Regeringens proposition till riksdagen med förslag till om ändring av miljöskyddslagen
PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I denna proposition föreslås det att det till miljöskyddslagen fogas en ny paragraf med bestämmelser om myndigheternas samarbete med tillsynsmyndigheten och sökanden samt om myndigheternas möjlighet att ordna diskussionsmöten för allmänheten. Till miljöskyddslagen fogas
också en bestämmelse som preciserar Finlands miljöcentrals roll i fråga om vrak som medför
risk för miljöskada och ordnandet av vården av djur som blivit nedsmutsade i samband med
olje- och kemikalieskador.
—————
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Lagförslag

Lag
om ändring av miljöskyddslagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras
21 §
Statliga myndigheter
——————————————————————————————
Finlands miljöcentral är behörig myndighet enligt Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 1005/2009 om ämnen som bryter ned ozonskiktet, nedan ozonförordningen, och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 517/2014 om fluorerade växthusgaser och om
upphävande av förordning (EG) nr 842/2006, nedan F-gasförordningen, och övervakar att förordningarna iakttas, om inte något annat föreskrivs någon annanstans i denna lag. Dessutom har
Finlands miljöcentral hand om och utvecklar informationsutbytet om bästa tillgängliga teknik,
följer utvecklingen inom bästa tillgängliga teknik och informerar om den. Finlands miljöcentral
svarar också för uppföljning och sanering av vrak som medför risk för miljöskador, om inte
något annat föreskrivs någon annanstans i lag, samt för ordnande av skötsel av djur som blivit
nedsmutsade till följd av olje- eller kemikalieskador.
——————————————————————————————
44 b §
Samarbete mellan myndigheter vid behandlingen av tillståndsärenden
När myndigheten behandlar en tillståndsansökan ska den sörja för de behövliga kontakterna
med de myndigheter som samtidigt behandlar andra tillståndsärenden och planer som gäller
verksamheten i fråga. För utredande av ett tillståndsärende och för tillståndsprövning ska myndigheten vid behov förhandla eller föra diskussioner med tillsynsmyndigheten i fråga och även
med sökanden. I syfte att utreda ärendet kan det dessutom ordnas ett möte för hörande av allmänheten, där anmärkningar kan framställas och åsikter framföras.
115 e §
Förvaltningsförfarande i anmälningsärenden
När anmälan behandlas och beslut med anledning av anmälan fattas ska följande iakttas:
——————————————————————————————
8) vad som i 85 § 3 mom. föreskrivs om sändande av tillståndsbeslutet och underrättelse om
det,
9) vad som i 44 b § föreskrivs om samarbete mellan myndigheterna vid behandlingen av tillståndsärenden.
——————————————————————————————
———
Denna lag träder i kraft den 20 .
—————
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