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Tullverkets yttrande med anledning av Naturvardsverkets
forslag till forfattningsandringar for att genomfora
Europaparlamentets och radets forordning (EU) nr
517/2014 om fluorerade vaxthusgaser
Bakgrund
Europaparlamentets och nidets forordning (EU) nr 517/2014 av den 16 april
2014 om fluorerade vaxthusgaser (f-gasfOrordningen) ar en omarbetning av
Europaparlamentets forordning (EO) 842/2006 om vissa fluorerande
vaxthusgaser. F-gasforordningen tradde i kraft den 9 juni 2014 och ska
tillampas fnin och med 1 januari 2015 da aven den aldre forordningen
842/2006 upphavs.
Enligt overenskommelse mellan Naturvardsverket och Miljodepartementet har
Naturvardsverket utarbetat ett fdrslag till de andringar av svensk fOrfattning
som f-gasfOrordningen medfor. Tullverket har pa remiss fatt ta del av
Naturvardsverkets promemoria med forslag till fOrfattningsandringar och
lamnar harmed foljande synpunker.

Tullverkets synpunkter
Tullverket pafdrs inget tillsynsansvar i fraga om bestammelserna enligt fgasforordningen och myndighetens verksamhet berors darmed inte direkt av de
fdrslag till forfattningsandringar som Naturvardsverket lamnar. Tullverket har
darmed inga synpunkter i sak med anledning av forslagen.
Tullverket onskar dock framfdra nagra synpunkter med anledning av krav pa
personcertifiering i samband med arbeten som utfOrs pa fordon med mobil
luftkonditionering.

Postadress
Box 12854
11298 STOCKHOLM

Besoksadress

Fax

Tel

0771-520520

vxl

2015-04-20

2 (2)

Tjansteman vid Tullverket utfor arbeten och ingrepp pa fordon, sasom
personbilar, bussar och lastbilar, med mobilluftkonditionering i samband med
sk. fordonsvisitationer. Dessa kan ske saval i samband med tullkontroller som
vid husrannsakan av ett fordon. Vid en fordonsvisitation kan ett kylaggregat
mycket val komma att kontrolleras. Alla de utrymmen som finns i ett fordon,
t.ex. ett kylaggregat pa en trailer, kan komma att monteras ner ide delar som ar
isartagbara. Detsamma galler luftkonditioneringsutrustningar i personbilar,
bussar och lastbilar. Tullverkets tjansteman innehar idag inga
personcertifieringar i enlighet med forordningen och inte heller foreligger en
certifiering for Tullverket som verksamhet.
Det framgar dock inte av Naturvardsverkets promemoria, av nuvarande
forfattning eller fdrslag till andrade foreskrifter, om vad som avses inga i
begreppet "ingrepp" eller med "personal som arbetar med mobil
luftkonditionering i fordon". De som promemorian omnamner ar
"fordonstekniker" och ingreppen verkar syfta pa installationer, reparationer och
liknande arbeten vilka utfdrs av certifierade fdretag och pa verkstader.
Tullverket finner att det ar oklart om certifieringskraven aven ska eller bor
galla for de tjansteman som i myndighetens kontrollverksamhet monterar ner
fordon for att inspektera utrymmen som kan innehalla gomda varor och onskar
ett fortydligande i detta avseende. Tullverket har inte informerats om mlgot
krav pa certifiering for att genomfora fordonsvisitationer i sin
kontrollverksamhet.
Ett eventuellt krav pa personcertifiering skulle komma att berora all personal i
yttre tjanst hos Tullverket dvs. de som kontrollerar till Sverige inkommande
fordon, men aven tullkriminalens personal som genomfor husrannsakningar av
fordon. Uppskattningsvis skulle darmed ca 600 tjansteman vid Tullverket
beroras.

Arendets handlaggning
I den slutliga handlaggningen av arendet har deltagit generaltulldirektOren
Therese Mattsson (beslutande) ochjuristen Jenny Ostergren (foredragande).
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