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Naturvårdsverkets förslag till
författningsändringar för att
genomföra Europaparlamentets och
rådets förordning om fluorerade
växthusgaser
(M2015/420/R)
Kommerskollegiums roll
Kommerskollegium ansvarar för frågor som rör utrikeshandel, EU:s inre
marknad och EU:s handelspolitik. Kollegiets uppdrag är att verka för
frihandel. Det innebär att vi verkar för fri rörlighet på den inre
marknaden och för liberaliseringar av handeln mellan EU och omvärlden
samt globalt.

Kommerskollegiums synpunkter
Kommerskollegium har granskat förslaget utifrån hållbarhetsaspekter och
frågor om anmälningsskyldighet.
Från ett hållbarhetsperspektiv är det positivt att gemensamma
internationella miljöregler utformas.

Anmälningsskyldighet enligt direktiv 98/34/EG
Av 6 § förordningen (1994:2029) om tekniska regler följer att förslag till
nya tekniska föreskrifter ska anmälas till kommissionen i enlighet med
direktiv 98/34/EG om ett informationsförfarande beträffande tekniska
standarder och föreskrifter (anmälningsdirektivet).
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Kommerskollegium bedömer att rubricerat förslag inte är
anmälningspliktigt enligt anmälningsdirektivet då förslaget inte
innehåller några nya krav på produkter.

Anmälningsskyldighet enligt WTO:s TBT-avtal
Kommerskollegium bedömer att rubricerat förslag inte är
anmälningspliktigt enligt WTO:s TBT-avtal.

Anmälan enligt tjänstedirektivet (2006/123/EG)
Av 2 § förordningen (2009:1078) om tjänster på den inre marknaden,
som hänvisar till tjänstedirektivets (2006/123/EG) artiklar 15.7 och 39.5,
följer att nya och förändrade krav på tjänsteverksamhet ska anmälas till
Kommerskollegium.
I Naturvårdsverkets förslag föreslås vissa ändringar angående personaloch företagscertifiering för installation, underhåll och service av kyl- och
värmeutrustning som innehåller fluorerade växthusgaser. Förslaget
innebär att det generellt för arbete med mobil utrustning införs krav på
företagscertifiering på motsvarande sätt som för arbete med stationära
utrustningar. Förslaget innebär vidare dels vissa lättnader i kravet på
personcertifiering för arbete med mobil luftkonditionering i fordon, dels
att verksamhetsutövaren vid arbete med annan mobil utrustning däremot
måste uppfylla samma krav på personcertifiering som gäller för stationär
utrustning.
Den nuvarande regleringen av dessa certifieringsfrågor återfinns i 33 §
förordningen (2007:846) om fluorerade växthusgaser och
ozonnedbrytande ämnen och anmäldes till kommissionen år 2010 i
enlighet med artikel 39.5 av tjänstedirektivet (se regeringsuppdrag,
diarienummer M2010/2131/R).
Enligt kollegiets bedömning bör således även de förändringar som nu
föreslås, och som beskrivits ovan, anmälas enligt direktivet om de antas.1
Detta gäller 33 § och 33a § i den föreslagna förordningen om fluorerade
växthusgaser. Enligt kollegiets bedömning innebär dessa förslag
förändrade krav på tjänsteverksamhet som faller inom tjänstedirektivets
tillämpningsområde (underhåll och service av utrustning m.m.).2
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Som nämnts ovan avser anmälningsplikten även förändringar i befintliga krav.
Se Europeiska kommissionen, Handbok om Genomförandet av Tjänstedirektivet, s. 10.
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Övriga synpunkter relaterade till tjänstedirektivet och den svenska
kontaktpunkten för tjänster
Av 5 och 6 §§ i förordningen (2009:1078) om tjänster på den inre
marknaden följer att behöriga myndigheter har en skyldighet att lämna
generell information till Tillväxtverket om vissa krav som gäller för att få
tillträde till och utöva tjänsteverksamhet i Sverige. Tillväxtverket ska
sedan lägga upp informationen på den svenska kontaktpunkten för
tjänster (https://www.verkssamt.se). Mot denna bakgrund
rekommenderar kollegiet att generell information lämnas till
Tillväxtverket, om de aktuella certifieringskraven, för publikation på
kontaktpunkten. Informationen skickas med elektronisk post till adressen
kontaktpunkten@tillvaxtverket.se.3

I ärendets slutliga handläggning har utredarna Mattias Karlsson
Jernbäcker och Inga Rosenlund deltagit.

Henrik Isakson

Marianne Jönsson
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Se Tillväxtverkets föreskrifter och allmänna råd (TVFS 2009:1) om kontaktpunkten för
tjänster på den inre marknaden.

