EVROPSKÁ KOMISE
GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO ENERGETIKU

Brusel 23. července 2020
REV2 – nahrazuje oznámení
(REV1) ze dne 7. března 2018

OZNÁMENÍ ZÚČASTNĚNÝM STRANÁM
VYSTOUPENÍ SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ Z EU A PRÁVNÍ PŘEDPISY EU V OBLASTI ZÁRUK
PŮVODU ELEKTŘINY Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Dne 1. února 2020 vystoupilo Spojené království z Evropské unie a stalo se „třetí zemí“1.
Dohoda o vystoupení2 stanoví přechodné období, které končí dnem 31. prosince 2020.
Do uvedeného dne se na Spojené království a ve Spojeném království použije v plné míře
právo EU3.
Během přechodného období jednají EU a Spojené království o dohodě o novém
partnerství, vedoucí zejména k vytvoření oblasti volného obchodu. Není však jisté, zda
do konce přechodného období taková dohoda bude uzavřena a vstoupí v platnost.
Případná dohoda by nicméně vytvořila vztah, který bude z hlediska podmínek přístupu na
trh velmi odlišný od účasti Spojeného království na vnitřním trhu 4, v celní unii EU a v
prostoru DPH a spotřební daně.
Po skončení přechodného období se na Spojené království již nebudou vztahovat právní
předpisy EU týkající se podpory využívání energie z obnovitelných zdrojů 5 a energetické
účinnosti6.
Doporučení zúčastněným stranám:

1

Třetí zemí se rozumí země, která není členem EU.

2

Dohoda o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a
Evropského společenství pro atomovou energii (Úř. věst. L 29, 31.1.2020, s. 7) (dále jen „dohoda o
vystoupení“).

3

S určitými výjimkami stanovenými v článku 127 dohody o vystoupení, ovšem žádná z nich není v
souvislosti s tímto oznámením relevantní.

4

Dohoda o volném obchodu zejména nestanoví principy vnitřního trhu (v oblasti zboží a služeb), jako
jsou vzájemné uznávání, zásada země původu a harmonizace. Stejně tak neodstraňuje celní formality a
kontroly, včetně těch, které se týkají původu zboží a jeho vstupů, ani zákazy a omezení vztahující se
na dovoz a vývoz.

5

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 o podpoře využívání
energie z obnovitelných zdrojů (Úř. věst. L 140, 5.6.2009, s. 16).

6

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o energetické účinnosti
(Úř. věst. L 315, 14.11.2012, s. 1).

Za účelem řešení důsledků uvedených v tomto oznámení se podnikům a správám
členských států doporučuje, aby ověřily, zda se na jejich konkrétní situaci vztahuje jedna
z níže popsaných okolností, a přijaly nezbytná opatření s ohledem na právní změny v
souvislosti se Spojeným královstvím po skončení přechodného období.

Upozornění:
Toto oznámení se netýká:
-

právních předpisů EU ve vztahu k trhu EU s energií,

-

právních předpisů EU ve vztahu k politice EU v oblasti změny klimatu.

K těmto aspektům se připravují nebo byla zveřejněna další oznámení7.
1.

ZÁRUKY PŮVODU
V souladu s čl. 15 odst. 28 směrnice 2009/28/ES musí členské státy zajistit, aby byla
na základě žádosti výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů energie vydána záruka
původu. Záruky původu se vydávají pro účely poskytnutí informací konečným
spotřebitelům o podílu energie z obnovitelných a jiných zdrojů v rámci skladby
zdrojů energie dodavatele podle čl. 3 odst. 9 směrnice 2009/72/ES9 10. V souladu s
čl. 15 odst. 9 směrnice 2009/28/ES musí členské státy uznat záruky původu vydané
jinými členskými státy11.
Záruky původu, které byly vydány určenými orgány ve Spojeném království v
souladu s čl. 15 odst. 2 směrnice 2009/28/ES, již nebudou po skončení přechodného
období členskými státy EU uznávány.
V souladu s čl. 14 odst. 10 směrnice 2012/27/EU musí členské státy zajistit, aby
původ elektřiny z vysoce účinné kombinované výroby tepla a elektřiny mohl být
zaručen na základě objektivních, transparentních a nediskriminačních kritérií, a za

7

https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/futurepartnership/getting-ready-end-transition-period_cs

8

Směrnice 2009/28/ES se od 30. června 2021 zrušuje a nahrazuje směrnicí Evropského parlamentu a
Rady (EU) 2018/2001 ze dne 11. prosince 2018 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů
(Úř. věst. L 328, 21.12.2018, s. 82). Ustanovení čl. 19 odst. 2 a 9 jsou rovnocennými ustanoveními s
čl. 15 odst. 2 a 9 směrnice 2009/28/ES.

9

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/72/ES ze dne 13. července 2009 o společných
pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou (Úř. věst. L 211, 14.8.2009, s. 55).

10

Směrnice 2009/72/ES bude od 1. ledna 2021 zrušena a nahrazena směrnicí Evropského parlamentu a
Rady (EU) 2019/944 ze dne 5. června 2019 o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a o
změně směrnice 2012/27/EU (Úř. věst. L 158, 14.6.2019, s. 125). Bod 5 přílohy I směrnice je
rovnocenným ustanovením s čl. 3 odst. 9 směrnice 2009/72/ES.

11

S výhradou výjimky uvedené v čl. 15 odst. 9 směrnice 2009/28/ES, kdy členský stát může odmítnout
uznání záruky původu pouze v případě, že má důvodné pochybnosti o její přesnosti, spolehlivosti či
pravosti.
2

tímto účelem vystavují elektronické záruky původu standardně pro 1 MWh, které
obsahují alespoň informace uvedené v příloze X. Členské státy vzájemně uznávají
své záruky původu12.
Záruky původu, které byly vydány určenými orgány ve Spojeném království v
souladu s čl. 14 odst. 10 směrnice 2012/27/EU, již nebudou po skončení
přechodného období členskými státy EU uznávány.
2.

VYDÁVÁNÍ OSVĚDČENÍ OSOBÁM PROVÁDĚJÍCÍM INSTALACI
V souladu s čl. 14 odst. 313 směrnice 2009/28/ES členské státy zajistí, aby byly pro
osoby provádějící instalaci malých kotlů a kamen na biomasu, solárních
fotovoltaických a solárních tepelných systémů, mělkých geotermálních systémů a
tepelných čerpadel zpřístupněny systémy osvědčování nebo rovnocenné systémy
kvalifikace, které musí vycházet z kritérií stanovených v příloze IV uvedené
směrnice. Členské státy uznají osvědčení, která vydal jiný členský stát v souladu s
těmito kritérii.
Osvědčení osob provádějících instalaci, která byla vydána Spojeným královstvím v
souladu s čl. 14 odst. 3 směrnice 2009/28/ES, již nebudou po skončení přechodného
období členskými státy EU uznávána.

Obecné informace týkající se právních předpisů Unie použitelných na záruky původu a
vydávání osvědčení osobám provádějícím instalaci naleznete na internetových stránkách
Komise věnovaných energetické politice (https://ec.europa.eu/energy/en/home). Obsah
těchto stránek bude v případě potřeby dále aktualizován.

Evropská komise
Generální ředitelství pro energetiku

12

S výhradou výjimky stanovené v čl. 14 odst. 10 směrnice 2012/27/EU.

13

Ustanovení čl. 18 odst. 3 je rovnocenným ustanovením směrnice (EU) 2018/2001 s ustanovením čl. 14
odst. 3 směrnice 2009/28/ES.
3

