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Asia 

Päätös Energiaviraston hallinnoimien unionin rekisterissä olevien päästöoikeustilien 

vuoden 2023 tilisiirtoviiveen laskemisen keskeyttämisestä ja yleisistä vapaapäi-

vistä, joita ei pidetä työpäivinä vuonna 2023 rekisteriasetuksen soveltamiseksi.  

Ratkaisu 

Seuraavia yleisiä vapaapäiviä ei pidetä komission delegoidun asetuksen EU 

2019/1122 (jäljempänä rekisteriasetus) 3 artiklan 11 kohdan mukaisina työpäivinä 

vuonna 2023:  

 

- loppiainen 6.1. 

- pitkäperjantai 7.4.  

- toinen pääsiäispäivä 10.4. 

- vapunpäivä 1.5. 

- helatorstai 18.5. 

- juhannusaatto 23.6. 

- itsenäisyyspäivä 6.12. 

- joulupäivä 25.12. 

- tapaninpäivä 26.12. 

 
Komission asetuksen EU N:o 389/2013 (jäljempänä vanha rekisteriasetus) 39 ar-

tiklan 3 kohdan mukainen 26 tunnin viive Kioton yksiköiden siirtotapahtuman käyn-

nistämisen ja loppuun saattamisen välillä keskeytetään Energiaviraston hallin-

noimien unionin rekisterissä olevien päästöoikeustilien osalta yllä mainittuina ylei-

sinä vapaapäivinä. 
 

  

Perustelut 

Päästöoikeuksien siirto 

Rekisteriasetuksen 35 artiklan 2 kohdan mukaan päästöoikeuksien siirrot luotetta-

vien tilien luetteloon merkityille tileille toteutuvat välittömästi, jos ne käynnistetään 

työpäivänä kello 10.00–16.00 Keski-Euroopan aikaa. Muuna aikana käynnistetty 

siirto luotettavien tilien luetteloon merkityille tileille toteutuu samana työpäivänä 

klo 10.00 Keski-Euroopan aikaa, jos se käynnistetään ennen klo 10.00 Keski-Eu-

roopan aikaa, tai seuraavana työpäivänä klo 10.00 Keski-Euroopan aikaa, jos se 

käynnistetään myöhemmin kuin klo 16.00 Keski-Euroopan aikaa.  

 

Siirrot tileille, joita ei ole merkitty luotettavien tilien luetteloon, jotka käynnistetään 

työpäivänä ennen klo 12.00 Keski-Euroopan aikaa, toteutuvat seuraavana työpäi-

vänä klo 12.00 Keski-Euroopan aikaa. Siirrot, jotka käynnistetään työpäivänä myö-

hemmin kuin klo 12.00 Keski-Euroopan aikaa, toteutuvat klo 12.00 Keski-Euroopan 

aikaa käynnistämispäivää seuraavana toisena työpäivänä. 

 

Rekisteriasetuksen 3 artiklan 11 kohdan mukaan työpäivällä tarkoitetaan kaikkia 

kalenterivuoden päiviä maanantaista perjantaihin. Rekisteriasetuksen 35 artiklan 8 

kohdan mukaan jäsenvaltiot voivat päättää, että tietyn vuoden yleisiä vapaapäiviä 

ei pidetä työpäivinä rekisteriasetuksen soveltamiseksi kyseisessä jäsenvaltiossa. 
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Päätöksessä on mainittava kyseiset päivät, ja se on julkaistava kyseistä vuotta 

edeltävän vuoden joulukuun 1 päivään mennessä.  

 

Tämän päätöksen ratkaisuosiossa mainittuja päiviä ei pidetä työpäivinä rekisteri-

asetuksen mukaisessa mielessä. Tästä seuraa, että ratkaisuosiossa mainittuna ylei-

senä vapaapäivänä käynnistetty siirto luotettavien tilien luetteloon merkitylle tilille 

toteutuu seuraavana työpäivänä (ma-pe) klo 10 Keski-Euroopan aikaan. Jos siirto 

aloitetaan yleisenä vapaapäivänä tilille, jota ei ole merkitty luotettavien tilien luet-

teloon, toteutuu se yleistä vapaapäivää seuraavana toisena työpäivänä klo 12 

Keski-Euroopan aikaan.  

 

Kioton yksiköiden siirto 

Kioton yksiköiden siirtoon sovelletaan vanhaa rekisteriasetusta. Kioton yksiköitä ei 

ole voinut enää 1.5.2021 lukien siirtää EU-tilien välillä, mutta niitä voi siirtää EU-

tileiltä Kioto-tileille ja Kioto-tilien välillä. Vanhan rekisteriasetuksen 39 artiklan 2 

kohdan mukaan Kioton yksiköiden siirto luotettavien tilien luettelossa olevalle tilille 

unionin rekisterissä käynnistyy välittömästi, jos se vahvistetaan maanantain ja per-

jantain välisenä aikana kello 10.00 - 16.00 Keski-Euroopan aikaa. Muina aikoina 

vahvistettu siirto käynnistyy seuraavana arkipäivänä maanantaista perjantaihin 

kello 10.00 Keski-Euroopan aikaa. Siirrot eivät kuitenkaan käynnisty yleisinä va-

paapäivinä niissä jäsenvaltioissa, jotka päättävät keskeyttää viiveen saman artiklan 

3 kohdan mukaan.  

 

Lukuun ottamatta yllä mainittuja siirtoja kaupankäyntitililtä kyseisen kaupankäyn-

titilin luotettavien tilien luettelossa olevalle tilille, sovelletaan vanhan rekisteriase-

tuksen 39 artiklan 3 kohdan mukaan 26 tunnin viivettä Kioto-yksiköiden siirron 

käynnistämisen ja sen välillä, että tilinedustaja saa ilmoituksen siirron loppuun 

saattamisesta vanhan rekisteriasetuksen 104 artiklan mukaisesti. Viive keskeyte-

tään klo 00.00 ja 24.00 väliseksi ajaksi Keski-Euroopan aikaa lauantaisin ja sun-

nuntaisin.  

 

Vanhan rekisteriasetuksen 39 artiklan 3 kohdan mukaan jäsenvaltiot voivat päät-

tää, että Kioto-yksiköiden tilisiirtoviiveen laskeminen keskeytetään klo 00.00 ja 

24.00 väliseksi ajaksi Keski-Euroopan aikaa tietyn vuoden yleisinä vapaapäivinä, 

mikäli ne julkaisevat asiaa koskevan päätöksen edellisen vuoden 1 päivään joulu-

kuuta mennessä. Tämän päätöksen mukaisesti tilisiirtoviiveen laskeminen keskey-

tetään ratkaisuosassa kerrottujen yleisten vapaapäivien ajaksi Energiaviraston hal-

linnoimilla unionin rekisterin päästöoikeustileillä. Tällöin tilisiirtoviive käytännössä 

pidentyy tilisiirtoviiveen keskeytystä vastaavan pituiseksi ajaksi. 

 

Vilpillisten tilisiirtojen päivystys 

Rekisteriasetuksen 35 artiklan 5 kohdan mukaan valtuutettu edustaja voi panna 

vireille muun kuin välittömästi toteutuvan tapahtuman keskeytyksen viimeistään 

kaksi tuntia ennen sen toteutumista. Käytännössä tapahtuman keskeytys tulee 

pannan vireille viimeistään klo 10 Keski-Euroopan aikaa sinä työpäivänä, jona tili-

siirron tulisi toteutua. 
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Rekisteriasetuksen 35 artiklan 6 kohdan mukaan, jos tilin edustaja tai tilinomistaja 

epäilee, että muulle kuin luotettavien tilien luettelossa olevalle tilille käynnistetty 

siirto käynnistettiin vilpillisessä mielessä, voi tilin edustaja tai tilinomistaja pyytää 

kansallista valvojaa tai tarvittaessa keskusvalvojaa keskeyttämään siirron tämän 

puolesta. Pyyntö tulee esittää viimeistään kaksi tuntia ennen siirron toteutumista.  

 

Vanhan rekisteriasetuksen 39 artiklan 4 kohdan mukaan tilin edustaja voi viimeis-

tään kaksi tuntia ennen Kioto-yksikön tilisiirtoviiveen päättymistä pyytää kansal-

lista rekisterinvalvojaa peruuttamaan siirron puolestaan ennen kuin tilinedustaja 

saa ilmoituksen siirron loppuun saattamisesta vanhan rekisteriasetuksen 104 artik-

lan mukaan, mikäli tilin edustaja epäilee siirron käynnistyneen vilpillisesti.  

 

Energiavirasto toimii Suomessa rekisteriasetuksen mukaisena kansallisena valvo-

jana. Jotta tilinedustajan olisi mahdollista pyytää vilpillisesti käynnistetyksi epäile-

mänsä tilisiirron keskeytystä ennen rekisteriasetuksen 35 artiklan 3 kohdan ja van-

han rekisteriasetuksen 39 artiklan 3 kohdan mukaisten viiveiden päättymistä, päi-

vystää Energiavirasto tämän varalta maanantaista perjantaihin Suomen aikaan klo 

10.00 ja 17.00 välisenä aikana. Muille kuin luotettavien tilien luettelossa oleville 

tileille käynnistetyt siirrot eivät toteudu yleisinä vapaapäivinä. Tästä syystä Ener-

giavirasto ei myöskään päivystä yleisinä vapaapäivinä vilpillisesti käynnistetyksi 

epäiltyjen tilisiirtojen varalta.  

 

 

Sovelletut säännökset 

Komission delegoitu asetus (EU) 2019/1122 35 artikla 

 

Komission asetus (EU) 389/2013 39 artikla 

 

Muutoksenhaku 

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta. Päätös ei sisällä oikeudenkäynnistä hal-

lintoasioissa (808/2019) 6 §:ssä tarkoitettua ratkaisua, josta voisi valittaa hallinto-

lainkäyttölain mukaisessa järjestyksessä. 

Lisätiedot  

Tarvittaessa lisätietoja voi pyytää puhelimitse tai sähköpostitse. 

 

                   Yhteystiedot: 

          Johanna Pakkala 

                   Puh. 029 5050 026 

                   johanna.pakkala@energiavirasto.fi tai rekisteri@energiavirasto.fi 
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