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REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (EB) nr. 307/2008

2012/EES/7/06

frá 2. apríl 2008
um að setja, samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 842/2006, lágmarkskröfur
um menntunaráætlanir og skilyrði fyrir gagnkvæmri viðurkenningu á staðfestingum vegna
þjálfunar starfsfólks að því er varðar loftræstikerfi í tilteknum vélknúnum ökutækjum sem
innihalda tilteknar flúoraðar gróðurhúsalofttegundir (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA HEFUR,

5)

Opinberlega tilnefndir aðilar sem gefa út staðfestingar
skulu tryggja að lágmarkskröfurnar í þessari reglugerð
séu uppfylltar og stuðla þannig að áhrifaríkri og
skilvirkri gagnkvæmri viðurkenningu staðfestingu vegna
þjálfunar í Bandalaginu.

6)

Upplýsa
skal
framkvæmdastjórnina
um
staðfestingarkerfið, sem stuðst er við þegar staðfestingar,
sem falla undir gagnkvæma viðurkenningu, eru gefnar út
á sniðinu sem mælt er fyrir um í reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 308/2008 frá 2. apríl
2008 um snið fyrir tilkynningar um menntunar- og
vottunaráætlanir aðildarríkjanna, samkvæmt reglugerð
Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 842/2006 (3).
Upplýsa skal framkvæmdastjórnina um viðurkenningu,
meðan á aðlögunartímabili stendur, á gildandi
hæfismatskerfum eða starfsreynslu.

7)

Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð,
eru í samræmi við álit nefndarinnar sem komið var á fót
skv. 1. mgr. 18. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og
ráðsins (EB) nr. 2037/2000 (4).

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins,

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)
nr. 842/2006 frá 17. maí 2006 um tilteknar flúoraðar
gróðurhúsalofttegundir (1), einkum 1. mgr. 5. gr.,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

2)

Í tilskipun 2006/40/EB um losun frá loftræstikerfum í
vélknúnum ökutækjum og um breytingu á tilskipun
ráðsins 70/156/EBE (2) er kveðið á um skyldubundna
innleiðingu loftræstikerfa með litlum hnatthlýnunarmætti
í vélknúin ökutæki frá og með 2011. Í reglugerð (EB)
nr. 842/2006 er þeirrar skammtímaráðstöfunar krafist að
mælt sé fyrir um reglur um tilskilið hæfi starfsmanna
sem endurheimta flúoraðar gróðurhúsalofttegundir úr
slíkum kerfum.
Starfsmönnum sem eru á þjálfunarnámskeiði í því skyni
að fá staðfestingu vegna þjálfunar skal heimilt, á tilteknu
tímabili, að annast störf sem þjálfunin nær yfir og þar
sem krafist er staðfestingar vegna hennar, séu þeir undir
eftirliti starfsmanna sem hafa slíkar staðfestingar.

3)

Til að starfsmenn, sem eru virkir á þeim sviðum sem
þessi reglugerð nær yfir, eigi kost á þjálfun og
staðfestingu án þess að störf þeirra raskist er gerð krafa
um nægjanlegt aðlögunartímabil og má telja að þeir
starfsmenn sem fá þjálfun á því tímabili samkvæmt
gildandi hæfismatskerfum eða hafa reynslu af störfunum
hafi tilskilið hæfi samkvæmt reglugerð (EB) nr.
842/2006.

4)

Til að komast hjá óþarfa stjórnsýslulegri byrði skal vera
leyfilegt að viðurkenna gildandi hæfismatskerfi svo
fremi þekkingin og færnin sem fjallað er um og
viðeigandi
hæfismatskerfi
séu
jafngild
lágmarksstöðlunum sem stefnt er að með þessari
reglugerð.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.
Viðfangsefni
Með þessari reglugerð eru settar lágmarkskröfur um
menntunaráætlanir fyrir starfsfólk, sem endurheimtir tilteknar
flúoraðar gróðurhúsalofttegundir úr loftræstibúnaði í
vélknúnum ökutækjum sem falla undir gildissvið tilskipunar
2006/40/EB, og skilyrði fyrir gagnkvæmri viðurkenningu á
staðfestingum vegna þjálfunar sem gefnar eru út í samræmi við
kröfurnar.
2. gr.
Þjálfun starfsfólks
1. Einungis starfsfólk með staðfestingu vegna þjálfunar, sem
um getur í 3. gr., skal teljast hafa tilskilið hæfi til að annast
störfin sem um getur í 1. gr.

________________

(*) Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 92, 3.4.2008, bls. 25. Hennar var getið í
ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 27/2010 frá 12. mars 2010 um
breytingu á XX viðauka (Umhverfismál) við EES-samninginn, sjá EESviðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 30, 10.6.2010, bls. 26.
(1) Stjtíð. ESB L 161, 14.6.2006, bls. 1.
(2) Stjtíð. ESB L 161, 14.6.2006, bls. 12.

________________

( 3)
( 4)

Stjtíð. ESB L 92, 3.4.2008, bls. 28.
Stjtíð. EB L 244, 29.9.2000, bls. 1. Reglugerðinni var síðast breytt með
ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2007/540/EB (Stjtíð. ESB L 198,
31.7.2007, bls. 35).
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2. Ákvæði 1. mgr. gilda ekki í tólf mánuði hið mesta fyrir
starfsmenn sem eru á þjálfunarnámskeiði í því skyni að fá
staðfestingu vegna þjálfunar, svo fremi þeir annist starfsemina
undir eftirliti aðila sem telst hafa tilskilið hæfi.
3. Aðildarríkjunum er heimilt að ákveða að 1. mgr. gildi ekki
lengur en til og með 4. júlí 2010 um:
a) starfsmenn með staðfestingu, sem er gefin út samkvæmt
gildandi hæfismatskerfum, að því er varðar starfsemina
sem um getur í 1. gr. og aðildarríkið viðurkennir sem slíkt,
eða
b) starfsmenn sem hafa öðlast reynslu af starfseminni, sem um
getur í 1. gr., fyrir 4. júlí 2008.
Á tímabilinu, sem um getur í fyrstu undirgrein, skulu þeir
starfsmenn teljast hafa tilskilið hæfi til að annast starfsemina
sem um getur í 1. gr.
3. gr.
Útgáfa staðfestinga vegna þjálfunar til starfsmanna
1. Í landslögum eða -reglum skal kveðið á um aðila sem gefur
út staðfestingar, eða hann tilnefndur af þar til bæru yfirvaldi
aðildarríkis eða öðrum aðilum sem eru til þess bærir.
2. Aðilinn sem gefur út staðfestingar, sem um getur í 1. mgr.,
skal gefa út staðfestingar vegna þjálfunar til starfsmanna sem
hafa lokið þjálfunarnámskeiði þar sem fjallað er um
lágmarksfærnina og -þekkinguna sem sett er fram í
viðaukanum.
3. Á staðfestingu vegna þjálfunar skal a.m.k. eftirfarandi
koma fram:
a) heiti aðilans sem gefur út staðfestinguna, fullt nafn
handhafa og skráningarnúmer,
b) starfsemin sem handhafi staðfestingar vegna þjálfunar
hefur heimild til að sinna,
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getur í 1. mgr., heimilt að gefa út staðfestingar vegna þjálfunar
til aðila sem hefur til þess hæfi án þess að hann þurfi að
endurtaka námið.
4. gr.
Tilkynning
1. Eigi síðar en 4. júlí 2008 skulu aðildarríki tilkynna
framkvæmdastjórninni um þá fyrirætlan sína að beita a- eða blið fyrstu undirgreinar 3. mgr. 2. gr. með því að tilgreina
gildandi hæfismatskerfi eða skilyrði sem byggjast á
starfsreynslu sem liggur til grundvallar því hvort starfsfólk
teljist hafa tilskilið hæfi.
2. Eigi síðar en 4. janúar 2009 skulu aðildarríkin tilkynna
framkvæmdastjórninni, á sniðinu sem mælt er fyrir um í
reglugerð (EB) nr. 308/2008, um heiti aðila sem gefa út
staðfestingar fyrir starfsmenn, sem falla undir 1. mgr. 3. gr.,
ásamt samskiptaupplýsingum um aðilana sem gefa út
staðfestingar og um titla staðfestinga vegna þjálfunar fyrir
starfsmenn sem uppfylla kröfurnar í 2. mgr. 3. gr. og
viðaukanum.
3. Aðildarríkin skulu uppfæra tilkynninguna, sem lögð er
fram skv. 2. gr., með nýjum upplýsingum sem máli skipta og
leggja hana fyrir framkvæmdastjórnina án tafar.
5. gr.
Skilyrði fyrir gagnkvæmri viðurkenningu
1. Aðildarríki skulu viðurkenna á gagnkvæman hátt
staðfestingar vegna þjálfunar sem gefnar eru út í öðrum
aðildarríkjum í samræmi við 3. gr.
2. Aðildarríkjunum er heimilt að krefjast þess að handhafar
staðfestinga vegna þjálfunar sem gefnar eru út í öðru
aðildarríki leggi fram þýðingu á staðfestingunni á öðru
opinberu tungumáli Bandalagsins.
6. gr.

c) útgáfudagur og undirskrift útgefanda.
4. Ef gildandi þjálfunarnámskeið tekur til lágmarksfærninnar
og -þekkingarinnar, sem um getur í viðaukanum, en tilheyrandi
staðfesting nær ekki yfir þættina sem mælt er fyrir um í 3. mgr.
þessarar greinar, er aðila, sem gefur út staðfestingar sem um

Gildistaka
Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist
í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.
Gjört í Brussel 2. apríl 2008.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
Stavros DIMAS

framkvæmdastjóri.
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VIÐAUKI
Lágmarkskröfur að því er varðar færni og þekkingu sem menntunaráætlanirnar ná yfir
Þjálfunarnámskeiðið, sem um getur í 2. mgr.3. gr., skal fela í sér:
a)

bóklega einingu eins og tilgreint er með (B) í dálkinum “Tegund einingar”,

b) verklega einingu þar sem umsækjandinn leysir viðkomandi verkefni með viðeigandi efni, tækjum og búnaði eins og
tilgreint er með (V) í dálkinum „Tegund einingar“.

Lágmarksþekking og -færni

1.

2.

Tegund einingar

Starfsemi loftræstikerfa, sem innihalda flúoraðar gróðurhúsalofttegundir, í vélknúnum ökutækjum, umhverfisáhrif kælimiðla með
flúoruðum gróðurhúsalofttegundum og samsvarandi umhverfisreglugerðir
1.1.

Grunnþekking á starfsemi loftræstikerfa í vélknúnum ökutækjum

B

1.2.

Grunnþekking á notkun og eiginleikum flúoraðra gróðurhúsalofttegunda, sem notaðar eru sem kælimiðlar í
loftræstikerfum í vélknúnum ökutækjum, og á áhrifum losunar þessara lofttegunda á umhverfið (í stærðarþrepum
miðað við hnatthlýnunarmátt þeirra í tengslum við loftslagsbreytingar)

B

1.3.

Grunnþekking á viðeigandi ákvæðum reglugerðar (EB) nr. 842/2006 og tilskipunar 2006/40/EB

B

Umhverfisvæn endurheimt flúoraðra gróðurhúsalofttegunda
2.1.

Þekking á sameiginlegum verklagsreglum um endurheimt flúoraðra gróðurhúsalofttegunda

B

2.2.

Meðhöndlun kælihylkis

V

2.3.

Tenging og aftenging endurheimtarsamstæðu við þjónustutengi loftræstikerfis sem er í vélknúnu ökutæki og
inniheldur flúoraðar gróðurhúsalofttegundir

V

2.4.

Notkun endurheimtarsamstæðu

V

