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Lag
om ändring av miljöskyddslagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i miljöskyddslagen (527/2014) 24, 26 och 183 §, 217 § 2 mom. samt 225 §

1 mom. 7 och 8 punkten, av dem 26 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 579/2014 och
183 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 423/2015, samt

fogas till lagen en ny 221 b § och till 225 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat i lag
423/2015, en ny 9 punkt som följer:

24 §

Övriga tillsynsmyndigheter

Säkerhets- och kemikalieverket övervakar tillsammans med de allmänna tillsynsmyn-
digheter som avses i 23 § 1 mom. efterlevnaden av en med stöd av 216 § 2 mom. utfärdad
statsrådsförordning om produkter som innehåller organiska lösningsmedel.

De tillsynsmyndigheter som avses i konsumentsäkerhetslagen och arbetarskyddsmyn-
digheterna övervakar inom sitt behörighetsområde efterlevnaden av statsrådsförordningar
som utfärdats med stöd av 217 § 2 mom. De kommunala hälsoskyddsmyndigheterna, de i
konsumentsäkerhetslagen avsedda tillsynsmyndigheterna och livsmedelstillsynsmyndig-
heterna övervakar inom sitt behörighetsområde efterlevnaden av den statsrådsförordning
som utfärdats med stöd av bestämmelserna i 17 kap.

Trafiksäkerhetsverket är den marknadskontrollmyndighet som avses i Europaparla-
mentets och rådets förordning (EU) 2016/1628 om krav för utsläppsgränser vad gäller gas-
och partikelformiga föroreningar samt typgodkännande av förbränningsmotorer för mobi-
la maskiner som inte är avsedda att användas för transporter på väg, om ändring av förord-
ningarna (EU) nr 1024/2012 och (EU) nr 167/2013 samt om ändring och upphävande av
direktiv 97/68/EG, nedan förordningen om typgodkännande av förbränningsmotorer.

Tullen och gränsbevakningsväsendet övervakar, vardera inom sitt behörighetsområde,
efterlevnaden av denna lag och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den.

26 §

Myndigheter och inrättningar vid typgodkännande

Trafiksäkerhetsverket är godkännandemyndighet vid typgodkännande enligt förord-
ningen om typgodkännande av förbränningsmotorer.
RP 183/2017
MiUB 17/2017
RSv 176/2017

Europaparlamentets och rådets förordning 2016/1628/EU (32016R1628); EUT nr L 252, 16.9.2016, s. 53
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Bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar tillämpas på personer som är anställda
vid en teknisk tjänst utsedd av godkännandemyndigheten, när de sköter uppgifter enligt
denna lag och enligt förordningen om typgodkännande av förbränningsmotorer. Bestäm-
melser om skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen (412/1974).

183 §

Förbud och förelägganden som gäller ämnen, kemikalier, preparat, produkter, 
anordningar och maskiner

Om det har skett en överträdelse av en statsrådsförordning som utfärdats med stöd av
216 § eller 217 § 2 mom. eller en överträdelse av förordningen om typgodkännande av
förbränningsmotorer, kan miljöministeriet

1) förbjuda tillverkaren, importören eller den som släpper ut varan i fråga på markna-
den eller den som utför underhåll på en anordning eller hanterar ett ämne att fortsätta sin
verksamhet,

2) förbjuda användning, tillverkning, saluföring, försäljning eller annan överlåtelse av
ett ämne, en kemikalie, ett preparat, en produkt, en anordning eller en maskin som strider
mot bestämmelserna,

3) förelägga den som brutit mot förordningen att se till att ämnet, kemikalien, prepara-
tet, produkten, anordningen eller maskinen fås att stämma överens med bestämmelserna
eller att annars fullgöra sin skyldighet,

4) förelägga den som brutit mot förordningen att helt eller delvis överlämna ämnet, ke-
mikalien, preparatet, produkten, anordningen eller maskinen för att på behörigt sätt be-
handlas som avfall.

Om ett ämne, en kemikalie, ett preparat, en produkt, en anordning eller en maskin som
avses i 1 mom. har släppts ut på marknaden, kan miljöministeriet förelägga den som brutit
mot förordningen att återkalla dem från marknaden.

Säkerhets- och kemikalieverket beslutar om förbud och förelägganden enligt 1 och
2 mom. när överträdelsen gäller efterlevnaden av en statsrådsförordning som utfärdats
med stöd av 216 § och som gäller produkter som innehåller organiska lösningsmedel. Sä-
kerhets- och kemikalieverket beslutar om förbud och föreläggande också i de fall där över-
trädelsen gäller fullgörande av skyldigheter för certifiering av personer och verksamhets-
utövare enligt 159–163 § eller enligt bestämmelser som utfärdats med stöd av dem eller
enligt F-gasförordningen, eller iakttagande av beslut om undantag enligt 218 § 2 mom.
Finlands miljöcentral beslutar om förbud och förelägganden i de fall där överträdelsen gäl-
ler efterlevnaden av ozonförordningen, en statsrådsförordning som utfärdats med stöd av
216 § för skydd av ozonskiktet eller en statsrådsförordning som utfärdats med stöd av
163 §. Finlands miljöcentral beslutar också om förbud och förelägganden i de fall som gäl-
ler efterlevnaden av F-gasförordningen till andra delar än när det gäller certifiering av per-
soner och verksamhetsutövare. Trafiksäkerhetsverket beslutar om förbud och föreläggan-
den i de fall där överträdelsen gäller efterlevnaden av förordningen om typgodkännande
av förbränningsmotorer. Förbud mot användning av en enskild anordning som strider mot
bestämmelserna samt föreläggande att fullgöra underhållsskyldighet meddelas dock av en
allmän tillsynsmyndighet som avses i 23 § 1 mom.

217 §

Allmänna miljöskyddsskyldigheter som gäller motordrivna fordon, arbetsmaskiner och 
anordningar

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Arbetsmaskiner och anordningar ska konstrueras, underhållas, hållas i skick och använ-

das så att användningen i så liten utsträckning som möjligt medför skadliga konsekvenser
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för miljön. Arbetsmaskiner och anordningar ska vara typgodkända eller deras lämplighet
för det avsedda användningsändamålet vara påvisbar på annat sätt, om användningen
medför mer än obetydliga skadliga konsekvenser för miljön. Om användningen av en ar-
betsmaskin eller anordning har konstaterats eller med fog kan bedömas medföra risk eller
olägenhet för hälsan eller miljön, får statsrådet förbjuda, begränsa eller ställa villkor för
tillverkning, utsläppande på marknaden, export eller användning av arbetsmaskinen eller
anordningen eller kräva typgodkännande av den. Närmare bestämmelser om utsläpp från
arbetsmaskiner eller anordningar, om förbud mot eller begränsning av utsläppande på
marknaden eller mot användning av dem samt om märkning av arbetsmaskiner eller an-
ordningar får utfärdas genom förordning av statsrådet.

221 b §

Tillsyn över efterlevnaden av bestämmelserna om typgodkännande av 
förbränningsmotorer

På tillsynen över efterlevnaden av artiklarna 8–18, 20, 21, 27, 31–33, 37, 43, 45, 46, 53
och 54 i förordningen om typgodkännande av förbränningsmotorer tillämpas vad som fö-
reskrivs om tillsynen över efterlevnaden av denna lag samt bestämmelser som utfärdats
och villkor, förelägganden och föreskrifter som meddelats med stöd av den.

225 §

Brott mot miljöskyddslagen

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

7) åsidosätter sin skyldighet enligt artikel 7 i Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 850/2004 om långlivade organiska föroreningar och om ändring av direktiv
79/117/EEG,

8) åsidosätter skyldigheten att lämna uppgifter enligt artikel 6 i förordningen om ex-
portförbud för kvicksilver, eller

9) på marknaden släpper ut en förbränningsmotor avsedd för arbetsmaskiner eller en
arbetsmaskin i vilken har installerats en förbränningsmotor i strid med artikel 8, 9, 11–15
eller 31–33 i förordningen om typgodkännande av förbränningsmotorer, låter bli att lämna
sådana uppgifter till typgodkännandemyndigheten som kan leda till avslag på eller åter-
kallelse av ett typgodkännande som avses i förordningen om typgodkännande av förbrän-
ningsmotorer eller till återkallelse av motorer enligt artikel 40 i den förordningen eller an-
vänder en manipulationsstrategi som avses i artikel 3.63 i strid med artikel 18 i förordning-
en om typgodkännande av förbränningsmotorer,

ska, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag, för brott
mot miljöskyddslagen dömas till böter.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
————

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018. Lagens 217 § 2 mom. träder dock i kraft
först den 1 januari 2021.

Trafiksäkerhetsverket är typgodkännandemyndighet för typgodkännande som avses i
217 § 2 mom., sådant det lyder vid ikraftträdandet av denna lag, till och med den 31 de-
cember 2020.

På typgodkännanden som avses i 217 § 2 mom., sådant det lyder vid ikraftträdandet av
denna lag, tillämpas till och med den 31 december 2020 det som i 26 § 2–4 mom., sådana
de lyder vid ikraftträdandet av denna lag, föreskrivs om inrättningar i samband med typ-
godkännande.
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