Anvisning för nya användare av unionsregistret –
EU Login-konto, registrering och anslutning
EU Login-konto och registrering krävs innan en ny användare kan utses till kontoombud
Innan en ny person kan utses till behörigt ombud, extra behörigt ombud eller betraktare för ett depåkonto måste
han eller hon registrera sig i unionsregistret, dvs. gå igenom följande punkter:
1.
2.
3.

Skapa ett EU Login-konto (förbigås om personen redan har ett EU Login-konto) → se anvisningar på s. 2/5
Koppla ett mobiltelefonnummer till EU Login-kontot (förbigås om ett nummer redan har lagts till) → se
anvisningar på s. 3/5
Fyll i personuppgifter i unionsregistret (registrering) → se anvisningar på s. 4/5

När personen har utfört de ovannämnda åtgärderna får han eller hon ett individuellt URID-nummer för
unionsregistret. URID-numret behövs när en ansökan om kontoombud görs. Ansökan kan handla om att man vill
öppna ett nytt konto eller utse ett ombud för ett befintligt konto. Den nya användaren måste själv uppge sitt URIDnummer för den som gör ansökan.

Anslutning efter att personen har godkänts som kontoombud
När den nationella administratören (Energimyndigheten) har godkänt kontoombudet skickas en behörighetsnyckel
till användaren via SMS. Ombudet ska ansluta sig till unionsregistret enligt anvisningarna i följande punkt:
4.

Aktivera behörighetsnyckeln (anslutning) → se anvisningar på s. 5/5

Efter anslutningen kan användaren se sina konton i unionsregistret och använda registret. Innan dess har
användaren inte behörighet till registret.

Om den som ska utses till kontoombud inte är en ny användare
Om en person som redan är användare av unionsregistret (ombud för ett konto) utses till kontoombud har han
eller hon redan registrerat sig och anslutit sig. En sådan person behöver inte vidta de åtgärder som nämns i denna
anvisning. Då räcker det att han eller hon uppger sitt URID-nummer för den som gör ansökan.

Ytterligare information från Energimyndigheten
tel. 029 5050 100 (mån-fre kl. 12-14)
e-post: rekisteri(at)energiavirasto.fi

1. Skapa ett EU Login-konto

Inledning

Liksom andra system som administreras av Europeiska kommissionen kräver användningen
av unionsregistret ett autentiserat EU Login-konto.
Nedan beskrivs hur du skapar ett konto i Europeiska kommissionens autentiseringssystem
EU Login.
Obs! Om du redan har ett EU Login-konto behöver ett nytt inte skapas. Då kan du hoppa
över denna punkt.

Gör så här för att skapa ett eget EU Login-konto:
Beskrivning

Steg
1

2
3

Åtgärd

Gå till unionsregistret
https://unionregistry.ec.europa.eu/euregistry/FI/index.xhtml
Välj länken Ny användare.
Anslutningssidan öppnas.
Klicka på knappen Skapa ett ECAS-konto för att
komma till EU Login-sidan.

4

EU Login-registreringssidan öppnas.
Fyll i ansökningsformuläret och klicka sedan på
knappen Skapa konto för att skicka formuläret.

5

Autentiseringssystemet skickar ett epostmeddelande till dig med ditt användarnamn
och en länk som skapar lösenordet.
Klicka på länken för att skapa ditt lösenord.
Fyll i EU Login-formuläret och klicka på Skicka.

6

Sidavsnitt

E-post
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2. Koppla ett mobiltelefonnummer till EU Login-kontot

Inledning

När du loggar in i systemet eller utför en transaktion i registret behöver du en
bekräftelsekod som används för autentisering. bekräftelsekod en skickas till dig via SMS.
Därför behövs också ett eller flera mobiltelefonnummer för autentisering.
Obs! Om du redan har ett EU Login-konto och dess kontouppgifter innehåller ett
mobiltelefonnummer kan du hoppa över denna punkt.

Beskrivning

Gör så här för att spara ditt mobiltelefonnummer i EU Login kontouppgifter:
Steg
1
2

Åtgärd
Logga in i EU Login-systemet
https://webgate.ec.europa.eu/cas
Välj kugghjul från övre högra hörnet.

3
4

Välj Mitt konto.
Välj Ändra mina mobiltelefonnummer.

5

Välj Lägg till mobiltelefonnummer.

6
7
8

Ange ditt mobiltelefonnummer med landskod.
Bekräfta genom att välja Lägg till.
Du får ett SMS som innehåller bekräftelsekoden.
Skriv in bekräftelsekoden och klicka på Verkställ.

Sidavsnitt

t.ex. +358501234567

Systemet meddelar att mobiltelefonnumret har lagts till.
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3. Fyll i personuppgifter i unionsregistret (registrering)

Inledning

När du har skapat ett EU Login-konto måste du ansöka om behörighet till registret.
Observera att du måste registrera dig för varje register (medlemsstat) som du vill använda.
Du får olika URID-nummer för alla register där du är registrerad.
Du kan inte utses till kontoombud förrän du har registrerat dig i unionsregistret.

Beskrivning

Gör så här för att registrera dig i unionsregistret:
Steg
Åtgärd
Sidavsnitt
1
Gå till unionsregistret
https://unionregistry.ec.europa.eu/euregistry/FI/index.xhtml
2
Välj länken Logga in.
3

Välj Fyll i dina personuppgifter i menyn till vänster.

4

Fyll i registreringsformuläret.
Obs! Ange samma uppgifter som i den bestyrkta kopian av
identitetsbeviset som du skickar till den nationella
administratören1.

5
6

Fortsätt genom att välja Nästa.
Ett sammandrag av din ansökan visas på skärmen. Kontrollera
uppgifterna.
Om…
Gör så här:
…uppgifterna är
Bekräfta registreringen
korrekta.
genom att klicka på Skicka.
…uppgifterna inte är
Klicka på Tillbaka och
korrekta.
fortsätt med steg 2.

7

Systemet meddelar att din ansökan behandlas.
URID-numret (i formatet FI123456789012) som du har fått av systemet anges i
meddelandet. Kom ihåg ditt URID-nummer. Utan numret kan du inte utses till
kontoombud.

Länken Fyll i dina personuppgifter har försvunnit och ersatts med länken Skriv
in din behörighetsnyckel.

1

Se ytterligare information i kraven på innehavare av depåkonto och kontoombud. Finska medborgare behöver i
princip inte skicka en kopia av identitetsbeviset.

Sida 4/5

4. Aktivera behörighetsnyckeln (anslutning)

Inledning

När du har registrerat dig och blivit godkänd som kontoombud bekräftas din anslutning till
registret av den nationella administratören (Energimyndigheten), som skickar en
behörighetsnyckel till dig via SMS.
Du måste slutföra aktiveringen av användarkontot genom att ange behörighetsnyckeln, som
har formatet OD8U-OIGY-RXE9-02OI-DPMQ.
Du kan börja använda registret när du har matat in behörighetsnyckeln.

Beskrivning

Gör så här för att ansluta dig till unionsregistret:
Steg
Åtgärd
Sidavsnitt
1
Gå till unionsregistret
https://unionregistry.ec.europa.eu/euregistry/FI/index.xhtml
2

Välj länken Logga in.

3

Välj Skriv in din behörighetsnyckel.
Sidan för inmatning av nyckeln öppnas.

4

Mata in behörighetsnyckeln som du fått från den
nationella administratören.
Bekräfta genom att klicka på Skicka.
Ditt användarkonto har bekräftats.

5

Nu kan du använda unionsregistret i den omfattning som behörigheten
medger.
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