
DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG 

NR 27/2010 

z dnia 12 marca 2010 r. 

zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) oraz załącznik XX 
(Środowisko) do Porozumienia EOG 

WSPÓLNY KOMITET EOG, 

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospo
darczym, zmienione Protokołem dostosowującym Porozumienie 
o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwane dalej „Porozu
mieniem”, w szczególności jego art. 98, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Załącznik II do Porozumienia został zmieniony decyzją 
Wspólnego Komitetu EOG nr 30/2009 z dnia 17 marca 
2009 r. ( 1 ). 

(2) Załącznik XX do Porozumienia został zmieniony decyzją 
Wspólnego Komitetu EOG nr 150/2009 z dnia 
4 grudnia 2009 r. ( 2 ). 

(3) W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie 
Komisji (WE) nr 303/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. 
ustanawiające, na mocy rozporządzenia (WE) nr 
842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, minimalne 
wymagania i warunki dotyczące wzajemnego uznawania 
certyfikacji przedsiębiorstw i personelu w odniesieniu do 
stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych 
i pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplar
niane ( 3 ). 

(4) W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie 
Komisji (WE) nr 304/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. 
ustanawiające, na mocy rozporządzenia (WE) nr 
842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, minimalne 
wymagania i warunki dotyczące wzajemnego uznawania 
certyfikacji przedsiębiorstw i personelu w odniesieniu do 
stacjonarnych systemów ochrony przeciwpożarowej 
i gaśnic zawierających niektóre fluorowane gazy cieplar
niane ( 4 ). 

(5) W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie 
Komisji (WE) nr 305/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. 
ustanawiające, na mocy rozporządzenia (WE) nr 
842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, minimalne 
wymagania i warunki dotyczące wzajemnego uznawania 

certyfikacji personelu dokonującego odzysku fluorowa
nych gazów cieplarnianych z rozdzielnic wysokiego 
napięcia ( 5 ). 

(6) W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie 
Komisji (WE) nr 306/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. 
ustanawiające na mocy rozporządzenia (WE) nr 
842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady minimalne 
wymagania i warunki wzajemnego uznawania certyfikacji 
personelu dokonującego odzysku rozpuszczalników na 
bazie fluorowanych gazów cieplarnianych 
z urządzeń ( 6 ), ze zmianami wprowadzonymi w 
Dz.U. L 280 z 23.10.2008, s. 38. 

(7) W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie 
Komisji (WE) nr 307/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. 
ustanawiające na mocy rozporządzenia (WE) nr 
842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady minimalne 
wymagania w zakresie programów szkoleniowych oraz 
warunki wzajemnego uznawania zaświadczeń o odbytym 
szkoleniu dla personelu w odniesieniu do wykorzystywa
nych w niektórych pojazdach silnikowych systemów 
klimatyzacyjnych zawierających niektóre fluorowane 
gazy cieplarniane ( 7 ). 

(8) W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie 
Komisji (WE) nr 308/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. 
określające, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 
842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, formę 
powiadamiania o programach szkoleń i certyfikacji 
państw członkowskich ( 8 ), 

STANOWI, CO NASTĘPUJE: 

Artykuł 1 

Po pkt 9bc (rozporządzenie Komisji (WE) nr 1516/2007) 
w rozdziale XVII załącznika II do Porozumienia wprowadza 
się punkty w brzmieniu: 

„9bd. 32008 R 0303: rozporządzenie Komisji (WE) nr 
303/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. ustanawiające, 
na mocy rozporządzenia (WE) nr 842/2006 Parla
mentu Europejskiego i Rady, minimalne wymagania 
i warunki dotyczące wzajemnego uznawania certyfi
kacji przedsiębiorstw i personelu w odniesieniu do 
stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyj
nych i pomp ciepła zawierających fluorowane gazy 
cieplarniane (Dz.U. L 92 z 3.4.2008, s. 3).
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( 1 ) Dz.U. L 130 z 28.5.2009, s. 23. 
( 2 ) Dz.U. L 62 z 11.3.2010, s. 51. 
( 3 ) Dz.U. L 92 z 3.4.2008, s. 3. 
( 4 ) Dz.U. L 92 z 3.4.2008, s. 12. 

( 5 ) Dz.U. L 92 z 3.4.2008, s. 17. 
( 6 ) Dz.U. L 92 z 3.4.2008, s. 21. 
( 7 ) Dz.U. L 92 z 3.4.2008, s. 25. 
( 8 ) Dz.U. L 92 z 3.4.2008, s. 28.



9be. 32008 R 0304: rozporządzenie Komisji (WE) nr 
304/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. ustanawiające, 
na mocy rozporządzenia (WE) nr 842/2006 Parla
mentu Europejskiego i Rady, minimalne wymagania 
i warunki dotyczące wzajemnego uznawania certyfi
kacji przedsiębiorstw i personelu w odniesieniu do 
stacjonarnych systemów ochrony przeciwpożarowej 
i gaśnic zawierających niektóre fluorowane gazy 
cieplarniane (Dz.U. L 92 z 3.4.2008, s. 12). 

9bf. 32008 R 0305: rozporządzenie Komisji (WE) nr 
305/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. ustanawiające, 
na mocy rozporządzenia (WE) nr 842/2006 Parla
mentu Europejskiego i Rady, minimalne wymagania 
i warunki dotyczące wzajemnego uznawania certyfi
kacji personelu dokonującego odzysku fluorowanych 
gazów cieplarnianych z rozdzielnic wysokiego napięcia 
(Dz.U. L 92 z 3.4.2008, s. 17). 

9bg. 32008 R 0306: rozporządzenie Komisji (WE) nr 
306/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. ustanawiające 
na mocy rozporządzenia (WE) nr 842/2006 Parla
mentu Europejskiego i Rady minimalne wymagania 
i warunki wzajemnego uznawania certyfikacji perso
nelu dokonującego odzysku rozpuszczalników na 
bazie fluorowanych gazów cieplarnianych z urządzeń 
(Dz.U. L 92 z 3.4.2008, s. 21), ze zmianami wprowa
dzonymi w Dz.U. L 280 z 23.10.2008, s. 38. 

9bh. 32008 R 0307: rozporządzenie Komisji (WE) nr 
307/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. ustanawiające 
na mocy rozporządzenia (WE) nr 842/2006 Parla
mentu Europejskiego i Rady minimalne wymagania 
w zakresie programów szkoleniowych oraz warunki 
wzajemnego uznawania zaświadczeń o odbytym szko
leniu dla personelu w odniesieniu do wykorzystywa
nych w niektórych pojazdach silnikowych systemów 
klimatyzacyjnych zawierających niektóre fluorowane 
gazy cieplarniane (Dz.U. L 92 z 3.4.2008, s. 25). 

9bi. 32008 R 0308: rozporządzenie Komisji (WE) nr 
308/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. określające, 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 842/2006 Parla
mentu Europejskiego i Rady, formę powiadamiania 
o programach szkoleń i certyfikacji państw członkow
skich (Dz.U. L 92 z 3.4.2008, s. 28).”. 

Artykuł 2 

Po pkt 21aqc (rozporządzenie Komisji (WE) nr 1516/2007) 
załącznika XX do Porozumienia wprowadza się punkty 
w brzmieniu: 

„21aqd. 32008 R 0303: rozporządzenie Komisji (WE) nr 
303/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. ustanawiające, 

na mocy rozporządzenia (WE) nr 842/2006 Parla
mentu Europejskiego i Rady, minimalne wymagania 
i warunki dotyczące wzajemnego uznawania certyfi
kacji przedsiębiorstw i personelu w odniesieniu do 
stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyj
nych i pomp ciepła zawierających fluorowane gazy 
cieplarniane (Dz.U. L 92 z 3.4.2008, s. 3). 

21aqe. 32008 R 0304: rozporządzenie Komisji (WE) nr 
304/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. ustanawiające, 
na mocy rozporządzenia (WE) nr 842/2006 Parla
mentu Europejskiego i Rady, minimalne wymagania 
i warunki dotyczące wzajemnego uznawania certyfi
kacji przedsiębiorstw i personelu w odniesieniu do 
stacjonarnych systemów ochrony przeciwpożarowej 
i gaśnic zawierających niektóre fluorowane gazy 
cieplarniane (Dz.U. L 92 z 3.4.2008, s. 12). 

21aqf. 32008 R 0305: rozporządzenie Komisji (WE) nr 
305/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. ustanawiające, 
na mocy rozporządzenia (WE) nr 842/2006 Parla
mentu Europejskiego i Rady, minimalne wymagania 
i warunki dotyczące wzajemnego uznawania certyfi
kacji personelu dokonującego odzysku fluorowanych 
gazów cieplarnianych z rozdzielnic wysokiego 
napięcia (Dz.U. L 92 z 3.4.2008, s. 17). 

21aqg. 32008 R 0306: rozporządzenie Komisji (WE) nr 
306/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. ustanawiające 
na mocy rozporządzenia (WE) nr 842/2006 Parla
mentu Europejskiego i Rady minimalne wymagania 
i warunki wzajemnego uznawania certyfikacji perso
nelu dokonującego odzysku rozpuszczalników na 
bazie fluorowanych gazów cieplarnianych 
z urządzeń (Dz.U. L 92 z 3.4.2008, s. 21), ze zmia
nami wprowadzonymi w Dz.U. L 280 
z 23.10.2008, s. 38. 

21aqh. 32008 R 0307: rozporządzenie Komisji (WE) nr 
307/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. ustanawiające 
na mocy rozporządzenia (WE) nr 842/2006 Parla
mentu Europejskiego i Rady minimalne wymagania 
w zakresie programów szkoleniowych oraz warunki 
wzajemnego uznawania zaświadczeń o odbytym 
szkoleniu dla personelu w odniesieniu do wykorzy
stywanych w niektórych pojazdach silnikowych 
systemów klimatyzacyjnych zawierających niektóre 
fluorowane gazy cieplarniane (Dz.U. L 92 
z 3.4.2008, s. 25). 

21aqi. 32008 R 0308: rozporządzenie Komisji (WE) nr 
308/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. określające, 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 842/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady, formę powiada
miania o programach szkoleń i certyfikacji państw 
członkowskich (Dz.U. L 92 z 3.4.2008, s. 28).”.
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Artykuł 3 

Teksty rozporządzeń (WE) nr 303/2008, (WE) nr 304/2008, 
(WE) nr 305/2008, (WE) nr 306/2008, ze zmianami wprowa
dzonymi w Dz.U. L 280 z 23.10.2008, s. 38, oraz (WE) nr 
307/2008 i (WE) nr 308/2008 w języku islandzkim 
i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie 
EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne. 

Artykuł 4 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 13 marca 2010 r., 
pod warunkiem że Wspólny Komitet EOG otrzyma wszystkie 
notyfikacje przewidziane w art. 103 ust. 1 Porozumienia (*), lub 
w dniu wejścia w życie decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr 
112/2008 z dnia 7 listopada 2008 r. ( 9 ), w zależności od tego, 
który z tych terminów jest późniejszy. 

Artykuł 5 

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suple
mencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. 

Sporządzono w Brukseli dnia 12 marca 2010 r. 

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG 

Alan SEATTER 
Przewodniczący
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(*) Wskazano wymogi konstytucyjne. 
( 9 ) Dz.U. L 339 z 18.12.2008, s. 100.


