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EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2003/ /EF

af

om fremme af kraftvarmeproduktion på grundlag af en efterspørgsel efter nyttevarme

på det indre energimarked og om ændring af direktiv 92/42/EØF

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR –

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 175,

stk. 1,

under henvisning til forslag fra Kommissionen1,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg2
,

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget3,

efter proceduren i traktatens artikel 2514, og

ud fra følgende betragtninger:

                                                
1 EFT C 291 E af 26.11.2002, s. 182.
2 EUT C 95 af 23.4.2003, s. 12.
3 Udtalelse af 9.4.2003 (endnu ikke offentliggjort i EUT).
4 Europa-Parlamentets udtalelse af    (endnu ikke offentliggjort i EUT), Rådets fælles holdning

af    (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Europa-Parlamentets afgørelse af    (endnu ikke of-
fentliggjort i EUT).
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(1) Potentialet for at udnytte kraftvarmeproduktion som en energibesparende foranstaltning er

ikke udnyttet optimalt i Fællesskabet på nuværende tidspunkt. Fremme af kraftvarmeproduk-

tion på grundlag af en efterspørgsel efter nyttevarme er prioriteret af Fællesskabet - i lyset af

kraftvarmeproduktions potentielle fordele, hvad angår besparelser i primærenergiressourcer,

undgåelse af netværkstab og nedbringelse af emissioner, bl.a. drivhusgasemissioner. Derud-

over kan effektiv energiudnyttelse med kraftvarmeproduktion også bidrage positivt til energi-

forsyningssikkerheden samt EU's og medlemsstaternes konkurrencemæssige stilling. Derfor

er det nødvendigt at træffe foranstaltninger for at sikre en bedre udnyttelse af potentialet inden

for rammerne af det indre marked for energi.

(2) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/54/EF af 26. juni 20031 fastsætter fælles regler

for produktion, transmission, distribution og forsyning af elektricitet i det indre marked for

elektricitet.

                                                
1 EUT L
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(3) I grønbogen "På vej mod en europæisk strategi for energiforsyningssikkerhed" fremhæves

det, at Den Europæiske Union er ekstremt afhængig af sine eksterne energileverancer, som på

nuværende tidspunkt udgør 50% af behovet, og ifølge fremskrivninger stiger denne andel til

70% i 2030, hvis de nuværende tendenser fortsætter. Afhængighed af import og stigende im-

portandele kan øge risikoen for forsyningsafbrydelser eller vanskeligheder i forbindelse med

forsyningen. Forsyningssikkerhed bør dog ikke opfattes som blot et spørgsmål om at mindske

importafhængigheden og øge den indenlandske produktion. Forsyningssikkerhed indebærer

en bredere vifte af politiske initiativer, som bl.a. sigter mod at diversificere kilder og teknolo-

gier samt forbedre de internationale forbindelser. I grønbogen blev det desuden fremhævet, at

energiforsyningssikkerheden er afgørende for en bæredygtig udvikling i fremtiden. Endelig

blev det konkluderet i grønbogen, at det er afgørende at vedtage nye foranstaltninger for at

mindske energiefterspørgslen for både at mindske energiafhængigheden og at nedbringe driv-

husgasemissionerne. I sin beslutning af 15. november 2001 om grønbogen opfordrer Europa-

Parlamentet til at indføre incitamenter til fremme af overgangen til effektive energiprodukti-

onsanlæg, herunder til kombineret kraftvarmeproduktion.

(4) Kommissionens meddelelse "En bæredygtig udvikling i Europa for en bedre verden: En EU-

strategi for bæredygtig udvikling", der blev forelagt Det Europæiske Råd på mødet i Göteborg

den 15. og 16. juni 2001, udpegede klimaændringer som en af de væsentligste hindringer for

bæredygtig udvikling og understregede behovet for at øge udnyttelsen af ren energi og virke-

lig sætte ind på at mindske energiefterspørgslen.
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(5) En stigning i udnyttelsen af kraftvarmeproduktion, der retter sig mod primærenergibesparel-

ser, vil kunne være en vigtig del af den pakke af foranstaltninger, der er behov for at iværk-

sætte, hvis Kyoto-protokollen til De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændrin-

ger skal efterkommes, og af enhver pakke af politiske tiltag til opfyldelse af yderligere for-

pligtelser. I sin meddelelse om iværksættelse af det europæiske klimaændringsprograms første

fase udpegede Kommissionen fremme af kraftvarmeproduktion som en af de foranstaltninger,

der er nødvendige for at nedbringe drivhusgasemissionerne i energisektoren, og bekendtgjor-

de, at den havde til hensigt at fremsætte et direktivforslag om kraftvarmeproduktion i 2002.

(6) Vigtigheden af kraftvarmeproduktion anerkendes også i Rådets resolution af 18. decem-

ber 19971 og i Europa-Parlamentets resolution af 15. maj 19982 om en fællesskabsstrategi til

fremme af kombineret kraftvarmeproduktion.

(7) Rådet støttede i sine konklusioner af 30. maj 2000 og 5. december 2000 Kommissionens

Handlingsplan om energieffektivitet og udpegede kraftvarmeproduktion som en af de foran-

staltninger, der må prioriteres på kort sigt. Europa-Parlamentet opfordrede i sin resolution af

14. marts 2001 om handlingsplanen om energieffektivitet3 Kommissionen til at forelægge for-

slag til fælles regler for fremme af kraftvarmeproduktion, hvor dette er miljømæssigt fordel-

agtigt.

                                                
1 EFT C 140 E af 13.6.2002, s. 543.
2 EFT C 167 af 1.6.1998, s. 308.
3 
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(8) Rådets direktiv 96/61/EF af 24. september 1996 om integreret forebyggelse og bekæmpelse af

forurening1, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/80/EF af 23. oktober 2001 om be-

grænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg2 samt Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 2000/76/EF af 4. december 2000 om forbrænding af affald3

fremhæver behovet for at evaluere potentialet for kraftvarmeproduktion i nye anlæg.

(9) I Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/91/EF af 16. december 2002 om bygningers

energimæssige ydeevne4 forpligtes medlemsstaterne i forbindelse med nye bygninger med et

samlet nytteareal på over 1 000 m2 til at sikre, at de tekniske, miljømæssige og økonomiske

muligheder for at installere alternative systemer som kraftvarme vurderes, før der gives byg-

getilladelse.

(10) Højeffektiv kraftvarmeproduktion defineres i dette direktiv ved de energibesparelser, som kan

opnås ved kombineret produktion i forhold til separat produktion af varme og el. Energibespa-

relser på mere end 10% for nye værker berettiger til benævnelsen "højeffektiv kraftvarmepro-

duktion". Med henblik på at optimere energibesparelsen og undgå, at besparelserne fortabes,

skal der lægges størst mulig vægt på driften af kraftvarmeenheder.

(11) Ved evalueringen af primærenergibesparelser er det vigtigt at tage hensyn til situationen i

medlemsstater, hvor størstedelen af elforbruget dækkes ved import.

                                                
1 EFT L 257 af 10.10.1996, s. 26.
2 EFT L 309 af 27.11.2001, s. 1.
3 EFT L 332 af 28.12.2000, s. 91.
4 EFT L 1 af 4.1.2003, s. 65.
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(12) Af hensyn til gennemskueligheden er det væsentligt at vedtage en harmoniseret grundlæggen-

de definition af kraftvarmeproduktion. Hvis kraftvarmeværker er i stand til at producere el

eller varme separat, bør denne produktion ikke angives som kraftvarmeproduktion for så vidt

angår udstedelse af oprindelsesgaranti og til statistiske formål.

(13) For at sikre, at støtten til kraftvarmeproduktion som omhandlet i dette direktiv bygger på ef-

terspørgslen efter nyttevarme og besparelser i forbruget af primærenergi, er det nødvendigt at

opstille kriterier for at fastlægge og vurdere energiudnyttelsen ved kraftvarmeproduktion som

angivet i den grundlæggende definition.

(14) På lang sigt bør det overordnede mål for dette direktiv være at indføre en harmoniseret bereg-

ning af el fra kraftvarmeproduktion under hensyntagen til de metoder, der er under udvikling i

europæiske standardiseringsorganisationer.

(15) Definitionerne af kraftvarmeproduktion og højeffektiv kraftvarmeproduktion, der anvendes i

dette direktiv, hindrer ikke, at der i national lovgivning anvendes andre definitioner til andre

formål end i dette direktiv. Det er hensigtsmæssigt at anvende de relevante definitioner i

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/54/EF herudover og Rådets direktiv 2001/77/EF

af 27. september 2001 om fremme af elektricitet produceret fra vedvarende energikilder inden

for det indre marked for elektricitet1.

(16) Måling af nyttevarmeproduktionen ved produktionsstedet i kraftvarmeanlægget viser klart, at

der er behov for at sikre, at fordelene ved kraftvarmeproduceret nyttevarme ikke forsvinder

som følge af store varmetab i distributionsnettet.

                                                
1 EFT L 283 af 27.10.2001, s. 33.
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(17) El/varmeforholdet er en teknisk størrelse, der skal defineres for at kunne beregne elmængden

fra kraftvarmeproduktion.

(18) I dette direktiv kan definitionen "kraftvarmeenhed" også omfatte enheder, der kun kan produ-

cere enten el eller varme såsom støttefyring og efterbrændere. Produktion fra sådanne enheder

bør ikke betragtes som kraftvarme for så vidt angår udstedelse af oprindelsesgaranti eller til

statistiske formål.

(19) Definitionen "små kraftvarmeenheder" omfatter bl.a. mikrokraftvarmeproduktion og decen-

trale kraftvarmeenheder som kraftvarmeenheder, der forsyner isolerede områder eller begræn-

sede private, kommercielle eller industrielle behov.

(20) For at øge gennemskueligheden for forbrugerne, så disse kan skelne mellem el fra kraftvar-

meproduktion og el produceret på grundlag af andre teknikker, er det nødvendigt at sikre en

oprindelsesgaranti for højeffektiv kraftvarmeproduktion på grundlag af harmoniserede refe-

renceværdier for virkningsgraden. Oprindelsesgarantiordninger indebærer ikke i sig selv ret til

at blive omfattet af nationale støtteordninger.

(21) Det er vigtigt, at alle former for elektricitet fra højeffektiv kraftvarmeproduktion kan omfattes

af en oprindelsesgaranti. Der bør klart skelnes mellem oprindelsesgarantier og salgbare certi-

fikater.
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(22) Med henblik på at sikre kraftvarmeproduktion større markedsandele på mellemlang sigt, er

det hensigtsmæssigt at kræve, at alle medlemsstaterne vedtager og offentliggør en rapport

med en analyse af det nationale potentiale for højeffektiv kraftvarmeproduktion, og at rap-

porten derudover indeholder en særskilt analyse af hindringerne for kraftvarmeproduktion og

af de foranstaltninger, der er truffet til at sikre, at garantiordningen er pålidelig.

(23) Offentlig støtte skal ydes i henhold til fællesskabsrammebestemmelserne for statsstøtte til

miljøbeskyttelse1, herunder for så vidt angår ikke-kumulering af støtte. Disse retningslinjer

tillader på nuværende tidspunkt visse former for offentlig støtte, hvis det påvises, at støttefor-

anstaltningerne gavner miljøet, enten fordi virkningsgraden er særlig høj, eller fordi foran-

staltningerne gør det muligt at reducere energiforbruget, eller fordi produktionsmetoden med-

fører mindre skade på miljøet. Denne støtte vil være nødvendig i nogle tilfælde for at udnytte

potentialet for kraftvarmeproduktion yderligere og navnlig for at tage hensyn til behovet for at

internalisere eksterne omkostninger.

(24) Offentlige støtteordninger til fordel for kraftvarmeproduktion bør hovedsageligt rettes mod

kraftvarme, der dækker en økonomisk begrundet efterspørgsel efter varme og køling.

(25) Medlemsstaterne opererer med forskellige ordninger for støtte til kraftvarmeproduktion i nati-

onalt regi, herunder investeringsstøtte, skattefritagelse og -nedsættelse eller grønne certifikater

og direkte prisstøtte. Et vigtigt middel til at nå målet med dette direktiv er at sikre, at disse

ordninger fungerer efter hensigten, indtil der etableres en harmoniseret fællesskabsramme,

således at investorernes tillid bevares. Kommissionen har til hensigt at overvåge situationen

og rapportere om de erfaringer, der gøres med at anvende nationale støtteordninger.

                                                
1 EFT C 37 af 3.2.2001, s. 3.
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(26) For transmission og distribution af el fra højeffektiv kraftvarmeproduktion bør bestemmelser-

ne i artikel 7, stk. 1, 2 og 5, i direktiv 2001/77/EF samt relevante bestemmelser i direktiv

2003/54/EF finde anvendelse. Indtil kraftvarmeproducenten bliver privilegeret kunde i hen-

hold til national lovgivning, jf. artikel 21, stk. 1, i direktiv 2003/54/EF, bør der fastsættes ta-

riffer i forbindelse med køb af ekstra el, som kraftvarmeproducenterne af og til har behov for,

ud fra objektive, gennemskuelige og ikke-diskriminerende kriterier. Navnlig for mindre kraft-

varmeenheder kan adgangen til forsyningsnettet for elektricitet, der produceres af højeffektiv

kraftvarmeproduktion, lettes, forudsat at Kommissionen modtager meddelelse herom.

(27) Mikrokraftvarmeenheder på op til 400 kW, der er omfattet af definitionerne i Rådets direktiv

92/42/EØF af 21. maj 1992 om krav til virkningsgrad i nye varmtvandskedler, der anvender

flydende eller luftformigt brændsel1, kan i almindelighed næppe opfylde mindstekravene til

virkningsgrad heri og bør derfor ikke være omfattet heraf.

(28) Ikke mindst ved revisionen af de administrative procedurer for meddelelse af bevillinger til

opførelse af kraftvarmeværker bør der tages hensyn til kraftvarmesektorens særlige struktur,

som i vidt omfang udgøres af små og mellemstore producenter.

(29) I lyset af formålet med dette direktiv, som er at skabe en ramme for støtteordninger til fordel

for kraftvarmeproduktion, er det væsentligt at fremhæve betydningen af et stabilt økonomisk

og administrativt miljø for investeringer i nye kraftvarmeværker. Medlemsstaterne bør opfor-

dres til at tage hensyn til dette behov ved at udarbejde støtteordninger, som gælder i mindst

4 år, og ved ikke at ændre i de administrative procedurer for ofte o.s.v. Endvidere bør med-

lemsstaterne opfordres til at sikre, at de offentlige støtteordninger overholder princippet om en

gradvis nedsættelse af støtten.

                                                
1 EFT L 167 af 22.6.1992, s. 17. Senest ændret ved direktiv 93/68/EØF (EFT L 220 af

30.8.1993, s. 1).
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(30) Den samlede effektivitet og bæredygtighed af kraftvarmeproduktion afhænger af mange fak-

torer som f.eks. den anvendte teknologi, brændselstyper, belastningskurver, enhedens størrel-

se og varmens egenskaber. Af praktiske årsager, og fordi forskellige anvendelser af varme-

produktionen kræver forskellige temperaturer, og fordi disse samt andre forskelle indvirker på

kraftvarmeproduktionens virkningsgrader, kan kraftvarmeproduktion eventuelt opdeles i flere

kategorier som f.eks. "industriel kraftvarme", "kraftvarme til opvarmningsformål" og "land-

brugskraftvarme".

(31) Der bør i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet og proportionalitetsprincippet, jf.

traktatens artikel 5, på fællesskabsplan fastsættes overordnede principper og mål for en ram-

me for støtteordninger til fordel for kraftvarmeproduktion på det indre energimarked, men den

nærmere gennemførelse bør overlades til medlemsstaterne, så hver medlemsstat kan vælge

den ordning, der passer bedst til landets særlige situation. Dette direktiv er begrænset til

mindstekrav for at nå de pågældende mål og går ikke videre, end det er nødvendigt med hen-

blik herpå.

(32) De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af dette direktiv bør vedtages i overens-

stemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere

vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen1 -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

                                                
1 EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.
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Artikel 1

Formål

Formålet med dette direktiv er at øge energieffektiviteten og forbedre forsyningssikkerheden ved at

skabe en ramme til fremme og udvikling af højeffektiv kraftvarmeproduktion baseret på efterspørg-

sel efter nyttevarme og primærenergibesparelser på det indre energimarked. Ved gennemførelsen af

direktivet skal der tages hensyn til specifikke nationale forhold, især hvad angår klima og økonomi.

Artikel 2

Anvendelsesområde

Direktivet gælder for kraftvarmeproduktion som defineret i artikel 3 og for kraftvarmeteknologier

som anført i bilag I.

Artikel 3

Definitioner

I dette direktiv forstås ved:

a) "kraftvarmeproduktion": Samtidig produktion af termisk energi og elektrisk og/eller mekanisk

energi i en og samme proces

b) "nyttevarme": Varme, der produceres i kombination med elektricitet, med henblik på tilfreds-

stillelse af en økonomisk begrundet efterspørgsel efter varme eller køling
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c) "økonomisk begrundet efterspørgsel": Den efterspørgsel, der ikke overstiger behovet for op-

varmning eller køling, og som ellers ville kunne imødekommes på markedets betingelser gen-

nem andre energiproduktionsprocesser end kraftvarmeproduktion

d) "el fra kraftvarmeproduktion": El, der produceres ved en proces, der er knyttet til produktio-

nen af nyttevarme og beregnes i overensstemmelse med metoden i bilag II

e) "reserveforsyning af el": El, der leveres via elnettet, når kraftvarmeproduktionen er afbrudt,

herunder i vedligeholdelsesperioder eller ved havari

f) "el til spidslastforsyning": El, der leveres via elnettet i tilfælde af, at elforbruget er større end

elproduktionen fra kraftvarmeproduktionen

g) "samlet effektivitet": Den årlige sum af el-, mekanisk energi- og nyttevarmeproduktion divi-

deret med forbruget af brændsel til varmeproduktionen i en kraftvarmeproduktionsproces og

til bruttoelektricitets- og mekanisk energiproduktion

h) "effektivitet": Effektiviteten beregnet på grundlag af brændslets "effektive brændværdi" (også

kaldet "nedre brændværdi")

i) "højeffektiv kraftvarmeproduktion": Kraftvarmeproduktion, der opfylder kriterierne i bi-

lag III, punkt a)
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j) "referenceværdier for effektiviteten ved separat produktion": Effektiviteten ved den alternati-

ve separate produktion af varme og el, som kraftvarmeproduktionen skal erstatte

k) "el/varmeforhold": Forholdet mellem el fra kraftvarmeproduktion og nyttevarme ved fuld

kraftvarmeproduktion på baggrund af driftsdata for den bestemte enhed

l) "kraftvarmeenhed": En enhed, der kan anvendes til kraftvarmeproduktion

m) "små kraftvarmeenheder": Produktion fra kraftvarmeenheder med en installeret effekt på

mindre end 1 MWe.

n) "samlet kraftvarmeproduktion": Summen af elektricitet, mekanisk energi og nyttevarme fra

kraftvarmeproduktion.

Herudover anvendes de relevante definitioner i direktiv 2003/54/EF og 2001/77/EF.
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Artikel 4

Effektivitetskriterier for kraftvarmeproduktion

1. Med henblik på bestemmelse af effektiviteten ved kraftvarmeproduktion i overensstemmelse

med bilag III fastsætter Kommissionen efter proceduren i artikel 14, stk. 2, senest den   * harmonise-

rede referenceværdier for effektiviteten ved separat produktion af el og varme. Disse harmoniserede

referenceværdier for effektiviteten skal bestå af en matrix af værdier, der er differentieret på grund-

lag af relevante faktorer, herunder bygningsår, brændselsmix og klimaforhold, og skal bygge på en

veldokumenteret analyse, der bl.a. tager hensyn til data fra drift under realistiske forhold, elektrici-

tetshandel på tværs af grænserne samt anvendte kraftvarmeteknologier i overensstemmelse med

principperne i bilag III.

2. I overensstemmelse med proceduren i artikel 14, stk. 2, revurderer Kommissionen de harmo-

niserede referenceværdier for effektiviteten ved separat produktion af el og varme jf. stk. 1, første

gang den   ** og derefter hvert fjerde år under hensyntagen til den teknologiske udvikling og æn-

dringer i energikildernes andele.

3. Medlemsstater, der gennemfører dette direktiv, inden Kommissionen har fastsat harmonisere-

de referenceværdier for separat produktion af el og varme jf. stk. 1, bør indtil den i stk. 1 nævnte

dato vedtage nationale referenceværdier for effektiviteten ved separat produktion af el og varme,

der skal anvendes til beregning af primærenergibesparelser opnået ved kraftvarmeproduktion i

overensstemmelse med metoden i bilag III.

                                                
* to år efter direktivets ikrafttræden.
** syv år efter direktivets ikrafttræden.
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Artikel 5

Oprindelsesgaranti for el fra højeffektiv kraftvarmeproduktion

1. Senest seks måneder efter vedtagelsen af disse værdier sikrer medlemsstaterne på grundlag af

de harmoniserede referenceværdier for effektiviteten, der er nævnt i artikel 4, stk. 1, at oprindelses-

garantien for el produceret ved højeffektiv kraftvarmeproduktion kan garanteres på grundlag af ob-

jektive, gennemsigtige og ikke-diskriminerende kriterier, som hver medlemsstat fastsætter. De sør-

ger for, at denne oprindelsesgaranti gør det muligt for producenter at dokumentere, at den elektrici-

tet, de sælger, er produceret ved højeffektiv kraftvarmeproduktion, og at den udstedes med henblik

herpå efter anmodning fra producenten.

2. Medlemsstaterne kan udpege et eller flere kompetente organer, der er uafhængige af elpro-

duktions- og eldistributionsaktiviteter, til at overvåge udstedelsen af de i stk. 1 omhandlede oprin-

delsesgarantier.

3. Medlemsstaterne eller de kompetente organer indfører ordninger, der kan sikre, at oprindel-

sesgarantierne er korrekte og pålidelige, og de redegør i den i artikel 10, stk. 1, omhandlede rapport

for de foranstaltninger, der er truffet til at sikre garantisystemets pålidelighed.

4. Oprindelsesgarantiordninger indebærer ikke i sig selv ret til at blive omfattet af de nationale

støtteordninger.
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5. En oprindelsesgaranti skal:

– angive den nedre brændværdi for det brændsel, som den pågældende elektricitet er produceret

med, og hvordan den samproducerede varme er udnyttet, samt angive produktionsdatoer og -

steder

– angive, hvor meget elektricitet fra højeffektiv kraftvarmeproduktion i henhold til bilag II ga-

rantien omfatter

– angive primærenergibesparelserne beregnet i overensstemmelse med bilag III baseret på har-

moniserede referenceværdier for effektiviteten fastlagt af Kommissionen, som omhandlet i

artikel 4, stk. 1.

Medlemsstaterne kan tilføje andre oplysninger i oprindelsesgarantien.

6. Medlemsstaterne bør gensidigt anerkende sådanne oprindelsesgarantier udstedt i henhold til

stk. 1, udelukkende som bevis for de i stk. 5 omhandlede elementer. Enhver afvisning af at aner-

kende oprindelsesgarantier som et sådant bevis - navnlig af grunde, der vedrører forebyggelse af

svig - skal ske på grundlag af objektive, gennemsigtige og ikke-diskriminerende kriterier.

Hvis en medlemsstat nægter at anerkende en oprindelsesgaranti, kan Kommissionen forpligte den

pågældende medlemsstat til at anerkende oprindelsesgarantien, navnlig under hensyn til de objekti-

ve, gennemsigtige og ikke-diskriminerende kriterier, som ligger til grund for anerkendelsen.
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Artikel 6

Nationale potentialer for højeffektiv kraftvarmeproduktion

1. Medlemsstaterne analyserer deres nationale potentiale for anvendelse af højeffektiv kraftvar-

meproduktion.

2. Analysen skal

– baseres på veldokumenterede videnskabelige data og opfylde kriterierne i bilag IV

– klarlægge alle potentialer for efterspørgsel efter nyttevarme og køling, der er egnede til højef-

fektiv kraftvarmeproduktion, samt det disponible brændsel og andre energiressourcer, der skal

bruges i kraftvarmeproduktionen

– indeholde en separat analyse af mulige hindringer for, at det nationale potentiale for højeffek-

tiv kraftvarmeproduktion bliver udnyttet. Analysen skal især omhandle hindringer, der har at

gøre med brændselspriser og -omkostninger, adgang til brændsel, elforsyningsnettet, admini-

strative procedurer eller manglende internalisering af eksterne omkostninger i energipriserne

3. Medlemsstaterne foretager hvert fjerde år, på anmodning af Kommissionen senest seks måne-

der inden den pågældende frist, en vurdering af, hvor meget de har øget andelen af højeffektiv

kraftvarmeproduktion, første gang senest den    *.

                                                
* tre år efter direktivets ikrafttræden.
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Artikel 7

Støtteordninger

1. Medlemsstaterne drager omsorg for, at støtte til kraftvarmeproduktion i både eksisterende og

fremtidige enheder baseres på efterspørgsel efter nyttevarme og primærenergibesparelser, på bag-

grund af de foreliggende muligheder for at mindske energiefterspørgslen ved hjælp af andre øko-

nomisk eller miljømæssigt fordelagtige foranstaltninger såsom anden forbedring af energieffektivi-

teten.

2. Med forbehold af traktatens artikel 87 og 88 foretager Kommissionen en evaluering af anven-

delsen af støttemekanismer i medlemsstaterne, hvorefter kraftvarmeproducenter på grundlag af be-

stemmelser udstedt af de offentlige myndigheder modtager direkte eller indirekte støtte, som kan

virke begrænsende på handelen.

Kommissionen undersøger, om disse ordninger bidrager til virkeliggørelsen af målene i traktatens

artikel 6 og 174, stk. 1.

3. Kommissionen forelægger i den i artikel 11 omhandlede rapport en veldokumenteret analyse

af erfaringerne med anvendelsen og sameksistensen af de forskellige støttemekanismer, der er om-

handlet i denne artikels stk. 2. Rapporten skal indeholde en vurdering af, i hvor høj grad det er lyk-

kedes ved hjælp af støtteordningerne at fremme brugen af højeffektiv kraftvarmeproduktion gen-

nem udnyttelse af de i artikel 6 omhandlede nationale potentialer, herunder ordningernes omkost-

ningseffektivitet. Rapporten skal endvidere redegøre for, i hvilken udstrækning støtteordningerne

har medvirket til at skabe stabile betingelser for investeringer i kraftvarmeproduktion.
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Artikel 8

Spørgsmål vedrørende elforsyningsnettet og tarifferne

1. Med henblik på at sikre transmission og distribution af elektricitet fra højeffektiv kraftvarme-

produktion finder bestemmelserne i artikel 7, stk. 1, 2 og 5, i direktiv 2001/77/EF samt de relevante

bestemmelser i direktiv 2003/54/EF anvendelse.

2. Indtil kraftvarmeproducenten bliver privilegeret kunde i henhold til national lovgivning, jf.

artikel 21, stk. 1, i direktiv 2003/54/EF, bør medlemsstaterne træffe de nødvendige foranstaltninger

til at sikre, at køb af elektricitet til reserveforsyning til spidslastforsyning finder sted på grundlag af

offentliggjorte tariffer og betingelser og forpligtelser.

3. Medlemsstaterne kan især lette adgangen til forsyningsnettet for elektricitet, der produceres af

højeffektive små kraftvarmeenheder, forudsat at de giver Kommissionen meddelelse herom.

Artikel 9

Administrative procedurer

1. Medlemsstaterne eller de kompetente organer, medlemsstaterne har udpeget, vurderer de gæl-

dende nationale love og administrative bestemmelser om procedurer for meddelelse af bevillinger

eller de øvrige procedurer, der er fastsat i artikel 6 i direktiv 2003/54/EF, vedrørende opførelse af

højeffektive kraftvarmeenheder.
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En sådan vurdering skal foretages med det formål

a) at tilskynde til udformning af kraftvarmeenheder, der opfylder økonomisk begrundet efter-

spørgsel efter nyttevarmeproduktion, og at undgå at producere mere varme end nyttevarme

b) at fjerne lovgivningsmæssige og andre hindringer for øget kraftvarmeproduktion

c) at forenkle og fremskynde procedurerne på det relevante forvaltningsniveau, og

d) at sikre, at reglerne er objektive, gennemsigtige og ikke-diskriminerende samt i fuld overens-

stemmelse med de særlige karakteristika ved de forskellige kraftvarmeteknologier.

2. For så vidt det er hensigtsmæssigt i forbindelse med de nationale love og administrative be-

stemmelser, oplyser medlemsstaterne om de fremskridt, der er gjort navnlig for så vidt angår:

a) samordning mellem de forskellige forvaltningsorganer med hensyn til frister, modtagelse og

behandling af bevillingsansøgninger

b) muligheden for særlige retningslinjer for de projekter, der er omhandlet i stk. 1, og gennem-

førligheden af en hurtig planlægningsordning for producenter af kraftvarme og

c) udpegelse af myndigheder, der skal optræde som mæglere i tvister mellem bevillingsmedde-

lende myndigheder og bevillingsansøgere.
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Artikel 10

Medlemsstaternes rapporter

1. Senest den   *offentliggør medlemsstaterne en rapport, der indeholder resultaterne af den

analyse og de vurderinger, der er foretaget i overensstemmelse med artikel 5, stk. 3, artikel 6, stk. 1,

og artikel 9, stk. 1 og 2.

2. Hvert fjerde år, første gang senest den    **, offentliggør medlemsstaterne på anmodning af

Kommissionen senest seks måneder inden den pågældende frist en rapport med resultatet af den

vurdering, som er omhandlet i artikel 6, stk. 3.

3. Medlemsstaterne sender, første gang inden udgangen af december 2004 med data for

året 2003 og derefter på årsbasis, Kommissionen statistikker over den nationale produktion af el og

varme fra kraftvarmeproduktion, opgjort efter metoden i bilag II.

De fremsender ligeledes årlige statistikker over kraftvarmekapaciteten og det anvendte brændsel.

Medlemsstaterne kan også fremsende statistikker over primærenergibesparelser, der er opnået ved

anvendelse af kraftvarmeproduktion, jf. metoden i bilag III.

                                                
* to år efter direktivets ikrafttræden.
** tre år efter direktivets ikrafttræden.
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Artikel 11

Kommissionens rapport

På grundlag af de rapporter, der forelægges i medfør af artikel 10, gennemgår Kommissionen an-

vendelsen af direktivet, og forelægger hvert fjerde år, første gang senest den    *, en statusrapport

om direktivets gennemførelse for Europa-Parlamentet og Rådet.

Statusrapporten skal navnlig:

a) gøre rede for, i hvor høj grad de nationale potentialer for højeffektiv kraftvarmeproduktion,

som omhandlet i artikel 6, er udnyttet

b) vurdere, i hvilket omfang de regler og procedurer, der udgør grundbetingelserne for kraftvar-

meproduktionen i det indre energimarked, er fastsat på grundlag af objektive, gennemskuelige

og ikke-diskriminerende kriterier, under hensyntagen til fordelene ved kraftvarmeproduktion

c) gøre rede for erfaringerne med anvendelsen og sameksistensen af forskellige støtteordninger

til fordel for kraftvarmeproduktion

d) revurdere referenceværdierne for virkningsgraden for separat produktion af el og varme med

udgangspunkt i den aktuelle teknologi.

Kommissionen forelægger sammen med rapporten yderligere forslag for Europa-Parlamentet og

Rådet, hvis det er hensigtsmæssigt.

                                                
* fire år efter direktivets ikrafttræden.
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Artikel 12

Alternative beregninger

1. Indtil udgangen af 2010 og forudsat, at Kommissionens godkendelse indhentes forud, kan

medlemsstaterne benytte andre metoder end den, der er anført i bilag II, punkt b), til at fratrække

eventuel elproduktion, der ikke stammer fra en kraftvarmeproces, fra de rapporterede tal. Med hen-

blik på artikel 5, stk. 1, og artikel 10, stk. 3, fastlægges elektricitetsmængden fra kraftvarmeproduk-

tion imidlertid i overensstemmelse med bilag II.

2. Medlemsstaterne kan beregne primærenergibesparelsen ved produktion af el og varme samt

mekanisk energiproduktion i overensstemmelse med bilag III, punkt c), uden at bilag II anvendes til

at udelukke den separate produktion af kraft og varme inden for samme proces. En sådan produkti-

on kan betragtes som højeffektiv kraftvarmeproduktion, forudsat at den opfylder effektivitetskriteri-

erne i bilag III, punkt a), og forudsat at den samlede virkningsgrad er over 70%, når der er tale om

kraftvarmeenheder med en elkapacitet på over 25 MW. Med henblik på udstedelse af en oprindel-

sesgaranti og til statistiske formål fastlægges elektricitetsmængden fra sådan kraftvarmeproduktion

dog i overensstemmelse med bilag II.
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3. Indtil udgangen af 2010 kan medlemsstater, der anvender alternative metoder, definere kraft-

varmeproduktion som højeffektiv kraftvarmeproduktion uden at undersøge, om kraftvarmeproduk-

tionen opfylder kriterierne i bilag III, punkt a), hvis det er anerkendt på nationalt plan, at den kraft-

varmeproduktion, der defineres ved en sådan alternativ beregningsmetode, i gennemsnit opfylder

kriterierne i bilag III, punkt a). Hvis der er udstedt en oprindelsesgaranti for en sådan produktion,

må effektiviteten af kraftvarmeproduktionen angivet på garantien ikke overskride tærskelværdierne

for kriterierne i bilag III, punkt a), medmindre beregninger udført i henhold til bilag III giver et an-

det resultat. Med henblik på udstedelse af en oprindelsesgaranti og til statistiske formål fastlægges

elektricitetsmængden fra sådan kraftvarmeproduktion imidlertid i overensstemmelse med bilag II.

Artikel 13

Revision

1. De tærskelværdier, der benyttes til beregning af elektricitetsmængden fra kraftvarmeprodukti-

on, jf. bilag II, punkt a), tilpasses til den tekniske udvikling efter proceduren i artikel 14, stk. 2.

2. De tærskelværdier, der benyttes til beregning af effektiviteten ved kraftvarmeproduktion og

primærenergibesparelser, jf. bilag III, punkt a), tilpasses den tekniske udvikling efter proceduren i

artikel 14, stk. 2.
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Artikel 14

Udvalgsprocedure

1. Kommissionen bistås af et udvalg.

2. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes

artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Udvalget fastsætter selv sin forretningsorden.

Artikel 15

Gennemførelse

Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efter-

komme dette direktiv senest den*   . De underretter straks Kommissionen herom.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller

skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen

fastsættes af medlemsstaterne.

                                                
* to år efter dets ikrafttræden.
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Artikel 16

Ændring af direktiv 92/42/EØF

I artikel 3, stk. 1, i direktiv 92/42/EØF, tilføjes følgende led:

"– kraftvarmeenheder som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/ /EF af  om

fremme af fjernvarmeproduktion baseret på nyttevarmeefterspørgsel i det indre energimar-

ked*".

____________________
* EUT L , s. . (Publikationskontoret: Referencenummer vedrørende nærværende direktiv).

Artikel 17

Ikrafttræden

Dette direktiv træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
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Artikel 18

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand

________________________
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BILAG I

Kraftvarmeteknologier, der er omfattet af dette direktiv

a) Combined cycle-gasturbine med varmegenvinding

b) Dampturbine med modtryksdrift

c) Dampturbine med kondensation og dampudtag

d) Gasturbine med varmegenvinding

e) Forbrændingsmotor

f) Mikroturbiner

g) Stirlingmotor

h) Brændselscelle

i) Dampmaskine

j) Rankine kredsproces med organisk medium

k) Anden teknologi eller kombination af teknologier, der falder inden for definitionen i artikel 3,

litra a).
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BILAG II

Beregning af el produceret ved kraftvarme

De værdier, der benyttes til beregning af elektricitetsmængden fra kraftvarmeproduktion, fastsættes

på grundlag af den forventede eller faktiske drift af enheden ved normal brug.

a) El produceret ved kraftvarme ansættes til den samlede årlige elproduktion fra enheden målt

ved hovedgeneratorernes afgangsklemmer.

i) i kraftvarmeenheder af type b), d), e), f), g) og h), jf. bilag I, med en af medlemsstaterne

fastsat årlig samlet virkningsgrad på mindst 75% og

ii) i kraftvarmeenheder af type a) og c), jf. bilag I, med en af medlemsstaterne fastsat årlig

samlet effektivitet på mindst 80%.

b) For kraftvarmeenheder med en årlig samlet virkningsgrad på mindre end værdien i litra a),

nr. i), (kraftvarmeenheder af type b), d), e), f), g) og h), jf. bilag I) eller en årlig samlet virk-

ningsgrad på mindre end værdien i litra a), nr. ii), (kraftvarmeenheder af type a) og c), jf. bi-

lag I) beregnes kraftvarmeproduktionen efter følgende formel:

E CHP = HCHP . C
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hvor:

E CHP er elmængden fra kraftvarmeproduktion

C er el/varmeforholdet

HCHP er nyttevarmemængden fra kraftvarmeproduktion (i denne forbindelse beregnet

som den samlede varmeproduktion minus al varme, der produceres i separate

kedler eller ved udtag af fri damp fra dampgeneratoren før turbinen).

Beregningen af el produceret ved kraftvarme skal baseres på det faktiske el/varmeforhold.

Hvis det faktiske el/varmeforhold i en kraftvarmeenhed ikke er kendt, kan nedenstående stan-

dardværdier benyttes for enheder af type a), b), c), d) og e), jf. bilag I, men den beregnede

kraftvarme-el må ikke være større end enhedens samlede elproduktion:

Type Standard el/varmeforhold, C

Combined cycle-gasturbine med varme-

genvinding

0,95

Dampturbine med modtryksdrift 0,45

Dampturbine med kondensation og dam-

pudtag

0,45

Gasturbine med varmegenvinding 0,55

Forbrændingsmotor 0,75
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Hvis medlemsstaterne indfører standardværdier for el/varmeforholdet for enheder af type f),

g), h), i), j) og k), jf. bilag I, skal de offentliggøre dem og give Kommissionen meddelelse

herom.

c) Hvis en del af energiindholdet i det brændsel, der benyttes til kraftvarmeproduktionen, kan

genvindes i kemikalier og genanvendes, kan denne del fratrækkes brændselsforbruget, inden

den samlede effektivitet i punkt a) og b) beregnes.

d) Medlemsstaterne kan bestemme el/varmeforholdet som forholdet mellem elektrisk energi og

nyttevarme ved kraftvarmeproduktion ved lavere kapacitet på baggrund af driftsdata for den

bestemte enhed.

e) Medlemsstaterne kan anvende andre indberetningsperioder end et år i forbindelse med bereg-

ningerne i henhold til punkt a) og b).

________________________
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BILAG III

Metode til bestemmelse af effektiviteten af kraftvarmeproduktionsprocessen

De værdier, der benyttes til beregning af effektiviteten ved kraftvarmeproduktion og primærenergi-

besparelser, fastsættes på grundlag af den forventede eller faktiske drift af enheden under normale

forhold.

a) Højeffektiv kraftvarmeproduktion

Med henblik på dette direktiv skal højeffektiv kraftvarmeproduktion opfylde følgende kriteri-

er:

– Kraftvarmeproduktionen fra kraftvarmeenheder skal føre til primærenergibesparelser

beregnet i overensstemmelse med punkt b), på mindst 10% i forhold til referenceværdi-

en for separat produktion af el og varme

– Produktionen fra små kraftvarmeenheder, som giver primærenergibesparelser, kan be-

tegnes som højeffektiv kraftvarmeproduktion.

b) Beregning af primærenergibesparelser

Primærenergibesparelsen ved kraftvarmeproduktion som defineret i bilag II beregnes ved

hjælp af nedenstående formel:
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hvor:

PES er primærenergibesparelsen

CHP Hη er varmevirkningsgraden ved kraftvarmeproduktionen defineret som den årlige nyt-

tevarmeproduktion divideret med det brændselsforbrug, der er medgået til at producere sum-

men af nyttevarme og elektricitet produceret ved kraftvarme.

Ref Hη er referenceværdien for effektiviteten ved separat varmeproduktion.

CHP Hη CHP Eη

+

Ref Hη Ref Eη

PES =       1 - x 100%

1
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CHP Eη er eleffektiviteten ved kraftvarmeproduktionen defineret som den årlige kraftvarme-

producerede elektricitet divideret med det brændselsforbrug, der er medgået til at producere

summen af nyttevarme og elektricitet produceret ved kraftvarme. Hvis en kraftvarmeenhed

producerer mekanisk energi, kan den årlige elektricitetsmængde fra kraftvarmeproduktion

forøges med et supplerende element, der udgøres af den mængde elektricitet, der svarer til

mængden af mekanisk energi. Et sådant supplerende element giver ikke ret til at udstede op-

rindelsesgarantier i henhold til artikel 5.

Ref Eη er referenceværdien for effektiviteten ved separat elproduktion.

c) Beregning af energibesparelser efter alternative metoder i henhold til artikel 12, stk. 2

Hvis primærenergibesparelserne for en proces beregnes i henhold til artikel 12, stk. 2, bereg-

nes primærenergibesparelserne efter formlen i punkt b) i dette bilag, idet:

"CHP Hη" ændres til "Hη" og

"CHP Eη" ændres til "Eη",

hvor:

Hη er varmeeffektiviteten ved processen defineret som den årlige varmeproduktion divideret

med det brændselsforbrug, der er medgået til at producere summen af varme og elektricitet
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Eη er eleffektiviteten ved processen defineret som den årlige elproduktion divideret med det

brændselsforbrug, der er medgået til at producere summen af varme og elektricitet. Hvis en

kraftvarmeenhed producerer mekanisk energi, kan den årlige elektricitetsmængde fra kraft-

varmeproduktion forøges med et supplerende element, der udgøres af den mængde elektrici-

tet, der svarer til mængden af mekanisk energi. Et sådant supplerende element giver ikke ret

til at udstede oprindelsesgarantier i henhold til artikel 5.

d) Medlemsstaterne kan anvende andre indberetningsperioder end et år i forbindelse med bereg-

ningerne i henhold til punkt b) og c) i dette bilag.

e) Referenceværdier for effektiviteten ved separat produktion af el og varme

Effektiviteten ved den separate produktion af el og varme, som kraftvarmeproduktionen skal

erstatte, fastsættes efter principperne for fastsættelse af referenceværdierne for separat pro-

duktion af el og varme, jf. artikel 4, stk. 1, og formlen i punkt b).

Referenceværdierne for effektiviteten fastsættes efter følgende principper:

1) For kraftvarmeenheder, jf. definitionen i artikel 3, tages der ved sammenligningen med

separat elproduktion udgangspunkt i princippet om sammenligning inden for samme

brændselskategori.
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2) Hver kraftvarmeenhed sammenlignes med den bedste tilgængelige og økonomisk be-

grundede teknologi for separat produktion af el og varme på markedet i det år, hvor

kraftvarmeenheden blev bygget.

3) Referenceværdierne for effektiviteten af kraftvarmeenheder, der er over 10 år gamle,

fastsættes på grundlag af referenceværdierne for enheder, der er 10 år gamle.

4) Referenceværdierne for effektiviteten af separat produktion af el og varme afspejler de

klimatiske forskelle mellem medlemsstaterne.

________________________
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BILAG IV

Kriterier for analysen af nationale potentialer for højeffektiv kraftvarmeproduktion

a) Analysen af de nationale potentialer i artikel 6 skal omhandle:

– Hvilken brændselstype der sandsynligvis skal benyttes til at udnytte potentialet for

kraftvarmeproduktion, herunder overvejelser om mulighederne for at øge brugen af

vedvarende energikilder på de nationale varmemarkeder via kraftvarmeproduktion.

– Hvilken type kraftvarmeteknologi, jf. bilag I, der sandsynligvis vil blive benyttet til at

udnytte det nationale potentiale.

– Hvilken type separat produktion af el og varme eller, hvor det er muligt, produktion af

mekanisk energi, der forventes afløst af højeffektiv kraftvarmeproduktion.

− Hvordan potentialet fordeles mellem modernisering af eksisterende kapacitet og opfø-

relse af ny kapacitet.
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b) Analysen skal indeholde passende mekanismer til vurdering af omkostningseffektiviteten -

målt ved primærenergibesparelser - ved at øge den højeffektive kraftvarmeproduktions andel

af den nationale energiproduktion. I analysen af omkostningseffektiviteten skal der ligeledes

tages højde for de nationale forpligtelser, de enkelte medlemsstater har påtaget sig inden for

rammerne af de klimapolitiske forpligtelser, der er accepteret af Fællesskabet i henhold til

Kyoto-protokollen til De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer.

c) I analysen af det nationale kraftvarmepotentiale anføres potentialet frem til hhv. 2010, 2015

og 2020, hvor det er muligt med respektive omkostningsskøn.

________________________
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I. INDLEDNING

1. Kommissionen forelagde den 24. juli 2002 et forslag1 på grundlag af traktatens arti-

kel 175, stk. 1.

2. Det Økonomiske og Sociale Udvalg afgav udtalelse2 den 26. februar 2003. Regionsud-

valget afgav udtalelse den 9. april 20033.

3. Europa-Parlamentet vedtog sin førstebehandlingsudtalelse4 den 13. maj 2003, hvori det

godkendte 74 ændringer. På baggrund af denne udtalelse forelagde Kommissionen et

ændret forslag den ...20035.

4. Rådet vedtog sin fælles holdning den 8. september 2003 i overensstemmelse med trak-

tatens artikel 251.

II. FORMÅLET MED FORSLAGET

5. Formålet med dette forslag er at skabe en ramme, som kan støtte og lette opførelsen og

driften af kraftvarmeværker de steder, hvor der findes eller forventes at opstå et behov

for nyttevarme. Det specifikke formål er endvidere

– på kort sigt: at konsolidere bestående og - hvor dette er muligt - fremme nye, høj-
effektive kraftvarmeværker på det indre energimarked, navnlig gennem oprindel-
sesgaranti, adgang til støtteordninger og adgang til forsyningsnettet;

– på mellemlang til lang sigt: at skabe de nødvendige rammer (navnlig gennem
fastlæggelse af referenceværdier for virkningsgraden) for at sikre, at højeffektiv
kraftvarmeproduktion udgør et nøgleelement i bestræbelserne på at øge energief-
fektiviteten og energibesparelserne. Ved at opstille en ramme, som fremmer kraft-
varmeproduktion, vil denne kunne bidrage til at skabe et mere varieret og energi-
effektivt forsyningssystem i Fællesskabet.

                                                
1 EFT C 291 E af 26.11.2002, s. 182.
2 EFT C 95 af 23.4.2003, s. 12.
3 EFT C
4 EFT C
5 Endnu ikke modtaget.
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III. ANALYSE AF DEN FÆLLES HOLDNING

6. De vigtigste ændringer, som Rådet har foretaget, er følgende:

– afklaring af direktivets formål (artikel 1 og hele direktivet): målet om at øge
energieffektiviteten og forbedre forsyningssikkerheden skal nås ved at fremme
"højeffektiv" kraftvarmeproduktion.

– definitioner (artikel 3): den fælles holdning indeholder de definitioner, der er
nødvendige for at forstå forslagets bestemmelser, og den tydeliggør og forenkler
dem i sammenhæng med de dispositive bestemmelser.

– effektivitetskriterier (artikel 4): i Kommissionens forslag opfordres medlemssta-
terne til at vedtage referenceværdier for virkningsgraden ved separat produktion af
varme og elektricitet, mens den fælles holdning gør det klart, at det er op til
Kommissionen - på grundlag af metoden til bestemmelse af virkningsgraden ved
kraftvarmeproduktion og primærenergibesparelser i bilag III (efter udvalgsproce-
duren i artikel 14) at fastsætte harmoniserede referenceværdier for virkningsgra-
den ved separat el- og varmeproduktion.

– oprindelsesgaranti (artikel 5): medlemsstaterne sikrer på grundlag af harmonise-
rede referenceværdier for virkningsgraden, at der kan udstedes en oprindelsesga-
ranti, således at producenter kan dokumentere, at elektriciteten er produceret ved
højeffektiv kraftvarmeproduktion. Denne garanti bør anerkendes gensidigt af
medlemsstaterne udelukkende som bevis, der ikke i sig selv indebærer handel.
Ordninger vedrørende oprindelsesgaranti medfører ikke i sig selv ret til at nyde
godt at nationale støtte mekanismer, som er indført i forskellige medlemsstater.

– forsyningsnet og tariffer (artikel 8): for skabe klarhed for så vidt angår forholdet
mellem dette direktiv og direktiv 2001/77/EF samt direktiv 2003/54/EF fastlæg-
ges det i den fælles holdning, at for så vidt angår transmission og distribution af
elektricitet fra højeffektiv kraftvarmeproduktion gælder artikel 7 (stk. 1, 2 og 5) i
direktivet om fremme af elektricitet produceret fra vedvarende energikilder
(2001/77/EF) samt de relevante bestemmelser i direktiv 2003/54/03, men med-
lemsstaterne kan lette adgangen til forsyningsnettet for elektricitet, der produceres
af højeffektive mindre kraftvarmeenheder.

– medlemsstaternes og Kommissionens rapporter (artikel 10 og 11): disse bestem-
melser er nu gjort mere konsekvente og udgør ikke længere så stor en byrde.

– alternative beregninger (artikel 12): for at skabe den nødvendige fleksibilitet kan
medlemsstaterne på visse nærmere betingelser benytte andre metoder eller defini-
tioner end dem, der er omhandlet i bilag II, eller definere højeffektiv kraftvarme-
produktion på et andet grundlag end det, der er nævnt i bilag III. Imidlertid står
det klart, at en oprindelsesgaranti kun kan udstedes i overensstemmelse med bi-
lag II og III.

– revision af tærskelværdier (artikel 13): de værdier, der benyttes til beregning af
elektricitetsmængden fra kraftvarmeproduktion, jf. bilag II, og de værdier, der be-
nyttes til beregning af virkningsgraden ved kraftvarmeproduktion og primærener-
gibesparelser, jf. bilag III, kan revideres efter udvalgsproceduren.
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– Udvalgsprocedure (artikel 14) Med henblik på yderligere tilpasning af reference-
og tærskelværdier til blandt andet tekniske fremskridt indholder den fælles hold-
ning bestemmelser om en udvalgsprocedure.

– bilag II (Definition af el, der er produceret ved kraftvarme): medlemsstaterne har
fået mere fleksibilitet for så vidt angår alternativ fastsættelse af el/varmeforholdet,
fratrækning af den andel af energien, der genvindes i kemikalier, og rapportperio-
derne i dette bilag.

– bilag III (Metode til bestemmelse af virkningsgraden af kraftvarmeproduktion):
Ud fra princippet om, at kraftvarmeenheder skal sammenlignes med reference-
værdier, der afspejler den bedste tilgængelige og økonomisk begrundede teknolo-
gi på markedet i det år, hvor kraftvarmeenheden blev bygget (enheder, der er over
ti år gamle, skal sammenlignes med værdier for ti år gamle enheder), er kriteriet
for højeffektiv kraftvarmeproduktion primærenergibesparelser på mindst 10%.
Bilaget indeholder også den formel, der skal bruges af medlemsstater, der benytter
alternative beregningsmetoder.

IV. ACCEPTEREDE ÆNDRINGER

7. Ud af Parlamentets 74 ændringer har Rådet accepteret følgende 25 ændringer for så vidt

angår substansen, delvis eller i princippet.

Betragtninger:
Ændring 3: erindrer om, at Europa-Parlamentet opfordrer til, at der indføres incitamen-
ter til fremme af overgangen til effektive energiproduktionsanlæg, herunder kombineret
kraft og varme (betragtning 3).
Ændring 10: erindrer om, at der for at forbedre den energimæssige ydeevne i bygninger
på over 1000 m2 skal tages hensyn til vurderingen af alternative systemer som kombi-
neret kraftvarmeproduktion, før der gives byggetilladelse (betragtning 9).
Ændring 12: specificerer, at der indføres kriterier for at fastlægge energiudnyttelsen ved
kraftvarmeproduktion (betragtning 13).
Ændring 15 (delvis): henvisningen til en tærskelværdi på 50 MW med henblik på
eventuelt at få fordel af offentlige støtteordninger udgår (betragtning 24).
Ændring 69 (delvis): præciserer, at direktivets langsigtede mål, dvs. fastlæggelse af en
harmoniseret beregning af elektricitet fra kraftvarmeproduktion, bør videreføres under
hensyntagen til metoder som dem, der er ved at blive udviklet af europæiske standardi-
seringsorganisationer. Det er også i overensstemmelse med ændring 13 og 78 (betragt-
ning 14).
Ændring 18: fjernelsen af henvisningen til tre forskellige kategorier af kraftvarmepro-
duktion defineret på grundlag af temperaturniveauer er i overensstemmelse med æn-
dring 22 (betragtning 30).

Artikler
Ændring 20 (delvis): præciserer, at direktivs formål er at øge energivirkningsgraden og
forbedre forsyningssikkerheden ved at skabe en ramme til fremme og udvikling af høj-
effektiv kraftvarmeproduktion baseret på efterspørgsel efter nyttevarme og primærener-
gibesparelser (artikel 1).
Ændring 22, 26 og 27: fjernelsen af definitionerne af industriel kraftvarme, opvarm-
ningskraftvarme og landbrugskraftvarme samt af definitionerne af fjernvarme og fjern-
køling gør definitionen af kraftvarmeproduktionsprocessen klarere (artikel 3).
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Ændring 24: præciserer, at der for så vidt angår definitionen af "nyttevarme" forstås
varme, der produceres i forbindelse med en kraftvarmeproduktionsproces for at tilfreds-
stille en økonomisk begrundet efterspørgsel efter varme eller afkøling.
Ændring 41 og 42 (delvis): præciserer, at Kommissionen skal fastlægge harmoniserede
referenceværdier for separat produktion af elektricitet og varme i overensstemmelse
med den forskriftsprocedure, der fastlægges i direktivet (artikel 4, stk. 1, artikel 11 og
13).
Ændring 58: kravet om, at medlemsstaterne skal fastlægge referenceværdier for virk-
ningsgraden og principper for fastsættelse af de nationale referenceværdier for virk-
ningsgraden ved separat el- og varmeproduktion, udgår (artikel 10).
Ændring 62: fjerner henvisningen til eventuel yderligere harmonisering af kriterierne for
bestemmelse af kraftvarmeproduktionens virkningsgrad (artikel 11).
Ændring 63: fastlægger en udvalgsprocedure for revision og tilpasning (artikel 14).
Ændring 68: fastlægger de nærmere enkeltheder i forbindelse med beregningsmetoden
for den samlede effektivitet (bilag II c)); denne ændring er også i overensstemmelse
med ændring 69 (jf. betragtning 14).
Ændring 45: specificerer indholdet af analysen af det nationale potentiale for højeffektiv
kraftvarmeproduktion (bilag IV a)).
Ændring 73: er i overensstemmelse med ændring 22 (bilag IV a)).
Ændring 46: der indføres bestemmelse om, at det skal foretages en vurdering af om-
kostningseffektiviteten - målt som primærenergibesparelser - ved af øge den højeffekti-
ve kraftvarmeproduktions andel af den nationale energiproduktion (bilag IV, b)).
Ændring 48: fastslår, at potentialerne frem til 2010, 2015 og 2020 i analysen af det nati-
onale kraftvarmepotentiale skal anføres hver for sig og om muligt med tilhørende om-
kostningsskøn (bilag IV c)).

V. ÆNDRINGER, SOM IKKE ER INDARBEJDET

8. Rådet er af den opfattelse, at ændring 1, 2, 5-9, 11, 14, 16-17, 19, 21, 23, 83, 25, 28, 29,

31, 32, 33, 34-38, 40, 43, 44, 47, 49, 50, 51, 52, 54-57, 60, 61, 64-67, 70, 84, 85, 71, 72

og 74 enten ikke er logiske i forhold til direktivet (f.eks. 1, 11, 14, 21, 25, 28, 29, 31,

32, 33, 34, 55, 56, 67, 70 og 71), for restriktive (f.eks. 17, 36, 37, 47, 57 og 60), søger at

pålægge indførelse af nationale mål (f.eks. 5, 6, 7, 8, 9, 19, 43, 84 og 49), ikke er i over-

ensstemmelse med direktivets anvendelsesområde (f.eks. 2, 15, 16, 50, 54, 64, 65, 66,

72 og 74), eller allerede dækket af eksisterende bestemmelser (f.eks. 23, 83, 35, 38, 40,

44, 51, 52, 58 og 61), og har derfor besluttet ikke at indarbejde dem i sin fælles hold-

ning. Kommissionen har afvist følgende ændringer 1, 2, 5, 7, 8, 9, 11, 14, 16, 20, 21, 29,

31, 38, 41, 43, 49, 51, 52, 56, 70, 72, 74, 84 og 85.

________________________
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1. Kommissionen sendte Rådet ovennævnte forslag den 24. juli 20011.

2. Forslaget bygger på EF-traktatens artikel 175, stk. 1. Den fælles beslutningsprocedure (arti-

kel 251) finder derfor anvendelse. Europa-Parlamentet afgav udtalelse den 13. maj 20032; det

vedtog 74 ændringer til Kommissionens forslag. Det Økonomiske og Sociale Udvalg afgav

udtalelse den 26. februar 20033 og Regionsudvalget den 9. april 20034.

                                                
1 EFT C E of 26.11.2002, s. 182.
2 EUT C
3 EUT C 95 of 23.4.2003, s. 12.
4 EUT C
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3. Energigruppen har gennemgået Europa-Parlamentets ændringsforslag og er nået til enighed

om et udkast til Rådets fælles holdning. Teksten til den fælles holdning findes i dokument

10345/03 ENER 188 ENV 334 CODEC 816 OC 382, der er gennemgået af jurist-lingvisterne.

4. Rådets begrundelse findes i addendummet til dok. 10345/03 ENER 188 ENV 334 CODEC

816 OC 382.

5. Da Europa-Parlamentets næste plenarmøde finder sted fra den 22. til den 25. september, og da

der ikke er berammet nogen rådssamling før den 22. september 2003, må der anvendes en

skriftlig procedure, der begynder den 4. september og slutter den 8. september, kl. 17.00.

6. Coreper vil derfor kunne henstille til Rådet, at det vedtager den fælles holdning, således som

den foreligger i dok. 10345/03 ENER 188 ENV 334 CODEC 816 OC 382, og fremsender den

til Europa-Parlamentet sammen med begrundelsen i overensstemmelse med traktatens arti-

kel 251, stk. 2.

Coreper anmodes om at godkende anvendelsen af skriftlig procedure.

________________________
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2002/0185 (COD)

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN
TIL EUROPA-PARLAMENTET

i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, andet afsnit,

vedrørende

Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets
direktiv om fremme af kraftvarmeproduktion på grundlag af en efterspørgsel efter

nyttevarme på det indre energimarked

1- BAGGRUND

Dato for fremsendelse af forslaget til Europa-Parlamentet og Rådet
(dokument KOM(2002)415 endelig - 2002/0185 (COD)): 22. juli 2002

Dato for Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse: 26. februar 2003

Dato for Regionsudvalgets udtalelse: 9. april 2003

Dato for Europa-Parlamentets udtalelse ved førstebehandlingen: 13. maj 2003

Dato for fremsendelse af ændret forslag: 24. juli 2003

Dato for vedtagelse af fælles holdning: 8. september 2003

2 FORMÅLET MED KOMMISSIONENS FORSLAG

Formålet med direktivet er at øge kraftvarmeproduktionen med henblik på at opnå en højere
energieffektivitet og større forsyningssikkerhed. Ved kraftvarmeproduktion produceres der
varme og elektricitet samtidig, og det kan give betydelige energibesparelser sammenlignet
med konventionelle processer, hvor de to energiformer produceres hver for sig.

Direktivforslaget er et rammedirektiv, der tager sigte på at harmonisere forholdene for
kraftvarmeproduktion på det indre energimarked og give den en vigtigere rolle. Forslaget skal
ses som et supplement til direktiverne om de indre markeder for el og gas og direktivet om
fremme af elektricitet fra vedvarende energikilder. Forslaget til et direktiv om kraftvarme
tilstræber mere ensartede markedsforhold for alle aktører og en harmonisering af
definitionerne af kraftvarme, således at gennemsigtigheden øges. Forslaget indebærer ikke en
harmonisering af medlemsstaternes støtteordninger, men opstiller nogle rammer, som kan
modvirke skævvridning af markedet og give medlemsstaterne bedre muligheder for at træffe
hensigtsmæssige foranstaltninger.

Et helt centralt punkt i forslaget er at sikre, at kun kraftvarmeproduktion, der giver reelle
energibesparelser i forhold til adskilt produktion, betragtes som højeffektiv kraftvarme, som
der kan ydes støtte til.



3

Forslaget skal efter hensigten fastsætte (1) en fælles metode til at fastslå, hvad der er
højeffektiv kraftvarmeproduktion, og beregne elproduktionen herfra, (2) et system for
oprindelsesgaranti for el fra kraftvarmeproduktion, (3) medlemsstaternes pligt til at analysere
deres nationale potentiale for højeffektiv kraftvarmeproduktion og (4) rimelige betingelser for
kraftvarmeproducenternes adgang til elforsyningsnettet.

3 BEMÆRKNINGER TIL DEN FÆLLES HOLDNING

(a) Generelt

Kommissionens forslag til et direktiv om fremme af kraftvarmeproduktion er den logiske
følge af en flere andre initiativer. I 1997 fremlagde Kommissionen en strategi for kombineret
kraftvarmeproduktion, som beskrev fordelene ved kraftvarme. Betydningen af øget brug af
kraftvarme blev bekræftet i grønbogen om energiforsyningssikkerhed og i handlingsplanen
om energieffektivitet fra 2000. I 2000 og 2001 har både Europa-Parlamentet og Rådet ved
beslutninger og resolutioner erkendt kraftvarmes betydning som en måde til at opnå
betydelige forbedringer inden for energieffektivitet og forsyningssikkerhed.

Det danske og senest det græske formandskab har prioriteret forslaget højt og intensiveret
arbejdet med det under drøftelserne i Rådet. Under begge formandskaber har medlemsstaterne
samarbejdet konstruktivt og stærk vilje til at finde kompromiser i denne teknisk set meget
komplekse sag.

Under forberedelserne til Europa-Parlamentets førstebehandling blev Rådet løbende holdt
underrettet om holdninger i Parlamentet, hvilket viste sig nyttigt under medlemsstaternes
forhandlinger om den fælles holdning.

Hvor den fælles holdning afviger fra kommissionsforslaget, er formålet i de fleste tilfælde at
tydeliggøre og afgrænse rækkevidde og begreber i den oprindelige tekst.

Europa-Parlamentet vedtog 74 ændringsforslag, hvoraf Kommissionen accepterede de 49
fuldt ud, i princippet eller delvis, hvilket fremgik af Kommissionens ændrede forslag af
23. juli 2003.

I den fælles holdning indgår 24 af de ændringsforslag, som Europa-Parlamentet havde
vedtaget, enten indholdsmæssigt, delvis eller i princippet; de kan alle accepteres af
Kommissionen.

(b) Forskelle mellem Kommissionens oprindelige forslag og Rådets fælles holdning

Behandlingen i Rådet førte til ændringer i Kommissionens oprindelige forslag. De vigtigste
forskelle er beskrevet nedenfor.

Virkningsgrad og referenceværdier

Ifølge den fælles holdning kan kraftvarmeproduktion, der giver en primær energibesparelse på
mindst 10% i forhold til adskilt produktion, anses for højeffektiv. Når kraftvarme skal
sammenlignes med adskilt produktion, har værdierne af virkningsgraderne for adskilt varme-
og elproduktion stor betydning. I Kommissionens forslag var det hensigten, at de skulle
fastsættes nationalt og harmoniseres senere. Rådet har derimod foreslået en metode, hvorved
der inden for 2 år kan fastsættes harmoniserede referenceværdier for virkningsgraden. Det er
på linje med Europa-Parlamentets ændringsforslag (nr. 42) og vil styrke det indre
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energimarkeds indre sammenhæng og mindske skævvridningen. Da dette spørgsmål er
teknisk meget komplekst, og da der bliver behov for tilpasning til den tekniske udvikling, er
det berettiget at forslå, at der nedsættes et udvalg til at bistå Kommissionen. Udvalget får også
til opgave at revurdere det kriterium for virkningsgrad, som i øjeblikket er sat til 10%, så det
følger med den tekniske udvikling.

Alternative beregninger

Beregningen af elektricitetsmængden fra kraftvarmeproduktion og beregning af besparelsen i
primærenergi, som er bestemmende for, om kraftvarmeproduktionen er højeffektiv, finder i
Kommissionens forslag sted i to tempi. Først fjernes den el, der ikke produceres i
kombination med varme, (bilag II), hvorefter den rene kraftvarmeproduktion introduceres, så
besparelsen i primærenergi kan beregnes (bilag III). I Rådet nåede man af hensyn til
eksisterende ordninger i medlemsstaterne til enighed om to alternative metoder.

Det ene alternativ (artikel 12, stk. 2) giver medlemsstaterne mulighed for at foretage
beregningen i omvendt rækkefølge. Her beregnes besparelsen i primærenergi som det første
(bilag III). Kraftvarme kan anses som højeffektiv, hvis den opfylder 10%-kriteriet, selv om
der heri indgår en del af den ikke-kraftvarmebaserede produktion. I dette alternativ er der
visse begrænsninger for kraftvarmeenheder på mere end 25 MW. Hvis der gives
oprindelsesgaranti, skal der foretages en nøjagtigere beregning af den kraftvarmeproducerede
elektricitet (bilag II).

Det andet alternativ (artikel 12, stk. 3) giver medlemsstaterne mulighed for ikke at beregne
besparelserne i primærenergi for de enkelte kraftvarmeanlæg. Betegnelsen højeffektiv
kraftvarmeproduktion kan benyttes, hvis det på nationalt plan kan dokumenteres, at
kraftvarmeproduktionen i gennemsnit opfylder 10%-kriteriet. Hvis der gives
oprindelsesgaranti for denne kraftvarmebaserede elektricitet, må der ikke anføres en højere
primærenergibesparelse end standardværdien 10%. Dette alternativ kan benyttes indtil 2010.

Disse alternativer kan Kommissionen acceptere, da de bl.a. giver de medlemsstater, der
allerede fører en politik for aktiv fremme af kraftvarme, et vidt råderum, mens
hovedmålsætningen om primærenergibesparelser fastholdes. Alt for strenge principper for
bestemmelse af, hvad der er højeffektiv kraftvarmeproduktion, ville kræve meget mere
kontrol og flere målinger og kunne i sektoren blive opfattet som endnu en række forhindringer
for udbredelse af kraftvarmeproduktion. Den fælles holdning er en velafbalanceret løsning,
som harmoniserer opfattelsen af kraftvarmeproduktion ganske betydeligt i forhold til i dag.

Spørgsmål vedrørende elforsyningsnettet og takster

Det er i den fælles holdning gjort klart, at der er parallelitet med direktivet om elektricitet fra
vedvarende energikilder (2001/77/EF), da artikel 7 (stk. 1, 2 og 5) derfra også gælder for
kraftvarmeproduceret elektricitet. Det vigtigste er at signalere, at kraftvarmeproduceret
elektricitet skal have rimelig adgang til elforsyningsnettet på gennemsigtige, objektive og
ikke-diskriminerende vilkår. Den fælles holdning afviger fra Kommissionens oprindelige
forslag, men det er acceptabelt, da det nyligt vedtagne direktiv om det indre marked for
elektricitet (2003/54/EF) også sikrer ikke-diskriminationsprincippet.



5

Oprindelsesgaranti

Rådet har i den fælles holdning gjort forslaget mere præcist, idet det foreslås, at kun
elproducenten kan fremsætte krav om oprindelsesgaranti. Endvidere sikres det, at den
elektricitetsmængde, der er omfattet af en sådan garanti, bestemmes i overensstemmelse med
bilag II, og at medlemsstaternes pligt til at give garanti kun omfatter elektricitet, der er
produceret ved højeffektiv kraftvarmeproduktion som defineret i bilag III.

Ændring af direktivet om kedlers virkningsgrad 92/42/EØF

Den fælles holdning rummer også en ændring af direktiv 92/42/EØF om krav til
virkningsgrad i nye varmtvandskedler, der anvender flydende eller luftformigt brændsel.
Denne ændring er velbegrundet, da man ved vedtagelsen af kedeldirektivet i 1992 ikke kunne
forudse, at det også kom til at omfatte små kraftvarmeenheder. Undtagelse af
kraftvarmeenheder fra det nævnte direktiv (92/42/EØF) er berettiget, og Kommissionen hilser
dette bidrag fra Rådet velkommen.

(c) Europa-Parlamentets ændringsforslag til nærværende forslag

Følgende af Europa-Parlamentets ændringsforslag er indarbejdet i Rådets fælles holdning,
enten indholdsmæssigt, delvis eller i princippet: 3, 10, 12, 13, 15, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 41,
42, 45, 46, 48, 58, 62, 63, 68, 69, 73, 78 og 79.

Nedenfor er der i nogle få hovedpunkter gjort rede for, hvordan ændringsforslagene er
indarbejdet, og hvordan Kommissionen stiller sig til de ikke indarbejdede ændringsforslag.

Definitioner og beregninger

Ændringsforslag nr. 69 går ud på, at de metoder, som CEN/CENELEC skal udarbejde,
omtales i betragtning 14 i den fælles holdning. Kommissionen vil være godt tilfreds med, at
der udarbejdes metoder, der kan lette medlemsstaternes gennemførelse af direktivet, men
finder det uhensigtsmæssigt, at der bliver en formel forbindelse til en standardiseringsproces,
som først er etableret for nylig, og om hvilken der på nuværende tidspunkt ikke kan
garanteres bred konsensus.

Ændringsforslag nr. 67 og 71 er ikke indarbejdet som sådanne, men de bekræfter, at man må
gå frem i to tempi, nemlig 1) først definere kraftvarmebaseret elektricitet og 2) dernæst sikre,
at den kraftvarmeproduktion, der tilskyndes til, faktisk fører til primærenergibesparelser.
Princippet om de to tempi er i overensstemmelse med den fælles holdning og er et vigtigt
grundlag for gensidig forståelse.

Formlen i ændringsforslag nr. 71 til beregning af primærenergibesparelsen er ikke den samme
som den i den fælles holdning. Kommissionen finder det mere logisk at tilskrive den opnåede
energibesparelse til hele kraftvarmeprocessen og ikke som i ændringsforslag nr. 71 at tilskrive
den alene til elandelen af kraftvarmeproduktionen.

Selv om den detaljerede metode til at bestemme kraftvarmebaseret elproduktion, som der er
stillet forslag om i ændringsforslag nr. 70, muligvis kan benyttes, finder Kommissionen det
uhensigtsmæssigt at indsætte denne metode som bilag til direktivet, da metoden endnu ikke er
færdigudviklet og tillige kan blive revideret og justeret under den førnævnte
standardiseringsproces.
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Harmoniserede referenceværdier

Ændringsforslag nr. 42 og 63 om opstilling af harmoniserede referenceværdier for adskilt
produktion og oprettelse af et udvalg, som skal bistå Kommissionen, afspejles i artikel 4 og
14 i den fælles holdning. Disse ændringsforslag understreger, at Europa-Parlamentets hensyn
ligger på linje med Rådets. Kommissionen kan acceptere, at der oprettes et sådant udvalg, og
ser det som et værdifuldt forum til behandling af sådanne komplekse spørgsmål.

Mikrokraftvarme

Med en række ændringsforslag (23, 34, 38, 41, 52, 54 og 83) søger Europa-Parlamentet at yde
specifik støtte til mikrokraftvarme. Europa-Parlamentet ønsker at sætte grænsen i definitionen
af mikrokraftvarmeværker ved 50 kWe, mens man i den fælles holdnings artikel 3 og 8 og
dens bilag III taler om behovet for at sørge for kraftvarmeproduktion i lille skala, hvilket
defineres som kraftvarmeværker på mindre end 1 MWe. Kommissionen kan acceptere en
definition med 1MWe, da en alt for lav grænse kan føre til uønskede begrænsninger på
længere sigt. Rådet går ind for at give medlemsstaterne mulighed for at give lettere adgang til
elforsyningsnettet for små kraftvarmeværker (artikel 8) og kan acceptere, at små
kraftvarmeværker betragtes som højeffektive, når de fører til primærenergibesparelser, selv
om 10%-kriteriet ikke altid er opfyldt. Efter Kommissionens opfattelse er det vigtigt på den
ene side ikke at fremme små kraftvarmeværker, blot fordi de er små, og på den anden side
forsøge at fjerne hindringer, der er relativt mere besværlige for de mindre værker.

Mål

Europa-Parlamentet foreslår i ændringsforslag nr. 43, at EU og de enkelte medlemsstater skal
nå op på, at mindst 18% af den samlede elproduktion i 2012 dækkes af kraftvarme. Den fælles
holdning indeholder hverken mål for EU eller for de enkelte medlemsstater. Tallet på 18% var
anført i fællesskabsstrategien fra 1997 til fremme af kombineret kraftvarmeproduktion og
havde som forudsætninger dels en anden og mindre snæver definition af
kraftvarmeproduktion, dels et marked, som endnu ikke var liberaliseret. Kommissionen kan
ikke anbefale, at det forældede tal på 18% benyttes som rettesnor for det fremtidige bidrag fra
kraftvarmeproduktion. Europa-Parlamentet har tilsluttet sig, at der må gennemføres en
grundig analyse af potentialet for højeffektiv kraftvarmeproduktion, og at resultatet benyttes
som mål eller benchmark for de nationale kraftvarmestrategier.

Andet

Den fælles holdning afspejler Europa-Parlamentets overvejelser i ændringsforslag nr. 15,
eftersom betingelsen for offentlig støtte, en maksimal produktionskapacitet, er udgået
(betragtning 24). Kommissionen kan acceptere denne ændring af det oprindelige forslag, da
det fremhæves, at offentlig støtte skal ligge inden for retningslinjerne for statsstøtte til
miljøbeskyttelse, således at skadelig forvridning af markedet undgås.

Europa-Parlamentet har i ændringsforslag nr. 18 og 22 foreslået, at opdelingen af kraftvarme i
3 kategorier udgår. Disse ændringsforslag er fuldt og helt indarbejdet i den fælles holdning i
artikel 3 og bilag IV og kan accepteres af Kommissionen, da de forenkler forslaget, og da de
forskellige anvendelser af kraftvarme kan sammenarbejdes i én og samme generelle tilgang.
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Endelig har Europa-Parlamentet foreslået at afkorte gennemførelsesperioden for at
fremskynde processen og hurtigere drage fordel af en større kraftvarmeproduktion.
Kommissionen vil principielt være godt tilfreds med en hurtigere gennemførelse, men
medlemsstaterne har i Rådet trukket i den modsatte retning. Den gensidige forståelse med
hensyn til behovet for harmoniserede referenceværdier har en vis indflydelse på tidsplanen for
gennemførelsen. To år til opstilling af harmoniserede referenceværdier er forholdsvis kort tid,
og denne proces indvirker på oprettelsen af oprindelsesgarantisystemet og færdiggørelse af
analysen af de nationale potentialer. Den fælles holdning afspejler, at forslaget kan
gennemføres inden for den frist på 2 år, der er givet.

4 KONKLUSION

Kommissionen finder, at Rådets fælles holdning af 8. september 2003 generelt er tro mod
ånden i kommissionsforslaget af 22. juli 2002, der selv var en reaktion på Rådets og Europa-
Parlamentets efterlysning af en indsats for at fremme kraftvarmeproduktion som et effektivt
instrument til opnåelse af betydelige energibesparelser og større forsyningssikkerhed.

Kommissionen mener, at det i den fælles holdning er lykkedes at fastholde
kommissionsforslagets og en betydelig del af parlamentsændringernes ånd og hensigt. Der er
nået en praktisk anvendelig og acceptabel balance i definitionen af kraftvarmeproduktion, så
der både er den harmonisering, der er nødvendig for at skabe mere ensartede markedsvilkår,
og en vis national fleksibilitet, der tager højde for de meget forskelligartede situationer, som
kraftvarme befinder sig i i EU.

Den fælles holdning har forbedret Kommissionens forslag med oprettelse af et udvalg, der
skal bistå Kommissionen i tekniske anliggender og spille en vigtig rolle i forbindelse med
revurdering af forskellige aspekter af direktivet, som skal holdes ajour med den teknologiske
udvikling.

Hvad angår det spørgsmål, som Europa-Parlamentet har rejst om opstilling af mål for
yderligere udnyttelse af kraftvarme, kan Kommissionen tilslutte sig den hensigt, der ligger
bag forslaget, da det er vigtigt at presse medlemsstaterne til at konsolidere og udbygge
kraftvarmeproduktionens rolle. Den fælles holdning tager dette spørgsmål op, idet
medlemsstaterne får pligt til at analysere deres nationale potentiale for højeffektiv
kraftvarmeproduktion, herunder at foretage en særskilt analyse af hindringerne for yderligere
udbygning med kraftvarme. Kommissionen anser disse analyser for at have stor betydning for
de fremtidige foranstaltninger og forventer, at de kommer til at udgør de facto-mål for
medlemsstaternes nationale indsats. For Kommissionen er det tillige vigtigt, at disse analyser
skal offentliggøres, således at rapporterne uvægerligt vil blive kritiseret og diskuteret i
sektoren.

Kommissionen anbefaler derfor Europa-Parlamentet at tilslutte sig denne fælles holdning.


