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Yttrande över remiss - EU-kommissionens förslag ReFuelEU Aviation
(diarienummer I2021/02044)
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) ansvarar för frågor om
teknisk kontroll, inklusive ackreditering och frågor i övrigt om bedömning av
överensstämmelse samt för samordning av marknadskontroll, reglerad mätteknik
och ädelmetallkontroll.
Infrastrukturdepartementet vill ha synpunkter på EU-kommissionens förslag om
ReFuelEU Aviation inför kommande förhandling i rådet. Den föreslagna förordningen
syftar till att säkerställa lika villkor bland aktörerna på den inre luftmarknaden och
utrusta sektorn med regler som säkerställer dess konkurrenskraft samtidigt som dess
hållbarhet förstärks. Swedac har beretts tillfälle att yttra sig över aktuellt förslag.
Swedac har inte några synpunkter på förslaget, men vill lyfta fram följande behov av
uppdateringar när det gäller Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr
2018/2067.
I bilaga 1 i nämnda förordning anges olika verksamhetsgrupper gällande omfattning
för kontrollörers ackreditering. Swedac anser att det behöver göras en översyn av de
verksamhetsgrupper som finns, då det för närvarande saknas verksamhetsgrupp för
aktuellt område. Grupperna behöver uppdateras och kompletteras. Detta för att
kompetenskraven ska vara korrekta för aktuella verksamhetsgrupper.
Vidare behöver förordning (EU) nr 2018/2067 anpassas till kommande förordning om
verifiering av förnyelsebara bränslen. Förordningen behöver i och med det
uppdateras så att det tydligt framgår att verifieringen av användningen av
förnyelsebara bränslen ingår i verifieringsuppdraget inom ramen för EU-ETS.
__________________________
Detta yttrande har beslutats av biträdande avdelningschefen Annie Fainelli efter
föredragning av juristen Malin Lindqvist. Utredaren Magnus Pedersen och
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bedömningsledaren Kaarlo Book har deltagit vid den slutliga handläggningen av
ärendet.
Annie Fainelli

Malin Lindqvist
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