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Lag
om ändring av 27 och 28 § i lagen om tillsyn över el- och naturgasmarknaden

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om tillsyn över el- och naturgasmarknaden (590/2013) 27 §, rubriken för

28 §, det inledande stycket i 28 § 1 mom. och 28 § 1 mom. 1 punkten samt 2 och 3 mom.
som följer:

27 §

Myndigheternas tillsynssamarbete

I frågor som hör till Energimyndighetens behörighet har Energimyndigheten rätt att ut-
öva tillsynssamarbete med Finansinspektionen, Konkurrens- och konsumentverket, Kom-
munikationsverket, konsumentombudsmannen, byrån för samarbete mellan energitill-
synsmyndigheter, en annan EES-stats tillsynsmyndighet och Europeiska kommissionen
samt på begäran ge handräckning då dessa utför tillsyns- eller kontrolluppgifter som hän-
för sig till ett elföretag eller naturgasföretag.

28 §

Energimyndighetens rätt att lämna ut uppgifter till andra myndigheter

Utöver det som föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet
(621/1999) har Energimyndigheten rätt att trots bestämmelserna om sekretess lämna ut
uppgifter till

1) Finansinspektionen, Konkurrens- och konsumentverket och konsumentombuds-
mannen för att de ska kunna sköta sina uppgifter, och till Kommunikationsverket, om det
är nödvändigt för skötseln av informationssäkerhetsrelaterade uppgifter,

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Energimyndigheten har rätt att lämna ut endast sådana uppgifter som behövs för att den

berörda myndigheten ska kunna utföra sina uppgifter, och om uppgifter lämnas ut till en
utländsk myndighet eller ett internationellt organ förutsätts det dessutom att dessa har
motsvarande sekretess som Energimyndigheten i fråga om de uppgifter som lämnas ut.

Energimyndigheten får inte lämna ut sekretessbelagda uppgifter som myndigheten fått
av en myndighet i en annan stat eller ett internationellt organ, om inte den myndighet som
gett uppgifterna har gett sitt uttryckliga samtycke till att uppgifterna lämnas ut. Uppgifter-
na får endast användas för skötsel av de uppgifter som avses i denna lag eller för de ända-
mål som samtycket getts för.
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Denna lag träder i kraft den 9 maj 2018.
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