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Ο∆ΗΓΙΑ 2004/8/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 11ης Φεβρουαρίου 2004
για την προώθηση της συµπαραγωγής ενέργειας βάσει της ζήτησης για χρήσιµη θερµότητα στην εσωτερική αγορά ενέργειας και για την τροποποίηση της οδηγίας 92/42/ΕΟΚ
ολοένα υψηλότεροι δείκτες των εισαγωγών αυξάνουν τον
κίνδυνο διακοπής ή δυσχερειών του εφοδιασµού. Ωστόσο, η
ασφάλεια του εφοδιασµού δεν θα πρέπει να θεωρείται απλώς
ως θέµα µείωσης της εξάρτησης από τις εισαγωγές και
αύξησης της εγχώριας παραγωγής. Η ασφάλεια του εφοδιασµού απαιτεί µια ευρεία δέσµη πολιτικών πρωτοβουλιών µε
στόχο, µεταξύ άλλων, τη διαφοροποίηση των πηγών και των
τεχνολογιών και τη βελτίωση των διεθνών σχέσεων. Επιπλέον, στην Πράσινη Βίβλο υπογραµµίστηκε ότι η ασφάλεια
του ενεργειακού εφοδιασµού έχει ζωτική σηµασία για τη
µελλοντική αειφόρο ανάπτυξη. Η Πράσινη Βίβλος καταλήγει
στο συµπέρασµα ότι η θέσπιση νέων µέτρων για τη µείωση
της ενεργειακής ζήτησης είναι απαραίτητη τόσο από απόψεως µείωσης της εξάρτησης από τις εισαγωγές όσο και
προκειµένου να περιοριστούν οι εκποµπές αερίων που
συµβάλλουν στο φαινόµενο του θερµοκηπίου. Στο ψήφισµα
της 15ης Νοεµβρίου 2001 σχετικά µε την Πράσινη
Βίβλο (6), το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε κίνητρα που να
ενθαρρύνουν τη µετακίνηση προς αποδοτικές εγκαταστάσεις
παραγωγής ενέργειας, συµπεριλαµβανοµένης της συµπαραγωγής θερµότητας και ηλεκτρισµού.

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 175 παράγραφος 1,
την πρόταση της Επιτροπής (1),
τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),
τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών (3),
Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της
συνθήκης (4)
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Οι δυνατότητες χρήσης της συµπαραγωγής προς εξοικονόµηση ενέργειας δεν αξιοποιούνται πλήρως στην Κοινότητα
επί του παρόντος. Η προώθηση της υψηλής αποδοτικότητας
συµπαραγωγής που βασίζεται στη ζήτηση για χρήσιµη θερµότητα αποτελεί κοινοτική προτεραιότητα µε δεδοµένα τα
πιθανά οφέλη που απορρέουν από τη συµπαραγωγή όσον
αφορά την εξοικονόµηση πρωτογενούς ενέργειας, την αποφυγή απωλειών δικτύου και τη µείωση των εκποµπών
αερίων, ιδίως εκείνων που συµβάλλουν στο φαινόµενο του
θερµοκηπίου. Επιπλέον, η αποδοτική χρήση της ενέργειας
µέσω της συµπαραγωγής µπορεί επίσης να συµβάλει θετικά
στην ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασµού και στις ανταγωνιστικές συνθήκες που επικρατούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση
και τα κράτη µέλη της. Είναι συνεπώς απαραίτητο να
ληφθούν µέτρα καλύτερης αξιοποίησης των δυνατοτήτων
στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς ενέργειας.

(2)

Η οδηγία 2003/54/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου (5) θεσπίζει κοινούς κανόνες για την παραγωγή, τη µεταφορά, τη διανοµή και την προµήθεια ηλεκτρικής ενέργειας εντός της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής
ενέργειας. Στο πλαίσιο αυτό, η ανάπτυξη της συµπαραγωγής
συµβάλλει στη βελτίωση του ανταγωνισµού επίσης όσον
αφορά τους νεοεισερχόµενους στην αγορά.

(3)

Η Πράσινη Βίβλος σχετικά µε την ευρωπαϊκή στρατηγική για
την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασµού επισηµαίνει ότι η
Ευρωπαϊκή Ένωση εξαρτάται υπέρµετρα από τον εξωτερικό
ενεργειακό εφοδιασµό, ο οποίος επί του παρόντος αντιπροσωπεύει το 50 % των απαιτήσεων και αναµένεται να ανέλθει
σε 70 % έως το 2030 εάν οι τρέχουσες τάσεις εξακολουθούν να υφίστανται. Η εξάρτηση από τις εισαγωγές και οι

ΕΕ C 291 E της 26.11.2002, σ. 182.
ΕΕ C 95 της 23.4.2003, σ. 12.
ΕΕ C 244 της 10.10.2003, σ. 1.
Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαΐου 2003 (δεν έχει
ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα), κοινή θέση του Συµβουλίου της 8ης Σεπτεµβρίου 2003 (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην
Επίσηµη Εφηµερίδα) και θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης
∆εκεµβρίου 2003 (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
5
( ) ΕΕ L 176 της 15.7.2003, σ. 37.

(1)
(2)
(3)
(4)

(4)

Η ανακοίνωση της Επιτροπής «Αειφόρος ανάπτυξη της
Ευρώπης για έναν καλύτερο κόσµο — Στρατηγική της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αειφόρο ανάπτυξη», που
υποβλήθηκε στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του
Γκέτεµποργκ, της 15ης και 16ης Ιουνίου 2001, προσδιόρισε τις κλιµατικές µεταβολές ως ένα από τα κύρια εµπόδια
στην αειφόρο ανάπτυξη και υπογράµµισε την ανάγκη για
αύξηση της χρήσης καθαρής ενέργειας και σαφή δράση για
τη µείωση της ενεργειακής ζήτησης.

(5)

Η αυξηµένη χρήση της συµπαραγωγής µε τάση προς εξοικονόµηση πρωτογενούς ενέργειας θα µπορούσε να αποτελέσει
σηµαντικό µέρος της δέσµης των µέτρων που απαιτούνται
για τη συµµόρφωση µε το πρωτόκολλο του Κιότο στη
σύµβαση πλαίσιο των Ηνωµένων Εθνών για τις κλιµατικές
αλλαγές, καθώς και οποιασδήποτε δέσµης πολιτικών για την
εκπλήρωση περαιτέρω υποχρεώσεων. Η Επιτροπή στην ανακοίνωσή της σχετικά µε την ενεργοποίηση της πρώτης φάσης
του ευρωπαϊκού προγράµµατος για την αλλαγή του κλίµατος προσδιόρισε την προώθηση της συµπαραγωγής ενέργειας ως ένα από τα αναγκαία µέτρα για τη µείωση των
εκποµπών αερίων που προέρχονται από τον ενεργειακό
τοµέα και συµβάλλουν στο φαινόµενο του θερµοκηπίου και
ανακοίνωσε την πρόθεσή της να υποβάλει πρόταση οδηγίας
σχετικά µε την προώθηση της συµπαραγωγής το 2002.

(6)

Στο ψήφισµά του της 25ης Σεπτεµβρίου 2002 σχετικά µε
την ανακοίνωση της Επιτροπής όσον αφορά την ενεργοποίηση της πρώτης φάσης του ευρωπαϊκού προγράµµατος
για την αλλαγή του κλίµατος (7), το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
χαιρετίζει την ιδέα της υποβολής πρότασης για τη λήψη ενισχυµένων κοινοτικών µέτρων προώθησης της χρήσης συνδυασµένης παραγωγής θερµότητας και ηλεκτρισµού και
ζητεί την ταχεία έγκριση οδηγίας σχετικά µε την προώθηση
της εν λόγω συνδυασµένης παραγωγής.

(6) ΕΕ C 140 E της 13.06.2002, σ. 543.
(7) ΕΕ C 273 Ε της 14.11.2003, σ. 172.
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(7)

Η σηµασία της συµπαραγωγής αναγνωρίστηκε και από το
ψήφισµα του Συµβουλίου, της 18ης ∆εκεµβρίου 1997 (1),
και από το ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της
15ης Μαΐου 1998 (2), που αφορούν την κοινοτική στρατηγική για την προώθηση της συνδυασµένης παραγωγής θερµότητας και ηλεκτρισµού.

(8)

Το Συµβούλιο, στα συµπεράσµατά του της 30ής Μαΐου και
της 5ης ∆εκεµβρίου 2000, ενέκρινε το σχέδιο δράσης της
Επιτροπής για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και
προσδιόρισε την προώθηση της συµπαραγωγής ως έναν από
τους βραχυπρόθεσµους τοµείς προτεραιότητας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο ψήφισµά του της 14ης Μαρτίου
2001, σχετικά µε το σχέδιο δράσης για τη βελτίωση της
ενεργειακής απόδοσης (3) κάλεσε την Επιτροπή να υποβάλει
προτάσεις σχετικά µε την καθιέρωση κοινών κανόνων για την
προώθηση της συµπαραγωγής, όπου αυτό κρίνεται σηµαντικό για το περιβάλλον.

(9)

Η οδηγία 96/61/EΚ του Συµβουλίου, της 24ης Σεπτεµβρίου 1996, σχετικά µε την ολοκληρωµένη πρόληψη και
έλεγχο της ρύπανσης (4), η οδηγία 2001/80/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 23 Οκτωβρίου 2001, για τον περιορισµό των εκποµπών στην ατµόσφαιρα ορισµένων ρύπων (5) και η οδηγία 2000/76/EΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 4ης
∆εκεµβρίου 2000, για την αποτέφρωση των αποβλήτων (6)
υπογραµµίζουν την ανάγκη αξιολόγησης των δυνατοτήτων
για συµπαραγωγή ενέργειας σε νέες εγκαταστάσεις.

(10)

Η οδηγία 2002/91/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου, της 16ης ∆εκεµβρίου 2002, για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (7) ζητεί από τα κράτη µέλη να
εξασφαλίζουν ότι για τα νέα κτίρια συνολικής ωφέλιµης
επιφάνειας άνω των 1 000 m2, η τεχνική, περιβαλλοντική
και οικονοµική σκοπιµότητα εγκατάστασης εναλλακτικών
συστηµάτων, όπως η συµπαραγωγή ηλεκτρισµού και θερµότητας, µελετάται και συνυπολογίζεται πριν από την
έναρξη της ανέγερσης.

(11)

Η υψηλής αποδοτικότητας συµπαραγωγή ενέργειας ορίζεται
στην παρούσα οδηγία από την εξοικονόµηση ενέργειας η
οποία επιτυγχάνεται µε τη συνδυασµένη παραγωγή αντί της
χωριστής παραγωγής θερµικής και ηλεκτρικής ενέργειας. Η
εξοικονόµηση ενέργειας που υπερβαίνει το 10 % πληροί
τους όρους της «συµπαραγωγής υψηλής απόδοσης». Για να
µεγιστοποιηθεί η εξοικονόµηση ενέργειας και να αποφευχθεί
η απώλειά της, πρέπει να δοθεί µέγιστη προσοχή στις συνθήκες λειτουργίας των µονάδων συµπαραγωγής.

(12)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Στο πλαίσιο της αξιολόγησης της εξοικονόµησης πρωτογενούς ενέργειας, είναι σηµαντικό να λαµβάνεται υπόψη η
κατάσταση των κρατών µελών στα οποία το µεγαλύτερο
µέρος της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας καλύπτεται
από εισαγωγές.

ΕΕ C 4 της 8.1.1998, σ. 1.
ΕΕ C 167 της 1.6.1998, σ. 308.
ΕΕ C 343 της 5.12.2001, σ. 190.
ΕΕ C 257 της 10.10.1996, σ. 26.
ΕΕ L 309 της 27.11.2001, σ. 1.
ΕΕ L 332 της 28.12.2000, σ. 91.
ΕΕ L 1 της 4.1.2003, σ. 65.
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(13)

Για λόγους διαφάνειας, είναι σηµαντικό να θεσπιστεί εναρµονισµένος βασικός ορισµός της συµπαραγωγής. Όταν οι
εγκαταστάσεις συµπαραγωγής είναι εξοπλισµένες ώστε να
παράγουν χωριστά ηλεκτρική ή θερµική ενέργεια, η εν λόγω
παραγωγή δεν θα πρέπει να χαρακτηρίζεται ως συµπαραγωγή για την χορήγηση εγγύησης καταγωγής και για στατιστικούς σκοπούς.

(14)

Προκειµένου να διασφαλιστεί ότι η στήριξη της συµπαραγωγής στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας βασίζεται στη
ζήτηση για χρήσιµη θερµότητα και την εξοικονόµηση πρωτογενούς ενέργειας, είναι απαραίτητο να θεσπισθούν κριτήρια για τον ορισµό και την αξιολόγηση της ενεργειακής απόδοσης που συνδέεται µε την παραγωγή συµπαραγωγής, όπως
αυτή προσδιορίζεται στα πλαίσια του βασικού ορισµού της.

(15)

Γενικός στόχος της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να είναι η
καθιέρωση εναρµονισµένης µεθόδου υπολογισµού της
ηλεκτρικής ενέργειας που προέρχεται από συµπαραγωγή και
των κατευθυντήριων γραµµών που απαιτούνται για την
εφαρµογή της, λαµβάνοντας υπόψη µεθοδολογίες όπως
εκείνες που αναπτύσσονται επί του παρόντος από ευρωπαϊκούς οργανισµούς τυποποίησης. Η µέθοδος θα πρέπει να
είναι προσαρµόσιµη προκειµένου να λαµβάνει υπόψη την
τεχνική πρόοδο. Η εφαρµογή των υπολογισµών των
παραρτηµάτων ΙΙ και ΙΙΙ σε µονάδες συµπαραγωγής πολύ
µικρής κλίµακας θα µπορούσε, σύµφωνα µε την αρχή της
αναλογικότητας, να βασίζεται σε τιµές που απορρέουν από
µια διαδικασία ελέγχου τύπου πιστοποιηµένη από αρµόδια
ανεξάρτητη αρχή.

(16)

Οι ορισµοί της συµπαραγωγής και της συµπαραγωγής
υψηλής απόδοσης που χρησιµοποιούνται στην παρούσα
οδηγία δεν προδικάζουν τη χρήση διαφορετικών ορισµών
στην εθνική νοµοθεσία, για σκοπούς άλλους από τους αναφερόµενους στην παρούσα οδηγία. Κρίνεται σκόπιµο να υιοθετηθούν, επιπλέον, οι σχετικοί ορισµοί που περιλαµβάνονται στην οδηγία 2003/54/ΕΚ και στην οδηγία 2001/77/
EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της
27ης Σεπτεµβρίου 2001, για την προαγωγή της ηλεκτρικής
ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιµες πηγές στην εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (8).

(17)

Η µέτρηση της παραγόµενης χρήσιµης θερµότητας στο
σηµείο παραγωγής της εγκατάστασης συµπαραγωγής τονίζει
την ανάγκη να εξασφαλίζεται ότι τα πλεονεκτήµατα της συµπαραγόµενης χρήσιµης θερµότητας δεν χάνονται σε υψηλές
θερµικές απώλειες από τα δίκτυα διανοµής.

(18)

Ο λόγος ηλεκτρικής ενέργειας προς τη θερµότητα είναι ένα
τεχνικό χαρακτηριστικό που πρέπει να οριστεί προκειµένου
να υπολογιστεί η ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας από
συµπαραγωγή.

(19)

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ο ορισµός των
«µονάδων συµπαραγωγής» µπορεί επίσης να περιλαµβάνει
εξοπλισµό όπου παράγεται µόνον ηλεκτρική ενέργεια ή
µόνον θερµική ενέργεια, όπως η βοηθητική ανάφλεξη και οι
µονάδες µετάκαυσης. Η παραγωγή από τον εν λόγω εξοπλισµό δεν θα πρέπει να θεωρείται συµπαραγωγή για τη
χορήγηση εγγύησης προέλευσης και για στατιστικούς σκοπούς.

(8) ΕΕ L 283 της 27.10.2001, σ. 33.

L 52/52
(20)

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ο ορισµός της «συµπαραγωγής µικρής κλίµακας» περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, µονάδες συµπαραγωγής πολύ µικρής
κλίµακας και συνδυασµένης συµπαραγωγής, όπως οι µονάδες συµπαραγωγής που παρέχουν ενέργεια σε αποµονωµένες
περιοχές ή καλύπτουν περιορισµένες οικιακές, εµπορικές ή
βιοµηχανικές ανάγκες.

(21)

Προκειµένου να αυξηθεί η διαφάνεια για την από πλευράς
των καταναλωτών επιλογή µεταξύ ηλεκτρικής ενέργειας από
συµπαραγωγή και ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται βάσει
άλλων τεχνικών, είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί βάσει των
εναρµονισµένων τιµών αναφοράς απόδοσης η δυνατότητα
εγγύησης προέλευσης της συµπαραγωγής υψηλής απόδοσης. Τα συστήµατα εγγύησης προέλευσης δεν δίδουν από
µόνα τους δικαίωµα υπαγωγής στους εθνικούς µηχανισµούς
στήριξης.

(22)

Είναι σηµαντικό να µπορούν να καλύπτονται από εγγυήσεις
προέλευσης όλες οι µορφές ηλεκτρικής ενέργειας προερχόµενης από συµπαραγωγή υψηλής απόδοσης. Είναι σηµαντικό
να γίνεται σαφής διάκριση µεταξύ εγγυήσεων προέλευσης
και ανταλλάξιµων πιστοποιητικών.

(23)

Προκειµένου να εξασφαλιστεί η αυξηµένη διείσδυση της
συµπαραγωγής στην αγορά µεσοπρόθεσµα, πρέπει να
ζητηθεί από όλα τα κράτη µέλη να εγκρίνουν και να δηµοσιεύσουν έκθεση στην οποία θα περιγράφονται αναλυτικά οι
εθνικές δυνατότητες όσον αφορά τη συµπαραγωγή υψηλής
απόδοσης και η οποία θα περιλαµβάνει χωριστή ανάλυση
των εµποδίων που τίθενται στη συµπαραγωγή και των
µέτρων που λαµβάνονται για να διασφαλίζεται η αξιοπιστία
του συστήµατος εγγύησης.

(24)

(25)

(26)

Η κρατική στήριξη θα πρέπει να είναι σύµφωνη µε τις διατάξεις του κοινοτικού πλαισίου σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος (1), µεταξύ
άλλων σε ό,τι αφορά τη µη σώρευση ενισχύσεων. Το εν
λόγω πλαίσιο επιτρέπει, επί του παρόντος, ορισµένες κατηγορίες κρατικής στήριξης, εφόσον µπορεί να αποδειχθεί ότι
τα µέτρα στήριξης ευνοούν την προστασία του περιβάλλοντος, επειδή η αποδοτικότητα της µετατροπής είναι ιδιαίτερα
υψηλή, επειδή τα µέτρα θα συµβάλουν στη µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης ή επειδή η παραγωγική διαδικασία θα
είναι λιγότερο ζηµιογόνος για το περιβάλλον. Η εν λόγω
στήριξη θα καταστεί ενίοτε αναγκαία για την περαιτέρω
αξιοποίηση των δυνατοτήτων συµπαραγωγής, ιδίως προκειµένου να ληφθεί υπόψη η ανάγκη εσωεπιχειρησιακού
καταλογισµού του εξωτερικού κόστους.
Τα προγράµµατα κρατικής στήριξης για την προώθηση της
συµπαραγωγής θα πρέπει να επικεντρώνονται κυρίως στη
στήριξη της συµπαραγωγής βάσει της οικονοµικώς δικαιολογηµένης ζήτησης θερµότητας και ψύξης.
Τα κράτη µέλη εφαρµόζουν διάφορους µηχανισµούς
στήριξης της συµπαραγωγής σε εθνικό επίπεδο, στους
οποίους περιλαµβάνονται ενισχύσεις επενδύσεων, φοροαπαλλαγές ή µειώσεις φόρων, πράσινα πιστοποιητικά και συστήµατα άµεσης στήριξης των τιµών. Ένα σηµαντικό µέσο
επίτευξης του στόχου της παρούσας οδηγίας είναι η εξασφάλιση της οµαλής λειτουργίας των µηχανισµών αυτών, έως
ότου τεθεί σε λειτουργία εναρµονισµένο κοινοτικό πλαίσιο,
προκειµένου να διατηρηθεί η εµπιστοσύνη των επενδυτών. Η

(1) ΕΕ C 37 της 3.2.2001, σ. 3.
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Επιτροπή σκοπεύει να εποπτεύει την κατάσταση και να
συντάσσει εκθέσεις σχετικά µε την κτηθείσα εµπειρία από
την εφαρµογή των εθνικών προγραµµάτων στήριξης.
(27)

Για τη µεταφορά και διανοµή της ηλεκτρικής ενέργειας από
συµπαραγωγή υψηλής απόδοσης, θα πρέπει να εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 7 παράγραφοι 1, 2 και 5 της
οδηγίας 2001/77/ΕΚ, καθώς και οι σχετικές διατάξεις της
οδηγίας 2003/54/ΕΚ. Μέχρις ότου ο παραγωγός που
δραστηριοποιείται στο χώρο της συµπαραγωγής αποτελέσει
επιλέξιµο πελάτη βάσει της εθνικής νοµοθεσίας υπό την
έννοια του άρθρου 21 παράγραφος 1 της οδηγίας 2003/
54/ΕΚ, οι τιµές που συνδέονται µε την αγορά επιπλέον
ηλεκτρικής ενέργειας την οποία συχνά χρειάζονται οι παραγωγοί που δραστηριοποιούνται στο χώρο της συµπαραγωγής, θα πρέπει να καθορίζονται βάσει αντικειµενικών, διαφανών και αµερόληπτων κριτηρίων. Ειδικά για τις µονάδες
συµπαραγωγής µικρής και πολύ µικρής κλίµακας, µπορεί να
διευκολύνεται η πρόσβαση στο δίκτυο όσον αφορά την
ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από µονάδες συµπαραγωγής υψηλής απόδοσης, υπό την όρο της κοινοποίησης
προς την Επιτροπή.

(28)

Κατά κανόνα, οι µονάδες συµπαραγωγής, µέχρι 400 kW,
που εµπίπτουν στο πεδίο των ορισµών της οδηγίας 92/42/
ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 21ης Μαΐου 1992, σχετικά µε
τις απαιτήσεις απόδοσης για τους νέους λέβητες ζεστού
νερού που τροφοδοτούνται µε υγρά ή αέρια καύσιµα (2),
είναι απίθανο να πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις απόδοσης
που ορίζει η ανωτέρω οδηγία και θα πρέπει συνεπώς να εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρµογής της ανωτέρω οδηγίας.

(29)

Η συγκεκριµένη διάρθρωση του τοµέα της συµπαραγωγής, η
οποία περιλαµβάνει πολλούς µικρούς και µεσαίους παραγωγούς, θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη, ειδικά κατά την επανεξέταση των διοικητικών διαδικασιών για την απόκτηση
άδειας κατασκευής εγκαταστάσεων συµπαραγωγής.

(30)

Στο πλαίσιο του στόχου της παρούσας οδηγίας να
δηµιουργήσει ένα πλαίσιο για την προώθηση της συµπαραγωγής, είναι απαραίτητο να υπογραµµιστεί η ανάγκη ενός
σταθερού οικονοµικού και διοικητικού περιβάλλοντος για
επενδύσεις σε νέες εγκαταστάσεις συµπαραγωγής. Τα κράτη
µέλη θα πρέπει να ενθαρρύνονται να ανταποκριθούν στην
ανάγκη αυτή µέσω του σχεδιασµού προγραµµάτων στήριξης
διάρκειας τουλάχιστον τεσσάρων ετών και αποφεύγοντας
συχνές αλλαγές στις διοικητικές διαδικασίες κ.λπ. Τα κράτη
µέλη θα πρέπει να ενθαρρύνονται επίσης να εξασφαλίζουν
ότι τα κρατικά προγράµµατα στήριξης τηρούν την αρχή της
σταδιακής κατάργησης.

(31)

Η συνολική απόδοση και βιωσιµότητα της συµπαραγωγής
εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως η χρησιµοποιούµενη τεχνολογία, οι τύποι των καυσίµων, οι καµπύλες απορρόφησης ισχύος, το µέγεθος της µονάδας, καθώς και από
τις ιδιότητες της θερµικής ενέργειας. Για πρακτικούς λόγους
και βάσει του γεγονότος ότι η χρήση της παραγόµενης θερµότητας για διαφορετικούς σκοπούς απαιτεί διαφορετικά
επίπεδα θερµοκρασίας της θερµότητας, καθώς και ότι αυτές
καθώς και άλλες διαφορές επηρεάζουν την απόδοση της
συµπαραγωγής, η συµπαραγωγή θα µπορούσε να διαιρείται
σε κατηγορίες, όπως «βιοµηχανική συµπαραγωγή», «θερµαντική συµπαραγωγή» και «γεωργική συµπαραγωγή».

(2) ΕΕ L 167 της 22.6.1992, σ. 17· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την οδηγία 93/68/ΕΟΚ (ΕΕ L 220 της 30.8.1993, σ. 1).
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(32)

(33)
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Σύµφωνα µε τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, όπως αυτές διατυπώνονται στο άρθρο 5 της
συνθήκης, οι γενικές αρχές που παρέχουν ένα πλαίσιο για
την προώθηση της συµπαραγωγής στην εσωτερική αγορά
ενέργειας θα πρέπει να προσδιορίζονται σε κοινοτικό
επίπεδο, αλλά η αναλυτική εφαρµογή θα πρέπει να αφήνεται
στα κράτη µέλη, επιτρέποντας µε τον τρόπο αυτό σε κάθε
κράτος µέλος να επιλέγει το καθεστώς που αρµόζει
καλύτερα στις ιδιαίτερες συνθήκες του. Η παρούσα οδηγία
περιορίζεται στα ελάχιστα απαιτούµενα για την επίτευξη των
εν λόγω στόχων και δεν επεκτείνεται πέραν αυτού που είναι
αναγκαίο προς τούτο.
Τα απαιτούµενα µέτρα για την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας θεσπίζονται σύµφωνα µε την απόφαση 1999/468/ΕΚ
του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που
ανατίθενται στην Επιτροπή (1),

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

Άρθρο 1
Σκοπός
Η παρούσα οδηγία αποσκοπεί στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και στη βελτίωση της ασφάλειας του εφοδιασµού µέσω της
δηµιουργίας ενός πλαισίου µε το οποίο θα προωθηθεί και θα αναπτυχθεί η υψηλής απόδοσης συµπαραγωγή θερµικής και ηλεκτρικής
ενέργειας, η οποία θα βασίζεται στη ζήτηση για χρήσιµη θερµότητα
και στην εξοικονόµηση πρωτογενούς ενέργειας στην εσωτερική
αγορά ενέργειας, λαµβάνοντας υπόψη τις εθνικές ιδιαιτερότητες,
ιδίως όσον αφορά τις κλιµατικές και οικονοµικές συνθήκες.
Άρθρο 2
Πεδίο εφαρµογής
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ε) «εφεδρική ηλεκτρική ενέργεια»: η ηλεκτρική ενέργεια που παρέχεται µέσω του ηλεκτρικού δικτύου παροχής όποτε η διαδικασία συµπαραγωγής διακόπτεται, συµπεριλαµβανοµένων των
διαστηµάτων συντήρησης, ή τίθεται εκτός λειτουργίας·
στ) «συµπληρωµατική ηλεκτρική ενέργεια»: η ηλεκτρική ενέργεια
που παρέχεται µέσω του ηλεκτρικού δικτύου παροχής σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η ζήτηση για ηλεκτρική ενέργεια είναι
µεγαλύτερη από την παραγόµενη στη διαδικασία συµπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας·
ζ) «συνολική απόδοση»: ο λόγος της ετήσιας ποσότητας παραγόµενης ηλεκτρικής και µηχανικής ενέργειας και παραγόµενης
χρήσιµης θερµότητας προς τα καύσιµα που χρησιµοποιούνται
για την παραγωγή θερµότητας στο πλαίσιο µιας διαδικασίας
συµπαραγωγής, καθώς και για την ακαθάριστη παραγωγή
ηλεκτρικής και µηχανικής ενέργειας·
η) «απόδοση»: η απόδοση που υπολογίζεται βάσει των «καθαρών
θερµιδικών αξιών» των καυσίµων (οι οποίες αναφέρονται και ως
«κατώτερες θερµιδικές αξίες»)·
θ) «συµπαραγωγή υψηλής απόδοσης»: η συµπαραγωγή που ανταποκρίνεται στα κριτήρια του παραρτήµατος III·
ι) «τιµή αναφοράς της απόδοσης για χωριστή παραγωγή»: η απόδοση της εναλλακτικής χωριστής παραγωγής θερµότητας και
ηλεκτρικής ενέργειας την οποία αποσκοπεί να αντικαταστήσει η
διαδικασία συµπαραγωγής·
ια) «λόγος ηλεκτρικής ενέργειας/θερµότητας»: ο λόγος της ηλεκτρικής ενέργειας από συµπαραγωγή προς τη χρήσιµη θερµότητα, υπό πλήρη κατάσταση λειτουργίας συµπαραγωγής, µε
χρήση των επιχειρησιακών δεδοµένων της συγκεκριµένης µονάδας·
ιβ) «µονάδα συµπαραγωγής»: µονάδα δυναµένη να λειτουργεί κατά
τον τρόπο της συµπαραγωγής·
ιγ) «µονάδα συµπαραγωγής πολύ µικρής κλίµακας»: µονάδα συνδυασµένης παραγωγής µε µέγιστη ισχύ µικρότερη από 50 kWe·

Η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται στη συµπαραγωγή όπως ορίζεται
στο άρθρο 3 και στις τεχνολογίες συµπαραγωγής που αναφέρονται
στο παράρτηµα Ι.

ιδ) «συµπαραγωγή µικρής κλίµακας»: οι µονάδες συµπαραγωγής µε
εγκατεστηµένη ισχύ κάτω του 1 ΜWe·

Άρθρο 3

ιε) «παραγωγή συµπαραγωγής»: το άθροισµα της ηλεκτρικής και
µηχανικής ενέργειας και της χρήσιµης θερµότητας που παράγονται από συµπαραγωγή.

Ορισµοί
Για το σκοπό της παρούσας οδηγίας, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί:

Επιπλέον, ισχύουν οι σχετικοί ορισµοί των οδηγιών 2003/54/ΕΚ
και 2001/77/ΕΚ.

α) «συµπαραγωγή»: η ταυτόχρονη παραγωγή θερµικής και ηλεκτρικής ή/και µηχανικής ενέργειας στο πλαίσιο µιας µόνο διαδικασίας·

Άρθρο 4

β) «χρήσιµη θερµότητα»: η θερµότητα που παράγεται στο πλαίσιο
µιας διαδικασίας συµπαραγωγής προκειµένου να ικανοποιήσει
µια οικονοµικά δικαιολογηµένη ζήτηση για θέρµανση ή ψύξη·
γ) «οικονοµικά δικαιολογηµένη ζήτηση»: η ζήτηση που δεν υπερβαίνει τις ανάγκες θέρµανσης ή ψύξης και η οποία διαφορετικά
θα ικανοποιούνταν, σύµφωνα µε τις συνθήκες της αγοράς, µε
διαδικασίες παραγωγής ενέργειας διαφορετικές από την συµπαραγωγή·
δ) «ηλεκτρική ενέργεια από συµπαραγωγή»: η ηλεκτρική ενέργεια
που παράγεται στο πλαίσιο µιας διαδικασίας συνδεόµενης µε
την παραγωγή χρήσιµης θερµότητας και υπολογίζεται σύµφωνα
µε τη µεθοδολογία που καθορίζεται στο παράρτηµα ΙΙ·
(1) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.

Κριτήρια απόδοσης της συµπαραγωγής
1. Για τον καθορισµό της απόδοσης της συµπαραγωγής
σύµφωνα µε το παράρτηµα ΙΙΙ, η Επιτροπή, µε τη διαδικασία του
άρθρου 14 παράγραφος 2 και το αργότερο στις 21 Φεβρουαρίου
2006, καθορίζει εναρµονισµένες τιµές αναφοράς απόδοσης για τη
χωριστή παραγωγή ηλεκτρικής και θερµικής ενέργειας. Αυτές οι
τιµές αποτελούνται από πίνακα τιµών διαφοροποιηµένων ανάλογα
µε κατάλληλους παράγοντες, όπως το έτος κατασκευής και οι τύποι
καυσίµου, και πρέπει να βασίζονται σε τεκµηριωµένη ανάλυση η
οποία να λαµβάνει υπόψη, µεταξύ άλλων, δεδοµένα από τη λειτουργική χρήση υπό ρεαλιστικές συνθήκες, τις διασυνοριακές
ανταλλαγές ηλεκτρισµού, το µείγµα καυσίµων και τις κλιµατικές
συνθήκες, καθώς και τις εφαρµοζόµενες τεχνολογίες συµπαραγωγής
σύµφωνα µε τις αρχές του παραρτήµατος III.
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2.
Η Επιτροπή επανεξετάζει, µε τη διαδικασία του άρθρου 14
παράγραφος 2, τις εναρµονισµένες τιµές αναφοράς απόδοσης για
χωριστή παραγωγή ηλεκτρικής και θερµικής ενέργειας που αναφέρονται στην παράγραφο 1, για πρώτη φορά στις 21 Φεβρουαρίου
2011, και εν συνεχεία ανά τετραετία, προκειµένου να λάβει υπόψη
της τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις µεταβολές της κατανοµής των
ενεργειακών πηγών.

6. Οι εγγυήσεις προέλευσης, οι οποίες εκδίδονται σύµφωνα µε
την παράγραφο 1, θα πρέπει να αναγνωρίζονται αµοιβαία από τα
κράτη µέλη, αποκλειστικά ως απόδειξη των στοιχείων που αναφέρονται στην παράγραφο 5. Κάθε άρνηση αναγνώρισης µιας
εγγύησης προέλευσης ως απόδειξης, ιδίως για λόγους πρόληψης
της απάτης, πρέπει να βασίζεται σε αντικειµενικά, διαφανή και αµερόληπτα κριτήρια.

3.
Τα κράτη µέλη που µεταφέρουν στο εθνικό δίκαιο την
παρούσα οδηγία πριν καθορίσει η Επιτροπή τις εναρµονισµένες
τιµές αναφοράς απόδοσης για τη χωριστή παραγωγή ηλεκτρικής
και θερµικής ενέργειας που αναφέρονται στην παράγραφο 1, θα
πρέπει να θεσπίσουν, µέχρι την ηµεροµηνία που αναφέρεται στην
παράγραφο 1, τις οικείες εθνικές τιµές αναφοράς απόδοσης για τη
χωριστή παραγωγή προκειµένου να χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό της εξοικονόµησης πρωτογενούς ενέργειας από τη συµπαραγωγή, σύµφωνα µε τη µεθοδολογία του παραρτήµατος ΙΙΙ.

Σε περίπτωση άρνησης της αναγνώρισης µιας εγγύησης προέλευσης, η Επιτροπή µπορεί να αναγκάζει το αρνούµενο µέρος να
την αναγνωρίζει, λαµβάνοντας υπόψη ιδίως τα αντικειµενικά, διαφανή και αµερόληπτα κριτήρια στα οποία βασίζεται η αναγνώριση
αυτή.

Άρθρο 5

1. Τα κράτη µέλη αναλύουν το εθνικό τους δυναµικό για την
εφαρµογή της συµπαραγωγής υψηλής απόδοσης συµπεριλαµβανοµένης της συµπαραγωγής πολύ µικρής κλίµακας υψηλής απόδοσης.

Εγγύηση προέλευσης της ηλεκτρικής ενέργειας από συµπαραγωγή υψηλής απόδοσης
1.
Βάσει των εναρµονισµένων τιµών αναφοράς απόδοσης που
αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1, τα κράτη µέλη διασφαλίζουν, εντός έξι µηνών από την έγκριση των εν λόγω τιµών, ότι η
προέλευση της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από συµπαραγωγή υψηλής απόδοσης µπορεί να πιστοποιείται βάσει αντικειµενικών, διαφανών και αµερόληπτων κριτηρίων, τα οποία καθορίζονται από κάθε κράτος µέλος. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι η εν
λόγω εγγύηση προέλευσης της ηλεκτρικής ενέργειας επιτρέπει
στους παραγωγούς να αποδεικνύουν ότι η ηλεκτρική ενέργεια την
οποία διαθέτουν προς πώληση παράγεται από συµπαραγωγή
υψηλής απόδοσης, εκδίδεται δε προς το σκοπό αυτό αιτήσει του
παραγωγού.
2.
Τα κράτη µέλη µπορούν να ορίζουν έναν ή περισσότερους
αρµόδιους φορείς, οι οποίοι είναι ανεξάρτητοι από τις δραστηριότητες παραγωγής ή διανοµής, για να επιβλέπουν την έκδοση της
εγγύησης προέλευσης που αναφέρεται στην παράγραφο 1.
3.
Τα κράτη µέλη ή οι αρµόδιοι φορείς θεσπίζουν κατάλληλους
µηχανισµούς προκειµένου να διασφαλίζουν ότι η εγγύηση προέλευσης είναι τόσο ακριβής όσο και αξιόπιστη, ενώ περιγράφουν
στην έκθεση που αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 τα
ληφθέντα µέτρα για να διασφαλίζεται η αξιοπιστία του συστήµατος
εγγύησης.
4.
Τα συστήµατα εγγύησης προέλευσης δεν συνεπάγονται αφ'
εαυτών δικαίωµα υπαγωγής στους εθνικούς µηχανισµούς στήριξης.
5.

Η εγγύηση προέλευσης:

— προσδιορίζει τη χαµηλότερη θερµιδική αξία της καύσιµης ύλης
από την οποία παρήχθη η ηλεκτρική ενέργεια, τη χρήση της
θερµικής ενέργειας που παρήχθη από κοινού µε την ηλεκτρική
και, τέλος, το χρόνο και τον τόπο της παραγωγής,
— προσδιορίζει την ποσότητα της προερχόµενης από συµπαραγωγή υψηλής απόδοσης σύµφωνα µε το παράρτηµα II ηλεκτρικής ενέργειας την οποία αντιπροσωπεύει η συγκεκριµένη
εγγύηση,
— προσδιορίζει την εξοικονόµηση πρωτογενούς ενέργειας που
υπολογίζεται σύµφωνα µε το παράρτηµα ΙΙΙ βάσει των εναρµονισµένων τιµών αναφοράς απόδοσης τις οποίες καθορίζει η
Επιτροπή, όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1.
Τα κράτη µέλη µπορούν να περιλαµβάνουν και άλλες πληροφορίες
στην εγγύηση προέλευσης.

Άρθρο 6
Εθνικό δυναµικό για συµπαραγωγή υψηλής απόδοσης

2.

Η ανάλυση αυτή:

— βασίζεται σε τεκµηριωµένα επιστηµονικά δεδοµένα και τηρεί τα
κριτήρια του παραρτήµατος IV,
— προσδιορίζει όλο το δυναµικό για ζήτηση χρήσιµης θερµότητας
και ψύξης, το οποίο είναι κατάλληλο για την εφαρµογή συµπαραγωγής υψηλής απόδοσης, καθώς και τη διαθεσιµότητα καυσίµων και άλλων ενεργειακών πόρων χρησιµοποιήσιµων σε συµπαραγωγή,
— περιλαµβάνει χωριστή ανάλυση των τυχόν φραγµών στην αξιοποίηση του εθνικού δυναµικού για συµπαραγωγή υψηλής απόδοσης. Ειδικότερα, η ανάλυση εξετάζει τους φραγµούς που
αφορούν τις τιµές, το κόστος και την πρόσβαση στα καύσιµα,
τους φραγµούς που αφορούν θέµατα δικτύου, τους φραγµούς
που αφορούν διοικητικές διαδικασίες, και τους φραγµούς που
αφορούν την έλλειψη εσωεπιχειρησιακού καταλογισµού του
εξωτερικού κόστους στις ενεργειακές τιµές.
3. Για πρώτη φορά στις 21 Φεβρουαρίου 2007 το αργότερο
και έκτοτε ανά τετραετία, κατόπιν αιτήσεως της Επιτροπής διατυπούµενης τουλάχιστον έξι µήνες πριν από την εκάστοτε προθεσµία,
τα κράτη µέλη αξιολογούν την πρόοδο στην αύξηση του µεριδίου
της συµπαραγωγής υψηλής απόδοσης.
Άρθρο 7
Προγράµµατα στήριξης
1. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι η στήριξη της συµπαραγωγής — υπάρχουσες και µελλοντικές µονάδες — βασίζεται στη
ζήτηση για χρήσιµη θερµότητα και την εξοικονόµηση πρωτογενούς
ενέργειας, λαµβανοµένων υπόψη των δυνατοτήτων µείωσης της
ενεργειακής ζήτησης µέσω άλλων οικονοµικώς εφικτών ή περιβαλλοντικώς επωφελών µέτρων, όπως άλλα µέτρα αποτελεσµατικής
χρήσης της ενέργειας.
2. Με την επιφύλαξη των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης, η
Επιτροπή αξιολογεί την εφαρµογή των µηχανισµών στήριξης που
χρησιµοποιήθηκαν στα κράτη µέλη σύµφωνα µε τους οποίους ένας
παραγωγός που δραστηριοποιείται στο χώρο της συµπαραγωγής
λαµβάνει, βάσει των κανονισµών που εκδίδουν οι κρατικές αρχές,
άµεση ή έµµεση στήριξη, η οποία µπορεί να επιφέρει τον περιορισµό του εµπορίου.
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Η Επιτροπή εξετάζει αν οι µηχανισµοί αυτοί συµβάλλουν στην
επίτευξη των στόχων που ορίζονται στα άρθρα 6 και 174 παράγραφος 1 της συνθήκης.
3.
Στην έκθεση που αναφέρεται στο άρθρο 11, η Επιτροπή
παρουσιάζει τεκµηριωµένη ανάλυση της κτηθείσας πείρας από την
εφαρµογή και συνύπαρξη των διαφόρων µηχανισµών στήριξης που
αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. Η εν λόγω
έκθεση αξιολογεί την επιτυχία, περιλαµβανοµένης της σχέσης
κόστους/αποτελεσµατικότητας, των συστηµάτων στήριξης στην
προώθηση της χρήσης της συµπαραγωγής υψηλής απόδοσης
σύµφωνα µε το εθνικό δυναµικό που αναφέρεται στο άρθρο 6.
Επιπλέον, η έκθεση εξετάζει σε ποιο βαθµό τα προγράµµατα
στήριξης έχουν συµβάλει στη δηµιουργία σταθερών συνθηκών για
την υλοποίηση επενδύσεων στον τοµέα της συµπαραγωγής.
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2. Τα κράτη µέλη, εφόσον ενδείκνυται στο πλαίσιο της εθνικής
νοµοθεσίας, παρέχουν ένδειξη της επιτευχθείσας εξέλιξης, ιδίως
όσον αφορά:
α) το συντονισµό µεταξύ των διαφορετικών διοικητικών υπηρεσιών
όσον αφορά τις προθεσµίες, την παραλαβή και τη διεκπεραίωση
των αιτήσεων αδείας·
β) τη δυνατότητα θέσπισης κατευθυντήριων γραµµών για τις
δραστηριότητες της παραγράφου 1 και το εφικτό της καθιέρωσης µιας ταχείας διαδικασίας σχεδιασµού για τους παραγωγούς συµπαραγωγής και
γ) το διορισµό αρχών ως διαµεσολαβητών σε τυχόν διαφορές
µεταξύ των αρµόδιων για τη χορήγηση αδειών αρχών και των
αιτούντων άδεια.
Άρθρο 10

Άρθρο 8
Θέµατα δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας και τιµολόγησης
1.
Προς διασφάλιση της µεταφοράς και διανοµής της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από συµπαραγωγή υψηλής απόδοσης, εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 7 παράγραφοι 1, 2
και 5 της οδηγίας 2001/77/ΕΚ, καθώς και οι σχετικές διατάξεις
της οδηγίας 2003/54/ΕΚ.
2.
Μέχρις ότου ο παραγωγός που δραστηριοποιείται στο χώρο
της συµπαραγωγής αποτελέσει επιλέξιµο πελάτη βάσει της εθνικής
νοµοθεσίας υπό την έννοια του άρθρου 21 παράγραφος 1 της οδηγίας 2003/54/ΕΚ, τα κράτη µέλη θα πρέπει να λαµβάνουν τα απαιτούµενα µέτρα προκειµένου να διασφαλίζουν ότι οι τιµές για την
αγορά εφεδρικής ή συµπληρωµατικής ηλεκτρικής ενέργειας ορίζονται βάσει δηµοσιευµένων τιµών και όρων και προϋποθέσεων.
3.
Υπό τον όρο της κοινοποίησης στην Επιτροπή, τα κράτη µέλη
µπορούν να διευκολύνουν ιδιαίτερα την πρόσβαση στο δίκτυο όσον
αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από συµπαραγωγή
υψηλής απόδοσης από µονάδες συµπαραγωγής µικρής κλίµακας
και συµπαραγωγής πολύ µικρής κλίµακας.
Άρθρο 9

Εκθέσεις των κρατών µελών
1. Το αργότερο στις 21 Φεβρουαρίου 2006, τα κράτη µέλη
δηµοσιεύουν έκθεση µε τα αποτελέσµατα της ανάλυσης και των
αξιολογήσεων που διενεργούνται σύµφωνα µε το άρθρο 5 παράγραφος 3, το άρθρο 6 παράγραφος 1 και το άρθρο 9 παράγραφοι 1
και 2.
2. Το αργότερο στις 21 Φεβρουαρίου 2007, στη συνέχεια δε
ανά τετραετία, κατόπιν αιτήσεως της Επιτροπής διατυπούµενης
τουλάχιστον έξι µήνες πριν από την εκάστοτε προθεσµία, τα κράτη
µέλη δηµοσιεύουν έκθεση µε τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης
που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 3.
3. Τα κράτη µέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή, για πρώτη φορά
µέχρι τέλους ∆εκεµβρίου 2004 όσον αφορά τα στοιχεία του 2003,
εν συνεχεία δε σε ετήσια βάση, στατιστικά δεδοµένα για την παραγωγή ηλεκτρικής και θερµικής ενέργειας από συµπαραγωγή σε
εθνικό επίπεδο, σύµφωνα µε τη µεθοδολογία του παραρτήµατος ΙΙ.
Τα κράτη µέλη υποβάλλουν επίσης ετήσια στατιστικά στοιχεία για
τις δυνατότητες συµπαραγωγής και τα καύσιµα που χρησιµοποιούνται για τη συµπαραγωγή. Τα κράτη µέλη µπορούν επίσης να
υποβάλλουν στατιστικά στοιχεία για την εξοικονόµηση πρωτογενούς ενέργειας που επιτυγχάνεται µε την εφαρµογή της συµπαραγωγής, σύµφωνα µε τη µεθοδολογία του παραρτήµατος III.

∆ιοικητικές διαδικασίες
1.
Τα κράτη µέλη ή οι αρµόδιοι φορείς τους οποίους ορίζουν
τα κράτη µέλη αξιολογούν το ισχύον νοµοθετικό και κανονιστικό
πλαίσιο που διέπει τις διαδικασίες χορήγησης άδειας ή τις λοιπές
διαδικασίες του άρθρου 6 της οδηγίας 2003/54/ΕΚ, οι οποίες
ισχύουν για τις µονάδες συµπαραγωγής υψηλής απόδοσης.
Η αξιολόγηση αυτή πραγµατοποιείται µε σκοπό:
α) την ενθάρρυνση του σχεδιασµού µονάδων συµπαραγωγής ώστε
να ανταποκρίνονται στην οικονοµικά δικαιολογηµένη ζήτηση για
παραγωγή χρήσιµης θερµότητας και την αποφυγή παραγωγής
περισσότερης θερµότητας από τη χρήσιµη·
β) τον περιορισµό των κανονιστικών και µη κανονιστικών εµποδίων
στην αύξηση της συµπαραγωγής·
γ) τον εξορθολογισµό και την επίσπευση των διαδικασιών στο ενδεδειγµένο διοικητικό επίπεδο και
δ) τη διασφάλιση αντικειµενικών, διαφανών και αµερόληπτων κανόνων, στους οποίους να λαµβάνονται δεόντως υπόψη οι ιδιαιτερότητες των διαφόρων τεχνολογιών συµπαραγωγής.

Άρθρο 11
Έκθεση της Επιτροπής
1. Βάσει των εκθέσεων που υποβάλλονται σύµφωνα µε το άρθρο
10, η Επιτροπή επανεξετάζει την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας
και υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο, το
αργότερο στις 21 Φεβρουαρίου 2008, στη συνέχεια δε ανά τετραετία, έκθεση προόδου σχετικά µε την εφαρµογή της παρούσας
οδηγίας.
Συγκεκριµένα, η έκθεση:
α) εξετάζει την πρόοδο που σηµειώνεται στην αξιοποίηση του
εθνικού δυναµικού για συµπαραγωγή υψηλής απόδοσης όπως
αναφέρεται στο άρθρο 6·
β) αξιολογεί το βαθµό στον οποίο οι κανόνες και οι διαδικασίες
που προσδιορίζουν το πλαίσιο των προϋποθέσεων για τη συµπαραγωγή στην εσωτερική αγορά ενέργειας διατυπώνονται βάσει
αντικειµενικών, διαφανών και αµερόληπτων κριτηρίων όπου
λαµβάνονται δεόντως υπόψη τα οφέλη που απορρέουν από τη
συµπαραγωγή·
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γ) εξετάζει την κτηθείσα πείρα από την εφαρµογή και τη
συνύπαρξη διαφορετικών µηχανισµών στήριξης υπέρ της συµπαραγωγής·

ται σε µια τέτοια παραγωγή, για σκοπούς έκδοσης εγγυήσεων προέλευσης και καταρτισµού στατιστικών, πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε
το παράρτηµα II.

δ) επανεξετάζει τις τιµές αναφοράς απόδοσης για τη χωριστή παραγωγή βάσει των υφιστάµενων τεχνολογιών.

3. Μέχρι τέλους 2010, τα κράτη µέλη µπορούν, χρησιµοποιώντας εναλλακτική µεθοδολογία, να χαρακτηρίσουν µια συµπαραγωγή ως συµπαραγωγή υψηλής απόδοσης χωρίς να ελέγξουν κατά
πόσον η συµπαραγωγή ανταποκρίνεται στα κριτήρια του παραρτήµατος ΙΙΙ στοιχείο α), εφόσον αποδεικνύεται σε εθνικό επίπεδο ότι
η συµπαραγωγή που χαρακτηρίζεται µε αυτή την εναλλακτική µεθοδολογία υπολογισµού πληροί κατά µέσον όρο τα κριτήρια του
παραρτήµατος ΙΙΙ στοιχείο α). Εφόσον για την παραγωγή αυτή εκδίδεται εγγύηση προέλευσης, η απόδοση της συµπαραγωγής που
καθορίζεται στην εγγύηση δεν πρέπει να υπερβαίνει τις οριακές
τιµές των κριτηρίων του παραρτήµατος ΙΙΙ στοιχείο α), εκτός εάν
άλλως προκύπτει από τους σύµφωνα µε το παράρτηµα ΙΙΙ υπολογισµούς. Ο προσδιορισµός όµως της ποσότητας ηλεκτρισµού από
συµπαραγωγή που παράγεται σε µια τέτοια παραγωγή, για σκοπούς
έκδοσης εγγυήσεων προέλευσης και καταρτισµού στατιστικών,
πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε το παράρτηµα II.

Όταν ενδείκνυται, η Επιτροπή υποβάλλει, µαζί µε την έκθεση,
περαιτέρω προτάσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο.
2.
Κατά την αξιολόγηση της προόδου που αναφέρεται στην
παράγραφο 1στοιχείο α), η Επιτροπή εξετάζει σε ποιο βαθµό έχουν
επιτευχθεί ή προβλέπεται να επιτευχθούν οι εθνικές δυνατότητες
συµπαραγωγής υψηλής απόδοσης που αναφέρονται στο άρθρο 6,
λαµβανοµένων υπόψη των εθνικών µέτρων, των συνθηκών, συµπεριλαµβανοµένων των κλιµατικών συνθηκών, και των συνεπειών της
εσωτερικής αγοράς ενέργειας και των άλλων κοινοτικών πρωτοβουλιών, όπως η οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου 2003, σχετικά µε τη
θέσπιση συστήµατος εµπορίας δικαιωµάτων εκποµπής αερίων θερµοκηπίου εντός της Κοινότητας και την τροποποίηση της οδηγίας
96/61/ΕΚ του Συµβουλίου (1).
Η Επιτροπή υποβάλλει, εφόσον απαιτείται, περαιτέρω προτάσεις στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο, µε στόχο κυρίως τη
θέσπιση προγράµµατος δράσης για την ανάπτυξη συµπαραγωγής
υψηλής απόδοσης στην Κοινότητα.
3.
Για την εκτίµηση του σκόπιµου της περαιτέρω εναρµόνισης
των υπολογιστικών µεθόδων, σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος
1, η Επιτροπή εξετάζει την επίπτωση της παράλληλης εφαρµογής
των υπολογισµών του άρθρου 12 και των παραρτηµάτων ΙΙ και ΙΙΙ
στην εσωτερική αγορά ενέργειας, λαµβάνοντας επίσης υπόψη την
πείρα από τους εθνικούς µηχανισµούς στήριξης.
Όταν ενδείκνυται, η Επιτροπή υποβάλλει περαιτέρω προτάσεις στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο µε στόχο την περαιτέρω
εναρµόνιση των υπολογιστικών µεθόδων.
Άρθρο 12

Άρθρο 13
Επανεξέταση
1. Οι τιµές κατωφλίου που χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό της παραγωγής ηλεκτρισµού από συµπαραγωγή κατά την
έννοια του παραρτήµατος II στοιχείο α) προσαρµόζονται στην τεχνική πρόοδο µε τη διαδικασία του άρθρου 14 παράγραφος 2.
2. Οι τιµές κατωφλίου που χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό της απόδοσης της παραγωγής από συµπαραγωγή και της εξοικονοµούµενης πρωτογενούς ενέργειας, κατά την έννοια του παραρτήµατος III στοιχείο α), προσαρµόζονται στην τεχνική πρόοδο µε
τη διαδικασία του άρθρου 14 παράγραφος 2.
3. Οι κατευθυντήριες γραµµές για τον προσδιορισµό του λόγου
ισχύος προς θερµότητα που αναφέρονται στο παράρτηµα II στοιχείο δ) προσαρµόζονται στην τεχνική πρόοδο µε τη διαδικασία του
άρθρου 14 παράγραφος 2.

Εναλλακτικοί υπολογισµοί
1.
Μέχρι τέλους 2010 και εφόσον έχουν λάβει σχετική έγκριση
από την Επιτροπή, τα κράτη µέλη µπορούν να χρησιµοποιούν άλλες
µεθόδους από την προβλεπόµενη στο παράρτηµα ΙΙ στοιχείο β),
προκειµένου να αφαιρούν από τα δηλωθέντα αριθµητικά στοιχεία
την τυχόν ηλεκτρική ενέργεια που δεν παρήχθη στο πλαίσιο διαδικασίας συµπαραγωγής. Για τους σκοπούς πάντως που αναφέρονται
στο άρθρο 5 παράγραφος 1 και στο άρθρο 10 παράγραφος 3, η
ποσότητα ηλεκτρισµού από συµπαραγωγή ορίζεται σύµφωνα µε το
παράρτηµα II.
2.
Τα κράτη µέλη µπορούν να υπολογίζουν την εξοικονόµηση
πρωτογενούς ενέργειας από παραγωγή θερµότητας, ηλεκτρισµού
και µηχανικής ενέργειας σύµφωνα µε το παράρτηµα III στοιχείο γ),
χωρίς να χρησιµοποιούν το παράρτηµα ΙΙ προς αφαίρεση των µη
συµπαραγόµενων µερών θερµότητας και ηλεκτρικής ενέργειας της
ίδιας διαδικασίας. Η παραγωγή αυτή µπορεί να θεωρηθεί ως συµπαραγωγή υψηλής απόδοσης αν πληροί τα κριτήρια απόδοσης του
παραρτήµατος III στοιχείο α), και εφόσον η συνολική απόδοση
υπερβαίνει το 70 % προκειµένου περί µονάδων συµπαραγωγής µε
ηλεκτροπαραγωγική ικανότητα άνω των 25 MW. Ο προσδιορισµός
όµως της ποσότητας ηλεκτρισµού από συµπαραγωγή που παράγε(1) ΕΕ L 275 της 25.10.2003, σ. 32.

Άρθρο 14
∆ιαδικασία επιτροπής
1.

Η Επιτροπή επικουρείται από µια επιτροπή.

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ,
τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης.
Η περίοδος που θεσπίζει το άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης
1999/468/EΚ ορίζεται σε τρεις µήνες.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.
Άρθρο 15
Μεταφορά στην εθνική νοµοθεσία

Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις νοµοθετικές, κανονιστικές και
διοικητικές διατάξεις για να συµµορφωθούν µε την παρούσα
οδηγία, το αργότερο στις 21 Φεβρουαρίου 2006. Ενηµερώνουν
αµέσως την Επιτροπή σχετικά.
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Όταν τα κράτη µέλη θεσπίζουν τις ανωτέρω διατάξεις, αυτές περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσηµη έκδοσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς
αποφασίζεται από τα κράτη µέλη.
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Άρθρο 17
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής
της στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 16

Άρθρο 18

Τροποποίηση της οδηγίας 92/42/ΕΟΚ

Αποδέκτες

Στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της οδηγίας 92/42/ΕΟΚ προστίθεται
η ακόλουθη περίπτωση:
«— µονάδες συµπαραγωγής κατά την έννοια της οδηγίας
2004/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 11ης Φεβρουαρίου 2004, για την προώθηση
της συµπαραγωγής ενεργείας βάσει της ζήτησης για
χρήσιµη θερµότητα στην εσωτερική αγορά ενέργειας (*).

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Στρασβούργο, 11 Φεβρουαρίου 2004.
Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

(*) ΕΕ L 52 της 21.2.2004, σ. 50.»

Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος

P. COX

M. McDOWELL

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Τεχνολογίες συµπαραγωγής που καλύπτει η παρούσα οδηγία
α) Αεριοστρόβιλος συνδυασµένου κύκλου µε ανάκτηση θερµότητας
β) Ατµοστρόβιλος διαφορικής πίεσης
γ) Ατµοστρόβιλος συµπύκνωσης — εκτόνωσης µε ανάκτηση θερµότητας
δ) Αεριοστρόβιλος µε ανάκτηση θερµότητας
ε) Μηχανή εσωτερικής καύσης
στ) Μικροστρόβιλοι
ζ) Κινητήρες Stirling
η) Ηλεκτρικά στοιχεία καυσίµου
θ) Ατµοµηχανές
ι) Οργανικοί κύκλοι Rankine
ια) Άλλοι τύποι τεχνολογίας ή συνδυασµοί αυτών που εµπίπτουν στον ορισµό του άρθρου 3 στοιχείο α).

L 52/58

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

21.2.2004

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Υπολογισµός της ηλεκτρικής ενέργειας που αποκτάται από συµπαραγωγή
Οι τιµές που χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό της ενέργειας που αποκτάται από συµπαραγωγή προσδιορίζονται βάσει της
αναµενόµενης ή της πραγµατικής λειτουργίας της µονάδας υπό κανονικές συνθήκες χρήσης. Για τις µονάδες συµπαραγωγής
πολύ µικρής κλίµακας ο υπολογισµός µπορεί να βασίζεται σε πιστοποιηµένες τιµές.
α) Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από συµπαραγωγή θεωρείται ίση µε τη συνολική ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
της µονάδας µετρούµενη στο σηµείο εξόδου των κύριων γεννητριών:
i) σε µονάδες συµπαραγωγής τύπου β), δ), ε), στ), ζ) και η) από τους αναφερόµενους στο αράρτηµα Ι, µε συνολική ετήσια
απόδοση οριζόµενη από τα κράτη µέλη σε επίπεδο τουλάχιστον 75 % και
ii) σε µονάδες συµπαραγωγής τύπου α) και γ) από τους αναφερόµενους στο παράρτηµα Ι, µε συνολική ετήσια απόδοση οριζόµενη από τα κράτη µέλη σε επίπεδο τουλάχιστον 80 %.
β) Σε µονάδες συµπαραγωγής µε ετήσια συνολική απόδοση κάτω από την τιµή που αναφέρεται στο στοιχείο α) σηµείο ii)
[µονάδες συµπαραγωγής τύπου β), δ), ε), στ), ζ), και η) από τους αναφερόµενους στο παράρτηµα Ι] ή µε συνολική ετήσια
απόδοση κάτω από την τιµή που αναφέρεται στο στοιχείο α) σηµείο ii) [µονάδες συµπαραγωγής τύπου α) και γ) από τους
αναφερόµενους στο παράρτηµα Ι], η συµπαραγωγή υπολογίζεται βάσει του ακόλουθου τύπου:
E CHP = Hchp. C
Όπου:
E

CHP

είναι η ποσότητα της ηλεκτρικής ενέργειας από συµπαραγωγή

C

είναι ο λόγος ηλεκτρικής ενέργειας/θερµότητας

Hchp

είναι η ποσότητα χρήσιµης θερµότητας από συµπαραγωγή (υπολογιζόµενη για το σκοπό αυτό ως συνολική παραγωγή θερµότητας µείον τη θερµότητα που παράγεται σε χωριστούς λέβητες ή από την απαγωγή ενεργού ατµού
από τον ατµολέβητα πριν από τον στρόβιλο).

Ο υπολογισµός της ηλεκτρικής ενέργειας από συµπαραγωγή πρέπει να βασίζεται στον πραγµατικό λόγο ηλεκτρικής ενέργειας/θερµότητας. Εάν ο πραγµατικός λόγος ηλεκτρικής ενέργειας/θερµότητας µιας µονάδας συµπαραγωγής δεν είναι γνωστός, µπορούν να χρησιµοποιούνται, ιδιαίτερα για στατιστικούς λόγους, οι ακόλουθες πρότυπες τιµές για τις µονάδες τύπου
α), β), γ), δ), και ε) που αναφέρονται στο παράρτηµα Ι, εφόσον η υπολογιζόµενη ηλεκτρική ενέργεια συµπαραγωγής είναι
µικρότερη ή ίση µε τη συνολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας της µονάδας:
Τύπος µονάδας

Πρότυπος λόγος ηλεκτρικής ενέργειας/θερµότητας, C

Αεριοστρόβιλος συνδυασµένου κύκλου µε ανάκτηση θερµότητας

0,95

Ατµοστρόβιλος διαφορικής πίεσης

0,45

Ατµοστρόβιλος συµπύκνωσης — εκτόνωσης µε ανάκτηση θερµότητας

0,45

Αεριοστρόβιλος µε ανάκτηση θερµότητας

0,55

Μηχανή εσωτερικής καύσης

0,75

Εάν τα κράτη µέλη θεσπίζουν πρότυπες τιµές για να εκφράσουν την αναλογία ηλεκτρικής ενέργειας/θερµότητας για τις
µονάδες τύπου στ), ζ), η), θ), ι) και ια) που αναφέρονται στο παράρτηµα I, οι εν λόγω πρότυπες τιµές δηµοσιεύονται και κοινοποιούνται στην Επιτροπή.
γ) Εάν ένα µερίδιο του ενεργειακού περιεχοµένου του καυσίµου που χρησιµοποιείται στη διαδικασία συµπαραγωγής ανακτάται
σε χηµικά προϊόντα και ανακυκλώνεται, το µερίδιο αυτό µπορεί να αφαιρείται από την ποσότητα του χρησιµοποιούµενου
καυσίµου πριν από τον υπολογισµό της γενικής απόδοσης που χρησιµοποιείται στα στοιχεία α) και β).
δ) Τα κράτη µέλη µπορούν να προσδιορίζουν το λόγο ηλεκτρικής ενέργειας/θερµότητας ως λόγο της ηλεκτρικής ενέργειας
προς τη χρήσιµη θερµότητα, υπό λειτουργία κατά τον τρόπο της συµπαραγωγής σε µικρότερη δυναµικότητα, µε χρήση των
επιχειρησιακών δεδοµένων της συγκεκριµένης µονάδας.
ε) Η Επιτροπή καταρτίζει, σύµφωνα µε τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 2, λεπτοµερείς κατευθυντήριες γραµµές για την υλοποίηση και εφαρµογή του παραρτήµατος ΙΙ, συµπεριλαµβανοµένου του προσδιορισµού του λόγου
ισχύος προς θερµότητα.
στ) Τα κράτη µέλη µπορούν να χρησιµοποιούν και άλλες περιόδους δήλωσης πλην του έτους για τους κατά τα στοιχεία α) και
β) υπολογισµούς.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
Μεθοδολογία για τον προσδιορισµό της απόδοσης της διεργασίας συµπαραγωγής
Οι τιµές που χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό της απόδοσης της συµπαραγωγής και της εξοικονόµησης πρωτογενούς ενέργειας προσδιορίζονται βάσει της αναµενόµενης ή της πραγµατικής λειτουργίας της µονάδας υπό κανονικές συνθήκες χρήσης.
α) Συµπαραγωγή υψηλής απόδοσης
Για το σκοπό της παρούσας οδηγίας, η συµπαραγωγή υψηλής απόδοσης ανταποκρίνεται στα ακόλουθα κριτήρια:
— η παραγωγή συµπαραγωγής από µονάδες συµπαραγωγής εξασφαλίζει εξοικονόµηση πρωτογενούς ενέργειας, υπολογιζόµενη σύµφωνα µε το στοιχείο β), τουλάχιστον 10 % συγκριτικά προς τις τιµές αναφοράς που αντιπροσωπεύουν τη
χωριστή παραγωγή θερµικής και ηλεκτρικής ενέργειας,
— η παραγωγή από µονάδες συµπαραγωγής µικρής κλίµακας και συµπαραγωγής πολύ µικρής κλίµακας που εξασφαλίζει
εξοικονόµηση πρωτογενούς ενέργειας µπορεί να χαρακτηρίζεται συµπαραγωγή υψηλής απόδοσης.
β) Υπολογισµός της εξοικονόµησης πρωτογενούς ενέργειας
Το ποσό της εξοικονόµησης της πρωτογενούς ενέργειας που εξασφαλίζεται από τη συµπαραγωγή και ορίζεται σύµφωνα µε
το παράρτηµα ΙΙ υπολογίζεται βάσει του ακόλουθου τύπου:

όπου:
PES

είναι η εξοικονόµηση πρωτογενούς ενέργειας.

CHP Hη

είναι η θερµική απόδοση της συµπαραγωγής, η οποία ορίζεται ως ο λόγος της ετήσιας παραγωγής χρήσιµης
θερµότητας προς την ποσότητα καυσίµου που χρησιµοποιείται για την παραγωγή του αθροίσµατος της παραγόµενης χρήσιµης θερµότητας και της ηλεκτρικής ενέργειας από συµπαραγωγή.

Ref Hη

είναι η τιµή αναφοράς απόδοσης για τη χωριστή παραγωγή θερµότητας.

CHP Εη

είναι η ηλεκτρική απόδοση της συµπαραγωγής η οποία ορίζεται ως ο λόγος της ετήσιας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από συµπαραγωγή προς την ποσότητα καυσίµου που χρησιµοποιείται για την παραγωγή του
αθροίσµατος της παραγόµενης χρήσιµης θερµότητας και ηλεκτρικής ενέργειας από συµπαραγωγή. Όταν µια
µονάδα συµπαραγωγής παράγει µηχανική ενέργεια, η ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από συµπαραγωγή µπορεί να προσαυξάνεται κατά µια επιπρόσθετη ποσότητα που αντιπροσωπεύει ποσότητα ηλεκτρικής
ενέργειας ισοδύναµη εκείνης της µηχανικής ενέργειας. To πρόσθετο αυτό στοιχείο δεν δηµιουργεί δικαίωµα
έκδοσης εγγυήσεων προέλευσης σύµφωνα µε το άρθρο 5.

Ref Εη

είναι η τιµή αναφοράς απόδοσης για τη χωριστή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

γ) Υπολογισµοί εξοικονόµησης ενέργειας µε χρήση εναλλακτικών µεθόδων σύµφωνα µε το άρθρο 12 παράγραφος 2
Αν η εξοικονόµηση πρωτογενούς ενέργειας για µια διεργασία υπολογίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 12 παράγραφος 2, η εξοικονόµηση πρωτογενούς ενέργειας υπολογίζεται µε τον τύπο του στοιχείου β) του παρόντος παραρτήµατος, όπου όµως:
αντί «CHP Hη» τίθεται «Hη» και
αντί «CHP Eη» τίθεται «Eη»
όπου:
Hη είναι η θερµική απόδοση της διεργασίας, οριζόµενη ως ο λόγος της ετήσιας παραγωγής θερµότητας προς την εισροή
καυσίµου που χρησιµοποιείται για την παραγωγή του αθροίσµατος της παραγόµενης θερµικής και ηλεκτρικής ενέργειας.
Εη είναι η ηλεκτρική απόδοση της διεργασίας, οριζόµενη ως ο λόγος της ετήσιας παραγωγής ηλεκτρισµού προς την εισροή
καυσίµου που χρησιµοποιείται για την παραγωγή του αθροίσµατος της παραγόµενης θερµικής και ηλεκτρικής ενέργειας.
Όταν µια µονάδα συµπαραγωγής παράγει και µηχανική ενέργεια, η ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από συµπαραγωγή µπορεί να προσαυξάνεται κατά µια επιπρόσθετη ποσότητα που αντιπροσωπεύει ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας ισοδύναµη εκείνης της µηχανικής ενέργειας. To πρόσθετο αυτό στοιχείο δεν δηµιουργεί δικαίωµα έκδοσης εγγυήσεων προέλευσης σύµφωνα µε το άρθρο 5.
δ) Τα κράτη µέλη µπορούν να χρησιµοποιούν και άλλες περιόδους δήλωσης πλην του έτους για τους κατά τα στοιχεία β) και γ)
του παρόντος παραρτήµατος υπολογισµούς.
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ε) Για τις µονάδες συµπαραγωγής πολύ µικρής κλίµακας ο υπολογισµός της πρωτογενούς εξοικονόµησης ενέργειας µπορεί να
βασίζεται σε πιστοποιηµένα στοιχεία.
στ) Τιµές αναφοράς απόδοσης για τη χωριστή παραγωγή θερµικής και ηλεκτρικής ενέργειας
Οι αρχές για τον προσδιορισµό των τιµών αναφοράς απόδοσης για τη χωριστή παραγωγή θερµικής και ηλεκτρικής ενέργειας
που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 και στον τύπο του στοιχείου β) του παρόντος παραρτήµατος καθορίζουν τη
λειτουργική απόδοση της χωριστής παραγωγής θερµικής και ηλεκτρικής ενέργειας την οποία καλείται να υποκαταστήσει η
συµπαραγωγή.
Οι τιµές αναφοράς απόδοσης υπολογίζονται βάσει των ακόλουθων αρχών:
1. Για τις µονάδες συµπαραγωγής, όπως ορίζονται στο άρθρο 3, η σύγκριση µε τη χωριστή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
βασίζεται στην αρχή ότι συγκρίνονται οι ίδιες κατηγορίες καυσίµων.
2. Κάθε µονάδα συµπαραγωγής συγκρίνεται µε την καλύτερη διαθέσιµη στην αγορά και οικονοµικώς δικαιολογηµένη τεχνολογία για χωριστή παραγωγή θερµότητας και ηλεκτρισµού τη χρονιά που κατασκευάστηκε η µονάδα.
3. Οι τιµές αναφοράς απόδοσης για µονάδες συµπαραγωγής ηλικίας άνω δέκα ετών καθορίζονται βάσει των τιµών αναφοράς των µονάδων ηλικίας δέκα ετών.
4. Οι τιµές αναφοράς απόδοσης για τη χωριστή παραγωγή ηλεκτρισµού και θερµότητας αντανακλούν τις κλιµατολογικές
διαφορές µεταξύ κρατών µελών.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV
Κριτήρια για την ανάλυση του εθνικού δυναµικού για συµπαραγωγή υψηλής απόδοσης
α) Κατά την ανάλυση του εθνικού δυναµικού που αναφέρεται στο άρθρο 6 λαµβάνονται υπόψη:
— ο τύπος των καυσίµων που ενδέχεται να χρησιµοποιηθούν προκειµένου να αξιοποιηθεί το δυναµικό συµπαραγωγής, συµπεριλαµβανοµένων συγκεκριµένων πτυχών σχετικά µε τις δυνατότητες αύξησης της χρήσης ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στις εθνικές αγορές θερµότητας µέσω συµπαραγωγής,
— ο τύπος των τεχνολογιών συµπαραγωγής που απαριθµούνται στο παράρτηµα Ι και που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για
την αξιοποίηση του εθνικού δυναµικού,
— ο τύπος της χωριστής παραγωγής θερµικής και ηλεκτρικής ενέργειας και, όπου είναι σκόπιµο, µηχανικής ενέργειας τον
οποίο ενδέχεται να υποκαταστήσει η συµπαραγωγή υψηλής απόδοσης,
— η διάκριση του δυναµικού σε εκσυγχρονισµό υφιστάµενου δυναµικού και κατασκευή νέου δυναµικού.
β) Η ανάλυση περιλαµβάνει κατάλληλους µηχανισµούς για την εκτίµηση της σχέσης κόστους/αποτελεσµατικότητας — από απόψεως εξοικονόµησης πρωτογενούς ενέργειας — σε περίπτωση αύξησης του µεριδίου της συµπαραγωγής υψηλής απόδοσης
στην εθνική ενεργειακή σύνθεση. Κατά την ανάλυση της σχέσης κόστους/αποτελεσµατικότητας πρέπει να λαµβάνονται επίσης
υπόψη οι εθνικές δεσµεύσεις που ανελήφθησαν στο πλαίσιο των δεσµεύσεων οι οποίες συνδέονται µε τις κλιµατικές µεταβολές και τις οποίες δέχθηκε η Κοινότητα σύµφωνα µε το πρωτόκολλο του Κιότο στη σύµβαση πλαίσιο των Ηνωµένων Εθνών
για τις κλιµατικές µεταβολές.
γ) Στην ανάλυση του εθνικού δυναµικού συµπαραγωγής διευκρινίζονται οι δυνατότητες σε σχέση µε τα χρονικά πλαίσια 2010,
2015 και 2020 και περιλαµβάνονται, όπου είναι εφικτό, οι δέουσες εκτιµήσεις των προβλεπόµενων δαπανών για καθένα από
τα προαναφερόµενα χρονικά πλαίσια.
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