Lag
om ändring av tobakslagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i tobakslagen (549/2016) 100 § 1 och 2 mom., 102 § 2 mom. och 105 § 1 mom. samt
fogas till 86 § ett nytt 6 mom., till 87 §, sådan den lyder i lag 248/2019, ett nytt 4 mom., till
88 §, sådan den lyder i lag 701/2018, ett nytt 2 mom., till 96 § ett nytt 2 mom., till 101 § ett nytt
2 mom. och till lagen en ny 117 a § som följer:
86 §
Inspektions- och provtagningsrätt
——————————————————————————————
Vad som föreskrivs ovan i denna paragraf gäller inte inspektioner inom marknadskontrollen,
om vilka det föreskrivs i 9 § i lagen om marknadskontrollen av vissa produkter (1137/2016),
nedan marknadskontrollagen, eller provtagning inom marknadskontrollen, om vilket det föreskrivs i 10 § i den lagen.
87 §
Rätt till information
——————————————————————————————
Vad som föreskrivs ovan i denna paragraf gäller inte rätten att få information vid marknadskontroll, om vilken det föreskrivs i 8 och 11 § i marknadskontrollagen
88 §
Utlämnande av uppgifter
——————————————————————————————
Bestämmelserna i 1 mom. gäller inte rätten att lämna ut sekretessbelagda uppgifter vid marknadskontroll, om vilken det föreskrivs i 13 § i marknadskontrollagen.
96 §
Förbud som meddelas av kommunen
——————————————————————————————
Bestämmelserna i 1 mom. gäller inte förbud som meddelas vid marknadskontroll, om vilket
det föreskrivs i 18 § i marknadskontrollagen. Kommunen får dock inte ålägga en ekonomisk
aktör att dra tillbaka en produkt från marknaden eller med stöd av 18 § 2 mom. i den lagen
bestämma om andra åtgärder som behövs för att begränsa tillhandahållandet av produkten på
marknaden.
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100 §
Försäljningsförbud
Valvira kan förbjuda försäljning och annan överlåtelse av tobaksprodukter, elektroniska cigaretter, nikotinvätska, nikotinfri vätska för förångning och örtprodukter för rökning, om
1) tillverkaren, importören eller distributören av elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare inte har upprättat eller upprätthållit ett system för övervakning av skadliga effekter enligt
28 § 1 mom. eller vägrar lämna uppgifter ur övervakningssystemet till Valvira,
2) tillverkaren, importören eller distributören av elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare i en sådan situation som avses i 28 § 2 mom. inte har vidtagit korrigerande åtgärder
enligt bestämmelsen eller har underlåtit att göra en anmälan enligt bestämmelsen,
3) tillverkaren eller importören inte har lämnat uppgifter enligt 14—16, 18, 20, 26, 27 eller
29 § till Valvira på föreskrivet sätt, inom föreskriven tid eller i föreskrivet format eller om de
uppgifter som lämnats inte är korrekta,
4) tillverkaren eller importören inte har betalat Valvira de avgifter som avses i 90 § 3 mom.
Valvira ska underrätta kommissionen om ett förbud som meddelats med stöd av 18 § i marknadskontrollagen på grundval av att tobaksprodukten strider mot 11 § 1 mom. 1 eller 9 punkten
i denna lag.
——————————————————————————————
101 §
Tillbakadragning från marknaden
——————————————————————————————
Bestämmelserna i 1 mom. gäller inte tillbakadragning från marknaden vid marknadskontroll,
om vilket det föreskrivs i 18 § 2 mom. i marknadskontrollagen.
102 §
Temporärt förbud
——————————————————————————————
Bestämmelserna i 1 mom. gäller inte tillfälligt förbud som meddelas vid marknadskontroll,
om vilket det föreskrivs i 21 § i marknadskontrollagen.
105 §
Vite och hot om tvångsutförande
Valvira eller en kommun kan förena ett förbud eller ett åläggande som verket eller kommunen
meddelar med stöd av bestämmelserna i denna lag med vite eller med hot om att en åtgärd som
inte vidtagits inom utsatt tid utförs på den försumliges bekostnad. Vad som föreskrivs ovan i
detta moment gäller dock inte vite och hot om tvångsutförande som föreläggs vid marknadskontroll, om vilka det föreskrivs i 28 § i marknadskontrollagen.
——————————————————————————————
117 a §
Marknadskontroll
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Om inte något annat föreskrivs i denna lag, iakttas marknadskontrollagen i fråga om marknadskontroll och yttre gränskontroll av produkter som avses i denna lag.
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.
Den författning och den rättsakt som avses i 1 och 2 mom. tillämpas också på detaljhandelsförpackningar och ytterförpackningar för produkter som avses i denna lag, om inte något annat
föreskrivs i denna lag.
———
Denna lag träder i kraft den 11 april 2022.

Helsingfors den 1 april 2022
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