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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till 
lagar om ändring av 44 och 48 kap. i strafflagen, 58 § i na-
turvårdslagen och 20 § i miljöskyddslagen 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

 
I denna proposition föreslås det att straffla-

gen ändras så att bestämmelserna om juridis-
ka personers straffansvar blir tillämpliga på 
straffbar användning av kärnenergi, brott mot 
bestämmelserna om explosiva varor och på 
ovarsam hantering.  

Enligt förslaget ska gärningar som strider 
mot Europaparlamentets och rådets förord-
ning om tvätt- och rengöringsmedel vara 
straffbara som miljöförstöring enligt straffla-
gen. Vissa gärningar som strider mot rådets 
förordning om skyddet av arter av vilda djur 
och växter, den s.k. CITES-förordningen, fö-
reslås vara straffbara som naturskyddsbrott. 
De brott som anges ovan är straffbara redan i 
dag med stöd av bestämmelser om förseelser 
i speciallagar. I fortsättningen ska även be-
stämmelserna om juridiska personers 
straffansvar tillämpas på dem.  

Bestämmelsen om miljöförstöring i 
strafflagen och bestämmelserna i miljö-
skyddslagen föreslås också bli ändrade så att 

de gäller Europaparlamentets och rådets nya 
förordning om ämnen som bryter ned ozon-
skiktet. 

I propositionen föreslås dessutom en tek-
nisk korrigering av ordalydelsen i bestäm-
melsen om naturskyddsförseelse i natur-
vårdslagen. 

De föreslagna bestämmelserna genomför 
Europaparlamentets och rådets direktiv från 
november 2008 om skydd för miljön genom 
straffrättsliga bestämmelser. Genom de före-
slagna bestämmelserna görs dessutom de 
ändringar i lagen som följer av Europaparla-
mentets och rådets förordning från september 
2009 om ämnen som bryter ned ozonskiktet.  

Lagarna avses träda i kraft senast den 
25 december 2010, då Europaparlamentets 
och rådets direktiv om skydd för miljön ge-
nom straffrättsliga bestämmelser ska ha ge-
nomförts nationellt i Europeiska unionens 
medlemsstater.  

————— 
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ALLMÄN MOTIVERING 

 
1  Inledning 

Syftet med propositionen är att genomföra 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2008/99/EG av den 19 november 2008 om 
skydd för miljön genom straffrättsliga be-
stämmelser, nedan miljöbrottsdirektivet.  

Med stöd av artikel 175 i fördraget om 
upprättandet av Europeiska gemenskapen 
(FEG) lade Europeiska gemenskapernas 
kommission den 9 februari 2007 fram ett för-
slag till Europaparlamentets och rådets direk-
tiv om skydd för miljön genom strafflagstift-
ning. Bakgrunden till förslaget var EG-
domstolens dom av den 13 september 
2005 (C–176/03 kommissionen mot rådet) 
om ogiltigförklaring av rådets rambeslut av 
den 27 januari 2003 om skydd för miljön ge-
nom straffrättsliga bestämmelser 
(2003/80/RIF). Enligt domen skulle artiklar-
na 1–7 i rambeslutet, vilka innehöll skyldig-
heter som gällde straffrätten, med giltig ver-
kan ha kunnat antas med stöd av artikel 
175 FEG. Rambeslutet måste ogiltigförkla-
ras, eftersom det inkräktade på den behörig-
het som gemenskapen tilldelas enligt artikel 
175 FEG och således stred mot artikel 47 i 
fördraget om Europeiska unionen (FEU). Ar-
tiklarna 1–7 i rambeslutet motsvarade till sitt 
innehåll till stor del det föreslagna direktivet. 
Den 29 april 2005 hade statsrådet överlämnat 
en proposition till riksdagen med förslag om 
genomförande av rambeslutet (RP 52/2005 
rd). I regeringens proposition ingick också ett 
förslag om ikraftsättande av Europarådets 
konvention med nästan identiska bestämmel-
ser som i rambeslutet. Regeringens proposi-
tion återtogs den 27 april 2007 på grund av 
att rambeslutet ogiltigförklarades.  

Europaparlamentet och rådet antog miljö-
brottsdirektivet den 19 november 2008. Di-
rektivets syfte är att säkerställa en hög nivå 
på miljöskyddet genom att ange miniminor-
mer för straff för allvarliga överträdelser som 
skadar miljön. Direktivet innehåller beskriv-
ningar av gärningar som medlemsstaterna 
ska straffbelägga och bestämmelser om juri-
diska personers straffansvar. Direktivet inne-

håller dock inte några skyldigheter när det 
gäller straffarter eller -nivåer, som EG-
domstolen ansåg att inte hör till gemenska-
pens behörighet.  

Miljöbrottsdirektivet publicerades i EU:s 
officiella tidning den 6 december 2008 och 
trädde i kraft den 26 december 2009. Direk-
tivet ska genomföras nationellt inom 12 må-
nader från ikraftträdandet, dvs. före den 
26 december 2010. Skyldigheterna enligt di-
rektivet förutsätter en del ändringar i lagstift-
ningen. De flesta av direktivets skyldigheter 
fullgörs emellertid redan i dag med stöd av 
den gällande lagstiftningen.  

Genom de bestämmelser som föreslås i 
propositionen görs också de ändringar i lagen 
som Europaparlamentets och rådets förord-
ning (EG) nr 1005/2009 om ämnen som bry-
ter ned ozonskiktet förutsätter.  

Miljöbrottsdirektivet innehåller skyldighe-
ter som hänför sig till miljö- och naturvård 
och som enligt 18 § i självstyrelselagen för 
Åland (1144/1991) hör till landskapets lag-
stiftningsbehörighet. Miljö- och naturvården 
är ett rättsområde som hör till landskapets 
lagstiftningsbehörighet, och landskapet har 
lagstiftningsbehörighet i fråga om beslut om 
beläggande med straff och storleken av straff 
i dessa fall.  

Enligt självstyrelselagens 59 b § är behö-
righeten fördelad på samma sätt mellan land-
skapet och riket även vid genomförande av 
gemenskapsrätten.  

Den lagstiftning som direktivet förutsätter 
bör sättas i kraft även på Åland, genom att 
landskapet vidtar lagstiftningsåtgärder. 

 
 

2  Nuläge 

2.1 Lagstiftning och praxis 

Miljöförstöring, som regleras i 48 kap. 1 § i 
strafflagen (39/1889), utgör grundformen av 
de brott som tas upp i kapitlet. Straffbarheten 
gäller utsläpp av ett ämne i miljön i strid med 
lag, bestämmelser eller föreskrifter eller ett 
tillstånd som gäller verksamheten samt annan 
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verksamhet som anges i bestämmelsen, så att 
gärningen är ägnad att förorena miljön, orsa-
ka andra motsvarande skadliga förändringar i 
miljön, skräpa ned miljön eller förorsaka fara 
för hälsan. Det föreskrivna straffet för miljö-
förstöring är böter eller fängelse i högst två 
år. 

I 48 kap. i strafflagen ingår också en be-
stämmelse om grov miljöförstöring (2 §). I 

kapitlet finns dessutom särskilda bestäm-
melser om miljöförseelse (3 §) och miljöför-
störing av oaktsamhet (4 §). I kapitlet krimi-
naliseras även naturskyddsbrott (5 §) och 
byggnadsskyddsbrott (6 §). De övriga be-
stämmelserna i kapitlet gäller ansvarsfördel-
ning (7 §) och juridiska personers straffan-
svar (9 §). Straffbestämmelserna har kopplats 
till den materiella miljölagstiftningen genom 
att förutsätta att handlingarna ska ske i strid 
med lag, bestämmelser som utfärdats med 
stöd av lag eller tillståndsvillkor. 

I 44 kap. i strafflagen finns bestämmelser 
om bl.a. straffbar användning av kärnenergi 
(10 §), brott mot bestämmelserna om explo-
siva varor (11 §) och ovarsam hantering av 
farliga ämnen (12 §).  

I dag kan en juridisk person dömas till 
straff för de miljöbrott som kriminaliseras i 
48 kap. i strafflagen. Straffansvaret för juri-
diska personer utsträcker sig däremot inte till 
brott som äventyrar andras hälsa och säkerhet 
och som kriminaliseras i 44 kap. i straffla-
gen.  

Inom området för miljöskydd och natur-
vård finns det även straffbestämmelser om 
böter i ett flertal speciallagar, t.ex. i miljö-
skyddslagen (86/2000) och i naturvårdslagen 
(1096/1996). 

När det gäller de brott som avses i 48 kap. i 
strafflagen meddelades en fällande dom i 
32 fall av miljöförstöring, 15 fall av miljöför-
seelse och 9 fall av naturskyddsbrott 2008. 
Inte en enda fällande dom meddelades för 
grov miljöförstöring det året. En juridisk per-
son dömdes för miljöförstöring 2008.  

För de brott som avses i 44 kap. i straffla-
gen meddelades en fällande dom i 26 fall av 
brott mot bestämmelserna om explosiva va-
ror och i 57 fall av ovarsam hantering 2008. 
Inte en enda fällande dom meddelades för 
straffbar användning av kärnenergi det året.  

 

2.2 Miljöbrottsdirektivet 

Miljöbrottsdirektivet innehåller bestäm-
melser om direktivets syfte (artikel 1), defini-
tioner (artikel 2) och straffbara gärningar 
som skadar miljön (artiklarna 3 och 4). I di-
rektivet föreskrivs dessutom om effektiva, 
proportionella och avskräckande påföljder 
(artikel 5) och om juridiska personers ansvar 
och påföljder för juridiska personer (artiklar-
na 6 och 7).  

I artikel 3 a-g i direktivet finns beskriv-
ningar av de handlingar som ska utgöra 
straffbara gärningar i medlemsstaterna när de 
begås uppsåtligen eller av grov vårdslöshet. 
En ytterligare förutsättning är att gärningarna 
är olagliga så som avses i definitionen i di-
rektivet. Enligt definitionen i artikel 2 a i di-
rektivet avses med olaglig varje handling 
som innebär överträdelse av den gemen-
skapslagstiftning som antagits i enlighet med 
EG-fördraget eller Euratomfördraget och 
som är förtecknad i bilaga A eller B, eller en 
medlemsstats lag eller annan författning eller 
ett beslut som en behörig myndighet i en 
medlemsstat fattat, vilket ger verkan åt den 
gemenskapslagstiftningen. I bilagorna A och 
B till förordningen förtecknas 72 EG-
rättsakter som innehåller normer som hänför 
sig till miljöskydd och naturvård.  

De handlingar enligt artikel 3 i direktivet 
som ska straffbeläggas gäller att släppa ut 
material i miljön (led a), att hantera (b) och 
transportera (c) avfall, att driva en anlägg-
ning där farlig verksamhet bedrivs (d), att 
tillverka eller hantera kärnämnen (e), att 
döda eller förstöra (f) eller handla med (g) 
skyddade vilda djur eller växter, skyddsom-
råden (h) och ozonnedbrytande ämnen (i). 
Gärningsbeskrivningarna i led a, b, d och e i 
artikeln kännetecknas av att gärningarna or-
sakar eller kan orsaka dödsfall eller allvarlig 
personskada, eller väsentliga skador på luft-, 
mark- eller vattenkvaliteten eller på djur eller 
växter. Enligt led h ska genom handlingen 
orsakas en försämring av en livsmiljö inom 
ett skyddsområde. I fråga om gärningarna i 
led c, f, g och i förutsätts det däremot inte att 
någon viss följd orsakas. Dessa gärningar an-
tas redan i sig vara skadliga eller farliga för 
miljön eller naturen.  
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Enligt artikel 4 ska anstiftan av och med-
hjälp till uppsåtliga handlingar av det slag 
som avses i artikel 3 utgöra en straffbar gär-
ning.  

Artikel 5 innehåller en sedvanlig bestäm-
melse om att de brott som avses i artiklarna 
3 och 4 ska beläggas med effektiva, propor-
tionella och avskräckande straffrättsliga på-
följder.  I direktivet föreskrivs inte om 
straffarter eller –nivåer, och det är således 
medlemsstaterna som ska bestämma om dem. 

Artikel 6 innehåller sedvanliga bestämmel-
ser om juridiska personers ansvar och artikel 
7 sedvanliga bestämmelser om effektiva, 
proportionella och avskräckande påföljder 
för juridiska personer. Påföljderna behöver 
inte vara straffrättsliga. Juridiska personer 
ska kunna ställas till ansvar för alla de brott 
som anges i artikel 3.  

 
2.3 Bedömning av nuläget 

De flesta av skyldigheterna enligt miljö-
brottsdirektivet fullgörs redan nu med stöd av 
den gällande lagstiftningen. Alla de gärning-
ar som anges i artikel 3 i direktivet är straff-
bara i Finland i den utsträckning som förut-
sätts i direktivet. De föreskrivna straffen för 
brotten är effektiva, proportionella och av-
skräckande så som förutsätts i direktivet. En 
ingående jämförelse av miljöbrottsdirektivet 
och den nationella lagstiftningen finns i det 
betänkande som lämnats av en arbetsgrupp 
vid justitieministeriet (Genomförande av mil-
jöbrotts- och fartygsavfallsbrottsdirektiven. 
Justitieministeriet: Betänkanden och utlåtan-
den 31/2010).  

Trots att det straffbara området redan nu 
uppfyller kraven i miljöbrottsdirektivet, kan 
inte straffansvar för juridiska personer följa 
för alla de brott som genomför skyldigheter-
na enligt direktivet, så som förutsätts i direk-
tivet. Straffansvar för juridiska personer kan 
följa för alla brotten i 48 kap. i strafflagen. 
En del av skyldigheterna enligt artikel 3 full-
görs dock med stöd av bestämmelserna om 
straffbar användning av kärnenergi (10 §), 
brott mot bestämmelserna om explosiva va-
ror (11 §) och ovarsam hantering (12 §) i 
44 kap. i strafflagen, som bestämmelserna 
om juridiska personers straffansvar i 9 kap. i 
strafflagen inte är tillämpliga på i dag. Be-

stämmelserna om juridiska personers 
straffansvar bör således utvidgas så att de är 
tillämpliga på de ovan nämnda brotten i 
44 kap. i strafflagen.  

Bestämmelserna om juridiska personers 
straffansvar är inte heller tillämpliga på gär-
ningar som endast är straffbelagda som för-
seelser i speciallagar. Det är inte ändamåls-
enligt att utsträcka straffansvaret för juridiska 
personer till ringa förseelser som det före-
skrivs om i speciallagar. För att fullgöra 
skyldigheterna enligt direktivet bör lagstift-
ningen dock ändras så att de allvarligare gär-
ningsformerna av gärningar som i dag endast 
är straffbelagda som förseelser i speciallagar 
kriminaliseras i strafflagen.  

Artikel 3 i i miljöbrottsdirektivet förutsätter 
att man kriminaliserar de handlingar som ut-
gör överträdelse av den i bilaga A till direkti-
vet nämnda Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 2037/2000 om ämnen 
som bryter ned ozonskiktet, nedan ozonför-
ordningen 2000. I dag är de handlingar som 
strider mot den förordningen straffbara som 
miljöförstöring enligt 48 kap. 1 § 1 mom. 
2 och 3 punkten i strafflagen. Efter att miljö-
brottsdirektivet antogs har ozonförordningen 
2000 emellertid upphävts och ersatts med 
förordningen (EG) nr 1005/2009 med samma 
namn, nedan ozonförordningen 2009, som 
trädde i kraft den 1 januari 2010. Den för-
ordningen nämns inte i bilagorna till direkti-
vet. Bestämmelserna i miljöbrottsdirektivet 
gäller därför inte handlingar som strider mot 
ozonförordningen 2009 och direktivet förut-
sätter således inte att handlingar som strider 
mot den nya ozonförordningen kriminalise-
ras.  

Artikel 29 i ozonförordningen 2009 förut-
sätter dock att medlemsstaterna fastställer 
regler om sanktioner för handlingar som stri-
der mot förordningen. På grund av den all-
varliga karaktären hos de handlingar som 
strider mot ozonförordningarna bör denna 
skyldighet fullgöras genom att det föreskrivs 
om straffrättsliga påföljder för dem, så som 
är fallet i dag när det gäller överträdelser av 
den ogiltigförklarade ozonförordningen. 
Medlemsstaterna ska anmäla bestämmelserna 
om dessa sanktioner till kommissionen senast 
den 30 juni 2011. Genomförandet av ozon-
förordningen 2009 förutsätter också vissa 
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ändringar i miljöskyddslagen. Det är ända-
målsenligt att göra de ändringar som ozon-
förordningen 2009 förutsätter i lagstiftningen 
samtidigt som det nu aktuella miljöbrottsdi-
rektivet genomförs, eftersom de har samband 
med varandra.  

 
3  Målsättning och de vikt igaste  

förs lagen 

3.1 Målsättning 

Syftet med denna proposition är att göra de 
ändringar i lagstiftningen som miljöbrottsdi-
rektivet förutsätter. Samtidigt föreslås det i 
propositionen att i lagen även görs de änd-
ringar som ozonförordningen 2009 förutsät-
ter. Dessutom föreslås en del andra precise-
rande lagändringar som inte direkt följer av 
direktivet.  

Europeiska unionens medlemsländer har en 
mycket långt harmoniserad miljöskyddslag-
stiftning, men trots det finns det variationer 
mellan de olika länderna i fråga om de straff-
rättsliga påföljderna. Överträdelser av de 
normer som utfärdats för att skydda miljön 
har inte kriminaliserats på ett heltäckande 
sätt överallt. Inte heller har ansvar för juri-
diska personer genomförts överallt när det 
gäller miljöbrott.  

Det aktuella förslaget utgör en del av den 
ordning som genomförs inom Europeiska 
unionen och som syftar till att åstadkomma 
en europeisk miniminivå för lagstiftningen 
om miljöbrott i medlemsländerna i Europeis-
ka unionen. Med beaktande av den gräns-
överskridande karaktären hos många miljö-
brott är det särskilt viktigt att man kan åstad-
komma en miniminivå för lagstiftningen om 
miljöbrott så snart som möjligt i alla med-
lemsländerna i Europeiska unionen. 

Många miljöbrott begås av ekonomiska 
motiv, oftast för att spara kostnader. Efter-
som företag kan etablera sig fritt inom Euro-
peiska unionen är det viktigt att medlemssta-
ternas miljöbrottsbestämmelser är tillräckligt 
enhetliga. Annars kan den miljöförorenande 
verksamheten söka sig till länder där miljö-
skyddslagstiftningen är mindre utvecklad. De 
skadliga verkningarna kan dock komma till 
synes i många av medlemsstaterna.  

 

3.2 De viktigaste förslagen 

Miljöbrottsdirektivet förutsätter att det in-
förs straffansvar för juridiska personer i fråga 
om samtliga de brott som anges i artikel 3 i 
direktivet. Det föreslås därför att straffansva-
ret för juridiska personer utsträcks till att om-
fatta straffbar användning av kärnenergi, 
brott mot bestämmelserna om explosiva va-
ror och ovarsam hantering, vilka regleras i i 
strafflagens 44 kap.  

På grund av de skyldigheter i direktivet 
som gäller straffansvar för juridiska personer 
föreslås det att även gärningar som strider 
mot artikel 3 eller 4 i Europaparlamentets 
och rådets förordning (EG) nr 648/2004 om 
tvätt- och rengöringsmedel, nedan tvättme-
delsförordningen, och som äventyrar miljön 
eller hälsan ska kriminaliseras som miljöför-
störing med stöd av 48 kap. 1 § 2 punkten i 
strafflagen. Bestämmelserna om straffansvar 
för juridiska personer tillämpas redan i dag 
på brott som utgör miljöförstöring. 

I 48 kap. 1 § 1 mom. 2 och 3 punkten i 
strafflagen föreskrivs det om straff för gär-
ningar som strider mot ozonförordningen 
2000. Straffbarheten förutsätter att det orsa-
kas fara för hälsan eller miljön. Också i 20 § 
i miljöskyddslagen hänvisas det till ozonför-
ordningen 2000. Eftersom den förordningen 
har ogiltigförklarats, föreslås det att bestäm-
melserna ändras så att det i stället för till 
ozonförordningen 2000 hänvisas till ozon-
förordningen 2009, som har ersatt den. Som 
det konstateras i detaljmotiveringen nedan, 
förutsätter ozonförordningen 2009 inte i öv-
rigt några ändringar av bestämmelserna i 
strafflagens 48 kap. eller i miljöskyddslagen.  

I dag är vissa gärningar som strider mot rå-
dets förordning (EG) nr 338/97 om skyddet 
av arter av vilda djur och växter genom kon-
troll av handeln med dem, nedan CITES-
förordningen, endast straffbara som natur-
skyddsförseelse med stöd av 58 § i natur-
vårdslagen. Det föreslås i propositionen att 
vissa allvarligare gärningar som strider mot 
CITES-förordningen också ska vara straffba-
ra som naturskyddsbrott med stöd av 48 kap. 
5 § i strafflagen. Bestämmelserna om juridis-
ka personers straffansvar kan tillämpas på 
naturskyddsbrott, på det sätt som miljö-
brottsdirektivet förutsätter. 
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I propositionen föreslås det dessutom att 
den felaktiga ordalydelsen i 58 § i natur-
vårdslagen som berodde på ett översättnings-
fel ändras.  

 
4  Proposit ionens konsekvenser 

 
Den gällande inhemska lagstiftningen om 

miljöbrott är internationellt sett heltäckande 
och modern. Lagstiftningen fullgör merpar-
ten av skyldigheterna enligt miljöbrottsdirek-
tivet. De föreslagna lagändringarna ändrar re-
lativt litet lagstiftningen om miljöbrott som 
helhet. Trots det har de positiva konsekven-
ser för miljön.  

Den viktigaste ändringen är att straffansva-
ret för juridiska personer utvidgas till nya 
brottstyper. Många av de brott som skadar 
miljön och hälsan begås av ekonomiska mo-
tiv, för att spara kostnader i en juridisk per-
sons verksamhet. Utvidgningen av straffan-
svaret för juridiska personer skulle förebygga 
dessa brott. Utvidgningen av straffansvaret 
för juridiska personer förutsätter inga nya in-
vesteringar från företagens sida och inverkar 
således inte på t.ex. sysselsättningsförutsätt-
ningarna. I fråga om bedömningen av konse-
kvenserna för företagen bör det noteras att 
eftersom syftet är att harmonisera straffbe-
stämmelserna i EU:s medlemsstater, har pro-
positionen inga betydande konsekvenser för 
konkurrenssituationen när det gäller företag 
som är verksamma inom detta område. 

Utvidgningen av straffansvaret för juridis-
ka personer kan i viss mån orsaka merarbete 
för förundersöknings- och åklagarmyndighe-
terna samt domstolarna. Man uppskattar dock 
att detta arbete kan skötas inom ramen för 
myndigheternas nuvarande resurser.  

Propositionen har således inga betydande 
ekonomiska konsekvenser eller konsekvenser 
för organisation eller personal.  

 
5  Beredningen av proposit ionen 

Den 12 april 2007 översände statsrådet i 
enlighet med 96 § 2 mom. i grundlagen en 
skrivelse till riksdagen om ett förslag till Eu-
ropaparlamentets och rådets direktiv om 
straffrättsliga påföljder till skydd för miljön 

(U 5/2007). Riksdagens lagutskott yttrade sig 
om förslaget (LaUU 5/2007 rd).  

Den 22 maj 2008 översände statsrådet i en-
lighet med 96 § 2 mom. i grundlagen en skri-
velse till riksdagen om ett förslag till Euro-
paparlamentets och rådets direktiv om änd-
ring av direktivet 2005/35/EG om förore-
ningar förorsakade av fartyg och införandet 
av sanktioner för överträdelser (U 26/2008). 
Riksdagens lagutskott, kommunikationsut-
skott och miljöutskott yttrade sig om försla-
get (LaUU 13/2008 rd, KoUU 14/2008 rd, 
MiUU 19/2008 rd).  

Den 7 september 2009 tillsatte justitiemini-
steriet en arbetsgrupp med uppgift att utarbe-
ta ett förslag till regeringsproposition om ge-
nomförande av Europaparlamentets och rå-
dets direktiv 2008/99/EG om skydd för mil-
jön genom straffrättsliga bestämmelser och 
av direktiv 2009/123/EG om ändring av di-
rektiv 2005/35/EG om föroreningar förorsa-
kade av fartyg och införandet av sanktioner 
för överträdelser, nedan direktivet om far-
tygsavfallsbrott. Arbetsgruppen fick sitt be-
tänkande klart den 18 mars 2010 (Genomfö-
rande av miljöbrotts- och fartygsavfalls-
brottsdirektiven. Justitieministeriet: Betän-
kanden och utlåtanden 31/2010). Arbets-
gruppen ansåg att direktivet om fartygsav-
fallsbrott inte förutsätter ändringar i lagstift-
ningen. I arbetsgruppen fanns medlemmar 
från justitieministeriet, miljöministeriet, so-
cial- och hälsovårdsministeriet, kommunika-
tionsministeriet samt jord- och skogsbruks-
ministeriet. Dessutom var en företrädare för 
arbets- och näringsministeriet sakkunnig i 
arbetsgruppen. Arbetsgruppens betänkande 
skickades på remiss till sammanlagt 35 myn-
digheter, organisationer och andra sakkunni-
ga. De yttranden som kom in innehöll huvud-
sakligen kommentarer av teknisk natur.  

 
6  Andra omständigheter som in-

verkat  på proposit ionens inne-
hål l  

Den 6 oktober 2009 tillsatte justitieministe-
riet en arbetsgrupp för att bereda lagstiftning 
om grova jaktbrott. Arbetsgruppen fick sitt 
arbete klart den 31 maj 2010 (Justitieministe-
riet: Betänkanden och utlåtanden 44/2010). 
Arbetsgruppen föreslår att en bestämmelse 
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om grovt jaktbrott ska fogas till 48 a kap. i 
strafflagen och att bestämmelserna om 
straffansvar för juridiska personer ska bli till-
lämpliga på detta brott. Skyldigheterna enligt 
artikel 3 f och artikel 6 i miljöbrottsdirektivet 
fullgörs till alla delar nationellt när straffan-

svaret för juridiska personer utsträcks till att 
omfatta förberedelse till grovt jaktbrott eller 
en del av ett sådant. Meningen är att avlåta 
en regeringsproposition som gäller detta hös-
ten 2010.  
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DETALJMOTIVERING 

 
1  Lagförslag 

1.1 Strafflagen 

44 kap. Om brott som äventyrar 
andras hälsa och säkerhet 

17 §. Juridiska personers straffansvar. Det 
föreslås att till kapitlet fogas en ny 17 § om 
juridiska personers straffansvar. Det föreslås 
att straffansvaret för juridiska personer ut-
vidgas till att gälla straffbar användning av 
kärnenergi, brott mot bestämmelserna om 
explosiva varor och ovarsam hantering. 

Förslaget hänför sig till skyldigheterna i ar-
tikel 3 d och e och till de skyldigheter som 
gäller juridiska personers straffansvar i artik-
larna 6 och 7 i miljöbrottsdirektivet. Enligt 
artikel 3 d ska medlemsstaterna straffbelägga 
handlingar där det är fråga om att driva en 
anläggning där farlig verksamhet bedrivs el-
ler där farliga ämnen eller beredningar förva-
ras eller används. Enligt artikel 3 e ska det 
vara straffbart att tillverka, bearbeta, hantera, 
använda, inneha, förvara, transportera, im-
portera, exportera eller bortskaffa kärnämnen 
eller andra farliga radioaktiva ämnen som or-
sakar eller kan orsaka dödsfall eller allvarlig 
personskada, eller väsentliga skador på luft-, 
mark- eller vattenkvaliteten eller på djur eller 
växter.  

Skyldigheterna enligt artikel 3 d och e full-
görs delvis med stöd av bestämmelserna om 
straffbar användning av kärnenergi i 10 §, 
brott mot bestämmelserna om explosiva va-
ror i 11 § och ovarsam hantering i 12 § i 
44 kap. i strafflagen. I dag föreskrivs det inte 
om straffansvar för juridiska personer i fråga 
om dessa brott. Det föreslås därför att till-
lämpningen av bestämmelserna om juridiska 
personers straffansvar utvidgas till att gälla 
även dessa brott.  

För att använda kärnenergi i strid med 
kärnenergilagen eller bestämmelser eller fö-
reskrifter som har utfärdats med stöd av den 
eller underlåta att iaktta villkoren i ett till-
stånd för användning av kärnenergi på det 
sätt som anges i bestämmelsen om straffbar 

användning av kärnenergi krävs det både 
sakkunskap och sådana materiella resurser 
som enskilda personer sällan har. I de flesta 
fallen bedrivs den verksamhet som utgör 
brott mot de bestämmelser eller föreskrifter 
som avses i 44 kap. 10 § i strafflagen därför i 
form av en juridisk person.  

Också vid ovarsam hantering är det typiskt 
för en del av gärningarna att verksamheten 
bedrivs i form av en juridisk person. Det kan 
t.ex. handla om att använda, hantera eller 
förvara hälso- eller miljöfarliga eller brand- 
och explosionsfarliga kemikalier eller andra 
motsvarande ämnen eller att hantera radioak-
tiva ämnen eller strålningsalstrande apparater 
så att gärningen är ägnad att orsaka fara för 
någon annans liv eller hälsa. 

Det är oftast också en juridisk person som 
bedriver verksamhet utan tillstånd som gör 
sig skyldig till brott mot bestämmelserna om 
explosiva varor. Det är här fråga om verk-
samhet som bedrivs i strid med lagen om sä-
kerhet vid hantering av farliga kemikalier 
och explosiva varor eller en bestämmelse, ett 
förbud eller ett föreläggande som meddelats 
med stöd av den eller utan tillstånd som för-
utsätts i lagen. Det kan handla om att bedriva 
industriell hantering eller upplagring av far-
liga kemikalier eller att tillverka, importera, 
använda, överföra eller släppa ut explosiva 
varor på marknaden. För brott mot bestäm-
melserna om explosiva varor döms också 
bl.a. den som i strid med lagen importerar, 
använder, överlåter, släpper ut på marknaden, 
installerar eller underhåller en anordning som 
används i explosionsfarliga utrymmen.  

 
48 kap. Om miljöbrott 

1 §. Miljöförstöring. Det föreslås att 
1 mom. 2 punkten kompletteras så att straff-
barheten även gäller framställning, överlåtel-
se, transport, användning, behandling eller 
förvaring av ett ämne, ett preparat, en bland-
ning, en produkt eller ett föremål och an-
vändning av en anordning i strid med artikel 
3 eller 4 i tvättmedelsförordningen så att gär-
ningen är ägnad att förorena miljön, orsaka 



 RP 157/2010 rd  
  

 

10 

andra motsvarande skadliga förändringar i 
miljön, skräpa ned miljön eller förorsaka fara 
för hälsan.  

Förslaget hänför sig till artikel 3 a i miljö-
brottsdirektivet, där det sägs att det ska utgö-
ra en straffbar gärning att släppa ut material i 
miljön i strid med bl.a. tvättmedelsförord-
ningen, som nämns i bilaga A till direktivet, 
och till den skyldighet enligt artiklarna 6 och 
7 i direktivet som gäller juridiska personers 
straffansvar.  

Av de gärningar som förbjuds i tvättme-
delsförordningen är det endast det utsläppan-
de på marknaden som förbjuds i artikel 3 och 
det utsläppande på marknaden genom undan-
tag som avses i artikel 4 som indirekt kan or-
saka fara för miljön eller hälsan på det sätt 
som avses i artikel 3 a i direktivet och i be-
stämmelsen om miljöförstöring. Det föreslås 
därför att endast gärningar som strider mot 
de artiklarna ska vara straffbara som miljö-
förstöring. I bestämmelsen om miljöförstö-
ring motsvaras utsläppande på marknaden 
främst av överlåtelse enligt 1 mom. 2 punk-
ten.  

Genom den föreslagna lagändringen blir 
det möjligt att tillämpa straffansvar för juri-
diska personer på gärningar som strider mot 
tvättmedelsförordningen, så som det förut-
sätts i miljöbrottsdirektivet.  

Bestämmelsen om miljöförstöring gäller 
gärningar som begås uppsåtligen eller av 
grov oaktsamhet. En gärning som strider mot 
artikel 3 eller 4 i tvättmedelsförordningen ska 
liksom i dag även kunna bestraffas som ke-
mikalieförseelse med stöd av 52 § 1 mom. 
4 punkten i kemikalielagen (744/1989), om 
den begås av oaktsamhet. Av de gärningar 
som strider mot tvättmedelsförordningen ska 
brott mot det krav på tester som avses i arti-
kel 7 och försummelse av den skyldighet att 
tillhandahålla information som avses i artikel 
9 i förordningen vara straffbara endast som 
kemikalieförseelse, på samma sätt som i dag. 
Straffansvar för juridiska personer kan inte 
följa på dessa gärningar. Bestämmelsen om 
kemikalieförseelse har således ett självstän-
digt tillämpningsområde i förhållande till be-
stämmelsen i strafflagen också framöver.  

Det föreslås dessutom att paragrafens 
1 mom. 2 och 3 punkt ändras så att det i dem 

hänvisas till ozonförordningen 2009 i stället 
för till ozonförordningen 2000.  

Förslaget hänför sig till artikel 29 i ozon-
förordningen 2009. Enligt artikeln ska gär-
ningar som strider mot förordningen beläg-
gas med effektiva, proportionella och av-
skräckande påföljder. Bestämmelserna i för-
ordningen gäller bl.a. produktion, import, 
export, utsläppande på marknaden, använd-
ning, återvinning, återanvändning, regenere-
ring och destruktion av ämnen som bryter 
ned ozonskiktet, uppgiftslämnande i sam-
band med dessa ämnen samt import, export, 
utsläppande på marknaden och användning 
av produkter och utrustning som innehåller 
eller är beroende av dessa ämnen. 

Genom ozonförordningen 2009 har de för-
åldrade bestämmelserna om användning och 
produktion av kontrollerade ämnen i ozon-
förordningen 2000 utgått. Samtidigt har tids-
fristen för en avveckling av produktionen av 
klorfluorkolväten (HCFC) tidigarelagts från 
2025 till 2020. Enligt förordningen är det i 
princip förbjudet att använda och på markna-
den släppa ut kontrollerade ämnen och pro-
dukter som innehåller kontrollerade ämnen. 
Det är också förbjudet att använda och släppa 
ut på marknaden produkter vars verksamhet 
är beroende av kontrollerade ämnen. Kon-
trollerade ämnen får endast användas som 
råmaterial samt i produkter och utrustning i 
vissa fall, med särskild licens som utfärdas 
av kommissionen. Kontrollerade ämnen får 
bl.a. användas som agens i tillverkningspro-
cessen, släppas ut på marknaden för destruk-
tion och användas för laboratorie- och ana-
lysändamål. Kontrollerade ämnen ska destru-
eras på det sätt som anges i förordningen. En 
del skyldigheter att lämna uppgifter har över-
förts från de behöriga myndigheterna i med-
lemsstaterna direkt till företagen.  

Ozonförordningen 2000 genomfördes ge-
nom en ändring i miljöskyddslagen 
(586/2001) och i strafflagen (587/2001). I 
48 kap. 1 § 1 mom. 2 och 3 punkten i 
strafflagen föreskrivs om straff för framställ-
ning, överlåtelse, transport, användning, be-
handling, förvaring, import och export av 
ämnen som bryter ned ozonskiktet i strid 
med ozonförordningen 2000. I ozonförord-
ningen 2009 avses med handel import och 
export, dvs. utrikeshandel. Den gällande 
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straffbestämmelsen om import och export i 
strafflagen täcker således den handel som av-
ses i förordningen. Med användning av ett 
ämne avses enligt definitionen i artikel 3 i 
ozonförordningen utnyttjande av ämnen för 
produktion, underhåll eller service, inklusive 
påfyllning, av produkter och utrustning eller i 
andra processer. Med användning avses såle-
des inte enskilda konsumenters åtgärder.  

Regleringen i ozonförordningen 2009 mot-
svarar till sitt syfte och tillämpningsområde i 
hög grad ozonförordningen 2000 inklusive 
ändringar. De gärningar som ska beläggas 
med påföljder enligt ozonförordningen 
2009 är i stort sett identiska med dem som 
kriminaliserades redan när ozonförordningen 
2000 genomfördes. För att genomföra den 
nya förordningen behöver endast numret på 
den förordning som nämns i bestämmelsen 
uppdateras så att det gäller ozonförordningen 
2009 (1005/2009).  

5 §. Naturskyddsbrott. Det föreslås att en 
ny 3 punkt fogas till 1 mom. Med stöd av den 
ska även den bestraffas för naturskyddsbrott 
som i strid med CITES-förordningen för in i 
landet, för ut ur landet eller transporterar ge-
nom finskt territorium ett föremål som anges 
i bilaga A eller B till förordningen utan så-
dant tillstånd eller intyg som avses i förord-
ningen eller i strid med villkoren i ett till-
stånd eller intyg. Dessutom ska den bestraf-
fas som i strid med CITES-förordningen kö-
per, erbjuder sig att köpa, förvärvar för 
kommersiella ändamål, offentligt förevisar i 
kommersiellt syfte, använder i vinstsyfte, säl-
jer, innehar för försäljning, saluför eller 
transporterar för försäljning ett föremål som 
anges i bilaga A eller B till förordningen.  

Förslaget hänför sig till artikel 3 g i miljö-
brottsdirektivet samt till de skyldigheter en-
ligt artiklarna 6 och 7 i direktivet som gäller 
juridiska personers straffansvar. Enligt arti-
kel 3 g ska det utgöra en straffbar gärning att 
handla med exemplar av skyddade vilda djur 
eller växter eller delar av sådana eller pro-
dukter som framställts av dem, med undantag 
för fall då handlingen avser en försumbar 
mängd sådana exemplar och har en försum-
bar inverkan på artens bevarandestatus. Gär-
ningsbeskrivningen gäller de djur och växter 
som förtecknas i bilagorna A och B till CI-
TES-förordningen.  

Enligt den gällande bestämmelsen i 48 kap. 
5 § i strafflagen ska den bestraffas för natur-
skyddsbrott som uppsåtligen eller av grov 
oaktsamhet strid med naturvårdslagen eller 
bestämmelser eller föreskrifter som har ut-
färdats med stöd av den avskiljer ett naturfö-
remål från dess omgivning eller för in i lan-
det, för ut ur landet eller transporterar genom 
finskt territorium eller säljer, överlåter, köper 
eller tar emot ett föremål som har avskilts 
från sin omgivning eller förts in i eller ut ur 
landet på ett sådant sätt. I gärningsbeskriv-
ningen nämns endast gärningar som strider 
mot naturvårdslagen, och i bestämmelsen 
hänvisas det inte till CITES-förordningen. 

Det kan emellertid ha rått oklarhet i rätts-
praxis om det nationella genomförandet av 
CITES-förordningen och dess förhållande till 
naturvårdslagen. Detta har delvis berott på 
den hänvisning till vissa bestämmelser i CI-
TES-förordningen som finns i 44 § 1 mom. i 
naturvårdslagen. Bestämmelserna i en EG-
förordning är dock direkt tillämpliga, och de 
får inte enligt grundfördragen genomföras 
nationellt. Hänvisningsbestämmelsen i natur-
vårdslagen betyder således inte att CITES-
förordningen skulle ha genomförts nationellt 
genom naturvårdslagen. 

Enligt 8 § i grundlagen ska det föreskrivas 
genom lag (som stiftats av riksdagen) om 
handlingar som är straffbara. Den straffrätts-
liga legalitetsprincipen som uttrycks i para-
grafen förutsätter att det i en straffbestäm-
melse där det föreskrivs om straff för brott 
mot bestämmelserna i en EG-förordning tyd-
ligt hänvisas till förordningen i fråga. Efter-
som det i den gällande bestämmelsen om na-
turskyddsbrott inte hänvisas till CITES-
förordningen, är gärningar som strider mot 
den inte straffbara som naturskyddsbrott i 
dag.  

De gärningar som strider mot CITES-
förordningen är redan i dag straffbara som 
naturskyddsförseelse enligt 58 § i natur-
vårdslagen, och kravet i artikel 3 g i miljö-
brottsdirektivet är således uppfyllt. Straffan-
svar för juridiska personer kan dock inte följa 
på naturskyddsförseelse så som förutsätts i 
artiklarna 6 och 7 i direktivet.  

Även med hänsyn till det klandervärda i de 
gärningar som strider mot CITES-
förordningen är det motiverat att föreskriva 
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om strängare straff för dem i strafflagen. Av 
dessa orsaker föreslås det att de gärningar 
som strider mot CITES-förordningen vara 
straffbara som naturskyddsbrott enligt 
48 kap. 5 § i strafflagen.  

Däremot ska underlåtelse att följa bestäm-
melsen i 44 § a § i naturvårdslagen om att 
import och export av arter som anges i CI-
TES-förordningen ska ske över godkända 
gränsövergångsställen samt underlåtelse att 
göra importanmälan fortfarande endast vara 
straffbara som naturskyddsförseelse, på 
grund av att dessa gärningar är så ringa.  

 
1.2 Naturvårdslagen 

58 §. Straff. Enligt 2 mom. 5 punkten är det 
straffbart som naturvårdsförseelse att i kom-
mersiellt syfte utnyttja ett sådant djur eller en 
sådan växt eller en del eller avledning därav 
som avses i bilaga A eller B till CITES-
förordningen i strid med artikel 8 i förord-
ningen. I den finska översättningen av artikel 
8 används i detta fall två uttryck för de hand-
lingar som ska straffbeläggas i dessa fall, 
”tarjoaminen ostettavaksi” och ”myytäväksi 
tarjoaminen”. Båda uttrycken betyder att er-
bjuda för försäljning, dvs. agerande från en 
säljares sida. I de övriga språkversionerna av 
CITES-förordningen används dock i det för-
sta fallet ett uttryck som syftar på en köpares 
agerande, dvs. det ska vara straffbart att er-
bjuda sig att köpa sådana utrotningshotade 
djur eller växter (på engelska ”offer to pur-
chase”, på svenska ”att erbjuda sig att 
köpa”). Översättningsfelet i förordningen 
återfinns i 58 § 2 mom. 5 punkten i natur-
vårdslagen, i både den finska och den svens-
ka lagtexten.  

Det föreslås därför att gärningssättet ”er-
bjuder till försäljning” i 58 § 2 mom. 5 punk-
ten i naturvårdslagen korrigeras till ”erbjuder 
sig att köpa”. Det föreskrivs då om straff 
både för en köpares agerande före köpet och 
för en säljares agerande före köpet, dvs. att 
erbjuda för försäljning, som nämns i be-
stämmelsen redan i dag. 

 
1.3 Miljöskyddslagen 

20 §. Statliga myndigheter. I 3 mom. hän-
visas det till ozonförordningen 2000, (EG) nr 

2037/2000, som har ogiltigförklarats. Det fö-
reslås att hänvisningen i momentet ändras till 
en hänvisning till ozonförordningen 2009, 
(EG) nr 1005/2009.  

Förslaget hänför sig till genomförandet av 
ozonförordningen 2009, som behandlas i mo-
tiveringen till 48 kap. 1 § i strafflagen. I mil-
jöskyddslagen finns bestämmelser som 
genomför skyldigheterna enligt ozonförord-
ningen 2000 och som bl.a. gäller behöriga 
myndigheter (20 §), tillsynsmyndigheternas 
uppgifter (22 §), beslut om förbud eller åläg-
gande som meddelas av Finlands miljöcen-
tral, behörighetskrav för dem som hanterar 
ämnen som bryter ned ozonskiktet (108 a-f 
§) och straff för förfaranden som strider mot 
förordningen (116 §). I bestämmelserna hän-
visas det till ozonförordningen 2000, men 
förordningens nummer (2037/2000) nämns 
bara i 20 §. De bestämmelser i miljöskydds-
lagen som nämns ovan är tillämpliga som så-
dana även vid genomförandet av bestämmel-
serna i ozonförordningen 2009. När den nya 
förordningen genomförs behöver således en-
dast numret på den förordning som nämns i 
20 § uppdateras så att det hänvisar till ozon-
förordningen 2009.  

 
2  Ikraftträdande 

Lagarna föreslås träda i kraft senast den 
25 december 2010.  

Medlemsstaterna ska sätta i kraft den na-
tionella lagstiftning som efterlevnaden av 
miljöbrottsdirektivet förutsätter före den 
26 december 2010. Medlemsstaterna ska till 
kommissionen överlämna texten till de cen-
trala bestämmelser i nationell lagstiftning 
som de antar inom det område som omfattas 
av miljöbrottsdirektivet tillsammans med en 
jämförelsetabell över dessa bestämmelser 
och direktivet.  

Enligt artikel 29 i ozonförordningen 2009 
ska medlemsstaterna anmäla sina nationella 
bestämmelser om sanktioner för överträdel-
ser av bestämmelserna i förordningen till 
kommissionen senast den 30 juni 2011. Det 
föreslås dock att de lagförslag som genomför 
förordningen ska träda i kraft samtidigt som 
de lagförslag som gäller genomförande av 
miljöbrottsdirektivet, eftersom de har sam-
band med varandra.  
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Frågan om en ny eller gammal bestämmel-
se ska tillämpas på en gärning avgörs med 
stöd av bestämmelsen i 3 kap. 2 § i straffla-
gen. Bestämmelsen gäller tillämplighet i ti-

den av straffbestämmelser. Någon särskild 
övergångsbestämmelse behövs därför inte.  

 
Med stöd av vad som anförts ovan före-

läggs Riksdagen följande lagförslag: 
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Lagförslag 

 

1. 

Lag 

om ändring av 44 och 48 kap. i strafflagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i strafflagen (39/1889) 48 kap. 1 § 1 mom. 2 och 3 punkten samt 5 § 1 mom., 
sådana de lyder, 48 kap. 1 § 1 mom. 2 och 3 punkten i lag 409/2009 och 5 § 1 mom. i lag 

578/1995 och 1108/1996, samt 
fogas till 44 kap. en ny 17 § som följer: 
 

44 kap. 

Om brott som äventyrar andras hälsa och 
säkerhet 

17 § 

Juridiska personers straffansvar 

På straffbar användning av kärnenergi, 
brott mot bestämmelserna om explosiva va-
ror och på ovarsam hantering tillämpas vad 
som föreskrivs om juridiska personers 
straffansvar. 

 
48 kap. 

Om miljöbrott 

1 § 

Miljöförstöring 

Den som uppsåtligen eller av grov oakt-
samhet 

— — — — — — — — — — — — — —  
2) framställer, överlåter, transporterar, an-

vänder, behandlar eller förvarar ett ämne, ett 
preparat, en blandning, en produkt eller ett 
föremål eller använder en anordning i strid 
med kemikalielagen, REACH-förordningen, 
CLP-förordningen eller bestämmelser som 
har utfärdats med stöd av dem eller med stöd 
av miljöskyddslagen (86/2000) eller i strid 
med Europaparlamentets och rådets förord-
ning (EG) nr 1005/2009 om ämnen som bry-

ter ned ozonskiktet, Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 842/2006 om vissa 
fluorerade växthusgaser, Europaparlamentets 
och rådets förordning (EG) nr 850/2004 om 
långlivade organiska föroreningar och om 
ändring av direktiv 79/ 117/EEG eller artikel 
3 eller 4 i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 648/2004 om tvätt- och 
rengöringsmedel eller en sådan bestämmelse 
som nämns i 60 § 1 mom. i avfallslagen 
(1072/1993) eller bestämmelser som har ut-
färdats eller beslut i enskilda fall eller förbud 
som har meddelats med stöd av avfallslagen, 
eller försummar sin skyldighet enligt avfalls-
lagen att ordna avfallshantering, eller 

3) för in i landet eller ut ur landet eller ge-
nom 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, el-
ler 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 Europa-
parlamentets och rådets förordning (EG) nr 
1005/2009 om ämnen som bryter ned ozon-
skiktet, Europaparlamentets och rådets för-
ordning (EG) nr 842/2006 om vissa fluorera-
de växthusgaser, Europaparlamentets och rå-
dets förordning (EG) nr 304/2003 om export 
och import av farliga kemikalier eller Euro-
paparlamentets och rådets förordning (EG) nr 
850/2004 om långlivade organiska förore-
ningar och om ändring av direktiv 
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79/117/EEG, eller ur landet för ut genetiskt 
modifierade organismer eller livsmedel eller 
foder som innehåller sådana i strid med Eu-
ropaparlamentets och rådets förordning (EG) 
nr 1946/2003 om gränsöverskridande för-
flyttning av genetiskt modifierade organis-
mer, 

så att gärningen är ägnad att förorena mil-
jön, orsaka andra motsvarande skadliga för-
ändringar i miljön, skräpa ned miljön eller 
förorsaka fara för hälsan, ska för miljöförstö-
ring dömas till böter eller fängelse i högst två 
år. 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

5 § 

Naturskyddsbrott 

Den som uppsåtligen eller av grov oakt-
samhet  

1) obehörigen förstör eller skadar ett natur-
område, ett djur, en växt eller något annat na-
turföremål som har skyddats, fredats eller be-
lagts med åtgärdsbegränsning eller åtgärds-
förbud enligt naturvårdslagen (1096/1996) 
eller i bestämmelser eller föreskrifter som ut-
färdats med stöd av den,  

2) i strid med naturvårdslagen eller be-
stämmelser eller föreskrifter som har utfär-
dats med stöd av den avskiljer ett naturföre-
mål från dess omgivning, eller för in i landet, 
för ut ur landet eller transporterar genom 
finskt territorium eller säljer, överlåter, köper 
eller tar emot ett föremål som har avskilts 
från sin omgivning eller förts in i eller ut ur 
landet på ett sådant sätt eller 

3) i strid med rådets förordning (EG) nr 
338/97 om skyddet av arter av vilda djur och 
växter genom kontroll av handeln med dem 
för in i landet, för ut ur landet eller transpor-
terar genom finskt territorium ett föremål 
som anges i bilaga A eller B till nämnda för-
ordning utan sådant tillstånd eller intyg som 
avses i förordningen eller i strid med villko-
ren i ett tillstånd eller intyg, eller köper, er-
bjuder sig att köpa, förvärvar för kommersi-
ella ändamål, offentligt förevisar i kommer-
siellt syfte, använder i vinstsyfte, säljer, in-
nehar för försäljning, saluför eller transporte-
rar för försäljning ett föremål som anges i bi-
laga A eller B till nämnda förordning,  

ska för naturskyddsbrott dömas till böter 
eller fängelse i högst två år. 

— — — — — — — — — — — — — —  
——— 

Denna lag träder i kraft den      20  . 
————— 
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2. 

Lag 

om ändring av 58 § i naturvårdslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i naturvårdslagen (1096/1996) 58 § 2 mom. 5 punkten, sådan den lyder i lag 

492/1997, som följer: 
 

58 § 

Straff 

Den som avsiktligt eller av oaktsamhet 
— — — — — — — — — — — — — —  
5) köper, erbjuder sig att köpa, förvärvar 

för kommersiella ändamål, offentligt förevi-
sar i kommersiellt syfte, använder i vinstsyf-
te, säljer, innehar för försäljning, saluför eller 
transporterar för försäljning ett sådant djur 

eller en sådan växt eller en del eller avled-
ning därav som avses i bilaga A eller B till 
Europeiska gemenskapens i 44 § 1 mom. av-
sedda förordning i strid med artikel 8 i för-
ordningen,  

skall, om inte gärningen skall bestraffas 
som naturskyddsbrott, för naturskyddsförse-
else dömas till böter.  

 
——— 

Denna lag träder i kraft den      20  . 
————— 
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3. 

Lag 

om ändring av 20 § i miljöskyddslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i miljöskyddslagen (86/2000) 20 § 3 mom., sådant det lyder i lag 681/2008, som föl-

jer: 
 

20 §  

Statliga myndigheter  

— — — — — — — — — — — — — —  
Finlands miljöcentral är behörig myndighet 

enligt Europaparlamentets och rådets förord-

ning (EG) nr 1005/2009 om ämnen som bry-
ter ned ozonskiktet och Europaparlamentets 
och rådets förordning (EG) nr 842/2006 om 
vissa fluorerade växthusgaser. 

 
——— 

Denna lag träder i kraft den      20  . 
————— 

 
Helsingfors den 1 oktober 2010 

 
Republikens President 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 

Justitieminister Tuija Brax 
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Bilaga 
Parallelltexter 

1. 

Lag 

om ändring av 44 och 48 kap. i strafflagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i strafflagen (39/1889) 48 kap. 1 § 1 mom. 2 och 3 punkten samt 5 § 1 mom., 
sådana de lyder, 48 kap. 1 § 1 mom. 2 och 3 punkten i lag 409/2009 och 5 § 1 mom. i lag 

578/1995 och 1108/1996, samt 
fogas till 44 kap. en ny 17 § som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

44 kap. 

Om brott som äventyrar andras hälsa och säkerhet 

 
 
 
 
(ny) 

17 § 

Juridiska personers straffansvar 

På straffbar användning av kärnenergi, 
brott mot bestämmelserna om explosiva va-
ror och på ovarsam hantering tillämpas vad 
som föreskrivs om juridiska personers 
straffansvar. 

 
48 kap. 

Om miljöbrott 

1 § 
 

Miljöförstöring 

 
Den som uppsåtligen eller av grov oakt-

samhet 
— — — — — — — — — — — — — —  

2) framställer, överlåter, transporterar, an-
vänder, behandlar eller förvarar ett ämne, ett 
preparat, en blandning, en produkt eller ett fö-
remål eller använder en anordning i strid med 

1 § 
 

Miljöförstöring 

 
Den som uppsåtligen eller av grov oakt-

samhet 
— — — — — — — — — — — — — —  

2) framställer, överlåter, transporterar, an-
vänder, behandlar eller förvarar ett ämne, ett 
preparat, en blandning, en produkt eller ett 
föremål eller använder en anordning i strid 
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kemikalielagen, REACH-förordningen, CLP-
förordningen eller bestämmelser som har ut-
färdats med stöd av dem eller med stöd av 
miljöskyddslagen (86/2000) eller i strid med 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 2037/2000 om ämnen som bryter ned 
ozonskiktet, Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 842/2006 om vissa fluore-
rade växthusgaser eller Europaparlamentets 
och rådets förordning (EG) nr 850/2004 om 
långlivade organiska föroreningar och om 
ändring av direktiv 79/ 117/EEG eller en så-
dan bestämmelse som nämns i 60 § 1 mom. i 
avfallslagen (1072/ 1993) eller bestämmelser 
som har utfärdats eller särskilda föreskrifter 
eller förbud som har meddelats med stöd av 
avfallslagen, eller som försummar sin skyl-
dighet enligt avfallslagen att ordna avfalls-
hantering, eller 

 
 
3) för in i landet eller ut ur landet eller ge-

nom finskt territorium transiterar avfall i strid 
med avfallslagen eller bestämmelser som har 
utfärdats eller särskilda föreskrifter som har 
meddelats med stöd av den eller i strid med 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 1013/2006 om transport av avfall, el-
ler 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 mil-
jöskyddslagen eller i strid med Europaparla-
mentets och rådets förordning (EG) nr 
2037/2000 om ämnen som bryter ned ozon-
skiktet, Europaparlamentets och rådets för-
ordning (EG) nr 842/2006 om vissa fluorera-
de växthusgaser, Europaparlamentets och rå-
dets förordning (EG) nr 304/2003 om export 
och import av farliga kemikalier eller Euro-
paparlamentets och rådets förordning (EG) nr 
850/2004 om långlivade organiska förore-
ningar och om ändring av direktiv 
79/117/EEG, eller ur landet för ut genetiskt 
modifierade organismer eller livsmedel eller 
foder som innehåller sådana i strid med Euro-
paparlamentets och rådets förordning (EG) nr 
1946/2003 om gränsöverskridande förflytt-
ning av genetiskt modifierade organismer, 

så att gärningen är ägnad att förorena mil-
jön, orsaka andra motsvarande skadliga för-
ändringar i miljön, skräpa ned miljön eller 
förorsaka fara för hälsan, ska för miljöförstö-

med kemikalielagen, REACH-förordningen, 
CLP-förordningen eller bestämmelser som 
har utfärdats med stöd av dem eller med stöd 
av miljöskyddslagen (86/2000) eller i strid 
med Europaparlamentets och rådets förord-
ning (EG) nr 1005/2009 om ämnen som bry-
ter ned ozonskiktet, Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 842/2006 om vissa 
fluorerade växthusgaser, Europaparlamentets 
och rådets förordning (EG) nr 850/2004 om 
långlivade organiska föroreningar och om 
ändring av direktiv 79/117/EEG eller artikel 
3 eller 4 i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 648/2004 om tvätt- och 
rengöringsmedel eller en sådan bestämmelse 
som nämns i 60 § 1 mom. i avfallslagen 
(1072/1993) eller bestämmelser som har ut-
färdats eller beslut i enskilda fall eller förbud 
som har meddelats med stöd av avfallslagen, 
eller försummar sin skyldighet enligt avfalls-
lagen att ordna avfallshantering, eller 

3) för in i landet eller ut ur landet eller ge-
nom 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, el-
ler 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 mil-
jöskyddslagen eller i strid med Europaparla-
mentets och rådets förordning (EG) nr 
1005/2009 om ämnen som bryter ned ozon-
skiktet, Europaparlamentets och rådets för-
ordning (EG) nr 842/2006 om vissa fluorera-
de växthusgaser, Europaparlamentets och rå-
dets förordning (EG) nr 304/2003 om export 
och import av farliga kemikalier eller Euro-
paparlamentets och rådets förordning (EG) nr 
850/2004 om långlivade organiska förore-
ningar och om ändring av direktiv 
79/117/EEG, eller ur landet för ut genetiskt 
modifierade organismer eller livsmedel eller 
foder som innehåller sådana i strid med Euro-
paparlamentets och rådets förordning (EG) nr 
1946/2003 om gränsöverskridande förflytt-
ning av genetiskt modifierade organismer, 

så att gärningen är ägnad att förorena mil-
jön, orsaka andra motsvarande skadliga för-
ändringar 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. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 

ring dömas till böter eller fängelse i högst två 
år. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
 

5 § 

Naturskyddsbrott 

Den som uppsåtligen eller av grov oakt-
samhet 

1) orättmätigt förstör eller skadar ett natur-
område, ett djur, en växt eller något annat na-
turföremål som har skyddats, fredats eller un-
derkastats åtgärdsbegränsning eller åtgärds-
förbud enligt naturvårdslagen (1096/1996) el-
ler i stadganden eller föreskrifter som utfär-
dats med stöd av den eller 

2) i strid med lagen om naturskydd eller 
stadganden eller föreskrifter som har utfärdats 
med stöd av den avskiljer ett naturföremål 
från dess omgivning, eller för in i landet, för 
ut ur landet eller transporterar genom finskt 
territorium eller säljer, överlåter, köper eller 
tar emot ett föremål som har avskilts från sin 
omgivning eller förts in i eller ut ur landet på 
ett sådant sätt, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
skall för naturskyddsbrott dömas till böter 

eller fängelse i högst två år. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

5 § 

Naturskyddsbrott 

Den som uppsåtligen eller av grov oakt-
samhet  

1) obehörigen förstör eller skadar ett natur-
område, ett djur, en växt eller något annat na-
turföremål som har skyddats, fredats eller be-
lagts med åtgärdsbegränsning eller åtgärds-
förbud enligt naturvårdslagen (1096/1996) 
eller i bestämmelser eller föreskrifter som ut-
färdats med stöd av den,  

2) i strid med naturvårdslagen eller be-
stämmelser eller föreskrifter som har utfär-
dats med stöd av den avskiljer ett naturföre-
mål från dess omgivning, eller för in i landet, 
för ut ur landet eller transporterar genom 
finskt territorium eller säljer, överlåter, köper 
eller tar emot ett föremål som har avskilts 
från sin omgivning eller förts in i eller ut ur 
landet på ett sådant sätt, eller 

3) i strid med rådets förordning (EG) nr 
338/97 om skyddet av arter av vilda djur och 
växter genom kontroll av handeln med dem 
för in i landet, för ut ur landet eller transpor-
terar genom finskt territorium ett föremål 
som anges i bilaga A eller B till nämnda för-
ordning utan sådant tillstånd eller intyg som 
avses i förordningen eller i strid med villko-
ren i ett tillstånd eller intyg, eller köper, er-
bjuder sig att köpa, förvärvar för kommersi-
ella ändamål, offentligt förevisar i kommer-
siellt syfte, använder i vinstsyfte, säljer, inne-
har för försäljning, saluför eller transporte-
rar för försäljning ett föremål som anges i bi-
laga A eller B till nämnda förordning,  

ska för naturskyddsbrott dömas till böter 
eller fängelse i högst två år. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den      20 . 

——— 
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2. 

Lag 

om ändring av 58 § i naturvårdslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i naturvårdslagen (1096/1996) 58 § 2 mom. 5 punkten, sådan den lyder i lag 

492/1997, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

58 § 

Straff 

Den som avsiktligt eller av oaktsamhet 
— — — — — — — — — — — — — —  

5) köper, erbjuder till försäljning, anskaffar 
för kommersiella ändamål, offentligt förevi-
sar i kommersiellt syfte, använder för ekono-
misk nytta, säljer, innehar för försäljning, er-
bjuder eller transporterar till försäljning ett 
sådant djur eller en sådan växt eller en del el-
ler avledning därav som avses i bilaga A eller 
B till Europeiska gemenskapens i 44 § 
1 mom. avsedda förordning i strid med för-
ordningens 8 artikel, 

skall, om inte gärningen skall bestraffas 
som naturskyddsbrott, för naturskyddsförse-
else dömas till böter.  

 
 

58 § 

Straff 

Den som avsiktligt eller av oaktsamhet 
— — — — — — — — — — — — — —  

5) köper, erbjuder sig att köpa, förvärvar 
för kommersiella ändamål, offentligt förevi-
sar i kommersiellt syfte, använder i vinstsyf-
te, säljer, innehar för försäljning, saluför eller 
transporterar för försäljning ett sådant djur 
eller en sådan växt eller en del eller avled-
ning därav som avses i bilaga A eller B till 
Europeiska gemenskapens i 44 § 1 mom. av-
sedda förordning i strid med artikel 8 i för-
ordningen, 

skall, om inte gärningen skall bestraffas 
som naturskyddsbrott, för naturskyddsförse-
else dömas till böter.  

 
 

——— 
Denna lag träder i kraft den     20 . 

——— 
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3. 

Lag 

om ändring av 20 § i miljöskyddslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i miljöskyddslagen (86/2000) 20 § 3 mom., sådant det lyder i lag 681/2008, som föl-

jer: 
 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

20 § 

Statliga myndigheter 

— — — — — — — — — — — — — —  
Finlands miljöcentral är behörig myndighet 

enligt Europaparlamentets och rådets förord-
ning (EG) nr 2037/2000 om ämnen som bry-
ter ned ozonskiktet och Europaparlamentets 
och rådets förordning (EG) nr 842/2006 om 
vissa fluorerade växthusgaser. 
 

20 § 

Statliga myndigheter 

— — — — — — — — — — — — — —  
Finlands miljöcentral är behörig myndighet 

enligt Europaparlamentets och rådets förord-
ning (EG) nr 1005/2009 om ämnen som bry-
ter ned ozonskiktet och Europaparlamentets 
och rådets förordning (EG) nr 842/2006 om 
vissa fluorerade växthusgaser. 

——— 
Denna lag träder i kraft den     20 . 

——— 
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