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Angående EU-kommissionens förslag till reviderad förordning om
transporter av avfall COM (2021) 709
Ekobrottsmyndigheten lämnar härmed sitt yttrande över rubricerat förslag. Synpunkter
lämnas endast beträffande de delar av förslaget som berör myndighetens verksamhet.
Ekobrottsmyndigheten är positiv till ambitionen att stärka kontrollen av avfallstransporter för
att motverka illegala avfallstransporter och att minska den administrativa bördan för legala
aktörer.
I Polismyndighetens rapport ”Myndighetsgemensam lägesbild organiserad brottslighet 2021”
bedöms illegal avfallshantering växa i takt med att kostnaderna för legal avfallshantering
ökar. Det är av detta skäl särskilt viktigt att de stärkta kontroller som föreslås inte skapar
större kostnadsökningar för legala aktörer än nödvändigt.
Förslaget om ökad digitalisering och harmonisering av genomförandet av befintliga
förfaranden och skyldigheter torde minska den administrativa bördan för marknadens legala
aktörer och således minska kostnaderna för legal avfallshantering. Ekobrottsmyndigheten
välkomnar därför särskilt dessa delar av förslaget.
Förslaget att utöka samarbetet vid inspektioner och undersökningar på nationell nivå och på
EU-nivå tillstyrks. Ekobrottsmyndigheten ser även positivt på att Europeiska byrån för
bedrägeribekämpning (Olaf) föreslås få ökat anslag för att utföra de kompletterande
utrednings- och samordningsåtgärder i Olaf som rör avfallstransporter. Ökade resurser till
Olaf i detta avseende kan påverka Ekobrottsmyndigheten i egenskap av sambandscentral för
bedrägeribekämpning i frågor som rör Olaf, behörig myndighet vid Olaf:s kontroller och
inspektioner samt behörig myndighet för att förse Olaf med information och
transaktionsregister.
Enligt 3 § lagen (2017:244) om kontroller och inspektioner på plats av Europeiska byrån för
bedrägeribekämpning får den behöriga myndigheten begära handräckning av
Kronofogdemyndigheten för att en platskontroll ska kunna genomföras. Med hänsyn till
förslagets påverkan på Olaf skulle det kunna vara av värde att även inhämta
Kronofogdemyndighetens synpunkter på förslaget.
I den svenska språkversionen av förslaget anges i artikel 60, som enligt sin lydelse avser
administrativa sanktioner, att medlemsstaterna ska kunna ålägga sådana sanktioner i form av
böter. Eftersom böter är en straffrättslig sanktion torde artikel 60.3 a) vara felöversatt. På s.
22 i den svenska språkversionen anges vidare att artikel 61 och 62 avser samarbete mellan
brottsbekämpande myndigheter. Eftersom dessa artiklar avser tillsynssamarbete torde det
även här vara fråga om en felöversättning av den engelska språkversionen.
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Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Monica Rodrigo. I ärendets slutliga
handläggning har rättschefen Gabriella Loman deltagit. Verksjuristen Johan Dibb har varit
föredragande.
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