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TIEDONANTO
YHDISTYNEEN KUNINGASKUNNAN ERO EUROOPAN UNIONISTA JA EU:N SÄÄNNÖT,
JOTKA KOSKEVAT UUSIUTUVISTA ENERGIALÄHTEISTÄ TUOTETUN SÄHKÖN
ALKUPERÄTAKUITA

Yhdistynyt kuningaskunta ilmoitti 29. maaliskuuta 2017 aikomuksestaan erota unionista
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 50 artiklan mukaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että
jollei ratifioidussa erosopimuksessa1 määrätä eri päivämäärästä, unionin
primaarioikeuden ja johdetun oikeuden soveltaminen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan
lakkaa 30. maaliskuuta 2019 klo 00.00 (Keski-Euroopan aikaa), jäljempänä
’eroamispäivä’2. Tämän seurauksena Yhdistyneestä kuningaskunnasta tulee ’kolmas
maa’3.
Erovalmistelut eivät kosketa ainoastaan EU:ta ja kansallisia viranomaisia vaan myös
yksityisiä tahoja.
Koska tilanteeseen liittyy huomattavia epävarmuustekijöitä erityisesti mahdollisen
erosopimuksen sisällön osalta, asianomaisia sidosryhmiä4 muistutetaan oikeudellisista
seurauksista, jotka on otettava huomioon, kun Yhdistyneestä kuningaskunnasta tulee
kolmas maa.
Jollei mahdolliseen erosopimukseen sisälly siirtymäjärjestelyjä, uusiutuvista lähteistä
peräisin olevan energian käytön edistämisestä annettua direktiiviä 2009/28/EY5 ja
energiatehokkuudesta annettua direktiiviä 2012/27/EU6 ei eroamispäivästä alkaen enää
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Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa käydään parhaillaan neuvotteluja erosopimuksesta.
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Lisäksi Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 50 artiklan 3 kohdan mukaisesti Eurooppa-neuvosto
voi yhteisymmärryksessä Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa päättää yksimielisesti, että
perussopimusten soveltaminen lakkaa jonakin myöhempänä päivänä.
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Kolmas maa on maa, joka ei ole EU:n jäsenvaltio.
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Uusiutuvan energian tuottajat, erittäin tehokasta lämmön ja sähkön yhteistuotantoa käyttävät sähkön
tuottajat, todistuksen myöntävät elimet ja alkuperätakuita käyttävät toimittajat, pienen mittakaavan
biomassapoltinten ja -uunien, aurinkosähkö- ja aurinkolämpöjärjestelmien, matalalta geotermistä
lämpöä ottavien järjestelmien ja lämpöpumppujen sertifioidut asentajat.
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Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/28/EY, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2009,
uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä (EUVL L 140, 5.6.2009, s. 16).

6

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2012/27/EU, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012,
energiatehokkuudesta (EUVL L 315, 14.11.2012, s. 1).

sovelleta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Tällä on erityisesti seuraavat vaikutukset
alkuperätakuisiin ja asentajien sertifiointiin:
1.

ALKUPERÄTAKUUT

Direktiivin 2009/28/EY 15 artiklan 2 kohdan mukaan jäsenvaltioiden on varmistettava,
että uusiutuvista energialähteistä sähköä tuottavan tuottajan pyynnöstä sille myönnetään
alkuperätakuu. Alkuperätakuita käytetään direktiivin 2009/72/EY7 3 artiklan 9 kohdan
mukaisesti todistamaan loppukuluttajalle se, että tietty energian osuus tai määrä
energiantuottajan energiayhdistelmästä on tuotettu uusiutuvista lähteistä. Direktiivin
2009/28/EY 15 artiklan 9 kohdan mukaan jäsenvaltioiden on tunnustettava muiden
jäsenvaltioiden myöntämät alkuperätakuut8.
EU:n 27 jäsenvaltiota eivät eroamispäivästä alkaen enää tunnusta alkuperätakuita, jotka
nimetyt elimet ovat myöntäneet Yhdistyneessä kuningaskunnassa direktiivin 2009/28/EY
15 artiklan 2 kohdan mukaisesti.
Direktiivin 2012/27/EU 14 artiklan 10 kohdan mukaan jäsenvaltioiden on varmistettava,
että tehokkaalla yhteistuotannolla tuotetun sähkön alkuperä voidaan taata kunkin
jäsenvaltion vahvistamien puolueettomien, avoimien ja syrjimättömien perusteiden
mukaisesti. Niiden on tätä varten myönnettävä sähköisesti alkuperätakuu, jonka
standardiyksikkönä on 1 MWh, ja joka sisältää vähintään liitteessä X määritellyt tiedot.
Jäsenvaltioiden on tunnustettava vastavuoroisesti toistensa alkuperätakuut.9
EU:n 27 jäsenvaltiota eivät eroamispäivästä alkaen enää tunnusta alkuperätakuita, jotka
nimetyt elimet ovat myöntäneet Yhdistyneessä kuningaskunnassa direktiivin 2012/27/EY
14 artiklan 10 kohdan mukaan.
2.

ASENTAJIEN SERTIFIOINTI

Direktiivin 14 artiklan 3 kohdan mukaan jäsenvaltioiden on varmistettava, että
sertifiointijärjestelmät tai vastaavat hyväksymisjärjestelmät ovat pienen mittakaavan
biomassapoltinten ja -uunien, aurinkosähkö- ja aurinkolämpöjärjestelmien, matalalta
geotermistä lämpöä ottavien järjestelmien ja lämpöpumppujen asentajien saatavilla.
Näiden järjestelmien on perustuttava kyseisen direktiivin liitteessä IV esitettyihin
kriteereihin. Jäsenvaltioiden on tunnustettava toisten jäsenvaltioiden näiden kriteerien
mukaisesti myöntämät sertifioinnit.
EU:n 27 jäsenvaltiota eivät eroamispäivästä alkaen enää tunnusta asentajien
sertifiointeja, jotka Yhdistynyt kuningaskunta on myöntänyt direktiivin 2009/28/EY 14
artiklan 3 kohdan mukaisesti.
Energiapolitiikkaa
koskevalla
komission
(https://ec.europa.eu/energy/en/home) annetaan asiasta yleisiä
verkkosivut saatetaan tarvittaessa ajan tasalle.

verkkosivustolla
tietoja. Kyseiset
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Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/72/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009,
sähkön sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä (EUVL L 211, 14.8.2009, s. 55).
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Lukuun ottamatta direktiivin 2009/28/EY 15 artiklan 9 kohdassa esitettyä poikkeusta, jonka mukaan
jäsenvaltio voi kieltäytyä tunnustamasta alkuperätakuuta vain siinä tapauksessa, että sillä on
perusteltuja epäilyjä sen täsmällisyydestä, luotettavuudesta ja todenperäisyydestä.
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Lukuun ottamatta direktiivin 2012/27/EU 14 artiklan 10 kohdassa esitettyä poikkeusta.
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