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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Ugyanakkor ha valamely megújuló 

energiaforrásokból villamos energiát 

előállító létesítmény közvetlen kapcsolat 

révén biztosít villamos energiát, és ez a 

létesítmény i. a nem biológiai eredetű, 

folyékony vagy gáznemű, megújuló 

energiaforrásokból származó üzemanyag 

előállítását végző létesítménnyel 

egyidejűleg vagy annak működésbe lépése 

után kezdte meg működését, és ii. nem 

kapcsolódik a hálózathoz, akkor az ilyen 

villamos energiát teljes mértékben bele 

lehet számítani a szóban forgó nem 

biológiai eredetű, folyékony vagy 

gáznemű, megújuló energiaforrásokból 

származó üzemanyag előállításához 

felhasznált megújuló villamos energia 

mennyiségébe; 

Ugyanakkor, a villamos energiát teljes 

mértékben bele lehet számítani a nem 

biológiai eredetű, folyékony vagy 

gáznemű, megújuló energiaforrásokból 

származó, közlekedési célú üzemanyag 

előállításához felhasznált megújuló 

villamos energia mennyiségébe, ha a nem 

biológiai eredetű, folyékony vagy 

gáznemű, megújuló energiaforrásokból 

származó üzemanyag előállítását végző 

létesítmény i. közvetlenül kapcsolódik egy 

megújuló energiaforrásokból villamos 

energiát előállító létesítményhez, vagy ii. a 

villamosenergia-hálózat egy pontjához 

kapcsolódik, ugyanakkor csak többlet 

megújuló energiát használ, 

megakadályozva, hogy a villamosenergia-

hálózati elégtelenségek miatt egy vagy 

több voltos szintre korlátozzák a megújuló 

energiát. A ii. pontot illetően megfelelő 

bizonyíték szolgáltatása érdekében a 

Bizottság e bizonyíték benyújtásának 

módjával kapcsolatban iránymutatással 

szolgál, és 2019-ig létrehoz egy eljárást. 

Or. en 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A legalább 20MW tüzelőanyag-kapacitású 

létesítményekben biomassza-

tüzelőanyagokból előállított villamos 

energia csak akkor vehető figyelembe az 

(1) bekezdés a), b) és c) pontjában említett 

célok tekintetében, ha a 2012/27/EU 

irányelv 2. cikkének 34. pontjában szereplő 

meghatározásnak megfelelő nagy 

hatásfokú kapcsolt energiatermelésből 

származik. Az (1) bekezdés a) és b) pontja 

tekintetében ez a rendelkezés csak a [3 

years from date of adoption of this 

Directive] után működésbe lépő 

létesítmények esetében alkalmazandó. Az 

(1) bekezdés c) pontja tekintetében ez a 

rendelkezés nincs kihatással a [3 years 

from date of adoption of this Directive]-ig 
jóváhagyott állami támogatási 

programokra. 

A legalább 20 MW tüzelőanyag-kapacitású 

létesítményekben biomassza-

tüzelőanyagokból előállított villamos 

energia csak akkor vehető figyelembe az e 

cikk (1) bekezdésének a), b) és c) 

pontjában említett célok tekintetében, ha a 

2012/27/EU irányelv 2. cikkének 34. 

pontjában szereplő meghatározásnak 

megfelelő nagy hatásfokú kapcsolt 

energiatermelésből származik, vagy ha 

csak olyan, villamos energiára épülő 

létesítményekben termelik, amelyek 

legalább 40%-os nettó elektromos 

hatásfokot érnek el,és nem használnak fel 

fosszilis tüzelőanyagokat. Az e cikk (1) 

bekezdésének a) és b) pontja tekintetében 

ez a rendelkezés csak [az irányelv 

elfogadásától számított 3 év] után 

működésbe lépő létesítmények esetében 

alkalmazandó. Az e cikk (1) bekezdésének 

c) pontja tekintetében ez a rendelkezés 

nincs kihatással a [az irányelv 

elfogadásától számított 1 év]-ig 
jóváhagyott állami támogatási 

programokra. 
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