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PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/2065
оd 17. studenoga 2015.
o utvrđivanju, u skladu s Uredbom (EU) br. 517/2014 Europskog parlamenta i Vijeća, formata
kojim se države članice koriste za obavješćivanje o svojim programima osposobljavanja i
certifikacije
(Tekst značajan za EGP)
EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,
uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 517/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o fluoriranim
stakleničkim plinovima i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 842/2006 (1), a posebno njezin članak 10. stavak 13.,
budući da:
(1)

Format obavijesti u skladu s člankom 10. stavkom 10. Uredbe (EU) br. 517/2014 treba uskladiti tako da se u
njemu navode bitne informacije koje su potrebne kako bi se omogućilo ovjeru certifikata ili potvrde u skladu s
minimalnim utvrđenim zahtjevima i uvjetima za uzajamno priznavanje.

(2)

Komisija je ažurirala minimalne zahtjeve i uvjete za uzajamno priznavanje donošenjem Provedbene uredbe
Komisije (EU) 2015/2067 (2) i Provedbene uredbe Komisije (EU) 2015/2066 (3).

(3)

Uredbu Komisije (EZ) br. 308/2008 (4) potrebno je stoga staviti izvan snage.

(4)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Odbora osnovanog člankom 24. Uredbe (EU)
br. 517/2014,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.
Za obavješćivanje iz članka 10. stavka 10. Uredbe (EU) br. 517/2014 države članice upotrebljavaju sljedeće obrasce:
1. za nepokretnu rashladnu i klimatizacijsku opremu i dizalice topline te rashladne jedinice kamiona hladnjača i
prikolica hladnjača, obrazac za obavješćivanje utvrđen u Prilogu I. ovoj Uredbi;
2. za nepokretne protupožarne sustave i vatrogasne aparate, obrazac za obavješćivanje utvrđen u Prilogu II. ovoj Uredbi;
3. za električne rasklopne uređaje, obrazac za obavješćivanje utvrđen u Prilogu III. ovoj Uredbi;
(1) SL L 150, 20.5.2014., str. 195.
(2) Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/2067 od 17. studenoga 2015. o utvrđivanju, u skladu s Uredbom (EU) br. 517/2014 Europskog
parlamenta i Vijeća, minimalnih zahtjeva i uvjeta za uzajamno priznavanje certifikacije fizičkih osoba u pogledu nepokretne rashladne i
klimatizacijske opreme i dizalica topline koji sadržavaju fluorirane stakleničke plinove te rashladnih jedinica kamiona hladnjača i
prikolica hladnjača, koji sadržavaju fluorirane stakleničke plinove, te certifikacije poduzeća u pogledu nepokretne rashladne i klimatiza
cijske opreme i dizalica topline, koji sadržavaju fluorirane stakleničke plinove (vidjeti str. 28. ovog Službenog lista).
(3) Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/2066 od 17. studenoga 2015. o utvrđivanju, u skladu s Uredbom (EU) br. 517/2014 Europskog
parlamenta i Vijeća, minimalnih zahtjeva i uvjeta za uzajamno priznavanje certifikacije fizičkih osoba koje obavljaju ugradnju,
servisiranje, održavanje, popravak ili stavljanje izvan pogona električnih rasklopnih uređaja, ili prikupljanje fluoriranih stakleničkih
plinova iz nepokretnih električnih rasklopnih uređaja (vidjeti str. 22. ovog Službenog lista).
(4) Uredba Komisije (EZ) br. 308/2008 od 2. travnja 2008. o utvrđivanju, u skladu s Uredbom (EZ) br. 842/2006 Europskog parlamenta i
Vijeća, formata koji države članice koriste za obavješćivanje o svojim programima osposobljavanja i certifikacije (SL L 92, 3.4.2008.,
str. 28.).
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4. za opremu koja sadržava otapala na bazi fluoriranih stakleničkih plinova, obrazac za obavješćivanje utvrđen u
Prilogu IV. ovoj Uredbi;
5. za klimatizacijske sustave u motornim vozilima, obrazac za obavješćivanje utvrđen u Prilogu V. ovoj Uredbi.
Članak 2.
Uredba (EZ) br. 308/2008 stavlja se izvan snage.
Upućivanja na Uredbu stavljenu izvan snage smatraju se upućivanjima na ovu Uredbu i tumače se u skladu s korela
cijskom tablicom u Prilogu VI.
Članak 3.
Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.
Sastavljeno u Bruxellesu 17. studenoga 2015.
Za Komisiju
Predsjednik
Jean-Claude JUNCKER
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PRILOG I.
NEPOKRETNA RASHLADNA I KLIMATIZACIJSKA OPREMA TE RASHLADNE JEDINICE KAMIONA
HLADNJAČA I PRIKOLICA HLADNJAČA
OBAVIJEST
KOJOM DRŽAVE ČLANICE UTVRĐUJU ILI PRILAGOĐAVAJU SVOJE ZAHTJEVE ZA OSPOSOBLJAVANJE
I CERTIFIKACIJU PODUZEĆA I OSOBA KOJI SUDJELUJU U AKTIVNOSTIMA OBUHVAĆENIMA
ČLANKOM 10. STAVKOM 1. UREDBE (EU) br. 517/2014 O FLUORIRANIM STAKLENIČKIM PLINOVIMA
OPĆE INFORMACIJE

(a) Država članica
(b) Tijelo koje dostavlja obavijest
(c) Datum obavijesti
Dio A – Fizičke osobe
Sljedećim sustavom (sustavima) certifikacije fizičkih osoba koje sudjeluju u ugradnji, popravku, održavanju, servisiranju,
stavljanju izvan pogona ili provjeri nepropusnosti nepokretne rashladne i klimatizacijske opreme i dizalica topline te
rashladnih jedinica kamiona hladnjača i prikolica hladnjača, koji sadržavaju fluorirane stakleničke plinove, ili u
prikupljanju tih plinova iz takve opreme, ispunjuju se minimalni zahtjevi i uvjeti uzajamnog priznavanja utvrđeni u
člancima 4. i 10. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2015/2067 (1).
Naziv certifikata

Kategorija
(I, II, III i/ili IV)

Certifikacijsko tijelo za fizičke osobe (naziv i podaci za kontakt)

[…]
Dio B – Poduzeća
Sljedećim sustavom (sustavima) certifikacije poduzeća koja sudjeluju u ugradnji, popravku, održavanju, servisiranju ili
stavljanju izvan pogona nepokretne rashladne i klimatizacijske opreme i dizalica topline, koji sadržavaju fluorirane
stakleničke plinove, ispunjuju se minimalni zahtjevi i uvjeti uzajamnog priznavanja utvrđeni u člancima 6. i 10.
Provedbene uredbe (EU) 2015/2067.
Naziv certifikata

Certifikacijsko tijelo za poduzeća (naziv i podaci za kontakt)

[…]

(1) Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/2067 od 17. studenoga 2015. o utvrđivanju, u skladu s Uredbom (EU) br. 517/2014 Europskog
parlamenta i Vijeća, minimalnih zahtjeva i uvjeta za uzajamno priznavanje certifikacije fizičkih osoba u pogledu nepokretne rashladne i
klimatizacijske opreme i dizalica topline koji sadržavaju fluorirane stakleničke plinove te rashladnih jedinica kamiona hladnjača i
prikolica hladnjača, koji sadržavaju fluorirane stakleničke plinove, kao certifikacije poduzeća u pogledu nepokretne rashladne i klimati
zacijske opreme i dizalica topline, koji sadržavaju fluorirane stakleničke plinove (SL L 301, 18.11.2015., str. 28.).
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PRILOG II.
NEPOKRETNA PROTUPOŽARNA OPREMA
OBAVIJEST
KOJOM DRŽAVE ČLANICE UTVRĐUJU/PRILAGOĐAVAJU SVOJE ZAHTJEVE ZA OSPOSOBLJAVANJE
I CERTIFIKACIJU PODUZEĆA I OSOBA KOJI SUDJELUJU U AKTIVNOSTIMA OBUHVAĆENIMA
ČLANKOM 10. STAVKOM 1. UREDBE (EU) br. 517/2014 O FLUORIRANIM STAKLENIČKIM PLINOVIMA
OPĆE INFORMACIJE

(a) Država članica
(b) Tijelo koje dostavlja obavijest
(c) Datum obavijesti
Dio A – Fizičke osobe
Sljedećim sustavom (sustavima) certifikacije fizičkih osoba koja sudjeluju u ugradnji, popravku, održavanju, servisiranju,
stavljanju izvan pogona ili provjeri nepropusnosti nepokretne protupožarne opreme koja sadržava fluorirane stakleničke
plinove, ili u prikupljanju tih plinova iz takve protupožarne opreme, ispunjuju se minimalni zahtjevi i uvjeti uzajamnog
priznavanja utvrđeni u člancima 5. i 13. Uredbe Komisije (EZ) br. 304/2008 (1).
Naziv certifikata

Certifikacijsko tijelo za fizičke osobe (naziv i podaci za kontakt)

[…]
Dio B – Poduzeća
Sljedećim sustavom (sustavima) certifikacije poduzeća koja sudjeluju u ugradnji, popravku, održavanju, servisiranju ili
stavljanju izvan pogona nepokretne protupožarne opreme koja sadržava fluorirane stakleničke plinove, ispunjuju se
minimalni zahtjevi i uvjeti uzajamnog priznavanja utvrđeni u člancima 8. i 13. Uredbe (EZ) br. 304/2008.
Naziv certifikata

Certifikacijsko tijelo za poduzeća (naziv i podaci za kontakt)

[…]

(1) Uredba Komisije (EZ) br. 304/2008 od 2. travnja 2008. o utvrđivanju, u skladu s Uredbom (EZ) br. 842/2006 Europskog parlamenta i
Vijeća, minimalnih zahtjeva i uvjeta za uzajamno priznavanje certifikacije poduzeća i osoblja u pogledu nepokretnih protupožarnih
sustava i vatrogasnih aparata koji sadrže određene fluorirane stakleničke plinove (SL L 92, 3.4.2008., str. 12.).
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PRILOG III.
ELEKTRIČNI RASKLOPNI UREĐAJI
OBAVIJEST
KOJOM DRŽAVE ČLANICE UTVRĐUJU/PRILAGOĐAVAJU SVOJE ZAHTJEVE ZA OSPOSOBLJAVANJE
I CERTIFIKACIJU FIZIČKIH OSOBA KOJE SUDJELUJU U AKTIVNOSTIMA OBUHVAĆENIMA ČLANKOM 10.
STAVKOM 1. UREDBE (EU) br. 517/2014 O FLUORIRANIM STAKLENIČKIM PLINOVIMA
OPĆE INFORMACIJE

(a) Država članica
(b) Tijelo koje dostavlja obavijest
(c) Datum obavijesti
Sljedećim sustavom (sustavima) certifikacije fizičkih osoba koje obavljaju ugradnju, popravak, održavanje, servisiranje ili
stavljanje izvan pogona električnih rasklopnih uređaja koji sadržavaju fluorirane stakleničke plinove, ili prikupljanje
fluoriranih stakleničkih plinova iz električnih rasklopnih uređaja, ispunjuju se minimalni zahtjevi i uvjeti uzajamnog
priznavanja utvrđeni u člancima 3. i 7. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2015/2066 (1).
Naziv certifikata

Certifikacijsko tijelo za fizičke osobe (naziv i podaci za kontakt)

[…]

(1) Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/2066 od 17. studenoga 2015. o utvrđivanju, u skladu s Uredbom (EU) br. 517/2014 Europskog
parlamenta i Vijeća, minimalnih zahtjeva i uvjeta za uzajamno priznavanje certifikacije fizičkih osoba koje obavljaju ugradnju, popravak,
održavanje, servisiranje ili stavljanje izvan pogona električnih rasklopnih uređaja koji sadržavaju fluorirane stakleničke plinove, ili
prikupljanje fluoriranih stakleničkih plinova iz električnih rasklopnih uređaja (SL L 301, 18.11.2015., str. 22.).
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PRILOG IV.
OPREMA KOJA SADRŽAVA OTAPALA NA BAZI FLUORIRANIH STAKLENIČKIH PLINOVA
OBAVIJEST
KOJOM DRŽAVE ČLANICE UTVRĐUJU/PRILAGOĐAVAJU SVOJE ZAHTJEVE ZA OSPOSOBLJAVANJE
I CERTIFIKACIJU FIZIČKIH OSOBA KOJE SUDJELUJU U AKTIVNOSTIMA OBUHVAĆENIMA ČLANKOM 10.
STAVKOM 1. UREDBE (EU) br. 517/2014 O FLUORIRANIM STAKLENIČKIM PLINOVIMA
OPĆE INFORMACIJE

(a) Država članica
(b) Tijelo koje dostavlja obavijest
(c) Datum obavijesti
Sljedećim sustavom (sustavima) certifikacije fizičkih osoba koje sudjeluju u prikupljanju otapala na bazi fluoriranih
stakleničkih plinova, ispunjuju se minimalni zahtjevi i uvjeti uzajamnog priznavanja utvrđeni u člancima 3. i 7. Uredbe
Komisije (EZ) br. 306/2008 (1).
Naziv certifikata

Certifikacijsko tijelo za fizičke osobe (naziv i podaci za kontakt)

[…]

(1) Uredba Komisije (EZ) br. 306/2008 od 2. travnja 2008. o utvrđivanju, u skladu s Uredbom (EZ) br. 842/2006 Europskog parlamenta i
Vijeća, minimalnih zahtjeva i uvjeta za uzajamno priznavanje certifikacije osoblja koje iz opreme rekuperira otapala na bazi određenih
fluoriranih stakleničkih plinova (SL L 92, 3.4.2008., str. 21.).
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PRILOG V.
KLIMATIZACIJSKI SUSTAVI U MOTORNIM VOZILIMA
OBAVIJEST
KOJOM DRŽAVE ČLANICE UTVRĐUJU/PRILAGOĐAVAJU SVOJE ZAHTJEVE ZA OSPOSOBLJAVANJE
I KVALIFIKACIJU FIZIČKIH OSOBA KOJE SUDJELUJU U AKTIVNOSTIMA OBUHVAĆENIMA ČLANKOM 10.
STAVKOM 1. UREDBE (EU) br. 517/2014 O FLUORIRANIM STAKLENIČKIM PLINOVIMA
OPĆE INFORMACIJE

(a) Država članica
(b) Tijelo koje dostavlja obavijest
(c) Datum obavijesti
Sljedećim sustavom (sustavima) osposobljavanja fizičkih osoba koje sudjeluju u prikupljanju fluoriranih stakleničkih
plinova, ispunjuju se minimalni zahtjevi i uvjeti uzajamnog priznavanja utvrđeni u člancima 2. stavku 1. i članku 5.
Uredbe Komisije (EZ) br. 307/2008 (1).
Naziv potvrde

Certifikacijsko tijelo za fizičke osobe (naziv i podaci za kontakt)

[…]

(1) Uredba Komisije (EZ) br. 307/2008 od 2. travnja 2008. o utvrđivanju, u skladu s Uredbom (EZ) br. 842/2006 Europskog parlamenta i
Vijeća, minimalnih zahtjeva za programe osposobljavanja i uvjeta za uzajamno priznavanje potvrda o osposobljavanju za osoblje u
pogledu klimatizacijskih sustava u određenim motornim vozilima koji sadrže određene fluorirane stakleničke plinove (SL L 92,
3.4.2008., str. 25.).
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PRILOG VI.

Korelacijska tablica

Uredba (EZ) br. 308/2008

Ova Uredba

Članak 1.

Članak 1.

—

Članak 2.

Članak 2.

Članak 3.

Prilog I.

Prilog I.

Prilog II.

Prilog II.

Prilog III.

Prilog III.

Prilog IV.

Prilog IV.

Prilog V.

Prilog V.

—

Prilog VI.

