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1375/2016

Social- och hälsovårdsministeriets förordning
om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om varningsmärkning-

ar på detaljhandelsförpackningar för tobaksprodukter och relaterade produkter

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut
ändras i social- och hälsovårdsministeriets förordning om varningsmärkningar på de-

taljhandelsförpackningar för tobaksprodukter och relaterade produkter (591/2016) 1, 6
och 22 § samt

fogas till förordningen nya 10 a—10 d § som följer:

1 §

Allmänna varningar och informationstexter

Detaljhandelsförpackningar för tobaksprodukter för rökning ska vara försedda med
1) en allmän varning som lyder "Rökning dödar",
2) en informationstext som lyder "Tobaksrök innehåller över 70 cancerframkallande

ämnen".

6 §

Kombinerade hälsovarningar

Detaljhandelsförpackningar för tobaksprodukter för rökning ska ha kombinerade hälso-
varningar som innehåller

1) någon av följande varningstexter:
a) Rökning är orsaken till 9 av 10 fall av lungcancer,
b) Rökning orsakar mun- och halscancer,
c) Rökning skadar lungorna,
d) Rökning orsakar hjärtinfarkt,
e) Rökning orsakar stroke och funktionsnedsättningar,
f) Rökning ger förträngningar i blodkärlen,
g) Rökning ökar risken för blindhet,
h) Rökning skadar tänderna och tandköttet,
i) Rökning kan döda ditt ofödda barn,
j) Rök skadar dina barn, din familj och dina vänner,
k) Barn till rökare röker oftare själva,
l) Sluta röka nu – lev vidare för dina nära och kära,
m) Rökning minskar fruktsamheten,
n) Rökning ökar risken för impotens,
2) ett färgfotografi som motsvarar den varningstext som avses i 1 punkten och om vil-

ket föreskrivs i bilaga II till Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/40/EU om till-
närmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillverkning, presentation
Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/40/EU (32014L0040); EUT nro L 127, 29.4.2014, s. 1
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och försäljning av tobaksvaror och relaterade produkter och om upphävande av direktiv
2001/37/EG (tobaksdirektivet),

3) följande information om att sluta röka: "Stöd för att sluta: www.tobaksinfo.fi".

10 a §

Varningsmärkningar för rökfria tobaksprodukter

Detaljhandelsförpackningar för rökfria tobaksprodukter ska vara försedda med följande
varningsmärkning: ”Denna tobaksvara skadar hälsan och är beroendeframkallande”

10 b §

Teckensnitt och teckengrad för varningsmärkningar för rökfria tobaksprodukter

Texten på varningsmärkningar som avses i 10 a § ska vara tryckt
1) med teckensnittet Helvetica med fet stil i svart på vit bakgrund,
2) med en storlek på teckensnittet som är sådan att texten täcker största möjliga andel

av det område som har reserverats för den,

10 c §

Placeringen av varningsmärkningar på rökfria tobaksprodukter

En i 10 a § avsedd varningsmärkning ska placeras på de två största ytorna av en de-
taljhandelsförpackning. Varningstexten ska placeras i mitten av det område som reserve-
rats för den, och den ska vara parallell med huvudtexten på ytan.

10 d §

Storleken på varningsmärkningar för rökfria tobaksprodukter

En i 10 a § avsedd varningsmärkning ska täcka 32 procent av den yta där den placeras.

22 §

Beräkning av storleken på varningsmärkningar

Storleken på varningsmärkningar som avses i 1, 6, 10 a, 11 och 16 § ska beräknas i för-
hållande till förpackningens ytor när förpackningen är stängd.

————
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.
Till konsumenter får säljas eller på annat sätt överlåtas rökfria tobaksprodukter i sådana

detaljhandelsförpackningar, som är förenliga med tobakslagen (693/1976) och de bestäm-
melser som utfärdats med stöd av den från och med den 20 maj 2017, om produkterna har
tillverkats eller övergått till fri omsättning före den 20 maj 2016.

Helsingfors den 29 december 2016

Social- och hälsovårdsminister Pirkko Mattila

Jurist Laura Terho
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