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om ändring av lagen om certifiering och angivande av elens ursprung

Utfärdad i Nådendal den 7 augusti 2015

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om certifiering och angivande av elens ursprung (1129/2003) 16 och 17 §, av

dem 17 § sådan den lyder i lag 445/2013, samt
fogas till lagen en ny 18 §, i stället för den 18 § som upphävts genom lag 445/2013, som

följer:

16 §

Sökande av ändring i Energimyndighetens
beslut

Ett beslut som Energimyndigheten har fat-
tat med stöd av denna lag får överklagas
genom besvär hos förvaltningsdomstolen på
det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen
(586/1996).

17 §

Sökande av ändring i beslut av den
registeransvarige och av bedömningsorgan

Omprövning av beslut som den registeran-
svarige fattat om ursprungsgaranti för el och
ett bedömningsorgan fattat om verifieringsin-
tyg får begäras på det sätt som anges i för-
valtningslagen.

Det beslut som meddelas med anledning
av begäran om omprövning får överklagas
genom besvär hos förvaltningsdomstolen på
det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen.

18 §

Sökande av ändring i förvaltningsdomstolens
beslut

Förvaltningsdomstolens beslut i ett ärende
som gäller återkallande av godkännande av
bedömningsorgan eller förvägrande av ur-
sprungsgaranti för viss tid får överklagas ge-
nom besvär på det sätt som anges i förvalt-
ningsprocesslagen. Över andra i 16 och 17 §
avsedda beslut av förvaltningsdomstolen får
besvär anföras endast om högsta förvalt-
ningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.
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På sökande av ändring i ett förvaltningsbe-
slut som meddelats före ikraftträdandet av

denna lag tillämpas de bestämmelser som
gällde vid ikraftträdandet.

Nådendal den 7 augusti 2015
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