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under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning 

klimagasser(1), særlig artikkel 5 nr. 1, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I henhold til kravene i forordning (EF) nr. 842/2006 er det 
nødvendig å fastsette regler for opplæring av personell 
som utfører virksomhet på utstyr som inneholder visse 

tidsrom få lov til å utføre virksomhet som krever slik 

som kreves til eksamen, forutsatt at de er under tilsyn av 

3) En rekke medlemsstater har ennå ikke fått på plass 

4) For å unngå en unødig administrativ byrde bør det være 

at de ferdighetene og den kunnskapen disse omfatter, 

minstekravene som er fastsatt ved denne forordning.

5) Enheter som framstiller eller betjener utstyr som 

eller som begge deler, forutsatt at de oppfyller de relevante 
kravene.

6) For å unngå unødige administrasjonskostnader bør en 
medlemsstat der det for tiden ikke brukes løsemidler 
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(1

medlemsstaten treffer de nødvendige tiltakene for å sikre 

dersom det skulle bli behov for dem i framtiden, og slik at 
det ikke skapes utilbørlige hindringer for nyetableringer.

7) En eksamen er en effektiv metode for å kontrollere om en 
kandidat kan utføre riktig det arbeid som både direkte og 
indirekte kan forårsake lekkasje.

bør sikre at minstekravene fastsatt i denne forordning 
overholdes og dermed bidra til en faktisk og effektiv 

gjensidig godkjenning, i det formatet som er fastsatt 
ved kommisjonsforordning (EF) nr. 308/2008 av 2. april 
2008 om fastsettelse, i samsvar med europaparlaments- 
og rådsforordning (EF) nr. 842/2006, av formatet 
for melding om medlemsstatenes opplærings- og 

2).

10) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar 
med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 18 
nr. 1 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 2037/2000(3

Artikkel 1

Formål og virkeområde

av personell som gjenvinner visse løsemidler basert på 

med disse kravene.

(2

(3

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 306/2008

av 2. april 2008

om fastsettelse, i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 842/2006, av minstekrav og vilkårene for 

utstyr(*)
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Artikkel 2

1. Personell som utfører slik virksomhet som er nevnt i artikkel 1, 

2. Nr. 1 får ikke anvendelse i et tidsrom på høyst ett år på personell 

strekke seg lenger enn til den datoen som er nevnt i artikkel 5 nr. 4 i 
forordning (EF) nr. 842/2006, ikke skal få anvendelse på personell som 
utfører slik virksomhet som er fastsatt i artikkel 1 i denne forordning, 
før den datoen som er nevnt i artikkel 5 nr. 2 i forordning (EF) 
nr. 842/2006.

Dette personellet skal i det tidsrommet som er nevnt i første ledd, anses 

(EF) nr. 842/2006.

Artikkel 3

som er tilrettelagt av et vurderingsorgan som nevnt i artikkel 5, og som 
omfatter de minstekravene til ferdigheter og kunnskap som er angitt i 
vedlegget.

c) utstedelsesdato og utstederens underskrift.

omfatter de minstekravene til ferdigheter og kunnskap som er angitt 
i vedlegget, og oppfyller kravene i artikkel 4 og 5, men det tilhørende 
eksamensbeviset ikke inneholder de elementene som er fastsatt i nr. 2 

vedkommende må gå opp til eksamen på nytt.

oppfyller kravene i artikkel 4 og 5, og delvis omfatter de minstekravene 

i ferdigheter og kunnskap som ikke omfattes av den eksisterende 

Artikkel 4

forskrift, eller utpekes av vedkommende myndighet i en medlemsstat 
eller av andre enheter som er berettiget til dette, og ha tillatelse til å 

er nevnt i artikkel 1.

oppbevares i minst fem år.

Artikkel 5

Vurderingsorgan

1. Et vurderingsorgan utpekt av vedkommende myndighet i en 
medlemsstat, eller andre enheter som er berettiget til dette, skal 
tilrettelegge eksamener for det personellet som er nevnt i artikkel 1. 

vurderingsorgan.

Vurderingsorganet skal være upartisk når det utfører sin virksomhet.

2. Eksamenene skal planlegges og struktureres slik at det sikres at 
de minstekravene til ferdigheter og kunnskap som er angitt i vedlegget, 
er omfattet.

3. Vurderingsorganet skal vedta framgangsmåter for rapportering 
og føre registre for å gjøre det mulig å dokumentere de enkelte og 
samlede resultatene av vurderingen.

4. Vurderingsorganet skal sikre at de eksaminatorene som er 
utpekt til å gjennomføre en prøve, innehar nødvendig kunnskap om 
relevante eksamineringsmetoder og eksamensdokumenter samt egnet 
kompetanse på det området som eksamenen omfatter. Det skal også 
sikre at alt nødvendig utstyr, verktøy og materiale er tilgjengelig til de 
praktiske prøvene.

Artikkel 6

Underretning

Kommisjonen om navnet på og kontaktopplysninger for 

i artikkel 3, i det formatet som er fastsatt ved forordning (EF) 
nr. 308/2008.
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brukes i en medlemsstat, kan denne medlemsstaten beslutte ikke å 

fall skal den berørte medlemsstaten treffe de nødvendige tiltakene i 

uten utilbørlige forsinkelser, dersom det skulle bli behov for en slik 

den har til hensikt å benytte dette nummer samt de tiltakene som er 
truffet for å overholde dette nummer. I så fall får nr. 1 ikke anvendelse.

samsvar med nr. 1, med relevant ny informasjon og umiddelbart sende 
den til Kommisjonen.

Artikkel 7

Vilkår for gjensidig godkjenning

med artikkel 3.

er utstedt i en annen medlemsstat, skal framlegge en oversettelse av 

Artikkel 8

Ikrafttredelse

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 
kunngjort i Den europeiske unions tidende.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

 For Kommisjonen

 Medlem av Kommisjonen

______________
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VEDLEGG

Minstekrav til ferdigheter og kunnskaper som vurderingsorganene skal vurdere

Eksamenen nevnt i artikkel 3 nr. 1 og artikkel 5 nr. 2 skal omfatte følgende:

bokstaven T i kolonnen «Prøvetype»,

b) en praktisk prøve der søkeren skal utføre den tilhørende oppgaven med relevant materiale, verktøy og utstyr som er 
angitt med bokstaven P i kolonnen «Prøvetype».

Nr. Prøvetype

1.
protokollen, potensialet for global oppvarming), de relevante bestemmelsene i forordning 
(EF) nr. 842/2006 og relevante forordninger om gjennomføring av bestemmelsene i 
forordning (EF) nr. 842/2006

T

2.
som løsemidler

T

3. T

4. P

5. T

6.
klimagasser

P


