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Текст, предложен от Комисията Изменение 

Но ако се използва електроенергия от 

пряка връзка с инсталация на база 

възобновяеми източници, която: i) е 

влязла в експлоатация след или по 

същото време, когато е влязла в 

експлоатация инсталацията за 

производство на възобновяемо течно 

или газово гориво от небиологичен 

произход, и ii) не е свързана с 

мрежата, тази електроенергия може 

изцяло да се отчете като електроенергия 

от възобновяеми източници, използвана 

за производството на съответното 

възобновяемо течно или газообразно 

гориво от небиологичен произход. 

Но електроенергията може изцяло да 

се отчете като електроенергия от 

възобновяеми източници, използвана за 

производството на съответното 

възобновяемо течно или газообразно 

гориво от небиологичен произход, ако 

инсталацията, използвана за 

производството на възобновяемо 

течно или газообразно гориво от 

небиологичен произход е: i) свързана 

пряко с инсталация за производство 

на електроенергия от възобновяеми 

източници или е ii) свързана с точка 

от електроенергийната мрежа, като 

същевременно използва само 

излишъци от енергия от 

възобновяеми източници, така че да 

се предотврати намаляването на 

енергията от възобновяеми 

източници поради недостатъци в 

електроенергийната мрежа на едно 

или повече нива на напрежение. За да 

се предостави подходящо 

доказателство по подточка ii), 

Комисията издава насоки и 

установява процедура за начина, по 

който да се предоставя това 

доказателство, до 2019 г. 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

Електроенергията, произведена от 

газообразни и твърди горива от биомаса, 

генерирана в инсталации с входяща 

мощност (на база постъпващото гориво) 

по-голяма или равна на 20 MW се 

отчита за целите, посочени в параграф 1, 

букви а), б) и в) само ако е произведена 

при използване на технология за 

високоефективно комбинирано 

производство на топлинна и 

електрическа енергия, както тя е 

дефинирана в член 2, параграф 34 от 

Директива 2012/27/EС. За целите по 

букви а) и б) от параграф 1 настоящата 

разпоредба се прилага само за 

инсталации, влезли в експлоатация след 

[3 години след датата на приемане на 

настоящата директива]. За целите по 

буква в) от параграф 1 настоящата 

разпоредба не засяга обществения 

транспорт, предоставян по схеми, 

одобрени до [3 години след датата на 

приемане на настоящата директива]. 

Електроенергията, произведена от 

газообразни и твърди горива от биомаса, 

генерирана в инсталации с входяща 

мощност (на база постъпващото гориво) 

по-голяма или равна на 20 MW се 

отчита за целите, посочени в параграф 1, 

букви а), б) и в) от настоящия член 

само ако е произведена при използване 

на технология за високоефективно 

комбинирано производство на топлинна 

и електрическа енергия, както тя е 

дефинирана в член 2, параграф 34 от 

Директива 2012/27/EС, или ако е 

произведена в инсталации, които са 

само електрически и които достигат 

нетен к.п.д. от най-малко 40% и не 

използват изкопаеми горива. За целите 

по букви а) и б) от параграф 1 от 

настоящия член настоящата 

разпоредба се прилага само за 

инсталации, влезли в експлоатация след 

[3 години след датата на приемане на 

настоящата директива]. За целите по 

буква в) от параграф 1 от настоящия 

член настоящата разпоредба не засяга 

обществения транспорт, предоставян по 

схеми, одобрени до [1 година след 

датата на приемане на настоящата 

директива]. 
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