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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2015/2065 

av 17. november 2015 

om fastsettelse, i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 517/2014, av formatet for 

melding av medlemsstatenes opplærings- og sertifiseringsprogrammer(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 517/2014 av 16. april 2014 om fluorholdige klimagasser og 

om oppheving av forordning (EF) nr. 842/2006(1), særlig artikkel 10 nr. 13, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Formatet for meldingen i samsvar med artikkel 10 nr. 10 i forordning (EU) nr. 517/2014 bør harmoniseres, og det bør 

angis hvilke grunnleggende opplysninger som kreves for å kunne bekrefte et sertifikat eller bevis som oppfyller de 

fastsatte minstekravene og vilkårene for gjensidig anerkjennelse. 

2) Kommisjonen har oppdatert minstekrav og vilkår for gjensidig anerkjennelse ved å vedta Kommisjonens gjennom-

føringsforordning (EU) 2015/2067(2) og Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2066(3). 

3) Kommisjonsforordning (EF) nr. 308/2008(4) bør derfor oppheves. 

4) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 24 i forordning (EU) 

nr. 517/2014. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I forbindelse med meldingene nevnt i artikkel 10 nr. 10 i forordning (EU) nr. 517/2014 skal medlemsstatene bruke følgende 

skjemaer: 

1)  For fastmonterte kulde-, klima- og varmepumpeanlegg samt kjøle- og fryseenheter i kjøle- og frysebiler og -hengere: 

meldingsskjemaet i vedlegg I til denne forordning. 

2)  For fastmontertebrannvernsystemer og brannslokkingsapparater: meldingsskjemaet i vedlegg II til denne forordning. 

3)  For elektriske bryteranlegg: meldingsskjemaet i vedlegg III til denne forordning. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 301 av 18.11.2015, s. 14, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 161/2019 av 13. juni 2019 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) og vedlegg XX (Miljø), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 150 av 20.5. 2014, s. 195. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2067 av 17. november 2015 om fastsettelse, i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 517/2014, av minstekrav og vilkår for gjensidig anerkjennelse av sertifisering av fysiske personer med hensyn til 

fastmonterte kulde-, klima- og varmepumpeanlegg og kjøle- og fryseenheter i kjøle- og frysebiler og -hengere som inneholder fluorholdige 

klimagasser, og av sertifisering av foretak med hensyn til fastmonterte kulde-, klima- og varmepumpeanlegg som inneholder fluorholdige 

klimagasser (EUT L 301 av 18.11.2015, s. 28). 

(3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2066 av 17. november 2015 om fastsettelse, i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 517/2014, av minstekrav og vilkår for gjensidig anerkjennelse av sertifisering av fysiske personer som utfører 

installasjon, service, vedlikehold, reparasjon eller kassering av elektriske bryteranlegg som inneholder fluorholdige klimagasser, eller 

gjenvinning av fluorholdige klimagasser fra fastmonterte elektriske bryteranlegg (EUT L 301 av 18.11.2015, s. 22). 

(4) Kommisjonsforordning (EF) nr. 308/2008 av 2. april 2008 om fastsettelse, i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 842/2006, av formatet for melding om medlemsstatenes opplærings- og sertifiseringsprogrammer (EUT L 92 av 3.4.2008, s. 28). 
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4)  For utstyr som inneholder løsemidler basert på fluorholdige klimagasser: meldingsskjemaet i vedlegg IV til denne for-

ordning. 

5)  For klimaanlegg i motorvogner: meldingsskjemaet i vedlegg V til denne forordning. 

Artikkel 2 

Forordning (EF) nr. 308/2008 oppheves. 

Henvisninger til den opphevede forordningen skal forstås som henvisninger til denne forordning og leses som angitt i 

sammenligningstabellen i vedlegg VI. 

Artikkel 3 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen 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. 

Utferdiget i Brussel 17. november 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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VEDLEGG I 

FASTMONTERTE KULDE-, KLIMA- OG VARMEPUMPEANLEGG SAMT KJØLE- OG FRYSE ENHETER I KJØLE- OG 

FRYSEBILER OG -HENGERE 

MELDING 

AV OPPRETTELSE ELLER TILPASNING AV MEDLEMSSTATENES OPPLÆRINGS- OG 

SERTIFISERINGSKRAV TIL FORETAK OG FYSISKE PERSONER SOM UTFØRER OPPGAVER SOM 

OMFATTES AV ARTIKKEL 10 NR. 1 I FORORDNING (EU) NR. 517/2014 OM FLUORHOLDIGE KLIMAGASSER 

GENERELLE OPPLYSNINGER 

a)  Medlemsstat  

b)  Meldermyndighet  

c)  Meldingsdato  

Del A – Fysiske personer 

Følgende sertifiseringsordning(er) for fysiske personer som utfører installasjon, reparasjon, vedlikehold, service, kassering 
eller lekkasjekontroll av fastmonterte kulde-, klima- og varmepumpeanlegg samt kjøle- og fryseenheter i kjøle- og frysebiler og 
-hengere som inneholder fluorholdige klimagasser, eller gjenvinning av disse gassene fra slikt utstyr, oppfyller minstekravene 
og vilkårene for gjensidig anerkjennelse fastsatt i artikkel 4 og 10 i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 
nr. 2015/2067(1). 

Sertifikatets benevnelse 
Kategori 

(I, II, III og/eller IV) 
Sertifiseringsorgan for fysiske personer (navn og kontaktopplysninger) 

   

   

   

  […] 

Del B – Foretak 

Følgende sertifiseringsordning(er) for foretak som utfører installasjon, reparasjon, vedlikehold, service eller kassering av 

fastmonterte kulde-, klima- og varmepumpeanlegg som inneholder fluorholdige klimagasser, oppfyller minstekravene og vilkårene 

for gjensidig anerkjennelse fastsatt i artikkel 6 og 10 i gjennomføringsforordning (EU) 2015/2067. 

Sertifikatets benevnelse Sertifiseringsorgan for foretak (navn og kontaktopplysninger) 

  

  

  

 […] 

 

  

(1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2067 av 17. november 2015 om fastsettelse, i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 517/2014, av minstekrav og vilkår for gjensidig anerkjennelse av sertifisering av fysiske personer med hensyn til 

fastmonterte kulde-, klima- og varmepumpeanlegg og kjøle- og fryseenheter i kjøle- og frysebiler og -hengere som inneholder fluorholdige 

klimagasser, og av sertifisering av foretak med hensyn til fastmonterte kulde-, klima- og varmepumpeanlegg som inneholder fluorholdige 

klimagasser (EUT L 301 av 18.11.2015, s. 28). 
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VEDLEGG II 

FASTMONTERT BRANNVERNUTSTYR 

MELDING 

AV OPPRETTELSE/TILPASNING AV MEDLEMSSTATENES OPPLÆRINGS- OG SERTIFISERINGSKRAV 

TIL FORETAK OG FYSISKE PERSONER SOM UTFØRER OPPGAVER SOM OMFATTES AV ARTIKKEL 10 

NR. 1 I FORORDNING (EU) NR. 517/2014 OM FLUORHOLDIGE KLIMAGASSER 

GENERELLE OPPLYSNINGER 

a)  Medlemsstat  

b)  Meldermyndighet  

c)  Meldingsdato  

Del A – Fysiske personer 

Følgende sertifiseringsordning(er) for fysiske personer som utfører installasjon, reparasjon, vedlikehold, service, kassering eller 

lekkasjekontroll av fastmontert brannvernutstyr som inneholder fluorholdige klimagasser, eller gjenvinning av disse gassene fra 

fastmontert brannvernutstyr, oppfyller minstekravene og vilkårene for gjensidig anerkjennelse fastsatt i artikkel 5 og 13 i 

kommisjonsforordning (EF) nr. 304/2008(1). 

Sertifikatets benevnelse Sertifiseringsorgan for foretak (navn og kontaktopplysninger) 

  

  

  

 […] 

Del B – Foretak 

Følgende sertifiseringsordning(er) for foretak som utfører installasjon, reparasjon, vedlikehold, service eller kassering av 

fastmontert brannvernutstyr som inneholder fluorholdige klimagasser, oppfyller minstekravene og vilkårene for gjensidig 

anerkjennelse fastsatt i artikkel 8 og 13 i forordning (EF) nr. 304/2008. 

Sertifikatets benevnelse Sertifiseringsorgan for foretak (navn og kontaktopplysninger) 

  

  

  

 […] 

 

  

(1) Kommisjonsforordning (EF) nr. 304/2008 av 2. april 2008 om fastsettelse, i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 842/2006, av minstekrav og vilkårene for gjensidig godkjenning av sertifisering av foretak og personell med hensyn til faste 

brannvernsystemer og brannslokkingsapparater som inneholder visse fluorholdige klimagasser (EUT L 92 av 3.4.2008, s. 12). 
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VEDLEGG III 

ELEKTRISKE BRYTERANLEGG 

MELDING 

AV OPPRETTELSE/TILPASNING AV MEDLEMSSTATENES OPPLÆRINGS- OG SERTIFISERINGSKRAV TIL 

FYSISKE PERSONER SOM UTFØRER OPPGAVER SOM OMFATTES AV ARTIKKEL 10 NR. 1 I FORORDNING 

(EU) NR. 517/2014 OM FLUORHOLDIGE KLIMAGASSER 

GENERELLE OPPLYSNINGER 

a)  Medlemsstat  

b)  Meldermyndighet  

c)  Meldingsdato  

Følgende sertifiseringsordning(er) for fysiske personer som utfører installasjon, reparasjon, vedlikehold, service eller kassering av 

elektriske bryteranlegg som inneholder fluorholdige klimagasser, eller gjenvinning av fluorholdige klimagasser fra fastmonterte 

elektriske bryteranlegg, oppfyller minstekravene og vilkårene for gjensidig anerkjennelse fastsatt i artikkel 3 og 7 i Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 2015/2066(1). 

Sertifikatets benevnelse Sertifiseringsorgan for foretak (navn og kontaktopplysninger) 

  

  

  

 […] 

 

  

(1) Følgende sertifiseringsordning(er) for fysiske personer som utfører installasjon, reparasjon, vedlikehold, service eller kassering av 

elektriske bryteranlegg som inneholder fluorholdige klimagasser, eller gjenvinning av fluorholdige klimagasser fra fastmonterte elektriske 

bryteranlegg, oppfyller minstekravene og vilkårene for gjensidig anerkjennelse fastsatt i artikkel 3 og 7 i Kommisjonens gjennom-

føringsforordning (EU) nr. 2015/2066(). 
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VEDLEGG IV 

ANLEGG OG PRODUKTER SOM INNEHOLDER LØSEMIDLER BASERT PÅ FLUORHOLDIGE KLIMAGASSER 

MELDING 

AV OPPRETTELSE/TILPASNING AV MEDLEMSSTATENES OPPLÆRINGS- OG SERTIFISERINGSKRAV TIL 

FYSISKE PERSONER SOM UTFØRER OPPGAVER SOM OMFATTES AV ARTIKKEL 10 NR. 1 I FORORDNING 

(EU) NR. 517/2014 OM FLUORHOLDIGE KLIMAGASSER 

GENERELLE OPPLYSNINGER 

a)  Medlemsstat  

b)  Meldermyndighet  

c)  Meldingsdato  

Følgende sertifiseringsordning(er) for fysiske personer som utfører gjenvinning av løsemidler basert på fluorholdige klimagasser 

fra anlegg eller produkter, oppfyller minstekravene og vilkårene for gjensidig anerkjennelse fastsatt i artikkel 3 og 7 i 

kommisjonsforordning (EF) nr. 306/2008(1). 

Sertifikatets benevnelse Sertifiseringsorgan for foretak (navn og kontaktopplysninger) 

  

  

  

 […] 

  

  

(1) 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 godkjenning av sertifisering av personell som gjenvinner visse løsemidler basert på 

fluorholdige klimagasser, fra utstyr (EUT L 92 av 3.4.2008, s. 21). 
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VEDLEGG V 

KLIMAANLEGG I MOTORVOGNER 

MELDING 

AV OPPRETTELSE/TILPASNING AV MEDLEMSSTATENES OPPLÆRINGS- OG KVALIFIKASJONSKRAV TIL 

FYSISKE PERSONER SOM UTFØRER OPPGAVER SOM OMFATTES AV ARTIKKEL 10 NR. 1 I FORORDNING 

(EU) NR. 517/2014 OM FLUORHOLDIGE KLIMAGASSER 

GENERELLE OPPLYSNINGER 

a)  Medlemsstat  

b)  Meldermyndighet  

c)  Meldingsdato  

Følgende opplæringsprogram(mer) for fysiske personer som utfører gjenvinning av fluorholdige klimagasser fra klimaanlegg i 

motorvogner, oppfyller minstekravene og vilkårene for gjensidig anerkjennelse som er fastsatt i artikkel 2 nr. 1 og artikkel 5 i 

kommisjonsforordning (EF) nr. 307/2008(1). 

Bevisets benevnelse Attesteringsorgan for fysiske personer (navn og kontaktopplysninger) 

  

  

  

 […] 

 

  

(1) 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 inneholder visse fluorholdige klimagasser (EUT L 92 av 3.4.2008, s. 25). 
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VEDLEGG VI 

Sammenligningstabell 

Forordning (EF) nr. 308/2008 Denne forordning 

Artikkel 1 Artikkel 1 

— Artikkel 2 

Artikkel 2 Artikkel 3 

Vedlegg I Vedlegg I 

Vedlegg II Vedlegg II 

Vedlegg III Vedlegg III 

Vedlegg IV Vedlegg IV 

Vedlegg V Vedlegg V 

— Vedlegg VI 

 


