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Yttrande över betänkande av EU-straffstadgandeutredningen om att
kriminalisera överträdelser av EU-förordningar (SOU 2020:13)
(N2020/02187)
Naturvårdsverkets ställningstaganden och skäl
Naturvårdsverket har inga synpunkter på förslagen till lagen om ändring i
fiskelagen (1993:787) och lagen (1994:1709) om EU:s förordningar om den
gemensamma fiskeripolitiken.
Vad gäller utformningen av straffbestämmelser vid överträdelser av EUförordningar ser Naturvårdsverket positivt på ansatsen att främja en enhetlig
lagstiftningsteknik.
Naturvårdsverket har ingen erinran mot den metod som utredningen
rekommenderar att lagstiftaren bör följa, dvs. vilka lagstiftningstekniker som i
fallande ordning bör övervägas. Naturvårdsverket delar bedömningen att
lagstiftarens överväganden och ställningstaganden i dessa frågor bör redovisas
och motiveras i förarbeten till ny lagstiftning när fråga om sanktioner för
överträdelser av EU-förordningar uppkommer.
Avsnitt 7.2 – Förslag om utformning av straffbestämmelser
En mer enhetlig utformning av sanktionsbestämmelser vid överträdelser av EUförordningar bidrar till förutsägbarheten och underlättar tillämpningen.
Samtidigt är förutsättningarna för de frågor som berörs av EU-förordningar –
också avgränsat till Naturvårdsverkets ansvarsområde – så skiftande att ett enda
lämpligt sätt att utforma sanktionsbestämmelser är svårt att se.
Tolkning och tillämpning tjänas av att lagstiftarens ställningstaganden i val av
lagstiftningsteknik motiveras på ett transparent och utförligt sätt utifrån
förutsättningarna i varje lagstiftningsärende.
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Avsnitt 10 – Konsekvenser
Naturvårdsverket kan inte se att utredningens förslag till författning eller
rekommendationer om lagstiftningsteknik får några omedelbara konsekvenser
inom myndighetens ansvarsområde. Konsekvenser och effekter av lagstiftarens
ställningstaganden får bedömas och utvärderas i respektive lagstiftningsärende.

Beslut om detta yttrande har fattats av generaldirektören Björn Risinger.
Vid den slutliga handläggningen har i övrigt deltagit avdelningschefen Martin
Eriksson, föredragande, enhetschefen Gunilla Sallhed, handläggaren Malin
Johansson, och juristen Liisa Seim Sehr.
Detta beslut har fattats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.
För Naturvårdsverket

Björn Risinger
Martin Eriksson
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