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Textul propus de Comisie Amendamentul 

Cu toate acestea, energia electrică obținută 

prin racordarea directă la o instalație care 

produce energie electrică din surse 

regenerabile (i) ce intră în funcțiune după 

sau în același timp cu instalația care 

produce combustibilul lichid și gazos de 

origine nebiologică destinat 

transporturilor și (ii) ce nu este conectată 

la rețea, poate fi luată în considerare 

integral ca energie electrică din surse 

regenerabile pentru producția acelui 

combustibil lichid și gazos de origine 

nebiologică destinat transporturilor. 

Cu toate acestea, energia electrică poate fi 

luată în considerare integral ca energie 

electrică din surse regenerabile pentru 

producția acelui combustibil lichid și 

gazos de origine nebiologică destinat 

transporturilor dacă instalația care 

produce combustibilul lichid și gazos de 

origine nebiologică din surse regenerabile 

este (i) racordată direct la o instalație care 

produce energie electrică din surse 

regenerabile sau (ii) este racordată la un 

punct al rețelei de energie electrică 

utilizând în același timp doar excedentul 

de energie din surse regenerabile într-un 

mod care să prevină limitarea energiei din 

surse regenerabile ca urmare a 

ineficiențelor rețelei de energie electrică 

pe unul sau mai multe niveluri de 

tensiune. Pentru a oferi dovezi suficiente 

pentru punctul (ii), Comisia pune la 

dispoziție orientări și stabilește o 

procedură privind modul de furnizare a 

acestor dovezi până în 2019. 

Or. en 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

Energia electrică pe bază de combustibili 

din biomasă produsă în instalații cu o 

capacitate de combustibil mai mare sau 

egală cu 20 MW este luată în considerare 

în scopurile menționate la alineatul (1) 

literele (a), (b) și (c) doar dacă este produsă 

prin aplicarea tehnologiei de cogenerare de 

înaltă eficiență definite la articolul 2 

punctul 34 din Directiva 2012/27/UE. În 

scopul alineatului (1) literele (a) și (b), 

prezenta dispoziție se aplică numai 

instalațiilor care intră în funcțiune după [3 

ani de la data adoptării prezentei directive]. 

În scopul alineatului (1) litera (c), prezenta 

dispoziție nu aduce atingere sprijinului 

public acordat în temeiul schemelor 

aprobate până la [3 ani de la data adoptării 

prezentei directive]. 

Energia electrică pe bază de combustibili 

din biomasă produsă în instalații cu o 

capacitate de combustibil mai mare sau 

egală cu 20 MW este luată în considerare 

în scopurile menționate la prezentul articol 

alineatul (1) literele (a), (b) și (c) doar dacă 

este produsă prin aplicarea tehnologiei de 

cogenerare de înaltă eficiență definite la 

articolul 2 punctul 34 din 

Directiva 2012/27/UE sau dacă este 

produsă în instalații exclusiv electrice cu 

o eficiență electrică netă de cel puțin 40 % 

și nu folosesc combustibili fosili. În scopul 

prezentului articol alineatul (1) literele (a) 

și (b), prezenta dispoziție se aplică numai 

instalațiilor care intră în funcțiune după [3 

ani de la data adoptării prezentei directive]. 

În scopul prezentului articol alineatul (1) 

litera (c), prezenta dispoziție nu aduce 

atingere sprijinului public acordat în 

temeiul schemelor aprobate până la [un an 

de la data adoptării prezentei directive]. 

Or. en 

 

 


