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1565/2011
Laki
rikoslain 44 luvun 1 §:n ja 48 luvun 1 §:n muuttamisesta
Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2011

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan rikoslain (39/1889) 44 luvun 1 §:n 1 momentti ja 48 luvun 1 §:n 1 momentin 2
kohta, sellaisina kuin ne ovat, 44 luvun 1 §:n 1 momentti laissa 921/2011 ja 48 luvun 1 §:n 1
momentin 2 kohta laissa 650/2011, seuraavasti:
44 luku
Terveyttä ja turvallisuutta vaarantavista
rikoksista
1§
Terveysrikos
Joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta
1) kasvinsuojeluaineista annetun lain
(1563/2011) tai kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta sekä neuvoston direktiivien 79/117/ETY ja 91/414/ETY kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009,
jäljempänä kasvinsuojeluaineasetus,
2) kuluttajaturvallisuuslain (920/2011),
3) kemikaalilain (744/1989), kemikaalien
rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan
kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin
1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston
asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien

91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja
2000/21/EY kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY)
N:o 1907/2006, jäljempänä REACH-asetus,
tai aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta sekä direktiivien
67/548/ETY ja 1999/45/EY muuttamisesta ja
kumoamisesta ja asetuksen (EY) N:o
1907/2006 muuttamisesta annetun Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o
1272/2008, jäljempänä CLP-asetus,
4) terveydensuojelulain (763/1994) tai
5) elintarvikelain (23/2006)
taikka niiden nojalla annetun säännöksen
tai yleisen tai yksittäistapausta koskevan
määräyksen vastaisesti valmistaa, käsittelee,
tuo tai tahallaan yrittää tuoda maahan, pitää
hallussaan, varastoi, kuljettaa, pitää myynnissä, välittää tai luovuttaa tavaraa tai ainetta,
valmistetta tai esinettä siten, että teko on
omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen hengelle
tai terveydelle, on tuomittava, jollei teosta
muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, terveysrikoksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.
— — — — — — — — — — — — —
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48 luku
Ympäristörikoksista
1§
Ympäristön turmeleminen

Joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta
— — — — — — — — — — — — —
2) valmistaa, luovuttaa, kuljettaa, käyttää,
käsittelee tai säilyttää ainetta, valmistetta,
seosta, tuotetta tai esinettä taikka käyttää laitetta kemikaalilain, REACH-asetuksen, CLPasetuksen, kasvinsuojeluaineasetuksen taikka
näiden tai ympäristönsuojelulain (86/2000)
nojalla annetun säännöksen vastaisesti taikka
otsonikerrosta heikentävistä aineista annetun
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1005/2009, tietyistä fluoratuista
kasvihuonekaasuista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o
842/2006, pysyvistä orgaanisista yhdisteistä
sekä direktiivin 79/117/ETY muuttamisesta

annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksen (EY) N:o 850/2004 tai pesuaineista
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksen (EY) N:o 648/2004 3 tai 4 artiklan
vastaisesti taikka jätelain (646/2011) 147 §:n
2 momentissa mainitun säännöksen, jätelain
nojalla annetun säännöksen, yksittäistapausta
koskevan määräyksen tai kiellon vastaisesti
taikka laiminlyö jätelain mukaisen jätehuollon järjestämisvelvollisuutensa tai
— — — — — — — — — — — — —
siten, että teko on omiaan aiheuttamaan
ympäristön pilaantumista, muuta vastaavaa
ympäristön haitallista muuttumista tai roskaantumista taikka vaaraa terveydelle, on
tuomittava ympäristön turmelemisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.
— — — — — — — — — — — — —
Tämä lain 44 luvun 1 §:n 1 momentti tulee
voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012 ja 48
luvun 1 §:n 1 momentin 2 kohta 1 päivänä
toukokuuta 2012.
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