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I enlighet med riksdagens beslut
ändras i tobakslagen (693/1976) 8 a § och 33 a § 1 mom. 1 punkten, sådana de lyder i lag

698/2010, samt
fogas till lagen en ny 8 b § som följer:

8 a §
Tobaksprodukter och deras varumärken får

inte hållas synliga vid detaljförsäljning av
tobak, tobaksprodukter, tobakssurrogat, to-
baksimitationer eller rökdon.

Trots 1 mom. får tobaksprodukter och de-
ras varumärken hållas synliga på sådana för-
säljningsställen med egen ingång som huvud-
sakligen säljer tobaksprodukter eller rökdon
och där varken de tobaksprodukter som säljs
eller deras varumärken kan ses utanför för-
säljningsstället.

Bestämmelserna i 1 mom. gäller inte för-
säljning av i det momentet avsedda produkter
på fartyg i internationell sjöfart.

8 b §
En detaljförsäljare av tobaksprodukter får

på begäran av den som köper tobaksproduk-
ter visa honom eller henne en tryckt varuka-
talog med bilder på förpackningarna till de
tobaksprodukter som finns till detaljförsälj-
ning på försäljningsstället. Detaljförsäljaren
får också på begäran av köparen ge honom
eller henne en tryckt förteckning över tobaks-
produkterna och deras priser. Närmare be-
stämmelser om varukatalogens och förteck-
ningens innehåll och utformning utfärdas ge-

nom förordning av social- och hälsovårdsmi-
nisteriet.

Vad som i 1 mom. bestäms om tryckt
varukatalog och förteckning gäller också va-
rukataloger och förteckningar över tobak, to-
bakssurrogat, tobaksimitationer och rökdon,
om tobak, tobakssurrogat, tobaksimitationer
och rökdon inte får hållas synliga vid detalj-
försäljning enligt 8 a § 1 mom.

33 a §
Kommunen kan utan ersättning återkalla

ett i 10 b § avsett detaljhandelstillstånd för
viss tid, minst en vecka och högst för sex
månader, om innehavaren av detaljhandels-
tillståndet, trots att kommunen eller en annan
tillsynsmyndighet gett en skriftlig anmärk-
ning eller varning eller trots ett påfört bötes-
straff

1) gör reklam för tobaksprodukter eller
rökdon eller bedriver annan verksamhet som
främjar försäljningen av dessa i strid med 8 §
1 mom. eller i strid med 8 a eller 8 b § har
tobaksprodukter eller deras varumärken syn-
liga på försäljningsplatsen,
— — — — — — — — — — — — —

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.
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Har anmälts i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG, ändr. 98/48/EG
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Tobak, tobakssurrogat, tobaksimitationer
och rökdon som finns på marknaden när
denna lag träder i kraft får trots 8 a § 1 mom.
vara synliga vid detaljförsäljning till och med
den 31 december 2012.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av
denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

Helsingfors den 22 december 2011
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