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Laki
eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
lisätään eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetun lain (1137/2016) 1 §:ään,

sellaisena kuin se on laeissa 503/2018 ja 796/2020, uusi 3 ja 4 momentti sekä lakiin uusi
4 a–4 d § seuraavasti:

1 §

Soveltamisala

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Tässä laissa säädetään myös markkinavalvonnasta ja tuotteiden vaatimustenmukaisuu-

desta sekä direktiivin 2004/42/EY ja asetusten (EY) N:o 765/2008 ja (EU) N:o 305/2011
muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/1020,
jäljempänä markkinavalvonta-asetus, 10 artiklan 3 kohdassa tarkoitetusta yhteyspisteestä
sekä toisessa jäsenvaltiossa laillisesti kaupan pidettyjen tavaroiden vastavuoroisesta tun-
nustamisesta ja asetuksen (EY) N:o 764/2008 kumoamisesta annetun Euroopan parlamen-
tin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/515, jäljempänä vastavuoroisen tunnustamisen ase-
tus, 9 artiklassa tarkoitetusta tuoteyhteyspisteestä.

Tässä laissa säädetään myös toimivaltaisista viranomaisista seuraavien säädösten mu-
kaisissa asioissa:

1) kuluttajalle myytäväksi tarkoitettujen jalkineiden pääasiallisissa ainesosissa käytet-
täviä materiaaleja koskevia merkintöjä koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hal-
linnollisten määräysten lähentämisestä annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direk-
tiivi 94/11/EY, jäljempänä jalkinemerkintädirektiivi;

2) tekstiilikuitujen nimityksistä ja niitä vastaavista tekstiilituotteiden kuitukoostumuk-
sen selosteista ja merkinnöistä sekä neuvoston direktiivin 73/44/ETY ja Euroopan parla-
mentin ja neuvoston direktiivien 96/73/EY ja 2008/121/EY kumoamisesta annettu Euroo-
pan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1007/2011, jäljempänä tekstiilimerkintä-
asetus.
HE 154/2020
TaVM 29/2020
EV 138/2020

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/1020, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2019, markkinavalvon-
nasta ja tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta sekä direktiivin 2004/42/EY ja asetusten (EY) N:o 765/2008 ja (EU) 
N:o 305/2011 muuttamisesta; OJ L 169, 25.6.2019, p. 1–44;
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/515, annettu 19 päivänä maaliskuuta 2019, toisessa jäsenval-
tiossa laillisesti kaupan pidettyjen tavaroiden vastavuoroisesta tunnustamisesta ja asetuksen (EY) N:o 764/2008 ku-
moamisesta;  OJ L 91, 29.3.2019, s. 1–18
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4 a §

Markkinavalvonnan yhteyspiste

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto toimii markkinavalvonta-asetuksen 10 artiklan 3 koh-
dassa tarkoitettuna markkinavalvonnan yhteyspisteenä. Yhteyspisteen tehtävistä sääde-
tään markkinavalvonta-asetuksessa.

Markkinavalvonta-asetuksessa säädettyjen tehtävien lisäksi yhteyspiste koordinoi
markkinavalvontaan liittyvää viranomaisyhteistyötä ja auttaa markkinavalvontaviran-
omaisia kansallisessa ja kansainvälisessä yhteistyössä. Yhteyspiste vastaa markkinaval-
vontaviranomaisten ja Tullin yhteensovitetun kannan valmistelusta. Yhteyspisteen tehtä-
viin kuuluu lisäksi laatia kansallinen markkinavalvontastrategia yhteistyössä 4 b §:ssä tar-
koitetun yhteistyöryhmän kanssa.

Yhteyspiste toimii yhteistyössä markkinavalvontaviranomaisten ja Tullin kanssa. Yh-
teyspisteen tulee toiminnassaan ottaa huomioon markkinavalvontaviranomaisten ja Tullin
kannat. Markkinavalvontaviranomaisten ja Tullin tulee tehdä yhteistyötä yhteyspisteen
kanssa.

4 b §

Markkinavalvonnan yhteistyöryhmä

Markkinavalvonnan yhteyspisteen yhteydessä toimii markkinavalvonnan yhteistyöryh-
mä.

Yhteistyöryhmän tehtävänä on tukea yhteyspistettä markkinavalvontaan liittyvän vi-
ranomaisyhteistyön koordinoinnissa ja markkinavalvonta-asetuksen 10 artiklan 4 kohdas-
sa tarkoitetun yhteensovitetun kannan valmistelussa. Yhteistyöryhmä osallistuu kansalli-
sen markkinavalvontastrategian valmisteluun.

Yhteistyöryhmässä ovat edustettuina markkinavalvonta-asetuksessa tarkoitetut mark-
kinavalvontaviranomaiset ja Tulli. Yhteistyöryhmässä voi olla edustettuna myös muita vi-
ranomaisia.

Yhteistyöryhmän puheenjohtajana toimii yhteyspisteen edustaja ja se kokoontuu tarvit-
taessa.

4 c §

Tuoteyhteyspiste

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto toimii vastavuoroisen tunnustamisen asetuksen 9 ar-
tiklassa tarkoitettuna tuoteyhteyspisteenä.

4 d §

Toimivaltainen viranomainen eräissä tapauksissa

Jalkinemerkintädirektiivin ja tekstiilimerkintäasetuksen mukaisissa asioissa valvonta-
viranomaisena toimii Turvallisuus- ja kemikaalivirasto.

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021.
Sen 1 §:n 4 momentti ja 4 d § tulevat kuitenkin voimaan vasta 16 päivänä heinäkuuta

2021. Lain 4 c §:ää sovelletaan vasta 16 päivästä heinäkuuta 2021.
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