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EU-kommissionens förslag till förordning om ämnen som bryter 
ner ozonskiktet och om upphävande av förordning (EG) nr 
1005/2009 

Mot bakgrund av de intressen som Åklagarmyndigheten har att bevaka lämnas 
följande yttrande.  

Sammanfattning 
Åklagarmyndighetens intressen avser framför allt de frågor som berörs i kapitel 
VII angående sanktioner med mera. Åklagarmyndigheten har invändningar mot 
utformningen av artikel 27 som reglerar sanktioner. Gällande övriga delar av 
förslaget har Åklagarmyndigheten inga invändningar i sak.  

Artikel 27 Sanktioner 
Förslaget innebär i jämförelse med befintlig förordning (EG) nr 1005/2009 en 
mer detaljerad reglering av vilka sanktioner som medlemsstaterna ska tillämpa, 
inklusive nivån på sanktionsavgifter.  
 
Förslagen framstår som alltför ingående i sin detaljreglering såväl när det gäller 
storlek på och beräkning av avgifter enligt p. 5 som specifika åtgärder i form 
av upphävande eller återkallelse av tillstånd enligt p. 4 (c). Detaljnivån innebär 
att förslagen delvis är svårförenliga med hur det svenska sanktionssystemet nu 
är reglerat. Ett genomförande av förslaget i denna del och med obligatoriska 
inslag skulle därför riskera att påverka det svenska sanktionssystemet i flera 
avseenden än enbart för aktuella överträdelser.  
 
Enligt gällande svensk lagstiftning är ett antal åtgärder som omfattas av den 
nuvarande förordningen (EG) nr 1005/2009 kriminaliserade (29 kap. 3 § 12-14 
p. miljöbalken). Det område som alltså nu regleras straffrättsligt skulle delvis 
komma att överlappas av sanktionsavgifter så som de föreslås i artikel 27 p.5. 
Förslaget skulle därför, om det genomförs, innebära en avkriminalisering till 
förmån för administrativa sanktioner/miljösanktionsavgifter, vilket inte 
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framstår som önskvärt. Sammantaget kan förslaget gällande utformningen av 
sanktioner inte tillstyrkas.  
 
 

 

Detta yttrande har beslutats av ställföreträdande chefen för 
Utvecklingscentrum, överåklagaren Mikael Björk, efter föredragning av 
kammaråklagaren Kerstin Eriksson.  
 
På Åklagarmyndighetens vägnar 
 
 
Mikael Björk  
 
    
   Kerstin Eriksson 
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