
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 21ης Δεκεμβρίου 2006

περί καθορισμού εναρμονισμένων τιμών αναφοράς απόδοσης για τη χωριστή παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας και θερμότητας κατ’ εφαρμογή της οδηγίας 2004/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του

Κοινοβουλίου

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2006) 6817]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2007/74/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 2004/8/EΚ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του
Κοινοβουλίου για την προώθηση της συμπαραγωγής ενέργειας βάσει
της ζήτησης για χρήσιμη θερμότητα στην εσωτερική αγορά ενέργειας
και για την τροποποίηση της οδηγίας 92/42/EΚ (1), και ιδίως το
άρθρο 4 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Η Επιτροπή καθορίζει, κατ’εφαρμογή του άρθρου 4 της
οδηγίας 2004/8/ΕΚ, εναρμονισμένες τιμές αναφοράς
απόδοσης για τη χωριστή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
και θερμότητας, οι οποίες αποτελούνται από πίνακα τιμών
διαφοροποιημένων ανάλογα με υπεισερχόμενους παράγοντες,
όπως το έτος κατασκευής και οι τύποι καυσίμου.

(2) Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 της οδηγίας 2004/8/
ΕΚ, η Επιτροπή διενήργησε τεκμηριωμένη ανάλυση. Από τις
εξελίξεις στην καλύτερη διαθέσιμη και οικονομικώς
δικαιολογημένη τεχνολογία, οι οποίες σημειώθηκαν κατά την
περίοδο που καλύπτεται από την ανωτέρω ανάλυση, φαίνεται
ότι στις εναρμονισμένες τιμές αναφοράς απόδοσης για τη
χωριστή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει να γίνεται
διάκριση ανάλογα με το έτος κατασκευής μιας μονάδας
συμπαραγωγής. Επιπλέον, θα πρέπει να εφαρμοστούν στις εν
λόγω τιμές αναφοράς διορθωτικοί συντελεστές σχετιζόμενοι με
τις κλιματικές συνθήκες, επειδή οι θερμοδυναμικές παράμετροι
της ηλεκτροπαραγωγής από καύσιμο εξαρτώνται από τη
θερμοκρασία περιβάλλοντος. Επιπλέον, θα πρέπει να
εφαρμοστούν στις ανωτέρω τιμές αναφοράς διορθωτικοί
συντελεστές για αποτρεπόμενες απώλειες στο διασυνδεδεμένο
ηλεκτρικό δίκτυο, ώστε να συνεκτιμηθεί η εξοικονόμηση
ενέργειας που επιτυγχάνεται όταν λόγω της αποκεντρωμένης
παραγωγής είναι περιορισμένη η χρήση του δικτύου.

(3) Αντίθετα, η ανάλυση έδειξε ότι, ως προς τις εναρμονισμένες
τιμές αναφοράς απόδοσης για τη χωριστή παραγωγή
θερμότητας, δεν ήταν ανάγκη να γίνεται διάκριση ανάλογα
με το έτος κατασκευής, επειδή η καθαρή ενεργειακή απόδοση
των λεβήτων βελτιώθηκε ανεπαίσθητα κατά την περίοδο που
καλύπτεται από την ανάλυση. Δεν απαιτήθηκαν διορθωτικοί
συντελεστές σχετικοί με τις κλιματικές συνθήκες, επειδή οι
θερμοδυναμικές παράμετροι της παραγωγής θερμότητας από
καύσιμο δεν εξαρτώνται από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος.
Επιπλέον, δεν απαιτούνται διορθωτικοί συντελεστές για

απώλειες θερμότητας στο δίκτυο, δεδομένου ότι η θερμότητα
χρησιμοποιείται πάντοτε πλησίον του τόπου παραγωγής.

(4) Οι εναρμονισμένες τιμές αναφοράς απόδοσης βασίστηκαν στις
αρχές που αναφέρονται στο Παράρτημα III(στ) της οδηγίας
2004/8/ΕΚ.

(5) Χρειάζονται σταθερές συνθήκες για τις επενδύσεις σε έργα
συμπαραγωγής και συνεχής εμπιστοσύνη των επενδυτών. Υπό
το πρίσμα αυτό, είναι ενδεδειγμένο να διατηρηθούν οι ίδιες
τιμές αναφοράς σε μονάδα συμπαραγωγής για περίοδο δέκα
ετών που κρίνεται εύλογα μακρόχρονη. Ωστόσο,
λαμβανομένου υπόψη του κύριου στόχου της οδηγίας
2004/8/ΕΚ για την προώθηση της συμπαραγωγής ώστε να
εξοικονομηθεί πρωτογενής ενέργεια, θα πρέπει να δοθεί
κίνητρο για την ανακαίνιση παλαιότερων μονάδων
συμπαραγωγής, ώστε να βελτιωθεί ο ενεργειακός τους βαθμός
απόδοσης. Ως εκ τούτου, οι τιμές αναφοράς απόδοσης για την
ηλεκτρική ενέργεια που είναι εφαρμόσιμες σε μια μονάδα
συμπαραγωγής θα πρέπει να καταστούν αυστηρότερες από το
ενδέκατο έτος μετά το έτος κατασκευής της μονάδας.

(6) Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι
σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής συμπαραγωγής,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Καθορισμός εναρμονισμένων τιμών αναφοράς απόδοσης

Οι εναρμονισμένες τιμές αναφοράς απόδοσης για τη χωριστή
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας είναι αυτές που
παρατίθενται αντιστοίχως στο Παράρτημα I και στο Παράρτημα II.

Άρθρο 2

Διορθωτικοί συντελεστές για τις εναρμονισμένες τιμές
αναφοράς απόδοσης για τη χωριστή παραγωγή ηλεκτρικής

ενέργειας

1. Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τους διορθωτικούς συντελεστές που
παρατίθενται στο Παράρτημα III(α), ώστε να προσαρμόσουν τις
εναρμονισμένες τιμές αναφοράς απόδοσης που παρατίθενται στο
Παράρτημα I στις μέσες κλιματικές συνθήκες που επικρατούν σε
κάθε κράτος μέλος.

Οι διορθωτικοί συντελεστές για τις μέσες κλιματικές συνθήκες δεν
εφαρμόζονται στην τεχνολογία συμπαραγωγής που βασίζεται σε
κυψέλες καυσίμου.
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Εάν στο έδαφος κράτους μέλους τα επίσημα μετεωρολογικά στοιχεία
δείχνουν διαφορές κατά 5 oC και πλέον στην ετήσια θερμοκρασία
περιβάλλοντος, τα κράτη μέλη έχουν το δικαίωμα, υπό τον όρο ότι
το κοινοποιούν στην Επιτροπή, να χρησιμοποιούν διάφορες
κλιματικές ζώνες για τους σκοπούς του πρώτου εδαφίου, με τη
χρήση της μεθόδου που παρατίθεται στο Παράρτημα III(β).

2. Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τους διορθωτικούς συντελεστές που
παρατίθενται στο Παράρτημα IV ώστε να προσαρμόσουν τις
εναρμονισμένες τιμές αναφοράς απόδοσης που παρατίθενται στο
Παράρτημα I στις αποτρεπόμενες απώλειες στο διασυνδεδεμένο
ηλεκτρικό δίκτυο.

Οι διορθωτικοί συντελεστές για αποτρεπόμενες απώλειες στο
διασυνδεδεμένο ηλεκτρικό δίκτυο δεν εφαρμόζονται σε καύσιμα
από ξύλο και σε βιοαέριο.

3. Στις περιπτώσεις που τα κράτη μέλη εφαρμόζουν αμφότερους
τους διορθωτικούς συντελεστές που παρατίθενται στο
Παράρτημα III(α) και εκείνους που παρατίθενται στο Παράρτημα
IV, εφαρμόζουν πρώτα τους συντελεστές του Παραρτήματος III(α)
και έπειτα εκείνους του Παραρτήματος IV.

Άρθρο 3

Εφαρμογή των εναρμονισμένων τιμών αναφοράς απόδοσης

1. Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τις εναρμονισμένες τιμές αναφοράς
απόδοσης που παρατίθενται στο Παράρτημα I σχετικά με το έτος
κατασκευής μιας μονάδας συμπαραγωγής. Οι εναρμονισμένες αυτές
τιμές αναφοράς απόδοσης εφαρμόζονται επί 10 έτη από το έτος
κατασκευής της μονάδας συμπαραγωγής.

2. Από το ενδέκατο έτος μετά το έτος κατασκευής της μονάδας
συμπαραγωγής, εφαρμόζουν τις εναρμονισμένες τιμές αναφοράς
απόδοσης οι οποίες, βάσει της παραγράφου 1, εφαρμόζονται σε
μονάδα συμπαραγωγής ηλικίας 10 ετών. Οι εναρμονισμένες αυτές
τιμές αναφοράς απόδοσης εφαρμόζονται για ένα έτος.

3. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ως έτος κατασκευής
μιας μονάδας συμπαραγωγής εκλαμβάνεται το ημερολογιακό έτος
κατά το οποίο παρήγαγε για πρώτη φορά ηλεκτρική ενέργεια.

Άρθρο 4

Ανακαίνιση μονάδας συμπαραγωγής

Εάν μια υφιστάμενη μονάδα συμπαραγωγής ανακαινίζεται και η
επενδυτική δαπάνη για την ανακαίνιση υπερβαίνει ποσοστό 50 % της
επενδυτικής δαπάνης για την κατασκευή μιας συγκρίσιμης νέας
μονάδας συμπαραγωγής, το ημερολογιακό έτος κατά το οποίο η
ανακαινισμένη μονάδα συμπαραγωγής παρήγαγε για πρώτη φορά
ηλεκτρική ενέργεια θεωρείται ως το έτος κατασκευής της για τους
σκοπούς του άρθρου 3.

Άρθρο 5

Σύνθεση καυσίμων

Εάν η μονάδα συμπαραγωγής λειτουργεί με πολλά καύσιμα, οι
εναρμονισμένες τιμές αναφοράς απόδοσης για τη χωριστή παραγωγή
εφαρμόζεται αναλογικώς στον σταθμισμένο μέσο όρο του
συνεισφερόμενου ενεργειακού περιεχομένου των διαφόρων
καυσίμων.

Άρθρο 6

Αποδέκτες

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 21 Δεκεμβρίου 2006.

Για την Επιτροπή

Andris PIEBALGS

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Εναρμονισμένες τιμές αναφοράς απόδοσης για τη χωριστή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (αναφερόμενες στο άρθρο 1)

Στον κατωτέρω πίνακα οι εναρμονισμένες τιμές αναφοράς απόδοσης για τη χωριστή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας βασίζονται σε
καθαρή θερμογόνο δύναμη και πρότυπες συνθήκες ISO (θερμοκρασία περιβάλλοντος 15 oC, πίεση 1,013 bar, 60 % σχετική
υγρασία).

Έτος κατασκευής:
Τύπος καυσίμου:

1996
και πριν 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006-

2011

Λιθάνθρακας/οπτάνθρακας 39,7 % 40,5 % 41,2 % 41,8 % 42,3 % 42,7 % 43,1 % 43,5 % 43,8 % 44,0 % 44,2 %

Λιγνίτης/μπρικέτες λιγνίτη 37,3 % 38,1 % 38,8 % 39,4 % 39,9 % 40,3 % 40,7 % 41,1 % 41,4 % 41,6 % 41,8 %

Τύρφη/μπρικέτες τύρφης 36,5 % 36,9 % 37,2 % 37,5 % 37,8 % 38,1 % 38,4 % 38,6 % 38,8 % 38,9 % 39,0 %

Καύσιμα από ξύλο 25,0 % 26,3 % 27,5 % 28,5 % 29,6 % 30,4 % 31,1 % 31,7 % 32,2 % 32,6 % 33,0 %

Γεωργική βιομάζα 20,0 % 21,0 % 21,6 % 22,1 % 22,6 % 23,1 % 23,5 % 24,0 % 24,4 % 24,7 % 25,0 %

Βιοαποδομήσιμα (αστικά) απόβλητα 20,0 % 21,0 % 21,6 % 22,1 % 22,6 % 23,1 % 23,5 % 24,0 % 24,4 % 24,7 % 25,0 %

Μη ανανεώσιμα (αστικά και βιομηχανικά)
απόβλητα 20,0 % 21,0 % 21,6 % 22,1 % 22,6 % 23,1 % 23,5 % 24,0 % 24,4 % 24,7 % 25,0 %

Πετρελαιούχοι σχιστόλιθοι 38,9 % 38,9 % 38,9 % 38,9 % 38,9 % 38,9 % 38,9 % 38,9 % 38,9 % 38,9 % 39,0 %

Πετρέλαιο (πετρέλαιο εσωτερικής καύσης +
βαρύ μαζούτ), Υγραέριο 39,7 % 40,5 % 41,2 % 41,8 % 42,3 % 42,7 % 43,1 % 43,5 % 43,8 % 44,0 % 44,2 %

Βιοκαύσιμα 39,7 % 40,5 % 41,2 % 41,8 % 42,3 % 42,7 % 43,1 % 43,5 % 43,8 % 44,0 % 44,2 %

Βιοαποδομήσιμα απόβλητα 20,0 % 21,0 % 21,6 % 22,1 % 22,6 % 23,1 % 23,5 % 24,0 % 24,4 % 24,7 % 25,0 %

Μη ανανεώσιμα απόβλητα 20,0 % 21,0 % 21,6 % 22,1 % 22,6 % 23,1 % 23,5 % 24,0 % 24,4 % 24,7 % 25,0 %

Φυσικό αέριο 50,0 % 50,4 % 50,8 % 51,1 % 51,4 % 51,7 % 51,9 % 52,1 % 52,3 % 52,4 % 52,5 %

Αέριο διυλιστηρίων/υδρογόνο 39,7 % 40,5 % 41,2 % 41,8 % 42,3 % 42,7 % 43,1 % 43,5 % 43,8 % 44,0 % 44,2 %

Βιοκαύσιμο 36,7 % 37,5 % 38,3 % 39,0 % 39,6 % 40,1 % 40,6 % 41,0 % 41,4 % 41,7 % 42,0 %

Φωταέριο, αέριο απαερίων υψικαμίνου, άλλα
απόβλητα αέρια, ανακτώμενη απόβλητη
θερμότητα 35 % 35 % 35 % 35 % 35 % 35 % 35 % 35 % 35 % 35 % 35 %
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Εναρμονισμένες τιμές αναφοράς απόδοσης για τη χωριστή παραγωγή θερμότητας (αναφερόμενες στο άρθρο 1)

Στον κατωτέρω πίνακα οι εναρμονισμένες τιμές αναφοράς απόδοσης για τη χωριστή παραγωγή θερμότητας βασίζονται σε καθαρή
θερμογόνο δύναμη και πρότυπες συνθήκες ISO (θερμοκρασία περιβάλλοντος 15 oC, πίεση 1,013 bar, 60 % σχετική υγρασία).

Τύπος καυσίμου: Ατμός (*) /θερμό ύδωρ Απευθείας χρήση
καυσαερίων (**)

Στερεά

Λιθάνθρακας/οπτάνθρακας 88 % 80 %

Λιγνίτης/μπρικέτες λιγνίτη 86 % 78 %

Τύρφη/μπρικέτες τύρφης 86 % 78 %

Καύσιμα από ξύλο 86 % 78 %

Γεωργική βιομάζα 80 % 72 %

Βιοαποδομήσιμα (αστικά) απόβλητα 80 % 72 %

Μη ανανεώσιμα (αστικά και βιομηχανικά)
απόβλητα 80 % 72 %

Πετρελαιούχοι σχιστόλιθοι 86 % 78 %

Υγρά

Πετρέλαιο (πετρέλαιο εσωτερικής καύσης +
βαρύ μαζούτ), υγραέριο 89 % 81 %

Βιοκαύσιμα 89 % 81 %

Βιοαποδομήσιμα απόβλητα 80 % 72 %

Μη ανανεώσιμα απόβλητα 80 % 72 %

Αέρια

Φυσικό αέριο 90 % 82 %

Αέριο διυλιστηρίων/υδρογόνο 89 % 81 %

Βιοκαύσιμο 70 % 62 %

Φωταέριο, αέριο απαερίων υψικαμίνου + άλλα
απόβλητα αέρια 80 % 72 %

(*) Οι βαθμοί απόδοσης ατμού πρέπει να μειωθούν κατά 5 απόλυτες εκατοστιαίες μονάδες σε περίπτωση που όσα κράτη μέλη εφαρμόζουν το
άρθρο 12 παράγραφος 2 της οδηγίας 2004/8/ΕΚ περιλαμβάνουν στους υπολογισμούς μιας μονάδας συμπαραγωγής την επιστροφή
συμπυκνωμάτων.

(**) Οι τιμές για άμεση θερμότητα θα χρησιμοποιούνται εάν η θερμοκρασία είναι 250 oC και ανώτερη.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Διορθωτικοί συντελεστές σχετιζόμενοι με τις μέσες κλιματικές συνθήκες και μέθοδος για τον καθορισμό κλιματικών
ζωνών εφαρμογής των εναρμονισμένων τιμών αναφοράς απόδοσης για τη χωριστή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας

(αναφερόμενοι στο άρθρο 2 παράγραφος 1)

(α) Διορθωτικοί συντελεστές σχετιζόμενοι με τις μέσες κλιματικές συνθήκες

Η διόρθωση για θερμοκρασία περιβάλλοντος βασίζεται στη διαφορά μεταξύ της ετήσιας μέσης θερμοκρασίας στο κράτος
μέλος και των πρότυπων συνθηκών ISO (15 oC). Η διόρθωση έχει ως εξής:

0,1 % απώλεια απόδοσης για κάθε βαθμό άνω των 15 oC·

0,1 % κέρδος απόδοσης για έκαστο βαθμό κάτω των 15 oC.

Παράδειγμα:

Όταν η μέση ετήσια θερμοκρασία σε κράτος μέλος ανέρχεται σε 10 oC, η τιμή αναφοράς μιας μονάδας συμπαραγωγής σε
αυτό το κράτος μέλος πρέπει να αυξηθεί προσθέτοντας 0,5 %.

(β) Μέθοδος καθορισμού των κλιματικών ζωνών

Τα σύνορα εκάστης κλιματικής ζώνης συνίστανται από ισοθερμικές καμπύλες (σε πλήρεις βαθμούς Κελσίου) της ετήσιας
μέσης θερμοκρασίας περιβάλλοντος που διαφέρει τουλάχιστον κατά 4 oC. Η εφαρμοζόμενη σε γειτονικές κλιματικές ζώνες
θερμοκρασιακή διαφορά μεταξύ των μέσων ετήσιων θερμοκρασιών περιβάλλοντος θα είναι τουλάχιστον 4 oC.

Παράδειγμα:

Σε ένα κράτος μέλος, η μέση ετήσια θερμοκρασία περιβάλλοντος στον τόπο A είναι 12 oC και στον τόπο B είναι 6 oC. Η
διαφορά είναι μεγαλύτερη από 5 oC. Το κράτος μέλος έχει πλέον τη δυνατότητα να θεσπίσει δύο κλιματικές ζώνες
διαχωριζόμενες από την ισοθερμική καμπύλη των 9 oC, συγκροτώντας τοιουτοτρόπως μία κλιματική ζώνη μεταξύ των
ισοθερμικών καμπυλών των 9 oC και των 13 oC με μέση ετήσια θερμοκρασία περιβάλλοντος 11 oC και μία άλλη κλιματική
ζώνη μεταξύ των ισοθερμικών καμπυλών των 5 oC και 9 oC με μια μέση ετήσια θερμοκρασία περιβάλλοντος 7 oC.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Διορθωτικοί συντελεστές για αποτρεπόμενες απώλειες στο διασυνδεδεμένο ηλεκτρικό δίκτυο για την εφαρμογή των
εναρμονισμένων τιμών αναφοράς απόδοσης για τη χωριστή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (αναφερόμενοι στο άρθρο 2

παράγραφος 2)

Τάση Για ηλεκτρική ενέργεια εξαγόμενη προς το
διασυνδεδεμένο δίκτυο Για την ηλεκτρική ενέργεια που καταναλίσκεται επιτόπου

> 200 kV 1 0,985

100-200 kV 0,985 0,965

50-100 kV 0,965 0,945

0,4-50 kV 0,945 0,925

< 0,4 kV 0,925 0,860

Παράδειγμα:

Μια μονάδα συμπαραγωγής ισχύος 100 kWel με παλινδρομική μηχανή τροφοδοτούμενη με φυσικό αέριο παράγει ηλεκτρική
ενέργεια τάσης 380 V. Από την ηλεκτρική αυτή ενέργεια ποσοστό 85 % χρησιμοποιείται για ιδία κατανάλωση και 15 %
διοχετεύεται στο διασυνδεδεμένο δίκτυο. Η μονάδα κατασκευάστηκε το 1999. Η ετήσια θερμοκρασία περιβάλλοντος ανέρχεται σε
15 oC (οπότε δεν είναι ανάγκη να γίνει διόρθωση κλιματικών συνθηκών).

Σύμφωνα με το Παράρτημα I της παρούσας απόφασης, η εναρμονισμένη τιμή αναφοράς απόδοσης του 1999 για φυσικό αέριο
ήταν 51,1 %. Μετά τη διόρθωση για τις απώλειες στο διασυνδεδεμένο δίκτυο, η προκύπτουσα τιμή αναφοράς απόδοσης για τη
χωριστή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στη συγκεκριμένη μονάδα συμπαραγωγής (με βάση τον σταθμισμένο μέσον όρο των
συντελεστών του παρόντος Παραρτήματος) υπολογίζεται ως εξής:

Ref Eη = 51,1 % * (0,860 * 85 % + 0,925 * 15 %) = 44,4 %
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