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Hyväksyttiin
VA L I O K U N N I S S A
VA L M I S T U N E E T
MIETINNÖT
LiVM 9/2013 vp – HE 36/2013 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle
joukkoliikennelain muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi joukkoliikennelakia. Lakiin
lisättäisiin säännökset linja-autoliikenteen matkustajien oikeuksista
annetun Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetuksen (EU) N:o 181/

2011 sekä asetuksen (EY) N:o 2006/
204 muuttamisesta annetun asetuksen (jäljempänä EU:n linja-autoliikenteen matkustajien oikeuksia koskeva asetus) soveltamisesta Suomessa.
Lisäksi esityksessä ehdotetaan, että
liikenteenharjoittajien tulisi luovuttaa liikenteen reitti-, pysäkki- ja aikataulutietoja toimivaltaisille viranomaisille ja Liikennevirastolle. EU:n
linja-autoliikenteen
matkustajien
oikeuksia koskevassa asetuksessa tarkoitettuja toimivaltaisia viranomaisia olisivat kuluttaja-asiamies ja Liikenteen turvallisuusvirasto. Matkustajien yksittäisissä riita-asioissa toimivaltainen viranomainen olisi
kuluttajamatkustajien osalta kuluttajariitalautakunta ja liikematkustajien osalta Liikenteen turvallisuusvirasto. Jälkimmäisessä tapauksessa
seuraamus asetuksen noudattamatta
jättämisestä olisi Liikenteen turvallisuusviraston kielto toimia vastoin
asetuksen säännöksiä tai sen antama
määräys muuttaa tai korjata tällainen
toiminta asetuksen mukaiseksi. Kiellon ja määräyksen tehosteeksi Liikenteen turvallisuusvirasto voisi asettaa
uhkasakon. Kuluttajien osalta asetuksen noudattamatta jättämiseen voitaisiin soveltaa kuluttajansuojalainsäädäntöä.
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Esitys sisältää myös ehdotuksen Liikenteen turvallisuusviraston tehtävien laajentamisesta siten, että sillä
olisi toimivalta nimetä asetuksen
edellyttämät linja-autoterminaalit,
joissa vammaisia ja liikuntarajoitteisia matkustajia avustetaan. Asetusta
sovellettaisiin Suomen ja Venäjän
sekä Suomen ja Norjan välisessä
säännöllisessä linja-autoliikenteessä
vasta 1. päivästä maaliskuuta 2021
lähtien. Asetuksen säännöksiä kuljettajien koulutuksen osalta sovellettaisiin 1. päivästä maaliskuuta 2018
lähtien.
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1. päivänä heinäkuuta 2013.
Liikenne- ja viestintävaliokunta
ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.
Valiokuntaneuvos Juha Perttula
TaVM 11/2013 vp – HE 197/2012 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle
laiksi kilpailulain muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi
kilpailulakiin uusi säännös, jonka
mukaan elinkeinonharjoittajan ja
elinkeinonharjoittajien yhteenliittymän, jonka markkinaosuus päivittäistavarakaupan vähittäismyynnistä Suomessa on vähintään kolmekymmentä prosenttia, olisi katsottava olevan
määräävässä
markkina-asemassa
päivittäistavarakaupan markkinoilla.
Markkinaosuusrajan ylittyessä elinkeinonharjoittajan ja elinkeinonharjoittajien yhteenliittymän käyttäytymiseen ja menettelytapoihin sovellettaisiin määräävän markkinaaseman väärinkäyttökieltoa. Esityksen tavoitteena on varmistaa markkinoiden toimivuus Suomen erittäin
keskittyneillä päivittäistavaramarkkinoilla. Ehdotus merkitsisi käytännössä sitä, että suurimpien päivittäistavarakaupan toimijoiden olisi
kaikessa toiminnassaan pidättäydyttävä sellaisista kauppatavoista, jotka
johtavat muiden toimijoiden kilpailunvastaiseen poissuljentaan tai ovat
markkinavoiman kohtuutonta hyväksikäyttöä. Määräävää markkinaasemaa koskevan sääntelyn laajentaminen ehdotetulla tavalla ei vaikuttaisi lähtökohtaisesti päivittäistavarakaupan rakenteeseen. Sen sijaan
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ehdotetun säännöksen avulla voitaisiin puuttua suurimpien päivittäistavarakaupan toimijoiden kilpailunvastaiseen menettelyyn ja käyttäytymiseen yksittäisissä tapauksissa.
Säännös ei estäisi suurimpia kaupparyhmiä kilpailemasta ja kasvattamasta edelleenkin markkinaosuuttaan omilla ansioillaan, mutta niiden
olisi noudatettava toiminnassaan
määräävässä markkina-asemassa olevaa yritystä koskevia sääntöjä. Laki
on tarkoitettu tulemaan voimaan
1.9.2013.
Talousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna.
Valiokuntaneuvos Tuula Kulovesi
LaVM 9/2013 vp – HE 28/2013 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle
laiksi valtion varoista maksettavista todistelukustannuksista annetun lain 7 ja 19 §:n muuttamisesta
Valtion varoista maksettavista todistelukustannuksista annettuun lakiin
ehdotetaan lisättäväksi säännökset
siitä, mitä todistajalle korvataan taloudellisena menetyksenä. Lakiin esitetään lisättäväksi myös säännös,
jonka mukaan todistajalle korvattaisiin taloudellisesta menetyksestä
enintään valtioneuvoston asetuksessa säädetty määrä. Laissa olevaa
asetuksenantovaltuutta ehdotetaan
muutettavaksi nykyistä täsmällisemmäksi. Valtioneuvoston asetuksella
annettaisiin tarkempia säännöksiä
paitsi taloudellisesta menetyksestä
korvattavasta
enimmäismäärästä,
myös matkakustannusten korvauksiin oikeuttavasta matkasta ja matkakustannusten laskentaperusteista sekä
päivärahan ja majoittumiskorvauksen suuruudesta ja laskentaperusteista. Lisäksi asetuksella voitaisiin
antaa tarkempia säännöksiä todistelukustannusten korvaamista ja ennakkomaksuja koskevista käytännön
menettelytavoista. Ehdotettu laki on
tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Lakivaliokunta
ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.
Valiokuntaneuvos Marja Tuokila
TaVM 12/2013 vp – HE 37/2013 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle
laiksi sähkön alkuperän varmen-

tamisesta ja ilmoittamisesta annetun lain muuttamisesta
Ehdotuksessa esitetään muutettavaksi sähkön alkuperän varmentamisesta ja ilmoittamisesta annettua
lakia. Muutoksilla pantaisiin täytäntöön uusiutuvista lähteistä peräisin
olevan energian käytön edistämisestä
annetun direktiivin uusiutuvan energian alkuperätakuita koskeva sääntely. Alkuperätakuita käytetään todistuksena siitä, että tietty energiaosuus
on tuotettu uusiutuvista lähteistä.
Sähkön alkuperätakuu säädettäisiin
ainoaksi menetelmäksi varmentaa
sähkö tuotetuksi uusiutuvista energialähteistä. Sähkön markkinoinnissa
olisi edelleen mahdollista käyttää
uusiutuvalla energialla tuotettuun
sähköön viittaavia ympäristö- tai tuotemerkkejä sekä muita ilmaisuja, jos
markkinoitavalle sähkölle on myönnetty myös sähkön alkuperätakuu.
Tämä koskisi sähkönmyyjiä, jotka
haluavat markkinoinnissa tai sähkönkäyttäjille suunnatuissa laskuissa
ilmoittaa sähkön olevan peräisin
uusiutuvista energialähteistä. Myös
sähköntuottajan, joka muussa liiketoiminnassaan kertoo käyttävänsä
uusiutuvalla
energialla
tuottamaansa sähköä, olisi varmennettava
väitteensä alkuperätakuilla. Muutos
lisäisi sähkönkäyttäjille laskuissa ja
myynninedistämisaineistossa uusiutuvan energian käytöstä ilmoitettavan tiedon luotettavuutta ja vertailukelpoisuutta.
Ilmoittaessaan sähkön alkuperää
koskevia tietoja sähkönkäyttäjille sähkönmyyjän tulisi käyttää uusiutuvista lähteistä tuotetun sähkön
määrän kaksoislaskennan estämiseksi pohjoismaisen jäännösjakauman
sijaan kansallista jäännösjakaumaa.
Jos alkuperätakuu myytäisiin erikseen siihen liittyvästä sähköstä, sähköä ei voisi ilmoittaa uusiutuvana.
Kansallisen jäännösjakauman muodostaminen olisi Energiamarkkinaviraston tehtävä.
Lisäksi säädettäisiin alkuperätakuun
siirtämisestä, peruuttamisesta, mitätöinnistä ja voimassaoloajasta. Alkuperätakuu olisi voimassa 12 kuukautta siihen liittyvän energiamäärän
tuottamisesta. Alkuperätakuu peruu-
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tettaisiin, kun se on käytetty sähkönkäyttäjille ilmoitettavien tietojen
varmentamiseen, tai mitätöitäisiin,
kun takuun voimassaoloaika on päättynyt eikä takuuta ole sen aikana
peruutettu. ETA-alueeseen kuuluvien valtioiden myöntämät alkuperätakuut olisi lähtökohtaisesti tunnustettava. Rekisterinpitäjänä toimivan
järjestelmävastuuseen määrätyn kantaverkonhaltijan Fingrid Oyj:n tehtäviksi ehdotetaan alkuperätakuiden
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TyV

myöntämisen lisäksi myös takuiden
siirtämistä, peruuttamista ja mitätöintiä.
Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1. päivänä heinäkuuta
2013.
Talousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi
1 a § muutettuna.
Valiokuntaneuvos Tuula Kulovesi
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