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Dnro 1392/002/2020

Föreskrift
om tidsfrister som ska iakttas vid hänförandet av använda ursprungsgarantier till ett visst kalenderår samt vid lämnande av uppgifter om hänförandet till Energimyndigheten
Utfärdad i Helsingfors den 26 juli 2020.
________________
Energimyndigheten har med stöd av 11 d § 3 mom. i lagen om certifiering och angivande av elens
ursprung (1129/2003, ändrad 445/2013), föreskrivit följande:
1§
Tillämpningsområde
Denna föreskrift tillämpas på underrättande av den registeransvarige om användningen av en ursprungsgaranti enligt 3 a § 1 mom. i lagen om certifiering och angivande av elens ursprung samt på
lämnande av uppgifter till Energimyndigheten såsom avses i 11 d § 3 mom. i nämnda lag.
2§
Tidsfrist för återkallande av ursprungsgarantier
Skyldigheten att certifiera ursprunget för el som angetts vara producerad från förnybara energikällor såsom avses i 11 § i lagen ska fullgöras genom att återkalla de ursprungsgarantier som hänför sig
till kalenderåret som företräder det pågående året senast den 31 mars under det pågående året. Återkallningen ska göras i det register som förs av den registeransvarige.
3§
Tidsfrist för uppgifter som gäller hänförandet
Den registeransvarige ska årligen meddela Energimyndigheten om antalet ursprungsgarantier som
beviljats i ursprungsgarantiregistret från och med den 1 april året före det pågående året till och med
den 31 mars det pågående året. Meddelandet ska lämnas in senast den 15 april under det pågående
året.
Den registeransvarige ska årligen meddela Energimyndigheten antalet ursprungsgarantier som
hänför sig till kalenderåret före det pågående året och som återkallats från och med den 1 januari året
före det pågående året till och med den 31 mars det pågående året. Meddelandet ska lämnas in senast
den 15 april under det pågående året.
Den registeransvarige ska meddela Energimyndigheten om antalet annullerade ursprungsgarantier
samt antalet från Finland exporterade och importerade ursprungsgarantier i ursprungsgarantiregistret
årligen från och med den 1 april året före det pågående året till och med den 31 mars det pågående
året. Meddelandet ska lämnas in senast den 15 april under det pågående året.
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4§
Ikraftträdande
Denna föreskrift träder i kraft den 1 juli 2020 och gäller tills vidare.
Denna föreskrift häver den 19 december 2013 av Energimyndigheten utgivna föreskriften om tidsfrister som ska följas vid hänförande av använda ursprungsgarantier till ett visst kalenderår samt vid
lämnande av information gällande hänförande till Energimyndigheten.
5§
Delfående och publicering
Denna föreskrift har publicerats i Energimyndighetens föreskriftssamling och den kan fås hos
Energimyndigheten:
Adress
Telefon
Webbplats

Fågelviksgränden 2 A, 00530 HELSINGFORS
029 505 0000
http://www.energiavirasto.fi/

Helsingfors den 26 juli 2020

Överdirektör

Simo Nurmi

Direktör

Pekka Ripatti

