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Laki
sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain 27 ja 28 §:n muuttami-

sesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain (590/2013) 27 §

sekä 28 §:n otsikko, 1 momentin johdantokappale ja 1 kohta sekä 2 ja 3 momentti seuraa-
vasti:

27 §

Viranomaisten valvontayhteistyö

Energiavirastolla on oikeus toimivaltaansa kuuluvissa asioissa tehdä valvontayhteis-
työtä Finanssivalvonnan, Kilpailu- ja kuluttajaviraston, Viestintäviraston, kuluttaja-asia-
miehen, energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston, toisen ETA-valtion sään-
telyviranomaisen ja Euroopan komission kanssa sekä antaa pyynnöstä virka-apua näiden
suorittaessa sähkö- tai maakaasualan yritykseen liittyvää valvonta- tai tarkastustehtävää.

28 §

Energiaviraston oikeus luovuttaa tietoja toiselle viranomaiselle

Sen lisäksi, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999)
säädetään, Energiavirastolla on oikeus luovuttaa salassapitosäännösten estämättä tietoja:

1) Finanssivalvonnalle, Kilpailu- ja kuluttajavirastolle ja kuluttaja-asiamiehelle niiden
tehtävien hoitamista varten sekä Viestintävirastolle, jos se on välttämätöntä tietoturvalli-
suuteen liittyvien tehtävien hoitamiseksi;

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Energiavirastolla on oikeus luovuttaa vain sellaisia tietoja, jotka ovat tarpeen

asianomaisen viranomaisen tehtävien suorittamiseksi, ja jos tietoja luovutetaan ulkomaan
viranomaiselle tai kansainväliselle toimielimelle, edellyttäen, että niitä koskee kyseisten
tietojen osalta vastaava salassapitovelvollisuus kuin Energiavirastoa.

Energiavirasto ei saa luovuttaa toisen valtion viranomaiselta tai kansainväliseltä toimi-
elimeltä saatuja salassa pidettäviä tietoja edelleen, ellei tiedon antanut viranomainen ole
antanut siihen nimenomaista suostumusta. Näitä tietoja voidaan käyttää ainoastaan tämän
lain mukaisten tehtävien hoitamiseen tai niihin tarkoituksiin, joita varten suostumus on an-
nettu.

————
Tämä laki tulee voimaan 9 päivänä toukokuuta 2018.
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