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REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (EB) nr. 304/2008

2012/EES/03

frá 2. apríl 2008
um að setja, samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 842/2006, lágmarkskröfur
og skilyrði fyrir gagnkvæmri viðurkenningu á vottun fyrirtækja og starfsfólks að því er varðar
staðbundin brunavarnarkerfi og slökkvitæki sem innihalda tilteknar flúoraðar
gróðurhúsalofttegundir (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA HEFUR,

6)

Til að starfsmenn, sem eru virkir á þeim sviðum sem
þessi reglugerð nær yfir, eigi kost á menntun og vottun
án þess að störf þeirra raskist er gerð krafa um nægjanlegt aðlögunartímabil og skal vottunin þá byggjast á
gildandi hæfismatskerfi og starfsreynslu.

7)

Opinberlega tilnefndir mats- og vottunaraðilar skulu
tryggja að lágmarkskröfurnar í þessari reglugerð séu
uppfylltar og stuðla þannig að áhrifaríkri og skilvirkri,
gagnkvæmri viðurkenningu vottorða í Bandalaginu.

8)

Gagnkvæm
viðurkenning
gildir
ekki
um
bráðabirgðavottorð þar eð kröfurnar, sem gerðar eru
vegna þeirra, kunna að vera umtalsvert vægari en
gildandi kröfur í sumum aðildarríkjanna.

9)

Upplýsa skal framkvæmdastjórnina um vottunarkerfið
sem stuðst er við þegar vottorð, sem falla undir
gagnkvæma viðurkenningu, eru gefin út á sniðinu sem
mælt er fyrir um í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar
(EB) nr. 308/2008 frá 2. apríl 2008 um snið fyrir
tilkynningar um menntunar- og vottunaráætlanir
aðildarríkjanna, samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og
ráðsins (EB) nr. 842/2006 (2). Upplýsa skal framkvæmdastjórnina um bráðabirgðavottunarkerfi.

10)

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 nr. (EB) 2037/2000 (3).

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins,

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)
nr. 842/2006 frá 17. maí 2006 um tilteknar flúrraðar
gróðurhúsalofttegundir (1), einkum 1. mgr. 5. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1)

Að því er varðar kröfurnar í reglugerð (EB) nr. 842/2006
er nauðsynlegt að mæla fyrir um reglur um hæfi
starfsmanna sem annast starfsemi, sem hugsanlega hefur
áhrif á leka frá kerfum sem innihalda tilteknar flúoraðar
gróðurhúsalofttegundir, á stöðum þar sem slík kerfi eru
notuð.

2)

Starfsmönnum, sem enn hafa ekki fengið vottun en eru á
þjálfunarnámskeiði í því skyni að fá vottorð, skal á
tilteknu tímabili leyft að annast starfsemi þar sem slíkrar
vottunar er þörf, séu þeir undir eftirliti starfsmanna með
tilskilin réttindi, til að öðlast þá verklegu færni sem
krafist er vegna prófsins.

3)

Í nokkrum aðildarríkjum eru enn engin hæfismats- eða
vottunarkerfi. Starfsmönnum og fyrirtækjum skal því
gefinn tiltekinn tími til að afla sér tilskilinna vottorða.

4)

Til að komast hjá óþarfa stjórnsýslulegri byrði skal vera
leyfilegt að búa til vottunarkerfi sem byggist á gildandi
hæfismatskerfum svo fremi þekkingin og færnin, sem
fjallað er um, og viðeigandi hæfismatskerfi séu jafngild
lágmarksstöðlunum sem stefnt er að með þessari
reglugerð.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Viðfangsefni
5)

Próf er árangursrík aðferð til að kanna færni þátttakanda
til að framkvæma á viðeigandi hátt þær aðgerðir sem
geta beinlínis valdið leka, auk þeirra sem óbeint geta
valdið honum.

________________

(*) Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 92, 3.4.2008, bls. 12. Hennar var getið í
ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 27/2010 frá 12. mars 2010 um
breytingu á XX viðauka (Umhverfismál) við EES-samninginn, sjá EESviðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 30, 10.6.2010, bls. 26.
(1) Stjtíð. ESB L 161, 14.6.2006, bls. 1.

Með þessari reglugerð eru settar lágmarkskröfur um vottunina,
sem um getur í 1. mgr. 5. gr. reglugerðar (EB) nr. 842/2006, að
því er varðar staðbundin brunavarnarkerfi og slökkvitæki sem
innihalda tilteknar flúoraðar gróðurhúsalofttegundir, og skilyrði
fyrir gagnkvæmri viðurkenningu á vottorðum sem gefin eru út í
samræmi við kröfurnar.
________________

( 2)
( 3)

Stjtíð. ESB L 92, 3.4.2008, bls. 28.
Stjtíð. EB L 244, 29.9.2000, bls. 1. Reglugerðinni var síðast breytt með
ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2007/540/EB (Stjtíð. ESB L 198,
31.7.2007, bls. 35).
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2. gr.
Gildissvið

1. Þessi reglugerð gildir um starfsmenn sem
eftirfarandi störf í tengslum við brunavarnarkerfi:

annast

a) lekaeftirlit með búnaði sem inniheldur þrjú kílógrömm eða
meira af flúoruðum gróðurhúsalofttegundum,
b) endurheimt, einnig að því er varðar slökkvitæki,

2.2.2012

2. Ákvæði 1. mgr. gilda ekki í eitt ár hið mesta fyrir
starfsmenn sem annast eina tegund þeirrar starfsemi, sem um
getur í 1. mgr. 2. gr., og eru á þjálfunarnámskeiði í því skyni að
fá vottorð sem nær yfir viðkomandi starfsemi, svo fremi þeir
annist starfsemina undir eftirliti aðila sem hefur vottorð er nær
yfir þessa starfsemi.

3. Aðildarríkjum er heimilt að ákveða að 1. mgr. gildi ekki á
tímabili fyrir þann dag sem er tilgreindur í 4. mgr. 5. gr.
reglugerðar (EB) nr. 842/2006 fyrir starfsmenn, sem annast
eina eða fleiri tegundir starfseminnar sem kveðið er á um í
1. mgr. 2. gr. þessarar reglugerðar fyrir þann dag sem um getur
í 2. mgr. 5. gr. reglugerðar (EB) nr. 842/2006.

c) uppsetningu,
d) viðhald eða þjónustu.
2. Hún gildir einnig um fyrirtæki sem annast eftirfarandi
starfsemi í tengslum við brunavarnarkerfi:

Á tímabilinu, sem um getur í fyrstu undirgrein, skal líta svo á
að þeir starfsmenn hafi tilskilin réttindi að því er varðar þá
tegund starfsemi í samræmi við kröfurnar í reglugerð (EB)
nr. 842/2006.

5. gr.
a) uppsetningu,
Starfsmannavottorð

b) viðhald eða þjónustu.
3. Þessi reglugerð gildir ekki um neina framleiðslu eða
viðgerðir sem eiga sér stað á stöðvum framleiðandans á
hylkjum eða tengdum íhlutum staðbundinna brunavarnarkerfa
sem innihalda flúoraðar gróðurhúsalofttegundir.

1. Vottunaraðili, sem um getur í 10. gr., skal gefa út vottorð
til starfsmanna sem hafa staðist bóklegt og verklegt próf og
skal prófið hafa verið skipulagt af matsaðila, sem um getur í
11. gr., og ná yfir lágmarksfærnina og -þekkinguna sem mælt
er fyrir um í viðaukanum.

3. gr.
Skilgreiningar
Í þessari reglugerð er merking eftirfarandi hugtaka sem hér
segir:
1. „uppsetning“: það að tengja í fyrsta skipti, á staðnum þar
sem þau verða notuð, eitt eða fleiri hylki sem innihalda eða
eru hönnuð til að innihalda slökkviefni sem er flúoruð
gróðurhúsalofttegund með tengdum íhlutum, að
undanskildum þeim íhlutum sem hafa ekki áhrif á
afmörkun slökkviefnisins áður en það er losað í því skyni
að slökkva eld.
2. „viðhald eða þjónusta“: öll starfsemi sem felur í sér vinnu
við hylki sem innihalda eða eru hönnuð til að innihalda
slökkviefni sem er flúoruð gróðurhúsalofttegund eða vinnu
við tengda íhluti, að undanskildum þeim íhlutum sem hafa
ekki áhrif á afmörkun slökkviefnisins áður en það er losað í
því skyni að slökkva eld.
4. gr.
Vottun starfsfólks
1. Starfsmenn sem annast störfin, sem um getur í 1. mgr.
2. gr., skulu hafa vottorð eins og um getur í 5. eða 6. gr.

2. Á vottorðinu skal a.m.k. eftirfarandi koma fram:

a) heiti
vottunaraðilans,
fullt
nafn
vottorðshafans,
vottorðsnúmer og lokadagur gildistíma, ef við á,

b) starfsemin sem vottorðshafinn hefur heimild til að annast,

c) útgáfudagur og undirskrift útgefanda.

3. Ef gildandi vottunarkerfi, sem byggist á prófi, nær yfir
lágmarksfærnina og þekkinguna, sem sett er fram í
viðaukanum, og uppfyllir kröfurnar í 10. og 11. gr. en
tilheyrandi staðfesting inniheldur ekki þættina sem mælt er
fyrir um í 2. mgr. þessarar greinar er vottunaraðila, sem um
getur í 10. gr., heimilt að gefa út vottorð til aðila sem hefur til
þess hæfi án þess að hann þurfi að endurtaka próf.

4. Ef gildandi vottunarkerfi, sem byggist á prófi, uppfyllir
kröfurnar í 10. og 11. gr. og nær að hluta til yfir
lágmarksfærnina, sem sett er fram í viðaukanum, er
vottunaraðilum heimilt að gefa út vottorð, svo fremi
umsækjandinn standist viðbótarpróf á vegum matsaðilans, sem
um getur í 11. gr., í þeirri færni og þekkingu sem gildandi
vottun nær ekki yfir.
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6. gr.

Bráðabirgðavottorð til starfsmanna

1. Aðildarríkjunum er heimilt að nota bráðabirgðavottunarkerfi fyrir starfsmenn, sem um getur í 1. mgr. 2. gr., í
samræmi við 2. eða 3. mgr. eða 2. og 3. mgr. þessarar greinar.
Bráðabirgðavottorðin, sem um getur í 2. og 3. mgr., falla úr
gildi eigi síðar en 4. júlí 2010.

2. Starfsmenn með staðfestingu, sem gefin er út samkvæmt
gildandi hæfismatskerfum fyrir starfsemi, sem um getur í 1.
mgr. 2. gr., skulu teljast handhafar bráðabirgðavottorðs.
Aðildarríkin skulu tilgreina þær staðfestingar sem teljast
bráðabirgðavottorð fyrir starfsemina sem um getur í 1. mgr.
2. gr. og sem handhafanum er heimilt að annast.

3. Aðili, sem aðildarríkið tilnefnir, skal gefa út
bráðabirgðavottorð til starfsmanna með reynslu af störfunum,
hafi þeir öðlast reynsluna fyrir dagsetninguna sem um getur í
2. mgr. 5. gr. reglugerðar (EB) nr. 842/2006. Á bráðabirgðavottorðinu skulu störfin, sem það tekur til, og lokadagur
gildistíma vera tilgreind.

Nr. 7/17

b) unnt er að sannreyna að starfsmenn, sem sinna starfsemi
þar sem vottunar er krafist, hafi aðgang að nauðsynlegum
búnaði og verklagsreglum.
2.

Á vottorðinu skal a.m.k. eftirfarandi koma fram:

a) heiti
vottunaraðilans,
fullt
nafn
vottorðshafans,
vottorðsnúmer og lokadagur gildistíma, ef við á,
b) starfsemin sem vottorðshafinn hefur heimild til að sinna,
c) útgáfudagur og undirskrift útgefanda.
9. gr.
Bráðabirgðavottorð til fyrirtækja
1. Aðildarríkjunum
er
heimilt
að
nota
bráðabirgðavottunarkerfi fyrir fyrirtæki, sem um getur í 2. mgr.
2. gr., í samræmi við 2. eða 3. mgr. eða 2. og 3. mgr. þessarar
greinar. Bráðabirgðavottorðin, sem um getur í 2. og 3. mgr.,
falla úr gildi eigi síðar en 4. júlí 2010.

7. gr.

Vottun fyrirtækja

1. Fyrirtæki, sem um getur í 2. mgr. 2. gr., skulu hafa vottorð
eins og um getur í 8. eða 9. gr.

2. Aðildarríkjunum er heimilt að ákveða að 1. mgr. gildi ekki
á tímabili sem fer ekki fram yfir dagsetninguna, sem um getur í
4. mgr. 5. gr. reglugerðar (EB) nr. 842/2006, fyrir fyrirtæki sem
taka þátt í einni eða fleiri tegundum starfseminnar sem kveðið
er á um í 2. mgr. 2. gr. þessarar reglugerðar fyrir dagsetninguna
sem um getur í 2. mgr. 5. gr. reglugerðar (EB) nr. 842/2006.

2. Fyrirtæki með vottorð, sem gefin eru út samkvæmt gildandi
vottunarkerfum fyrir starfsemi sem um getur í 2. mgr. 2. gr.,
skulu teljast handhafar bráðabirgðavottorðs.
Aðildarríkin skulu tilgreina þær staðfestingar sem teljast
bráðabirgðavottorð fyrir starfsemina sem um getur í 2. mgr.
2. gr. og sem vottorðshafa er heimilt að annast.
3. Aðili,
sem
aðildarríkið
tilnefnir,
gefur
út
bráðabirgðavottorð til fyrirtækja þar sem starfsmenn sinna
starfsemi þar sem vottorðs er krafist skv. 2. mgr. 2. gr.
Á bráðabirgðavottorðinu skal koma fram hvaða starfsemi
vottorðshafanum er heimilt að annast og lokadagur gildistíma.

8. gr.
10. gr.
Fyrirtækjavottorð

Vottunaraðili

1. Vottunaraðili, sem um getur í 10. gr., skal gefa út vottorð
til fyrirtækis vegna einnar eða fleiri tegunda þeirrar starfsemi
sem um getur í 2. mgr. 2. gr., uppfylli það eftirfarandi kröfur:

1. Í landslögum eða -reglum skal kveðið á um vottunaraðila,
eða hann tilnefndur af þar til bæru yfirvaldi aðildarríkis eða
öðrum þar til bærum aðilum, og skal hann hafa leyfi til að gefa
út vottorð handa starfsmönnum eða félögum sem tengjast einni
eða fleiri tegundum starfseminnar sem um getur í 2. gr.
Vottunaraðilinn skal vera óháður og óhlutdrægur í störfum
sínum.

a) nægilega margir starfsmenn hafa verið vottaðir í samræmi
við 5. gr., að því er varðar starfsemina þar sem vottunar er
krafist, til að þeir geti annast starfsemina í því umfangi sem
vænst er,

2. Vottunaraðilinn skal setja og nota verklagsreglur um
útgáfu, ógildingu og afturköllun vottorða.
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3. Vottunaraðilinn skal halda skrár svo unnt sé að sannreyna
stöðu vottaðs einstaklings eða fyrirtækis. Skrárnar skulu sýna
fram á að vottunarferlið hafi farið fram á skilvirkan hátt. Skrár
skulu varðveittar í a.m.k. fimm ár.
11. gr.
Matsaðili
1. Matsaðili, sem tilnefndur er af lögbæru yfirvaldi
aðildarríkis eða öðrum þar til bærum aðilum skal skipuleggja
próf fyrir starfsmennina sem um getur í 1. mgr. 2. gr.
Vottunaraðili, sem um getur í 10. gr., getur einnig talist
viðurkenndur matsaðili. Matsaðilinn skal vera óháður og
óhlutdrægur í störfum sínum.
2. Próf skulu skipulögð og gerð þannig að tryggt sé að þau
taki til lágmarksfærninnar og -þekkingarinnar sem sett er fram í
viðaukanum.
3. Matsaðilinn skal samþykkja verklagsreglur um skýrslugjöf
og halda skrár svo að unnt sé að skjalfesta einstakar
niðurstöður og heildarniðurstöður matsins.
4. Matsaðilinn skal tryggja að prófendur, sem falið er að sjá
um próf, hafi nægilega þekkingu á viðkomandi
prófunaraðferðum og prófunarskjölum auk viðeigandi
þekkingar á því sviði sem prófað er úr. Hann skal einnig sjá til
þess að nauðsynlegur búnaður, tæki og efni séu tiltæk fyrir
verklegu prófin.
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2. Eigi síðar en 4. janúar 2009 skulu aðildarríkin tilkynna
framkvæmdastjórninni, ef við á, um tilnefnda aðila sem er
heimilt að gefa út bráðabirgðavottorð og um samþykkt ákvæði
landslaga sem kveða á um hvaða skjöl, gefin út samkvæmt
gildandi vottunarkerfum, teljist bráðabirgðavottorð.
3. Eigi síðar en 4. janúar 2009 skulu aðildarríkin tilkynna
framkvæmdastjórninni, á sniðinu sem mælt er fyrir um í
reglugerð (EB) nr. 308/2008, um heiti vottunaraðila fyrir
starfsmenn og fyrirtæki, sem 10. gr. nær yfir, ásamt
samskiptaupplýsingum um vottunaraðilana og um titla vottorða
fyrir starfsmenn sem uppfylla kröfurnar í 5. gr. og fyrirtæki
sem uppfylla kröfurnar í 8. gr.
4. Aðildarríkin skulu uppfæra tilkynninguna, sem lögð er
fram skv. 3. mgr., með nýjum upplýsingum, sem máli skipta,
og leggja hana fyrir framkvæmdastjórnina án tafar.
13. gr.
Skilyrði fyrir gagnkvæmri viðurkenningu
1. Gagnkvæm viðurkenning á vottorðum, sem gefin eru út í
öðrum aðildarríkjum, skal einungis ná til vottorða sem eru
gefin út í samræmi við 5. gr., að því er varðar starfsmenn, og 8.
gr., að því er varðar fyrirtæki.
2. Aðildarríkjunum er heimilt að krefjast þess að handhafar
vottorða, sem gefin eru út í öðru aðildarríki, leggi fram þýðingu
á vottorðinu á öðru opinberu tungumáli Bandalagsins.

12. gr.

14. gr.

Tilkynning

Gildistaka

1. Eigi síðar en 4. júlí 2008 skulu aðildarríkin tilkynna
framkvæmdastjórninni um þá fyrirætlan sína að koma á
bráðabirgðavottunarkerfi skv. 6. gr. eða 9. gr. eða báðum
greinunum.

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugusta 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 2. apríl 2008.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
Stavros DIMAS

framkvæmdastjóri.
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VIÐAUKI
Lágmarkskröfur að því er varðar færni og þekkingu sem matsaðilarnir skulu prófa
Prófið, sem um getur í 1. mgr. 5. gr. og 2. mgr. 11. gr., skal vera samsett úr:
a)

bóklegu prófi með einni eða fleiri spurningum sem prófa færnina eða þekkinguna og tilgreint er með (B) í dálkinum
„Tegund prófs“,

b) verklegu prófi þar sem umsækjandinn leysir viðkomandi verkefni með viðeigandi efni, tækjum og búnaði og tilgreint er
með (V) í dálkinum „Tegund prófs“.
Lágmarksþekking og -færni

Tegund prófs

1.

Grunnþekking á þeim álitaefnum í umhverfismálum sem skipta máli (loftslagsbreytingum,
Kýótóbókuninni, hnatthlýnunarmætti flúoraðra gróðurhúsalofttegunda)

B

2.

Grunnþekking á viðeigandi tæknistöðlum

B

3.

Grunnþekking á viðeigandi ákvæðum reglugerðar (EB) nr. 842/2006 og viðeigandi
reglugerðum sem hrinda í framkvæmd ákvæðum reglugerðar (EB) nr. 842/2006

B

4.

Góð þekking á mismunandi tegundum brunavarnarbúnaðar sem inniheldur flúoraðar
gróðurhúsalofttegundir og er á markaði

B

5.

Góð þekking á mismunandi tegundum loka, vélbúnaði, öruggri meðhöndlun, vörnum gegn
losun og leka

B

6.

Góð þekking á búnaði og tækjum sem eru nauðsynleg fyrir örugga meðhöndlun og
vinnuaðferðir

B

7.

Færni í að setja upp hylki í brunavarnarkerfi sem eru ætluð undir flúoraðar
gróðurhúsalofttegundir

V

8.

Þekking á réttum aðferðum við að flytja þrýstihylki sem innihalda flúoraðar
gróðurhúsalofttegundir

B

9.

Færni í að athuga kerfisskrár áður en leitað er að leka og ganga úr skugga um hvaða
upplýsingar skipta máli varðandi hvers kyns ítrekuð atvik eða vandamálasvæði sem gefa þarf
gaum

B

10.

Færni í að framkvæma sjónrænt og handvirkt lekaeftirlit á kerfinu í samræmi við reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1497/2007 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 staðbundin brunavarnarkerfi sem innihalda tilteknar flúoraðar gróðurhúsalofttegundir
(1 )

V

11.

Þekking á umhverfisvænum aðferðum við endurheimt flúoraðra gróðurhúsalofttegunda úr
brunavarnarkerfum og áfyllingu slíkra kerfa

B

(1 )
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