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Förordning
om ändring i förordningen (2007:846) om
fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande
ämnen;

Utkom från trycket
den 27 juni 2011

utfärdad den 16 juni 2011.
Regeringen föreskriver att 3, 35 och 37 §§ förordningen (2007:846) om
fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen1 ska ha följande
lydelse.
3 § Med ackrediterat certifieringsorgan avses i denna förordning en fysisk
eller juridisk person som genom att uppfylla kraven i Internationella standardiseringsorganisationens och Internationella elektrotekniska kommissionens standard för bedömning av överensstämmelse med allmänna krav på
organ som certifierar personer (SS-EN ISO/IEC 17024:2003)
1. är ackrediterad enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG)
nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/932 och lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk
kontroll, eller
2. i ett annat land i Europeiska unionen, Turkiet eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet är ett certifieringsorgan som
a) har ackrediterats av ett ackrediteringsorgan som uppfyller kraven i
Internationella standardiseringsorganisationens och Internationella elektrotekniska kommissionens standard för bedömning av överensstämmelse med
allmänna krav på ackrediteringsorgan som ackrediterar organ för bedömning
av överensstämmelse (ISO/IEC 17011:2004), eller
b) på annat sätt visar att motsvarande kvalitetskrav är uppfyllda i fråga om
oberoende och teknisk och yrkesmässig kompetens, om de uppgifter som
personen ska fullgöra avser sådant som krävs för att första gången släppa ut
en produkt på marknaden.
35 § Ett personalcertifikat enligt artikel 5 i EU-förordningen om certifiering för kyl- och värmeutrustning ska vara utfärdat av någon som
1. är ackrediterad för uppgiften (ackrediterat certifieringsorgan),
2. för den kompetens som certifikatet gäller har utsett ett sådant utvärderingsorgan som avses i artiklarna 5.1 och 5.4 jämförda med artikel 11 i EUförordningen,
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3. har rutiner för att fortlöpande bevaka att förutsättningarna för certifikatet är uppfyllda och vidta åtgärder enligt artikel 10 i EU-förordningen, och
4. har sin certifieringsverksamhet anmäld hos Naturvårdsverket.
Ackrediteringen ska vara gjord av Styrelsen för ackreditering och teknisk
kontroll (Swedac) enligt förordning (EG) nr 765/2008 och lagen (2011:791)
om ackreditering och teknisk kontroll.
37 § Ett personalcertifikat enligt artikel 5 i EU-förordningen om certifiering för brandskyddssystem ska vara utfärdat av någon som
1. är ackrediterad för uppgiften (ackrediterat certifieringsorgan),
2. för den kompetens som certifikatet gäller har utsett ett sådant bedömningsorgan som avses i artiklarna 5.1 och 5.4 jämförda med artikel 11 i EUförordningen,
3. har rutiner för att fortlöpande bevaka att förutsättningarna för certifikatet är uppfyllda och vidta åtgärder enligt artikel 10 i EU-förordningen, och
4. har sin certifieringsverksamhet anmäld hos Naturvårdsverket.
Ackrediteringen ska vara gjord av Styrelsen för ackreditering och teknisk
kontroll (Swedac) enligt förordning (EG) nr 765/2008 och lagen (2011:791)
om ackreditering och teknisk kontroll.
Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2011.
På regeringens vägnar
ANDREAS CARLGREN
Egon Abresparr
(Miljödepartementet)
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