Rättelser till Finlands författningssamling

Till Finlands författningssamling nr 487/1999
(Lag om ändring av lagen om åtgärder för inskränkande av tobaksrökning)
På sidan 1186, 11 a § står:
Tobaksrök är ett karcinogen. För skydd mot tobaksrök i arbete gäller vad som bestäms i lagen om skydd i arbete
(299/1958) och i författningar och bestämmelser som utfärdats med stöd av den, om ingenting annat följer av denna lag.
Bör vara:
Tobaksrök i omgivningen är ett karcinogen. För skydd mot tobaksrök i arbete gäller vad som bestäms i lagen om skydd
i arbete (299/1958) och i författningar och bestämmelser somn utfärdats med stöd av den, om ingenting annat följer av
denna lag.
På sidan 1186, 3 § står:
Utöver vad i denna lag stadgas skall
——————————————————————————————————————
2) på tobakssurrogat, tobaksprodukten, rökdon och tobaksimitationen tillämpas vad som bestäms om konsumenternas
skyddande mot försäljning av underhaltiga produkter och mot därav föranledd ekonomisk förlust, samt
——————————————————————————————————————
Bör vara:
Utöver vad i denna lag stadgas skall:
——————————————————————————————————————
2) på tobakssurrogat, tobaksprodukter, rökdon och tobaksimitationer tillämpas vad som bestäms om konsumenternas
skyddande mot försäljning av underhaltiga produkter och mot därav föranledd ekonomisk förlust, samt
——————————————————————————————————————
På sidan 1187, 14 §, 2. mom. står:
Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral övervakar att de 5−9 § ingående bestämmelserna om sammansättning
och kvalitetsövervakning samt försäljning och reklam som gäller tobaksprodukter iakttas. Produkttillsynscentralen styr
länsstyrelserna när det gäller att sköta de uppgifter som med stöd av denna lag ankommer på den.
Bör vara:
Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral övervakar att de i 5-9 § ingående bestämmelserna om sammansättning
och kvalitetsövervakning samt försäljning och reklam som gäller tobaksprodukter iakttas. Produkttillsynscentralen styr
länsstyrelserna när det gäller att sköta de upgifter som med stöd av denna lag ankommer på dem.
På sidan 1187, 17 §, 3. mom. står:
Har rättelse inte skett inom utsatt tid eller har det förfarande som strider mot bestämmelserna och som nämns i
anvisningarna fortsatts eller upprepats efter den utsatta tiden, skall kommunen anmäla detta
Bör vara:
Har rättelse inte skett inom utsatt tid eller har det förfarande som strider mot bestämmelserna och som nämns i förbudet
fortsatts eller upprepats efter den utsatta tiden, skall kommunen anmäla detta
På sidan 1187, 17 §, 3. mom. står:
Har rättelse inte skett inom utsatt tid eller har det förfarande som strider mot bestämmelserna och som nämns i
anvisningarna fortsatts eller upprepats efter den utsatta tiden, skall kommunen anmäla detta
Bör vara:
Har rättelse inte skett inom utsatt tid eller har det förfarande som strider mot bestämmelserna och som nämns i förbudet
fortsatts eller upprepats efter den utsatta tiden, skall kommunen anmäla detta
På sidan 1188, 21 § står:
——————————————————————————————————————
I beslut om vite eller hot om tvångsutförande som kommunen eller dess i 14 § 4 mom. avsedda tjänsteinnehavare förelagt
för att förstärka iakttagandet av anvisningar i ett ärende som avses i 1 mom. får ändring inte sökas genom besvär. Den som
har förelagts vitet eller hotet om tvångsutförande kan genom ansökan föra ärendet till social- och hälsovårdens
produkttillsynscentral inom 14 dagar från delfåendet av anvisningar. En part som har meddelats ett beslut av produkttillsynscentralen kan föra ärendet till marknadsdomstolen så som anges i 3 mom.
——————————————————————————————————————
Länsrätten dömer ut vite som social- och häsovårdens produkttillsynscentral och kommunen förelagt den som handlat i
strid med 5 och 6 § samt kommunen den som handlat i strid med 10, 11 och 12 § eller 13 § 1 mom. och fattar beslut om
verkställighet av hot om tvångsutförande, på ansökan av den som förelagt vitet eller hotet om tvångsutförande.
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Bör vara:
I beslut om vite eller hot om tvångsutförande som kommunen eller dess i 14 § 4 mom. avsedda tjänsteinnehavare förelagt
för att förstärka ett förbud i ett ärende som avses i 1 mom. får ändring inte sökas genom besvär. Den som har förelagts vitet
eller hotet om tvångsutförande kan genom ansökan föra ärendet till social- och hälsovårdens produkttillsynscentral inom
14 dagar från delfåendet av anvisningarna. En part som har meddelats ett beslut av produkttillsynscentralen kan föra
ärendet till marknadsdomstolen så som anges i 3 mom.
——————————————————————————————————————
Länsrätten dömer ut vite som social- och hälsovårdens produkttillsynscentral förelagt den som handlat i strid med 5 och
6 § samt kommunen den som handlat i strid med 10, 11 och 12 § eller 13 § 1 mom. och fattar beslut om verkställighet av hot
om tvångsutförande, på ansökan av den som förelagt vitet eller hotet om tvångsutförande.
På sidan 1188, 24 §, 1 och 2 mom. står:
Kommunen svarar den lokala verksamheten för inskränkande av tobaksrökning.
Kommunerna skall sörja för att i 23 § avsett material i behövlig mängd finns tillgängligt för medborgarorganisationerna
och läroanstalterna inom deras verksamhetsområde samt även för andra som behöver sådant dylikt material.
Bör vara:
Kommunen svarar för den lokala verksamheten för inskränkande av tobaksrökning.
Kommunen skall sörja för att i 23 § avsett material i behövlig mängd finns tillgängligt för medborgarorganisationerna och
läroanstalterna inom dess verksamhetsområde samt även för andra som behöver sådant material

