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Asia
Päätös tilisiirtoviiveen laskemisen keskeyttämisestä Energiaviraston hallinnoimilla
päästöoikeustileillä unionin rekisterissä vuoden 2020 yleisinä vapaapäivinä.

Ratkaisu
Komission asetuksen EU N:o 389/2013 (jäljempänä rekisteriasetus) 39 artiklan 3
kohdan mukainen viive yksiköiden siirtotapahtuman käynnistämisen ja loppuun
saattamisen välillä keskeytetään Energiaviraston hallinnoimien unionin rekisterissä
olevien päästöoikeustilien osalta seuraavina yleisinä vapaapäivinä vuonna 2020:
1.1., 6.1., 10.4., 13.4., 1.5., 21.5., 19.6., 24.12., 25.12. Siirtoviiveen keskeyttäminen ei koske yksiköiden siirtoa kaupankäyntitileiltä kyseisen kaupankäyntitilin
luotettavien tilien luettelossa olevalle tilille.
Mainittuina vapaapäivinä vahvistetut päästöoikeuksien ja Kioto-yksiköiden siirrot
käynnistyvät seuraavana arkipäivänä kello 10.00 Keski-Euroopan aikaa.

Perustelut
Rekisteriasetuksen 39 artiklan 2 kohdan mukaan päästöoikeuksien ja Kioto-yksiköiden siirto unionin rekisterissä käynnistyy välittömästi, jos se vahvistetaan maanantain ja perjantain välisenä aikana kello 10.00 - 16.00 Keski-Euroopan aikaa,
lukuun ottamatta yleisiä vapaapäiviä niissä jäsenvaltioissa, jotka päättävät keskeyttää viiveen saman artiklan 3 kohdan mukaan. Muina aikoina vahvistettu siirto
käynnistyy seuraavana arkipäivänä maanantaista perjantaihin kello 10.00 KeskiEuroopan aikaa.
Lukuun ottamatta siirtoja kaupankäyntitililtä kyseisen kaupankäyntitilintilin luotettavien tilien luettelossa olevalle tilille, unionin rekisterissä sovelletaan 39 artiklan 3
kohdan mukaan 26 tunnin viivettä siirron käynnistämisen ja sen välillä, että tilinedustaja saa ilmoituksen siirron loppuun saattamisesta rekisteriasetuksen 104 artiklan mukaisesti. Viive keskeytetään klo 00.00 ja 24.00 väliseksi ajaksi Keski-Euroopan aikaa lauantaisin ja sunnuntaisin.
Rekisteriasetuksen 39 artiklan 3 kohdan mukaan jäsenvaltiot voivat päättää, että
tilisiirtoviiveen laskeminen keskeytetään klo 00.00 ja 24.00 väliseksi ajaksi KeskiEuroopan aikaa tietyn vuoden yleisinä vapaapäivinä, mikäli ne julkaisevat asiaa
koskevan päätöksen edellisen vuoden 1 päivään joulukuuta mennessä. Tämän päätöksen mukaisesti tilisiirtoviiveen laskeminen keskeytetään ratkaisuosassa kerrottujen yleisten vapaapäivien ajaksi Energiaviraston hallinnoimilla unionin rekisterin
päästöoikeustileillä. Tällöin tilisiirtoviive käytännössä pidentyy tilisiirtoviiveen keskeytystä vastaavan pituiseksi ajaksi.
Rekisteriasetuksen 39 artiklan 4 kohdan mukaan tilin edustaja voi viimeistään kaksi
tuntia ennen tilisiirtoviiveen päättymistä pyytää kansallista rekisterinvalvojaa peruuttamaan siirron puolestaan ennen kuin tilinedustaja saa ilmoituksen siirron loppuun saattamisesta rekisteriasetuksen 104 artiklan mukaan, mikäli tilin edustaja
epäilee siirron käynnistyneen vilpillisesti.
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Energiavirasto toimii Suomessa rekisteriasetuksen mukaisena kansallisena valvojana. Jotta tilin edustajan olisi mahdollista pyytää vilpillisesti käynnistetyksi epäilemänsä tilisiirron keskeytystä ennen 26 tunnin viiveen päättymistä, päivystää Energiavirasto tämän varalta arkisin klo 11.00 ja 17.00 välisenä aikana. Tilisiirtoviiveen
keskeytyksen aikana yksiköiden siirtojen viive pitkittyy siirtoviiveen keskeytystä
vastaavaksi ajaksi ja siirtoviiveen laskenta jatkuu keskeytystä seuraavana arkipäivänä klo 10:00 Keski-Euroopan aikaa, joten Energiavirasto ei viiveen keskeytyksen
aikana päivystä vilpillisesti käynnistetyksi epäiltyjen tilisiirtojen varalta.

Sovelletut säännökset
Komission asetus (EU) N:o 389/2013 39 artikla

Muutoksenhaku
Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta. Päätös ei sisällä hallintolainkäyttölain
(586/1996) 5 §:ssä tarkoitettua ratkaisua, josta voisi valittaa hallintolainkäyttölain
mukaisessa järjestyksessä.
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