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Komission teksti Tarkistus 

Sähkö, joka saadaan suorasta liitännästä 

uusiutuvista energialähteistä tuotettua 

sähköä tuottavaan laitokseen, i) joka 

aloittaa toimintansa sen jälkeen tai 

samaan aikaan kun muuta kuin biologista 

alkuperää olevaa uusiutuvaa nestemäistä ja 

kaasumaista liikenteen polttoainetta 

tuottava laitos ja ii) jota ei ole liitetty 

verkkoon, voidaan kuitenkin 

kokonaisuudessaan laskea uusiutuvista 

energialähteistä tuotetuksi sähköksi 

kyseisen muuta kuin biologista alkuperää 

olevan uusiutuvan nestemäisen ja 

kaasumaisen liikenteen polttoaineen 

tuotannossa. 

Sähkö voidaan kuitenkin täysimääräisesti 

laskea uusiutuvista energialähteistä 

tuotetuksi sähköksi muun kuin biologista 

alkuperää olevan uusiutuvan nestemäisen 

ja kaasumaisen liikenteen polttoaineen 

tuotantoa varten, jos muuta kuin biologista 

alkuperää olevaa uusiutuvaa nestemäistä ja 

kaasumaista polttoainetta tuottava laitos on 

i) liitetty suoraan uusiutuvista 

energialähteistä tuotettua sähköä 

tuottavaan laitokseen tai ii) liitetty 

sähköverkkopisteeseen mutta käyttää 

ainoastaan ylijäämäistä uusiutuvaa 

energiaa, jotta vältetään uusiutuvan 

energian supistuminen sähköverkon 

tehottomuuden johdosta yhdellä tai 

useammalla jännitetasolla. Riittävien 

todisteiden esittämiseksi ii kohtaa varten 

komissio antaa ohjeita ja laatii menettelyn 

siitä, miten nämä todisteet on esitettävä 

vuoteen 2019 mennessä. 

Or. en 
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Komission teksti Tarkistus 

Sähkö, joka saadaan sellaisissa laitoksissa 

tuotetuista biomassapolttoaineista, joiden 

polttoainekapasiteetti on vähintään 20 

MW, on otettava huomioon 1 kohdan a, b 

ja c alakohtaa sovellettaessa ainoastaan, jos 

se on tuotettu soveltamalla direktiivin 

2012/27/EU 2 artiklan 34 kohdassa 

määriteltyä tehokkaan yhteistuotannon 

teknologiaa. Sovellettaessa 1 kohdan a ja b 

alakohtaa tätä säännöstä on sovellettava 

ainoastaan laitoksiin, jotka aloittavat 

toimintansa [3 vuotta tämän direktiivin 

hyväksymispäivästä] jälkeen. 

Sovellettaessa 1 kohdan c alakohtaa tämä 

säännös ei vaikuta julkiseen tukeen, joka 

myönnetään viimeistään [3 vuotta tämän 

direktiivin hyväksymispäivästä] 

hyväksytyistä järjestelmistä. 

Sähkö, joka saadaan sellaisissa laitoksissa 

tuotetuista biomassapolttoaineista, joiden 

polttoainekapasiteetti on vähintään 20 

MW, on otettava huomioon tämän artiklan 

1 kohdan a, b ja c alakohtaa sovellettaessa 

ainoastaan, jos se on tuotettu soveltamalla 

direktiivin 2012/27/EU 2 artiklan 

34 kohdassa määriteltyä tehokkaan 

yhteistuotannon teknologiaa tai jos se on 

tuotettu pelkästään sähköä tuottavissa 

laitoksissa, joiden sähköntuotannon 

nettohyötysuhde on vähintään 40 

prosenttia, ja käyttämättä fossiilisia 

polttoaineita. Sovellettaessa tämän 

artiklan 1 kohdan a ja b alakohtaa tätä 

säännöstä on sovellettava ainoastaan 

laitoksiin, jotka aloittavat toimintansa [3 

vuotta tämän direktiivin 

hyväksymispäivästä] jälkeen. 

Sovellettaessa tämän artiklan 1 kohdan c 

alakohtaa tämä säännös ei vaikuta julkiseen 

tukeen, joka myönnetään viimeistään [1 

vuosi tämän direktiivin 

hyväksymispäivästä] hyväksytyistä 

järjestelmistä. 

Or. en 

 

 


