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Asiantuntijalausunto liikenne- ja viestintävaliokunnalle
Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin siviili-ilmailun turvallisuutta koskevaa asetusta
täydentäväksi lainsäädännöksi HE 41/2020 vp
Työ- ja elinkeinoministeriö esittää lausuntonaan seuraavaa.
Työ- ja elinkeinoministeriön vastuulle kuuluvat yleiset markkinavalvonnan
koordinaatioon liittyvät tehtävät sekä hallinnonalan ilmoitetut laitokset. Käsiteltävänä
olevasta hallituksen esityksestä työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan kuuluvat
lakiehdotukset eräitä tuoteryhmiä koskevista ilmoitetuista laitoksista annetun lain 1 ja
5 §:n muuttamisesta sekä eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetun lain 1 ja 4
§:n muuttamisesta.
Laki eräitä tuoteryhmiä koskevista ilmoitetuista laitoksista (278/2016, ilmoitettujen
laitosten laki) on horisontaalinen laki, jossa säädetään sen soveltamisalaan kuuluvien
lakien osalta tuotteiden vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten hyväksymisestä
ilmoitetuiksi laitoksiksi ja näiden laitosten toimintaa koskevista velvollisuuksista.
Esityksessä ehdotettava muutos lain soveltamisalaan merkitsisi sitä, että ilmoitettujen
laitosten lakia sovellettaisiin jatkossa myös miehittämättömien ilma-alusjärjestelmien
vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten hyväksymiseen ilmoitetuiksi laitoksiksi ja
näiden laitosten toimintaa koskeviin velvollisuuksiin. Liikenne- ja viestintävirasto
Traficom olisi esityksen mukaan toimivaltainen viranomainen asioissa, jotka koskevat
ilmailulain
soveltamisalaan
kuuluvien
tuotteiden
vaatimustenmukaisuuden
arviointilaitosten nimeämistä ilmoitetuksi laitokseksi.
Työ- ja elinkeinoministeriö pitää ehdotettua muutosta kannatettavana erityisesti
ilmoitettuja laitoksia koskevan sääntelyn yhdenmukaisuuden näkökulmasta. On
tavoitteellista, että ilmoitettuja laitoksia koskevassa sääntelyssä hyödynnetään
voimassa olevaa horisontaalista lainsäädäntöä, mikä myös osaltaan keventää
tuotekohtaista sääntelyä. Ilmoitettujen laitosten lain soveltamisalaan kuuluu jo useita
sektorilakeja, mukaan lukien yksi liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan
säädös.
Laki eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta (1137/2016, markkinavalvontalaki) on
horisontaalinen tuotteiden markkinavalvontaa koskeva säädös. Lain soveltamisalaan
kuuluvien sektorikohtaisten tuotelakien vaatimusten valvontaan sovelletaan
markkinavalvontalain säännöksiä, jotka koskevat erityisesti viranomaisten
valvontakeinoja. Esityksessä ehdotetaan markkinavalvontalain soveltamisalaa
laajennettavan koskemaan myös ilmailulaissa tarkoitettuja tuotteita, eli
miehittämättömiä
ilma-alusjärjestelmiä.
Toimivaltainen
viranomainen
markkinavalvonnassa olisi esityksen mukaan liikenne- ja viestintävirasto Traficom.
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Työ- ja elinkeinoministeriö pitää kannatettavana markkinavalvontalain soveltamisalan
laajentamista esityksen mukaisesti sekä liikenne- ja viestintäviraston lisäämistä
markkinavalvontalakiin toimivaltaiseksi viranomaiseksi. Esitys on kannatettava
erityisesti markkinavalvontaa koskevan sääntelyn yhdenmukaisuuden kannalta.
Markkinavalvontalain hyödyntäminen myös osaltaan keventää tuotekohtaista
sääntelyä. Sääntelyn yhdenmukaistaminen on yleisesti ottaen hyödyllistä niin
lainvalmistelun, valvontaviranomaistoiminnan kuin talouden toimijoidenkin kannalta.
Markkinavalvontalain
soveltamisalan
laajentaminen
koskemaan
myös
miehittämättömiä ilma-alusjärjestelmiä tukee myös uuden markkinavalvonnasta ja
tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta annetun EU-asetuksen (EU) 2019/1020
käynnissä olevaa täytäntöönpanotyötä. Asetuksen soveltaminen alkaa heinäkuussa
2021. Markkinavalvontaa koskevaa sääntelyä on EU-tasolla yhdenmukaistettu uudella
asetuksella ja sääntelyn yhdenmukaistaminen on sen myötä tarpeen myös
kansallisella tasolla. Työ- ja elinkeinoministeriö koordinoi täytäntöönpanotyötä, jonka
tukena
on
poikkihallinnollinen
koordinaatioryhmä.
Horisontaalisen
markkinavalvontalain hyödyntäminen eri tuotesektoreilla on kannatettavaa myös EUasetuksen täytäntöönpanoa ajatellen.
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