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beslutade den 31 oktober 2016.
Statens energimyndighet föreskriver följande med stöd av 34 § förordningen
(2004:1205) om handel med utsläppsrätter.
Denna författning genomför reglerna i kommissionens förordning (EU) nr
389/2013 av den 2 maj 2013 om upprättande av ett unionsregister i enlighet
med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG och Europaparla
mentets och rådets beslut nr 280/2004/EG och nr 406/2009/EG samt om upp
hävande av kommissionens förordningar (EU) nr 920/2010 och (EU) nr 1193/
2011.

Inledande bestämmelser och definitioner
1 § I dessa föreskrifter finns bestämmelser om
– ansökan om öppnande av konto i unionsregistret,
– ansökan om behöriga ombud,
– avgifter,
– avslutande av konto,
– språk.
2 § Termer och begrepp som inte definieras särskilt i dessa föreskrifter an
vänds i samma betydelse som i lagen (2004:1199) om handel med utsläpps
rätter samt förordningen (2004:1205) om handel med utsläppsrätter. I dessa
föreskrifter avses med:
dag: en kalenderdag,
persondepåkonto: konton i EU:s utsläppshandelssystem och konton i det
svenska registret under Kyotoprotokollet.
3 § Om inte annat sägs avser begreppet konto följande:
– verksamhetsutövardepåkonto,
– persondepåkonto,
– handelskonto,
– externt handelsplattformskonto,
– luftfartygsoperatörskonto,
– kontrollörskonto och
– mottagandekonto för auktionerade utsläppsrätter.

1

STEMFS
2016:4

Ansökan om öppnande av konto i unionsregistret
4 § Ansökan om öppnande av konto görs genom unionsregistret och ska
kompletteras med dokumentation i pappersform till Statens energimyndighet.
Ansökan ska vara undertecknad av behörig firmatecknare för kontoinnehava
ren eller behörigt ombud.
5 § En ansökan om öppnande av konto kan också göras på en utskriven
blankett i den form som Statens energimyndighet tillhandahåller. Ansökan
ska vara undertecknad av behörig firmatecknare för kontoinnehavaren eller
behörigt ombud och lämnas in till Statens energimyndighet.
6 § En förutsättning för att ansökan om öppnande av konto ska beviljas är
att sökanden godkänner de användarvillkor som Statens energimyndighet till
handahåller tillsammans med ansökningshandlingarna.
Användarvillkoren kan godkännas av behörig firmatecknare för kontoinne
havare eller behörigt ombud genom elektronisk signering och överföring,
eller genom undertecknande av en utskriven blankett i den form som Statens
energimyndighet tillhandahåller.
7 § Om en ansökan om öppnande av konto är ofullständig ska sökande efter
föreläggande från Statens energimyndighet inge kompletterande information
inom 20 dagar.
Om kompletterande uppgifter inte kommit in till Statens energimyndighet
inom 20 dagar från föreläggandet kommer ansökan om öppnande av konto
avslås.

Ansökan om behöriga ombud
8 § Ansökan om behörighet till unionsregistret görs genom unionsregistret.
Ansökan ska kompletteras med dokumentation i pappersform som lämnas in
till Statens energimyndighet.
9 § Samtliga personer som ska ha tillgång till konton i unionsregistret ska
anmälas till Statens energimyndighet som behöriga ombud.
10 § En förutsättning för att bli godkänd som behörigt ombud är att om
budet godkänner de användarvillkor som Statens energimyndighet tillhanda
håller.
Användarvillkoren kan godkännas av behörig firmatecknare för kontoinne
havare eller behörigt ombud genom elektronisk signering och överföring,
eller genom undertecknande av en utskriven blankett i den form som Statens
energimyndighet tillhandahåller.
11 § Fullmakt ska finnas för samtliga personer som ska ha tillgång till
konton i unionsregistret och som inte är firmatecknare för kontoinnehavaren.
Fullmakt ska lämnas in till Statens energimyndighet i pappersform under
tecknad av behörig firmatecknare för kontoinnehavaren i original eller kopia
certifierad av Notarius Publicus. Statens energimyndighet tillhandahåller mall
för fullmakt på sin webbplats.
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12 § En kontoinnehavares begäran om en åtgärd i registret görs genom
unionsregistret.
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Avgifter
13 § Ansökningsavgiften ska betalas senast 14 dagar från det att ansökan
om öppnande av konto kommit in till Statens energimyndighet.
14 § Årsavgiften för innehav av persondepåkonto, handelskonto eller
externt handelsplattformskonto ska betalas i förskott senast den 31 december
enligt anvisningar på Statens energimyndighets webbplats.

Avslutande av konto
15 § Anmälan om avslutande av ett konto ska göras genom unionsregistret.

Språk
16 § Alla dokument som lämnas in till Statens energimyndighet av konto
innehavare eller behöriga ombud ska vara på svenska eller engelska. Om
originalspråket är ett annat ska dokumentet lämnas in tillsammans med en
auktoriserad översättning till svenska eller engelska.

Ikraftträdandebestämmelser
Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2017 och samtidigt upphör
Statens energimyndighets föreskrifter 2012:1 om register för utsläppsrätter att
gälla.
På Statens energimyndighets vägnar
Erik Brandsma
Maria Johansson
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