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1107/2011
Lag
om ändring av 48 kap. 1 § i strafflagen
Utfärdad i Helsingfors den 28 oktober 2011

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i strafflagen (39/1889) 48 kap. 1 § 1 mom. 3 punkten, sådan den lyder i lag
1073/2010, som följer:
48 kap.
Om miljöbrott
1§
Miljöförstöring
Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet
— — — — — — — — — — — — —
3) för in i landet eller ut ur landet eller
genom finskt territorium transiterar avfall i
strid med avfallslagen eller bestämmelser
som har utfärdats eller beslut i enskilda fall
som har meddelats med stöd av den eller i
strid med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 om transport av
avfall, eller i landet för in eller ur landet för
ut ett ämne, ett preparat eller en produkt i
strid med en förordning som utfärdats med
stöd av miljöskyddslagen eller i strid med
Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 1005/2009 om ämnen som bryter ned

ozonskiktet, Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 842/2006 om vissa fluorerade växthusgaser, Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 689/2008 om export och import av farliga kemikalier, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
850/2004 om långlivade organiska föroreningar och om ändring av direktiv
79/117/EEG eller 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 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 miljöförstö-
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ring dömas till böter eller fängelse i högst två
år.
— — — — — — — — — — — — —

Denna lag träder i kraft den 11 november
2011.

Helsingfors den 28 oktober 2011
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