From:

Anna Andersson<anna.andersson@sysav.se>

Sent:

den 14 januari 2020 12:25

To:

M Remissvar

Cc:

Ida Edwertz;registrator

Subject:

RemissM2019/02091/R- Sysavavståratt lämna synpunkter

Categories:

M2019/02091/R

Hej,
Sysavtackar för inbjudan att svarapå nedanståenderemiss,men avstårfrån att lämna
synpunkter.
(Vårt ärendenummer353/19)

Med vänligahälsningar
Anna Andersson
Miljöstrateg

Sydskånesavfallsaktiebolag
PostadressBox50344,202 13 Malmö
Besöksadress
Bjurögatan20A
Direkt/Mobil +46734396050
www.sysav.se
Sysavger tillbaka till dig –genom att återvinnaoch behandlaavfall ser vi till att så
mycket som möjligt kommer till nytta igen.
Från:Berit Götesson<berit.gotesson@regeringskansliet.se>
Skickat:den 28 november2019 13:33
Till: Berit Götesson<berit.gotesson@regeringskansliet.se>
Ämne: Remitteringav promemorianGenomförandeav revideradeEU-direktivpå avfallsområdet:
Rapporteringoch miljösanktionsavgifter

Remissinstanser – enligt sändlista

För ytterligare information – se bilagorna

Remissvaren ska ha kommit in till Miljödepartementet senast den 28 februari 2020.
Svaren bör lämnas i bearbetningsbar form (t.ex. Wordformat) per e-post till
m.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till ida.edwertz@regeringskansliet.se.
Ange diarienummer M2019/02091/R och remissinstansens namn i ämnesraden på epostmeddelandet. Remissinstansens namn ska även anges i dokumentnamnet.
Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats.
Förslagen i promemorian har samband med två promemorior som remitterades i
oktober: Miljödepartementets promemoria Genomförande av reviderade EU-direktiv på
avfallsområdet och Naturvårdsverkets redovisning Rättsliga förutsättningar för en
ändamålsenlig avfallsstatistik och en digital lösning för spårbarhet av farligt avfall
(M2019/01776/R). Promemoriorna finns tillgängliga på regeringens webbplats,
www.regeringen.se/remisser/2019/10/remiss-om-genomforande-av-reviderade-eudirektiv-pa-avfallsomradet/.
Vid eventuella frågor kontakta Johan Fallenius (johan.fallenius@regeringskansliet.se)
eller Ida Edwertz (ida.edwertz@regeringskansliet.se).
Ändringsdirektiven som förslagen i promemorian bidrar till att genomföra kan nås via
länkarna nedan.
– Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/851 av den 30 maj 2018 om ändring
av direktiv 2008/98/EG om avfall:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32018L0851
– Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om
avfall och om upphävande av vissa direktiv (konsoliderad version):
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2008/98
– Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/852 av den 30 maj 2018 om ändring
av direktiv 94/62/EG om förpackningar och förpackningsavfall:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A32018L0852
– Europaparlamentets och rådets direktiv 94/62/EG av den 20 december 1994 om
förpackningar och förpackningsavfall (konsoliderad version):
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:01994L006220180704&qid=1570182125932

–Europaparlamentetsoch rådets direktiv (EU)2018/849 av den 30 maj 2018om ändring
av direktiven2000/53/EGom uttjänta fordon, 2006/66/EGom batterier och
ackumulatoreroch förbrukade batterier och ackumulatoreroch 2012/19/EUom avfall
som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektroniskutrustning:
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2018/849/oj?locale=sv
Myndigheter under regeringenär skyldigaatt svarapå remissen.En myndighetavgör
dock på eget ansvarom den har någrasynpunkteratt redovisai ett svar. Om
myndigheteninte har någrasynpunkter,räckerdet att svaret ger beskedom detta. För
andra remissinstanserinnebär remissenen inbjudan att lämna synpunkter.
Promemoriankan dessutomladdasned från Regeringskansliets
webbplats
www.regeringen.se.Rådom hur remissyttrandenutformas finns i Statsrådsberedningens
promemoria Svarapå remiss–hur och varför (SBPM 2003:2,reviderad2009-05-02).Den
kan laddasner från Regeringskansliets
webbplats www.regeringen.se.

Med vänlig hälsning
Rättssekretariatet
Miljödepartementet
Regeringskansliet
103 33 Stockholm
www.regeringen.se

