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                    REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (EB) nr. 1497/2007                    2010/EES/6/56 

frá 18. desember 2007 

um staðlaðar kröfur um eftirlit með leka, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 
(EB) nr. 842/2006, að því er varðar föst brunavarnarkerfi sem innihalda tilteknar, flúraðar 
 gróðurhúsalofttegundir (*) 

 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA HEFUR, 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 
842/2006 frá 17. maí 2006 um tilteknar, flúraðar 
gróðurhúsalofttegundir (1), einkum 3. mgr. 7. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í brunavarnakerfum, sem eru gerð úr nokkrum innbyrðis 
tengdum ílátum og eru sett upp vegna sérstakrar eldhættu 
í skilgreindu rými, skal reikna magn flúraðra 
gróðurhúsalofttegunda út frá heildarmagni þeirra í 
viðkomandi ílátum til að tryggja að tíðni athugana sé í 
réttu hlutfalli við raunverulegt magn flúraðra 
gróðurhúsalofttegunda. 

2) Samkvæmt reglugerð (EB) nr. 842/2006 skulu tilteknar 
upplýsingar koma fram í skrám um brunavarnakerfi. Til 
að efla skilvirka framkvæmd reglugerðar (EB) nr. 
842/2006 þykir rétt að tilgreina frekari upplýsingar sem 
koma eiga fram í kerfisskránum. 

3) Upplýsingar um flúraðar gróðurhúsalofttegundir skulu 
koma fram í kerfisskránum. Ef magn flúruðu 
gróðurhúsalofttegundanna er óþekkt skal stjórnandi 
viðkomandi brunavarnakerfis sjá til þess að starfsfólk 
með tilskilin réttindi ákvarði heildarmagnið til að 
auðvelda eftirlitið með leka. 

4) Áður en lekaeftirlitið fer fram skal starfsfólk með 
tilskilin réttindi fara vandlega í gegnum gögnin í 
kerfisskránum til að kynna sér vanda sem áður hefur 
komið upp og skoða eldri skrár. 

5) Til að tryggja skilvirkt lekaeftirlit skulu lekaprófanirnar 
fyrst og fremst beinast að þeim hlutum 
brunavarnakerfisins sem eru líklegastir til að leka. 

________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 333, 19.12.2007, bls. 4. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 30/2009 frá 17. mars 
2009 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir 
og vottun) og XX viðauka (Umhverfismál) við EES-samninginn, sjá EES-
viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 28, 28.5.2009, p. 21. 

(1) Stjtíð. ESB L 161, 14.6.2006, bls. 1. 

6) Ef vísbendingar eru um leka skal fylgja þeim eftir með 
skoðun til að finna lekann og ráða bót á honum. 

7) Ef uppsetningu nýs kerfis er ábótavant býður það heim 
verulegri áhættu á að leki komi fram. Því skal skoða 
nýlega uppsett kerfi með tilliti til leka strax eftir að þau 
hafa verið tekin í notkun. 

8) Til að tryggja árangur af viðgerðinni á kerfinu skulu 
skoðanir til eftirfylgni, sem kveðið er á um í reglugerð 
(EB) nr. 842/2006, fyrst og fremst beinast að þeim 
hlutum kerfisins þar sem leki hefur fundist og að 
aðliggjandi hlutum. 

9) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, 
eru í samræmi við álit nefndarinnar sem komið var á fót 
skv. 1. mgr. 18. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og 
ráðsins (EB) nr. 2037/2000 (2). 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Efni og gildissvið 

Í þessari reglugerð eru, samkvæmt reglugerð (EB) nr. 
842/2006, settar fram staðlaðar kröfur um eftirlit með leka fyrir 
starfandi og föst kerfi sem eru tímabundið ekki starfandi sem 
eru gerð úr einu eða fleiri innbyrðis tengdum ílátum, þ.m.t. 
fylgihlutir, og eru sett upp vegna sérstakrar eldhættu í 
skilgreindu rými, hér á eftir nefnt „brunavarnakerfi“.  

Þessi reglugerð gildir um brunavarnakerfi sem innihalda 3 kg 
eða meira af flúruðum gróðurhúsalofttegundum. 

2. gr. 

Kerfisskrár 

1. Stjórnandinn skal láta nafn sitt, póstfang og símanúmer 
koma fram í skránum sem um getur í 6. mgr. 3. gr. reglugerðar 
(EB) nr. 842/2006, hér á eftir nefndar „kerfisskrár“. 

2. Magn flúraðra gróðurhúsalofttegunda í hverju 
brunavarnarkerfi skal koma fram í kerfisskránum.  

________________  

(2) Stjtíð. EB L 244, 29.9.2000, bls. 1. Reglugerðinni var síðast breytt með 
reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 899/2007 (Stjtíð. ESB L 196, 
28.7.2007, bls. 24). 
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3. Ef magn flúraðra gróðurhúsalofttegunda í brunavarnakerfi 
er ekki tilgreint í tækniforskriftum framleiðanda eða á 
merkimiða þess kerfis skal stjórnandinn sjá til þess að 
starfsfólk með tilskilin réttindi ákvarði það. 

3. gr. 

Skoðun kerfisskráa 

1. Áður en lekaeftirlit fer fram skal starfsfólk með tilskilin 
réttindi skoða kerfisskrárnar. 

2. Sérstaklega skal leita eftir upplýsingum sem benda til 
ítrekaðs vanda eða vandamálasvæða. 

4. gr. 

Sjónrænt og handvirkt eftirlit 

1. Til að greina skemmdir eða merki um leka skal starfsfólk 
með tilskilin réttindi framkvæma sjónrænt eftirlit með 
stjórntækjum, ílátum, íhlutum og tengingum sem eru undir 
þrýstingi. 

2. Starfsfólk með tilskilin réttindi skal kanna allar 
vísbendingar þess efnis að flúraðar gróðurhúsalofttegundir leki 
úr brunavarnakerfinu. 

3. Ein eða fleiri af eftirtöldum aðstæðum skulu teknar sem 
vísbending um leka: 

a) fast lekagreiningarkerfi gefur leka til kynna, 

b) lækkaður þrýstingur, sem nemur meira en 10%, kemur 
fram í íláti, 

c) magn slökkvimiðils í íláti minnkar um meira en 5%, 

d) aðrar vísbendingar um tap vegna leka. 

4. Athuga skal þrýstimæla og búnað til að vakta þyngd á 12 
mánaða fresti til að tryggja að mælar og búnaður starfi rétt. 

5. gr. 

Lekaviðgerðir 

1. Stjórnandinn skal sjá til þess að viðgerð eða skipti á hlutum 
séu í höndum starfsfólks sem hefur tilskilin réttindi til þeirra 
sérhæfðu verka. 

2. Stjórnandinn skal sjá til þess að lekaprófun fari fram áður 
en fyllt er á kerfið. 

6. gr. 

Eftirlit til eftirfylgni 

Þegar eftirlit til eftirfylgni, sem um getur í 2. mgr. 3. gr. 
reglugerðar (EB) nr. 842/2006, fer fram skal starfsfólk með 
tilskilin réttindi einbeita sér að þeim svæðum þar sem leki 
hefur verið greindur og lagaður, svo og að aðliggjandi svæðum 
sem hafa orðið fyrir álagi meðan á viðgerð stóð. 

7. gr. 

Kröfur varðandi ný kerfi 

Skoða skal nýlega uppsett kerfi með tilliti til leka strax eftir að 
þau hafa verið tekin í notkun. 

8. gr. 

Gildistaka 

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist 
í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari 
lögfestingar. 

Gjört í Brussel 18. desember 2007. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Stavros DIMAS 

framkvæmdastjóri. 
 

 

 

 

 

 

 


