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Subject: Reasoned opinion of the Swedish Parliament on the proposal for a directive 
of the European Parliament and of the Council on the protection of the 
environment through criminal law and replacing Directive 2008/99/EC
(COM(2021)0851 – C9-0466/2021 – 2021/0422(COD))

Under Article 6 of the Protocol (No 2) on the application of the principles of subsidiarity and 
proportionality, national parliaments may, within eight weeks of the date of transmission of a 
draft legislative act, send the Presidents of the European Parliament, the Council and the 
Commission a reasoned opinion stating why they consider that the draft in question does not 
comply with the principle of subsidiarity.

The Swedish Parliament has sent the attached reasoned opinion on the aforementioned 
proposal for a directive.

Under Parliament’s Rules of Procedure the Committee on Legal Affairs is responsible for 
compliance with the subsidiarity principle.
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ANNEX

SVERIGES
RIKSDAG

Riksdagsskrivelse
2021/22:193

Europaparlamentets ordförande 

Ordförande för Europeiska unionens råd 

Europeiska kommissionens ordförande

Med överlämnande av riksdagens motiverade yttrande enligt bilaga 2 i det 
bifogade utlåtandet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit 
justitieutskottets förslag till riksdagsbeslut i utlåtande 2021/22:JuU48
Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till direktiv om skydd 
för miljön genom straffrättsliga bestämmelser.

Stockholm den 23 mars 2022

Andreas Norlén

Kristina Svartz
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MOTIVERAT YTTRANDE FRÅN SVERIGES RIKSDAG 2021/22:JuU19

BILAGA 2

Motiverat yttrande från Sveriges riksdag

Riksdagen har prövat om kommissionens förslag till direktiv om skydd för 
miljön genom straffrättsliga bestämmelser och om upphävande av direktiv 
(EG) 2008/99/EG (COM (2021) 851). Riksdagen anser att förslaget strider 
mot subsidiaritetsprincipen när det gäller den föreslagna bestämmelsen om 
kompletterande sanktioner som innebär att en fysisk person som har dömts 
för miljöbrott tillfälligt ska kunna förbjudas att ställa upp i val till eller 
kandidera till en offentlig tjänst.

Riksdagen är annars i grunden positivt till en fördjupning av samarbetet på 
miljöbrottsområdet, särskilt när det gäller åtgärder för att bekämpa allvarlig 
organiserad brottslighet med gränsöverskridande inslag. Den organiserade 
brottsligheten har ökat sin närvaro på miljöområdet vilket har medfört att det 
i dag ofta finns kopplingar mellan miljöbrott och organiserad brottslighet som 
bedrägerier, skattebrott, stölder, penningtvätt, grova våldsbrott samt 
narkotika- och människosmuggling. Brottsligheten är ofta gränsöver- 
skridande. Detta innebär utmaningar för de brottsbekämpande myndigheterna 
både i Sverige och i andra medlemsstater och medför ett ökat  behov av 
samarbete över nationsgränserna. Det är därför välkommet att kommissionen 
tagit initiativ till ett nytt direktiv efter att det visat sig att det nuvarande 
direktivet inte haft någon större effekt i praktiken.

Enligt riksdagens bedömning har förslaget också i stora delar fått en 
utformning som i stort är förenlig med subsidiaritetsprincipen. När det gäller 
bestämmelsen om att en fysisk person som har dömts för miljöbrott tillfälligt 
ska kunna förbjudas att ställa upp i val till eller kandidera till en offentlig 
tjänst anser riksdagen dock att den uppenbart strider mot 
subsidiaritetsprincipen. Det måste vara upp till varje medlemsstat att avgöra 
om man vill införa en sådan ordning. Enligt riksdagen går förslaget i denna 
del långt utöver vad som är nödvändigt för att uppnå det eftersträvade målet 
med åtgärden. Det kan till och med ifrågasättas om EU har straffrättslig 
lagstiftningskompetens som sträcker sig så långt som till villkoren för 
demokratin i nationella val i medlemsstaterna.


