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Yttrande över M2020/00571/R

-  Författning sförslag om sanktioner för överträdelser av
Europaparlaments och rådets förordning (EU) nr
1257/20 13 av den 20 november 2013 om återvinning av
fartyg och om ändring av förordning (EG) nr 1013/2006 och
direktiv 2009/16/EG

Havs- och vattenmyndighetens inställning

Havs- och vattenmyndigheten instämmer i huvudsak med förslagen i
promemorian .

Generella sy np unkter

Ha V ser positivt på att det införs sanktioner enligt det system som
direktivet anger . Förhoppningsvis minskar risken för miljöb elastningar i
havsmiljön orsakad av olaglig, bristfällig eller felaktigt genomförd
fartygsåtervinning genom ett infört sanktionssystem med avskr äckande
sanktionsavgifter och straffbest ämmelser . Att bestämmelser och sanktioner
riktas både mot fartygsägare och den som kan anses agera i dennes ställe
samt även återvinningsverksamhet , ses som positivt och riktigt .

Det är viktigt att sanktionsavgifter hålls på en avskräckande nivå och på sikt
enkelt kan justeras. För exempelvis svavelutsläppsrelaterade sanktioner har
tidigare ett behov av att höga avgifterna noterats. Detta för att bibehålla den
effektiva, proport ionella och avskr äckande effekten, som EU ställer kr av på.

Detalj erade sy p unkter

S. 95 m .fl . i promemoria anges "bareb oatfr aktare". Troligen avses
bareboatbefr aktare alternativt bareboat-befr aktare. Då begreppet
"bareboatfraktare" i förslaget inte föreslås föras in i författningstext utan
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endast utgör en del i promemorians genomlysning, behöver detta
förmodade skrivfel inte kommenteras närmare.

Beslut om detta yttrande har fattats av Avdelningschef Sara Grahn efter
föredragning av verksjuristen Fredrik T Lindgren. Vid handläggningen har
även utredare Fredrik Lindgren medverkat .

Sara Grahn, Avdelningschef
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