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under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning 

klimagasser(1), særlig artikkel 5 nr. 5, og

ut fra følgende betraktninger:

eller bevis som oppfyller minstekravene og vilkårene 
for gjensidig godkjenning, fastsatt av Kommisjonen i 
samsvar med forordning (EF) nr. 842/2006.

2) Kommisjonen har vedtatt minstekrav og vilkår for 

foretak og personell. Kommisjonen har særlig vedtatt 
kommisjonsforordning (EF) nr. 303/2008 av 2. april 
2008 om fastsettelse, i samsvar med europaparlaments- 
og rådsforordning (EF) nr. 842/2006, av minstekrav 

av foretak og personell med hensyn til fast kjøle-, 
klimaanleggs- og varmepumpeutstyr som inneholder  

2), kommisjons-
forordning (EF) nr. 304/2008 av 2. april 2008 om 
fastsettelse, i samsvar med europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 842/2006, av minstekrav og 

av foretak og personell med hensyn til faste 
brannvernsystemer og brannslokkingsapparater 

3), 
kommisjonsforordning (EF) nr. 305/2008 av 2. april 
2008 om fastsettelse, i samsvar med europaparlaments- 
og rådsforordning (EF) nr. 842/2006, av minstekrav og 
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fra høyspentbrytere(4), kommisjonsforordning (EF) 
nr. 306/2008 av 2. april 2008 om fastsettelse, i samsvar 
med europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 842/2006, av minstekrav og vilkårene for gjensidig 

utstyr(5), og kommisjonsforordning (EF) nr. 307/2008 
av 2. april 2008 om fastsettelse, i samsvar med 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 842/2006, 
av minstekrav til opplæringsprogrammer og vilkårene for 
gjensidig godkjenning av opplæringsbevis for personell 
med hensyn til klimaanlegg i visse motorvogner som 

6).

3) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar 
med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 18 
nr. 1 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 2037/2000(7

Artikkel 1

I forbindelse med meldingene nevnt i artikkel 5 nr. 2 i 
forordning (EF) nr. 842/2006, skal medlemsstatene bruke 
følgende skjemaer:

1. for faste kjøleanlegg og klimaanlegg samt fast varme-
pumpeutstyr: meldingsskjemaet angitt i vedlegg I til denne 
forordning,

2. for faste brannvernsystemer og brannslokkingsapparater: 
meldingsskjemaet angitt i vedlegg II til denne forordning,

3. for høyspentbrytere: meldingsskjemaet angitt i vedlegg III 
til denne forordning,
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KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 308/2008

av 2. april 2008

om fastsettelse, i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 842/2006, av formatet 
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vedlegg IV til denne forordning, 

5. for klimaanlegg i motorvogner: meldingsskjemaet angitt i vedlegg V til denne forordning.

Artikkel 2

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

 For Kommisjonen

 Medlem av Kommisjonen

__________
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VEDLEGG I

FASTE KJØLEANLEGG OG KLIMAANLEGG SAMT FAST VARMEPUMPEUTSTYR 

MELDING

OM OPPRETTELSE ELLER TILPASNING AV MEDLEMSSTATENES OPPLÆRINGS- OG 
SERTIFISERINGSKRAV FOR FORETAK OG PERSONELL SOM UTFØRER VIRKSOMHET SOM 
OMFATTES AV ARTIKKEL 5 NR. 1 I FORORDNING (EF) NR. 842/2006 OM VISSE FLUORHOLDIGE 

KLIMAGASSER

Personell

personell som utfører installering, vedlikehold, service eller lekkasjekontroll 

gjenvinning av disse gassene fra slikt utstyr, oppfyller de minstekravene og vilkårene for gjensidig godkjenning som er 
fastsatt i artikkel 5 og 13 i forordning (EF) nr. 303/2008(1).

Foretak

foretak som utfører installering, vedlikehold eller service av faste kjøleanlegg og 

vilkårene for gjensidig godkjenning som er fastsatt i artikkel 8 og 13 i forordning (EF) nr. 303/2008.
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VEDLEGG II

FASTE BRANNVERNSYSTEMER OG BRANNSLOKKINGSAPPARATER

MELDING

OM OPPRETTELSE ELLER TILPASNING AV MEDLEMSSTATENES OPPLÆRINGS- OG 
SERTIFISERINGSKRAV FOR FORETAK OG PERSONELL SOM UTFØRER VIRKSOMHET SOM 
OMFATTES AV ARTIKKEL 5 NR. 1 I FORORDNING (EF) NR. 842/2006 OM VISSE FLUORHOLDIGE 

KLIMAGASSER

Personell

personell som utfører installering, vedlikehold, service eller lekkasjekontroll av 
gjenvinning av disse gassene fra faste 

brannvernsystemer og brannslokkingsapparater, oppfyller de minstekravene og vilkårene for gjensidig godkjenning som 
er fastsatt i artikkel 5 og 13 i forordning (EF) nr. 304/2008(1).

Foretak

foretak som utfører installering, vedlikehold eller service av faste 

gjensidig godkjenning som er fastsatt i artikkel 8 og 13 i forordning (EF) nr. 304/2008.
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VEDLEGG III

HØYSPENTBRYTERE

MELDING

OM OPPRETTELSE ELLER TILPASNING AV MEDLEMSSTATENES OPPLÆRINGS- OG 
SERTIFISERINGSKRAV FOR PERSONELL SOM UTFØRER VIRKSOMHET SOM OMFATTES AV 

ARTIKKEL 5 NR. 1 I FORORDNING (EF) NR. 842/2006 OM VISSE FLUORHOLDIGE KLIMAGASSER

personell som utfører gjenvinning
høyspentbrytere, oppfyller de minstekravene og vilkårene for gjensidig godkjenning som er fastsatt i artikkel 4 og 8 i 
forordning (EF) nr. 305/2008(1).

(1
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VEDLEGG IV

UTSTYR SOM INNEHOLDER LØSEMIDLER BASERT PÅ FLUORHOLDIGE KLIMAGASSER

MELDING

OM OPPRETTELSE ELLER TILPASNING AV MEDLEMSSTATENES OPPLÆRINGS- OG 
SERTIFISERINGSKRAV FOR PERSONELL SOM UTFØRER VIRKSOMHET SOM OMFATTES AV 

ARTIKKEL 5 NR. 1 I FORORDNING (EF) NR. 842/2006 OM VISSE FLUORHOLDIGE KLIMAGASSER

personell som utfører gjenvinning
klimagasser fra utstyr, oppfyller de minstekravene og vilkårene for gjensidig godkjenning som er fastsatt i artikkel 3 og 
7 i forordning (EF) nr. 306/2008(1).
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VEDLEGG V

KLIMAANLEGG I MOTORVOGNER

MELDING

OM OPPRETTELSE ELLER TILPASNING AV MEDLEMSSTATENES OPPLÆRINGS- OG 
KVALIFIKASJONSKRAV FOR PERSONELL SOM UTFØRER VIRKSOMHET SOM OMFATTES AV 

ARTIKKEL 5 NR. 1 I FORORDNING (EF) NR. 842/2006 OM VISSE FLUORHOLDIGE KLIMAGASSER

Følgende opplæringsprogram(mer) for personell som utfører gjenvinning
klimaanlegg i motorvogner, oppfyller de minstekravene og vilkårene for gjensidig godkjenning som er fastsatt i 
artikkel 2 nr. 1 og artikkel 5 i forordning (EF) nr. 307/2008(1).

Bevisets benevnelse Attesteringsorgan for personell (navn og kontaktopplysninger)
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