
26 august 2016  

European Lighting Expert - Adfærdskodeks  
 

§ 1 Anvendelsesområde 

Denne adfærdskodeks skal overholdes fuldt ud af den registrerede Europæisk Lysekspert (ELE). 

 

§ 2 Professionel adfærd 

Ved professionel adfærd for en ELE-registreret person forstås, at personen udøver sit erhverv 

samvittighedsfuldt og omhyggeligt som rådgiver, konsulent, planlægger, fabrikant/installatør eller operatør af 

belysningsanlæg og udfører sit arbejde i overensstemmelse med de almindeligt anerkendt teknisk praksis. 

 

§ 3 Erhvervsmæssig forseelse 

Enhver aktivitet eller adfærd over for kunder eller andre personer, der kan have en negativ indvirkning på de 

personer, der er registreret som ELE, eller som på anden måde kan skade de gensidige interesser, 

betragtes som faglig uredelighed.  

 

§ 4 Professionel adfærd i erhvervslivet 

En person, der er registreret som ELE, anses for at optræde professionelt upåklageligt, hvis denne person: 

1. Kun afgiver korrekte og ikke vildledende erklæringer om sin egen evne til at udføreaftalte opgaver 

2. Kun præsenterer sig selv som ELE, hvis alle krav til ELE-registreringen er fuldt ud opfyldt (inkl. opdatering 

af registreringen) 

3. Overholder alle regler og forskrifter især vedrørende beskyttelse af arbejdstagere, elektroteknik, 

belysningsteknik samt de almindeligt anerkendte regler for teknologi fuldt ud 

4. Ikke stiller kunden urimeligt dårligt og ikke ensidigt overfører forretningsrisikoen på kunden 

5. Udarbejder rapporter eller ekspertudtalelser som autoriseret sagkyndig med fuld samvittighed, upartisk og 

i overensstemmelse med de almindeligt anerkendte regler for teknologi 

6. Ikke indgår i nogen prisfastsættelse med andre tilbudsgivere 

7. Ikke afgiver tilbud, der har til formål at vildlede kunden med hensyn til forholdet mellem prisen og den 

leverede ydelse 

8. Overholder lovgivningen om undgåelse af løndumping og social dumping samt regler om kollektive 

overenskomster og arbejdsretlige bestemmelser 

9. Udarbejder kun fuldstændige, fejlfrie udbudsmateriale, som ikke medfører ulemper eller forpligtelser for 

kunden eller underentreprenørerne 

10. Ikke udfører ydelser under entreprenørens nettoomkostninger (produktionsomkostninger) under bevidst 

tilsidesættelse af principperne for økonomisk og ansvarlig forretningsførelse eller uden objektivt begrundede 

årsager.  

 

§ 5 Fortrolighed 

Den person, der er registreret som ELE, har tavshedspligt om alle forhold, der bliver kendt under udførelsen 

af hans arbejde. ELE’eren skal også forpligte alle personer, der er ansat hos ham, til at overholde 

tavshedspligt. Tavshedspligten gælder ikke over for civile domstole eller forvaltningsmyndigheder.   

 

§ 6 Efteruddannelse 

Den person, der er registreret som ELE, er forpligtet til at vedligeholde sin ekspertviden og specifikke 

knowhow og til at målrette sin faglige uddannelse i overensstemmelse hermed. 

 

§ 7 Retsgyldighed  

Kun den tyske udgave er juridisk bindende. 

 

 

 


