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LAUSUNTO
➢ Uusi markkinavalvonta-asetus voimaan 16.7.2021

Uusi markkinavalvonta-asetus harmonisoi markkinavalvonnan EU alueella. Suomessa asetusta täydentävät
markkinavalvontalain muutokset on tarkoitus saattaa voimaan heinäkuussa yhtä aikaa asetuksen kanssa.
Asetus ei riitä poistamaan markkinoiden toimijoiden epätasaista kohtelua, sillä valvontaa ei todellisuudessa
saada tehokkaasti ulotettua ulkomaisen verkkokaupan suomalaiselle loppukäyttäjälle myymiin tuotteisiin,
vaikka säännökset sen mahdollistaisivat.
Muutokset nykyiseen
Markkinavalvontalain soveltamisala laajenisi kattamaan jatkossa muun muassa seuraavien tuoteryhmien
valvonnan: radiolaitteet, sähkö- ja elektroniikkalaitteet, joissa on vaarallisia aineita, kemikaalit ja
kosmeettiset valmisteet.
Lakiin vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa (387/2013, RoHS)
esitetään kokonaan uutta rangaistussäännöstä ja sakkorangaistusta. Tältäkin osin ulkomainen verkkomyyjä
olisi lain ulottumattomissa.
Jotta kolmansien maiden verkkokauppaa Suomeen voitaisiin oikeasti valvoa, tulee markkinavalvonnan
resursointiin kiinnitetää huomiota, jotta valvonta olisi tehokasta myös käytännössä. Komissio totesi
selvityksessään, että joka kolmas verkkokaupan kautta toimitettu sähkölaite ei täyttänyt Euroopan unionin
vaatimuksia.
Tuotteissa olevien kemikaalien osalta taas edes valtuutettua edustajaa ei velvoiteta määrättäväksi, mikä tekee
kemikaaliturvallituusvalvonnan osin tehottomaksi.
Valmistajan ja maahantuojan velvoitteet säilyvät edelleen samoina. Kun valmistaja on varmistanut, että
sähkö- ja elektroniikkalaite on säädösten mukainen, tämän on laadittava RoHS-direktiivin mukainen EUvaatimustenmukaisuusvakuutus
suomeksi
tai
ruotsiksi
taikka
muulla
kielellä,
jonka
markkinavalvontaviranomainen hyväksyy. Valmistajan on säilytettävä EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus
kymmenen vuoden ajan siitä, kun sähkö- ja elektroniikkalaite on saatettu markkinoille.
Valmistaja voi kirjallisesti nimittää itselleen valtuutetun edustajan. Edustaja on tällöin valtuutettava
hoitamaan ainakin seuraavat tehtävät:
1)
EU-vaatimuksenmukaisuusvakuutuksen
ja
teknisten
asiakirjojen
pitäminen
markkinavalvontaviranomaisen saatavilla kymmenen vuoden ajan siitä lähtien, kun sähkö- ja
elektroniikkalaite on saatettu markkinoille;
2) kaikkien tarpeellisten asiakirjojen toimittaminen markkinavalvontaviranomaiselle sähkö- ja
elektroniikkalaitteen vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi;
3) muu yhteistyö markkinavalvontaviranomaisen kanssa sen varmistamiseksi, että sähkö- ja
elektroniikkalaite on tämän lain vaatimusten mukainen.
Rangaistussäädökset eivät koskisi valtuutettua edustajaa. Valtuutetulla edustajalla ei myöskään ole muuta
kuin informointivelvollisuus, mikä ei kohtele kaupan toimijoita tasapuolisesti.

Maahantuojan on ennen sähkö- ja elektroniikkalaitteen markkinoille saattamista varmistettava, että
valmistaja on täyttänyt mm. kemikaalipitoisiitta koskevat velvoitteet. Jos maahantuojalla on syytä epäillä,
että sähkö- ja elektroniikkalaite ei ole tämän lain vaatimusten mukainen, maahantuojan on ilmoitettava tästä
välittömästi valmistajalle ja markkinavalvontaviranomaiselle. Maahantuoja saa saattaa laitteen markkinoille
vasta, kun laite on tämän lain vaatimusten mukainen. Vastaavaa vaatimusta ei käytännössä ole kolmannen
maan valmistajalla ja tämän valtuutetulla edustajalla, jos tuotteet myydään suoraan loppukäyttäjälle
esimerkiksi verkkokaupan kautta.
Markkinavalvontaviranomainen tulisi olemaan TUKES. Terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun
lain soveltamisalaan kuuluvien terveydenhuollon laitteiden osalta markkinavalvontaviranomainen on
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus.
Markkinavalvontaviranomaisella on kymmenen vuoden ajan sähkö- ja elektroniikkalaitteen markkinoille
saattamisesta oikeus saada pyynnöstä valmistajalta, valtuutetulta edustajalta, maahantuojalta tai jakelijalta
tiedot kaikista talouden toimijoista, jotka ovat toimittaneet sille sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai joille tämä
on toimittanut sähkö- ja elektroniikkalaitteita.
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