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om ändring av 44 kap. 1 § och 48 kap. 1 § i strafflagen

Utfärdad i Helsingfors den 29 december 2011

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i strafflagen (39/1889) 44 kap. 1 § 1 mom. och 48 kap. 1 § 1 mom. 2 punkten, sådana

de lyder, 44 kap. 1 § 1 mom. i lag 921/2011 och 48 kap. 1 § 1 mom. 2 punkten i lag 650/2011,
som följer:

44 kap.

Om brott som äventyrar andras hälsa och
säkerhet

1 §

Hälsobrott

Den som uppsåtligen eller av grov oakt-
samhet i strid med

1) lagen om växtskyddsmedel (1563/2011)
eller Europaparlamentets och rådets förord-
ning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av
växtskyddsmedel på marknaden och om upp-
hävande av rådets direktiv 79/117/EEG och
91/414/EEG, nedan växtskyddsmedelsförord-
ningen,

2) konsumentsäkerhetslagen (920/2011),
3) kemikalielagen (744/1989), Europapar-

lamentets och rådets förordning (EG) nr
1907/2006 om registrering, utvärdering, god-
kännande och begränsning av kemikalier
(Reach), inrättande av en europeisk kemika-
liemyndighet, 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, el-
ler Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 1272/2008 om klassificering, märk-
ning och förpackning av ämnen och bland-
ningar, ändring och upphävande av direktiven
67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av
förordning (EG) nr 1907/2006, nedan CLP-
förordningen,

4) hälsoskyddslagen (763/1994) eller
5) livsmedelslagen (23/2006)
eller i strid med bestämmelser eller före-

skrifter som utfärdats eller beslut i enskilda
fall som meddelats med stöd av nämnda lagar
och förordningar tillverkar, behandlar, för el-
ler uppsåtligen försöker föra in i landet, inne-
har, lagrar, transporterar, håller till salu, för-
medlar eller överlåter varor eller ämnen, pre-
parat eller föremål så att gärningen är ägnad
att orsaka fara för någon annans liv eller
hälsa ska, om inte strängare straff för gär-
ningen föreskrivs någon annanstans i lag, för
hälsobrott dömas till böter eller fängelse i
högst sex månader.
— — — — — — — — — — — — —
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48 kap.

Om miljöbrott

1 §

Miljöförstöring

Den som uppsåtligen eller av grov oakt-
samhet
— — — — — — — — — — — — —

2) framställer, överlåter, transporterar, an-
vänder, behandlar eller förvarar ett ämne, ett
preparat, en blandning, en produkt eller ett
föremål eller använder en anordning i strid
med kemikalielagen, REACH-förordningen,
CLP-förordningen, växtskyddsmedelsförord-
ningen eller bestämmelser som har utfärdats
med stöd av dem eller med stöd av miljö-
skyddslagen (86/2000), i strid med Europa-
parlamentets och rådets förordning (EG) nr
1005/2009 om ämnen som bryter ned ozon-
skiktet, Europaparlamentets och rådets för-
ordning (EG) nr 842/2006 om vissa fluore-
rade växthusgaser, Europaparlamentets och

rådets förordning (EG) nr 850/2004 om lång-
livade organiska föroreningar och om änd-
ring av direktiv 79/117/EEG eller artikel 3
eller 4 i Europaparlamentets och rådets för-
ordning (EG) nr 648/2004 om tvätt- och ren-
göringsmedel eller i strid med en sådan be-
stämmelse som nämns i 147 § 2 mom. i
avfallslagen (646/2011) eller bestämmelser
som har utfärdats, beslut som i enskilda fall
har meddelats eller förbud som har meddelats
med stöd av avfallslagen, eller som försum-
mar sin skyldighet enligt avfallslagen att
ordna avfallshantering, eller
— — — — — — — — — — — — —

så att gärningen är ägnad att förorena mil-
jön, orsaka andra motsvarande skadliga för-
ändringar i miljön, skräpa ned miljön eller
förorsaka fara för hälsan, ska för miljöförstö-
ring dömas till böter eller fängelse i högst två
år.
— — — — — — — — — — — — —

Denna lags 44 kap. 1 § 1 mom. träder i
kraft den 1 januari 2012 och 48 kap. 1 § 1
mom. 2 punkten den 1 maj 2012.

Helsingfors den 29 december 2011
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