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Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-03-01 

 

Närvarande: F.d. justitierådet Leif Thorsson, f.d. regeringsrådet Lars 

Wennerström och justitierådet Per Virdesten. 

 

Kompletterande bestämmelser till EU-förordningen om kosme-

tiska produkter 

 

Enligt en lagrådsremiss den 14 februari 2013 (Socialdepartementet) 

har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till 

lag om ändring i miljöbalken. 

 

Förslaget har inför Lagrådet föredragits av rättssakkunniga Therese 

Lundgren. 

 

Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 

 

I lagrådsremissen föreslås ändringar av straffbestämmelserna i mil-

jöbalken (29 kap.) med anledning av en ny EU-förordning om kosme-

tiska produkter. 

 

De paragrafer i 29 kap. miljöbalken som berörs av ändringarna är 3, 

5 och 9 §§. Dessa straffbestämmelser är redan i dag utformade på 

sådant sätt att det i olika punkter hänvisas till de artiklar i olika EU-
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förordningar där de föreskrifter finns som ska omfattas av straffbu-

den. Genom förslaget tillförs 3 § andra stycket ytterligare två punkter, 

vilket innebär att stycket kommer att innehålla totalt 19 punkter. På 

samma sätt utökas antalet punkter i 5 § från sju till åtta. 

 

I ett yttrande den 1 december 2011 behandlade Lagrådet en på detta 

sätt utformad lagstiftning (se prop. 2011/12:59 s. 70 ff.). Lagrådet 

framhöll bl.a. att nackdelarna med en sådan lagstiftningsteknik själv-

fallet blir mer påtaglig ju fler bestämmelser som den särskilda krimi-

naliseringen av föreskrifter i förordningarna omfattar och att det finns 

skäl att på nytt överväga vilken lagteknisk lösning som lämpligen bör 

väljas om det uppkommer behov av att lägga till ytterligare punkter. 

Regeringen anförde i propositionen att det då inte fanns anledning att 

göra några förändringar i fråga om lagstiftningstekniken men att det 

som Lagrådet anfört skulle komma att finnas med i övervägandena i 

framtida ärenden om ändringar i i 29 kap. miljöbalken (a. prop. s. 40). 

Några sådana överväganden återspeglas emellertid inte i den nu 

föreliggande remissen. Lagrådet vill framhålla vikten av att övervä-

gandena kommer till stånd. 

 

Enligt kosmetikaförordningen ska medlemsstaterna fastställa be-

stämmelser om sanktioner vid överträdelser av bestämmelserna i 

förordningen. Dessa ska vara effektiva, proportionella och avskräck-

ande. Åklagarmyndigheten har i det sammanhanget anfört att miljö-

sanktionsavgifter framstår som mer effektiva än straffansvar. Myn-

digheten framhåller att en sanktionsavgift kan tas ut oavsett om en 

överträdelse skett uppsåtligen eller av oaktsamhet och att det inom 

detta område inte uppstår några problem med att identifiera vem in-

gripandet ska riktas mot, till skillnad från vad som gäller vid ett indivi-

duellt straffansvar. Det finns enligt Åklagarmyndigheten anledning att 

anta att hotet av att drabbas av en miljösanktionsavgift kan framstå 

som mer avskräckande än de bötesstraff som sannolikt blir påföljden 
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i de flesta fall med ett individuellt straffansvar. Lagrådet delar 

Åklagarmyndighetens bedömning och anser att det bör övervägas 

om inte syftet med regleringen bättre skulle tillgodoses om ett flertal 

överträdelser av förordningen i stället för straffansvar kom att sankt-

ioneras med miljösanktionsavgifter.  

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 


