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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) Ved direktiv 2006/40/EF av 17. mai 2006 om utslipp 
fra klimaanlegg i motorvogner og om endring av 
rådsdirektiv 70/156/EØF(2) fastsettes det at fra og 
med 2011, skal bruken av klimaanlegg med lavt potensial 
for global oppvarming, være obligatorisk i motorvogner. 

nr. 842/2006 at det fastsettes regler for nødvendig 

klimagasser fra slike anlegg.

2) Personell som deltar på et opplæringskurs for å få et 
opplæringsbevis, bør i et begrenset tidsrom ha tillatelse 
til å utføre virksomhet som omfattes av opplæringskurset, 
og som det kreves et opplæringsbevis for, forutsatt at de 
er under tilsyn av personell som innehar et slikt bevis.

3) For at opplæring og attestering skal kunne gjennomføres 
for personell som for øyeblikket arbeider innenfor 
de områdene som denne forordning omfatter, uten at 
deres yrkesvirksomhet avbrytes, er det nødvendig å 
fastsette en passende overgangsperiode der personell 
som har fått opplæring innenfor rammen av eksisterende 

nr. 842/2006.

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

forutsatt at de ferdighetene og den kunnskapen disse 

tilsvarer de minstekravene som er fastsatt ved denne 
forordning.

Den 
europeiske unions tidende nr. 30 av 10.6.2010, s. 26.
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minstekravene fastsatt i denne forordning, overholdes, 
og dermed bidra til en faktisk og effektiv gjensidig 
godkjenning av opplæringsbevis i hele Fellesskapet.

6) Kommisjonen skal underrettes om attesteringsordningene 
for utstedelse av bevis som er gjenstand for 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 

3). Kommisjonen bør i en 
overgangsperiode underrettes om godkjenningen av 

7) 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(4

Artikkel 1

Formål

Ved denne forordning fastsettes minstekrav til 
opplæringsprogrammer for personell som gjenvinner visse 

hører inn under virkeområdet til direktiv 2006/40/EF, samt 
vilkårene for gjensidig godkjenning av opplæringsbevis som er 
utstedt i samsvar med disse kravene.

Artikkel 2

Opplæring av personell

1. Bare personell som innehar et opplæringsbevis som 

virksomhet som er nevnt i artikkel 1.

(3
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KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 307/2008

av 2. april 2008

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

klimagasser(*)
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2. Nr. 1 får ikke anvendelse i et tidsrom på høyst 
tolv måneder på personell som deltar på et opplæringskurs for 
å få et opplæringsbevis, forutsatt at virksomheten utføres under 

2010 ikke skal få anvendelse på:

a) personell som innehar et bevis som er utstedt innenfor 

som sådan av medlemsstaten, eller

b) personell med yrkeserfaring fra slik virksomhet som er 
nevnt i artikkel 1, som er tilegnet før 4. juli 2008.

Dette personellet skal i det tidsrommet som er nevnt i første 

nevnt i artikkel 1.

Artikkel 3

Utstedelse av opplæringsbevis til personell

1. Et attesteringsorgan skal opprettes ved nasjonal lov 
eller forskrift, eller utpekes av vedkommende myndighet i en 
medlemsstat eller av andre enheter som er berettiget til dette.

2. Attesteringsorganet nevnt i nr. 1 skal utstede et 
opplæringsbevis til personell som har fullført et opplæringskurs 
som omfatter de minstekravene til ferdigheter og kunnskap 
som er angitt i vedlegget.

3. Opplæringsbeviset skal inneholde minst følgende 
opplysninger:

a) navnet på attesteringsorganet, innehaverens fulle navn og 
et registreringsnummer,

b) hvilken virksomhet innehaveren av opplæringsbeviset har 
rett til å utføre,

c) utstedelsesdato og utstederens underskrift.

4. Dersom et eksisterende opplæringskurs omfatter de 
minstekravene til ferdigheter og kunnskap som er angitt i 

vedlegget, men det tilhørende beviset ikke inneholder de 
elementene som er fastsatt i nr. 3 i denne artikkel, kan et 
attesteringsorgan nevnt i nr. 1, utstede et opplæringsbevis til 

må gjennomføre opplæringskurset på nytt.

Artikkel 4

Underretning

Kommisjon om de har til hensikt å anvende artikkel 2 nr. 3 
første ledd bokstav a) eller b) ved å angi de eksisterende 

yrkeserfaring, som danner grunnlag for å anse personellet for å 

Kommisjonen om navnet på og kontaktopplysninger for 
attesteringsorganer for personell som er omfattet av artikkel 3 
nr. 1, og om benevnelser på opplæringsbevis for personell som 
oppfyller kravene i artikkel 3 nr. 2 og i vedlegget, i det formatet 
som er fastsatt ved forordning (EF) nr. 308/2008.

er gitt i samsvar med nr. 2, med relevant ny informasjon og 
umiddelbart sende den til Kommisjonen.

Artikkel 5

Vilkår for gjensidig godkjenning

som er utstedt i andre medlemsstater i samsvar med artikkel 3.

opplæringsbevis som er utstedt i en annen medlemsstat, skal 

fellesskapsspråk.

Artikkel 6

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 kunnskap som skal omfattes av opplæringsprogrammene

Opplæringskurset nevnt i artikkel 3 nr. 2, skal omfatte følgende:

b) en praktisk modul der søkeren skal utføre den tilhørende oppgaven med relevant materiale, verktøy og utstyr som angitt med bokstaven P i 

1.  
klimagasser og tilhørende miljøregler

1.1. T

1.2.
klimaanlegg i motorvogner, virkningen på miljøet ved utslipp av disse gassene (omfanget av deres potensial for global 
oppvarming når det gjelder klimaendringer)

T

1.3. T

2. 

2.1. T

2.2. P

2.3.
klimagasser, og frakopling av enheten

P

2.4. Betjening av en gjenvinningsenhet P


