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Lausuntopyyntö
LVM/1015/03/2019
4.7.2019

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi meriliikenteessä
käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain muuttamisesta
Liikenne- ja viestintäministeriö valmistelee hallituksen esitystä
eduskunnalle, jonka tarkoituksena on muuttaa lakia meriliikenteessä
käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta (1277/2007).
Esityksen taustalla on ehdollisena voimaan saatettu lakimuutos 940/2016,
jolla oli tarkoitus saattaa merenmittaustoiminta laissa tarkoitetun
tukikelpoisen toiminnan piiriin. Muutoksen voimaan saattaminen olisi
vaatinut Suomen voimassaolevan tukiohjelman muuttamista ja Euroopan
komission hyväksyntää muutokselle. Komissio ei kuitenkaan ole hyväksynyt
esitettyjä muutoksia sellaisena kuin Suomi on esittänyt. Siksi esitys on
jouduttu vetämään komissiolta takaisin, mikä aiheuttaa tarpeen kumota
tukilaista merenmittausaluksia koskevat muutokset, kun niitä ei ole
mahdollista saattaa laillisesti voimaan. Samalla lakiin esitetään tehtäväksi
muutoksenhakua koskeva tekninen muutos, jolla varmistetaan sääntelyn
ajantasaisuus.
Esitetyt muutokset koskevat lain 3, 4, 10 ja 27 pykäliä. Muutosten esitetään
tulevan voimaan 1.1.2020 mennessä. Kyseessä on teknisluonteinen
muutos, joka ei aiheuta muutoksia voimassa olevaan tukiohjelmaan tai sen
määrärahatarpeeseen.
Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää jakelussa mainittuja tahoja
esittämään lausuntonsa esityksestä. Esitys ja lausuntopyyntö on julkaistu
avoimena lausuntopalvelu.fi:ssä. Mahdolliset lausunnot pyydetään
toimittamaan 30.8.2019 mennessä joko lausuntopalvelu.fin kautta tai
osoitteeseen kirjaamo@lvm.fi. Lausunnot pyydetään toimittamaan
sähköisessä muodossa ja merkitsemään lausuntoon asian viitenumero
LVM/1015/03/2019.

Lausunnossa pyydetään ottamaan kantaa erityisesti seuraaviin kohtiin:
• Yleishuomiot hallituksen esityksestä
• Perusteluosaa koskevat huomiot
• Säädösosaa koskevat huomiot
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Lisätietoja asiassa antaa ylitarkastaja Tatu Giordani, puh. 029 534 2054

Sanna Ruuskanen
Yksikön johtaja, hallitusneuvos

Tatu Giordani
Ylitarkastaja

Jakelu

Oikeusministeriö
Työ- ja elinkeinoministeriö
Valtiovarainministeriö
Liikenne- ja viestintävirasto
Väylävirasto
Arctia Oy
Elinkeinoelämän keskusliitto ry
Merimieseläkekassa
Meritaito Oy
Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry
Suomen Konepäällystöliitto ry
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry
Suomen Laivameklariliitto ry
Suomen Laivanpäällystöliitto ry
Suomen Merimies-Unioni ry
Suomen Varustamot ry
Suomen Yrittäjät ry
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