EUROPA-KOMMISSIONEN
GENERALDIREKTORATET FOR ENERGI

Bruxelles, den 7. marts 2018

MEDDELELSE TIL INTERESSENTER
DET FORENEDE KONGERIGES UDTRÆDEN OG EU-REGLERNE OM
OPRINDELSESGARANTIER FOR ELEKTRICITET FRA VEDVARENDE ENERGIKILDER

Det Forenede Kongerige meddelte den 29. marts 2017 sin beslutning om at udtræde af
Unionen i henhold til artikel 50 i traktaten om Den Europæiske Union. Det betyder, at
medmindre en ratificeret udtrædelsesaftale1 fastsætter en anden dato, vil al primær og
afledt EU-ret ophøre med at finde anvendelse på Det Forenede Kongerige den 30. marts
2019 kl. 00.00 (CET) ("udtrædelsesdatoen")2. Det Forenede Kongerige vil derefter
være et tredjeland3.
Det er ikke alene EU-myndighederne og de nationale myndigheder, der skal træffe
forberedelser til udtrædelsen, men også private parter.
På grund af den betydelige usikkerhed, der hersker, især om indholdet af en eventuel
udtrædelsesaftale, bør alle berørte interessenter4 være opmærksomme på visse juridiske
konsekvenser, der følger af gældende EU-retlige regler, og som der skal tages hensyn til,
når Det Forenede Kongerige overgår til at være et tredjeland.
Medmindre der indføres en overgangsordning i en eventuel udtrædelsesaftale, vil direktiv
2009/28/EF om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder5 og direktiv
2012/27/EU om energieffektivitet6 fra udtrædelsesdatoen ikke længere finde anvendelse
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Forhandlingerne med Det Forenede Kongerige om en udtrædelsesaftale er undervejs.
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Endvidere kan Det Europæiske Råd efter aftale med Det Forenede Kongerige med enstemmighed
beslutte, at traktaterne skal ophøre med at finde anvendelse fra en senere dato, jf. artikel 50, stk. 3,
i traktaten om Den Europæiske Union.
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Et tredjeland er et land, som ikke er medlem af Unionen.
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Producenter af vedvarende energi, producenter af elektricitet fra højeffektive kraftvarmeværker,
udstedelsesorganer og leverandører, der anvender oprindelsesgarantier, certificerede installatører af
små biomassekedler og -ovne, solcellesystemer og solvarmesystemer, systemer til overfladenær
udnyttelse af geotermisk energi samt varmepumper.
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Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/28/EF af 23. april 2009 om fremme af anvendelsen af
energi fra vedvarende energikilder (EUT L 140 af 5.6.2009, s. 16).
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Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/27/EU af 25. oktober 2012 om energieffektivitet (EUT L
315 af 14.11.2012, s. 1).

på Det Forenede Kongerige. Dette har navnlig de nedenfor beskrevne konsekvenser på
området for oprindelsesgarantier og certificering af installatører:
1.

OPRINDELSESGARANTIER

I henhold til artikel 15, stk. 2, i direktiv 2009/28/EF sikrer medlemsstaterne, at en
oprindelsesgaranti udstedes som svar på en anmodning fra en producent af elektricitet fra
vedvarende energikilder. Oprindelsesgarantier udstedes med henblik på at dokumentere
over for en endelig kunde, at en given andel eller mængde energi i en energileverandørs
energimiks er produceret fra vedvarende energikilder, jf. artikel 3, stk. 9, i direktiv
2009/72/EF7. I henhold til artikel 15, stk. 9, i direktiv 2009/28/EF anerkender
medlemsstaterne oprindelsesgarantier, der er udstedt af andre medlemsstater8.
Oprindelsesgarantier, der er udstedt af udpegede organer i Det Forenede Kongerige i
henhold til artikel 15, stk. 2, i direktiv 2009/28/EF anerkendes fra udtrædelsesdatoen ikke
længere af EU-27 medlemsstaterne.
I henhold til artikel 14, stk. 10, i direktiv 2012/27/EU sikrer medlemsstaterne, at
oprindelsen af elektricitet produceret ved højeffektiv kraftvarmeproduktion kan
garanteres ved hjælp af objektive, gennemsigtige og ikkediskriminerende kriterier, og
udsteder til dette formål elektroniske oprindelsesgarantier, der har en standardstørrelse på
1 MWh, og som minimum indeholder de oplysninger, der er anført i direktivets bilag X.
Medlemsstaterne anerkender gensidigt hinandens oprindelsesgarantier9.
Oprindelsesgarantier, der er udstedt af udpegede organer i Det Forenede Kongerige i
henhold til artikel 14, stk. 10, i direktiv 2012/27/EU anerkendes fra udtrædelsesdatoen
ikke længere af EU-27 medlemsstaterne.
2.

CERTIFICERING AF INSTALLATØRER

I henhold til artikel 14, stk. 3, i direktiv 2009/28/EF sikrer medlemsstaterne, at
certificeringsordninger eller tilsvarende kvalificeringsordninger er til rådighed for
installatører af små biomassekedler og -ovne, solcellesystemer og solvarmesystemer,
systemer til overfladenær udnyttelse af geotermisk energi samt varmepumper. Disse
ordninger skal være baseret på de kriterier, der er fastlagt i direktivets bilag IV.
Medlemsstaterne anerkender certificeringer, der er udstedt af andre medlemsstater i
overensstemmelse med disse kriterier.
Certificering af installatører, der er givet i Det Forenede Kongerige i henhold til artikel
14, stk. 3, i direktiv 2009/28/EF, anerkendes fra udtrædelsesdatoen ikke længere af EU27 medlemsstaterne.
Kommissionens websted om energipolitik (https://ec.europa.eu/energy/en/home)
indeholder generelle oplysninger. Disse sider opdateres om nødvendigt med yderligere
oplysninger.
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Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/72/EF af 13. juli 2009 om fælles regler for det indre
marked for elektricitet (EUT L 211 af 14.8.2009, s. 55).
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Jf. dog den i artikel 15, stk. 9, i direktiv 2009/28/EF fastsatte undtagelse, hvorved en medlemsstat kan
afslå at anerkende en oprindelsesgaranti, hvis der er begrundet tvivl om dens nøjagtighed, pålidelighed
eller korrekthed.
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Jf. dog den i artikel 14, stk. 10, i direktiv 2012/27/EU fastsatte undtagelse.
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