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Forslag til direktiv 

Artikel 3 – stk. 2 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. Medlemsstaterne sikrer, at deres 

nationale politikker, herunder 

støtteordninger, er udformet således, at de 

overholder affaldshierarkiet, som er 

fastsat i artikel 4 i direktiv 2008/98/EF, og 

undgår betydelige forvridende virkninger 

på markeder for (bi)produkter, affald og 

restprodukter. Med det for øje reviderer 

medlemsstaterne regelmæssigt deres 

nationale politikker og begrunder 

eventuelle afvigelser i de rapporter, der 

kræves i henhold til artikel 18, litra c), i 

forordning [forvaltning]. 

Or. en 
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Artikel 4 – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Medmindre andet fremgår af 

statsstøttereglerne må medlemsstaterne 

anvende støtteordninger for at opfylde det 

EU-mål, som er opstillet i artikel 3, stk. 1. 

Støtteordninger for elektricitet fra 

vedvarende energikilder skal udformes 

således, at unødvendige forvridninger på 

elmarkederne undgås, og det sikres, at 

producenterne tager hensyn til forsyning 

med og efterspørgsel efter elektricitet samt 

eventuelle netbegrænsninger. 

1. I overensstemmelse med artikel 

195 i TEUF og med forbehold af dens 

artikel 107 og 108 kan medlemsstaterne 

anvende støtteordninger for at opfylde eller 

overskride det EU-mål og de nationale 

mål, som er opstillet i artikel 3. 

For at undgå unødige forvridninger af 

råvaremarkederne bør der udformes 

støtteordninger for vedvarende energi fra 

biomasse med henblik på at undgå at 

tilskynde til uhensigtsmæssig anvendelse 

af biomasse primært til energiproduktion, 

hvis der foreligger industriel eller materiel 

anvendelse, der giver højere merværdi, 

hvilket kunne omfatte at prioritere brugen 

af affald og restprodukter. Medlemmerne 

bør tage hensyn til den tilgængelige 

bæredygtige forsyning af biomasse. 
Støtteordninger for elektricitet fra 

vedvarende energikilder skal være 

markedsbaserede, for at forvridningen på 

elmarkederne undgås, og det sikres, at 

producenterne tager hensyn til forsyning 

med og efterspørgsel efter elektricitet samt 

eventuelle 

systemintegrationsomkostninger eller 
netbegrænsninger. 

Or. en 
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Artikel 26 – stk. 1 – afsnit 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Biobrændstoffer, flydende biobrændsler og 

biomassebrændsler , der er fremstillet af 

affald og restprodukter, som ikke stammer 

fra landbrug, akvakultur, fiskeri og 

skovbrug, skal dog kun 

opfylde drivhusgasemissionsbesparelses k

riterierne i stk. 7 for at blive taget i 

betragtning med henblik på de i dette 

stykkes litra a), b) og c) omhandlede 

formål. Denne bestemmelse finder også 

anvendelse på affald og restprodukter, som 

først forarbejdes til et produkt, inden de 

videreforarbejdes til biobrændstoffer, 

flydende biobrændsler og 

biomassebrændsler. 

Biobrændstoffer, flydende biobrændsler og 

biomassebrændsler, der er fremstillet af 

affald og restprodukter, som ikke stammer 

fra landbrug, akvakultur, fiskeri og 

skovbrug, skal kun 

opfylde drivhusgasemissionsbesparelseskr

iterierne i stk. 7 for at blive taget i 

betragtning med henblik på de i dette 

stykkes litra a), b) og c) omhandlede 

formål. Deres produktion fra affald og 

restprodukter, der er omfattet af direktiv 

2008/98/EF, skal dog være i 

overensstemmelse med affaldshierarkiet 

som fastsat i direktiv 2008/98/EF. Denne 

bestemmelse finder også anvendelse på 

affald og restprodukter, som først 

forarbejdes til et produkt, inden de 

videreforarbejdes til biobrændstoffer, 

flydende biobrændsler og 

biomassebrændsler. 

Or. en 

 


