EVROPSKA KOMISIJA
GENERALNI DIREKTORAT ZA ENERGETIKO

Bruselj, 7. marec 2018

OBVESTILO DELEŽNIKOM
IZSTOP ZDRUŽENEGA KRALJESTVA IN PRAVILA EU NA PODROČJU POTRDIL O IZVORU
ZA ELEKTRIKO IZ OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE

Združeno kraljestvo je 29. marca 2017 v skladu s členom 50 Pogodbe o Evropski uniji
predložilo uradno obvestilo o nameri o izstopu iz Unije. To pomeni, da bo od 00.00 ure
30. marca 2019 (po srednjeevropskem času) (datum izstopa) za Združeno kraljestvo
prenehala veljati vsa primarna in sekundarna zakonodaja Unije, razen če se z
ratificiranim sporazumom o izstopu1 določi drug datum.2 Takrat bo Združeno kraljestvo
postalo „tretja država“3.
Priprave na izstop ne zadevajo samo organov EU in nacionalnih organov, ampak tudi
zasebne subjekte.
Glede na precejšnjo negotovost, predvsem v zvezi z vsebino morebitnega sporazuma o
izstopu, je treba vse zadevne deležnike4 opozoriti na določene pravne posledice, ki
izhajajo iz trenutno veljavnih pravil prava Unije in jih bo treba upoštevati, ko bo
Združeno kraljestvo postalo tretja država.
Ob pridržku vseh prehodnih določb, ki bi jih lahko vseboval morebitni sporazum o
izstopu, se od datuma izstopa za Združeno kraljestvo ne bosta več uporabljali Direktiva
2009/28/ES o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov5 in Direktiva
2012/27/EU o energetski učinkovitosti6. To ima zlasti naslednje posledice na področju
potrdil o izvoru in certificiranja inštalaterjev.

1

Z Združenim kraljestvom potekajo pogajanja o sklenitvi sporazuma o izstopu.

2

Poleg tega lahko v skladu s členom 50(3) Pogodbe o Evropski uniji Evropski svet v dogovoru z
Združenim kraljestvom soglasno odloči, da Pogodbi prenehata veljati pozneje.

3

Tretja država je država, ki ni članica EU.

4

Proizvajalci energije iz obnovljivih virov, proizvajalci energije iz soproizvodnje toplotne in električne
energije z visokim izkoristkom, organi za izdajo potrdil o izvoru in dobavitelji, ki jih uporabljajo,
certificirani inštalaterji majhnih kotlov in peči na biomaso, solarnih fotovoltaičnih in solarnih
termalnih sistemov, plitvih geotermalnih sistemov ter toplotnih črpalk.

5

Direktiva 2009/28/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o spodbujanju uporabe
energije iz obnovljivih virov (UL L 140, 5.6.2009, str. 16).

6

Direktiva 2012/27/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o energetski
učinkovitosti (UL L 315, 14.11.2012, str. 1).

1.

POTRDILA O IZVORU

V skladu s členom 15(2) Direktive 2009/28/ES morajo države članice zagotoviti, da se na
zahtevo proizvajalca električne energije iz obnovljivih virov izda potrdilo o izvoru. V
skladu s členom 3(9) Direktive 2009/72/ES7 se potrdila o izvoru izdajo zato, da se
končnim odjemalcem dokaže, kolikšen je delež oziroma količina energije iz obnovljivih
virov v sestavi energijskih virov dobavitelja energije. V skladu s členom 15(9) Direktive
2009/28/ES morajo države članice priznati potrdila o izvoru, ki so jih izdale druge države
članice8.
Potrdila o izvoru, ki so jih izdali imenovani organi v Združenem kraljestvu v skladu s
členom 15(2) Direktive 2009/28/ES, ne bodo več priznana v državah članicah EU-27 od
datuma izstopa.
Države članice morajo v skladu s členom 14(10) Direktive 2012/27/EU zagotoviti, da je
mogoče potrditi izvor električne energije, proizvedene v soproizvodnji z visokim
izkoristkom, na podlagi objektivnih, preglednih in nediskriminatornih meril, in v skladu s
tem izdati elektronsko potrdilo o izvoru standardne velikosti 1MWh, ki vključuje vsaj
informacije iz Priloge X. Države članice vzajemno priznajo svoja potrdila o izvoru9.
Potrdila o izvoru, ki so jih izdali imenovani organi v Združenem kraljestvu v skladu s
členom 14(10) Direktive 2012/27/EU, ne bodo več priznana v državah članicah EU-27
od datuma izstopa.
2.

CERTIFICIRANJE INŠTALATERJEV

V skladu s členom 14(3) Direktive 2009/28/ES države članice zagotovijo, da so
inštalaterjem majhnih kotlov in peči na biomaso, solarnih fotovoltaičnih in solarnih
termalnih sistemov, plitvih geotermalnih sistemov ter toplotnih črpalk na voljo sistemi
certificiranja ali enakovredni sistemi kvalifikacij, ki temeljijo na merilih, opredeljenih v
Prilogi IV navedene direktive. Države članice priznavajo certifikate, ki jih podelijo druge
države članice v skladu s temi merili.
Certifikati inštalaterjev, izdani v Združenem kraljestvu v skladu s členom 14(3) Direktive
2009/28/ES, ne bodo več priznani v državah članicah EU-27 od datuma izstopa.
Splošne informacije so na voljo na spletišču Komisije o energetski politiki
(https://ec.europa.eu/energy/en/home). Te strani bodo po potrebi posodobljene z
dodatnimi informacijami.
Evropska komisija
Generalni direktorat za energetiko

7

Direktiva 2009/72/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o skupnih pravilih
notranjega trga z električno energijo (UL L 211, 14.8.2009, str. 55).

8

Ob upoštevanju izjeme, določene v členu 15(9) Direktive 2009/28/ES, v skladu s katero lahko država
članica zavrne priznanje potrdila o izvoru samo, če utemeljeno dvomi o njegovi točnosti, zanesljivosti
ali verodostojnosti.

9

Ob upoštevanju izjeme iz člena 14(10) Direktive 2012/27/EU.
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