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BESLUT  

2023-02-07 UFV 2022/2546 

m.remissvar@regeringskansliet.se 

m.nm@regeringskansliet.se 

 

Remiss: Kommissionens förslag till revidering av 

ramdirektivet för vatten2000/60/EC, 

prioämnesdirektivet 2008/105/EC och 

grundvattendirektivet 2006/118/EC (M2022/01113) 

Beslut 

Härmed beslutas 

– att Uppsala universitet överlämnar detta expertyttrande som sitt svar 

på rubricerad remiss  

 

Bakgrund 

Uppsala universitet har anmodats lämna synpunkter på rubricerad remiss. 

Bifogat yttrande har utarbetats av professor Charlotta Zetterberg, juridiska 

institutionen.  

 

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad rektor i närvaro av 

universitetsdirektör Caroline Sjöberg, efter föredragning av 

fakultetshandläggare Lena Forsell. Närvarande därutöver var 

akademiombudsman Per Abrahamsson och Uppsala studentkårs 

ordförande Anton Sánchez Sulejmani. 

 

Anders Hagfeldt 

 Lena Forsell 
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YTTRANDE 

2023-02-07 UFV 2022/2546 

m.remissvar@regeringskansliet.se 

m.nm@regeringskansliet.se 

 

Remiss: Kommissionens förslag till revidering av 

ramdirektivet för vatten2000/60/EC, 

prioämnesdirektivet 2008/105/EC och 

grundvattendirektivet 2006/118/EC (M2022/01113) 

Uppsala universitet har anmodats lämna synpunkter om rubricerad remiss. 

Beredning har skett med professor Charlotta Zetterberg, juridiska 

institutionen.  

Föreslagna ändringar i ramdirektivet för vatten, grundvattendirektivet och 

prioämnesdirektivet är välkomna och det är positivt att listor med ämnen 

och ämnesgrupper uppdateras, att rapporteringssystem förenklas m.m. 

Övergripande generella synpunkter 

Kommissionens förslag att övergå från medbeslutande till att 

kommissionen ges möjlighet att utfärda delegerade akter lämpar sig 

särskilt bra på detta område där den tekniska och vetenskapliga 

utvecklingen går så snabbt och det är svårt för lagstiftare att hålla jämna 

steg. En delegerad akt kan antas för att komplettera eller ändra vissa icke 

väsentliga delar av ett direktiv och kommissionen ska samråda med 

experter, inklusive sådana som utses av respektive medlemsland, innan 

akten antas. Medlemsstaternas inflytande kommer visserligen att minska 

något med en övergång från medbeslutande till delegerade akter men det 

bör noteras att en delegerad akt inte kan träda i kraft om rådet eller 

Europaparlamentet gör invändningar mot den. Delegeringen kan även 

återkallas av såväl rådet som Europaparlamentet (artikel 290 

funktionsfördraget, jämför den föreslagna artikeln 20a i ramdirektivet för 

vatten och 8a i grundvattendirektivet).  

Sammantaget och mot bakgrund av att kemikalier är ett så tekniskt och 

vetenskapligt komplicerat område där hittillsvarande juridiska verktyg 

varit långt ifrån tillräckliga bör behovet av ett effektivt lagstiftningsarbete 

byggt på expertkunskap väga över enskilda medlemsländers eventuella 

önskan om att vidmakthålla sitt inflytande genom medbeslutande. 
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