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Ärende
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 48 kap. i strafflagen och
till vissa lagar som har samband med den (RP 55/2015 rd).
Beredning i utskott
Utskottets betänkande: Lagutskottet (LaUB 6/2015 rd).
Beslut
Riksdagen har antagit följande lagar:

Lag
om ändring av 48 kap. i strafflagen
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i strafflagen (39/1889) 48 kap. 1, 2 och 4 §, sådana de lyder, 1 § i lagarna 600/2013 och
557/2014, 2 § i lag 578/1995 och 4 § i lag 112/2000, samt
fogas till 48 kap. en ny 5 a § som följer:
48 kap.
Om miljöbrott
1§
Miljöförstöring
Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet
1) i miljön för eller släpper ut eller lämnar ett föremål eller ämne, strålning eller något annat sådant i strid med lag eller bestämmelser som utfärdats med stöd av lag, eller i strid med föreskrifter
eller beslut i enskilda fall, eller utan sådant tillstånd som lagen förutsätter, eller i strid med tillståndsvillkor,
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2) framställer, överlåter, transporterar, använder, behandlar eller förvarar ett ämne, ett preparat, en blandning, en produkt eller ett föremål eller använder en anordning i strid med
a) lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor,
b) kemikalielagen,
c) Reach-förordningen,
d) CLP-förordningen,
e) biocidförordningen,
f) växtskyddsmedelsförordningen,
g) bestämmelser som har utfärdats med stöd av de författningar och rättsakter som nämns i underpunkterna a—f eller med stöd av miljöskyddslagen (527/2014),
h) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1005/2009 om ämnen som bryter ned
ozonskiktet,
i) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 842/2006 om vissa fluorerade växthusgaser,
j) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 850/2004 om långlivade organiska föroreningar och om ändring av direktiv 79/117/EEG,
k) artikel 3, 4 eller 4a i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 648/2004 om tvättoch rengöringsmedel,
l) bestämmelser som nämns i 147 § 2 mom. i avfallslagen (646/2011), eller
m) bestämmelser som har utfärdats eller beslut eller förbud som i enskilda fall har meddelats
med stöd av avfallslagen,
3) försummar sin skyldighet enligt avfallslagen att ordna avfallshantering,
4) för in i landet eller ut ur landet eller genom finskt territorium transiterar avfall i strid med
a) avfallslagen, bestämmelser som har utfärdats eller beslut i enskilda fall som har meddelats
med stöd av den, eller
b) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 om transport av avfall,
5) i landet för in eller ur landet för ut ett ämne, ett preparat eller en produkt i strid med
a) en förordning som utfärdats med stöd av miljöskyddslagen,
b) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1005/2009 om ämnen som bryter ned
ozonskiktet,
c) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 842/2006 om vissa fluorerade växthusgaser,
d) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 649/2012 om export och import av farliga kemikalier,
e) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 850/2004 om långlivade organiska föroreningar och om ändring av direktiv 79/117/EEG, eller
f) 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
6) 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.
Försök till ett uppsåtligt brott som avses i 1 mom. 4—6 punkten är straffbart.
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För miljöförstöring döms också den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet på något annat
sätt än det som avses i 1 mom. börjar göra ändringar i miljön i strid med
1) markanvändnings- och bygglagen (132/1999),
2) vattenlagen (587/2011),
3) marktäktslagen (555/1981),
4) avtappningsstadgan för Saimen och Vuoksen, eller
5) bestämmelser eller föreskrifter som utfärdats, beslut i enskilda fall som meddelats eller planer eller tillstånd som utfärdats med stöd av dessa,
så att gärningen är ägnad att medföra så allvarliga miljöförändringar att de kan jämställas med
förorening av miljön.
2§
Grov miljöförstöring
Om vid miljöförstöring
1) den skada som vållats miljön eller hälsan, eller faran för sådan skada, är synnerligen stor
med beaktande av den orsakade eller hotande skadans långvarighet, omfattning eller andra omständigheter,
2) avsevärd ekonomisk vinning eftersträvas, eller
3) brottet begås särskilt planmässigt,
och brottet även bedömt som en helhet är grovt, ska gärningsmannen för grov miljöförstöring
dömas till fängelse i minst fyra månader och högst sex år.
På försök ska på motsvarande sätt tillämpas vad som i 1 § föreskrivs om försök.
4§
Miljöförstöring av oaktsamhet
Den som av annan än grov oaktsamhet
1) ingriper i miljön så som avses i 1 § 1 mom. 1 punkten eller 3 mom. eller
2) så som avses i 1 § 1 mom. 2—6 punkten bryter mot avfallslagen eller miljöskyddslagen eller
bestämmelser som har utfärdats eller föreskrifter, ålägganden eller villkor som har meddelats med
stöd av dem,
så att den skada som vållas miljön eller hälsan, eller faran för sådan skada, är synnerligen stor
med beaktande av den orsakade eller hotande skadans långvarighet, omfattning och andra omständigheter, ska för miljöförstöring av oaktsamhet dömas till böter eller fängelse i högst ett år.
5a§
Grovt naturskyddsbrott
Om vid naturskyddsbrott
1) genom brottet förorsakas allvarlig fara eller skada för bevarandet av en art, ett naturområde
eller något annat naturföremål med beaktande av att den art som är föremål för brottet är synner-
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ligen sällsynt eller hotad eller att den fara eller skada som vållas arten, naturområdet eller något
annat naturföremål är långvarig eller omfattande,
2) avsevärd ekonomisk vinning eftersträvas, eller
3) brottet begås särskilt planmässigt
och brottet även bedömt som en helhet är grovt, ska gärningsmannen för grovt naturskyddsbrott dömas till fängelse i minst fyra månader och högst fyra år.
Försök till uppsåtligt brott är straffbart.
Denna lag träder i kraft den

————
20 .
——————

Lag
om ändring av 58 § i naturvårdslagen
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i naturvårdslagen (1096/1996) 58 § 1 mom. som följer:
58 §
Straff
Bestämmelser om straff för miljöförstöring finns i 48 kap. 1—4 § i strafflagen (39/1889) och
bestämmelser om straff för naturskyddsbrott finns i 5 och 5 a § i det kapitlet.
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — — — — — — — —
Denna lag träder i kraft den

————
20 .
——————

Lag
om ändring av 4 § i lagen om skydd av valar och arktiska sälar
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om skydd av valar och arktiska sälar (1112/1982) 4 §, sådan den lyder i lag 700/
1995, som följer:

4

Riksdagens svar RSv 72/2015 rd
4§
Bestämmelser om straff för naturskyddsbrott finns i 48 kap. 5 § 2 mom. och 5 a § i strafflagen
(39/1889).
————
20 .

Denna lag träder i kraft den

——————

Lag
om ändring av 11 § i lagen om Finlands ekonomiska zon
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om Finlands ekonomiska zon (1058/2004) 11 §, sådan den lyder delvis ändrad i
lag 544/2014, som följer:
11 §
Miljöbrott i den ekonomiska zonen
Till straff för miljöförstöring, grov miljöförstöring, miljöförseelse, miljöförstöring av oaktsamhet, naturskyddsbrott och grovt naturskyddsbrott i den ekonomiska zonen som begåtts i strid
med de lagar som nämns i 3 § 1 mom. eller 4 § döms enligt 48 kap. 1—5 eller 5 a § i strafflagen.
På brott som nämns i detta moment tillämpas vad som i strafflagen föreskrivs om juridiska personers straffansvar.
Till straff för brott mot miljöskyddslagen i den ekonomiska zonen döms enligt 225 § i miljöskyddslagen, till straff för brott mot avfallslagen i den ekonomiska zonen döms enligt 147 § i avfallslagen och till straff för naturskyddsförseelse i den ekonomiska zonen döms enligt 58 §
2 mom. i naturvårdslagen (1096/1996).
Denna lag träder i kraft den

————
20 .
——————

Lag
om ändring av 9 § i lagen om Forststyrelsens jakt- och fiskeövervakning
I enlighet med riksdagens beslut

5

Riksdagens svar RSv 72/2015 rd
ändras i lagen om Forststyrelsens jakt- och fiskeövervakning (1157/2005) 9 § 4 mom. som följer:
9§
Omhändertagande
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — — — — — — — —
En jakt- och fiskeövervakare har rätt att i enlighet med naturvårdslagens (1096/1996) bestämmelser om omhändertagande ta hand om föremålet för eller hjälpmedlet vid ett naturskyddsbrott
som avses i 48 kap. 5 § i strafflagen, ett grovt naturskyddsbrott som avses i 48 kap. 5 a § i strafflagen eller en naturskyddsförseelse som avses i 58 § i naturvårdslagen. Jakt- och fiskeövervakaren har dessutom rätt att ta hand om ett sådant föremål för ett brott som enligt naturvårdslagen ska
dömas förverkat till staten. Ett omhändertaget föremål för ett brott, med undantag för bytet, och
hjälpmedlet vid brottet ska överlämnas till polisen utan ogrundat dröjsmål, dock senast sju dygn
från omhändertagandet.
Denna lag träder i kraft den

————
20 .
——————

Helsingfors 14.12.2015
På riksdagens vägnar

talman

generalsekreterare
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