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EUROOPAN PARLAMENTIN

JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2003/     /EY,

annettu                          ,

hyötylämmön tarpeeseen perustuvan sähkön ja lämmön yhteistuotannon edistämisestä

sisämarkkinoilla ja direktiivin 92/42/ETY muuttamisesta

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 175 artiklan 1 kohdan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen1,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon2,

ottavat huomioon alueiden komitean lausunnon3,

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä4,

                                                
1 EYVL C 291 E, 26.11.2002, s. 182.
2 EUVL C 95, 23.4.2003, s. 12.
3 Lausunto annettu 9.4.2003 (ei vielä julkaistu EUVL:ssä).
4 Euroopan parlamentin lausunto, annettu 13. toukokuuta 2003 (ei vielä julkaistu virallisessa

lehdessä), neuvoston yhteinen kanta, vahvistettu � (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä) ja
Euroopan parlamentin päätös, tehty � (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).
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sekä katsovat seuraavaa:

1) Sähkön ja lämmön yhteistuotannon mahdollisuuksia energiansäästökeinona ei tällä hetkellä

täysin hyödynnetä yhteisössä. Hyötylämmön tarpeeseen perustuva tehokas yhteistuotanto on

yhteisön painopiste, kun otetaan huomioon yhteistuotannon mahdolliset edut primäärienergian

säästössä, verkkohävikin välttämisessä ja päästöjen, etenkin kasvihuonekaasupäästöjen,

vähentämisessä. Lisäksi yhteistuotannolla saatavan energian tehokas käyttö voi edistää

energiansaannin varmuutta ja Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden kilpailukykyä. Sen

vuoksi on tarpeen varmistaa, että näitä mahdollisuuksia hyödynnetään entistä paremmin

energian sisämarkkinoilla.

2) 26 päivänä kesäkuuta 2003 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä

2003/54/EY1 vahvistetaan sähkön tuotantoa, siirtoa, jakelua ja toimitusta sähkön

sisämarkkinoilla koskevat yhteiset säännöt.

                                                
1 EUVL L 176, 15.7.2003, s. 37.
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3) "Energiahuoltostrategia Euroopassa" -nimisessä vihreässä kirjassa todetaan Euroopan unionin

olevan hyvin riippuvainen sen alueen ulkopuolisesta energiatarjonnasta, joka täyttää tällä

hetkellä 50 prosenttia tarpeesta, ja kyseisen osuuden odotetaan nousevan 70 prosenttiin

vuoteen 2030 mennessä, jos nykyinen suuntaus pysyy ennallaan. Tuontiriippuvuus ja

tuontienergian osuuden kasvu saattaa lisätä energiansaannin keskeytymis- tai

vaikeutumisriskiä. Ei pitäisi kuitenkaan ajatella, että huoltovarmuudessa olisi kyse pelkästään

tuontiriippuvuuden vähentämisestä ja kotimaisen tuotannon edistämisestä. Huoltovarmuus

edellyttää useita erilaisia toimenpiteitä, joiden tavoitteena on muun muassa monipuolistaa

energianlähteitä ja teknologioita ja parantaa kansainvälisiä suhteita. Lisäksi vihreässä kirjassa

painotetaan, että energiahuolto on olennaisen tärkeää tulevan kestävän kehityksen kannalta.

Vihreässä kirjassa päädytään siihen, että energian kysynnän vähentämiseen tähtäävien uusien

toimenpiteiden käyttöönotto on olennaisen tärkeää sekä tuontiriippuvuuden vähentämisen että

kasvihuonekaasupäästöjen rajoittamisen kannalta. Euroopan parlamentti vaatii vihreästä

kirjasta 15 päivänä marraskuuta 2001 antamassaan päätöslauselmassa kannustimien luomista

siirtymiselle tehokkaisiin energiantuotantolaitoksiin, mukaan lukien laitokset, jotka perustuvat

sähkön ja lämmön yhteistuotantoon.

4) Göteborgissa 15 ja 16 päivänä kesäkuuta 2001 kokoontuneelle Eurooppa-neuvostolle

esitetyssä komission tiedonannossa "Kestävä kehitys Euroopassa paremman maailman

vuoksi: Kestävää kehitystä koskeva Euroopan unionin strategia" yksilöitiin ilmastonmuutos

yhdeksi kestävän kehityksen merkittävimmäksi esteeksi ja painotettiin tarvetta lisätä puhtaan

energian käyttöä ja ryhtyä selkeisiin toimiin energian kysynnän vähentämiseksi.
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5) Primäärienergian säästämiseksi tarkoitetun sähkön ja lämmön yhteistuotannon lisääntynyt

käyttö voisi olla tärkeä osa sitä toimenpidepakettia, joka on tarpeen ilmastomuutosta

koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan noudattamiseksi,

ja myös myöhempien sitoumusten täyttämiseksi tarvittavia poliittisia toimenpiteitä.

Eurooppalaisen ilmastonmuutosohjelman ensimmäisen vaiheen toteuttamisesta antamassaan

tiedonannossa komissio yksilöi sähkön ja lämmön yhteistuotannon yhdeksi niistä

toimenpiteistä, joita tarvitaan energia-alan kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi, ja

ilmoitti aikeestaan esittää vuonna 2002 ehdotus direktiiviksi sähkön ja lämmön

yhteistuotannon edistämisestä.

6) Sähkön ja lämmön yhteistuotannon tärkeys tunnustettiin myös neuvoston 18 päivänä

joulukuuta 1997 antamassa päätöslauselmassa1 ja Euroopan parlamentin 15 päivänä

toukokuuta 1998 antamassa päätöslauselmassa2 yhteisön strategiasta yhdistetyn lämmön ja

sähkön tuotannon edistämiseksi.

7) Neuvosto hyväksyi 30 päivänä toukokuuta 2000 ja 5 päivänä joulukuuta 2000 antamissaan

päätelmissä energiatehokkuutta koskevan komission toimintasuunnitelman ja yksilöi sähkön

ja lämmön yhteistuotannon edistämisen yhdeksi lyhyen aikavälin painopistealueista.

Euroopan parlamentti antoi energiatehokkuutta koskevasta toimintasuunnitelmasta 14 päivänä

maaliskuuta 2001 päätöslauselman3, jossa se pyysi komissiota tekemään ehdotuksia sähkön ja

lämmön yhteistuotannon edistämistä koskevista yhteisistä säännöistä, kun tämä on ympäristön

kannalta järkevää.

                                                
1 EYVL C 4, 8.1.1998, s. 1.
2 EYVL C 167, 1.6.1998, s. 308.
3 EYVL C 343, 5.12.2001, s. 190.
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8) Ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen yhtenäistämiseksi (IPPC)

24 päivänä syyskuuta 1996 annetussa neuvoston direktiivissä 96/61/EY1, tiettyjen suurista

polttolaitoksista ilmaan joutuvien epäpuhtauspäästöjen rajoittamisesta 23 päivänä lokakuuta

2001 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2001/80/EY2 sekä

jätteenpoltosta 4 päivänä joulukuuta 2000 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston

direktiivissä 2000/76/EY3 korostetaan, että on arvioitava mahdollisuudet sähkön ja lämmön

yhteistuotantoon uusissa laitoksissa.

9) Rakennusten energiatehokkuudesta 16 päivänä joulukuuta 2002 annetussa Euroopan

parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2002/91/EY4 jäsenvaltiot velvoitetaan siihen, että

hyötypinta-alaltaan yli 1 000 m2:n kokoisissa uusissa rakennuksissa otetaan ennen

rakennustöiden alkamista huomioon sähkön ja lämmön yhteistuotannon kaltaisten

vaihtoehtoisien menetelmien tekninen, ekologinen ja taloudellinen toteutettavuus.

10) Tehokas yhteistuotanto määritellään tässä direktiivissä sen energiansäästön perusteella, joka

saavutetaan käyttämällä sähkön ja lämmön yhteistuotantoa niiden erillisen tuotannon sijasta.

Tehokas yhteistuotanto edellyttää, että energiansäästö on yli 10 prosenttia. Energiansäästön

maksimoimiseksi ja energiansäästöjen menetyksen välttämiseksi yhteistuotantoyksiköiden

toimintaolosuhteisiin on kiinnitettävä erittäin suurta huomiota.

11) Primäärienergian säästöjen arvioinnin yhteydessä on tärkeää ottaa huomioon niiden

jäsenvaltioiden tilanne, joissa suurin osa sähkönkulutuksesta katetaan tuonnilla.

                                                
1 EYVL L 257, 10.10.1996, s. 26.
2 EYVL L 309, 27.11.2001, s. 1.
3 EYVL L 332, 28.12.2000, s. 91.
4 EYVL L 1, 4.1.2003, s. 65.
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12) Avoimuuden kannalta on tärkeää, että sähkön ja lämmön yhteistuotannosta annetaan

yhdenmukainen perusmääritelmä. Jos yhteistuotantolaitokset on varustettu erilliseen sähkön

tai lämmön tuotantoon, kyseistä tuotantoa ei pitäisi pitää yhteistuotantona alkuperätakuun

myöntämiseksi ja tilastotarkoituksiin.

13) Sen varmistamiseksi, että yhteistuotannolle tämän direktiivin mukaisesti annettava tuki

perustuu hyötylämmön kysyntään ja primäärienergian säästöihin, on laadittava perusteita

perusmääritelmän mukaisen yhteistuotannon energiatehokkuuden määrittämiseksi ja

arvioimiseksi.

14) Tämän direktiivin pitkän aikavälin yleistavoitteena olisi oltava yhteistuotannosta saatavan

sähkön yhdenmukaistetun laskentatavan vahvistaminen ottaen huomioon Euroopan

standardointijärjestöissä parhaillaan kehiteltävien menetelmien kaltaiset menetelmät.

15) Tässä direktiivissä käytetyt yhteistuotannon ja tehokkaan yhteistuotannon määritelmät eivät

rajoita erilaisten määritelmien käyttöä kansallisessa lainsäädännössä tähän direktiiviin

liittymättömissä yhteyksissä. On aiheellista käyttää lisäksi direktiivissä 2003/54/EY sekä

sähköntuotannon edistämisestä uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön sisämarkkinoilla

27 päivänä syyskuuta 2001 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä

2001/77/EY1 vahvistettuja asiaa koskevia määritelmiä.

16) Hyötylämpötuotoksen mittaus yhteistuotantolaitoksen tuotantopisteessä korostaa tarvetta

varmistaa, että yhteistuotannolla tuotetusta hyötylämmöstä saatavia etuja ei hukata suurina

lämpöhävikkeinä jakeluverkoissa.

                                                
1 EYVL L 283, 27.10.2001, s. 33.
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17) Rakennusaste on tekninen ominaisuus, joka on määriteltävä, jotta yhteistuotannosta saatavan

sähkön määrä voitaisiin laskea.

18) Tässä direktiivissä yhteistuotantoyksikön määritelmään voi kuulua myös laitteita, joilla on

mahdollista tuottaa vain sähköenergiaa tai vain lämpöenergiaa, kuten lisäpoltto- ja

jälkipolttoyksiköitä. Tällaisten laitteiden tuotosta ei pitäisi pitää yhteistuotantona

alkuperätakuun myöntämiseksi ja tilastotarkoituksiin.

19) Pienimuotoisen yhteistuotannon määritelmä käsittää muun muassa yhteistuotannon

mikroyksiköt ja hajautetut yksiköt, kuten erillisiä alueita tai rajoitettua kiinteistökohtaista,

kaupallista tai teollista kysyntää varten energiaa tuottavat yhteistuotantoyksiköt.

20) Jotta kuluttaja voisi valita avoimemmin perustein yhteistuotannosta saatavan sähkön ja muilla

tekniikoilla tuotettavan sähkön välillä, on tarpeen varmistaa yhdenmukaistettujen viitearvojen

perusteella, että tehokkaan yhteistuotannon alkuperä voidaan taata. Alkuperätakuita koskevat

järjestelmät eivät sinänsä merkitse oikeutta päästä osalliseksi kansallisista tukijärjestelmistä.

21) On tärkeää, että alkuperätakuilla voidaan kattaa kaikki tehokkaalla yhteistuotannolla tuotetut

sähköenergian muodot. On tärkeää erottaa selvästi toisistaan alkuperätakuut ja vaihdettavat

todistukset.



10345/2/03 REV 2 RR/aku 8
DG C II    FI

22) Sen varmistamiseksi, että yhteistuotannon markkinaosuus kasvaa keskipitkällä aikavälillä, on

tarkoituksenmukaista edellyttää, että kaikki jäsenvaltiot vahvistavat ja julkaisevat

kertomuksen, jossa analysoidaan kansalliset mahdollisuudet tehokkaaseen yhteistuotantoon ja

erikseen sitä haittaavat esteet sekä toteutetut toimenpiteet, joilla varmistetaan

takuujärjestelmän luotettavuus.

23) Julkisen tuen olisi oltava sopusoinnussa ympäristönsuojelun valtiontukea koskevien yhteisön

suuntaviivojen1 kanssa, myös tukien päällekkäisyyden kieltämisen osalta. Nämä suuntaviivat

sallivat tällä hetkellä tietyntyyppisen julkisen tuen, jos voidaan osoittaa, että tukitoimenpiteet

edistävät ympäristönsuojelua, koska energian muuntamisen hyötysuhde on poikkeuksellisen

korkea, koska ne mahdollistavat energiankulutuksen vähentämisen tai koska tuotantoprosessi

on vähemmän vahingollinen ympäristölle. Tällainen tuki on joissain tapauksissa

välttämätöntä, jotta yhteistuotannon mahdollisuuksia voitaisiin hyödyntää pidemmälle ja

erityisesti ottaa huomioon tarve sisällyttää ulkoiset kustannukset hintoihin.

24) Yhteistuotantoa edistävissä julkisissa tukijärjestelmissä olisi keskityttävä pääasiassa tukemaan

taloudellisesti perusteltavissa olevaan lämmitys- ja jäähdytystarpeeseen perustuvaa

yhteistuotantoa.

25) Jäsenvaltiot tukevat yhteistuotantoa kansallisesti erilaisin tukijärjestelmin, kuten

investointituilla, verohelpotuksilla tai veronalennuksilla, vihreillä todistuksilla sekä suoran

hintatuen järjestelmillä. Yksi tärkeä keino tämän direktiivin tavoitteen saavuttamiseksi on

taata kyseisten järjestelmien moitteeton toiminta siihen asti, kunnes yhdenmukaistetut

yhteisön puitteet on otettu käyttöön, jotta investoijien luottamus säilyisi. Komissio aikoo

seurata tilannetta ja raportoida kokemuksista, joita kansallisten tukijärjestelmien

soveltamisesta saadaan.

                                                
1 EYVL C 37, 3.2.2001, s. 3.
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26) Tehokkaasta yhteistuotannosta saatavan sähkön siirtoon ja jakeluun olisi sovellettava

direktiivin 2001/77/EY 7 artiklan 1, 2 ja 5 kohdan sekä direktiivin 2003/../EY asiaa koskevia

säännöksiä. Kunnes yhteistuotantoa hyödyntävä tuottaja on kansallisen lainsäädännön nojalla

direktiivin 2003/54/EY 21 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu vaatimukset täyttävä asiakas,

yhteistuotantoa hyödyntävien tuottajien joskus tarvitseman lisäenergian ostoon liittyvät tariffit

olisi asetettava puolueettomin, avoimin ja syrjimättömin perustein. Erityisesti pienimuotoisten

yhteistuotantoyksiköiden osalta voidaan helpottaa pääsyä tehokkaissa

yhteistuotantoyksiköissä tuotetun sähkön verkkojärjestelmään, edellyttäen, että siitä

ilmoitetaan komissiolle.

27) Enintään 400 kW:n yhteistuotannon mikroyksiköt, jotka ovat uusien nestemäisiä tai

kaasumaisia polttoaineita käyttävien kuumavesikattiloiden hyötysuhdevaatimuksista

21 päivänä toukokuuta 1992 annetun neuvoston direktiivin 92/42/ETY1 määritelmien

mukaisia, tuskin yleensä vastaavat kyseisen direktiivin mukaisia hyötysuhteen

vähimmäisvaatimuksia, ja ne olisi sen vuoksi jätettävä mainitun direktiivin soveltamisalan

ulkopuolelle.

28) On syytä ottaa huomioon yhteistuotantosektorin erityisrakenne monine pienine ja

keskisuurine tuottajineen, etenkin arvioitaessa yhteistuotannon toiminnan aloittamiseen

liittyviä hallintomenettelyjä.

29) Tämän direktiivin tarkoituksena on luoda puitteet yhteistuotannon edistämiselle, miksi on

tärkeää painottaa, että uuteen yhteistuotantokapasiteettiin tehtäville investoinneille tarvitaan

vakaa taloudellinen ja hallinnollinen ympäristö. Jäsenvaltioita olisi kannustettava ottamaan

tämä huomioon suunnittelemalla vähintään neljän vuoden kestoisia tukijärjestelmiä ja

välttämällä toistuvia muutoksia hallintomenettelyissä ja niin edelleen. Lisäksi jäsenvaltioita

olisi kannustettava varmistamaan, että julkisissa tukijärjestelmissä otetaan huomioon periaate,

jonka mukaan tuen käytöstä on asteittain luovuttava.

                                                
1 EYVL L 167, 22.6.1992, s. 17. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna

direktiivillä 93/68/ETY (EYVL L 220, 30.8.1993, s. 1).
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30) Yhteistuotannon yleinen tehokkuus ja kestävyys riippuvat useista tekijöistä, kuten käytetystä

teknologiasta, polttoainetyypistä, kuormituskäyristä, yksikön koosta ja myös lämmön

ominaisuuksista. Käytännön syistä ja sen perusteella, että lämpötuotoksen käyttö erilaisiin

tarkoituksiin edellyttää erilaisia lämpötilatasoja ja että nämä ja muut erot vaikuttavat

yhteistuotannon hyötysuhteisiin, yhteistuotanto voitaisiin jakaa eri luokkiin, kuten

'yhteistuotanto teollisuustarkoituksiin', 'yhteistuotanto lämmitystarkoituksiin' ja 'yhteistuotanto

maataloustarkoituksiin'.

31) Perustamissopimuksen 5 artiklassa esitetyn toissijaisuusperiaatteen ja suhteellisuusperiaatteen

mukaisesti yleiset periaatteet, jotka muodostavat puitteet sähkön ja lämmön yhteistuotannon

edistämiselle energian sisämarkkinoilla, olisi laadittava yhteisön tasolla, mutta niiden

yksityiskohtainen täytäntöönpano olisi jätettävä jäsenvaltioille, jotta kukin jäsenvaltio voisi

valita sille parhaiten sopivan järjestelmän. Tässä direktiivissä säädetään ainoastaan niistä

vähimmäisvaatimuksista, jotka ovat tarpeen tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

32) Tämän direktiivin täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä

menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta

1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY1 mukaisesti,

OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

                                                
1 EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.
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1 artikla

Tarkoitus

Tämän direktiivin tarkoituksena on lisätä energiatehokkuutta ja parantaa toimitusvarmuutta

luomalla puitteet sähkön ja lämmön tehokkaan yhteistuotannon edistämiselle ja kehittämiselle

sisämarkkinoilla hyötylämmön tarpeen ja primäärienergian säästöjen perusteella ottaen huomioon

kansalliset erityisolosuhteet ja etenkin taloudelliset ja ilmasto-olosuhteet.

2 artikla

Soveltamisala

Tätä direktiiviä sovelletaan 3 artiklassa määriteltyyn sähkön ja lämmön yhteistuotantoon ja

yhteistuotantoteknologioihin, jotka on lueteltu liitteessä I.

3 artikla

Määritelmät

Tässä direktiivissä tarkoitetaan:

a) 'yhteistuotannolla' lämpöenergian ja sähkö- ja/tai mekaanisen energian tuottamista

samanaikaisesti samassa prosessissa;

b) 'hyötylämmöllä' yhteistuotantoprosessissa tuotettua lämpöä, joka täyttää taloudellisesti

perusteltavissa olevan lämmitys- tai jäähdytystarpeen;
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c) 'taloudellisesti perusteltavissa olevalla tarpeella' tarvetta, joka ei ylitä lämmitys- tai

jäähdytystarvetta ja joka muutoin tyydytettäisiin markkinaehtoisesti muilla

energiantuotantotavoilla kuin yhteistuotannolla;

d) 'yhteistuotannosta saatavalla sähköllä' hyötylämmön tuotantoon liittyvässä prosessissa

tuotettua ja liitteessä II säädetyin menetelmin laskettua sähköä;

e) 'varasähköllä' sähköä, jota toimitetaan sähköverkkoon silloin, kun sähkön ja lämmön

yhteistuotantoprosessi keskeytyy, myös huoltojen aikana, tai on epäkunnossa;

f) 'lisäsähköllä' sähköä, jota toimitetaan sähköverkkoon tapauksissa, joissa sähkön tarve on

suurempi kuin yhteistuotantoprosessin sähkötuotos;

g) 'kokonaishyötysuhteella' sähkö- ja mekaanisen energian tuotannon ja hyötylämpötuotoksen

vuosittaista summaa jaettuna polttoainepanoksella, joka käytetään yhteistuotantoprosessissa

tuotettavaan lämpöön ja sähkö- ja mekaanisen energian kokonaistuotantoon;

h) 'hyötysuhteella' polttoaineiden alempien lämpöarvojen perusteella laskettua

keskihyötysuhdetta;

i) 'tehokkaalla yhteistuotannolla' liitteessä III olevassa a kohdassa asetetut perusteet täyttävää

yhteistuotantoa;
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j) 'erillisen tuotannon hyötysuhteen viitearvolla' niiden toisistaan erillisten lämmön- ja

sähköntuotantojen hyötysuhdetta, jotka on määrä korvata yhteistuotantoprosessilla,

k) 'rakennusasteella' yhteistuotannosta saadun sähkön ja hyötylämmön välistä suhdetta

yhteistuotannon toimiessa täydellä kapasiteetilla tietyn yksikön operatiivisten tietojen

perusteella,

l) 'yhteistuotantoyksiköllä' yksikköä, joka voi toimia yhteistuotannossa;

m) 'pienimuotoisella yhteistuotannolla' kapasiteetiltaan alle 1 MWe:n yhteistuotantolaitosten

tuotantoa;

n) 'sähkön ja lämmön yhteistuotannolla' yhteistuotannolla saadun sähkö- ja mekaanisen energian

ja hyötylämmön summaa.

Lisäksi sovelletaan direktiivien 2003/54/EY ja 2001/77/EY asiaa koskevia määritelmiä.
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4 artikla

Yhteistuotannon hyötysuhdeperusteet

1. Yhteistuotannon hyötysuhteen määrittämiseksi liitteen III mukaisesti komissio vahvistaa

14 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen viimeistään ...* lämmön ja sähkön

erillisen tuotannon yhdenmukaistetut hyötysuhteen viitearvot. Yhdenmukaistetut hyötysuhteen

viitearvot sisältävät asiaankuuluvien tekijöiden, kuten rakentamisvuoden, polttoaineseoksen ja

ilmasto-olosuhteiden mukaan eriytettyjen viitearvojen matriisin, ja niiden on perustuttava hyvin

dokumentoituun analyysiin, jossa otetaan huomioon muun muassa todellisissa olosuhteissa

operatiivisessa käytössä saadut tiedot, rajat ylittävä sähkön kauppa sekä liitteen III periaatteiden

mukaisesti sovellettavat yhteistuotantoteknologiat.

2. Komissio tarkistaa 1 kohdassa tarkoitettuja lämmön ja sähkön erillisen tuotannon

yhdenmukaistettuja hyötysuhteen viitearvoja ensimmäisen kerran ...** ja sen jälkeen joka neljäs

vuosi 14 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen teknologisen kehityksen ja

energialähteiden jakautumisessa tapahtuneiden muutosten huomioon ottamiseksi.

3. Jäsenvaltioiden, jotka panevat tämän direktiivin täytäntöön ennen kuin komissio on

vahvistanut 1 kohdassa tarkoitetut lämmön ja sähkön erillisen tuotannon yhdenmukaistetut

hyötysuhteen viitearvot, olisi vahvistettava 1 kohdassa tarkoitettuun määräaikaan mennessä lämmön

ja sähkön erillisen tuotannon kansalliset hyötysuhteen viitearvonsa yhteistuotannolla saatavien

primäärienergian säästöjen laskemiseksi liitteessä III esitettyjä menetelmiä noudattaen.

                                                
* Kaksi vuotta tämän direktiivin voimaantulosta.
** Seitsemän vuotta tämän direktiivin voimaantulosta.
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5 artikla

Tehokkaasta yhteistuotannosta saatavan sähkön alkuperätakuu

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaistettujen

viitearvojen perusteella viimeistään kuuden kuukauden kuluttua näiden arvojen hyväksymisestä,

että tehokkaalla yhteistuotannolla tuotettavan sähkön alkuperä voidaan taata kunkin jäsenvaltion

vahvistamien puolueettomien, avoimien ja syrjimättömien perusteiden mukaisesti. Jäsenvaltioiden

on varmistettava, että sähkön alkuperätakuu antaa tuottajille mahdollisuuden osoittaa, että heidän

myymänsä sähkö on tuotettu tehokkaalla yhteistuotannolla, ja että takuu annetaan tätä varten

asianomaisen tuottajan pyynnöstä.

2. Jäsenvaltiot voivat nimetä yhden tai useamman toimivaltaisen tuotannosta ja jakelusta

riippumattoman elimen valvomaan 1 kohdassa tarkoitetun alkuperätakuun myöntämistä.

3. Jäsenvaltioiden tai toimivaltaisten elinten on otettava käyttöön tarvittavat järjestelmät, joilla

varmistetaan alkuperätakuiden tarkkuus ja luotettavuus, sekä esitettävä 10 artiklan 1 kohdassa

tarkoitetussa selvityksessä takuujärjestelmän luotettavuuden varmistamiseksi toteutetut

toimenpiteet.

4. Alkuperätakuita koskevat järjestelmät eivät sinänsä merkitse oikeutta päästä osalliseksi

kansallisista tukijärjestelmistä.
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5. Alkuperätakuun on

� sisällettävä sen polttoainelähteen alempi lämpöarvo, josta sähkö on tuotettu; siinä on myös

ilmoitettava sähkön kanssa tuotetun lämmön käyttötarkoitus sekä tuotantoajankohdat ja

-paikat,

� sisällettävä maininta liitteen II mukaisen tehokkaasta yhteistuotannosta saatavan sähkön

määrästä, jonka takuu kattaa,

� ilmoitettava primäärienergian säästöt, jotka on laskettu liitteen III mukaisesti 4 artiklan

1 kohdassa tarkoitettujen, komission vahvistamien yhdenmukaistettujen hyötysuhteen

viitearvojen perusteella.

Jäsenvaltiot saavat sisällyttää alkuperätakuuseen myös muita tietoja.

6. Jäsenvaltioiden olisi vastavuoroisesti tunnustettava tällaiset 1 kohdan mukaisesti myönnetyt

alkuperätakuut yksinomaisena osoituksena 5 kohdassa tarkoitetuista seikoista. Sille, että

kieltäydytään tunnustamasta alkuperätakuuta tällaiseksi osoitukseksi, erityisesti petosten estämistä

koskevista syistä, on oltava puolueettomat, avoimet ja syrjimättömät perusteet.

Jos alkuperätakuun tunnustamisesta kieltäydytään, komissio voi velvoittaa kieltäytyvän osapuolen

tunnustamaan alkuperätakuun ottaen huomioon erityisesti puolueettomat, avoimet ja syrjimättömät

perusteet, joihin tunnustaminen perustuu.
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6 artikla

Kansalliset mahdollisuudet tehokkaaseen yhteistuotantoon

1. Jäsenvaltioiden on laadittava analyysi kansallisista mahdollisuuksista tehokkaan

yhteistuotannon soveltamiseen.

2. Analyysin on:

� perustuttava hyvin dokumentoituun tieteelliseen tietoon, ja siinä on noudatettava liitteessä IV

vahvistettuja perusteita;

� siinä on tunnistettava kaikki mahdollisuudet tehokkaan yhteistuotantoon soveltuvaan

hyötylämmitykseen ja -jäähdytykseen ja määritettävä yhteistuotannossa käytettävien

polttoaineiden ja muiden energianlähteiden saatavuus;

� sisällettävä erillinen analyysi esteistä, jotka voivat estää hyödyntämästä kansallisia

mahdollisuuksia tehokkaaseen yhteistuotantoon. Tällöin on erityisesti käsiteltävä

polttoaineiden hintoihin, kustannuksiin ja saantiin liittyviä esteitä,

verkkojärjestelmäkysymyksiin liittyviä esteitä, hallinnollisiin menettelyihin liittyviä esteitä

sekä siihen liittyviä esteitä, ettei ulkoisia kustannuksia oteta huomioon energian hinnoissa;

3. Jäsenvaltioiden on ensimmäisen kerran viimeistään ...* ja sen jälkeen joka neljäs vuosi

komission pyynnöstä, joka on esitettävä vähintään kuusi kuukautta ennen määräaikaa, arvioitava,

miten tehokkaan yhteistuotannon osuuden lisäämisessä on edistytty.

                                                
* Kolme vuotta tämän direktiivin voimaantulosta.
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7 artikla

Tukijärjestelmät

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että yhteistuotannon tuki � nykyisissä ja tulevissa yksiköissä

� perustuu hyötylämmön tarpeeseen ja primäärienergian säästöihin, ottaen huomioon

mahdollisuudet vähentää energian kysyntää myös muilla taloudellisesti toteutuskelpoisilla tai

ympäristöystävällisillä toimenpiteillä, kuten muilla energiatehokkuustoimenpiteillä.

2. Komissio arvioi jäsenvaltioissa käytettyjen sellaisten järjestelmien soveltamista, joiden

mukaan yhteistuotantoa hyödyntävä tuottaja saa julkisten viranomaisten sääntelemän järjestelmän

perusteella joko suoraa tai välillistä tukea ja joilla voisi olla kauppaa rajoittava vaikutus, sanotun

kuitenkaan rajoittamatta perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamista.

Komissio tutkii, edistävätkö tällaiset järjestelmät perustamissopimuksen 6 artiklassa ja 174 artiklan

1 kohdassa määrättyjen tavoitteiden saavuttamista.

3. Komissio esittää 11 artiklassa tarkoitetussa kertomuksessa hyvin dokumentoidun analyysin

kokemuksista, joita on saatu tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen erilaisten tukijärjestelmien

soveltamisesta ja rinnakkaisuudesta. Kertomuksessa arvioidaan tukijärjestelmien tuloksia,

kustannustehokkuus mukaan lukien, tehokkaan yhteistuotannon edistämisessä 6 artiklassa

tarkoitettujen kansallisten mahdollisuuksien mukaisesti. Lisäksi kertomuksessa arvioidaan, missä

määrin tukijärjestelmät ovat edistäneet vakaiden olosuhteiden luomista yhteistuotantoon tehtäville

investoinneille.
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8 artikla

Sähköverkkojärjestelmiin ja tariffeihin liittyvät kysymykset

1. Tehokkaasta yhteistuotannosta saatavan sähkön siirron ja jakelun varmistamiseksi sovelletaan

direktiivin 2001/77/EY 7 artiklan (1, 2 ja 5 kohdan) säännöksiä ja direktiivin 2003/54/EY

asiaankuuluvia säännöksiä.

2. Kunnes yhteistuotantoa hyödyntävä tuottaja on kansallisen lainsäädännön nojalla direktiivin

2003/54/EY 21 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu vaatimukset täyttävä asiakas, jäsenvaltioiden

olisi toteutettava tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että vara- tai lisäsähkön tuottamista varten

ostettavan sähkön tariffit asetetaan julkaistujen tariffien ja ehtojen perusteella.

3. Edellyttäen, että asiasta ilmoitetaan komissiolle, jäsenvaltiot voivat erityisesti helpottaa

tehokkaalla yhteistuotannolla pienimuotoisissa yhteistuotantoyksiköissä tuotetun sähkön

verkkojärjestelmään pääsyä.

9 artikla

Hallinnolliset menettelyt

1. Jäsenvaltioiden tai niiden nimeämien toimivaltaisten elinten on arvioitava tehokkaita

yhteistuotantoyksiköitä koskeviin lupamenettelyihin tai muihin direktiivin 2003/54/EY 6 artiklassa

säädettyihin menettelyihin sovellettavaa voimassa olevaa lainsäädäntöä.
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Arvioinnin tarkoituksena on:

a) kannustaa suunnittelemaan yhteistuotantoyksiköitä siten, että täytetään taloudellisesti

perusteltavissa oleva hyötylämpötuotoksen tarve ja vältetään tuottamasta hyötylämpöön

nähden ylimääräistä lämpöä,

b) vähentää sääntelyllisiä ja muita esteitä, jotka haittaavat yhteistuotannon lisäämistä,

c) yksinkertaistaa ja nopeuttaa menettelyjä asianmukaisella hallintotasolla ja

d) varmistaa, että säännöt ovat puolueettomia, avoimia ja syrjimättömiä ja että yhteistuotantoon

liittyvien eri tekniikkojen erityispiirteet otetaan täysin huomioon.

2. Jäsenvaltioiden on, siltä osin kuin tämä on kansallisen lainsäädännön kannalta aiheellista,

annettava kuvaus saavutetusta vaiheesta erityisesti seuraavien seikkojen osalta:

a) viranomaisten toiminnan yhteensovittaminen lupahakemusten määräaikojen,

vastaanottamisen ja käsittelyn osalta,

b) mahdollisten suuntaviivojen laatiminen 1 kohdassa tarkoitetuille toimille ja mahdollisuus

ottaa käyttöön nopeutettu suunnittelumenettely yhteistuotantoa hyödyntäville tuottajille ja

c) viranomaisten nimeäminen toimimaan välittäjinä lupia myöntävien viranomaisten ja

luvanhakijoiden välisissä riidoissa.
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10 artikla

Jäsenvaltioiden kertomukset

1. Jäsenvaltioiden on viimeistään �* julkaistava kertomus, jossa esitetään 5 artiklan 3 kohdan,

6 artiklan 1 kohdan sekä 9 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti tehtyjen analyysien ja arviointien

tulokset:

2. Jäsenvaltioiden on viimeistään �** ja sen jälkeen joka neljäs vuosi komission pyynnöstä, joka

on esitettävä vähintään kuusi kuukautta ennen määräaikaa, julkaistava kertomus, jossa esitetään

6 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun arvioinnin tulokset.

3. Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle ensimmäisen kerran ennen joulukuun 2004 loppua

vuoden 2003 tietojen osalta ja sen jälkeen vuosittain tilastot kansallisesta sähkön ja lämmön

yhteistuotannosta liitteessä II esitettyjen menetelmien mukaisesti.

Niiden on myös toimitettava vuosittain tilastot yhteistuotantokapasiteetista ja yhteistuotantoon

käytettävistä polttoaineista. Jäsenvaltiot voivat myös toimittaa tilastotiedot yhteistuotantoa

soveltamalla saaduista primäärienergian säästöistä liitteessä III esitettyjen menetelmien mukaisesti.

                                                
* Kaksi vuotta tämän direktiivin voimaantulosta.
** Kolme vuotta tämän direktiivin voimaantulosta.
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11 artikla

Komission kertomukset

Komissio arvioi 10 artiklan nojalla saamiensa kertomusten perusteella tämän direktiivin

soveltamista ja antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle viimeistään �* ja sen jälkeen joka

neljäs vuosi kertomuksen tämän direktiivin täytäntöönpanosta.

Kertomuksessa on tarkasteltava erityisesti seuraavia seikkoja:

a) edistyminen hyödynnettäessä 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja kansallisia mahdollisuuksia

tehokkaaseen yhteistuotantoon,

b) arvio siitä, missä määrin säännöt ja menettelyt, joiden mukaisesti määritellään puitteet

yhteistuotannolle energian sisämarkkinoilla, on asetettu puolueettomien, avoimien ja

syrjimättömien perusteiden mukaisesti ottaen asianmukaisesti huomioon yhteistuotannon

hyödyt,

c) yhteistuotannon erilaisten tukijärjestelmien soveltamisesta ja rinnakkaisuudesta saadut

kokemukset,

d) erillisen tuotannon hyötysuhteen viitearvojen uudelleenarviointi senhetkisten tekniikoiden

perusteella.

Tarvittaessa komissio antaa kertomuksen mukana lisäehdotuksia Euroopan parlamentille ja

neuvostolle.

                                                
* Neljä vuotta tämän direktiivin voimaantulosta.
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12 artikla

Vaihtoehtoiset laskutavat

1. Vuoden 2010 loppuun saakka ja komission etukäteishyväksynnän saatuaan jäsenvaltiot voivat

käyttää muutakin kuin liitteessä II olevassa b kohdassa säädettyä menetelmää vähentääkseen

ilmoitetuista luvuista mahdollisen muuten kuin yhteistuotantoprosessissa tuotetun sähkön.

Yhteistuotannosta saatavan sähkön määrä 5 artiklan 1 kohdan ja 10 artiklan 3 kohdan mukaisiin

tarkoituksiin määritetään kuitenkin liitteen II mukaisesti.

2. Jäsenvaltiot voivat laskea sähkö- ja mekaanisen energian ja lämmön tuotannosta saatavat

primäärienergian säästöt liitteessä III olevan c kohdan mukaisesti käyttämättä liitteen II määräyksiä

samaan prosessiin kuuluvan muun kuin yhteistuotetun lämmön ja sähkön sulkemiseksi kyseisen

prosessin ulkopuolelle. Kyseistä tuotantoa voidaan pitää tehokkaana yhteistuotantona edellyttäen,

että se täyttää liitteessä III olevassa a kohdassa esitetyt hyötysuhdeperusteet ja että

sähkökapasiteetiltaan yli 25 MW:n yhteistuotantolaitosten kokonaishyötysuhde on yli 70 %.

Kyseisestä yhteistuotannosta saadun sähkön määrän erittely alkuperätakuun saamiseksi ja

tilastotarkoituksiin on kuitenkin määritettävä liitteen II mukaisesti.
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3. Jäsenvaltiot voivat vuoden 2010 loppuun saakka vaihtoehtoisia menetelmiä käyttäen

määritellä yhteistuotannon tehokkaaksi yhteistuotannoksi tarkistamatta, täyttääkö yhteistuotanto

liitteessä III olevassa a kohdassa esitetyt perusteet, mikäli kansallisella tasolla osoitetaan, että

tällaisella vaihtoehtoisella laskentamenetelmällä määritetty yhteistuotanto täyttää keskimäärin

liitteessä III olevassa a kohdassa esitetyt perusteet. Mikäli tällaiselle tuotannolle annetaan

alkuperätakuu takuussa ilmoitettu yhteistuotannon hyötysuhde ei saa ylittää liitteessä III olevassa

a kohdassa esitettyjen perusteiden mukaista kynnysarvoa, jollei liitteen III mukaisesti suoritettavissa

laskelmissa muuta osoiteta. Kyseisestä yhteistuotannosta saadun sähkön määrän erittely

alkuperätakuun saamiseksi ja tilastotarkoituksiin on kuitenkin määritettävä liitteen II mukaisesti.

13 artikla

Uudelleentarkastelu

1. Liitteessä III olevassa a kohdassa tarkoitettuja yhteistuotannon hyötysuhteen ja

primäärienergian säästöjen laskemiseen käytettäviä kynnysarvoja on mukautettava tekniikan

kehitykseen 14 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

2. Liitteessä III olevassa a kohdassa tarkoitettuja yhteistuotannon hyötysuhteen ja

primäärienergian säästöjen laskemiseen käytettäviä kynnysarvoja on mukautettava tekniikan

kehitykseen 14 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.
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14 artikla

Komiteamenettely

1. Komissiota avustaa komitea.

2. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 ja 7 artiklaa ottaen

huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kolmeksi

kuukaudeksi.

3. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

15 artikla

Saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä

Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja

hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään ...*. Niiden on ilmoitettava tästä viipymättä

komissiolle.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä

tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten

viittaukset tehdään

                                                
* Kaksi vuotta tämän direktiivin voimaantulosta.
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16 artikla

Muutos direktiiviin 92/42/ETY

Lisätään direktiivin 92/42/ETY 3 artiklan 1 kohtaan seuraava luetelmakohta:

"- yhteistuotantoyksiköt hyötylämmön tarpeeseen perustuvan sähkön ja lämmön yhteistuotannon

edistämisestä sisämarkkinoilla � annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin

2003/�/EY* määritelmän mukaisesti,

________________

* EUVL L      ." (Julkaisutoimisto: tämän direktiivin viitteet).

17 artikla

Voimaantulo

Tämä direktiivi tulee voimaan sinä päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa

lehdessä.
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18 artikla

Osoitus

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta

Puhemies Puheenjohtaja

________________________
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LIITE I

Direktiivin soveltamisalaan kuuluvat yhteistuotantotekniikat

a) Kaasukombiturbiini, johon liittyy lämmön talteenotto

b) Vastapainehöyryturbiini

c) Väliottolauhdutusturbiini

d) Kaasuturbiini, johon liittyy lämmön talteenotto

e) Polttomoottori

f) Mikroturbiinit

g) Stirling-moottorit

h) Polttokennot

i) Höyrykoneet

j) Orgaaniset Rankine -prosessit

k) Muuntyyppinen tekniikka tai tekniikoiden yhdistelmä, joka vastaa 3 artiklan a kohdassa

vahvistettuja määritelmiä.

_______________
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LIITE II

Yhteistuotannosta saatavan sähkön laskeminen

Yhteistuotannosta saatavan sähkön laskemiseen käytettävien arvojen määrityksen perustana on

yksikön odotettu tai tosiasiallinen toiminta tavanomaisissa käyttöolosuhteissa.

a) Yhteistuotannosta saatava sähköntuotanto katsotaan yhtä suureksi kuin yksikön vuosittainen

kokonaissähköntuotanto päägeneraattorien ulostulokohdasta mitattuna.

i) Liitteessä I tarkoitetuissa tyyppien b, d, e, f, g ja h yhteistuotantoyksiköissä, joiden

vuosittaiseksi kokonaishyötysuhteeksi jäsenvaltiot ovat asettaneet vähintään 75 %, ja

ii) liitteessä I tarkoitetuissa tyyppien a ja c yhteistuotantoyksiköissä, joiden vuosittaiseksi

kokonaishyötysuhteeksi jäsenvaltiot ovat asettaneet vähintään 80 %.

b) Yhteistuotantoyksiköissä, joiden vuosittainen kokonaishyötysuhde on alle a kohdan

i alakohdassa tarkoitetun arvon (liitteessä I tarkoitetut tyyppien b, d, e, f, g ja h

yhteistuotantoyksiköt) tai joiden vuosittainen kokonaishyötysuhde on alle a kohdan

ii alakohdassa tarkoitetun arvon (liitteessä I tarkoitetut tyyppien a ja c yhteistuotantoyksiköt),

yhteistuotannon laskemiseen käytetään seuraavaa kaavaa:

E CHP = HCHP . C
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jossa:

E CHP on yhteistuotannosta saatavan sähkön määrä,

C on rakennusaste,

HCHP on yhteistuotannosta saatavan hyötylämmön määrä (tätä tarkoitusta varten

kokonaislämmöntuotanto vähennettynä erillisissä kattiloissa tai höyrygeneraattorista ennen

turbiinia otetulla tuorehöyryllä tuotetulla lämmöllä).

Yhteistuotannosta saatavaa sähköä koskevan laskelman on perustuttava tosiasialliseen

rakennusasteeseen. Jos yhteistuotantoyksikön tosiasiallista rakennusastetta ei tiedetä,

liitteessä I tarkoitettujen tyyppien a, b, c, d ja e yksiköihin voidaan soveltaa seuraavia

oletusarvoja edellyttäen, että näin määritetty yhteistuotannosta saatava sähkö on enintään

yksikön kokonaissähköntuotanto:

Yksikön tyyppi Rakennusasteen
oletusarvo C

Kaasukombiturbiini, johon liittyy
lämmön talteenotto

0,95

Vastapainehöyryturbiini 0,45

Väliottolauhdutusturbiini 0,45

Kaasuturbiini, johon liittyy lämmön
talteenotto

0,55

Polttomoottori 0,75
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Jos jäsenvaltiot ottavat käyttöön rakennusasteen oletusarvoja liitteessä I tarkoitettujen

tyyppien f, g, h, i, j ja k yksiköille, tällaiset oletusarvot on julkaistava ja ilmoitettava

komissiolle.

c) Jos osa yhteistuotantoprosessiin käytettävän polttoainepanoksen energiasisällöstä otetaan

talteen kemikaaleina ja käytetään uudelleen, tämä osa voidaan vähentää polttoainepanoksesta

ennen kokonaishyötysuhteen laskemista a ja b kohdan mukaisesti.

d) Jäsenvaltiot voivat määrittää rakennusasteen sähkön ja hyötylämmön väliseksi suhteeksi

yhteistuotannon toimiessa alhaisella kapasiteetilla tietyn yksikön operatiivisten tietojen

perusteella.

e) Jäsenvaltiot voivat käyttää a ja b kohdan mukaisissa laskelmissa muitakin kuin yhden vuoden

mittaisia raportointikausia.

________________
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LIITE III

Menetelmät yhteistuotantoprosessin hyötysuhteen määrittämiseksi

Yhteistuotannon hyötysuhteen ja primäärienergian säästöjen laskemiseen käytettävien arvojen

määrityksen perustana on yksikön odotettu tai tosiasiallinen toiminta tavanomaisissa

käyttöolosuhteissa.

a) Tehokas yhteistuotanto

Tässä direktiivissä tarkoitetun tehokkaan yhteistuotannon on täytettävä seuraavat perusteet:

� yhteistuotantoyksiköiden yhteistuotannolla saatavien b kohdan mukaisesti laskettujen

primäärienergian säästöjen on oltava vähintään 10 % verrattuna sähkön ja lämmön

erillisen tuotannon viitearvoihin,

� tehokkaaksi yhteistuotannoksi voidaan katsoa pienimuotoisten yhteistuotantoyksiköiden

tuotanto, jolla saadaan aikaan primäärienergian säästöjä.

b) Primäärienergian säästöjen määritys

Liitteen II mukaisesti määritellyllä yhteistuotannolla saatavat primäärienergian säästöt

määritetään seuraavan kaavan perusteella:
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jossa:

PES on primäärienergian säästö,

CHP Hη on yhteistuotannon lämpöhyötysuhde, jolla tarkoitetaan vuosittaista hyötylämmön

tuotosta jaettuna yhteistuotannolla tuotetun hyötylämpötuotoksen ja sähkön yhteismäärään

käytetyllä polttoainepanoksella.

Ref Hη on erillisen lämmöntuotannon hyötysuhteen viitearvo.

CHP Hη CHP Eη

+

Ref Hη Ref Eη

PES = 1 - x 100%

1
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CHP Eη on yhteistuotannon sähköhyötysuhde, jolla tarkoitetaan vuosittaista yhteistuotannosta

saatavaa sähköä jaettuna yhteistuotannolla tuotetun hyötylämpötuotoksen ja sähkön

yhteismäärään käytetyllä polttoainepanoksella. Jos yhteistuotantoyksikkö tuottaa mekaanista

energiaa, vuosittaiseen yhteistuotannosta saatavan sähkön määrään voidaan lisätä erä, joka

tarkoittaa kyseisen mekaanisen energian määrää vastaavaa sähkön määrää. Tälle lisäerälle ei

voida antaa 5 artiklan mukaista alkuperätakuuta.

Ref Eη on erillisen sähköntuotannon hyötysuhteen viitearvo.

c) Energiansäästöjen laskeminen 12 artiklan 2 kohdan mukaista vaihtoehtoista laskutapaa

käyttäen

Jos prosessin primäärienergian säästöt lasketaan 12 artiklan 2 kohdan mukaisesti,

primäärienergian säästöt on laskettava käyttäen tämän liitteen b kohdan kaavaa siten, että

"CHP Hη" korvataan "Hη":lla ja

"CHP Eη" korvataan "Eη":lla,

jolloin

Hη:lla tarkoitetaan prosessin lampöhyötysuhdetta, joka määritellään vuosittaisena

lämpötuotoksena jaettuna lämpö- ja sähkötuotoksen yhteismäärään käytetyllä

polttoainepanoksella.
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Eη:lla tarkoitetaan prosessin sahköhyötysuhdetta, joka määritellään vuosittaisena

sähkötuotoksena jaettuna lämpö- ja sähkötuotoksen yhteismäärään käytetyllä

polttoainepanoksella. Jos yhteistuotantoyksikkö tuottaa mekaanista energiaa, vuosittaiseen

yhteistuotannosta saatavan sähkön määrään voidaan lisätä erä, joka tarkoittaa kyseisen

mekaanisen energian määrää vastaavaa sähkön määrää. Tälle lisäerälle ei voida antaa

5 artiklan mukaista alkuperätakuuta.

d) Jäsenvaltiot voivat käyttää tämän liitteen b ja c kohdan mukaisissa laskelmissa muitakin kuin

yhden vuoden mittaisia raportointikausia.

e) Sähkön ja lämmön erillisen tuotannon hyötysuhteen viitearvot

Edellä 4 artiklan 1 kohdassa ja tämän liitteen b kohdassa olevassa kaavassa tarkoitettujen

sähkön ja lämmön erillisen tuotannon hyötysuhteen viitearvojen määrittelyyn käytettävissä

periaatteissa on määriteltävä käyttöhyötysuhde siinä sähkön ja lämmön erillisessä

tuotannossa, joka on määrä korvata yhteistuotannolla.

Hyötysuhteen viitearvot lasketaan seuraavia periaatteita noudattaen:

1) Direktiivin 3 artiklassa määriteltyjen yhteistuotantoyksiköiden osalta vertailu erillisen

sähkötuotannon kanssa perustuu periaatteeseen, jonka mukaan vertailu tapahtuu

polttoaineluokittain.
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2) Yhteistuotantoyksiköitä verrataan käyttäen markkinoiden parasta saatavilla olevaa ja

taloudellisesti perusteltavissa olevaa teknologiaa sähkön ja lämmön erillisen tuotannon

osalta yhteistuotantoyksikön rakentamisvuonna.

3) Yli 10 vuotta vanhojen yhteistuotantoyksiköiden viitearvot vahvistetaan samalle tasolle

kuin 10 vuotta vanhojen yksiköiden hyötysuhteen viitearvot.

4) Sähkön ja lämmön erillisen tuotannon hyötysuhteen viitearvot kuvastavat

jäsenvaltioiden ilmastollisia eroja.

______________
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LIITE IV

Tehokkaan yhteistuotannon kansallisten mahdollisuuksien analyysiperusteet

a) Direktiivin 6 artiklassa tarkoitetussa tehokkaan yhteistuotannon kansallisten mahdollisuuksien

analyysissa on tarkasteltava:

� polttoainetyyppejä, joita todennäköisesti käytetään yhteistuotantomahdollisuuksien

hyödyntämiseksi, mukaan lukien erityiset mahdollisuudet lisätä uusiutuvien

energialähteiden käyttöä kansallisilla lämmön markkinoilla yhteistuotannon kautta,

� liitteessä I lueteltuja yhteistuotantotekniikan tyyppejä, joita todennäköisesti käytetään

kansallisten mahdollisuuksien hyödyntämiseen,

� sen lämmön, sähköenergian tai, mikäli mahdollista, mekaanisen energian erillisen

tuotannon tyyppejä, joka todennäköisesti korvataan tehokkaalla yhteistuotannolla.

� olemassa olevan kapasiteetin uudenaikaistamismahdollisuuksia ja uuden kapasiteetin

luomismahdollisuuksia.
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b) Analyysiin on kuuluttava sopivia järjestelyjä, joilla arvioidaan kustannustehokkuus �

primäärienergian säästön kannalta � tehokkaan yhteistuotannon osuuden lisäämisessä

kansallisessa energialähteiden käytössä. Kustannustehokkuusanalyysissa on myös otettava

huomioon kansalliset sitoumukset, jotka on hyväksytty niiden ilmastonmuutossitoumusten

yhteydessä, jotka yhteisö on hyväksynyt ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden

Kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan mukaisesti.

c) Kansallisten yhteistuotantomahdollisuuksien analyysissa on määriteltävä mahdollisuudet

vuosiin 2010, 2015 ja 2020 mennessä ja tehtävä, silloin kun se on mahdollista, tarvittavat

kustannusarviot kullekin aikavälille.

===================
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I JOHDANTO

1. Komissio esitti perustamissopimuksen 175 artiklan 1 kohtaan perustuvan ehdotuksen1

24.7.2002.

2. Talous- ja sosiaalikomitea antoi lausuntonsa2 26.2.2003. Alueiden komitea antoi

lausuntonsa3 9.4.2003.

3. Euroopan parlamentti antoi 13.5.2003 ensimmäisen käsittelyn lausuntonsa4, johon

sisältyi 74 tarkistusta. Komissio esitti lausunnon perusteella muutetun ehdotuksensa …

20035.

4. Neuvosto vahvisti yhteisen kantansa perustamissopimuksen 251 artiklan

mukaisesti 8.9.2003.

II EHDOTUKSEN TAVOITE

5. Ehdotuksen tavoitteena on luoda puitteet, joiden avulla voidaan tukea ja helpottaa

sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitosten perustamista ja toimintaa siellä, missä

hyötylämmön tarvetta esiintyy. Erityisenä tavoitteena on lisäksi

– lyhyellä aikavälillä: kehittää nykyisiä yhteistuotantolaitoksia ja edistää
mahdollisuuksien mukaan uusien korkeahyötysuhteisten laitosten perustamista
energian sisämarkkinoilla erityisesti takaamalla sähkön alkuperä, tarjoamalla
pääsy tukijärjestelmiin ja pääsy sähköverkkoon,

– keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä: luoda tarvittavat puitteet (erityisesti
vahvistamalla hyötysuhteen viitearvot), joiden avulla varmistetaan, että tehokas
yhteistuotanto on keskeisessä asemassa pyrittäessä lisäämään energiatehokkuutta
ja energiasäästöjä. Tätä politiikkaa tukevien puitteiden ansiosta yhteistuotanto voi
myötävaikuttaa entistä monipuolisempien ja energiatehokkaampien
toimitusjärjestelmien perustamiseen yhteisössä.

                                                
1 EYVL C 291 E, 26.11.2002, s. 182.
2 EUVL C 95, 23.4.2003, s. 12.
3 EUVL C…
4 EUVL C…
5 Saatavilla lähiaikoina.
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III YHTEISEN KANNAN TARKASTELU

6. Tärkeimmät neuvoston tekemät muutokset ovat seuraavat:

− Direktiivin tavoitteen selventäminen (1 artiklassa ja koko direktiivin tekstissä):
Tavoitteeseen lisätä energiatehokkuutta ja parantaa toimitusvarmuutta olisi
päästävä tukemalla korkeahyötysuhteista yhteistuotantoa.

− Määritelmät (3 artikla): Yhteisessä kannassa on säilytetty ehdotuksen säännösten
ymmärtämisen kannalta tarpeelliset määritelmät, ja niitä on selvennetty ja
yksinkertaistettu yhdenmukaisesti säädösosan tekstin kanssa.

− Hyötysuhdeperusteet (4 artikla): Kun komission ehdotuksessa jäsenvaltioita
kehotetaan hyväksymään lämmön ja sähkön erillistä tuotantoa koskevat
hyötysuhdeperusteet, yhteisessä kannassa puolestaan esitetään selvästi, että
komission tehtävänä on vahvistaa liitteessä III esitetyille yhteistuotannon
tehokkuuden ja primäärienergian määritysmenetelmille perustuen (ja 14 artiklassa
tarkoitettua komiteamenettelyä noudattaen) lämmön ja sähkön erillisen tuotannon
yhdenmukaistetut hyötysuhteen viitearvot.

− Alkuperätakuu (5 artikla): Jäsenvaltiot varmistavat, että näiden
yhdenmukaistettujen hyötysuhteen viitearvojen perusteella on mahdollista antaa
alkuperätakuu, jolloin tuottajat voivat osoittaa, että sähkö on tuotettu
korkeahyötysuhteisella yhteistuotannolla. Jäsenvaltioiden olisi vastavuoroisesti
tunnustettava takuu yksinomaan todisteena, eikä se sinällään johtaisi kauppaan.
Alkuperätakuuta koskevat järjestelmät eivät sinänsä merkitse oikeutta hyödyntää
eri jäsenvaltioihin perustettuja kansallisia tukijärjestelmiä.

− Sähköverkkojärjestelmät ja tariffeihin liittyvät kysymykset (8 artikla): Tämän
direktiivin sekä direktiivien 2001/77/EY ja 2003/54/EY välisen suhteen
selventämiseksi yhteisessä kannassa esitetään, että korkeahyötysuhteisesta
yhteistuotannosta saatavan sähkön siirtoon ja jakeluun sovelletaan
sähköntuotannon edistämisestä uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön
sisämarkkinoilla annetun direktiivin (2001/77/EY) 7 artiklan (1, 2 ja 5 kohdan) ja
direktiivin 2003/54/EY asianomaisia säännöksiä ja että jäsenvaltiot voivat
erityisesti helpottaa tehokkaissa pienimuotoisissa yhteistuotantoyksiköissä
tuotetun sähkön verkkojärjestelmään pääsyä.

− Jäsenvaltioiden ja komission kertomukset (10 ja 11 artikla): näiden säännösten
johdonmukaisuutta on parannettu ja niitä on kevennetty.

− Vaihtoehtoiset laskutavat (12 artikla): Jäsenvaltiot voivat riittävän joustavuuden
aikaansaamiseksi käyttää tietyin perustein muita kuin liitteen II mukaisia
menetelmiä tai määrityksiä tai käyttää korkeahyötysuhteisen yhteistuotannon
määrittämiseen muita vaihtoehtoisia perusteita kuin liitteessä III asetetut.
Säännöksessä todetaan kuitenkin selvästi, että alkuperätakuu voidaan myöntää
vain liitteiden II ja III mukaisesti.

− Kynnysarvojen tarkistaminen (13 artikla): liitteessä II asettuja yhteistuotannosta
saatavan sähkön määrittämiseen käytettäviä arvoja ja yhteistuotannon
hyötysuhteen ja primäärienergian säästöjen laskemiseen käytettäviä arvoja (liite
III) tarkistetaan komiteamenettelyä käyttäen.
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− Komiteamenettely (14 artikla): jotta viitearvoja ja kynnysarvoja voitaisiin
edelleen mukauttaa muun muassa tekniseen edistykseen, yhteisessä kannassa
esitetään komiteamenettely.

− Liite II (Yhteistuotannosta saatavan sähkön määrittely): jäsenvaltioille on annettu
enemmän joustovaraa rakennussuhteen vaihtoehtoisen määrittämisen,
kemikaaleina talteen otetun energian osuuden vähentämisen ja liitteessä
säädettyjen raportointiaikojen osalta.

− Liite III (Menetelmät yhteistuotannon hyötysuhteen määrittämiseksi): Käyttäen
lähestymistapaa, jonka mukaan yhteistuotantoyksiköitä on verrattava käyttäen
viitearvoja, jotka kuvastavat parasta niiden rakentamisvuonna markkinoilla olevaa
ja taloudellisesti perusteltavissa olevaa teknologiaa (yli kymmenen vuotta
vanhojen yksiköiden vertailukohtana pidetään kymmenen vuotta vanhojen
yksiköiden arvoja) korkeahyötysuhteisen yhteistuotannon määrityksen perusteena
on, että se tuottaa vähintään 10 prosentin primäärienergian säästön. Liitteessä
vahvistetaan myös kaava, jota vaihtoehtoisia laskentatapoja käyttävien
jäsenvaltioiden on käytettävä.

IV HYVÄKSYTYT TARKISTUKSET

7. Neuvosto hyväksyi parlamentin 74 tarkistuksesta 25 – muutamat niistä sisällöltään,
osittain tai periaatteeltaan.

Johdanto-osan kappaleet
Tarkistus 3: Muistutetaan, että Euroopan parlamentti vaatii kannustimien luomista
siirtymiselle tehokkaisiin energiantuotantolaitoksiin, mukaan lukien laitokset, jotka
perustuvat yhteistuotantoon (johdanto-osan 3 kappale).
Tarkistus 10: Muistutetaan, että kooltaan yli 1 000 m2:n kokoisten uusien rakennusten
energiatehokkuuden parantamiseksi on ennen rakennustöiden alkamista otettava
huomioon sähkön ja lämmön yhteistuotannon kaltaiset vaihtoehtoiset menetelmät
(johdanto-osan 9 kappale).
Tarkistus 12: Täsmennetään, että laaditaan perusteet yhteistuotannon
energiatehokkuuden määrittämiseksi ja arvioimiseksi (johdanto-osan 13 kappale).
Tarkistus 15 (osittain): Poistetaan maininta julkisten tukitoimenpiteiden
hyödyntämiselle asetetusta 50 MW:n kynnysarvosta (johdanto-osan 24 kappale).
Tarkistus 69 (osittain): Selvennetään, että direktiivin pitkän aikavälin tavoitteeseen eli
yhteistuotannosta saatavan sähkön yhdenmukaistetun laskentatavan vahvistamiseen olisi
pyrittävä ottaen huomioon muun muassa Euroopan standardointijärjestöissä parhaillaan
kehiteltävät menetelmät. Tämä on myös johdonmukaista suhteessa tarkistuksiin 13 ja
78. (Johdanto-osan 14 kappale)
Tarkistus 18: Poistetaan maininta lämpötilan tasojen mukaan määriteltävistä kolmesta
eri yhteistuotantoluokasta, mikä on johdonmukaista suhteessa tarkistukseen 22
(johdanto-osan 30 kappale).

Artiklat:
Tarkistus 20 (osittain): Täsmennetään, että direktiivin tarkoituksena on lisätä
energiatehokkuutta ja parantaa toimitusvarmuutta luomalla puitteet
korkeahyötysuhteisen sähkön ja lämmön yhteistuotannon edistämiselle ja kehittämiselle
hyötylämmön tarpeen ja primäärienergian säästöjen perusteella (1 artikla).
Tarkistukset 22, 26 ja 27: Teollisuustarkoituksiin, lämmitystarkoituksiin ja
maataloustarkoituksiin tarkoitetun yhteistuotannon sekä kaukolämmityksen ja
kaukojäähdytyksen määritelmien poistaminen selventää yhteistuotantoprosessin
määritelmää (3 artikla).
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Tarkistus 24: selvennetään, että 'hyötylämmön' määritelmällä tarkoitetaan
yhteistuotantoprosessissa tuotettua lämpöä, joka täyttää taloudellisesti perusteltavissa
olevan lämmitys- tai jäähdytystarpeen.
Tarkistukset 41 ja 42 (osittain): Täsmennetään, että komissio vahvistaa lämmön ja
sähkön erillisen tuotannon yhdenmukaistetut hyötysuhteen viitearvot direktiivissä
säädettyä komiteamenettelyä noudattaen (4 artiklan 1 kohta, 11 ja 13 artikla).
Tarkistus 58: Poistetaan jäsenvaltioiden velvollisuus esittää hyötysuhteen viitearvot
sekä sähkön ja lämmön erillisen tuotannon hyötysuhteen kansallisten viitearvojen
määrittelyyn käytettävät periaatteet (10 artikla).
Tarkistus 62: Poistetaan maininta mahdollisuudesta yhdenmukaistaa edelleen perusteita,
joiden mukaisesti yhteistuotannon hyötysuhde määritellään (11 artikla).
Tarkistus 63: Säädetään tarkistamiseen ja mukauttamiseen sovellettavasta
komiteamenettelystä (14 artikla).
Tarkistus 68: Täsmennetään kokonaishyötysuhteen laskentamenetelmän yksityiskohdat
(liitteessä II oleva c kohta). Tarkistus on johdonmukainen suhteessa tarkistukseen 69
(ks. johdanto-osan 14 kappale).
Tarkistus 45: Täsmennetään korkeahyötysuhteisen yhteistuotannon kansallisten
mahdollisuuksien analyysin sisältö (liitteessä IV oleva a kohta).
Tarkistus 73: Tarkistus on johdonmukainen suhteessa tarkistukseen 22 (liitteessä IV
oleva a kohta).
Tarkistus 46: Säädetään siitä, miten arvioidaan korkeahyötysuhteisen yhteistuotannon
osuuden lisäämisen kustannustehokkuus kansallisessa energialähteiden käytössä
primäärienergian säästön kannalta (liitteessä IV oleva b kohta).
Tarkistus 48: Täsmennetään, että kansallisten yhteistuotantomahdollisuuksien
analyysissa on määriteltävä mahdollisuudet tiettyihin vuosiin mennessä ja tehtävä,
silloin kun se on mahdollista, tarvittavat kustannusarviot kullekin aikavälille (liitteessä
IV oleva c kohta).

V TARKISTUKSET, JOITA EI SISÄLLYTETTY YHTEISEEN KANTAAN

8. Neuvosto ei sisällyttänyt yhteiseen kantaan tarkistuksia 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 ja 74, sillä perusteella, että ne eivät ole johdonmukaisia suhteessa

direktiiviin (esim. 1, 11, 14, 21, 25, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 55, 56, 67, 70 ja 71), että ne

ovat liian rajoittavia (esim. 17, 36, 37, 47, 57 ja 60), että niillä pyritään asettamaan

kansallisia tavoitteita (esim. 5, 6, 7, 8, 9, 19, 43, 84 ja 49), että ne eivät kuulu direktiivin

soveltamisalaan (esim. 2, 15, 16, 50, 54, 64, 65, 66, 72 ja 74) tai että nykyiset

säännökset kattavat ne jo (esim. 23, 83, 35, 38, 40, 44, 51, 52, 58 ja 61). Komissio on

hylännyt tarkistukset 1, 2, 5, 7, 8, 9, 11, 14, 16, 20, 21, 29, 31, 38, 41, 43, 49, 51, 52, 56,

70, 72, 74, 84 ja 85.

________________________
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1. Komissio lähetti neuvostolle edellä mainitun ehdotuksen1 24. heinäkuuta 2002.

2. Ehdotus perustuu EY:n perustamissopimuksen 175 artiklan 1 kohtaan, joten siihen sovelletaan

yhteispäätösmenettelyä (251 artikla). Euroopan parlamentti antoi lausuntonsa 13. toukokuuta

20032, jolloin se teki komission ehdotukseen 74 tarkistusta. Euroopan talous- ja

sosiaalikomitea antoi lausuntonsa 26. helmikuuta 20033 ja alueiden komitea 9. huhtikuuta

20034.

                                                
1 EYVL C E, 26.11.2002, s. 182.
2 EUVL C ...
3 EUVL C 95, 23.4.2003, s. 12.
4 EUVL C ….
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3. Energiatyöryhmä on käsitellyt Euroopan parlamentin ehdottamia tarkistuksia ja päässyt

yhteisymmärrykseen ehdotuksesta neuvoston yhteiseksi kannaksi, jonka teksti on

lingvistijuristien viimeistelemänä asiakirjassa 10345/03 ENER 188 ENV 334 CODEC 816

OC 382.

4. Neuvoston yhteisen kannan perustelut sisältyvät asiakirjan 10345/03 ENER 188 ENV 334

CODEC 816 OC 382 lisäykseen.

5. Ottaen huomioon, että Euroopan parlamentin seuraava täysistunto on 22.–25. syyskuuta ja

että neuvostolla ei ole istuntoja ennen 22. syyskuuta 2003, yhteinen kanta on vahvistettava

kirjallisella menettelyllä, joka alkaa 4. syyskuuta ja päättyy 8. syyskuuta klo 17.00.

6. Coreper voisi siten pyytää neuvostoa vahvistamaan yhteisen kannan sellaisena kuin se on

asiakirjassa 10345/03 ENER 188 ENV 334 CODEC 816 OC 382 ja toimittamaan sen

Euroopan parlamentille yhdessä neuvoston perustelujen kanssa EY:n perustamissopimuksen

251 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Coreperia pyydetään hyväksymään kirjallisen menettelyn käyttö tähän tarkoitukseen.

________________________
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2002/0185 (COD)

KOMISSION TIEDONANTO
EUROOPAN PARLAMENTILLE

EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti

neuvoston vahvistamasta yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivin antamiseksi hyötylämmön tarpeeseen perustuvan sähkön ja lämmön

yhteistuotannon edistämisestä energian sisämarkkinoilla

1- TAUSTAA

Ehdotus toimitettiin Euroopan parlamentille ja neuvostolle
(KOM(2002)415 lopullinen – 2002/0185 (COD)): 22. heinäkuuta 2002

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea antoi lausuntonsa: 26. helmikuuta 2003

Alueiden komitea antoi lausuntonsa: 9. huhtikuuta 2003

Euroopan parlamentti antoi lausuntonsa ensimmäisessä käsittelyssä: 13. toukokuuta 2003

Komissio antoi muutetun ehdotuksen: 24. heinäkuuta 2003

Neuvosto vahvisti yhteisen kannan: 8. syyskuuta 2003

2 KOMISSION EHDOTUKSEN TARKOITUS

Direktiiviehdotuksen tarkoituksena on lisätä sähkön ja lämmön yhteistuotantoa
energiatehokkuuden ja toimitusvarmuuden parantamiseksi. Yhteistuotanto on prosessi, jossa
tuotetaan samanaikaisesti lämpö- ja sähköenergiaa. Sillä voidaan saavuttaa merkittäviä
energiasäästöjä verrattuna perinteisiin tuotantomenetelmiin, joissa sähköä ja lämpöä tuotetaan
erikseen.

Ehdotettu direktiivi on yhteistuotantoa koskeva puitedirektiivi, jolla yhdenmukaistetaan ja
vahvistetaan yhteistuotannon asemaa energian sisämarkkinoilla. Ehdotetulla direktiivillä on
tarkoitus täydentää sähkön ja kaasun sisämarkkinoita koskevia direktiivejä sekä uusiutuviin
energialähteisiin perustuvan sähköntuotannon edistämistä koskevaa direktiiviä. Tarkoituksena
on myös luoda tasapuoliset toimintaedellytykset ja yhdenmukaistaa yhteistuotantoa koskevia
määritelmiä läpinäkyvyyden lisäämiseksi. Ehdotuksessa ei anneta säännöksiä jäsenvaltioiden
tukijärjestelmien yhdenmukaistamisesta, vaan siinä luodaan järjestelmä, jonka avulla voidaan
toisaalta estää markkinoiden vääristyminen ja toisaalta lisätä jäsenvaltioiden mahdollisuuksia
ottaa käyttöön riittävä toimenpidepaketti.

Ehdotuksen yhtenä peruslähtökohtana on sen varmistaminen, että tehokkaaksi
yhteistuotannoksi olisi katsottava ainoastaan sellainen yhteistuotanto, jolla saavutetaan
todellista energiansäästöä verrattuna sähkön ja lämmön erilliseen tuotantoon, ja että tällaista
yhteistuotantoa olisi tuettava.
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Ehdotuksen tavoitteena on 1) luoda yhteiset menetelmät tehokkaan yhteistuotannon
määrittelemiseksi ja yhteistuotannosta saatavan sähkön määrän laskemiseksi, 2) luoda sähkön
ja lämmön yhteistuotannosta saatavan sähkön alkuperätakuuta koskeva järjestelmä, 3)
velvoittaa jäsenvaltiot analysoimaan mahdollisuudet tehokkaaseen yhteistuotantoon ja 4)
luoda oikeudenmukaiset edellytykset yhteistuotantoa hyödyntävien tuottajien sähköverkkoon
pääsylle.

3 YHTEISTÄ KANTAA KOSKEVAT HUOMAUTUKSET

a) Yleiset huomautukset

Sähkön ja lämmön yhteistuotannon edistämistä koskeva komission ehdotus on looginen jatke
useille jo toteutetuille aloitteille. Komissio laati vuonna 1997 sähkön ja lämmön
yhteistuotantoa koskevan strategian, jossa tuotiin esille yhteistuotannosta saatavat hyödyt.
Energiahuoltoa koskevassa vihreässä kirjassa sekä vuonna 2000 vahvistetussa
energiatehokkuutta koskevassa toimintaohjelmassa vahvistetaan, että on tärkeää lisätä
edelleen yhteistuotantoa. Sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat antaneet vuonna 2000
ja 2001 päätöslauselmia, joissa todetaan, että sähkön ja lämmön yhteistuotanto on tärkeä
tekijä, kun pyritään parantamaan energiatehokkuutta ja toimitusvarmuutta.

Tanska ja sen jälkeen Kreikka asettivat EU:n puheenjohtajamaana toimiessaan ehdotuksen
käsittelyn etusijalle ja vauhdittivat sitä koskevaa työtä neuvostossa käydyissä keskusteluissa.
Kummankin maan puheenjohtajakaudella jäsenvaltiot ovat osoittaneet kykynsä rakentavaan
yhteistyöhön ja halukkuutensa päästä sovitteluratkaisun tässä teknisesti monimutkaisessa
asiassa.

Euroopan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä antaman lausunnon valmisteluvaiheessa
neuvostoa informoitiin parlamentissa esitetyistä kannoista. Tämä antoi jäsenvaltioille
hyödyllistä osviittaa yhteisen kannan laatimista ja sitä koskevia neuvotteluja varten.

Yleisesti ottaen voidaan sanoa, että niiltä osin kuin yhteinen kanta poikkeaa komission
ehdotuksesta, syynä on alkuperäisessä ehdotuksessa esiintyvien käsitteiden ja säädöksen
soveltamisalan selkeyttäminen.

Euroopan parlamentti teki tekstiin 74 tarkistusta, joista 49 komissio hyväksyi sellaisenaan,
periaatteessa tai osittain ja jotka on otettu huomioon komission 23. heinäkuuta 2003
antamassa muutetussa ehdotuksessa.

Yhteiseen kantaan on sisällytetty olennaisin osin, osittain tai periaatteessa 24 Euroopan
parlamentin tekemää tarkistusta, joista jokaisen myös komissio hyväksyy.

b) Erot komission alkuperäisen ehdotuksen ja neuvoston vahvistaman yhteisen
kannan välillä

Neuvostossa tehtiin muutoksia komission alkuperäiseen ehdotukseen. Keskeiset muutokset
käydään läpi seuraavassa.

Hyötysuhdeperusteet ja viitearvot

Yhteisen kannan mukaan tehokkaaksi yhteistuotannoksi voidaan luokitella yhteistuotanto,
jolla saavutetaan vähintään 10 prosentin primaarienergian säästö erilliseen tuotantoon
verrattuna. Yhteistuotantoprosessin ja erillisen tuotannon vertailussa tärkeitä tekijöitä ovat



4

sähkön ja lämmön erillisen tuotannon hyötysuhteen viitearvot. Komission ehdotuksessa nämä
arvot oli määrä vahvistaa kansallisti ja ne oli määrä yhdenmukaistaa myöhemmin. Neuvosto
on kuitenkin ehdottanut menettelyä, jossa yhdenmukaistetut hyötysuhteen viitearvot
vahvistetaan kahden vuoden kuluttua direktiivin voimaantulosta. Tämä on linjassa Euroopan
parlamentin tarkistusten kanssa (tarkistus 42) ja lisää energian sisämarkkinoiden yhtenäisyyttä
ja vähentää markkinoiden vääristymistä. Koska asia on teknisesti monimutkainen ja säädöstä
on mukautettava tekniikan kehityksen huomioon ottamiseksi, on aiheellista perustaa komitea
avustamaan komissiota. Komitean tehtävänä on myös tarkastella uudelleen tehokkaan
yhteistuotannon kriteerinä käytettävää arvoa, joka on aluksi määritelty 10 prosentiksi. Näin
voidaan varmistaa, että arvoa mukautetaan tarvittaessa tekniikan kehityksen edellyttämällä
tavalla.

Vaihtoehtoiset laskutavat

Komission ehdotuksessa esitettiin kaksivaiheinen menetelmä, jonka avulla voidaan laskea
yhteistuotannosta saatavan sähkön määrä ja primaarienergian säästö, kun selvitetään, onko
kysymyksessä tehokas yhteistuotanto. Tämän menetelmän ensimmäisessä vaiheessa erotetaan
muu kuin yhteistuotannolla tuotettu sähkö (liite II) ja toisessa vaiheessa käytetään ainoastaan
yhteistuotannosta saatua tuotosta primaarienergian säästön laskemiseksi (liite III).
Neuvostossa sovittiin seuraavista kahdesta vaihtoehtoisesta laskutavasta, jotta voidaan ottaa
huomioon jäsenvaltioissa jo käytössä olevat järjestelmät.

Ensimmäinen vaihtoehto (12 artiklan 2 kohta) antaa jäsenvaltioille mahdollisuuden toteuttaa
mainitut kaksi vaihetta päinvastaisessa järjestyksessä. Tällöin lasketaan ensin
primaarienergian säästö (liite III). Yhteistuotantoa voidaan pitää tehokkaana, jos se täyttää
10 prosentin kriteerin, vaikka se sisältäisi myös muun kuin yhteistuotannolla saadun
tuotoksen. Tätä vaihtoehtoa käytettäessä sovelletaan joitakin rajoituksia yli 25 MW:n
yhteistuotantolaitoksiin. Jos kuitenkin alkuperätakuu on myönnetty, sovelletaan
yhteistuotannolla tuotetun sähkön tarkempaa määrittämistä (liite II).

Toinen vaihtoehto (12 artiklan 3 kohta) antaa jäsenvaltioille mahdollisuuden olla laskematta
primaarienergian säästöä kullekin yhteistuotantoprosessille erikseen. Kysymyksessä on
tehokas yhteistuotantoprosessi, jos kansallisella tasolla voidaan osoitaa, että yhteistuotanto
keskimäärin täyttää 10 prosentin kriteerin. Mikäli tällaiselle yhteistuotannosta saadulle
sähkölle annetaan alkuperätakuu, takuussa ilmoitettu primaarienergian säästö ei saa ylittää 10
prosentin arvoa. Tätä vaihtoehtoa voidaan käyttää vuoteen 2010 saakka.

Komissio hyväksyy mainitut vaihtoehdot, sillä ne antavat jonkin verran liikkumavaraa niille
jäsenvaltioille, jotka edistävät jo aktiivisesti yhteistuotantoa, kun samalla pidetään kiinni
primaarienergian säästöön liittyvästä tavoitteesta. Liian ankara lähestymistapa tehokkaan
yhteistuotannon määrittämisessä vaatisi entistä enemmän valvontaa ja mittauksia, mikä
voitaisiin alalla tulkita uudeksi esteeksi yhteistuotannon käytön lisäämiselle. Yhteisessä
kannassa on päästy tasapainoiseen ratkaisuun, jonka avulla yhteistuotannon käsitettä voidaan
merkittävästi yhdenmukaistaa nykyisestä.

Sähköverkkojärjestelmiin ja tariffeihin liittyvät kysymykset

Yhteisessä kannassa selkeytetään yhteyttä uusiutuvista energialähteistä tuotettua sähköä
koskevaan direktiiviin (2001/77/EY), sillä kyseisen direktiivin 7 artiklaa (1, 2 ja 5 kohtaa)
sovelletaan myös yhteistuotannosta saatavaan sähköön. Olennaista on, että yhteistuotannosta
saatavalla sähköllä on oltava tasavertainen ja avoimiin, puolueettomiin ja syrjimättömiin
edellytyksiin perustuva pääsy sähköverkkoon. Yhteinen kanta eroaa komission alkuperäisestä
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ehdotuksesta, mutta se voidaan hyväksyä, sillä myös vastikään annetussa sähkön
sisämarkkinoita koskevassa direktiivissä (2003/54/EY) vahvistetaan syrjimättömyyden
periaate.

Alkuperätakuu

Yhteisessä kannassa on täsmennetty alkuperäistä ehdotusta ehdottamalla, että alkuperätakuu
annetaan ainoastaan sähkön tuottajan pyynnöstä. Lisäksi yhteisen kannan mukaan takuun
kattaman sähkön määrä määritellään liitteen II mukaisesti ja että jäsenvaltioiden velvollisuus
myöntää takuu rajoitetaan ainoastaan hakemuksiin, jotka koskevat liitteen III mukaisesta
tehokkaasta yhteistuotannosta saatavaa sähköä.

Kuumavesikattiloiden hyötysuhdetta koskevan direktiivin 92/42/ETY muuttaminen

Yhteisellä kannalla muutetaan myös uusien nestemäisiä tai kaasumaisia polttoaineita
käyttävien kuumavesikattiloiden hyötysuhdevaatimuksista annettu direktiivi 92/42/ETY.
Muutos on perusteltu, sillä vuonna 1992 annetussa kuumavesikattiladirektiivissä ei oteta
huomioon sitä, että pienet yhteistuotantoyksiköt voisivat kuulua sen soveltamisalaan.
Yhteistuotantoyksiköiden sulkeminen direktiivin 92/42/ETY soveltamisalan ulkopuolelle on
perusteltua, ja komissio hyväksyy tämän neuvoston toteuttaman muutoksen.

c) Parlamentin ehdottamat tarkistukset

Seuraavat Euroopan parlamentin ehdottamat tarkistukset on sisällytetty neuvoston
vahvistamaan yhteiseen kantaan olennaisilta osin, osittain tai periaatteessa: 3, 10, 12, 13, 15,
18, 20, 22, 24, 26, 27, 41, 42, 45, 46, 48, 58, 62, 63, 68, 69, 73, 78, 79.

Seuraavassa selostetaan keskeisten kysymysten osalta, miten tarkistukset on sisällytetty
yhteiseen kantaan, ja esitetään komission kanta sellaisiin tarkistuksiin, joita ei ole sisällytetty
yhteiseen kantaan.

Määritelmät ja laskentamenetelmät

CEN/CENELECin kehittämien menetelmien käyttöönottoa koskeva tarkistus 69 on otettu
huomioon yhteisen kannan johdanto-osan kappaleessa 14. Komissio suhtautuu myönteisesti
sellaisten menetelmien kehittämiseen, jotka auttavat jäsenvaltioita direktiivin
täytäntöönpanossa, mutta ei pidä tarkoituksenmukaisena luoda virallista yhteyttä sellaiseen
standardointiprosessiin, joka on vasta pantu alulle ja jonka tiimoilta ei vielä tässä vaiheessa
taata laajaa yksimielisyyttä.

Euroopan parlamentin tarkistuksia 67 ja 71 ei ole sisällytetty sellaisenaan. Niissä todetaan,
että kaksivaiheinen lähestymistapa on tarpeen, jotta voidaan 1) määritellä yhteistuotannosta
saatava sähkö ja 2) varmistaa, että yhteistuotanto, jota edistetään, todellakin tuottaa
primaarienergian säästöjä. Kaksivaiheisen lähestymistavan periaate on linjassa yhteisen
kannan kanssa ja muodostaa tärkeän peruspilarin yhteiselle näkemykselle.

Tarkistuksessa 71 esitetty kaava primaarienergian säästön laskemiseksi eroaa yhteisessä
kannassa käytetystä kaavasta. Komissio katsoo, että on johdonmukaisempaa soveltaa
saavutettua energiansäästöä koko yhteistuotantoprosessiin eikä pelkästään yhteistuotannon
tuotoksen sähköosuuteen - kuten tarkistuksessa 71 ehdotetaan.
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Vaikka tarkistuksessa 70 ehdotettu yksityiskohtainen menetelmä yhteistuotannosta saatavan
sähkön määrittämiseksi voisi olla mahdollista toteuttaa, komissio katsoo, ettei ole
tarkoituksenmukaista sisällyttää sitä direktiiviin sen liitteenä, sillä menetelmää ei ole vielä
kehitetty valmiiksi ja lisäksi sitä tarkistetaan ja mukautetaan vielä edellä mainitussa
standardointiprosessissa.

Yhdenmukaistetut viitearvot

Tarkistukset 42 ja 63, jotka koskevat yhdenmukaistettujen viitearvojen laatimista erilliselle
tuotannolle ja komitean perustamista avustamaan komissiota, on otettu huomioon yhteisen
kannan 4 ja 14 artiklassa. Nämä tarkistukset osoittavat, että parlamentin kanta on
yhdenmukainen neuvoston kannan kanssa. Komissio voi hyväksyä mainitun komitean
perustamisen ja katsoo, että se on hyödyllinen foorumi ratkaistaessa asiaan liittyviä
monimutkaisia kysymyksiä.

Mikroyhteistuotanto

Monissa parlamentin tarkistuksissa (23, 34, 38, 41, 52, 54 ja 83) pyritään tukemaan
mikrotuotantoa. Parlamentti haluaa rajoittaa mikroyhteistuotannon määritelmän yksikköihin,
joiden kapasiteetti on alle 50 kWe, kun taas yhteisen kannan 3 ja 8 artiklassa ja liitteessä III
katsotaan, että "pienimuotoiseksi yhteistuotannoksi" on tarpeen määritellä yhteistuotanto,
jonka kapasiteetti on alle yhden MWe:n. Komissio voi hyväksyä yhteen MWe:hen perustuvan
määritelmän, sillä liian alhainen kapasiteettiraja voisi johtaa ei-toivottuihin rajoituksiin
pitkällä aikavälillä. Neuvosto on valmis antamaan jäsenvaltioille mahdollisuuden helpottaa
erityisesti pienimuotoisten yhteistuotantoyksiköiden pääsyä verkkoon (8 artikla) ja hyväksyy
sen, että pienimuotoisia yhteistuotantoyksikköjä voidaan pitää tehokkaina, jos ne tuottavat
primaarienergian säästöä vaikka eivät välttämättä täyttäisikään 10 prosentin kriteeriä.
Komissio pitää tärkeänä ensinnäkin sitä, ettei pienimuotoista yhteistuotantoa edistetä vain sen
vuoksi, että se yksiköt ovat pieniä, ja toisaalta myös sitä, että pyritään poistamaan esteitä,
jotka ovat suhteessa työläämpiä pienille kuin suurille yksiköille.

Tavoitteet

Parlamentti edellyttää tarkistuksessa 43, että yhteisön ja kunkin jäsenvaltion on päästävä
vuoteen 2012 mennessä tilanteeseen, jossa yhteistuotannosta saatavan sähkön osuus sähkön
kokonaistuotannosta on vähintään 18 prosenttia. Yhteisessä kannassa ei aseteta tällaista
tavoitetta yhteisölle tai yksittäisille jäsenvaltioille. Kahdeksantoista prosentin tavoite otettiin
käyttöön vuonna 1997 laaditussa lämmön ja sähkön yhteistuotannon edistämistä koskevassa
yhteisön strategiassa. Luku perustui nykyistä väljempään yhteistuotannon määritelmään ja
markkinatilanteeseen ennen markkinoiden vapauttamista. Komissio ei voi suositella
vanhentuneen 18 prosentin tavoitteen käyttämistä ohjenuorana tulevaisuudessa tavoiteltavalle
yhteistuotannon osuudelle. Parlamenttikin on tunnustanut tarpeen tehdä perusteellinen
analyysi tehokkaan yhteistuotannon mahdollisuuksista. Tämän analyysin on määrä tuottaa
tulokseksi kansallisille yhteistuotantostrategioille asetettavat tavoitteet ja vertailuarvot.

Muut kysymykset

Yhteisessä kannassa noudatetaan parlamentin tarkistuksen 15 sisältöä, sillä ehdotuksesta on
poistettu viittaus kapasiteettirajaan julkisen tuen yhteydessä (johdanto-osan kappale 24).
Komissio voi hyväksyä tämän alkuperäiseen ehdotukseen tehtävän muutoksen, sillä samalla
korostetaan, että julkisen tuen on oltava ympäristönsuojelun valtiontuen suuntaviivojen
mukaista, jolloin voidaan estää haitallinen markkinoiden vääristyminen.
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Parlamentti ehdottaa tarkistuksissa 18 ja 22 yhteistuotannon kolmiluokkajaon poistamista.
Tarkistukset on sisällytetty kokonaisuudessaan yhteisen kannan 3 artiklaan ja liitteeseen IV.
Komissio voi hyväksyä ne, koska ne yksinkertaistavat ehdotusta ja yhteistuotannon eri tyypit
voidaan sisällyttää yleiseen lähestymistapaan.

Parlamentti ehdottaa myös täytäntöönpanon määräajan aikaistamista prosessin
nopeuttamiseksi ja varhaisemman hyödyn saamiseksi yhteistuotannon lisääntyvästä käytöstä.
Komissio hyväksyy periaatteessa nopeamman täytäntöönpanon, mutta jäsenvaltiot ovat
neuvostossa asettuneet sitä vastaan. Yksimielisyys yhdenmukaistettujen viitearvojen
tarpeellisuudesta vaikuttaa jonkin verran täytäntöönpanon ajankohtaan. Kaksi vuotta
yhdenmukaistettujen viitearvojen vahvistamisen jälkeen on suhteellisen lyhyt määräaika, ja
prosessi vaikuttaa alkuperätakuujärjestelmän perustamiseen ja kansallisia mahdollisuuksia
koskevien analyysien toteuttamiseen. Yhteisen kannan mukaan säädös on saatettava voimaan
kahden vuoden kuluessa sen voimaantulosta.

4 PÄÄTELMÄ

Komissio katsoo, että (neuvoston 8. syyskuuta 2003 vahvistama) yhteinen kanta on
noudattelee yleisesti ottaen komission 22. heinäkuuta 2002 antamaa ehdotusta, jonka käsittely
keskeytettiin, kun neuvosto ja Euroopan parlamentti esittivät huolestuneisuutensa siitä, että on
tarpeen toteuttaa toimenpiteitä yhteistuotannon edistämiseksi tehokkaana välineenä, jonka
avulla voidaan saavuttaa merkittäviä energiasäästöjä ja parantaa toimitusvarmuutta.

Komissio uskoo, että yhteisessä kannassa on onnistuttu säilyttämään komission ehdotuksen
henki ja tavoite, ja lisäksi siihen on sisällytetty huomattava osa Euroopan parlamentin
tarkistuksista. Yhteistuotannon määrittelemisessä on päästy toteuttamiskelpoiseen ja
hyväksyttävää tasapainoon, jossa toteutetaan yhdenmukaistaminen tietynasteisesti, jotta
voidaan luoda tasapuoliset toimintaedellytykset, ja sallitaan tietty kansallinen joustavuus, jotta
voidaan sovittaa yhteen yhteisössä vallitsevat hyvinkin erilaiset yhteistuotantoon liittyvät
tilanteet.

Yhteinen kanta on rikastuttanut komission ehdotusta sisällyttämällä siihen komitean
avustamaan komissiota teknisten kysymysten ratkaisemisessa ja hoitamaan tärkeää tehtävää,
joka liittyy direktiivin tarkistamiseen, jotta sitä voidaan tarvittaessa mukauttaa tekniikan
kehitykseen.

Mitä tulee Euroopan parlamentin esille ottamaan kysymykseen, joka liittyy tavoitteiden
asettamiseen yhteistuotannon hyödyntämiseksi entistä tehokkaammin, komissio asettuu
tukemaan aloitetta, sillä on tärkeää saada jäsenvaltiot varmistamaan yhteistuotannon asema ja
kehittämään sitä. Yhteisessä kannassa otetaan huomioon tämä kysymys, sillä jäsenvaltiot
velvoitetaan toteuttamaan analyysi kansallisista mahdollisuuksista toteuttaa tehokasta
yhteistuotantoa, mukaan luettuna erillinen analyysi esteistä, jotka vaikeuttavat
yhteistuotannon lisäämistä. Komissio pitää tällaisia analyysejä erittäin tärkeinä tulevia
toimenpiteitä silmällä pitäen ja odottaa, että niiden perusteella voidaan asettaa kansallisia
toimenpiteitä koskevia tavoitteita. Komissio pitää myös tärkeänä sitä, että mainitut analyysit
julkaistaan, minkä jälkeen niitä koskevista kertomuksista keskustellaan ja niitä koskevia
kommentteja esitetään alalla.

Komissio suosittelee parlamentille yhteisen kannan hyväksymistä.


