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Laki
maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain (999/2012) 69 § sekä
muutetaan 42 §:n 1 momentti, 43 §, 46 g §:n 1 ja 2 momentti sekä 85 §, sellaisina kuin

niistä ovat 42 §:n 1 momentti ja 85 § laissa 207/2018, 46 g §:n 1 momentti laissa
1194/2013 ja 46 g §:n 2 momentti laissa 80/2019, seuraavasti:

42 §

Tietojen ilmoittamisessa toimivaltainen viranomainen ja ilmoitusmenettelyt

Hintaselvityksen antamisesta vastaavan toimijan on toimitettava tiedot Luonnonvara-
keskukselle, joka käsittelee tiedot ja toimittaa ne EU:n toimielimille sekä tarvittaessa päät-
tää tietojen luovutuksesta. Edellä 41 §:n 1 momentin 9 kohdassa tarkoitetun etyylialkoho-
lialan toimijan on kuitenkin toimitettava tiedot Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvonta-
virastolle, joka vastaa edellä mainituista toimenpiteistä.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

43 §

Ilmoitettujen tietojen rekisteröinti, käyttö, luovutus ja julkisuus

Edellä 42 §:ssä tarkoitetut viranomaiset ovat vastaanottamiensa tietojen rekisterinpitä-
jiä. Ilmoitettuja tietoja voidaan käyttää vain EU:n markkinajärjestelylainsäädännössä tar-
koitetulla tavalla tuotealan keskimääräisen hinnan määrittämiseen.

Jos toimija ilmoittaa vapaaehtoisesti muita tietoja kuin tässä luvussa tarkoitetun velvol-
lisuuden kattamia tietoja, vapaaehtoisesti ilmoitettujen tietojen rekisteröintiin, käyttöön,
luovutukseen ja julkisuuteen sovelletaan, mitä ilmoitusvelvollisuuden kohteena olevista
säädetään.

46 g §

Kaupan pitämiseen liittyvien tietojen rekisteröiminen, käyttö ja luovuttaminen

EU:n kauppanormilainsäädännön ja tämän lain nojalla viranomaiselle toimitettujen
kaupan pitämisen vaatimusten kohteena olevia toimijoita koskevien tietojen rekisteriin
merkitsemisestä, käytöstä ja luovuttamisesta vastaa 46 b ja 46 d–46 f §:ssä tarkoitettu kau-
pan pitämisen vaatimuksiin liittyvissä hakemuksissa ja ilmoituksissa toimivaltainen vi-
ranomainen. Kunnan viranomaiselle toimitettujen tietojen osalta näistä tehtävistä vastaa
kuitenkin Ruokavirasto, jolle kunnan viranomaisen on toimitettava kyseiset tiedot.

Rekisteriin sovelletaan ruokahallinnon tietovarannosta annettua lakia (560/2021). Tul-
lille toimitettujen tietojen rekisteriin merkitsemiseen, käyttöön ja luovuttamiseen sovelle-
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taan, mitä henkilötietojen käsittelystä Tullin osalta säädetään. Sosiaali- ja terveysalan lu-
pa- ja valvontavirastolle toimitettujen tietojen rekisteriin merkitsemiseen, käsittelyyn ja
luovuttamiseen sovelletaan alkoholilain (1102/2017) 64 ja 66 §:ää sen estämättä, mitä
mainitun lain 66 §:n 1 momentissa säädetään rekisterin pitämisestä lupa-asioiden käsitte-
lyä ja valvontaa sekä alkoholitilastointia varten.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

85 §

Hintaselvityksiin liittyvät hallinnolliset pakkokeinot

Jos hintaselvityksen antamisesta vastaava 41 §:ssä tarkoitettu toimija ei toimita tietoja
asetetussa määräajassa, 42 §:ssä tarkoitettu viranomainen voi antaa tietojen toimittami-
seen velvolliselle toimijalle määräyksen toimittaa puuttuvat tiedot asettamassaan määrä-
ajassa. Kyseinen viranomainen voi asettaa tietojenantovelvollisuuden tehosteeksi uhkasa-
kon. Uhkasakosta säädetään uhkasakkolaissa (1113/1990).

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2021. Tämän lain 42 §:n 1 momentti ja

85 § tulevat kuitenkin voimaan 1 päivänä tammikuuta 2022.
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