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РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/2065 НА КОМИСИЯТА
от 17 ноември 2015 година
за установяване, съгласно Регламент (ЕС) № 517/2014 на Европейския парламент и на Съвета, на
формàта на уведомленията за програмите на държавите членки за обучение и сертифициране
(текст от значение за ЕИП)
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,
като взе предвид Регламент (ЕС) № 517/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за флуорсъдър
жащите парникови газове и за отмяна на Регламент (ЕО) № 842/2006 (1), и по-специално член 10, параграф 13 от него,
като има предвид, че:
(1)

Форматът на уведомлението съгласно член 10, параграф 10 от Регламент (ЕС) № 517/2014 следва да бъде
хармонизиран, като се посочи съществената информация, необходима за установяване на автентичността на даден
сертификат или атестат, съответстващ на минималните изисквания и на условията за взаимно признаване, които са
били установени.

(2)

Комисията актуализира минималните изисквания и условия за взаимно признаване посредством приемането на
Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2067 на Комисията (2) и Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2066 на
Комисията (3).

(3)

Поради това е необходимо Регламент (ЕО) № 308/2008 (4) да бъде отменен.

(4)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета, създаден съгласно
член 24 от Регламент (ЕС) № 517/2014,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
Държавите членки следва да използват следните формуляри за уведомленията, посочени в член 10, параграф 10 от
Регламент (ЕС) № 517/2014:
(1) за стационарно хладилно, климатично и термопомпено оборудване и хладилни устройства на хладилни камиони и
ремаркета — уведомителния формуляр, посочен в приложение I към настоящия регламент;
(2) за стационарни противопожарни системи и пожарогасители — уведомителния формуляр, посочен в приложение II
към настоящия регламент;
(3) за комутационна апаратура за високо напрежение — уведомителния формуляр, посочен в приложение III към
настоящия регламент;
(1) ОВ L 150, 20.5.2014 г., стр. 195.
(2) Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2067 на Комисията от 17 ноември 2015 г. за установяване, съгласно Регламент (ЕС) № 517/2014 на
Европейския парламент и на Съвета, на минимални изисквания и на условия за взаимно признаване на сертифицирането на физически
лица по отношение на стационарно хладилно, климатично и термопомпено оборудване и хладилни устройства на хладилни камиони и
ремаркета, съдържащи флуорсъдържащи парникови газове, както и за сертифицирането на дружества по отношение на стационарно
хладилно, климатично и термопомпено оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове (вж. страница 28 от настоящия брой
на Официален вестник).
(3) Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2066 на Комисията от 17 ноември 2015 г. за установяване, съгласно Регламент (ЕС) № 517/2014 на
Европейския парламент и на Съвета, на минимални изисквания и на условия за взаимно признаване на сертифицирането на физически
лица, извършващи монтаж, сервизно обслужване, поддръжка, ремонт или извеждане от експлоатация на електрическа комутационна
апаратура, съдържаща флуорсъдържащи парникови газове, или събиране и съхраняване на флуорсъдържащи парникови газове от
стационарна електрическа комутационна апаратура (вж. страница 22 от настоящия брой на Официален вестник).
4
( ) Регламент (ЕО) № 308/2008 на Комисията от 2 април 2008 г. за установяване, съгласно Регламент (ЕО) № 842/2006 на Европейския
парламент и на Съвета, на формата на уведомленията за програмите на държавите членки за обучение и сертифициране (ОВ L 92,
3.4.2008 г., стр. 28).

18.11.2015 г.

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 301/15

(4) за оборудване, съдържащо разтворители на основата на флуорсъдържащи парникови газове — уведомителния
формуляр, посочен в приложение IV към настоящия регламент;
(5) за климатични системи в моторни превозни средства — уведомителния формуляр, посочен в приложение V към
настоящия регламент.
Член 2
Регламент (ЕО) № 308/2008 се отменя.
Позоваванията на отменения регламент се считат за позовавания на настоящия регламент и се четат съгласно таблицата на
съответствието в приложение VI.
Член 3
Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на
Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави
членки.
Съставено в Брюксел на 17 ноември 2015 година.
За Комисията
Председател
Jean-Claude JUNCKER
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ПРИЛОЖЕНИЕ I
СТАЦИОНАРНО

ХЛАДИЛНО, КЛИМАТИЧНО И ТЕРМОПОМПЕНО ОБОРУДВАНЕ
УСТРОЙСТВА НА ХЛАДИЛНИ КАМИОНИ И РЕМАРКЕТА

И

ХЛАДИЛНИ

УВЕДОМЛЕНИЕ
ЗА УСТАНОВЯВАНЕ ИЛИ ПРЕРАБОТКА ОТ ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ НА ТЕХНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА
ОБУЧЕНИЕ И СЕРТИФИЦИРАНЕ НА ДРУЖЕСТВА И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, УЧАСТВАЩИ В ДЕЙНОСТИ,
ПОПАДАЩИ В ОБХВАТА НА ЧЛЕН 10, ПАРАГРАФ 1 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 517/2014 ОТНОСНО ФЛУОР
СЪДЪРЖАЩИ ПАРНИКОВИ ГАЗОВЕ
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

а) Държава членка
б) Уведомяващ орган
в) Дата на уведомлението
Част А — Физически лица
Следните системи за сертифициране на физически лица, участващи в монтирането, ремонта, поддръжката,
сервизното обслужване, извеждането от експлоатация или проверката за течове на стационарно хладилно, климатично
и термопомпено оборудване и хладилни устройства на хладилни камиони и ремаркета, съдържащи флуорсъдържащи
парникови газове, или в събирането и съхраняването на такива газове от посоченото оборудване, удовлетворяват
минималните изисквания и условията за взаимно признаване, определени в членове 4 и 10 от Регламент за изпълнение
(ЕС) 2015/2067 на Комисията (1).
Наименование на серти
фиката

Категория
(I, II, III и/или IV)

Орган за сертифициране на физически лица (наименование и данни за
контакт)

[…]
Част Б — Дружества
Следните системи за сертифициране на дружества, участващи в монтирането, ремонта, поддръжката, сервизното
обслужване или извеждането от експлоатация на стационарно хладилно, климатично и термопомпено оборудване,
съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, удовлетворяват минималните изисквания и условията за взаимно
признаване, определени в членове 6 и 10 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2067.
Наименование на серти
фиката

Орган за сертифициране на дружества (наименование и данни за контакт)

[…]

(1) Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2067 на Комисията от 17 ноември 2015 г. за установяване, съгласно Регламент (ЕС) № 517/2014 на
Европейския парламент и на Съвета, на минимални изисквания и на условия за взаимно признаване на сертифицирането на физически
лица по отношение на стационарно хладилно, климатично и термопомпено оборудване и хладилни устройства на хладилни камиони и
ремаркета, съдържащи флуорсъдържащи парникови газове, както и за сертифицирането на дружества по отношение на стационарно
хладилно, климатично и термопомпено оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове (ОВ L 301, 18.11.2015 г., стр. 28).
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ПРИЛОЖЕНИЕ II
СТАЦИОНАРНО ПРОТИВОПОЖАРНО ОБОРУДВАНЕ
УВЕДОМЛЕНИЕ
ЗА УСТАНОВЯВАНЕ/ПРЕРАБОТКА ОТ ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ НА ТЕХНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ И
СЕРТИФИЦИРАНЕ НА ДРУЖЕСТВА И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, УЧАСТВАЩИ В ДЕЙНОСТИ, ПОПАДАЩИ В
ОБХВАТА НА ЧЛЕН 10, ПАРАГРАФ 1 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 517/2014 ОТНОСНО ФЛУОРСЪДЪРЖАЩИ
ПАРНИКОВИ ГАЗОВЕ
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

а) Държава членка
б) Уведомяващ орган
в) Дата на уведомлението
Част А — Физически лица
Следните системи за сертифициране на физически лица, участващи в монтирането, ремонта, поддръжката,
сервизното обслужване, извеждането от експлоатация или проверката за течове на стационарно противопожарно
оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, или в събирането и съхраняването на такива газове от
стационарно противопожарно оборудване, удовлетворяват минималните изисквания и условията за взаимно признаване,
определени в членове 5 и 13 от Регламент (ЕО) № 304/2008 на Комисията (1).
Наименование на серти
фиката

Орган за сертифициране на физически лица (наименование и данни за контакт)

[…]
Част Б — Дружества
Следните системи за сертифициране на дружества, участващи в монтирането, ремонта, поддръжката, сервизното
обслужване или извеждането от експлоатация на стационарно противопожарно оборудване, съдържащо флуорсъдържащи
парникови газове, удовлетворяват минималните изисквания и условията за взаимно признаване, определени в членове 8
и 13 от Регламент (ЕО) № 304/2008.
Наименование на серти
фиката

Орган за сертифициране на дружества (наименование и данни за контакт)

[…]

(1) Регламент (ЕО) № 304/2008 на Комисията от 2 април 2008 г. за установяване, в съответствие с Регламент (ЕО) № 842/2006 на
Европейския парламент и на Съвета, на минимални изисквания и на условията за взаимно признаване на сертифицирането на търговски
дружества и служители по отношение на стационарните противопожарни системи и пожарогасители, съдържащи някои флуорирани
парникови газове (ОВ L 92, 3.4.2008 г., стр. 12).
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ПРИЛОЖЕНИЕ III
ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМУТАЦИОННА АПАРАТУРА
УВЕДОМЛЕНИЕ
ЗА УСТАНОВЯВАНЕ/ПРЕРАБОТКА ОТ ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ НА ТЕХНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ И
СЕРТИФИЦИРАНЕ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, УЧАСТВАЩИ В ДЕЙНОСТИ, ПОПАДАЩИ В ОБХВАТА НА
ЧЛЕН 10, ПАРАГРАФ 1 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 517/2014 ОТНОСНО ФЛУОРСЪДЪРЖАЩИ ПАРНИКОВИ
ГАЗОВЕ
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

а) Държава членка
б) Уведомяващ орган
в) Дата на уведомлението
Следните системи за сертифициране на физически лица, извършващи монтаж, ремонт, поддръжка, сервизно обслужване
или извеждане от експлоатация на електрическа комутационна апаратура, съдържаща флуорсъдържащи парникови газове,
или извършващи събиране и съхраняване на флуорсъдържащи парникови газове от стационарна електрическа
комутационна апаратура, удовлетворяват минималните изисквания и условията за взаимно признаване, определени в
членове 3 и 7 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2066 на Комисията (1).
Наименование на серти
фиката

Орган за сертифициране на физически лица (наименование и данни за контакт)

[…]

(1) Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2066 на Комисията от 17 ноември 2015 г. за установяване, съгласно Регламент (ЕС) № 517/2014 на
Европейския парламент и на Съвета, на минимални изисквания и на условия за взаимно признаване на сертифицирането на физически
лица, извършващи монтаж, сервизно обслужване, поддръжка, ремонт или извеждане от експлоатация на електрическа комутационна
апаратура, съдържаща флуорсъдържащи парникови газове, или събиране и съхраняване на флуорсъдържащи парникови газове от
стационарна електрическа комутационна апаратура (ОВ L 301, 18.11.2015 г., стр. 22).
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ПРИЛОЖЕНИЕ IV
ОБОРУДВАНЕ, СЪДЪРЖАЩО РАЗТВОРИТЕЛИ НА ОСНОВАТА НА ФЛУОРСЪДЪРЖАЩИ ПАРНИКОВИ
ГАЗОВЕ
УВЕДОМЛЕНИЕ
ЗА УСТАНОВЯВАНЕ/ПРЕРАБОТКА ОТ ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ НА ТЕХНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ И
СЕРТИФИЦИРАНЕ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, УЧАСТВАЩИ В ДЕЙНОСТИ, ПОПАДАЩИ В ОБХВАТА НА
ЧЛЕН 10, ПАРАГРАФ 1 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 517/2014 ОТНОСНО ФЛУОРСЪДЪРЖАЩИ ПАРНИКОВИ
ГАЗОВЕ
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

а) Държава членка
б) Уведомяващ орган
в) Дата на уведомлението
Следните системи за сертифициране на физически лица, участващи в събирането и съхраняването на разтворители на
основата на флуорсъдържащи парникови газове от оборудване, удовлетворяват минималните изисквания и условията за
взаимно признаване, определени в членове 3 и 7 от Регламент (ЕО) № 306/2008 (1).
Наименование на серти
фиката

Орган за сертифициране на физически лица (наименование и данни за контакт)

[…]

(1) Регламент (ЕО) № 306/2008 на Комисията от 2 април 2008 г. за установяване, в съответствие с Регламент (ЕО) № 842/2006 на
Европейския парламент и на Съвета, на минимални изисквания и условия за взаимно признаване на сертифицирането на служители,
извършващи извличане от съоръжения на някои разтворители на базата на флуорирани парникови газове (ОВ L 92, 3.4.2008 г., стр. 21).
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ПРИЛОЖЕНИЕ V
КЛИМАТИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА
УВЕДОМЛЕНИЕ
ЗА УСТАНОВЯВАНЕ/ПРЕРАБОТКА ОТ ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ НА ТЕХНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ И
КВАЛИФИКАЦИЯ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, УЧАСТВАЩИ В ДЕЙНОСТИ, ПОПАДАЩИ В ОБХВАТА НА
ЧЛЕН 10, ПАРАГРАФ 1 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 517/2014 ОТНОСНО ФЛУОРСЪДЪРЖАЩИ ПАРНИКОВИ
ГАЗОВЕ
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

а) Държава членка
б) Уведомяващ орган
в) Дата на уведомлението
Следните програми за обучение на физически лица, участващи в събирането и съхраняването на флуорсъдържащи
парникови газове от климатични инсталации на моторни превозни средства, удовлетворяват минималните изисквания и
условията за взаимно признаване, определени в член 2, параграф 1 и член 5 от Регламент (ЕО) № 307/2008 (1).
Наименование на
атестата

Орган за атестиране на физически лица (наименование и данни за контакт)

[…]

(1) Регламент (ЕО) № 307/2008 на Комисията от 2 април 2008 г. за установяване, в съответствие с Регламент (ЕО) № 842/2006 на
Европейския парламент и на Съвета, на минимални изисквания за програми за обучение и на условия за взаимно признаване на атестати за
обучение на служители по отношение на климатичните инсталации на някои моторни превозни средства, съдържащи някои флуорирани
парникови газове (ОВ L 92, 3.4.2008 г., стр. 25).
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ПРИЛОЖЕНИЕ VI

Таблица на съответствието

Регламент (ЕО) № 308/2008

Настоящ регламент

Член 1

Член 1

—

Член 2

Член 2

Член 3

Приложение I

Приложение I

Приложение II

Приложение II

Приложение III

Приложение III

Приложение IV

Приложение IV

Приложение V

Приложение V

—

Приложение VI

