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Texto da Comissão Alteração 

No entanto, a eletricidade obtida 

diretamente de uma instalação de 

produção de eletricidade produzida a 

partir de fontes renováveis: i) que é 

explorada depois ou ao mesmo tempo que 

a instalação que produz combustível para 

transportes líquidos e gasosos renováveis 

de origem não biológica e ii) não está 

ligada à rede, pode ser contabilizada na 

íntegra como eletricidade a partir de fontes 

renováveis para a produção de 

combustíveis líquidos e gasosos renováveis 

de origem não biológica para transportes. 

No entanto, a eletricidade pode ser 

contabilizada na íntegra como eletricidade 

a partir de fontes renováveis para a 

produção de combustíveis líquidos e 

gasosos renováveis de origem não 

biológica para transportes se a instalação 

que produz combustível líquido e gasoso 

renovável de origem não biológica: i) 

estiver ligada diretamente a uma 

instalação geradora de eletricidade a 

partir de fontes renováveis, ou ii) estiver 

ligada a um ponto da rede elétrica, 

utilizando unicamente o excedente de 

energia renovável de forma a prevenir o 

deslastre de geração de energia renovável 

devido a ineficiências na rede elétrica 

num ou mais níveis de tensão. Com vista à 

adequada comprovação para efeitos do 

ponto ii), a Comissão elabora orientações 

e estabelece um procedimento sobre a 

forma de assegurar essa comprovação até 

2019. 
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Texto da Comissão Alteração 

A produção de eletricidade a partir da 

combustíveis biomássicos produzidos em 

instalações com uma capacidade igual ou 

superior a 20 MW são apenas tidos em 

conta para os fins referidos no n.º 1, alíneas 

a), b) e c) se for produzida através da 

aplicação de tecnologias de cogeração de 

elevada eficiência, tal como definido no 

artigo 2.º, n.º 34, da Diretiva 2012/27/UE. 

Para efeitos das alíneas a) e b) do n.º 1, esta 

disposição só é aplicável a instalações que 

tenham entrado em funcionamento após [3 

anos a partir da data de adoção da presente 

diretiva]. Para efeitos da alínea c) do n.º 1, 

a presente disposição não prejudica o apoio 

público prestado ao abrigo de regimes 

autorizados até [3 anos após a data de 

adoção da presente diretiva]. 

A produção de eletricidade a partir de 

combustíveis biomássicos produzidos em 

instalações com uma capacidade igual ou 

superior a 20 MW é apenas tida em conta 

para os fins referidos no n.º 1, alíneas a), b) 

e c), do presente artigo se for produzida 

através da aplicação de tecnologias de 

cogeração de elevada eficiência, tal como 

definido no artigo 2.º, n.º 34, da Diretiva 

2012/27/UE, ou produzida em instalações 

exclusivamente elétricas que alcancem 

uma eficiência na rede elétrica de, pelo 

menos, 40 % e não usem combustíveis 

fósseis. Para efeitos das alíneas a) e b) do 

n.º 1 do presente artigo, esta disposição só 

é aplicável a instalações que tenham 

entrado em funcionamento após [3 anos a 

partir da data de adoção da presente 

diretiva]. Para efeitos da alínea c) do n.º 1 

do presente artigo, a presente disposição 

não prejudica o apoio público prestado ao 

abrigo de regimes autorizados até [1 ano 

após a data de adoção da presente diretiva]. 
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