HUVUDORGANISATION FÖR SVERIGES TILLVERKARE OCH IMPORTÖRER AV LJUSKÄLLOR,
BELYSNINGSARMATURER OCH KOMPONENTER

CERTIFIKAT
Vi intygar härmed att nedanstående produkter uppfyller gällande nationella och europeiska lagar samt
nedanstående regler, krav och förordningar från respektive myndighet.
☐ PRODUKTSÄKERHET, CE MÄRKNING
Ansvarig myndighet: Elsäkerhetsverket
- Produkterna är CE-märkta. Tillverkaren har gjort en EG-försäkran, vilket omfattar Lågspänningsdirektivet LVD och
EMC direktivet. Tillverkaren har upprättat teknisk dokumentation och gjort en säkerhetsbedömning avseende alla
relevanta faror.




Ellagen (SFS 1997:857), förordningen (SFS 1993:1068) och föreskriften ELSÄK-FS 2000:1
EMC-lagen (SFS 1992:1512), förordningen (SFS 1993:1067) och föreskriften (ELSÄK-FS 2003:2).

☐ PRODUCENTANSVAR
Ansvarig myndighet: Naturvårdsverket
- Företaget är anmält till EEB-registret och anslutet till El-kretsen. Företaget är anslutet till Repa avseende levererade
förpackningar.
Förordning (2005:209) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter
Förordning (2006:1273) om producentansvar för förpackningar

☐ ANSVAR FÖR KEMISKT INNEHÅLL
Ansvarig myndighet: Kemikalieinspektionen
- Produkterna uppfyller kraven enligt RoHS. Provningsrapporter finns hos tillverkaren. Produkterna uppfyller de krav
som REACH ställer i Annex XVII och innehåller ej något ämne som finns på kandidatförteckningen.
Förordning (2012:861) om farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning samt Kemikalie-inspektionens
föreskrifter (KIFS 2008:2) om kemiska produkter och biotekniska organismer.
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering,
godkännande och begränsning av kemikalier (Reach).

☐ ENERGIMÄRKNING
Ansvarig myndighet: Energimyndigheten
- Produkterna uppfyller kraven på energimärkning.


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 874/2012 av den 12 juli 2012 om komplettering av
Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU vad gäller energimärkning av elektriska lampor och
armaturer

☐ EKODESIGNKRAV
Ansvarig myndighet: Energimyndigheten
- Produkterna uppfyller gällande prestandakrav och informationskrav enligt ekodesignförordningarna.


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 244/2009 av den 18 mars 2009 om genomförande av
Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/32/EG när det gäller ekodesignkrav för rundstrålande lampor för
hushållsbruk.



KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 245/2009 av den 18 mars 2009 om genomförande av
Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/32/EG när det gäller krav på ekodesign för lysrör utan inbyggt
förkopplingsdon, urladdningslampor med hög intensitet samt förkopplingsdon och armaturer som kan driva
sådana lampor och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/55/EG



KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1194/2012 av den 12 december 2012 om genomförande av direktiv
2009/125/EG vad gäller krav på ekodesign för riktade lampor, ljusdiodlampor och tillhörande utrustning
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