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L a g

666/2012

om ändring av 12 och 113 § i kommunikationsmarknadslagen

Utfärdad i Helsingfors den 30 november 2012

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i kommunikationsmarknadslagen (393/2003) 12 § 4 mom. och 113 §, sådana de

lyder, 12 § 4 mom. i lag 463/2009 och 113 § i lag 363/2011, som följer:

12 §

Återkallande och överföring av koncession

— — — — — — — — — — — — —
Koncessionshavaren kan begära förhands-

beslut om återkallande av koncessionen en-
ligt 3 mom. Koncessionsmyndigheten ska
meddela ett beslut inom två månader från det
att ansökan anlände till myndigheten. Om
förändringen i det bestämmande inflytandet
beror på ett företagsförvärv som enligt kon-
kurrenslagen (948/2011) ska meddelas till
Konkurrens- och konsumentverket eller en-
ligt rådets förordning (EG) nr 139/2004 om
kontroll av företagskoncentrationer (″EG:s
koncentrationsförordning″) till kommissio-
nen, ska koncessionsmyndigheten meddela
ett beslut senast inom två månader från den
dag då företagsförvärvsärendet har avgjorts
genom ett beslut som vunnit laga kraft.
— — — — — — — — — — — — —

113 §

Utlämnande av sekretessbelagda handlingar
till Konkurrens- och konsumentverket och

konsumentombudsmannen

Utöver vad som föreskrivs i lagen om of-
fentlighet i myndigheternas verksamhet
(621/1999) har kommunikationsministeriet
och Kommunikationsverket rätt att till Kon-
kurrens- och konsumentverket och konsu-
mentombudsmannen lämna ut sekretessbe-
lagda handlingar som de har tagit emot eller
upprättat i samband med fullgörandet av upp-
gifterna enligt denna lag, om detta är nödvän-
digt för att Konkurrens- och konsumentver-
ket eller konsumentombudsmannen ska
kunna sköta sina uppgifter.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.
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