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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

El som fås genom direkt anslutning till en 

anläggning som producerar förnybar el 

som i) tas i drift efter eller samtidigt som 

anläggningen för produktion av 

förnybara flytande och gasformiga 

drivmedel av icke-biologiskt ursprung och 

ii) inte är ansluten till elnätet kan fullt ut 

räknas som förnybar el för produktion av 

detta förnybara flytande och gasformiga 

drivmedel av icke-biologiskt ursprung. 

El kan dock fullt ut räknas som förnybar el 

för produktion av detta förnybara flytande 

och gasformiga drivmedel av icke-

biologiskt ursprung om anläggningen för 

produktion av förnybara flytande och 

gasformiga drivmedel av icke-biologiskt 

ursprung i) är direkt ansluten till en 

anläggning som producerar förnybar el 

eller ii) är ansluten till en elnätspunkt 

samtidigt som den endast använder 

överskott av förnybar energi på ett sätt 

som förhindrar inskränkning av förnybar 

energi på grund av brist på effektivitet i 

elnätet på en eller flera spänningsnivåer. 

För att tillhandahålla lämpliga bevis för 

punkt ii) ska kommissionen senast 2019 

ge vägledning och införa ett förfarande 

för hur dessa bevis ska tillhandahållas. 

Or. en 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

El från biomassabränslen som produceras i 

anläggningar med en bränslekapacitet som 

uppgår till eller överskrider 20 MW ska 

beaktas för de syften som anges i punkt 1 

a, b och c endast om elen framställs genom 

tillämpning av högeffektiv 

kraftvärmeteknik enligt definitionen i 

artikel 2.34 i direktiv 2012/27/EU. Vid 

tillämpning av punkt 1 a och b ska denna 

bestämmelse endast gälla för anläggningar 

som tas i drift efter [3 år från dagen för 

antagandet av detta direktiv]. Vid 

tillämpningen av punkt 1 c ska denna 

bestämmelse inte påverka offentligt stöd 

enligt stödsystem som godkänns senast [3 

år efter dagen för antagandet av detta 

direktiv]. 

El från biomassabränslen som produceras i 

anläggningar med en bränslekapacitet som 

uppgår till eller överskrider 20 MW ska 

beaktas för de syften som anges i punkt 1 

a, b och c i denna artikel endast om elen 

framställs genom tillämpning av 

högeffektiv kraftvärmeteknik enligt 

definitionen i artikel 2.34 i direktiv 

2012/27/EU, eller i anläggningar som 

bara producerar el, uppnår en 

eleffektivitet netto på minst 40 % och inte 

använder fossila bränslen. Vid 

tillämpning av punkt 1 a och b i denna 

artikel ska denna bestämmelse endast gälla 

för anläggningar som tas i drift efter [3 år 

från dagen för antagandet av detta 

direktiv]. Vid tillämpningen av punkt 1 c i 

denna artikel ska denna bestämmelse inte 

påverka offentligt stöd enligt stödsystem 

som godkänns senast [1 år efter dagen för 

antagandet av detta direktiv]. 

Or. en 

 

 


