Kansallista Kioton pöytäkirjan rekisterijärjestelmää
koskeva hakemus

Henkilön päästöoikeustilin avaaminen (täyttäkää vain kohdat 1, 2, 4, 6
ja 7)
Edustajien lisääminen päästöoikeustilille (täyttäkää vain kohdat 1, 3, 4 ja 7)
Edustajien poistaminen päästöoikeustililtä (täyttäkää vain kohdat 1, 3, 5 ja 7)
Päästöoikeustilin sulkeminen (täyttäkää vain kohdat 1, 3 ja 7)

Täyttäkää pyydetyistä kohdista kaikki tiedot.

Tilinomistajan ja tilille nimettävien edustajien tulee täyttää niille asetetut vaatimukset (ks.
https://energiavirasto.fi/paastokaupparekisteri -> Ohjeet ja lomakkeet -> Päästöoikeustilien omistajia
ja edustajia koskevat vaatimukset). Energiavirasto tarkistaa vaatimusten täyttymisen mahdollisimman
pitkälle sähköisistä järjestelmistä, mutta tiettyjen vaatimusten osalta tilinomistajan tulee itse toimittaa
erillinen asiakirja tämän lomakkeen liitteeksi.
Energiavirasto kerää, käsittelee ja säilyttää hakemuksiin liittyviä henkilötietoja. Käsiteltäviä henkilötietoja voivat
olla mm. henkilön nimi, syntymäaika- ja paikka, yhteystiedot, henkilötunnus, henkilötunnisteen kuten passin tai
henkilökortin numero, henkilötunnisteen voimassaoloaika sekä tieto rikosrekisteristä.
Henkilötiedot kerätään henkilöiltä itseltään, tilinomistajilta ja osin myös muista viranomaislähteistä kuten Digi- ja
väestötietovirastosta ja Oikeusrekisterikeskukselta. Tiedot hävitetään viiden vuoden kuluttua tilin sulkemisesta tai
siitä, kun tilinedustaja on poistettu tililtä. Rikosrekisteritiedot hävitetään välittömästi tarkistamisen jälkeen.
Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä saa Energiaviraston verkkosivuilta: https://energiavirasto.fi/tietosuoja ja
erityisesti sieltä löytyvästä REKA-asiointijärjestelmää koskevasta selosteesta.
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1. Tilinomistajan tiedot
Nimi
Maa
Postitoimipaikka
Postinumero
Osoite
Puhelinnumero I
Puhelinnumero II
Sähköpostiosoite
Jos tilinomistaja on organisaatio:
Rekisteröintitunnus (esim. Y-tunnus)

2. Päästöoikeustilille annettava nimi
Tilin nimi

3. Päästöoikeustilin numero
Merkitkää tilinumero täydellisessä muodossaan
(esim. FI-120-1234-0-22).
Jos sama hakemus (esim. edustajan lisääminen)
koskee useaa tiliä, voidaan tähän luetella
useampi tilinumero.

2 (6)
4. Tilille lisättävän edustajan tiedot
Tilinomistajaa pyydetään huomioimaan, että nimeämällä henkilö valtuutetuksi edustajaksi, valtuutetaan henkilö toimimaan
itsenäisesti ilman tilinomistajan suostumusta unionin rekisterissä tiliä koskevissa asioissa. Tilinomistajaa pyydetään erityisesti
huomioimaan, että valtuutettu edustaja on oikeutettu poistamaan päästöoikeustililtä itsensä, toisen valtuutetun edustajan, muun
valtuutetun edustajan tai katselijan.
Muulla valtuutetulla edustajalla on oikeus hyväksyä valtuutetun edustajan käynnistämät tilisiirrot tilinomistajan puolesta. Muun
valtuutetun edustajan nimeäminen on vapaaehtoista, mutta kyseinen edustaja tarvitaan tilisiirtojen tekemiseksi silloin, kun
kaupankäyntitililtä siirretään yksiköitä muulle kuin luotettavien tilien luettelossa olevalle tilille. Jos päästöoikeustilillä on muita
valtuutettuja edustajia, tilisiirrot vaativat aina muun valtuutetun edustajan hyväksynnän toteutuakseen.
Katselijalla on vain katseluoikeudet tiliin. Katselijan nimeäminen on vapaaehtoista.
Jos päästöoikeustilille halutaan nimetä useampia edustajia, tämä sivu täytetään ja tulostetaan useaan kertaan. Tilillä tulee
olla vähintään 2 valtuutettua edustajaa. Valtuutettuja edustajia, muita valtuutettuja edustajia ja katselijoita voi olla yhteensä
enintään 20 / tili.
Jotta henkilö voidaan nimetä edustajaksi päästöoikeustilille, hänellä täytyy olla henkilökohtainen URID-tunnus (muotoa
FI123456789012) unionin rekisterissä. URID-tunnuksen saamiseksi uuden käyttäjän on ensin itse rekisteröidyttävä unionin
rekisteriin (ks. https://energiavirasto.fi/paastokaupparekisteri -> Ohjeet ja lomakkeet -> Ohje uudelle käyttäjälle). Vanhat
käyttäjät voivat tarkistaa oman URID-tunnuksensa kirjautumalla sisään unionin rekisteriin (tunnus näkyy vasemmassa
yläkulmassa).
Jos henkilö nimetään samalle tilille toiseen rooliin (esimerkiksi katselijasta muuksi valtuutetuksi edustajaksi), tulee
nimeämisen lisäksi tehdä hakemus vanhasta roolista poistamiseksi. Valitse tällöin tämän lomakkeen ensimmäiseltä sivulta
”Edustajien poistaminen päästöoikeustililtä”. Vastaavasti jos henkilö nimetään jonkun nykyisen edustajan tilalle, tulee vanhan
edustajan poistamisesta tehdä hakemus edellä mainitulla tavalla. Hakemukset voi tehdä samanaikaisesti tällä samalla
lomakkeella.

Valtuutettu edustaja
Lisättävän edustajan tyyppi

Muu valtuutettu edustaja
Katselija

Edustajaksi lisättävä henkilö asuu vakituisesti
Suomessa

Kyllä, edustajaksi nimettävän henkilön vakituinen
asuinpaikka on Suomessa.
Ei, edustajaksi nimettävän henkilön vakituinen
asuinpaikka ei ole Suomessa.

Etunimi
Sukunimi
Henkilötunnus
Henkilön URID-tunnus unionin rekisterissä
Maa
Postitoimipaikka
Postinumero
Osoite
Puhelinnumero I (matkapuhelin)
Puhelinnumero II
Sähköpostiosoite
Nimettävän henkilön allekirjoitus, jolla hän
hyväksyy itsensä nimeämisen edustajaksi sekä
tietojensa (rikosrekisteritiedot, henkilöllisyys, täysiikäisyys ja asuinpaikka) tarkastamisen
tilivaatimusten mukaisesti (ks.
https://energiavirasto.fi/paastokaupparekisteri
-> Ohjeet ja lomakkeet -> Päästöoikeustilien
omistajia ja edustajia koskevat vaatimukset)

Paikka

Allekirjoitus

Päivämäärä
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5. Tililtä poistettavien edustajien tiedot
Alle on varattu useampi kohta siltä varalta, että poistettavia edustajia on useampia. Mikäli haluatte poistaa tätä
enemmän edustajia, voitte tulostaa ja täyttää tämän sivun useampaan kertaan. Täyttäkää niin monta kohtaa,
kuin poistettavia edustajia on.
Hakemuksella tehtävä edustajien poistaminen on mahdollista tehdä myös tilille nimetyn valtuutetun
edustajan toimesta. Valtuutettu edustaja ei kuitenkaan voi lisätä edustajia tilille.

Valtuutettu edustaja
Poistettavan edustajan tyyppi

Muu valtuutettu edustaja
Katselija

Etunimi
Sukunimi
Syntymäaika
Henkilön URID-tunnus unionin rekisterissä

Valtuutettu edustaja
Poistettavan edustajan tyyppi

Muu valtuutettu edustaja
Katselija

Etunimi
Sukunimi
Syntymäaika
Henkilön URID-tunnus unionin rekisterissä

Valtuutettu edustaja
Poistettavan edustajan tyyppi

Muu valtuutettu edustaja
Katselija

Etunimi
Sukunimi
Syntymäaika
Henkilön URID-tunnus unionin rekisterissä
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6. Laskutustiedot
Tiedot verkkolaskua varten:
OVT-tunnus
Välittäjätunnus
Verkkolaskuosoite
Tiedot paperilaskua varten:
Paperilaskuosoite (mikäli eri kuin yhtiön virallinen osoite)
Tiedot koskien molempia:
Viite (valinnainen)
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7. Allekirjoitukset
Lomake palautetaan allekirjoitettuna (kohta a tai kohta b).
Lähtökohtaisesti tilinomistaja allekirjoittaa hakemuksen organisaation nimenkirjoitusoikeuden mukaisesti (kohta
a). Kohtaa b ei täytetä tässä tapauksessa. Mikäli kyseessä on valtuutetun edustajan suorittama edustajan
poistaminen, täytetään allekirjoituksissa vain kohta b.

a. Tilinomistajan allekirjoitukset
Allekirjoituksella tilinomistaja antaa suostumuksensa tässä lomakkeessa yksilöityyn toimenpiteeseen ja
vahvistaa, että pyynnössä nimitetyt päästöoikeustilin edustajat ovat oikeutettuja toimimaan tilinomistajan
puolesta päästöoikeustilillä edustajille pyynnössä esitetyssä tehtävässä Euroopan komission asetuksen
389/2013 mukaisesti sekä sitoutuu noudattamaan Energiaviraston kotisivuilta löytyviä rekisterin käyttöehtoja
(ks. https://energiavirasto.fi/paastokaupparekisteri -> Rekisterin käyttöehdot).

Paikka

Päivämäärä

Allekirjoitus

Nimenselvennys

Allekirjoitus

Nimenselvennys

Hakemus allekirjoitetaan sellaisten henkilöiden toimesta, joilla on yhtiöjärjestyksen tai vastaavien sääntöjen
mukaan oikeus edustaa hakijaa. Jos tilinomistaja on yksityinen henkilö, hän allekirjoittaa lomakkeen itse.

b. Valtuutetun edustajan allekirjoitus
Valtuutettu edustaja voi tehdä tällä lomakkeella ainoastaan valtuutetun edustajan, muun valtuutetun edustajan
tai katselijan poistamisen. Allekirjoituksella valtuutettu edustaja vahvistaa tässä lomakkeessa yksilöidyn
valtuutetun edustajan, muun valtuutetun edustajan tai katselijan poistamisen ja vahvistaa, että sillä on
tilinomistajan suostumus tehtävälle poistamiselle.

Paikka

Päivämäärä

Allekirjoitus

Nimenselvennys

Hakemuksen tehneen valtuutetun edustajan URID-tunnus
unionin rekisterissä
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Tämä lomake ja sen liitteet voidaan toimittaa Energiavirastoon seuraavilla tavoilla:
-

postitse (Energiavirasto, Lintulahdenkuja 2 A, 00530 Helsinki)
henkilökohtaisesti toimittamalla. Toimitusaika sovitaan etukäteen sähköpostitse
rekisteri@energiavirasto.fi tai puhelimitse arkisin klo 12:00-14:00 numerosta 029 5050 100.

Hakemuslomake ja lomake tilin avaamista pyytävän organisaation tosiasiallisesta edunsaajasta
voidaan toimittaa myös skannattuna sähköpostin liitteenä. Muut liitteet on toimitettava alkuperäisenä eikä niitä
voi siten toimittaa sähköisenä.
Lisätietoja: rekisteri@energiavirasto.fi, p. 029 5050 100 arkisin klo 12:00-14:00
Kaikki Energiaviraston yhteydenpito unionin rekisteriin liittyvissä asioissa tapahtuu ensisijaisesti valtuutettujen
edustajien välityksellä (sähköposti, puhelin).

