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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Imidlertid kan elektricitet fra direkte 

tilslutning til et anlæg, som producerer 

elektricitet fra vedvarende energikilder: i), 

der sættes i drift efter eller samtidig med 

de anlæg, der producerer de vedvarende 

flydende eller gasformige 

transportbrændstoffer, der ikke er af 

biologisk oprindelse, og ii) ikke er 

tilsluttet elnettet, fuldt ud medregnes som 

vedvarende elektricitet til produktion af 

disse vedvarende flydende eller gasformige 

transportbrændstoffer, der ikke er af 

biologisk oprindelse. 

Imidlertid kan elektricitet fuldt ud 

medregnes som vedvarende elektricitet til 

produktion af disse vedvarende flydende 

eller gasformige transportbrændstoffer, der 

ikke er af biologisk oprindelse, hvis 

anlægget, der producerer de vedvarende 

flydende eller gasformige 

transportbrændstoffer, der ikke er af 

biologisk oprindelse, er i) direkte tilsluttet 

til et anlæg, som producerer elektricitet 

fra vedvarende energikilder, eller ii) 

tilsluttet til et elnetspunkt, samtidig med at 

det kun bruger overskuddet af vedvarende 

energi på en måde, der forhindrer 

indskrænkninger af vedvarende energi på 

grund af ineffektivitet i elnettet på et eller 

flere spændingsniveauer. For at give 

tilstrækkelig dokumentation med hensyn 

til nr. ii) udstikker Kommissionen 

retningslinjer og fastlægge en procedure 

for, hvordan denne dokumentation gives i 

løbet af 2019. 

Or. en 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Elektricitet fra biomassebrændsler, som 

produceres i anlæg med en kapacitet på 

20 MW eller derover, må alene tages i 

betragtning med henblik på de i stk. 1, litra 

a), b) og c), nævnte formål på betingelse af, 

at den produceres ved anvendelse af 

højeffektiv 

kraftvarmeproduktionsteknologi som 

defineret i artikel 2, nr. 34), i direktiv 

2012/27/EU. Med henblik på stk. 1, litra a) 

og b) gælder denne bestemmelse kun for 

anlæg, som sættes i drift efter [3 år efter 

vedtagelsestidspunktet for dette direktiv]. 

Med henblik på stk. 1, litra c) berører 

denne bestemmelse ikke offentlig støtte, 

der ydes i henhold til ordninger godkendt 

senest den [3 år efter 

vedtagelsestidspunktet for dette direktiv]. 

Elektricitet fra biomassebrændsler, som 

produceres i anlæg med en kapacitet på 

20 MW eller derover, må alene tages i 

betragtning med henblik på de i denne 

artikels stk. 1, litra a), b) og c), nævnte 

formål på betingelse af, at den produceres 

ved anvendelse af højeffektiv 

kraftvarmeproduktionsteknologi som 

defineret i artikel 2, nr. 34), i direktiv 

2012/27/EU eller produceres i rent 

elproducerende anlæg, som opnår en 

nettoeleffektivitet på mindst 40 %, og 

uden anvendelse af fossile brændstoffer. 

Med henblik på denne artikels stk. 1, litra 

a) og b), gælder denne bestemmelse kun 

for anlæg, som sættes i drift efter [3 år efter 

vedtagelsestidspunktet for dette direktiv]. 

Med henblik på denne artikels stk. 1, litra 

c), berører denne bestemmelse ikke 

offentlig støtte, der ydes i henhold til 

ordninger godkendt senest den [1 år efter 

vedtagelsestidspunktet for dette direktiv]. 

Or. en 

 

 


