωµένα σε φωτιστικά, µόνο εάν η ενεργειακή

κατανάλωση του συγκεκριµένου στραγγαλιστικού πηνίου δεν υπερβαίνει, ή ισούται προς, τη

µέγιστη ισχύ εισόδου των κυκλωµάτων στραγγαλιστικού πηνίου-λαµπτήρα όπως καθορίζεται στα

Παραρτήµατα I, ΙΙ και ΙΙΙ για κάθε κατηγορία στραγγαλιστικών πηνίων.

2. Ο κατασκευαστής ενός στραγγαλιστικού πηνίου, ο εγκατεστηµένος στην Κοινότητα

εντολοδόχος του ή το πρόσωπο το υπεύθυνο για τη διάθεση του στραγγαλιστικού πηνίου στην

αγορά, είτε ως µεµονωµένου στοιχείου είτε ως στοιχείου ενσωµατωµένου σε φωτιστικά, φέρει την

ευθύνη να εξασφαλίσει ότι κάθε στραγγαλιστικό πηνίο το οποίο διατίθεται στην αγορά, είτε ως

µεµονωµένο στοιχείο είτε ως στοιχείο ενσωµατωµένο σε φωτιστικά, είναι σύµφωνο προς τις

απαιτήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

Άρθρο 3

1. Τα κράτη µέλη δεν επιτρέπεται να απαγορεύουν, να περιορίζουν ή να παρεµποδίζουν τη

διάθεση στην αγορά, στο έδαφός τους, στραγγαλιστικών πηνίων, είτε ως µεµονωµένων στοιχείων

είτε ως στοιχείων ενσωµατωµένων σε φωτιστικά, τα οποία φέρουν τη σήµανση "CE", µε την οποία

πιστοποιείται ότι είναι σύµφωνα προς τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας.

2. Μέχρις αποδείξεως του αντιθέτου, τα κράτη µέλη τεκµαίρουν ότι τα στραγγαλιστικά πηνία,

είτε ως µεµονωµένα στοιχεία είτε ως στοιχεία ενσωµατωµένα σε φωτιστικά, που φέρουν τη

σήµανση "CE" η οποία απαιτείται δυνάµει του άρθρου 5 είναι σύµφωνα προς τις διατάξεις της

παρούσας οδηγίας.
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Άρθρο 4

1. Με την επιφύλαξη των άρθρων 5 και 6, οι διαδικασίες για την πιστοποίηση της

συµµόρφωσης των στραγγαλιστικών πηνίων, είτε ως µεµονωµένων στοιχείων είτε ως στοιχείων

ενσωµατωµένων στα φωτιστικά, καθώς και οι κανόνες για την επίθεση και τη χρήση της σήµανσης

πιστότητας CΕ τελούν σε συµµόρφωση µε την Ενότητα Α της απόφασης 93/465/ΕΟΚ του

Συµβουλίου και µε τα κριτήρια που καθορίζονται στην εν λόγω απόφαση και στις γενικές

κατευθυντήριες γραµµές του παραρτήµατός της.

2. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, η περίοδος που προβλέπεται στην παράγραφο 2 της

ενότητας Α της απόφασης 93/465/ΕΟΚ του Συµβουλίου είναι τρία έτη.

3.(α) Το περιεχόµενο του τεχνικού φακέλου που αναφέρεται στην παράγραφο 3 της ενότητας Α

της απόφασης 93/465/ΕΟΚ του Συµβουλίου περιέχει :

i) το ονοµατεπώνυµο και τη διεύθυνση του κατασκευαστή,

ii) γενική περιγραφή του µοντέλου επαρκή για την αναµφισβήτητη αναγνώρισή του,

iii) σχετικές πληροφορίες, συµπεριλαµβανοµένων ενδεχοµένως και σχεδίων, για τα κύρια

στοιχεία σχεδιασµού του µοντέλου και ιδίως για τα στοιχεία που είναι σε θέση να

επηρεάσουν σε αξιοσηµείωτο βαθµό την ενεργειακή του κατανάλωση,

iv) τις οδηγίες λειτουργίας,

v) τα αποτελέσµατα των µετρήσεων ενεργειακής κατανάλωσης οι οποίες έχουν

διενεργηθεί όπως απαιτείται στο στοιχείο γ),

vi) λεπτοµερή στοιχεία της πιστότητας των µετρήσεων αυτών σε σύγκριση µε τις

απαιτήσεις ενεργειακής κατανάλωσης που καθορίζονται στα Παραρτήµατα.
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(β) Τεχνικός φάκελλος που καταρτίσθηκε κατ'εφαρµογήν άλλης κοινοτικής νοµοθεσίας

είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθεί στο βαθµό που πληροί αυτές τις απαιτήσεις.

(γ) Οι κατασκευαστές στραγγαλιστικών πηνίων είναι υπεύθυνοι για τον προσδιορισµό της

ενεργειακής κατανάλωσης κάθε στραγγαλιστικού πηνίου σύµφωνα µε τις διαδικασίες

που προσδιορίζονται στο ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ50294 του ∆εκεµβρίου 1998, αλλά και

για τον προσδιορισµό της πιστότητας της συσκευής προς τις απαιτήσεις των άρθρων 2

και 9.

Άρθρο 5

Όταν τα στραγγαλιστικά πηνία διατίθενται στην αγορά, είτε ως µεµονωµένα στοιχεία είτε ως

στοιχεία ενσωµατωµένα σε φωτιστικά, φέρουν τη σήµανση "CE", η οποία συνίσταται στα αρχικά

"CE". Η σήµανση "CE" τίθεται κατά τρόπο ώστε να είναι ορατή, ευανάγνωστη και ανεξίτηλη επί

των στραγγαλιστικών πηνίων και της συσκευασίας τους. Όπου τα στραγγαλιστικά πηνία

διατίθενται στην αγορά ενσωµατωµένα σε φωτιστικά, η σήµανση "CE" επιτίθεται τόσο στα

φωτιστικά όσο και στη συσκευασία τους.

Άρθρο 6

1. Στις περιπτώσεις που ένα κράτος µέλος διαπιστώνει ότι η σήµανση "CE" έχει τεθεί

αντικανονικά, ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστηµένος στην Κοινότητα εντολοδόχος του

υποχρεούνται να µεριµνήσουν ώστε να αποκατασταθεί η πιστότητα των στραγγαλιστικών πηνίων

µε την παρούσα οδηγία και να τερµατιστεί η σχετική παράβαση, σύµφωνα µε τους όρους που

επιβάλλονται από το κράτος µέλος. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ούτε ο κατασκευαστής ούτε ο

εντολοδόχος του είναι εγκατεστηµένοι στην Κοινότητα, επωµίζεται τις υποχρεώσεις αυτές το

πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη διάθεση των στραγγαλιστικών πηνίων στην αγορά είτε ως

µεµονωµένων στοιχείων είτε ως στοιχείων ενσωµατωµένων σε φωτιστικά.

2. Στις περιπτώσεις που στραγγαλιστικό πηνίο δεν είναι σύµφωνο προς τις διατάξεις της

παρούσας οδηγίας, το κράτος µέλος λαµβάνει όλα τα αναγκαία µέτρα, βάσει του άρθρου 7, για την

απαγόρευση της διάθεσης στην αγορά και της πώλησης του εν λόγω πηνίου.
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Άρθρο 7

1. Για κάθε µέτρο που λαµβάνεται από κράτος µέλος σύµφωνα µε την παρούσα οδηγία και

περιλαµβάνει την απαγόρευση της διάθεσης στην αγορά ή της πώλησης στραγγαλιστικών πηνίων,

είτε ως µεµονωµένων στοιχείων είτε ως στοιχείων ενσωµατωµένων σε φωτιστικά, κατονοµάζονται

οι επακριβείς λόγοι στους οποίους βασίζεται το µέτρο αυτό. Στον κατασκευαστή, τον

εγκατεστηµένο στην Κοινότητα εντολοδόχο του ή το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη διάθεση

του στραγγαλιστικού πηνίου στην αγορά γνωστοποιείται χωρίς καµιά καθυστέρηση το σχετικό

µέτρο και παρέχεται ταυτοχρόνως ενηµέρωση για τις δυνατότητες και τις προθεσµίες προσφυγής

που έχει στη διάθεσή του σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία του οικείου κράτους µέλους.

2. Το οικείο κράτος µέλος ενηµερώνει αµέσως την Επιτροπή σχετικά µε τη λήψη του εν λόγω

µέτρου, αναφέροντας τους λόγους για την απόφασή του. Η Επιτροπή γνωστοποιεί τα στοιχεία αυτά

στα υπόλοιπα κράτη µέλη.

Άρθρο 8

1. Τα κράτη µέλη θεσπίζουν και δηµοσιεύουν, τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και

διοικητικές διατάξεις για να συµµορφωθούν µε την παρούσα οδηγία εντός ενός έτους από την

έναρξη ισχύος της. Τα κράτη µέλη ενηµερώνουν αµέσως την Επιτροπή σχετικά.

Τα κράτη µέλη εφαρµόζουν τις εν λόγω διατάξεις µετά την παρέλευση χρονικής περιόδου 18

µηνών από την ηµεροµηνία της έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη µέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή

συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Οι λεπτοµερείς διατάξεις

για την αναφορά αυτή καθορίζονται από τα κράτη µέλη.
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2. Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείµενο των διατάξεων εσωτερικού δικαίου

τις οποίες θεσπίζουν στον τοµέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

3. Κατά τη διάρκεια χρονικής περιόδου 18 µηνών µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας

οδηγίας, τα κράτη µέλη επιτρέπουν τη διάθεση στην αγορά στραγγαλιστικών πηνίων, είτε ως

µεµονωµένων στοιχείων είτε ως στοιχείων ενσωµατωµένων σε φωτιστικά, που πληρούν τους ίδιους

όρους µε τους όρους οι οποίοι ίσχυαν στο έδαφός τους κατά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της

παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 9

1. Πέντε έτη µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, ήτοι κατά τη διάρκεια ενός

δευτέρου σταδίου, η µέγιστη ισχύς εισόδου κυκλωµάτων στραγγαλιστικού πηνίου-λαµπτήρα θα

είναι, σύµφωνη µε όσα ορίζει το παράρτηµα IV, ιδίως όσον αφορά το άρθρο 2.

2. Μέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2005, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το

Συµβούλιο αξιολόγηση των αποτελεσµάτων που προέκυψαν σε σύγκριση µε τα αναµενόµενα. Με

απώτερο στόχο της να επιτύχει ένα τρίτο στάδιο βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, η Επιτροπή

στη συνέχεια, έπειτα από διαβουλεύσεις µε τα ενδιαφερόµενα µέρη, υποβάλλει προτάσεις, εφόσον

ενδείκνυται, σχετικά µε περαιτέρω βελτιώσεις της ενεργειακής απόδοσης των στραγγαλιστικών

πηνίων. Η µέγιστη ισχύς εισόδου κυκλωµάτων στραγγαλιστικού πηνίου λαµπτήρα και η

ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της θα βασίζονται στα επίπεδα που δικαιολογούνται από οικονοµική

και τεχνική άποψη, υπό το φως των περιστάσεων της στιγµής εκείνης. Θα πρέπει επίσης να

εξετασθεί κάθε άλλο µέτρο που κρίνεται πρόσφορο για τη βελτίωση της εγγενούς ενεργειακής

απόδοσης των στραγγαλιστικών πηνίων και την ενθάρρυνση της χρήσης συστηµάτων ελέγχου που

εξοικονοµούν ενέργεια.

Άρθρο 10

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα µετά τη δηµοσίευσή της στην Επίσηµη

Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
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Άρθρο 11

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Έγινε στις Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο

Η Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

___________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΤΡΑΓΓΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΗΝΙΩΝ

Για τον υπολογισµό της µέγιστης ισχύος εισόδου κυκλωµάτων στραγγαλιστικού πηνίου-λαµπτήρα

για ένα δεδοµένο στραγγαλιστικό πηνίο, το στραγγαλιστικό πηνίο πρέπει, πρώτα, να καταταγεί

στην κατάλληλη κατηγορία µε βάση τον ακόλουθο κατάλογο :

Κατηγορία Περιγραφή

1

2

3

4

5

6

στραγγαλιστικό πηνίο για λαµπτήρα γραµµικού τύπου

στραγγαλιστικό πηνίο για τύπο λαµπτήρα συνεπτυγµένων διαστάσεων µε 2 σωλήνες

στραγγαλιστικό πηνίο για επίπεδο τύπο λαµπτήρα συνεπτυγµένων διαστάσεων µε 4
σωλήνες

στραγγαλιστικό πηνίο για τύπο λαµπτήρα συνεπτυγµένων διαστάσεων µε 4 σωλήνες

στραγγαλιστικό πηνίο για τύπο λαµπτήρα συνεπτυγµένων διαστάσεων µε 6 σωλήνες

στραγγαλιστικό πηνίο για τύπο λαµπτήρα συνεπτυγµένων διαστάσεων 2 D

_____________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI

ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΙΣΟ∆ΟΥ

ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΣΤΡΑΓΓΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΠΗΝΙΟΥ-ΛΑΜΠΤΗΡΑ

ΓΙΑ ΕΝΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΟ ΤΥΠΟ ΣΤΡΑΓΓΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΠΗΝΙΟΥ

Η ενεργειακή απόδοση του κυκλώµατος στραγγαλιστικού πηνίου-λαµπτήρα προσδιορίζεται από τη

µέγιστη ισχύ εισόδου στο κύκλωµα. Αυτή αποτελεί συνάρτηση της ισχύος του λαµπτήρα και του

τύπου του στραγγαλιστικού πηνίου· για το λόγο αυτό, η µέγιστη ισχύς εισόδου κυκλωµάτων

στραγγαλιστικού πηνίου-λαµπτήρα για ένα δεδοµένο στραγγαλιστικό πηνίο ορίζεται ως η µέγιστη

ισχύς του κυκλώµατος στραγγαλιστικού πηνίου-λαµπτήρα, µε διαφορετικά επίπεδα για την ισχύ

κάθε λαµπτήρα και κάθε τύπο στραγγαλιστικού πηνίου.

Οι όροι που χρησιµοποιούνται στο παρόν παράρτηµα αντιστοιχούν στους ορισµούς του

Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ 50294 του ∆εκεµβρίου 1998 οι οποίοι καθορίστηκαν από την

Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης.

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ

ΠΡΩΤΟ ΣΤΑ∆ΙΟ

Η µέγιστη ισχύς εισόδου κυκλωµάτων στραγγαλιστικού πηνίου-λαµπτήρα εκπεφρασµένη σε W καθορίζεται από τον

ακόλουθο πίνακα :

Κατηγορία
στραγγαλιστικού πηνίου

Ισχύς λαµπτήρα Μέγιστη ισχύς εισόδου κυκλώµατος
στραγγαλιστικού πηνίου - λαµπτήρα

50 Hz HF

1 15 W

18 W

30 W

36 W

38 W

58 W

70 W

13.5 W

16 W

24 W

32 W

32 W

50 W

60 W

25 W

28 W

40 W

45 W

47 W

70 W

83 W

2 18 W

24 W

36 W

16 W

22 W

32 W

28 W

34 W

45 W

3 18 W

24 W

36 W

16 W

22 W

32 W

28 W

34 W

45 W

4 10 W

13 W

18 W

26 W

9.5 W

12.5 W

16.5 W

24 W

18 W

21 W

28 W

36 W

5 18 W

26 W

16 W

24 W

28 W

36 W

6 10 W

16 W

21 W

28 W

38 W

9 W

14 W

19 W

25 W

34 W

18 W

25 W

31 W

38 W

47 W

Όποτε σχεδιάζεται στραγγαλιστικό πηνίο για λαµπτήρα µε ισχύ περιλαµβανοµένη µεταξύ δύο αριθµητικών τιµών του ανωτέρω
πίνακα, η µέγιστη ισχύς εισόδου του κυκλώµατος στραγγαλιστικού πηνίου-λαµπτήρα υπολογίζεται µε γραµµική παρεµβολή µεταξύ
των δύο αριθµητικών τιµών της µέγιστης ισχύος εισόδου για τους δύο λαµπτήρες µε τις πλησιέστερες ισχύς από τις αναφερόµενες
στον πίνακα.

Παραδείγµατος χάριν, εάν στραγγαλιστικό πηνίο της κατηγορίας 1 σχεδιάζεται για λαµπτήρα 48W σε 50Hz, η µέγιστη ισχύς του

κυκλώµατος στραγγαλιστικού πηνίου-λαµπτήρα υπολογίζεται ως εξής :

47+(48-38)*(70-47)/(58-38)=58.5W

________________________
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Bρυξέλλες, 5 Ιουνίου 2000
(OR. en)

∆ιοργανικός φάκελος :
99/0127 (COD)

7034/1/00 REV 1 ADD 1

LIMITE

ENER 15
ENV 78
CODEC 205

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
σχετικά µε : ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30ής Μαΐου 2000 ΓΙΑ ΤΗ

ΘΕΣΠΙΣΗ ΤΗΣ Ο∆ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ
ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΡΑΓΓΑΛΙΣΤΙΚΑ ΠΗΝΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ
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I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Στις 17 Ιουνίου 1999, η Επιτροπή διαβίβασε στο Συµβούλιο πρόταση οδηγίας του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τις απαιτήσεις ενεργειακής

απόδοσης για τα στραγγαλιστικά πηνία που προορίζονται για λαµπτήρες φθορισµού.

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε τη γνώµη του στις 20 Ιανουαρίου 2000.1

Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή εξέδωσε τη γνώµη της στις 20/21 Οκτωβρίου

1999.2

3. Στις 4 Απριλίου 2000, η Επιτροπή διαβίβασε τροποποιηµένη πρόταση στο Συµβούλιο.3

4. Στις 30 Μαΐου 2000, το Συµβούλιο καθόρισε την κοινή του θέση δυνάµει του άρθρου

251 της Συνθήκης.

II. ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

5. Η παρούσα πρόταση αποσκοπεί στον καθορισµό ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής

απόδοσης για τα στραγγαλιστικά πηνία που προορίζονται για λαµπτήρες φθορισµού,

και στα οποία αναλογεί σηµαντικό µερίδιο της ενεργειακής κατανάλωσης στην

Κοινότητα, προκειµένου να µετασχηµατισθεί η αγορά και να επιτευχθούν σηµαντικές

εξοικονοµήσεις ενεργείας µε χαµηλό κόστος. Αποσκοπεί επίσης να εξασφαλίσει την

ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Η εφαρµογή της παρούσας οδηγίας θα

συµβάλει µεταξύ άλλων στην επίτευξη των στόχων του Κιότο.

                                                
1 ∆εν έχει ακόµη δηµοσιευθεί στην ΕΕ (βλ. έγγρ. 5392/00 CODEC 31 ENER 1 ENV 11)
2 ΕΕ C 368, 20.12.1999, σ. 11.
3 ∆εν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην ΕΕ (βλ. έγγρ. 7640/00 ENER 18 ENV 114 CODEC 260).
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III. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

Α. Γενικές παρατηρήσεις

6. Κίνητρο του Συµβoυλίου κατά τον καθορισµό της κοινής του θέσης ήταν η ανάγκη
επίτευξης το ταχύτερο δυνατόν, εξοικονόµησης ενεργείας, λαµβάνοντας υπόψη τις
βραχυπρόθεσµες και µεσοπρόθεσµες λύσεις, εφικτές από τεχνική και οικονοµική
άποψη.

7. Στο κείµενο της κοινής θέσης του Συµβουλίου λαµβάνονται υπόψη µεγάλος αριθµός
των τροπολογιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχουν επίσης ενσωµατωθεί σ' αυτό
ορισµένες αλλαγές της νοµικής διατύπωσης που εισήχθησαν από τη Νοµική Υπηρεσία
του Συµβουλίου σύµφωνα µε τη διοργανική συµφωνία της 22ας ∆εκεµβρίου 19981

σχετικά µε την ποιότητα της διατύπωσης της κοινοτικής νοµοθεσίας.

Β. Τροπολογίες που πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

8. Το Συµβούλιο ενέκρινε στο σύνολό τους ή µερικά ή, σε µερικές περιπτώσεις ως προς το
πνεύµα, τις ακόλουθες τροπολογίες : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 14, 15, 16 και 18.

9. Οι τροπολογίες 7, 8, 9 και 11 δεν εισήχθησαν στην κοινή θέση δεδοµένου ότι
θεωρούνται είτε περιττές είτε αποτέλεσµα των αλλαγών της νοµικής διατύπωσης που
έχουν ήδη ληφθεί υπόψιν.

10. Το Συµβούλιο δεν δέχθηκε τις τροπολογίες αριθ. 17, 19 και 20 της κοινής τους θέσης.
Οι τροπολογίες αυτές απορρίφθηκαν επίσης και από την Επιτροπή.

Το Συµβούλιο συµµερίζεται την άποψη ότι θα απαιτηθεί τρίτη φάση βελτίωσης της
ενεργητικής αποτελεσµατικότητας. Αυτό αντανακλάται στο άρθρο 9 της κοινής θέσης
που δίδει σαφές σήµα σε όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη ότι απαιτείται περαιτέρω
προσπάθεια.

Ωστόσο, το Συµβούλιο θεωρεί ότι είναι πρόωρο να καθορισθούν σήµερα ειδικοί στόχοι
για την τρίτη φάση. Οποιοιδήποτε νέοι στόχοι, ή ακόµα και άλλα µέτρα, θα πρέπει να
καθορισθούν µε βάση αξιολόγηση της προόδου που θα σηµειωθεί κατά τις δύο πρώτες
φάσεις και υπό το φως των περιστάσεων, τόσο τεχνικών όσο και οικονοµικών, που θα
ισχύουν τη στιγµή εκείνη.

________________________
                                                
1 ΕΕ C 73, 17.03.1999, σ. 1.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

∆ΕΥΤΕΡΟ ΣΤΑ∆ΙΟ

Η µέγιστη ισχύς εισόδου κυκλωµάτων στραγγαλιστικού πηνίου-λαµπτήρα εκπεφρασµένη σε W καθορίζεται από τον

ακόλουθο πίνακα :

Κατηγορία στραγγαλιστικού πηνίου Ισχύς λαµπτήρα Μέγιστη ισχύς εισόδου κυκλώµατος στραγγαλιστικού
πηνίου-λαµπτήρα

50 Hz HF

1 15 W

18 W

30 W

36 W

38 W

58 W

70 W

13.5 W

16 W

24 W

32 W

32 W

50 W

60 W

23 W

26 W

38 W

43 W

45 W

67 W

80 W

2 18 W

24 W

36 W

16 W

22 W

32 W

26 W

32 W

43 W

3 18 W

24 W

36 W

16 W

22 W

32 W

26 W

32 W

43 W

4 10 W

13 W

18 W

26 W

9.5 W

12.5 W

16.5 W

24 W

16 W

19 W

26 W

34 W

5 18 W

26 W

16 W

24 W

26 W

34 W

6 10 W

16 W

21 W

28 W

38 W

9 W

14 W

19 W

25 W

34 W

16 W

23 W

29 W

36 W

45 W

Όποτε σχεδιάζεται στραγγαλιστικό πηνίο για λαµπτήρα µε ισχύ περιλαµβανοµένη µεταξύ δύο αριθµητικών τιµών του ανωτέρω
πίνακα, η µέγιστη ισχύς εισόδου του κυκλώµατος στραγγαλιστικού πηνίου-λαµπτήρα υπολογίζεται µε γραµµική παρεµβολή µεταξύ
των δύο αριθµητικών τιµών της µέγιστης ισχύος εισόδου για τους δύο λαµπτήρες µε τις πλησιέστερες ισχύς από τις αναφερόµενες
στον πίνακα.

Παραδείγµατος χάριν, εάν στραγγαλιστικό πηνίο της κατηγορίας 1 σχεδιάζεται για λαµπτήρα 48W σε 50Hz, η µέγιστη ισχύς του
κυκλώµατος στραγγαλιστικού πηνίου-λαµπτήρα υπολογίζεται ως εξής :

45+(48-38)*(67-45)/(58-38)=56W
________________________
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ΚΟΙΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ,

ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η Επιτροπή θα προβεί επίσης σε εκτίµηση του µεριδίου της Κοινότητας στην παραγωγή

στραγγαλιστικών πηνίων που εξάγονται εκτός της κοινοτικής αγοράς είτε ως µεµονωµένα στοιχεία

είτε ενσωµατωµένα σε φωτιστικά. Η Επιτροπή περαιτέρω θα αξιολογήσει τη δυνατότητα

εφαρµογής του ελαστικού µηχανισµού που προβλέπει το Πρωτόκολλο του Κυότο. Η Επιτροπή θα

προαγάγει, στους κατάλληλους διεθνείς φορείς, διεθνή πρότυπα τα οποία θα βασίζονται στις αρχές

της παρούσας οδηγίας.

________________________





ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Βρυξέλλες, 08.06.2000
SEC(2000)1013τελικό

1999/0127 (COD)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

σύµφωνα µε το άρθρο 251,παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο της συνθήκης EK

σχετικά µε την

κοινή θέση που καθόρισε το Συµβούλιο σχετικά µε την έκδοση οδηγίας του Ευρωπαϊκου
Κοινοβουλιου και του Συµβουλιου σχετικά µε τις απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης για

τα στραγγαλιστικά πηνία που προορίζονται για τους λαµπτήρες φθορισµού
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1999/0127 (COD)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

σύµφωνα µε το άρθρο 251,παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο της συνθήκης EK

σχετικά µε την

κοινή θέση που καθόρισε το Συµβούλιο σχετικά µε την έκδοση οδηγίας του Ευρωπαϊκου
Κοινοβουλιου και του Συµβουλιου σχετικά µε τις απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης για

τα στραγγαλιστικά πηνία που προορίζονται για τους λαµπτήρες φθορισµού

1. Ιστορικό

- Η πρόταση διαβιβάζεται στο ΕΚ και στο Συµβούλιο

(COM(1999) 296τελικό - 1999/0127 COD) : 17.06.1999

- Εκδίδεται η γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής: 20.10.1999

- Εκδίδεται η γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
σε πρώτη ανάγνωση: 20.01.2000

- ∆ιαβιβάζεται η τροποποιηµένη πρόταση: 04.04.2000

- Καθορίζεται η κοινή θέση: 30.05.2000

2. Στόχος της πρότασης της Επιτροπής

Σκοπός της παρούσας πρότασης είναι να καθορίσει ελάχιστα πρότυπα ενεργειακής

απόδοσης για τα στραγγαλιστικά πηνία που πωλούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η
έγκρισή της θα συµβάλει καθοριστικά στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του

ηλεκτρισµού που προορίζεται για τον τελικό καταναλωτή και στη µείωση, εποµένως,
των εκποµπών CO2. Οι λαµπτήρες φθορισµού αντιπροσωπεύουν το ένα τρίτο της
κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στον τριτογενή τοµέα και τα στραγγαλιστικά
πηνία παρέχουν τις µεγαλύτερες δυνατότητες εξοικονόµησης ενέργειας. Με την
παρούσα πρόταση, επίσης, εκπληρούται η υοχρέωση που ανέλαβε η Επιτροπή να
προτείνει πρότυπα κοινοτικής εµβέλειας για την απόδοση των στραγγαλιστικών

πηνίων ώστε να αποφευχθεί η καθιέρωση από τα κράτη µέλη αναλόγων προτύπων
για τον εξοπλισµό που πωλείται στις χώρες τους, µε κίνδυνο τη δηµιουργία φραγµών
στις συναλλαγές. Οι επιπτώσεις της πρότασης στην αντίστοιχη βιοµηχανία είναι
περιορισµένες, ενώ από την ανάλυση της σχέσης κόστους/οφέλους προκύπτει ότι η
επίπτωση στο σύνολο της κοινωνίας θα είναι θετική δεδοµένου ότι θα επιτευχθεί
σηµαντική µείωση των εκποµπών CO2 µε µικρό κόστος ενώ η εξοικονόµηση

ενέργειας εκ µέρους των καταναλωτών θα είναι ουσιαστική.
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3. Σχόλια σχετικά µε την κοινή θέση

3.1. Η κοινή θέση είναι παρόµοια µε την αρχική πρόταση της Επιτροπής. Η µόνη
ουσιαστική τροποποίηση αφορά τη διαγραφή της «θέσης σε λειτουργία » που
προβλέπεται από το άρθρο 2. Η έκφραση αυτή όµως αντικαθίσταται, στο
σύνολο της οδηγίας, από το νέο ορισµό των στραγγαλιστικών πηνίων «ως
µεµονωµένα µέρη ή ενσωµατωµένα σε φωτιστικές διατάξεις », το οποίο

ισοδυναµεί στην πράξη µε τον ορισµό της «θέσης σε λειτουργία ». Όσον
αφορά την τρίτη φάση, η κοινή θέση αναφέρει ότι η Επιτροπή θα αξιολογήσει
τα αποτελέσµατα που επετεύχθησαν κατά την πρώτη και τη δεύτερη φάση και,
εφόσον είναι αναγκαίο, θα καθορίσει τρίτο στάδιο το οποίο θα βασίζεται, σε
κάθε περίπτωση, στα επίπεδα απόδοσης που θα δικαιολογούνται από
οικονοµικής και τεχνικής απόψεως κατά την χρονική εκείνη περίοδο.
Εννοείται ότι το τρίτο αυτό στάδιο θα είναι δυνατόν να συνίσταται σε
τροποποίηση (εισαγωγή αυστηρότερων προτύπων) της παρούσας πρότασης, σε
αποδεκτή εκούσια συµφωνία που θα επιτευχθεί µε τη βιοµηχανία ή σε οδηγία
– πλαίσιο που θα συνδυάζεται µε εξουσιοδότηση για τυποποίηση.

3.2. Τροπολογίες του Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση :

- Έγιναν δεκτές από την Επιτροπή και ενσωµατώθηκαν στην κοινή θέση:

- οι τροπολογίες : 2 (εν µέρει), 3 (εν µέρει), 4, 5, 6, 10, 12 (εν µέρει),
14, 15, 16και 18

- η τροπολογία 1 κατ’ ουσίαν άλλα όχι υπό την προτεινόµενη µορφή

- Ενσωµατώθηκαν στην τροποποιηµένη πρόταση αλλά δεν περιελήφθησαν

στην κοινή θέση οι τροπολογίες : 2 (στο σύνολό της), 3 (στο σύνολό
της), 7, 8, 9, 11, 12 (στο σύνολό τους)

3.3. Άλλες διατάξεις που εισήγαγε το Συµβούλιο και θέση της Επιτροπής επ’
αυτών

- Η κοινή θέση παρέχει στους κατασκευαστές σαφέστερο µήνυµα όσον
αφορά την ύπαρξη τρίτης φάσης, ενσωµατώνοντας στο άρθρο 9 την

ακόλουθη πρόταση: «Με απώτερο στόχο της να επιτύχει ένα τρίτο
στάδιο βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, η Επιτροπή στη συνέχεια,
έπειτα από διαβουλεύσεις µε τα ενδιαφερόµενα µέρη, υποβάλλει
προτάσεις, εφόσον ενδείκνυται, σχετικά µε περαιτέρω βελτιώσεις της

ενεργειακής απόδοσης των στραγγαλιστικών πηνίωνν ». Η Επιτροπή
αποδέχεται την ανωτέρω διάταξη.
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4. Συµπεράσµατα και γενικές παρατηρήσεις

- Η κοινή θέση συµφωνεί, σε γενικές γραµµές, µε την τροποποιηµένη πρόταση
της Επιτροπής. Σχετικά µε το πέρασµα στην τρίτη φάση υπάρχει συµφωνία
όσον αφορά την ανάγκη να εξεταστούν όλα τα δυνατά µέτρα προκειµένου να

τεθεί σε εφαρµογή το βέλτιστο, κατά την χρονική εκείνη περίοδο, επίπεδο
απόδοσης. Εξακολουθούν να υφίστανται ορισµένες διαφορές σε σχέση µε τον
ορισµό του άρθρου 2 και µε το γεγονός ότι η κοινή θέση αναφέρεται στην
οδηγία 93/465/EΚ του Συµβουλίου, κάθε φορά που αυτό είναι δυνατόν.
Ωστόσο, µπορεί να συναχθεί το συµπέρασµα ότι η Επιτροπή υποστηρίζει
εξ’ολοκλήρου την κοινή θέση.


