
VERORDENING (EG) Nr. 308/2008 VAN DE COMMISSIE

van 2 april 2008

tot vaststelling, ingevolge Verordening (EG) nr. 842/2006 van het Europees Parlement en de Raad,
van het model voor de kennisgeving van opleidings- en certificeringsprogramma’s van de lidstaten

(Voor de EER relevante tekst)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 842/2006 van het Europees
Parlement en de Raad van 17 mei 2006 inzake bepaalde ge-
fluoreerde broeikasgassen (1), en met name op artikel 5, lid 5,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Het model voor de kennisgeving moet de vereiste essen-
tiële informatie bevatten om de waarmerking overeen-
komstig Verordening (EG) nr. 842/2006 mogelijk te ma-
ken van een certificaat of attest dat aan de door de
Commissie vastgestelde minimumeisen en voorwaarden
voor wederzijdse erkenning voldoet.

(2) De Commissie heeft minimumeisen en voorwaarden voor
wederzijdse erkenning van de certificering van bedrijven
en personeel vastgesteld. Met name heeft de Commissie
de volgende verordeningen goedgekeurd: Verordening
(EG) nr. 303/2008 van de Commissie van 2 april 2008
tot vaststelling, ingevolge Verordening (EG) nr. 842/2006
van het Europees Parlement en de Raad, van minimumei-
sen en de voorwaarden voor wederzijdse erkenning van
de certificering van bedrijven en personeel betreffende
stationaire koel-, klimaatregelings- en warmtepompappa-
ratuur die bepaalde gefluoreerde broeikasgassen bevat (2);
Verordening (EG) nr. 304/2008 van de Commissie van
2 april 2008 tot vaststelling, ingevolge Verordening (EG)
nr. 842/2006 van het Europees Parlement en de Raad,
van minimumeisen en de voorwaarden voor wederzijdse
erkenning van de certificering van bedrijven en personeel
op het gebied van stationaire brandbeveiligingssystemen
en brandblusapparaten die bepaalde gefluoreerde broei-
kasgassen bevatten (3); Verordening (EG) nr. 305/2008
van de Commissie van 2 april 2008 tot vaststelling, in-

gevolge Verordening (EG) nr. 842/2006 van het Europees
Parlement en de Raad, van minimumeisen en de voor-
waarden voor wederzijdse erkenning van de certificering
van personeel voor de terugwinning van bepaalde gefluo-
reerde broeikasgassen uit hoogspanningsschakelaars (4);
Verordening (EG) nr. 306/2008 van de Commissie van
2 april 2008 tot vaststelling, ingevolge Verordening (EG)
nr. 842/2006 van het Europees Parlement en de Raad,
van minimumeisen en de voorwaarden voor wederzijdse
erkenning van de certificering van personeel voor de
terugwinning van bepaalde oplosmiddelen op basis van
gefluoreerde broeikasgassen uit apparatuur (5); en Veror-
dening (EG) nr. 307/2008 van de Commissie van 2 april
2008 tot vaststelling, ingevolge Verordening (EG) nr.
842/2006 van het Europees Parlement en de Raad, van
minimumeisen voor opleidingsprogramma’s en de voor-
waarden voor wederzijdse erkenning van opleidingsge-
tuigschriften voor personeel op het gebied van bepaalde
gefluoreerde broeikasgassen bevattende klimaatregelings-
systemen in bepaalde motorvoertuigen (6).

(3) De maatregelen van deze verordening zijn in overeen-
stemming met het advies van het bij artikel 18, lid 1,
van Verordening (EG) nr. 2037/2000 van het Europees
Parlement en de Raad (7) opgerichte comité,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De lidstaten moeten voor de in artikel 5, lid 2, van Verordening
(EG) nr. 842/2006 bedoelde kennisgevingen de volgende for-
mulieren gebruiken:

1. voor stationaire koel-, klimaatregelings- en warmtepompap-
paratuur het in bijlage I bij deze verordening vastgestelde
kennisgevingsformulier;

2. voor stationaire brandbeveiligingssystemen en brandblusap-
paraten het in bijlage II bij deze verordening vastgestelde
kennisgevingsformulier;

3. voor hoogspanningsschakelaars het in bijlage III bij deze
verordening vastgestelde kennisgevingsformulier;
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4. voor apparatuur die oplosmiddelen op basis van gefluoreerde broeikasgassen bevat, het in bijlage IV bij
deze verordening vastgestelde kennisgevingsformulier;

5. voor klimaatregelingssystemen in motorvoertuigen het in bijlage V bij deze verordening vastgestelde
formulier.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het
Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.

Gedaan te Brussel, 2 april 2008.

Voor de Commissie
Stavros DIMAS

Lid van de Commissie
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BIJLAGE I

STATIONAIRE KOEL-, KLIMAATREGELINGS- EN WARMTEPOMPAPPARATUUR

KENNISGEVING

INZAKE DE VASTSTELLING OF AANPASSING DOOR DE LIDSTATEN VAN HUN OPLEIDINGS- EN
CERTIFICERINGSVOORSCHRIFTEN VOOR BEDRIJVEN EN PERSONEEL DAT BETROKKEN IS BIJ DE
ACTIVITEITEN ALS BEDOELD IN ARTIKEL 5, LID 1, VAN VERORDENING (EG) Nr. 842/2006 INZAKE

BEPAALDE GEFLUOREERDE BROEIKASGASSEN

ALGEMENE INFORMATIE

a) Lidstaat

b) Kennisgevende instantie

c) Datum van de kennis-
geving

Deel A

Personeel

Het (De) volgende certificeringssyste(e)m(en) voor personeel dat betrokken is bij de installatie, het onderhoud of de
revisie en de lekkagecontrole van stationaire koel-, klimaatregelings- en warmtepompapparatuur die bepaalde gefluoreerde
broeikasgassen bevat of bij de terugwinning van die gassen uit dergelijke apparatuur, voldoe(t)(n) aan de minimumeisen
en de voorwaarden voor wederzijdse erkenning die in de artikelen 5 en 13 van Verordening (EG) nr. 303/2008 (1) zijn
vastgesteld.

Aard v/h certificaat Personeelscertificeringsinstantie (naam en contactgegevens)

DEEL B

Bedrijven

(Het) (De) volgende certificeringssyste(e)m(en) voor bedrijven die betrokken zijn bij de installatie, het onderhoud of de
revisie van stationaire koel-, klimaatregelings- en warmtepompapparatuur die bepaalde gefluoreerde broeikasgassen bevat,
voldoe(t)(n) aan de minimumeisen en de voorwaarden voor wederzijdse erkenning die in de artikelen 8 en 13 van
Verordening (EG) nr. 303/2008 zijn vastgesteld.

Aard v/h certificaat Bedrijfscertificeringsinstantie (naam en contactgegevens)
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BIJLAGE II

STATIONAIRE BRANDBEVEILIGINGSSYSTEMEN EN BRANDBLUSAPPARATEN

KENNISGEVING

INZAKE DE VASTSTELLING OF AANPASSING DOOR DE LIDSTATEN VAN HUN OPLEIDINGS- EN
CERTIFICERINGSVOORSCHRIFTEN VOOR BEDRIJVEN EN PERSONEEL DAT BETROKKEN IS BIJ DE
ACTIVITEITEN ALS BEDOELD IN ARTIKEL 5, LID 1, VAN VERORDENING (EG) Nr. 842/2006 INZAKE

BEPAALDE GEFLUOREERDE BROEIKASGASSEN

ALGEMENE INFORMATIE

a) Lidstaat

b) Kennisgevende
instantie

c) Datum van de
kennisgeving

DEEL A

Personeel

(Het) (De) volgende certificeringssyste(e)m(en) voor personeel dat betrokken is bij de installatie, het onderhoud of de
revisie en de lekkagecontrole van stationaire brandbeveiligingssystemen die bepaalde gefluoreerde broeikasgassen bevatten
of bij de terugwinning van die gassen uit stationaire brandbeveiligingssystemen en brandblusapparatuur, voldoe(t)(n) aan
de minimumeisen en de voorwaarden voor wederzijdse erkenning die in de artikelen 5 en 13 van Verordening (EG) nr.
304/2008 (1) zijn vastgesteld.

Aard v/h certificaat Personeelscertificeringsinstantie (naam en contactgegevens)

DEEL B

Bedrijven

(Het) (De) volgende certificeringssyste(e)m(en) voor bedrijven die betrokken zijn bij de installatie, het onderhoud of de
revisie van stationaire brandbeveiligingssystemen die bepaalde gefluoreerde broeikasgassen bevatten, voldoe(t)(n) aan de
minimumeisen en de voorwaarden voor wederzijdse erkenning die in de artikelen 8 en 13 van Verordening (EG) nr.
304/2008 zijn vastgesteld.

Aard v/h certificaat Bedrijfscertificeringsinstantie (naam en contactgegevens)
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BIJLAGE III

HOOGSPANNINGSSCHAKELAARS

KENNISGEVING

INZAKE DE VASTSTELLING OF AANPASSING DOOR DE LIDSTATEN VAN HUN OPLEIDINGS- EN
CERTIFICERINGSVOORSCHRIFTEN VOOR PERSONEEL DAT BETROKKEN IS BIJ DE ACTIVITEITEN ALS

BEDOELD IN ARTIKEL 5, LID 1, VAN VERORDENING (EG) Nr. 842/2006 INZAKE BEPAALDE
GEFLUOREERDE BROEIKASGASSEN

ALGEMENE INFORMATIE

a) Lidstaat

b) Kennisgevende instantie

c) Datum van de kennisgeving

(Het) (De) volgende certificeringssyste(e)m(en) voor personeel dat betrokken is bij de terugwinning van bepaalde ge-
fluoreerde broeikasgassen uit hoogspanningsschakelaars, voldoe(t)(n) aan de minimumeisen en de voorwaarden voor
wederzijdse erkenning die in de artikelen 4 en 8 van Verordening(EG) nr. 305/2008 (1) zijn vastgesteld.

Aard v/h certificaat Personeelscertificeringsinstantie (naam en contactgegevens)
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BIJLAGE IV

APPARATUUR DIE OPLOSMIDDELEN OP BASIS VAN GEFLUOREERDE BROEIKASGASSEN BEVAT

KENNISGEVING

INZAKE DE VASTSTELLING OF AANPASSING DOOR DE LIDSTATEN VAN HUN OPLEIDINGS- EN
CERTIFICERINGSVOORSCHRIFTEN VOOR PERSONEEL DAT BETROKKEN IS BIJ DE ACTIVITEITEN ALS

BEDOELD IN ARTIKEL 5, LID 1, VAN VERORDENING (EG) Nr. 842/2006 INZAKE BEPAALDE
GEFLUOREERDE BROEIKASGASSEN

ALGEMENE INFORMATIE

a) Lidstaat

b) Kennisgevende
instantie

c) Datum van de
kennisgeving

(Het) (De) volgende certificeringssyste(e)m(en) voor personeel dat betrokken is bij de terugwinning van oplosmiddelen op
basis van bepaalde gefluoreerde broeikasgassen uit apparatuur, voldoe(t)(n) aan de minimumeisen en de voorwaarden voor
wederzijdse erkenning die in de artikelen 3 en 7 van Verordening (EG) nr. 306/2008 (1) zijn vastgesteld.

Aard v/h certificaat Personeelscertificeringsinstantie (naam en contactgegevens)
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BIJLAGE V

KLIMAATREGELINGSSYSTEMEN IN MOTORVOERTUIGEN

KENNISGEVING

INZAKE DE VASTSTELLING OF AANPASSING DOOR DE LIDSTATEN VAN HUN OPLEIDINGS- EN
KWALIFICATIEVOORSCHRIFTEN VOOR PERSONEEL DAT BETROKKEN IS BIJ DE ACTIVITEITEN ALS

BEDOELD IN ARTIKEL 5, LID 1, VAN VERORDENING (EG) Nr. 842/2006 INZAKE BEPAALDE
GEFLUOREERDE BROEIKASGASSEN

ALGEMENE INFORMATIE

a) Lidstaat

b) Kennisgevende instan-
tie

c) Datum van de kennis-
geving

(Het) (De) volgende opleidingsprogramma(’s) voor personeel dat betrokken is bij de terugwinning van bepaalde ge-
fluoreerde broeikasgassen uit klimaatregelingssystemen in motorvoertuigen, voldoe(t)(n) aan de minimumeisen en de
voorwaarden voor wederzijdse erkenning die in artikel 2, lid 1, en artikel 5 van Verordening (EG) nr. 307/2008 (1)
zijn vastgesteld.

Aard v/h attest Personeelsattesteringsinstantie (naam en contactgegevens)
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