EVROPSKÁ KOMISE
GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO ENERGETIKU

Brusel 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 29. března 2017 oznámilo Spojené království svůj záměr vystoupit z Unie podle
článku 50 Smlouvy o Evropské unii. To znamená, že nestanoví-li ratifikovaná dohoda
o vystoupení1 jiné datum, přestane se na Spojené království ode dne 30. března 2019,
00:00 hod. (SEČ) (dále jen „datum vystoupení“) vztahovat veškeré primární a sekundární
právo Unie2. Spojené království se poté stane „třetí zemí“3.
Příprava na vystoupení z EU není pouze záležitostí orgánů EU a vnitrostátních orgánů,
ale i soukromých subjektů.
Vzhledem ke značné nejistotě, zejména pokud jde o obsah možné dohody o vystoupení,
je třeba všechny dotčené zúčastněné strany4 upozornit na určité právní důsledky plynoucí
ze stávajících platných pravidel práva Unie, jež je nutno brát v úvahu, až se Spojené
království stane třetí zemí.
S výhradou případných přechodných ujednání, jež mohou být součástí možné dohody o
vystoupení, se na Spojené království od data vystoupení přestávají vztahovat směrnice
2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů5 a směrnice 2012/27/EU
o energetické účinnosti6. To má v oblasti záruk původu a osvědčování osob provádějících
instalaci zejména tyto důsledky:
1

V současnosti probíhají se Spojeným královstvím jednání, jejichž cílem je dospět k dohodě o
vystoupení.

2

V souladu s čl. 50 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii může také Evropská rada po dohodě se Spojeným
královstvím jednomyslně rozhodnout, že Smlouvy přestávají být použitelné k pozdějšímu datu.

3

Třetí zemí se rozumí země, která není členem EU.

4

Výrobci energie z obnovitelných zdrojů, výrobci elektřiny z vysoce účinné kombinované výroby tepla
a elektrické energie, vydavatelé záruk původu a dodavatelé užívající tyto záruky, osoby s osvědčením
provádějící v malém rozsahu instalaci kotlů a kamen na biomasu, solárních fotovoltaických a solárních
tepelných systémů, mělkých geotermálních systémů a tepelných čerpadel.

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).

1.

ZÁRUKY PŮVODU

V souladu s čl. 15 odst. 2 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 dokladu konečným spotřebitelům o
podílu nebo množství energie z obnovitelných zdrojů v rámci skladby zdrojů energie
dodavatele podle čl. 3 odst. 9 směrnice 2009/72/ES7. V souladu s čl. 15 odst. 9 směrnice
2009/28/ES musí členské státy uznat záruky původu vydané jinými členskými státy8.
Záruky původu, které byly vydány určenými orgány ve Spojeném království v souladu s
čl. 15 odst. 2 směrnice 2009/28/ES, již nebudou od data vystoupení členskými státy EU27 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 tímto účelem
vystavují elektronické záruky původu standardně pro 1 MWh, které obsahují alespoň
informace uvedené v příloze X. Členské státy vzájemně uznávají své záruky původu9.
Záruky původu, které byly vydány určenými orgány ve Spojeném království v souladu s
čl. 14 odst. 10 směrnice 2012/27/EU, již nebudou od data vystoupení členskými státy
EU-27 uznávány.
2.

VYDÁVÁNÍ OSVĚDČENÍ OSOBÁM PROVÁDĚJÍCÍM INSTALACI

V souladu s čl. 14 odst. 3 směrnice 2009/28/ES členské státy zajistí, aby byly pro osoby
provádějící v malém rozsahu instalaci 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, které 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 od data vystoupení členskými
státy EU-27 uznávána.
Obecné informace 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

7

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).

8

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.

9

S výhradou výjimky stanovené v čl. 14 odst. 10 směrnice 2012/27/EU.
2

