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Yttrande över remiss av kompletterande promemoria till betänkandet 

Enhetlig och effektiv marknadskontroll (SOU 2020:49), ert diarienummer 

UD2022/02424 

Havs- och vattenmyndighetens inställning 

Havs- och vattenmyndigheten avgränsar sig till att yttra sig över de delar av promemorian som 

berör myndighetens ansvarsområde.  

Havs- och vattenmyndigheten tillstyrker den föreslagna ändringen i 2 kap 13 § 

miljötillsynsförordningen som innebär att myndigheten utses till behörig myndighet enligt 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 om offentlig kontroll och annan offentlig 

verksamhet m.m. (kontrollförordningen).  

Havs- och vattenmyndigheten anser att Jordbruksverket istället för Naturvårdsverket lämpligen 

får ansvaret att samordna de behöriga myndigheterna inom GMO-området och svara för 

kontakterna med kommissionen och övriga medlemsstater inom området.  

Motivering 

Havs- och vattenmyndigheten är tillsynsmyndighet enligt miljöbalken för bland annat avsiktlig 

utsläppande genetiskt modifierade vattenlevande organismer. Myndigheten anser därför att det är 

naturligt att myndigheten också utses till behörig myndighet att utföra kontroll enligt artikel 4 i 

kontrollförordningen.  

När det finns flera behöriga myndigheter inom en medlemsstat måste en central myndighet utses 

som svarar för kontakterna med kommissionen och övriga medlemsstater inom ett område. Inom 

detta område finns flera behöriga myndigheter utsedda och av remissen framgår att 

Naturvårdsverkets föreslås få samordningsuppdraget i Sverige. Havs- och vattenmyndigheten 

bedömer att det är mest effektivt att samordningsuppdraget istället läggs på Jordbruksverket. 

Jordbruksverket företräder redan Sverige i kommittén inom Europaparlamentets och rådets 

direktiv 2001/18/EG av den 12 mars 2001 om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade 

organismer i miljön och har alla övriga kontakter med EU-kommissionen och medlemsstaterna på 

området. I det ingår att dela information och synpunkter med övriga genteknikmyndigheter i 

Sverige och samordna när det är frågor som berör fler organismtyper.  
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Beslut om detta yttrande har fattats av ställföreträdande generaldirektören Maria Hellsten efter 

föredragning av utredaren Susanna Hogdin. I den slutliga handläggningen av ärendet har även 

avdelningschefen Johan Kling, enhetschefen Johan Stål samt verksjuristen Martin Jansson 

medverkat. 

Maria Hellsten 

Susanna Hogdin 

Kopia till: 

ud.registrator@regeringskansliet.se 


