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Návrh směrnice 

Čl. 25 – odst. 3 – pododstavec 3 – písm. a – odst. 2 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Avšak elektřinu získanou z přímého 

připojení k zařízení vyrábějícímu elektřinu 

z obnovitelných zdrojů, které i) vstupuje 

do provozu ve stejné době, jako zařízení 

vyrábějící obnovitelná kapalná a plynná 

paliva nebiologického původu používaná v 

dopravě, nebo později, a ii) není připojeno 

k distribuční soustavě, lze plně započítat 

jako elektřinu z obnovitelných zdrojů pro 

výrobu uvedeného obnovitelného 

kapalného a plynného paliva 

nebiologického původu. 

Avšak elektřinu lze plně započítat jako 

elektřinu z obnovitelných zdrojů pro 

výrobu uvedeného obnovitelného 

kapalného nebo plynného paliva 

nebiologického původu, pokud zařízení 

vyrábějící obnovitelná kapalná a plynná 

paliva nebiologického původu používaná v 

dopravě je i) přímo připojeno k zařízení 

vyrábějícímu elektřinu z obnovitelných 

zdrojů nebo ii) je v určitém místě 

připojeno k distribuční soustavě, přičemž 

využívá pouze přebytečnou energii z 

obnovitelných zdrojů tak, aby předcházelo 

omezení distribuce energie z 

obnovitelných zdrojů v důsledku 

nedostatků v efektivitě elektroenergetické 

sítě na jedné nebo více úrovních napětí. 

Za účelem zajištění uspokojivé 

doložitelnosti bodu ii) poskytne Komise do 

roku 2019 pokyny a stanoví postup tohoto 

dokládání. 

Or. en 
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Návrh směrnice 

Čl. 26 – odst. 8 – pododstavec 1 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Elektřina z paliv z biomasy vyráběná v 

zařízeních s palivovou kapacitou nejméně 

20 MW se zohlední pro účely uvedené v 

odst. 1 písm. a), b) a c), pouze pokud je 

vyrobena za použití technologie vysoce 

účinné kombinované výroby tepla a 

elektřiny ve smyslu čl. 2 bodu 34 směrnice 

2012/27/EU. Pro účely odst. 1 písm. a) a b) 

se toto ustanovení použije pouze na 

zařízení, jejichž provoz bude zahájen po 

[třech letech od data přijetí této směrnice]. 

Pro účely odst. 1 písm. c) není tímto 

ustanovením dotčena veřejná podpora 

poskytnutá v rámci režimů schválených do 

dne [tři roky od data přijetí této směrnice]. 

Elektřina z paliv z biomasy vyráběná v 

zařízeních s palivovou kapacitou nejméně 

20 MW se zohlední pro účely uvedené v 

odst. 1 písm. a), b) a c) tohoto článku, 

pouze pokud je vyrobena za použití 

technologie vysoce účinné kombinované 

výroby tepla a elektřiny ve smyslu čl. 2 

bodu 34 směrnice 2012/27/EU nebo pokud 

je vyrobena v zařízeních vyrábějících 

výhradně elektřinu, která dosahují čisté 

elektrické účinnosti nejméně 40 % a 

nepoužívají fosilní paliva. Pro účely odst. 

1 písm. a) a b) tohoto článku se toto 

ustanovení použije pouze na zařízení, 

jejichž provoz bude zahájen po [třech 

letech od data přijetí této směrnice]. Pro 

účely odst. 1 písm. c) tohoto článku není 

tímto ustanovením dotčena veřejná 

podpora poskytnutá v rámci režimů 

schválených do dne [jeden rok od data 

přijetí této směrnice]. 

Or. en 

 

 


