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Yttrande över remiss om förslag till Europaparlamentets och rådets
direktiv om ändring av direktiv 2008/99/EG av den 19 november 2008
om skydd för miljön genom straffrättsliga bestämmelser
Sammanfattning
Havs- och vattenmyndigheten har i huvudsak inget att erinra om de förslag som lämnas i
remissen om ändring av rubricerat direktiv.

Havs- och vattenmyndighetens inställning
EU-kommissionen har tagit fram ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring
av direktiv 2008/99/EG av den 19 november 2008 om skydd för miljön genom straffrättsliga
bestämmelser. Miljödepartementet har remitterat förslaget för synpunkter. Remissvaren ska ha
kommit in till miljödepartementet senast den 12 januari 2022.
Havs- och vattenmyndigheten vill inledningsvis notera att frågor om miljöstraffrätten som sådan
endast indirekt berör myndighetens ansvarsområde. I generell mening vill dock Havs- och
vattenmyndigheten lyfta fram att ett effektivt och utvecklat sanktionssystem är en viktig faktor för
ett fungerande miljöskydd. De föreslagna ändringarna innefattar bland annat en utökning av vad
som ska betraktas som straffbara gärningar samt därtill krav på medlemsstaterna att utveckla det
brottsbekämpande arbetet. Här kan nämnas rubriceringar som i den engelska språkversionen är
illegal ship recycling; illegal water abstraction from ground- or surface water; serious breaches of
legislation on invasive alien species with Union concern samt source discharge of polluting
substances from ships. Enligt EU-kommissionen kommer en precisering av definitionerna av
brottskategorierna bland annat att leda till en harmonisering av sanktionstyper och
sanktionsnivåer. Havs- och vattenmyndigheten utesluter inte att den svenska lagstiftningen i
vissa delar redan uppfyller förslaget till direktiv, men vill ändå poängtera att rubriceringarna
framstår som relevanta fokusområden för skydd av marina och akvatiska ekosystem.
Havs- och vattenmyndigheten anser att det är angeläget att miljöstraffrätten kontinuerligt
effektiviseras och utvecklas för att tjäna sitt syfte. Det är dock också angeläget att de förändringar
som nu föreslås utformas på ett sådant sätt att grundläggande rättssäkerhetsgarantier kan
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tillgodoses, exempelvis vad avser eventuella ytterligare former för utväxling av information mellan
myndigheter. Havs- och vattenmyndigheten avstår därutöver från att yttra sig i detalj över de
föreslagna ändringarna.
Beslut om detta yttrande har fattats av generaldirektören Jakob Granit efter föredragning av
verksjuristerna Martin Jansson och Eva Klingstedt. I den slutliga handläggningen av ärendet har
även avdelningschefen Sara Grahn och enhetschefen Eva-Britt Eklöf Petrusson medverkat.
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