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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

Remissinstanser

1

Avfall Sverige

2

Brottsförebyggande rådet

3

Havs- och vattenmyndigheten

4

Kemikalieinspektionen

5

LRF Skogsägarna

6

Länsstyrelsen Gävleborgs län

7

Länsstyrelsen Västernorrlands län

8

Länsstyrelsen Västra Götalands län

9

Miljösamverkan Sverige

10 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
11 Naturskyddsföreningen
12 Naturvårdsverket
13 Polismyndigheten
14 Sjöfartsverket
15 Skogsindustrierna
16 Skogsstyrelsen
17 Svea hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen
18 Sveriges geologiska undersökning

Telefonväxel: 08-405 10 00
Fax: 08-24 46 31
Webb: www.regeringen.se

Postadress: 103 33 Stockholm
Besöksadress: Fredsgatan 6
E-post: m.registrator@regeringskansliet.se

19 Svensk handel
20 Svenskt näringsliv
21 Sveriges Advokatsamfund
22 Transportstyrelsen
23 Tullverket
24 Uppsala universitet
25 Världsnaturfonden
26 Växjö tingsrätt
27 Åklagarmyndigheten

Remissvaren ska ha kommit in till Miljödepartementet senast den 12 januari
2022. Svaren bör lämnas per e-post till m.remissvar@regeringskansliet.se och
med kopia till susanne.classon@regeringskansliet.se och
m.rattssekretariatet@regeringskansliet.se. Ange diarienummer M2021/02413
och remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.
Svaret bör lämnas i två versioner: den ena i ett bearbetningsbart format (t.ex.
Word), den andra i ett format (t.ex. pdf) som följer tillgänglighetskraven
enligt lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service.
Remissinstansens namn ska anges i namnet på respektive dokument.
Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats.
I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på EU-kommissionens
förslag till direktiv COM(2021)851. Direktivet finns tillgängligt på EUkommissionens webbplats, Miljöbrott – bättre EU-regler för miljöskydd
genom straffrätten (europa.eu).
Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En
myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att
redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att
svaret ger besked om detta.
För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna
synpunkter.
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Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens
promemoria Svara på remiss – hur och varför (SB PM 2003:2, reviderad
2009-05-02). Den kan laddas ner från Regeringskansliets webbplats
www.regeringen.se.

Maria Jonsson
Rättschef
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