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Irányelvre irányuló javaslat 

3 cikk – 2 a bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) A tagállamok gondoskodnak arról, 

hogy nemzeti politikáikat, így támogatási 

rendszereiket is úgy alakítsák ki, hogy 

azok megfeleljenek a hulladékhierarchia 

elvének, amint az a 2008/98/EK irányelv 

4. cikkében szerepel, valamint hogy ne 

okozzanak jelentős torzító hatást a 

termékek, hulladékok vagy 

maradványanyagok piacain. Ebből a 

célból a tagállamok rendszeresen 

felülvizsgálják nemzeti politikáikat és 

megindokolnak minden eltérést (az 

energiaunió irányításáról szóló) rendelet 

18. cikkének c) pontjában előírt 

jelentésekben. 

Or. en 
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4 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A 3. cikk (1) bekezdésében 

meghatározott uniós cél elérése érdekében 

a tagállamok az állami támogatásokra 

vonatkozó szabályokkal összhangban 
támogatási programokat alkalmazhatnak. A 

megújuló energiaforrásokból előállított 

villamos energia támogatását célzó 

programokat úgy kell megtervezni, hogy 

azok ne vezessenek a villamosenergia-

piacok szükségtelen torzulásához, és 

biztosítsák, hogy a termelők figyelembe 

vegyék a villamosenergia-kínálat és -

kereslet alakulását, valamint a hálózat 

esetleges korlátait. 

(1) A 3. cikkben meghatározott uniós 

és nemzeti célkitűzések elérése vagy azok 

meghaladása érdekében a tagállamok az 

EUMSZ 195. cikke szerint, valamint 107. 

és 108. cikke alkalmazásával támogatási 

programokat alkalmazhatnak. 

A nyersanyagpiacok szükségtelen 

torzítását elkerülendő a biomasszából 

előállított megújuló energiára vonatkozó 

támogatási rendszereket úgy kell 

kialakítani, hogy azok elkerüljék a 

biomassza nem megfelelő 

felhasználásának ösztönzését, elsősorban 

az energiatermelés terén, amennyiben 

léteznek nagyobb hozzáadott értéket 

létrehozó ipari vagy anyagfelhasználási 

módok, ami azt is magában foglalhatja, 

hogy prioritást biztosítanak a hulladékok 

és maradványanyagok felhasználásának. 

A tagállamoknak figyelembe kell venniük 

a rendelkezésre álló fenntartható 

biomassza forrásokat. 
A megújuló energiaforrásokból előállított 

villamos energia támogatását célzó 

programoknak piacalapúnak kell lenniük, 

hogy elkerüljék a villamosenergia-piacok 

torzítását, és biztosítaniuk kell, hogy a 

termelők figyelembe vegyék a 

villamosenergia-kínálat és -kereslet 

alakulását, valamint a rendszerintegrációs 
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költségeket vagy a hálózat esetleges 

korlátait. 
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Irányelvre irányuló javaslat 

26 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A hulladékból és – a mezőgazdasági, 

akvakultúrából származó, halászati és 

erdészeti maradványoktól eltérő – 

maradványokból előállított 

bioüzemanyagoknak, folyékony bio-

energiahordozóknak és biomassza-

tüzelőanyagoknak azonban csak a (7) 

bekezdésben 

meghatározott üvegházhatásúgáz-

kibocsátásmegtakarítási kritériumnak kell 

megfelelniük ahhoz, hogy azokat az e 

bekezdés a), b) és c) pontjában említett 

célokhoz figyelembe vegyék. Ez az előírás 

azon hulladékokra és maradványokra is 

vonatkozik, amelyeket a bioüzemanyaggá, 

folyékony bio-energiahordozóvá vagy 

biomassza-tüzelőanyaggá való további 

átalakítás előtt valamilyen egyéb termékké 

dolgoznak fel. 

A hulladékból és – a mezőgazdasági, 

akvakultúrából származó, halászati és 

erdészeti maradványoktól eltérő – 

maradványokból előállított 

bioüzemanyagoknak, folyékony bio-

energiahordozóknak és biomassza-

tüzelőanyagoknak csak a (7) bekezdésben 

meghatározott üvegházhatásúgáz-

kibocsátásmegtakarítási kritériumoknak 

kell megfelelniük ahhoz, hogy azokat az e 

bekezdés a), b) és c) pontjában említett 

célokhoz figyelembe vegyék. Hulladékból 

és maradványanyagokból való, a 

2008/98/EK irányelv által szabályozott 

előállításuknak azonban összhangban kell 

állnia a hulladékhierarchia 2008/98/EK 

irányelvben meghatározott elvével. Ez az 

előírás azon hulladékokra és 

maradványokra is vonatkozik, amelyeket a 

bioüzemanyaggá, folyékony bio-

energiahordozóvá vagy biomassza-

tüzelőanyaggá való további átalakítás előtt 

valamilyen egyéb termékké dolgoznak fel. 

Or. en 

 


