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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΕΕ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ
ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Την 1η Φεβρουαρίου 2020, το Ηνωμένο Βασίλειο αποχώρησε από την Ευρωπαϊκή
Ένωση και κατέστη «τρίτη χώρα»1. Η συμφωνία αποχώρησης2 προβλέπει μεταβατική
περίοδο που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2020. Μέχρι την ημερομηνία αυτή, το δίκαιο της
Ένωσης στο σύνολό του ισχύει ως προς το Ηνωμένο Βασίλειο και εντός αυτού3.
Κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, η ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο
διαπραγματεύονται συμφωνία για νέα εταιρική σχέση, η οποία προβλέπει μεταξύ άλλων
μια ζώνη ελεύθερων συναλλαγών. Ωστόσο, δεν είναι βέβαιο αν η συμφωνία αυτή θα
συναφθεί και θα αρχίσει να ισχύει στο τέλος της μεταβατικής περιόδου. Σε κάθε
περίπτωση, μια τέτοια συμφωνία θα δημιουργήσει σχέση η οποία, όσον αφορά τους
όρους πρόσβασης στην αγορά, θα είναι πολύ διαφορετική από τη συμμετοχή του
Ηνωμένου Βασιλείου στην εσωτερική αγορά4, στην τελωνειακή ένωση της ΕΕ και στον
χώρο ΦΠΑ και ειδικών φόρων κατανάλωσης.
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Τρίτη χώρα είναι μια χώρα που δεν είναι μέλος της ΕΕ.

2

Συμφωνία για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας
Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας, ΕΕ L 29
της 31.1.2020, σ. 7 («συμφωνία αποχώρησης»).
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Με την επιφύλαξη ορισμένων εξαιρέσεων που προβλέπονται στο άρθρο 127 της συμφωνίας
αποχώρησης, καμία από τις οποίες δεν παρουσιάζει ενδιαφέρον στο πλαίσιο της παρούσας
ανακοίνωσης.
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Ειδικότερα, μια συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών δεν προβλέπει αρχές της εσωτερικής αγοράς (στον
τομέα των αγαθών και των υπηρεσιών), όπως η αμοιβαία αναγνώριση, η «αρχή της χώρας
καταγωγής» και η εναρμόνιση. Επίσης, η συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών δεν καταργεί τις
τελωνειακές διατυπώσεις και τους τελωνειακούς ελέγχους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που
αφορούν την καταγωγή των εμπορευμάτων και τις εισροές τους, ούτε τις απαγορεύσεις και τους
περιορισμούς για τις εισαγωγές και τις εξαγωγές.

Μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, το δίκαιο της ΕΕ σχετικά με την προώθηση της
χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές5 και για την ενεργειακή απόδοση6 δεν θα
ισχύει πλέον ως προς το Ηνωμένο Βασίλειο.
Συμβουλές προς τους ενδιαφερομένους:
Για την αντιμετώπιση των συνεπειών που αναφέρονται στην παρούσα ανακοίνωση,
συνιστάται στις επιχειρήσεις και στις διοικήσεις των κρατών μελών να ελέγχουν κατά
πόσον η ιδιαίτερη κατάστασή τους εμπίπτει σε μία από τις ακόλουθες περιστάσεις και να
παίρνουν τα αναγκαία μέτρα λαμβάνοντας υπόψη τις νομικές αλλαγές σε σχέση με το
Ηνωμένο Βασίλειο μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου.

Σημείωση:
Η παρούσα ανακοίνωση δεν αφορά:
-

τους κανόνες της ΕΕ σε σχέση με την αγορά ενέργειας της ΕΕ·

-

τους κανόνες της ΕΕ σε σχέση με την πολιτική της ΕΕ για το κλίμα·

Για τις πτυχές αυτές εκπονούνται ή έχουν δημοσιευτεί άλλες ανακοινώσεις7.
1.

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
Σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 28 της οδηγίας 2009/28/ΕΚ, τα κράτη μέλη
πρέπει να μεριμνούν ώστε να εκδίδεται εγγύηση προέλευσης ύστερα από σχετικό
αίτημα παραγωγού ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες ενεργειακές πηγές. Οι
εγγυήσεις προέλευσης εκδίδονται για τους σκοπούς της παροχής πληροφοριών
στους τελικούς καταναλωτές σχετικά με τη συνεισφορά ενέργειας από ανανεώσιμες
πηγές και άλλες πηγές ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα προμηθευτή ενέργειας,
σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 9 της οδηγίας 2009/72/ΕΚ9. 10 Σύμφωνα με το

5

Οδηγία 2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009,
σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, ΕΕ L 140 της 5.6.2009,
σ. 16.

6

Οδηγία 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012,
για την ενεργειακή απόδοση, ΕΕ L 315 της 14.11.2012, σ. 1.
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https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/futurepartnership/getting-ready-end-transition-period_el
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Από τις 30 Ιουνίου 2021, η οδηγία 2009/28/ΕΚ καταργείται και αντικαθίσταται από την οδηγία (ΕΕ)
2018/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, για την
προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, ΕΕ L 328 της 21.12.2018, σ. 82-209. Το
άρθρο 19 παράγραφοι 2 και 9 είναι οι ισοδύναμες διατάξεις με το άρθρο 15 παράγραφοι 2 και 9 της
οδηγίας 2009/28/ΕΚ.

9

Οδηγία 2009/72/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009,
σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενεργείας, ΕΕ L 211 της
14.8.2009, σ. 55.
2

άρθρο 15 παράγραφος 9 της οδηγίας 2009/28/ΕΚ, τα κράτη μέλη είναι
υποχρεωμένα να αναγνωρίζουν τις εγγυήσεις προέλευσης που εκδίδουν άλλα κράτη
μέλη11.
Οι εγγυήσεις προέλευσης που έχουν εκδοθεί από οριζόμενους φορείς στο Ηνωμένο
Βασίλειο σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 2 της οδηγίας 2009/28/ΕΚ δεν θα
αναγνωρίζονται πλέον από τα κράτη μέλη της ΕΕ μετά τη λήξη της μεταβατικής
περιόδου.
Σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 10 της οδηγίας 2012/27/ΕΕ, τα κράτη μέλη
οφείλουν να μεριμνούν ώστε να παρέχεται εγγύηση για την προέλευση της
ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης
σύμφωνα με αντικειμενικά, διαφανή και αμερόληπτα κριτήρια και προς τούτο
εκδίδουν ηλεκτρονικά εγγυήσεις προέλευσης τυποποιημένου μεγέθους 1 MWh που
περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα πληροφοριακά στοιχεία που προσδιορίζονται στο
παράρτημα X. Τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν αμοιβαία τις οικείες εγγυήσεις
προέλευσης12.
Οι εγγυήσεις προέλευσης που έχουν εκδοθεί από οριζόμενους φορείς στο Ηνωμένο
Βασίλειο σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 10 της οδηγίας 2012/27/ΕΕ δεν θα
αναγνωρίζονται πλέον από τα κράτη μέλη της ΕΕ μετά τη λήξη της μεταβατικής
περιόδου.
2.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ
Σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 313 της οδηγίας 2009/28/ΕΚ, τα κράτη μέλη
μεριμνούν ώστε καθεστώτα πιστοποίησης ή ισοδύναμα συστήματα χαρακτηρισμού
να είναι διαθέσιμα για τους εγκαταστάτες μικρής κλίμακας λεβήτων και
θερμαστρών βιομάζας, ηλιακών φωτοβολταϊκών και ηλιοθερμικών συστημάτων,
γεωθερμικών συστημάτων μικρού βάθους και αντλιών θερμότητας, τα οποία
βασίζονται στα κριτήρια που καθορίζονται στο παράρτημα IV της εν λόγω οδηγίας.
Τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν την πιστοποίηση που έχει χορηγηθεί από άλλα κράτη
μέλη σύμφωνα με αυτά τα κριτήρια.
Οι πιστοποιήσεις εγκαταστατών που έχουν χορηγηθεί από το Ηνωμένο Βασίλειο
σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 3 της οδηγίας 2009/28/ΕΚ δεν θα
αναγνωρίζονται πλέον από τα κράτη μέλη της ΕΕ μετά τη λήξη της μεταβατικής
περιόδου.
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Από την 1η Ιανουαρίου 2021, η οδηγία 2009/72/ΕΚ καταργείται και αντικαθίσταται από την οδηγία
(ΕΕ) 2019/944 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουνίου 2019, σχετικά
με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την τροποποίηση της
οδηγίας 2012/27/ΕΕ, ΕΕ L 158 της 14.6.2019, σ. 125. Το σημείο 5 του παραρτήματος I της οδηγίας
είναι οι ισοδύναμες διατάξεις με εκείνες του άρθρου 3 παράγραφος 9 της οδηγίας 2009/72/ΕΚ.
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Με την επιφύλαξη της εξαίρεσης που ορίζεται στο άρθρο 15 παράγραφος 9 της οδηγίας 2009/28/ΕΚ,
βάσει της οποίας κράτος μέλος μπορεί να αρνείται την αναγνώριση εγγύησης προέλευσης μόνον εάν
έχει βάσιμες αμφιβολίες όσον αφορά την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή την αλήθειά της.

12

Με την επιφύλαξη της εξαίρεσης που ορίζεται στο άρθρο 14 παράγραφος 10 της οδηγίας 2012/27/ΕΕ.
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Το άρθρο 18 παράγραφος 3 είναι η διάταξη της οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001 που είναι ισοδυναμεί με το
άρθρο 14 παράγραφος 3 της οδηγίας 2009/28/ΕΚ.
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Ο
ιστότοπος
της
Επιτροπής
για
την
ενεργειακή
πολιτική
(https://ec.europa.eu/energy/en/home) παρέχει γενικές πληροφορίες σχετικά με την
ενωσιακή νομοθεσία που ισχύει για τις εγγυήσεις προέλευσης και την πιστοποίηση των
εγκαταστατών. Οι σελίδες αυτές θα επικαιροποιούνται με περαιτέρω πληροφορίες,
εφόσον είναι αναγκαίο.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Γενική Διεύθυνση Ενέργειας
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