FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING
nMuu
M
om
vvvv
ro ändring
asia av 59 och 108 a § i avfallslagen

Utgiven i Helsingfors den 27 november 2018

967/2018
Lag
om ändring av 59 och 108 a § i avfallslagen
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i avfallslagen (646/2011) 59 och 108 a §, sådana de lyder, 59 § delvis ändrad i
lag 321/2018 och 108 a § i lag 626/2017, som följer:
59 §
Skrotningsintyg och slutlig avregistrering av fordon
En insamlare eller behandlare ska ge fordonets innehavare ett skrotningsintyg efter att
ha kontrollerat innehavarens rätt att överlämna fordonet för skrotning. Insamlaren eller behandlaren ska underrätta Transport- och kommunikationsverket om skrotningen för att
fordonet ska kunna avregistreras slutligt i trafik- och transportregistret. För avregistreringen tar Transport- och kommunikationsverket ut en avgift av producenten. Bestämmelser
om avgiftens belopp finns i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).
Närmare bestämmelser om avregistrering och skrotningsintyg får utfärdas genom förordning av statsrådet.
108 a §
Myndigheternas uppgifter vid genomförande av fartygsåtervinningsförordningen
Det regionförvaltningsverk som beviljar auktorisering enligt artikel 14 i fartygsåtervinningsförordningen är den behöriga myndighet som avses i artikel 3.1.11 i den förordningen.
Regionförvaltningsverket fattar ett skriftligt beslut i ett ärende som gäller fartygets återvinningsplan enligt artikel 7.3 första stycket i fartygsåtervinningsförordningen.
Finlands miljöcentral och Transport- och kommunikationsverket samarbetar för att förebygga sådant kringgående och sådan överträdelse av fartygsåtervinningsförordningen
som avses i artikel 22 i den förordningen.
Finlands miljöcentral följer genomförandet av fartygsåtervinningsförordningen i Finland och fungerar vid behov som expertmyndighet när det är meningen att ett fartyg ska
transporteras för nedmontering till en i artikel 15 i fartygsåtervinningsförordningen avsedd fartygsåtervinningsanläggning i ett tredjeland.
————
Bestämmelser om ikraftträdandet av denna lag utfärdas genom en särskild lag.
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