Lag
om ändring av lagen om kosmetiska produkter

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen om kosmetiska produkter (492/2013) 7—12, 14—18 och 20 §, av dem 16 §
sådan den lyder i lag 712/2020 och 20 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 712/2020, samt
ändras 2 § 2 mom. samt 5 och 13 §, av dem 5 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 318/2016,
som följer:
2§
Förhållande till andra författningar
——————————————————————————————
Bestämmelser om en ram för marknadskontrollen, för samarbetet med ekonomiska aktörer
och för kontrollen av produkter som förs in på unionsmarknaden finns i Europaparlamentets
och rådets förordning (EU) 2019/ 1020 om marknadskontroll och överensstämmelse för produkter och om ändring av direktiv 2004/42/EG och förordningarna (EG) nr 765/2008 och (EU)
nr 305/2011, nedan marknadskontrollförordningen. Bestämmelser om marknadskontroll, yttre
gränskontroll enligt artiklarna 25—28 i marknadskontrollförordningen, tillsynsmyndigheter
och sökande av ändring i tillsynsmyndigheternas beslut finns i lagen om marknadskontrollen av
vissa produkter (1137/2016), nedan marknadskontrollagen.
——————————————————————————————
5§
Tillsynsmyndigheterna och deras uppgifter
Säkerhets- och kemikalieverket har tillsyn över att denna lag och EU:s kosmetikaförordning
följs när det gäller tillverkning, utsläppande på marknaden och tillhandahållande på marknaden
av kosmetiska produkter.
Tullen är marknadskontrollmyndighet enligt artiklarna 25—28 i marknadskontrollförordningen i fråga om kosmetiska produkter.
Tullen har tillsyn över att denna lag och EU:s kosmetikaförordning följs när kosmetiska produkter importeras från länder utanför Europeiska unionen samt över att exportförbudet enligt
23 § i marknadskontrollagen iakttas.
Dessutom har Tullen som marknadskontrollmyndighet tillsyn över att EU:s kosmetikaförordning följs vid avlastning av ett varuparti och anknytande lagring i Finland när kosmetiska produkter levereras från medlemsstater i Europeiska unionen till Finland.
Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet svarar för tillsynen i fråga om god
laboratoriesed enligt artikel 10.3 i EU:s kosmetikaförordning. På befogenheterna för Säkerhetsoch utvecklingscentret för läkemedelsområdet när det gäller att godkänna och inspektera laboratorier som utför säkerhetstester tillämpas vad som i 12—14 § i marknadskontrollagen föreskrivs om rätt att få uppgifter och utlämnande av sekretessbelagda uppgifter och om anlitande
av utomstående experter samt vad som i läkemedelslagen föreskrivs om anmälan om förändRP 139/2021 rd
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ringar i laboratoriers verksamhet, om övervakningen av laboratorier, om att förena godkännanden med villkor och begränsningar, om att återkalla godkännanden, om inspektörers befogenheter, om att meddela föreskrifter och om omprövningsförfarandet i fråga om en föreskrift.
13 §
Rätt att företa inspektioner
I utrymmen som används för boende av permanent natur får tillsynsåtgärder vidtas endast om
inspektionen är nödvändig för att utreda de omständigheter som inspektionen gäller och det
finns anledning att misstänka att ett hälsobrott enligt 44 kap. 1 § i strafflagen (39/1889) har
begåtts. En utomstående expert får inte ges rätt att utföra inspektioner i utrymmen som används
för boende av permanent natur.
———
Denna lag träder i kraft den 11 april 2022.
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