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Lag
om ändring av 221 och 225 § i miljöskyddslagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i miljöskyddslagen (527/2014) 221 § och 225 § 1 mom., av dem 225 § 1 mom.

sådant det lyder delvis ändrat i lagarna 423/2015 och 1063/2017, som följer:

221 §

Särskilda bestämmelser om kvicksilver

Vid behandlingen av tillstånds- och anmälningsärenden enligt denna lag ska bestäm-
melserna i artiklarna 7, 8.1–8.3, 11, 12, 13.1, 13.3 och 14 i Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) 2017/852 om kvicksilver och om upphävande av förordning (EG)
nr 1102/2008, nedan kvicksilverförordningen, iakttas.

Vid tillsynen över att artiklarna 7, 8.1–8.3, 11, 12, 13.1, 13.3 och 14 i kvicksilverför-
ordningen följs, tillämpas vad som föreskrivs om tillsynen över efterlevnaden av denna lag
samt bestämmelser som utfärdats och villkor och förelägganden som meddelats med stöd
av den.

225 §

Brott mot miljöskyddslagen

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet
1) åsidosätter en anmälningsskyldighet som avses i 99, 116, 118–120, 123, 136 eller

178 §,
2) åsidosätter sin skyldighet enligt ett tillståndsvillkor i miljötillståndet eller sin skyl-

dighet enligt ett föreläggande eller villkor som en myndighet har meddelat med stöd av
80 § 3 mom., 94 § 3 mom., 95 § 1 mom., 99 eller 136 §,

3) bryter mot ett förbud som avses i 16–18 § eller mot en statsrådsförordning som ut-
färdats med stöd av 9, 10, 17, 156, 216 eller 217 §,

4) åsidosätter sin skyldighet enligt 94 § 1 och 2 mom., 114, 115, 133, 134, 139 eller
155 § eller bryter mot villkoren i ett beslut som miljöministeriet meddelat med stöd av
213 §,

5) börjar vidta en åtgärd som avses i 118 § eller inleder verksamhet som avses i den
paragrafen innan den tid som avses i 118 § 3 mom. har förflutit,

6) åsidosätter sin skyldighet enligt artikel 4–8, 10–13, 15–17, 20, 22–24 eller 27 i ozon-
förordningen eller sin skyldighet enligt artikel 3–8, 10–17 eller 19 i F-gasförordningen el-
ler enligt 165 §, handlar i strid med sin skyldighet enligt artikel 5, 6 eller 9.1 i Europapar-
lamentets och rådets förordning (EG) nr 166/2006 om upprättande av ett europeiskt regis-
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ter över utsläpp och överföringar av föroreningar och om ändring av rådets direktiv
91/689/EEG och 96/61/EG, handlar i strid med 159 § 1 mom. eller 161 § eller handlar i
strid med en statsrådsförordning som utfärdats med stöd av 17 kap. eller med F-gasförord-
ningen,

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, eller

8) 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 september 2018.
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