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José Blanco López 

Bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 25 – lid 3 – alinea 3 – letter a - alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Elektriciteit die wordt verkregen uit een 

directe verbinding met een installatie die 
hernieuwbare energie opwekt, die (i) in 

werking treedt na of tegelijkertijd met de 

installatie die hernieuwbare vloeibare en 

gasvormige transportbrandstoffen van niet-

biologische oorsprong produceert en (ii) 

niet op het net is aangesloten, kan evenwel 

volledig worden meegeteld als 
hernieuwbare elektriciteit voor de 

productie van hernieuwbare vloeibare en 

gasvormige transportbrandstoffen van 
niet-biologische oorsprong. 

Elektriciteit kan evenwel volledig worden 

meegeteld als hernieuwbare elektriciteit 

voor de productie van hernieuwbare 

vloeibare en gasvormige 

transportbrandstoffen van 

niet-biologische oorsprong indien de 

installatie die hernieuwbare vloeibare en 

gasvormige transportbrandstoffen van 

niet-biologische oorsprong produceert 

i) rechtstreeks is aangesloten op een 

installatie die hernieuwbare energie 

opwekt, of ii) is aangesloten op een 

netaansluitpunt en uitsluitend 

gebruikmaakt van overtollige 
hernieuwbare energie om te voorkomen 

dat de invoeding van hernieuwbare 

elektriciteit in het net wordt beperkt als 

gevolg van tekortkomingen in het 

elektriciteitsnet op één of meer 

spanningsniveaus. De Commissie voorziet 

uiterlijk in 2019 in richtsnoeren en stelt 

een procedure vast met betrekking tot de 

wijze waarop het bestaan van de onder ii) 

bedoelde situatie moet worden 

aangetoond. 

Or. en 
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Bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 26 – lid 8 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Elektriciteit uit biomassabrandstoffen die 

wordt geproduceerd in installaties met een 

brandstofcapaciteit van 20 MW of meer, 

wordt alleen in aanmerking genomen voor 

de doeleinden genoemd in lid 1, onder a), 

b) en c) indien zij is geproduceerd aan de 

hand van hoogrenderende-

warmtekrachtkoppelingtechnologie als 

omschreven in artikel 2, lid 34, van 

Richtlijn 2012/27/EU. Voor de toepassing 

van lid 1, onder a) en b), is deze bepaling 

alleen van toepassing op installaties die na 

[3 jaar na de datum van aanneming van 

deze richtlijn] van start gaan. Voor de 

toepassing van lid 1, onder c), laat deze 

bepaling de overheidssteun die wordt 

verleend in het kader van regelingen die 

uiterlijk op [3 jaar na de datum van 

aanneming van deze richtlijn] worden 

goedgekeurd, onverlet. 

Elektriciteit uit biomassabrandstoffen die 

wordt geproduceerd in installaties met een 

brandstofcapaciteit van 20 MW of meer, 

wordt alleen in aanmerking genomen voor 

de doeleinden genoemd in lid 1, onder a), 

b) en c) van dit artikel indien zij is 

geproduceerd aan de hand van 

hoogrenderende-

warmtekrachtkoppelingtechnologie als 

omschreven in artikel 2, lid 34, van 

Richtlijn 2012/27/EU, of is geproduceerd 

in installaties voor alleen elektriciteit die 

een netto elektrische efficiëntie behalen 

van ten minste 40 % en geen 

gebruikmaken van fossiele brandstoffen. 

Voor de toepassing van lid 1, onder a) 

en b), van dit artikel is deze bepaling 

alleen van toepassing op installaties die na 

[3 jaar na de datum van aanneming van 

deze richtlijn] van start gaan. Voor de 

toepassing van lid 1, onder c), van dit 

artikel laat deze bepaling de 

overheidssteun die wordt verleend in het 

kader van regelingen die uiterlijk op [1 jaar 

na de datum van aanneming van deze 

richtlijn] worden goedgekeurd, onverlet. 

Or. en 

 


