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Lag

921/2011

om ändring av 44 kap. 1 § i strafflagen

Utfärdad i Nådendal den 22 juli 2011

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i strafflagen (39/1889) 44 kap. 1 §, sådan den lyder i lagarna 1261/2006 och

409/2009, 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
(1259/2006),

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 för-
ordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens
förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets di-
rektiv 76/769/EEG och kommissionens di-
rektiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG
och 2000/21/EG, nedan REACH-förord-
ningen, eller Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 1272/2008 om klassifice-

ring, märkning och förpackning av ämnen
och blandningar, 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.

Om strängare straff för gärningen inte fö-
reskrivs någon annanstans i lag, döms för
hälsobrott också den som uppsåtligen eller av
grov oaktsamhet i strid med konsumentsäker-
hetslagen eller bestämmelser eller föreskrifter
som utfärdats eller beslut i enskilda fall som
meddelats med stöd av den lagen utför, håller
till salu eller annars i samband med sin nä-
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ringsverksamhet överlåter en konsument-
tjänst så att gärningen är ägnad att orsaka fara
för någon annans liv eller hälsa.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

Nådendal den 22 juli 2011
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