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KÖZLEMÉNY AZ ÉRDEKELT FELEK RÉSZÉRE
AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁG EU-BÓL VALÓ KILÉPÉSE ÉS A MEGÚJULÓ
ENERGIAFORRÁSOKBÓL ELŐÁLLÍTOTT VILLAMOS ENERGIÁVAL KAPCSOLATOS
EREDETIGAZOLÁSRA VONATKOZÓ UNIÓS SZABÁLYOK

Az Egyesült Királyság 2017. március 29-én az Európai Unióról szóló szerződés 50.
cikkének megfelelően bejelentette az Unióból való kilépésre vonatkozó szándékát. Ez azt
jelenti, hogy az elsődleges és másodlagos uniós jogszabályok 2019. március 30-án
közép-európai idő szerint 00:00 órától („a kilépés időpontja”) kezdődően nem
alkalmazandók többé az Egyesült Királyságra, kivéve, ha a kilépésről rendelkező,
megerősített megállapodás1 eltérő időpontot határoz meg.2 Az Egyesült Királyság ezt
követően „harmadik ország”3 lesz.
A kilépésre való felkészülés nemcsak az EU és a nemzeti hatóságok ügye, hanem a
magánfeleket is érinti.
A – különösen a kilépésről rendelkező esetleges megállapodás tartalmával kapcsolatos –
jelentős bizonytalanságokra tekintettel valamennyi érdekelt felet4 emlékeztetni kell egyes
olyan, az uniós jog jelenleg alkalmazandó szabályaiból fakadó jogi következményekre,
amelyeket figyelembe kell venni akkor, amikor az Egyesült Királyság harmadik országgá
válik.
A kilépésről rendelkező esetleges megállapodásban foglalt bármely átmeneti
intézkedésre is figyelemmel a kilépés időpontjától kezdődően az Egyesült Királyságra
nem alkalmazandó a megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról szóló
2009/28/EK irányelv5 és az energiahatékonyságról szóló 2012/27/EU irányelv.6 Ez
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Az Egyesült Királysággal folyamatban vannak a kilépésről rendelkező megállapodásra irányuló
tárgyalások.
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Ezenkívül az Európai Unió működéséről szóló szerződés 50. cikkének (3) bekezdésével összhangban
az Európai Tanács az Egyesült Királysággal egyetértésben egyhangúlag határozhat úgy, hogy a
Szerződések hatálya az Egyesült Királyságra nézve egy későbbi időpontban szűnik meg.

3

A harmadik ország olyan ország, amely nem tagja az EU-nak.
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A megújuló energiaforrásból energiát előállító termelőket, a nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelés
útján villamos energiát előállító termelőket, a kibocsátó szervezeteket és az eredetigazolásokat
felhasználó energiaszolgáltatókat, a kisméretű biomasszabojlerek és -kazánok, a fotovoltaikus
napenergiát és a termikus napenergiát hasznosító rendszerek, a sekély geotermikus rendszerek és a
hőszivattyúk képesített üzembe helyezőit.
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Az Európai Parlament és a Tanács 2009/28/EK irányelve (2009. április 23.) a megújuló
energiaforrásból előállított energia támogatásáról (HL L 140., 2009.6.5., 16. o.).

különösen az alábbi következményekkel jár az eredetigazolások és az üzembe helyezők
képesítése területén:
1.

EREDETIGAZOLÁSOK

A 2009/28/EK irányelv 15. cikkének (2) bekezdése szerint a megújuló energiaforrásból
villamos energiát előállító termelő kérésére a tagállamoknak biztosítaniuk kell az
eredetigazolás (származási garancia) kiállítását. Az eredetigazolás kiállítása – a
2009/72/EK irányelv7 3 cikke (9) bekezdése szerint – annak az aránynak vagy
mennyiségnek a végső fogyasztó felé történő igazolása céljából történik, amelyet a
megújuló energiaforrásból származó energia az energiaszolgáltató által kínált
energiahordozó-összetételen belül képvisel. A 2009/28/EK irányelv 15. cikkének (9)
bekezdése szerint a tagállamok kötelesek elismerni a többi tagállam által kiadott
eredetigazolásokat.8
A kilépés időpontjától kezdődően az EU-27 tagállamai nem fogják elismerni a
2009/28/EK irányelv 15. cikkének (2) bekezdésével összhangban a kijelölt szervek által
az Egyesült Királyságban kiadott eredetigazolásokat.
A 2012/27/EU irányelv 14. cikkének (10) bekezdése szerint a tagállamoknak
biztosítaniuk kell, hogy a nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelésből származó villamos
energia származása objektív, átlátható és megkülönböztetésmentes kritériumoknak
megfelelően garantálható legyen, és ebből a célból elektronikus úton olyan, 1 MWh
szabványos méretű eredetigazolásokat kell kiállítaniuk, amelyek legalább a X.
mellékletben meghatározott információkat tartalmazzák. A tagállamoknak kölcsönösen el
kell ismerniük a többi tagállam által kiadott eredetigazolásokat.9
A kilépés időpontjától kezdődően az EU-27 tagállamai nem fogják elismerni a
2012/27/EU irányelv 14. cikkének (10) bekezdésével összhangban az Egyesült
Királyságban a kijelölt szervek által kiadott eredetigazolásokat.
2.

AZ ÜZEMBE HELYEZŐK KÉPESÍTÉSE

A 2009/28/EK irányelv 14. cikkének (3) bekezdése szerint a tagállamoknak biztosítaniuk
kell, hogy a kisméretű biomasszabojlerek és -kazánok, a fotovoltaikus napenergiát és a
termikus napenergiát hasznosító rendszerek, a sekély geotermikus rendszerek és a
hőszivattyúk üzembe helyezői számára rendelkezésre álljanak olyan képesítési
rendszerek vagy azokkal egyenértékű minősítési rendszerek, amelyek az irányelv IV.
mellékletében megállapított kritériumokon alapulnak. A tagállamok elismerik a más
tagállamok által e kritériumok alapján megadott képesítéseket.
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Az Európai Parlament és a Tanács 2012/27/EU irányelve (2012. október 25.) az energiahatékonyságról
(HL L 315., 2012.11.14., 1. o.).
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Az Európai Parlament és a Tanács 2009/72/EK irányelve (2009. július 13.) a villamos energia belső
piacára vonatkozó közös szabályokról (HL L 211., 2009.8.14., 55. o.).
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A 2009/28/EK irányelv 15. cikkének (9) bekezdésében foglalt kivétellel, amely szerint a tagállamok
megtagadhatják az eredetigazolás elismerését, ha megalapozott kételyük áll fenn a garancia
pontossága, megbízhatósága és hitelessége vonatkozásában.
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A 2012/27/EU irányelv 14. cikkének (10) bekezdésében foglalt kivétellel.
2

A kilépés időpontjától kezdődően az EU-27 tagállamai nem fogják elismerni a
2009/28/EK irányelv 14. cikkének (3) bekezdésével összhangban az Egyesült Királyság
által az üzembe helyezők számára megadott képesítéseket.
A Bizottság energiapolitikai internetes oldalai (https://ec.europa.eu/energy/en/home)
további általános tájékoztatással szolgálnak. Ezeket az oldalakat a Bizottság szükség
esetén további információkkal frissíti.
Európai Bizottság
Energiaügyi Főigazgatóság
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