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Remissyttrande över förslag till reviderat 
miljöbrottsdirektiv 

Brottsförebyggande rådet (Brå) har fått rubricerade förslag på remiss, och lämnar utifrån 
rollen som statistikansvarig myndighet kommentarer på de delar av direktivet som rör 
statistik och datainsamling, närmare bestämt artikel 21 och 22.  

I syfte att förstärka uppföljningen av brottskämpningen på miljöbrottsområdet ska 
medlemsstaterna enligt direktivet utveckla insamlingen och spridningen av statistik 
rörande miljöbrott. Under artikel 21 anges ett antal uppgifter som utgör ett minimikrav för 
medlemsstaternas statistikframställning. Dessa träffar i stora delar det statistikområde som 
Brå ansvarar för och inom vilket myndigheten kan förväntas bistå med statistik för 
direktivets genomförande. Brå gör bedömningen att sammanställning av statistik på det 
straffrättsliga miljöbrottsområdet i enlighet med direktivet kan komma att kräva ganska 
betydande utvecklingsinsatser på myndigheten, och i vissa fall även de myndigheter som 
levererar data till rättsstatistiken. Det inkluderar såväl mindre insatser för 
statistikutveckling baserat på tillgängliga data, som mer omfattande och 
myndighetsövergripande systemutveckling i syfte att ta fram statistik på områden där 
uppgifter inte samlas in idag. Den bedömning som görs i kommissionens promemoria på 
sidan 17 avseende medlemsstaternas kostnader för statistikrapporteringen förefaller mot 
den bakgrunden vara väl lågt tilltagen. 

I sammanhanget ska det nämnas att genomförandet av miljöbrottsdirektivets statistikkrav 
sammanfaller i tid med det myndighetsgemensamma utvecklingsarbete som planeras inom 
ramen för digitaliseringen av rättsväsendet, i enlighet med strategiska plan som rådet för 
rättsväsendets digitalisering ska redovisa till regeringen i februari 2022. Det finns därmed 
en risk att genomförandet av direktivet medför behov av omprioriteringar av de planerade 
utvecklingsinitiativ inom rättsväsendets digitalisering som träffar Brå eller annan 
statistikutveckling vid myndigheten.  

Artikel 22 – gemensam standard för rapportering av statistik 

Brå anser att handlingsalternativet att ta fram en gemensam standard för rapporteringen av 
statistik är god och borgar för en bättre och mer jämförbar uppföljning av miljöbrott inom 
medlemsstaterna. Enligt artikel 22 ska kommissionen ta fram en standard för 
rapporteringen av statistik som bland annat omfattar en enhetlig klassificering av 
miljöbrott, enhetliga räknenheter och mått för olika steg i den rättsliga hanteringen av 
miljöbrott. Även om det arbetet ligger längre fram vill Brå här framhålla att det är en fördel 
om arbetet kan ta avstamp i de definitioner och standarder som redan tagits fram och 
tillämpas för den europeiska statistiken på området Crime och Criminal Justice som samlas 
in av Eurostat. Genom att förhålla sig till de standarder som tillämpas av Eurostat–även om 
de idag inte är strikt tvingande–möjliggörs för jämförelser med andra brottsområden, men 
framförallt ger det medlemsstaterna möjlighet att utveckla effektiva statistiksystem som 
kan försörja flera olika typer av statistikrapporteringar till den europeiska unionen på det 
kriminalpolitiska området.   
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Detta yttrande avges av generaldirektör Kristina Svartz efter föredragning av enhetschef 
Louise Ekström.  

 

Kristina Svartz 

     

 

Louise Ekström 


