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Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja pidettiin lyhyt esittäytymiskierros.
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Järjestäytyminen

Käytiin läpi koordinaatioryhmän tehtäviä ja roolia, joita on kuvattu ryhmän asettamispäätöksessä. Kukin
ministeriö vastaa tarvittavien säädösmuutosten valmistelusta omilla sektoreillaan ja ryhmän kautta on
tarkoitus varmistaa riittävä koordinaatio valmistelun aikana. Kokouksiin voi osallistua myös muita
ministeriöiden asiantuntijoita, Ahvenanmaan edustaja sekä tarpeen mukaan virastojen edustajia.
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Yleistä hankkeen toteutuksesta

Merkittiin tiedoksi kokouskutsun liitteenä ollut muistio markkinavalvonta-asetuksen täytäntöönpanosta
artikloittain. Kyseisessä muistiossa kuvataan alustava arvio markkinavalvonta-asetuksen täytäntöönpanon
edellyttämistä kansallisista säädöstoimista. Muistiota voidaan hyödyntää eri sektoreilla suunniteltaessa
täytäntöönpanon edellyttämiä säädöstoimia.
Keskusteltiin suunnitelmista sääntelymuutosten toteutustavaksi eri ministeriöiden vastuualueilla. Yleisesti
tavoitteena on, että horisontaalista ja yleislain luonteista markkinavalvontalakia hyödynnettäisiin eri
sektoreilla niin laajasti kuin mahdollista. Joidenkin tuotesektorien kohdalla markkinavalvontalain
hyödyntäminen ei kuitenkaan ole mahdollista erityispiirteistä johtuen.
Käytiin läpi hankkeelle suunniteltua aikataulutusta. Markkinavalvontalakiin esitetään ensi vaiheessa ne
muutokset, joilla on budjettivaikutuksia. Muiden markkinavalvontalain muutosten osalta hallituksen esitys
on tarkoitus antaa eduskunnalle helmi-maaliskuussa 2021. Hallituksen esitykseen voidaan ottaa
liitelakeina muutettavaksi myös tuotelakeja, joihin markkinavalvontalakia on tarkoitus jatkossa soveltaa.
Liitelakien tulee olla HE-luonnoksessa mukana lausuntokierroksen alkaessa alkusyksystä 2020. Myös
muut
markkinavalvonta-asetuksen
täytäntöönpanoon
liittyvät
hallituksen
esitykset
olisi
tarkoituksenmukaista käsitellä eduskunnassa samanaikaisesti.
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Horisontaalisia kysymyksiä

Käytiin läpi markkinavalvonta-asetuksen sekä vastavuoroista tunnustamista koskevan asetuksen
sääntelyä yhteyspisteestä ja tuoteyhteyspisteestä ja keskusteltiin kansallisista toteuttamisvaihtoehdoista.
Yhteyspisteen tehtävä on uudenlainen ja horisontaalinen. Riittävät resurssit yhteyspisteen toimintaan on
kansallisesti varmistettava. Tuoteyhteyspiste toimii kaikissa jäsenmaissa tälläkin hetkellä, mutta uuden
sääntelyn johdosta myös tuoteyhteyspisteen tehtävät laajentuvat.
Markkinavalvontaviranomaisten ja ulkorajavalvontaviranomaisten yhteistyötä koskevaa sääntelyä on
markkinavalvonta-asetuksessa kehitetty aiempaan nähden ja sääntely on kytketty EU:n tullikoodeksiin.
Tämänhetkisen arvion mukaan Tullin toimivaltuuksia koskevalle kansalliselle täydentävälle sääntelylle ei
ole suuria tarpeita. Markkinavalvontalain ja tuotekohtaisten sektorilakien Tullia koskeva sääntely tulee
kuitenkin tarkistaa.
Käytiin läpi Ahvenanmaan toimivaltaan liittyviä kysymyksiä. Koordinaatioryhmässä on asiantuntijana
mukana Ahvenanmaan maakuntahallituksen edustaja. Ahvenanmaan rooli on hyvä huomioida jo
valmistelun alkuvaiheessa ja koordinoida sääntelyn täytäntöönpanoa myös tältä osin. Markkinavalvontaa
koskevan sääntelyn osalta toimivalta määräytyy kyseisen tuotesektorin lainsäädäntövallan mukaisesti.
Alustavan arvion mukaan noin 20 asetuksen soveltamisalaan kuuluvaa säädöstä kuuluisi maakunnan
toimivaltaan.
Markkinavalvonta-asetuksen mukaisesti jäsenmaiden tulee säätää asetuksen ja sen soveltamisalaan
kuuluvien säädösten velvoitteiden rikkomisen seuraamuksista. Asetuksen liitteessä 2 on listattu ne EUsäädökset, joihin ei sisälly sääntelyä seuraamuksista. Seuraamuksista säätäminen on syytä huomioida jo
valmistelun alkuvaiheessa ja vastuuministeriöiden tulee tarkistaa, sisältyykö kansalliseen sääntelyyn
säännöksiä seuraamuksista. Seuraamukset tulee notifioida komissiolle, mikä on tarkoituksenmukaista
hoitaa koordinoidusti.
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Viestintätoimet ja hankeikkuna

Käytiin läpi tähän mennessä toteutettuja sekä suunnitelmissa olevia viestintätoimia asetuksen
täytäntöönpanoon liittyen. Koordinaatioryhmälle on perustettu hankeikkunaan hanke, johon on tarkoitus
jatkossa linkittää kaikki täytäntöönpanotyöhön liittyvät hankkeet esimerkiksi eri hallituksen esityksiä
koskien.
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Muut asiat

Ei muita asioita.
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Seuraava kokous

Seuraavat kokoukset on tarkoitus pitää huhtikuun alussa sekä kesäkuun alussa. Ajankohdat tarkentuvat
myöhemmin.
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Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen.

