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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till
lagar om ändring av avfallslagen och vissa andra lagar
PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I propositionen föreslås det att avfallslagen, heter, behöriga myndigheter och straffpåföljkemikalielagen,
miljöskyddslagen
och der vid brott mot skyldigheterna enligt förstrafflagen ändras så att de innehåller be- ordningen. Dessutom görs det enligt förslaget
stämmelser om sådana åtgärder som krävs en teknisk översyn av kemikalielagen och
för genomförandet av Europaparlamentets strafflagen.
och rådets förordning om exportförbud för
Ändringarna av kemikalielagen, miljömetalliskt kvicksilver och vissa kvicksilver- skyddslagen och strafflagen avses träda i
föreningar och kvicksilverblandningar och kraft så snart som möjligt. Ändringen av avsäker förvaring av metalliskt kvicksilver. Åt- fallslagen avses träda i kraft samtidigt som
gärderna gäller bland annat tillsynsmyndig- avfallslagen träder i kraft.
—————

ALLMÄN MOTIVERING
1

Inledning

Genom de lagar som föreslås blir de skyldigheter som kräver ett nationellt genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1102/2008 om exportförbud
för metalliskt kvicksilver och vissa kvicksilverföreningar och kvicksilverblandningar
och säker förvaring av metalliskt kvicksilver,
nedan förordningen om exportförbud för
kvicksilver, en del av den nationella lagstiftningen.
Syftet med förordningen om exportförbud
för kvicksilver är att genom en minskning av
utbudet av kvicksilver på världsmarknaden
minska risken för människor och miljö att utsättas för kvicksilver. Kvicksilver och dess
föreningar är mycket giftiga för människor,
ekosystem och vilda djur och växter. För att
målen ska uppnås innehåller förordningen
om exportförbud för kvicksilver förbud mot
att exportera metalliskt kvicksilver och vissa
föreningar och blandningar som innehåller
kvicksilver utanför unionen. Kvicksilver som
blivit över när användningen för de befintliga
användningsändamålen har upphört betraktas
också som avfall och förordningen innehåller
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bestämmelser om hur kvicksilvret kan bortskaffas på ett säkert sätt. Förordningen är ett
exempel på de internationella åtgärder som
vidtagits för att minska skadeverkningarna av
kvicksilver.
Det föreslås att avfallslagen (646/2011),
kemikalielagen (744/1989) och miljöskyddslagen (86/2000) ändras så att de innehåller
bestämmelser om sådana åtgärder som krävs
för genomförandet av förordningen om exportförbud för kvicksilver. Åtgärderna gäller
bland annat tillsynsmyndigheter, behöriga
myndigheter och straffpåföljder vid brott mot
skyldigheterna enligt förordningen. Dessutom föreslås det att 48 kap. 1 § i strafflagen
(39/1889) ändras så att man fogar en hänvisning till förordningen om exportförbud för
kvicksilver till den. De bestämmelser som
behövs för verkställigheten av förordningen
om exportförbud för kvicksilver skulle ha införlivats med den nationella lagstiftningen
senast den 4 december 2009.
Exportförbudet enligt förordningen och bestämmelserna om förvaring av kvicksilver
trädde i kraft den 15 mars 2011.
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Nuläge

Tillsynsmyndigheter
Enligt avfallslagen är det närings-, trafikoch miljöcentralen och den kommunala miljövårdsmyndigheten som ska ha tillsyn över
deponeringen på avstjälpningsplatser av farligt avfall – vilket avfall som innehåller
kvicksilver anses vara – och över adekvat
lagring av avfallet. Dessutom övervakar Säkerhets- och kemikalieverket enligt avfallslagen att kraven på egenskaperna hos och
märkningen av produkter som innehåller
kvicksilver, såsom batterier och ackumulatorer, och elektriska och elektroniska produkter
som innehåller vissa farliga ämnen följs. Finlands miljöcentral övervakar att bestämmelserna om internationella avfallstransporter
följs.
I kemikalielagen föreskrivs det att det på
riksnivå är Säkerhets- och kemikalieverket
som har tillsyn över iakttagandet av de begränsningar i fråga om att släppa ut kvicksilver på marknaden och att använda kvicksilver som fastställts i Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande
av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och
kommissionens förordning (EG) nr 1488/94
samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens
direktiv
91/155/EEG,
93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG,
nedan REACH-förordningen. På regional
nivå är det närings-, trafik- och miljöcentralen och den kommunala miljövårdsmyndigheten som övervakar att begränsningarna enligt REACH-förordningen iakttas när det
gäller förebyggande och avvärjning av skador på miljön, medan regionförvaltningsverket (ansvarsområdet för arbetarskyddet) och
den kommunala kemikalietillsynsmyndigheten ska sköta övervakningen när det gäller
förebyggande och avvärjning av skador på
hälsan och brand- och explosionsrisker.
Enligt avfallslagen är tullverket ansvarig
myndighet när det gäller skyldigheterna i
fråga om tillsynen över internationella avfallstransporter, och likaså, enligt kemikalie-

lagen, ansvarig myndighet när det gäller
skyldigheterna i fråga om tillsynen över importen och exporten av kemikalier.
Behöriga myndigheter
Enligt 5 a § i kemikalielagen är Finlands
miljöcentral behörig myndighet enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
304/2003 om export och import av farliga
kemikalier, nedan PIC-förordningen från
2003, och likaså, enligt 22 § i avfallslagen,
behörig myndighet enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006
om transport av avfall. Behörig myndighet
enligt REACH-förordningen är enligt kemikalielagen Säkerhets- och kemikalieverket.
3

De viktigaste förslagen

I propositionen föreslås det att tillsynsmyndigheterna enligt avfallslagen, dvs. närings-, trafik- och miljöcentralen och den
kommunala miljövårdsmyndigheten, ska vara
tillsynsmyndigheter i fråga om de krav som
gäller förvaringen och bortskaffandet av sådant kvicksilver som ska betraktas som avfall. Tillsynsmyndigheterna enligt miljöskyddslagen föreslås övervaka att skyldigheten att lämna uppgifter om användningen av
kvicksilver iakttas. Tullen föreslås övervaka
att förbudet att exportera kvicksilver och vissa föreningar och blandningar som innehåller
kvicksilver följs. Övervakningen ska ske med
stöd av kemikalielagen när det är fråga om
export av kemikalier och med stöd av avfallslagen när det är fråga om export av avfall. Finlands miljöcentral föreslås bli behörig myndighet enligt förordningen om exportförbud för kvicksilver.
Det föreslås att 147 § i avfallslagen, 52 § i
kemikalielagen och 116 § i miljöskyddslagen
ska innehålla bestämmelser om straffpåföljder för brott mot skyldigheterna enligt förordningen om exportförbud för kvicksilver. I
avfallslagen ska föreskrivas om straffpåföljder när det är fråga om brott mot de skyldigheter som gäller metalliskt kvicksilver som är
att betrakta som avfall och vissa av dess föreningar. Som kemikalieförseelse enligt kemikalielagen fastställs handlingar som strider
mot skyldigheterna som gäller dessa före-
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ningar i form av kemikalie eller blandning. I
miljöskyddslagen ska föreskrivas om brott
mot skyldigheterna att lämna uppgifter enligt
förordningen om exportförbud för kvicksilver.
Det föreslås att en hänvisning till brott mot
förordningen om exportförbud för kvicksilver ska fogas till bestämmelsen om miljöförstöring i 48 kap. 1 § i strafflagen.
Syftet med straffbestämmelserna är särskilt
att förebygga verksamhet som strider mot
förordningen om exportförbud för kvicksilver.
Det föreslås att kemikalielagen och
strafflagen ändras så att de, i stället för att innehålla hänvisningar till PIC-förordningen
från 2003, innehåller hänvisningar till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
689/2008 om export och import av farliga
kemikalier, nedan PIC-förordningen från
2008, som har ersatt PIC-förordningen från
2003.
4
4.1

Propositionens konsekvenser
Konsekvenser för myndigheterna

Myndigheternas uppgifter kommer att öka i
någon mån när de ärenden som gäller miljötillstånd för förvaring av kvicksilver som är
att betrakta som avfall ska handläggas och
tillståndsuppgifterna sändas till kommissionen.
Tillsynsmyndigheterna enligt avfallslagen,
dvs. närings-, trafik- och miljöcentralen och
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den kommunala miljövårdsmyndigheten, förslås övervaka att skyldigheten att bortskaffa
kvicksilver som är att betrakta som avfall
fullgörs. Dessa myndigheter har redan nu
tillsyn över deponier för farligt avfall och
underjordiska förvaringsplatser. Dessa uppgifter beräknas inte kräva någon betydande
ökning av resurserna jämfört med nuläget.
Uppgiften som behörig myndighet beräknas kräva under 0,5 månadsverken per år i
personalresurser.
4.2

Konsekvenser för hälsan och miljön

Propositionen har inga direkta konsekvenser för hälsan och miljön. Huvudsyftet med
förordningen om exportförbud för kvicksilver är att förebygga skador på miljön och
hälsan på grund av kvicksilver.
5

Beredningen av propositionen

Propositionen har beretts som tjänsteuppdrag vid miljöministeriet. Under beredningsarbetet har man hört centrala aktörer såsom
justitieministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, arbets- och näringsministeriet, Finlands Kommunförbund, Finlands miljöcentral, Tullstyrelsen, närings-, trafik- och miljöcentralerna, Finlands näringsliv rf och Kemiindustrin KI rf.
Riksdagen har informerats om förordningen om exportförbud för kvicksilver genom
statsrådets skrivelse E 12/2007 rd.

DETALJMOTIVERING
1
1.1

Lagförslag
Avfallslagen

2 §. Tillämpningsområde. Det föreslås att
ett 4 mom. fogas till paragrafen, genom vilket det preciseras att sådant metalliskt kvicksilver som avses i artikel 2 i förordningen om
exportförbud för kvicksilver alltid ska be-

traktas som avfall och sådan förvaring av det
som varar längre än ett år som deponering på
avstjälpningsplats.
Genom den föreslagna bestämmelsen klargörs det till vilka delar avfallslagen ska tilllämpas på sådant metalliskt kvicksilver som
nämns i förordningen om exportförbud för
kvicksilver. Metalliskt kvicksilver enligt artikel 2 i förordningen om exportförbud för
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kvicksilver som inte längre används inom
kloralkaliindustrin eller som har erhållits vid
rening av naturgas eller från brytning och
smältning av andra metaller än järn samt metalliskt kvicksilver som utvunnits från cinnober ska betraktas som avfall och bortskaffas i
enlighet med Europaparlamentets och rådets
direktiv 2006/12/EG om avfall på ett sätt
som är säkert för människors hälsa och för
miljön. Kvicksilver från dessa källor får inte
utnyttjas eller återanvändas.
22 §. Statliga myndigheter. Det föreslås att
3 mom. ändras så att Finlands miljöcentral
blir behörig myndighet enligt förordningen
om exportförbud för kvicksilver. Enligt artiklarna 5 och 6 i förordningen om exportförbud
för kvicksilver har medlemsstaternas behöriga myndigheter till uppgift att av verksamhetsutövarna ta emot kopior av sådana uppgifter som ska sändas till kommissionen och
som gäller kvicksilver som importerats till
Europeiska unionens territorium samt handel
över unionsgränserna med metalliskt kvicksilver som är att betrakta som avfall. De behöriga myndigheterna ska också ta emot sådana uppgifter om avvecklingen av kvicksilver och sådana uppgifter om mängden kvicksilver som erhållits och om förvaringsanläggningar för kvicksilver som kloralkaliindustrin och vissa andra aktörer skickar. Det
finns två sådana anläggningar i Finland år
2011. De behöriga myndigheterna ska dessutom samla ihop uppgifter om de miljötillstånd som gäller förvaringen av metalliskt
kvicksilver och sända dem till kommissionen. Miljötillstånd för förvaring av kvicksilver beräknas bli aktuella endast sporadiskt,
om alls.
24 §. Allmänna tillsynsmyndigheter. Det
föreslås att 1 mom. ändras så att närings-, trafik- och miljöcentralen och den kommunala
miljövårdsmyndighet som avses i lagen om
kommunernas
miljövårdsförvaltning
(64/1986) inte bara har allmän tillsyn över
efterlevnaden av lagen och de bestämmelser
och föreskrifter som utfärdats med stöd av
den, utan även har tillsyn över att artiklarna
2, 3.1 och 4.1 i förordningen om exportförbud för kvicksilver följs. I artikel 2 i förordningen om exportförbud för kvicksilver finns
det bestämmelser om skyldigheten att i enlighet med kraven i avfallsdirektivet betrakta

som avfall och bortskaffa metalliskt kvicksilver som inte längre används inom kloralkaliindustrin, kvicksilver som erhållits vid
rening av naturgas, kvicksilver som erhållits
från brytning och smältning av andra metaller än järn och kvicksilver som utvunnits från
cinnober. Kvicksilver från dessa källor får
inte utnyttjas eller återanvändas, utan avsikten är att det ska tas ur omlopp genom att
placeras i tillfällig eller slutlig förvaring i enlighet med artikel 3. I artikel 3.1 föreskrivs
det om möjligheten att under vissa förutsättningar avvika från somliga kraven i deponeringsdirektivet och bortskaffa metalliskt
kvicksilveravfall i till exempel saltgruvor. I
artikel 4.1 föreskrivs det om skyldigheten att
i den säkerhetsbedömning som gäller förvaring av metalliskt kvicksilver beakta de särskilda risker som är förknippade med karaktären och egenskaperna hos metalliskt kvicksilver och dess förvaringsplats på lång sikt.
Säkerhetsbedömningen sammanställs med
stöd av rådets beslut 2003/33/EG om kriterier
och förfaranden för mottagning av avfall vid
avfallsdeponier i enlighet med artikel 16 i,
och bilaga II till, direktiv 1999/31/EG. Rådets beslut har genomförts genom statsrådets
beslut om avstjälpningsplatser (861/1997).
25 §. Övriga tillsynsmyndigheter. Det föreslås att 4 mom. ändras så att tullverket har
hand om tillsynen över att exportförbudet enligt artikel 1 i förordningen om exportförbud
för kvicksilver och undantag från förbudet
följs när det är fråga om export av kvicksilver och vissa föreningar och blandningar som
innehåller kvicksilver som är att beakta som
avfall.
122 §. Rätt att få uppgifter. Det föreslås att
1 mom. ändras så att tillsynsmyndigheten
och den behöriga myndigheten har rätt att få
sådana uppgifter som behövs för tillsynen
över efterlevnaden och för verkställigheten
av förordningen om exportförbud för kvicksilver.
147 §. Straffbestämmelser. Det föreslås att
2 mom. ändras så att det innehåller en hänvisning till förordningen om exportförbud för
kvicksilver. Genom den föreslagna ändringen
bestäms det att brott mot exportförbudet enligt artikel 1 i förordningen om exportförbud
för kvicksilver, när det är fråga om export av
kvicksilver eller vissa kvicksilverföreningar
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eller –blandningar som är att betrakta som
avfall, brott mot bortskaffningsskyldigheten
enligt artiklarna 2 och 3.1 och brott mot
skyldigheten att lämna uppgifter om sådant
kvicksilver som är att betrakta som avfall enligt artikel 5 ska betraktas som brott mot avfallslagen. Som brott mot skyldigheten enligt
artikel 2 i förordningen ska t.ex. betraktas utnyttjande eller återanvändning av kvicksilver
som inte längre används inom kloralkaliindustrin. Som brott mot skyldigheten enligt artikel 3.1 i förordningen ska t.ex. anses deponering av metalliskt kvicksilveravfall i ett underjordiskt upplag som inte ger en likvärdig
säkerhetsnivå och inneslutning som en saltgruva.
1.2

Kemikalielagen

5 a §. Finlands miljöcentral. I paragrafens
nuvarande 1 mom. hänvisas det till PICförordningen från 2003, som har upphävts.
Det föreslås att hänvisningen i momentet
ändras så att den i stället hänvisar till PICförordningen från 2008.
8 §. Tullverket. Det föreslås att 2 mom.
ändras så att tullverket ska utöva tillsyn över
efterlevnaden av förbudet och av undantag
från förbudet att exportera kvicksilver från
Europeiska unionen enligt artikel 1 i förordningen om exportförbud för kvicksilver när
det gäller export av kvicksilver och vissa föreningar och blandningar som innehåller
kvicksilver som är att betrakta som kemikalie
eller produkter. Det föreslås att tullen ska ha
till uppgift att övervaka exportförbudet, eftersom den redan nu övervakar exporten av
kvicksilver och vissa kvicksilverföreningar i
enlighet med PIC-förordningen från 2003.
42 §. Exportanmälan. I paragrafens nuvarande 1 mom. hänvisas det till PICförordningen från 2003, som har upphävts.
Det föreslås att hänvisningen i momentet
ändras så att den i stället hänvisar till PICförordningen från 2008.
52 §. Kemikalieförseelse. Det föreslås att 1
mom. ändras så att handlingar som strider
mot exportförbudet enligt artikel 1 eller mot
skyldigheten att lämna uppgifter enligt artikel 5 i förordningen om exportförbud för
kvicksilver betraktas som kemikalieförseelse
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när förseelsen gäller export av metalliskt
kvicksilver eller vissa kvicksilverföreningar i
form av kemikalie eller blandning eller skyldigheten att lämna uppgifter om import av
metalliskt kvicksilver till gemenskapen.
Det föreslås också att hänvisningen till den
upphävda PIC-förordningen från 2003 ändras
så att den hänvisar till PIC-förordningen från
2008. Jämfört med den tidigare förordningen
innehåller PIC-förordningen från 2008 en ny
skyldighet för den som exporterar sådana
kemikalier som kräver ett förfarande med
exportdeklaration eller ett förfarande enligt
PIC-förordningen. Skyldigheten innebär att
det i den exportdeklaration enligt artikel
161.5 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92
om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen som ska göras i samband med exporten ska antecknas ett exportreferensnummer
enligt artikel 7.2 eller ett referensnummer enligt artikel 13.1 eller 13.9 i PICförordningen. Enligt den föreslagna bestämmelsen ska en försummelse av denna skyldighet betraktas som kemikalieförseelse.
1.3

Miljöskyddslagen

108 h §. Särskilda bestämmelser om kvicksilver. Det föreslås att det fogas en ny
108 h § till miljöskyddslagen med bestämmelser om att skyldigheterna enligt artiklarna
2, 3.1, 4.1, 4.2 och 6 i förordningen om exportförbud för kvicksilver ska beaktas vid
handläggningen av miljötillstånd.
I artikel 6 i förordningen om exportförbud
för kvicksilver föreskrivs det om skyldigheten för kloralkaliindustrin och företag som
renar naturgas eller bryter och smälter andra
metaller än järn att lämna uppgifter om
kvicksilver och om förvaringen av det. Vid
tillsynen över att uppgifterna lämnas ska miljöskyddslagen och de bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den tilllämpas.
116 §. Straffbestämmelser. Det föreslås att
2 mom. ändras så att brott mot skyldigheten
att lämna uppgifter enligt artikel 6 i förordningen om exportförbud för kvicksilver betraktas som miljöförseelse.
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6
1.4

Strafflagen

48 kap. Om miljöbrott
1 §. Miljöförstöring. Det föreslås att 1
mom. 3 punkten ändras så att det innehåller
en hänvisning till förordningen om exportförbud för kvicksilver. Brott mot skyldigheterna enligt förordningen kan då dömas som
miljöförstöring. Brott mot skyldigheterna enligt förordningen om exportförbud för kvicksilver kan dömas som miljöförstöring om det
är fråga om sådan export av kvicksilver och
vissa föreningar och blandningar som innehåller kvicksilver från gemenskapen som
strider mot artikel 1 och som sker på ett sådant sätt att handlingen är ägnad att förorena
miljön, orsaka andra motsvarande skadliga
förändringar i miljön, skräpa ned miljön eller
förorsaka fara för hälsan.
Straffet kan vara böter eller i de grövsta
fallen fängelse i högst två år.

Det föreslås också att den hänvisning i
1 mom. 3 punkten som gäller den upphävda
PIC-förordningen från 2003 ändras så att den
hänvisar till PIC-förordningen från 2008.
2

Närmare bestämmelser

Utöver denna proposition bereds behövliga
ändringar
i
miljöskyddsförordningen
(169/2000) och statsrådets beslut om avstjälpningsplatser.
3

Ikraftträdande

Ändringarna av kemikalielagen, miljöskyddslagen och strafflagen föreslås träda i
kraft så snart som möjligt. Ändringen av avfallslagen föreslås träda i kraft samtidigt som
avfallslagen träder i kraft.
Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs Riksdagen följande lagförslag:
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7
Lagförslag

1.
Lag
om ändring av avfallslagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i avfallslagen (646/2011) 22 § 3 mom., 24 § 1 mom., 25 § 4 mom.och 122 § 1 mom.
samt
fogas till 2 § ett nytt 4 mom.och 147 § 2 mom. en ny 19 punkt som följer:
2§
Tillämpningsområde
——————————————
Vad som föreskrivs om avfall i denna lag
gäller sådant metalliskt kvicksilver som enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1102/2008 om exportförbud för
metalliskt kvicksilver och vissa kvicksilverföreningar och kvicksilverblandningar och
säker förvaring av metalliskt kvicksilver,
nedan förordningen om exportförbud för
kvicksilver, är att betrakta som avfall och
som ska förvaras och bortskaffas som avfall.
22 §
Statliga myndigheter
——————————————
Finlands miljöcentral är den behöriga
myndighet som avses i avfallstransportförordningen och ansvarar för samarbetet med
andra behöriga myndigheter vid övervakning
av internationella avfallstransporter. Finlands
miljöcentral är också kontaktorgan enligt avfallstransportförordningen. Finlands miljöcentral är dessutom behörig myndighet enligt
förordningen om exportförbud för kvicksilver.
——————————————
24 §
Allmänna tillsynsmyndigheter
Allmänna tillsynsmyndigheter enligt denna
lag är närings-, trafik- och miljöcentralen och

den kommunala miljövårdsmyndighet som
avses i lagen om kommunernas miljövårdsförvaltning (64/1986). De har tillsyn över att
denna lag och de bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den följs. De
har dessutom tillsyn över att artiklarna 2, 3.1
och 4.1 i förordningen om exportförbud för
kvicksilver följs.
——————————————
25 §
Övriga tillsynsmyndigheter
——————————————
Tullverket har inom sitt ansvarsområde tillsyn över att de bestämmelser om dryckesförpackningar enligt 68 § som ingår i denna lag
eller utfärdats med stöd av den följs. I samarbete med Finlands miljöcentral övervakar
tullverket också internationella avfallstransporter. Tullverket har dessutom tillsyn över
att exportförbudet enligt artikel 1 i förordningen om exportförbud för kvicksilver följs.
122 §
Rätt att få uppgifter
Tillsynsmyndigheten, miljöministeriet och
Finlands miljöcentral eller en tjänsteman eller tjänsteinnehavare som förordnats av någon av dem har rätt att på begäran för tillsynen över efterlevnaden av denna lag och de
bestämmelser och föreskrifter som utfärdats
med stöd av den samt för tillsynen över efterlevnaden av förordningen om exportförbud
för kvicksilver, och för verkställigheten av
lagen få
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1) behövliga uppgifter av avfallsinnehavaren eller någon annan aktör inom avfallshanteringen eller av den som är skyldig att städa
upp ett nedskräpat område,
2) behövliga uppgifter om tillverkningen
av produkten och om de ämnen som används
vid tillverkningen samt om de produkter som
tillverkas, importeras eller annars släpps ut
på marknaden, om det avfall som de ger
upphov till och om avfallshanteringen av den
som tillverkar eller importerar en produkt eller av någon annan som släpper ut en produkt
på marknaden,
3) behövliga uppgifter och handlingar av
en annan myndighet, tjänsteman eller tjänsteinnehavare som avses i denna paragraf, trots
den i lagen om offentlighet i myndigheternas
verksamhet föreskrivna tystnadsplikten.
——————————————

147 §
Straffbestämmelser

——————————————
Den som på något annat sätt än vad som
avses i 1 mom. uppsåtligen eller av grov
oaktsamhet
——————————————
19) bryter mot det i artikel 1 i förordningen
om exportförbud för kvicksilver föreskrivna
exportförbudet för kvicksilver som är att betrakta som avfall eller mot skyldigheten att
förvara eller bortskaffa avfall enligt förordningens artiklar 2 eller 3.1 i den förordningen, eller som försummar skyldigheten enligt
artikel 5 i den förordningen att lämna uppgifter om avfall,
ska, om strängare straff för gärningen inte
föreskrivs på något annat ställe i lag, för
brott mot avfallslagen dömas till böter.
——————————————
———
Denna lag träder i kraft den 20 .
—————
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2.
Lag
om ändring av kemikalielagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i kemikalielagen (744/1989) 5 a § 2 mom., 8 § 2 mom., 42 § 1 mom. och 52 §
1 mom., sådana de lyder, 5 a § 2 mom. i lag 1262/2010, 8 § 2 mom. i lag 491/2008, 42 §
1 mom. i lag 450/2004 och 52 § 1 mom. i lag 408/2009, som följer:
5a§
Finlands miljöcentral
——————————————
När kemikalier exporteras från Finland ska
Finlands miljöcentral dessutom ha tillsyn
över efterlevnaden av 42 § och av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
689/2008 om export och import av farliga
kemikalier, nedan PIC -förordningen, och av
Rotterdamkonventionen om förfarandet med
förhandsgodkännande sedan information
lämnats för vissa farliga kemikalier och bekämpningsmedel i internationell handel
(FördrS 107/2004).

4) exportförbudet enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1102/2008
om exportförbud för metalliskt kvicksilver
och vissa kvicksilverföreningar och kvicksilverblandningar och säker förvaring av metalliskt kvicksilver, nedan förordningen om exportförbud för kvicksilver, iakttas.
——————————————
42 §
Exportanmälan

8§

Den som exporterar kemikalier från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ska
göra en anmälan och även i övrigt förfara så
som bestäms i PIC-förordningen.
——————————————

Tullverket

52 §

——————————————
Tullverket ska i synnerhet övervaka att
1) registreringar och anmälningar enligt
avdelning II i REACH-förordningen har
gjorts när ämnen och preparat och varor som
innehåller ämnen importeras till Finland från
länder utanför Europeiska unionen,
2) tillstånd enligt avdelning VII i REACHförordningen har beviljats när tillståndspliktiga ämnen och preparat som innehåller sådana importeras till Finland från länder utanför Europeiska unionen,
3) förbud och begränsningar enligt artikel
67 i REACH-förordningen iakttas när ämnen
och preparat och varor som innehåller ämnen
importeras till Finland från länder utanför
Europeiska unionen,

Kemikalieförseelse
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet
1) bryter mot bestämmelserna i 17 § om
emballage och informationsskyldighet,
2) försummar sin skyldighet att ansöka om
godkännande enligt 25 §, att ansöka om registrering enligt 30 c § eller att ansöka om tillstånd eller göra anmälan enligt 30 e §,
3) försummar sin skyldighet att lämna uppgifter enligt 48 a § eller sin anmälningsskyldighet enligt 42 § 3 mom., eller försummar
den i artiklarna 7, 9, 13, 14 och 16 i PICförordningen föreskrivna skyldigheten att
lämna information om export av kemikalier,
eller försummar att ge information om transitering enligt artikel 15 i den förordningen, eller försummar skyldigheten att göra anteck-
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ningar i exportdeklarationen enligt artikel och rådets förordning (EG) nr 850/2004 om
17.2 i den förordningen, eller bryter mot ett långlivade organiska föroreningar och om
beslut av det i artikel 13 i den förordningen ändring av direktiv 79/117/EEG eller underavsedda destinationslandet eller mot det i ar- låter att iaktta bestämmelserna om lager i artikel 14 i den förordningen avsedda export- tikel 5 i den förordningen,
förbudet,
6) bryter mot det i artikel 1 i förordningen
4) bryter mot vad som i artikel 3 eller 4 i om exportförbud för kvicksilver föreskrivna
Europaparlamentets och rådets förordning exportförbudet för kemikalier eller försum(EG) nr 648/2004 om tvätt- och rengörings- mar skyldigheten enligt artikel 5 i den förmedel föreskrivs om utsläppande på markna- ordningen att lämna uppgifter om kemikalier,
den av tvätt- och rengöringsmedel och tensiska, om inte strängare straff för gärningen
der för tvätt- och rengöringsmedel eller vad föreskrivs någon annanstans i lag, för kemisom i artikel 7 i den förordningen föreskrivs kalieförseelse dömas till böter.
om testningskrav eller försummar sin skyl- — — — — — — — — — — — — — —
dighet enligt artikel 9 i den förordningen att
———
tillhandahålla information,
5) bryter mot ett förbud eller en begränsDenna lag träder i kraft den 20 .
ning enligt artikel 3 i Europaparlamentets
—————
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3.
Lag
om ändring av miljöskyddslagen

I enlighet med riksdagens beslut
fogas till miljöskyddslagen (86/2000) en ny 108 h § och till 116 § 2 mom., sådant det lyder i
lagarna 137/2006, 346/2008 och 681/2008, en ny 6 punkt som följer:
108 h §

116 §

Särskilda bestämmelser om kvicksilver

Straffbestämmelser

Vid handläggningen av tillstånds- och an- — — — — — — — — — — — — — —
mälningsärenden enligt denna lag ska beDen som på något annat sätt än vad som
stämmelserna i artiklarna 2, 3.1, 4.1, 4.2 och avses i 1 mom. uppsåtligen eller av oaktsam6 i Europaparlamentets och rådets förordning het
(EG) nr 1102/2008 om exportförbud för me- — — — — — — — — — — — — — —
talliskt kvicksilver och vissa kvicksilverföre6) åsidosätter sin skyldighet att lämna uppningar och kvicksilverblandningar och säker gifter enligt artikel 6 i förordningen om exförvaring av metalliskt kvicksilver, nedan portförbud för kvicksilver,
förordningen om exportförbud för kvicksilska, om strängare straff för gärningen inte
ver, iakttas.
föreskrivs på något annat ställe i lag, för
Vid tillsynen över att artiklarna 2, 3.1, 4.1 brott mot miljöskyddslagen dömas till böter.
och 6 i förordningen om exportförbud för — — — — — — — — — — — — — —
kvicksilver iakttas, tillämpas vad som före———
skrivs om tillsynen över efterlevnaden av
denna lag och de bestämmelser och föreskrifDenna lag träder i kraft den 20 .
ter som utfärdats med stöd av den.
—————
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4.
Lag
om ändring av 48 kap. 1 § i strafflagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i strafflagen (39/1889) 48 kap. 1 § 1 mom. 3 punkten, sådan den lyder i lag
1073/2010, som följer:
48 kap.

dets förordning (EG) nr 689/2008 om export
och import av farliga kemikalier, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
850/2004 om långlivade organiska föroreningar och om ändring av direktiv
79/117/EEG eller Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 1102/2008 om exportförbud för metalliskt kvicksilver och vissa kvicksilverföreningar och kvicksilverblandningar och säker förvaring av metalliskt kvicksilver, eller ur landet för ut genetiskt modifierade organismer eller livsmedel
eller foder som innehåller sådana i strid med
Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 1946/2003 om gränsöverskridande
förflyttning av genetiskt modifierade organismer,
så att gärningen är ägnad att förorena miljön, orsaka andra motsvarande skadliga förändringar i miljön, skräpa ned miljön eller
förorsaka fara för hälsan, ska för miljöförstöring dömas till böter eller fängelse i högst två
år.
——————————————
———
Denna lag träder i kraft den 20 .

Om miljöbrott
1§
Miljöförstöring

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet
——————————————
3) för in i landet eller ut ur landet eller genom finskt territorium transiterar avfall i strid
med avfallslagen eller bestämmelser som har
utfärdats eller beslut i enskilda fall som har
meddelats med stöd av den eller i strid med
Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 1013/2006 om transport av avfall, eller i landet för in eller ur landet för ut ett
ämne, ett preparat eller en produkt i strid
med en förordning som utfärdats med stöd av
miljöskyddslagen eller i strid med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
1005/2009 om ämnen som bryter ned ozonskiktet, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 842/2006 om vissa fluorerade växthusgaser, Europaparlamentets och rå—————
Helsingfors den 9 september 2011

Republikens President

TARJA HALONEN

Miljöminister Ville Niinistö
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Bilaga
Parallelltext

1.
Lag
om ändring av avfallslagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i avfallslagen (646/2011) 22 § 3 mom., 24 § 1 mom., 25 § 4 mom.och 122 § 1 mom.
samt
fogas till 2 § ett nytt 4 mom. och 147 § 2 mom. en ny 19 punkt som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
2§

2§

Tillämpningsområde

Tillämpningsområde

——————————————

——————————————
Vad som föreskrivs om avfall i denna lag
gäller sådant metalliskt kvicksilver som enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1102/2008 om exportförbud för
metalliskt kvicksilver och vissa kvicksilverföreningar och kvicksilverblandningar och säker förvaring av metalliskt kvicksilver, nedan
förordningen om exportförbud för kvicksilver, är att betrakta som avfall och som ska
förvaras och bortskaffas som avfall.

22 §

22 §

Statliga myndigheter

Statliga myndigheter

——————————————
Finlands miljöcentral är den behöriga myndighet som avses i avfallstransportförordningen och ansvarar för samarbetet med
andra behöriga myndigheter vid övervakning
av internationella avfallstransporter. Finlands
miljöcentral är också kontaktorgan enligt avfallstransportförordningen.

——————————————
Finlands miljöcentral är den behöriga myndighet som avses i avfallstransportförordningen och ansvarar för samarbetet med
andra behöriga myndigheter vid övervakning
av internationella avfallstransporter. Finlands
miljöcentral är också kontaktorgan enligt avfallstransportförordningen. Finlands miljöcentral är dessutom behörig myndighet enligt
förordningen om exportförbud för kvicksilver.
——————————————

——————————————
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Gällande lydelse
24 §

24 §

Allmänna tillsynsmyndigheter

Allmänna tillsynsmyndigheter

Allmänna tillsynsmyndigheter enligt denna
lag är närings-, trafik- och miljöcentralen och
den kommunala miljövårdsmyndighet som
avses i lagen om kommunernas miljövårdsförvaltning (64/1986). De har tillsyn över att
denna lag och de bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den följs.

Allmänna tillsynsmyndigheter enligt denna
lag är närings-, trafik- och miljöcentralen och
den kommunala miljövårdsmyndighet som
avses i lagen om kommunernas miljövårdsförvaltning (64/1986). De har tillsyn över att
denna lag och de bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den följs. De
har dessutom tillsyn över att artiklarna 2, 3.1
och 4.1 i förordningen om exportförbud för
kvicksilver följs.
——————————————

——————————————
25 §

25 §

Övriga tillsynsmyndigheter

Övriga tillsynsmyndigheter

——————————————
Tullverket har inom sitt ansvarsområde tillsyn över att de bestämmelser om dryckesförpackningar enligt 68 § som ingår i denna lag
eller utfärdats med stöd av den följs. I samarbete med Finlands miljöcentral övervakar
tullverket också internationella avfallstransporter.

——————————————
Tullverket har inom sitt ansvarsområde tillsyn över att de bestämmelser om dryckesförpackningar enligt 68 § som ingår i denna lag
eller utfärdats med stöd av den följs. I samarbete med Finlands miljöcentral övervakar
tullverket också internationella avfallstransporter. Tullverket har dessutom tillsyn över
att exportförbudet enligt artikel 1 i förordningen om exportförbud för kvicksilver följs.

122 §

122 §

Rätt att få uppgifter

Rätt att få uppgifter

Tillsynsmyndigheten, miljöministeriet och
Finlands miljöcentral eller en tjänsteman eller
tjänsteinnehavare som förordnats av någon av
dem har rätt att på begäran för tillsynen över
efterlevnaden av denna lag och de bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med
stöd av den, och för verkställigheten av lagen
få

Tillsynsmyndigheten, miljöministeriet och
Finlands miljöcentral eller en tjänsteman eller tjänsteinnehavare som förordnats av någon av dem har rätt att på begäran för tillsynen över efterlevnaden av denna lag och de
bestämmelser och föreskrifter som utfärdats
med stöd av den samt för tillsynen över efterlevnaden av förordningen om exportförbud
för kvicksilver, och för verkställigheten av
lagen få
1) behövliga uppgifter av avfallsinnehavaren eller någon annan aktör inom avfallshanteringen eller av den som är skyldig att städa
upp ett nedskräpat område,
2) behövliga uppgifter om tillverkningen av
produkten och om de ämnen som används
vid tillverkningen samt om de produkter som

1) behövliga uppgifter av avfallsinnehavaren eller någon annan aktör inom avfallshanteringen eller av den som är skyldig att städa
upp ett nedskräpat område,
2) behövliga uppgifter om tillverkningen av
produkten och om de ämnen som används vid
tillverkningen samt om de produkter som till-
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verkas, importeras eller annars släpps ut på
marknaden, om det avfall som de ger upphov
till och om avfallshanteringen av den som
tillverkar eller importerar en produkt eller av
någon annan som släpper ut en produkt på
marknaden,
3) behövliga uppgifter och handlingar av en
annan myndighet, tjänsteman eller tjänsteinnehavare som avses i denna paragraf, trots
den i lagen om offentlighet i myndigheternas
verksamhet föreskrivna tystnadsplikten.
——————————————

tillverkas, importeras eller annars släpps ut
på marknaden, om det avfall som de ger upphov till och om avfallshanteringen av den
som tillverkar eller importerar en produkt eller av någon annan som släpper ut en produkt
på marknaden,
3) behövliga uppgifter och handlingar av
en annan myndighet, tjänsteman eller tjänsteinnehavare som avses i denna paragraf, trots
den i lagen om offentlighet i myndigheternas
verksamhet föreskrivna tystnadsplikten.
——————————————

147 §

147 §

Straffbestämmelser

Straffbestämmelser

——————————————
Den som på något annat sätt än vad som avses i 1 mom. uppsåtligen eller av grov oaktsamhet
——————————————

——————————————
Den som på något annat sätt än vad som
avses i 1 mom. uppsåtligen eller av grov
oaktsamhet
——————————————
19) bryter mot det i artikel 1 i förordningen
om exportförbud för kvicksilver föreskrivna
exportförbudet för kvicksilver som är att betrakta som avfall eller mot skyldigheten att
förvara avfall enligt förordningens artiklar
2 eller 3.1 i den förordningen, eller som försummar skyldigheten enligt artikel 5 i den
förordningen att lämna uppgifter om avfall,
ska, om strängare straff för gärningen inte
ska, om strängare straff för gärningen inte
föreskrivs på något annat ställe i lag, för brott föreskrivs på något annat ställe i lag, för brott
mot avfallslagen dömas till böter.
mot avfallslagen dömas till böter.
——————————————
——————————————
———
Denna lag träder i kraft den 20 .
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2.
Lag
om ändring av kemikalielagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i kemikalielagen (744/1989) 5 a § 2 mom., 8 § 2 mom., 42 § 1 mom. och 52 §
1 mom., sådana de lyder, 5 a § 2 mom. i lag 1262/2010, 8 § 2 mom. i lag 491/2008, 42 §
1 mom. i lag 450/2004 och 52 § 1 mom. i lag 408/2009, som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
5a§

5a§

Finlands miljöcentral

Finlands miljöcentral

——————————————
När kemikalier exporteras från Finland ska
Finlands miljöcentral dessutom ha tillsyn
över efterlevnaden av 42 § och av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
304/2003 om export och import av farliga
kemikalier och Rotterdamkonventionen om
förfarandet med förhandsgodkännande sedan
information lämnats för vissa farliga kemikalier och bekämpningsmedel i internationell
handel (FördrS 107/2004).

——————————————
När kemikalier exporteras från Finland ska
Finlands miljöcentral dessutom ha tillsyn
över efterlevnaden av 42 § och av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
689/2008 om export och import av farliga
kemikalier, nedan PIC-förordningen, och av
Rotterdamkonventionen om förfarandet med
förhandsgodkännande sedan information
lämnats för vissa farliga kemikalier och bekämpningsmedel i internationell handel
(FördrS 107/2004).

8§

8§

Tullverket

Tullverket

——————————————
Tullverket ska i synnerhet övervaka att
1) registreringar och anmälningar enligt avdelning II i REACH-förordningen har gjorts
när ämnen och preparat och varor som innehåller ämnen importeras till Finland från länder utanför Europeiska unionen,
2) tillstånd enligt avdelning VII i REACHförordningen har beviljats när tillståndspliktiga ämnen och preparat som innehåller sådana
importeras till Finland från länder utanför Europeiska unionen, och
3) förbud och begränsningar enligt artikel
67 i REACH-förordningen iakttas när ämnen
och preparat och varor som innehåller ämnen

——————————————
Tullverket ska i synnerhet övervaka att
1) registreringar och anmälningar enligt
avdelning II i REACH-förordningen har
gjorts när ämnen och preparat och varor som
innehåller ämnen importeras till Finland från
länder utanför Europeiska unionen,
2) tillstånd enligt avdelning VII i REACHförordningen har beviljats när tillståndspliktiga ämnen och preparat som innehåller sådana importeras till Finland från länder utanför Europeiska unionen,
3) förbud och begränsningar enligt artikel
67 i REACH-förordningen iakttas när ämnen
och preparat och varor som innehåller ämnen
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importeras till Finland från länder utanför Eu- importeras till Finland från länder utanför
ropeiska unionen.
Europeiska unionen,
4) exportförbudet enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
1102/2008 om exportförbud för metalliskt
kvicksilver och vissa kvicksilverföreningar
och kvicksilverblandningar och säker förvaring av metalliskt kvicksilver, nedan förordningen om exportförbud för kvicksilver,
iakttas.
——————————————
——————————————
42 §

42 §

Exportanmälan

Exportanmälan

Den som exporterar kemikalier från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet skall
göra en anmälan och även i övrigt förfara så
som bestäms i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 304/2003 om export
och import av farliga kemikalier.
——————————————

Den som exporterar kemikalier från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ska
göra en anmälan och även i övrigt förfara så
som bestäms i PIC-förordningen.

52 §

52 §

Kemikalieförseelse

Kemikalieförseelse

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet
1) bryter mot bestämmelserna i 17 § om
emballage och informationsskyldighet,
2) försummar sin skyldighet att ansöka om
godkännande enligt 25 §, att ansöka om registrering enligt 30 c § eller att ansöka om tillstånd eller göra anmälan enligt 30 e §,
3) försummar sin skyldighet att lämna uppgifter enligt 48 a § eller sin anmälningsskyldighet enligt 42 § 3 mom., eller försummar
den i artiklarna 7, 9, 13, 14 och 16 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
304/2003 om export och import av farliga
kemikalier föreskrivna skyldigheten att lämna
information om export av kemikalier, försummar att ge information om transitering
enligt artikel 15 i den förordningen eller bryter mot ett beslut av det i artikel 13 i den förordningen avsedda destinationslandet eller
mot det i artikel 14 i den förordningen avsedda exportförbudet,

——————————————

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet
1) bryter mot bestämmelserna i 17 § om
emballage och informationsskyldighet,
2) försummar sin skyldighet att ansöka om
godkännande enligt 25 §, att ansöka om registrering enligt 30 c § eller att ansöka om tillstånd eller göra anmälan enligt 30 e §,
3) försummar sin skyldighet att lämna uppgifter enligt 48 a § eller sin anmälningsskyldighet enligt 42 § 3 mom., eller försummar
den i artiklarna 7, 9, 13, 14 och 16 i PICförordningen föreskrivna skyldigheten att
lämna information om export av kemikalier,
eller försummar att ge information om transitering enligt artikel 15 i den förordningen eller försummar skyldigheten att göra anteckningar i exportdeklarationen enligt artikel
17.2 i den förordningen, eller bryter mot ett
beslut av det i artikel 13 i den förordningen
avsedda destinationslandet eller mot det i artikel 14 i den förordningen avsedda exportförbudet,
4) bryter mot vad som i artikel 3 eller 4 i
4) bryter mot vad som i artikel 3 eller 4 i
Europaparlamentets och rådets förordning Europaparlamentets och rådets förordning
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(EG) nr 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel föreskrivs om utsläppande på marknaden av tvätt- och rengöringsmedel och tensider för tvätt- och rengöringsmedel eller vad
som i artikel 7 i den förordningen föreskrivs
om testningskrav eller försummar sin skyldighet enligt artikel 9 i den förordningen att
tillhandahålla information, eller
5) bryter mot ett förbud eller en begränsning enligt artikel 3 i Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 850/2004 om långlivade organiska föroreningar och om ändring
av direktiv 79/117/EEG eller underlåter att
iaktta bestämmelserna om lager i artikel 5 i
den förordningen,

(EG) nr 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel föreskrivs om utsläppande på marknaden av tvätt- och rengöringsmedel och tensider för tvätt- och rengöringsmedel eller vad
som i artikel 7 i den förordningen föreskrivs
om testningskrav eller försummar sin skyldighet enligt artikel 9 i den förordningen att
tillhandahålla information,
5) bryter mot ett förbud eller en begränsning enligt artikel 3 i Europaparlamentets
och rådets förordning (EG) nr 850/2004 om
långlivade organiska föroreningar och om
ändring av direktiv 79/117/EEG eller underlåter att iaktta bestämmelserna om lager i artikel 5 i den förordningen,
6) bryter mot det i artikel 1 i förordningen
om exportförbud för kvicksilver föreskrivna
exportförbudet för kemikalier eller försummar skyldigheten enligt artikel 5 i den förordningen att lämna uppgifter om kemikalier,
ska, om inte strängare straff för gärningen
ska, om inte strängare straff för gärningen
föreskrivs någon annanstans i lag, för kemika- föreskrivs någon annanstans i lag, för kemilieförseelse dömas till böter.
kalieförseelse dömas till böter.
——————————————
——————————————
———
Denna lag träder i kraft den 20 .
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3.
Lag
om ändring av miljöskyddslagen

I enlighet med riksdagens beslut
fogas till miljöskyddslagen (86/2000) en ny 108 h § och till 116 § 2 mom., sådant det lyder i
lagarna 137/2006, 346/2008 och 681/2008, en ny 6 punkt som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
108 h §
Särskilda bestämmelser om kvicksilver
Vid handläggningen av tillstånds- och anmälningsärenden enligt denna lag ska bestämmelserna i artiklarna 2, 3.1, 4.1, 4.2 och
6 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1102/2008 om exportförbud för
metalliskt kvicksilver och vissa kvicksilverföreningar och kvicksilverblandningar och säker förvaring av metalliskt kvicksilver, nedan
förordningen om exportförbud för kvicksilver, iakttas.
Vid tillsynen över att artiklarna 2, 3.1, 4.1
och 6 i förordningen om exportförbud för
kvicksilver iakttas, tillämpas vad som föreskrivs om tillsynen över efterlevnaden av
denna lag och de bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den.
116 §

116 §

Straffbestämmelser

Straffbestämmelser

——————————————
——————————————
Den som på något annat sätt än vad som avDen som på något annat sätt än vad som
ses i 1 mom. uppsåtligen eller av oaktsamhet
avses i 1 mom. uppsåtligen eller av oaktsamhet
——————————————
——————————————
6) åsidosätter sin skyldighet att lämna
uppgifter enligt artikel 6 i förordningen om
exportförbud för kvicksilver,
ska, om strängare straff för gärningen inte
ska, om strängare straff för gärningen inte
föreskrivs på något annat ställe i lag, för brott föreskrivs på något annat ställe i lag, för brott
mot miljöskyddslagen dömas till böter.
mot miljöskyddslagen dömas till böter.
——————————————
——————————————
———
Denna lag träder i kraft den 20 .
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4.
Lag
om ändring av 48 kap. 1 § i strafflagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i strafflagen (39/1889) 48 kap. 1 § 1 mom.3 punkten, sådan den lyder i lag
1073/2010, som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
48 kap.

48 kap.

Om miljöbrott

Om miljöbrott

1§

1§

Miljöförstöring

Miljöförstöring

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet
——————————————
3) för in i landet eller ut ur landet eller genom finskt territorium transiterar avfall i strid
med avfallslagen eller bestämmelser som har
utfärdats eller beslut i enskilda fall som har
meddelats med stöd av den eller i strid med
Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 1013/2006 om transport av avfall, eller i landet för in eller ur landet för ut ett
ämne, ett preparat eller en produkt i strid med
en förordning som utfärdats med stöd av miljöskyddslagen eller i strid med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
1005/2009 om ämnen som bryter ned ozonskiktet, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 842/2006 om vissa fluorerade växthusgaser, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 304/2003 om export
och import av farliga kemikalier eller Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
850/2004 om långlivade organiska föroreningar och om ändring av direktiv
79/117/EEG, eller ur landet för ut genetiskt
modifierade organismer eller livsmedel eller
foder som innehåller sådana i strid med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
1946/2003 om gränsöverskridande förflytt-

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet
——————————————
3) för in i landet eller ut ur landet eller genom finskt territorium transiterar avfall i strid
med avfallslagen eller bestämmelser som har
utfärdats eller beslut i enskilda fall som har
meddelats med stöd av den eller i strid med
Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 1013/2006 om transport av avfall, eller i landet för in eller ur landet för ut ett
ämne, ett preparat eller en produkt i strid med
en förordning som utfärdats med stöd av miljöskyddslagen eller i strid med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
1005/2009 om ämnen som bryter ned ozonskiktet, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 842/2006 om vissa fluorerade växthusgaser, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 689/2008 om export
och import av farliga kemikalier, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
850/2004 om långlivade organiska föroreningar och om ändring av direktiv
79/117/EEG eller Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 1102/2008 om exportförbud för metalliskt kvicksilver och vissa kvicksilverföreningar och kvicksilverblandningar och säker förvaring av me-

Gällande lydelse

RP 29/2011 rd
Föreslagen lydelse

ning av genetiskt modifierade organismer,

så att gärningen är ägnad att förorena miljön, orsaka andra motsvarande skadliga förändringar i miljön, skräpa ned miljön eller
förorsaka fara för hälsan, ska för miljöförstöring dömas till böter eller fängelse i högst två
år.
——————————————
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talliskt kvicksilver, eller ur landet för ut genetiskt modifierade organismer eller livsmedel
eller foder som innehåller sådana i strid med
Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 1946/2003 om gränsöverskridande
förflyttning av genetiskt modifierade organismer,
så att gärningen är ägnad att förorena miljön, orsaka andra motsvarande skadliga förändringar i miljön, skräpa ned miljön eller
förorsaka fara för hälsan, ska för miljöförstöring dömas till böter eller fängelse i högst två
år.
——————————————
———
Denna lag träder i kraft den 20 .

