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FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2015/2065 

frá 17. nóvember 2015 

um ákvörðun, samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 517/2014, á sniði fyrir 

tilkynningar um menntunar- og vottunaráætlanir aðildarríkjanna (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 517/2014 frá 16. apríl 2014 um flúoraðar gróðurhúsalofttegundir 

og um niðurfellingu reglugerðar (EB) nr. 842/2006 (1), einkum 13. mgr. 10. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Samræma ætti snið tilkynningarinnar skv. 10. mgr. 10. gr. reglugerðar (ESB) nr. 517/2015 og tilgreina þær mikilvægu 

upplýsingar sem krafist er til þess að unnt sé að sannvotta skírteini eða vottorð sem uppfylla lágmarkskröfurnar og 

skilyrðin fyrir gagnkvæmri viðurkenningu sem sett hafa verið. 

2) Framkvæmdastjórnin hefur uppfært lágmarkskröfur og skilyrði fyrir gagnkvæmri viðurkenningu með því að samþykkja 

framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2067 (2) og framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2015/2066 (3). 

3) Því ætti að fella reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 308/2008 (4) úr gildi. 

4) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit nefndarinnar sem komið var á fót skv.  

24. gr. reglugerðar (ESB) nr. 517/2014. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Aðildarríki skulu nota eftirfarandi snið fyrir tilkynningarnar sem um getur í 10. mgr. 10. gr. reglugerðar (ESB) nr. 517/2014: 

1)  fyrir fastan kæli-, loftræsti- og varmadælubúnað, og kælieiningar í kælibifreiðum og kælivögnum: tilkynningareyðublaðið 

sem mælt er fyrir um í I. viðauka við þessa reglugerð, 

2)  fyrir föst brunavarnarkerfi og slökkvitæki: tilkynningareyðublaðið sem mælt er fyrir um í II. viðauka við þessa reglugerð, 

3)  fyrir rafknúinn rofbúnað: tilkynningareyðublaðið sem mælt er fyrir um í III. viðauka við þessa reglugerð, 

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 301, 18.11.2015, bls. 14. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 161/2019 

frá 14. júní 2019 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) og XX. viðauka (Umhverfismál) við  

EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. ESB L 150, 20.5.2014, bls. 195. 

(2) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2067 frá 17. nóvember 2015 um að setja, samkvæmt reglugerð Evrópu-

þingsins og ráðsins (ESB) nr. 517/2014, lágmarkskröfur og skilyrði fyrir gagnkvæmri viðurkenningu á vottun einstaklinga að því er varðar 

fastan kæli-, loftræsti- og varmadælubúnað, og kælieiningar í kælibifreiðum og kælivögnum sem innihalda flúoraðar gróður-

húsalofttegundir, og á vottun fyrirtækja að því er varðar fastan kæli-, loftræsti- og varmadælubúnað sem inniheldur flúoraðar gróður-

húsalofttegundir (Stjtíð. ESB L 301, 18.11.2015, bls. 28). 

(3) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2066 frá 17. nóvember 2015 um að setja, samkvæmt reglugerð Evrópu-

þingsins og ráðsins (ESB) nr. 517/2014, lágmarkskröfur og skilyrði fyrir gagnkvæmri viðurkenningu á vottun einstaklinga sem annast 

uppsetningu, þjónustu, viðhald, viðgerðir eða úreldingu rafknúins rofbúnaðar sem inniheldur flúoraðar gróðurhúsalofttegundir eða sem 

endurheimta flúoraðar gróðurhúsalofttegundir úr föstum rafknúnum rofbúnaði (Stjtíð. ESB L 301, 18.11.2015, bls. 22). 

(4) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 308/2008 frá 2. apríl 2008 um ákvörðun, samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 

(EB) nr. 842/2006, á sniði fyrir tilkynningar um menntunar- og vottunaráætlanir aðildarríkjanna (Stjtíð ESB L 92, 3.4.2008, bls. 28). 
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4)  fyrir búnað sem inniheldur leysa sem í eru flúoraðar gróðurhúsalofttegundir: tilkynningareyðublaðið sem mælt er fyrir um í 

IV. viðauka við þessa reglugerð, 

5)  fyrir loftræstikerfi í vélknúnum ökutækjum: tilkynningareyðublaðið sem mælt er fyrir um í V. viðauka við þessa reglugerð. 

2. gr. 

Reglugerð (EB) nr. 308/2008 er felld úr gildi. 

Líta ber á tilvísanir í niðurfelldu reglugerðina sem tilvísanir í þessa reglugerð og skulu þær lesnar með hliðsjón af samsvörun-

artöflunni í VI. viðauka. 

3. gr. 

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 17. nóvember 2015. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

 Jean-Claude JUNCKER 

 forseti. 

 _____   
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I. VIÐAUKI 

FASTUR KÆLI-, LOFTRÆSTI- OG VARMADÆLUBÚNAÐUR OG KÆLIEININGAR Í KÆLIBIFREIÐUM OG 

KÆLIVÖGNUM 

TILKYNNING 

UM AÐ AÐILDARRÍKIN FASTSETJI EÐA AÐLAGI MENNTUNAR- OG VOTTUNARKRÖFUR FYRIR FYRIRTÆKI 

OG EINSTAKLINGA SEM STUNDA STARFSEMI SEM FELLUR UNDIR 1. MGR. 10. GR. REGLUGERÐAR (ESB) 

NR. 517/2014 UM FLÚORAÐAR GRÓÐURHÚSALOFTTEGUNDIR 

ALMENNAR UPPLÝSINGAR 

a)  Aðildarríki  

b)  Tilkynningaryfirvald  

c)  Tilkynningardagur  

A-hluti — Einstaklingar 

Eftirfarandi vottunarkerfi fyrir einstaklinga sem annast uppsetningu, viðgerðir, viðhald, þjónustu, úreldingu eða eftirlit með 

leka að því er varðar fastan kæli-, loftræsti- og varmadælubúnað, og kælieiningar í kælibifreiðum og kælivögnum, sem 

innihalda flúoraðar gróðurhúsalofttegundir, eða endurheimt þessara lofttegunda úr slíkum búnaði, uppfylla lágmarkskröfurnar 

og skilyrðin fyrir gagnkvæmri viðurkenningu sem sett eru fram í 4. og 10. gr. framkvæmdarreglugerðar framkvæmda-

stjórnarinnar (ESB) 2015/2067 (1). 

Titill skírteinis 
Flokkur 

(I, II, III og/eða IV) 
Vottunaraðili fyrir einstaklinga (heiti og samskiptaupplýsingar) 

   

   

   

  [...] 

B-hluti — Fyrirtæki 

Eftirfarandi vottunarkerfi fyrir fyrirtæki sem annast uppsetningu, viðgerðir, viðhald, þjónustu eða úreldingu að því er varðar 

fastan kæli-, loftræsti- og varmadælubúnað, sem inniheldur flúoraðar gróðurhúsalofttegundir, uppfylla lágmarkskröfurnar og 

skilyrðin fyrir gagnkvæmri viðurkenningu sem sett eru fram í 6. og 10. gr. framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2015/2067. 

Titill skírteinis Vottunaraðili fyrir fyrirtæki (heiti og samskiptaupplýsingar) 

  

  

  

 [...] 
  

  

(1) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2067 frá 17. nóvember 2015 um að setja, samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins 

og ráðsins (ESB) nr. 517/2014, lágmarkskröfur og skilyrði fyrir gagnkvæmri viðurkenningu á vottun einstaklinga að því er varðar fastan kæli-, 

loftræsti- og varmadælubúnað, og kælieiningar í kælibifreiðum og kælivögnum sem innihalda flúoraðar gróðurhúsalofttegundir, og á vottun 

fyrirtækja að því er varðar fastan kæli-, loftræsti- og varmadælubúnað sem inniheldur flúoraðar gróðurhúsalofttegundir (Stjtíð. ESB L 301, 

18.11.2015, bls. 28). 
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II. VIÐAUKI 

FASTUR BRUNAVARNARBÚNAÐUR 

TILKYNNING 

UM AÐ AÐILDARRÍKIN FASTSETJI/AÐLAGI MENNTUNAR- OG VOTTUNARKRÖFUR FYRIR FYRIRTÆKI OG 

EINSTAKLINGA SEM STUNDA STARFSEMI SEM FELLUR UNDIR 1. MGR. 10. GR. REGLUGERÐAR (ESB) 

NR. 517/2014 UM FLÚORAÐAR GRÓÐURHÚSALOFTTEGUNDIR 

ALMENNAR UPPLÝSINGAR 

a)  Aðildarríki  

b)  Tilkynningaryfirvald  

c)  Tilkynningardagur  

A-hluti — Einstaklingar 

Eftirfarandi vottunarkerfi fyrir einstaklinga sem annast uppsetningu, viðgerðir, viðhald, þjónustu, úreldingu eða eftirlit með 

leka að því er varðar fastan brunavarnarbúnað, sem inniheldur flúoraðar gróðurhúsalofttegundir, eða endurheimt þessara 

lofttegunda úr föstum brunavarnarbúnaði, uppfylla lágmarkskröfurnar og skilyrðin fyrir gagnkvæmri viðurkenningu sem sett 

eru fram í 5. og 13. gr. reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 304/2008 (1). 

Titill skírteinis Vottunaraðili fyrir fyrirtæki (heiti og samskiptaupplýsingar) 

  

  

  

 [...] 

B-hluti — Fyrirtæki 

Eftirfarandi vottunarkerfi fyrir fyrirtæki sem annast uppsetningu, viðgerðir, viðhald, þjónustu eða úreldingu að því er varðar 

fastan brunavarnarbúnað, sem inniheldur flúoraðar gróðurhúsalofttegundir, uppfylla lágmarkskröfurnar og skilyrðin fyrir 

gagnkvæmri viðurkenningu sem sett eru fram í 8. og 13. gr. reglugerðar (EB) nr. 304/2008. 

Titill skírteinis Vottunaraðili fyrir fyrirtæki (heiti og samskiptaupplýsingar) 

  

  

  

 [...] 
  

  

(1) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 304/2008 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 föst 

brunavarnarkerfi og slökkvitæki sem innihalda tilteknar flúraðar gróðurhúsalofttegundir (Stjtíð. ESB L 92, 3.4.2008, bls. 12). 
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III. VIÐAUKI 

RAFKNÚINN ROFBÚNAÐUR 

TILKYNNING 

UM AÐ AÐILDARRÍKIN FASTSETJI/AÐLAGI MENNTUNAR- OG VOTTUNARKRÖFUR FYRIR EINSTAKLINGA 

SEM STUNDA STARFSEMI SEM FELLUR UNDIR 1. MGR. 10. GR. REGLUGERÐAR (ESB) NR. 517/2014 UM 

FLÚORAÐAR GRÓÐURHÚSALOFTTEGUNDIR 

ALMENNAR UPPLÝSINGAR 

a)  Aðildarríki  

b)  Tilkynningaryfirvald  

c)  Tilkynningardagur  

Eftirfarandi vottunarkerfi fyrir einstaklinga sem annast uppsetningu, viðgerðir, viðhald, þjónustu eða úreldingu að því er 

varðar rafknúinn rofbúnað, sem inniheldur flúoraðar gróðurhúsalofttegundir, eða endurheimt þessara flúoruðu lofttegunda úr 

föstum rafknúnum rofbúnaði, uppfylla lágmarkskröfurnar og skilyrðin fyrir gagnkvæmri viðurkenningu sem sett eru fram í  

3. og 7. gr. framkvæmdarreglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2066 (1). 

Titill skírteinis Vottunaraðili fyrir fyrirtæki (heiti og samskiptaupplýsingar) 

  

  

  

 [...] 
  

  

(1) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2066 frá 17. nóvember 2015 um að setja, samkvæmt reglugerð Evrópu-

þingsins og ráðsins (ESB) nr. 517/2014, lágmarkskröfur og skilyrði fyrir gagnkvæmri viðurkenningu á vottun einstaklinga sem annast 

uppsetningu, þjónustu, viðhald, viðgerðir eða úreldingu rafknúins rofbúnaðar sem inniheldur flúoraðar gróðurhúsalofttegundir eða sem 

endurheimta flúoraðar gróðurhúsalofttegundir úr föstum rafknúnum rofbúnaði (Stjtíð. ESB L 301, 18.11.2015, bls. 22). 
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IV. VIÐAUKI 

BÚNAÐUR SEM INNIHELDUR LEYSA SEM Í ERU FLÚORAÐAR GRÓÐURHÚSALOFTTEGUNDIR 

TILKYNNING 

UM AÐ AÐILDARRÍKIN FASTSETJI/AÐLAGI MENNTUNAR- OG VOTTUNARKRÖFUR FYRIR EINSTAKLINGA 

SEM STUNDA STARFSEMI SEM FELLUR UNDIR 1. MGR. 10. GR. REGLUGERÐAR (ESB) NR. 517/2014 UM 

FLÚORAÐAR GRÓÐURHÚSALOFTTEGUNDIR 

ALMENNAR UPPLÝSINGAR 

a)  Aðildarríki  

b)  Tilkynningaryfirvald  

c)  Tilkynningardagur  

Eftirfarandi vottunarkerfi fyrir einstaklinga sem annast endurheimt leysa, sem í eru flúoraðar gróðurhúsalofttegundir, úr búnaði 

uppfylla lágmarkskröfurnar og skilyrðin fyrir gagnkvæmri viðurkenningu sem sett eru fram í 3. og 7. gr. reglugerðar fram-

kvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 306/2008 (1). 

Titill skírteinis Vottunaraðili fyrir fyrirtæki (heiti og samskiptaupplýsingar) 

  

  

  

 [...] 
  

  

(1) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 306/2008 frá 2. apríl 2008 um að setja, samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 

nr. 842/2006, lágmarkskröfur og skilyrði fyrir gagnkvæmri viðurkenningu á vottun starfsfólks sem endurheimtir tiltekna leysa, sem í eru 

flúraðar gróðurhúsalofttegundir, úr búnaði (Stjtíð. ESB L 92, 3.4.2008, bls. 21). 
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V. VIÐAUKI 

LOFTRÆSTIKERFI Í VÉLKNÚNUM ÖKUTÆKJUM 

TILKYNNING 

UM AÐ AÐILDARRÍKIN FASTSETJI/AÐLAGI MENNTUNAR- OG HÆFISKRÖFUR FYRIR EINSTAKLINGA SEM 

STUNDA STARFSEMI SEM FELLUR UNDIR 1. MGR. 10. GR. REGLUGERÐAR (ESB) NR. 517/2014 UM 

FLÚORAÐAR GRÓÐURHÚSALOFTTEGUNDIR 

ALMENNAR UPPLÝSINGAR 

a)  Aðildarríki  

b)  Tilkynningaryfirvald  

c)  Tilkynningardagur  

Eftirfarandi þjálfunaráætlun eða -áætlanir fyrir einstaklinga sem annast endurheimt flúoraðra gróðurhúsalofttegunda úr 

loftræstibúnaði í vélknúnum ökutækjum uppfylla lágmarkskröfurnar og skilyrðin fyrir gagnkvæmri viðurkenningu sem sett eru 

fram í 1. mgr. 2. gr. og 5. gr. reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 307/2008 (1). 

Titill vottorðs Aðili sem gefur út vottorð fyrir einstaklinga (heiti og samskiptaupplýsingar) 

  

  

  

 [...] 
  

  

(1) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 307/2008 frá 2. apríl 2008 um að setja, samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 

nr. 842/2006, lágmarkskröfur um menntunaráætlanir og skilyrði fyrir gagnkvæmri viðurkenningu á staðfestingum vegna þjálfunar 

starfsfólks að því er varðar loftræstikerfi í tilteknum, vélknúnum ökutækjum sem innihalda tilteknar, flúoraðar gróðurhúsalofttegundir 

(Stjtíð. ESB L 92, 3.4.2008, bls. 25). 
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VI. VIÐAUKI 

Samsvörunartafla 

Reglugerð (EB) nr. 308/2008 Þessi reglugerð 

1. gr. 1. gr. 

— 2. gr. 

2. gr. 3. gr. 

I. viðauki I. viðauki 

II. viðauki II. viðauki 

III. viðauki III. viðauki 

IV. viðauki IV. viðauki 

V. viðauki V. viðauki 

— VI. viðauki 

 


