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A Kormány tagjainak rendeleteihez tartozó indokolások

Végső előterjesztői indokolás
az egyes megújuló energia tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 67/2021. (XII. 30.) ITM rendelethez
A jogszabály-módosítás célja az Energiastratégia szempontrendszerének megfelelő módon teljesíteni az Európai
Unió Tiszta Energia Csomagjának (”Clean Energy Package”, ”CEP”) részét képező, a megújuló energiaforrásokból
előállított energia használatának előmozdításáról szóló, 2018. december 11-i (EU) 2018/2001 európai parlamenti és
tanácsi irányelv (a továbbiakban: irányelv) 7., valamint 25–31. cikkének átültetését.
Az irányelv 7., valamint 25–31. cikke szabályozza a megújuló forrásokból előállított energia részaránya
kiszámításának szabályait, a megújuló energia használatának a közlekedésben való elterjesztésére vonatkozó
szabályokat, a megújuló energia minimum részaránya kiszámításának módszertanát, valamint a bioüzemanyagokra,
a folyékony bio-energiahordozókra és a biomasszából előállított tüzelőanyagokra vonatkozó fenntarthatósági
és üvegházhatásúgázkibocsátás-megtakarítási kritériumok meghatározását és azok ellenőrzésére vonatkozó
követelményeket.
A jogszabály-módosítás elfogadásával elérni kívánt közpolitikai cél az Európai Unió jogának való megfelelést
szolgálja, továbbá Magyarország gazdasági felkészülését segíti elő az úgynevezett fejlett bioüzemanyagok növekvő
kötelező részarányának teljesítésében és a bioüzemanyagokra vonatkozó fenntarthatósági kritériumknak való
megfeleltethetőségében.
Az indokolást a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi
szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 3.) IM rendelet 20. §
(2) bekezdés b) pontja alapján az Indokolások Tárában közzé kell tenni.

Végső előterjesztői indokolás
a bioüzemanyagok, folyékony bio-energiahordozók és biomasszából előállított tüzelőanyagok
fenntarthatósági követelményeknek való megfelelésével kapcsolatos üvegházhatású gázkibocsátás
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A jogszabály célja az Energiastratégia szempontrendszerének megfelelő módon teljesíteni az Európai Unió Tiszta
Energia Csomagjának („Clean Energy Package”, „CEP”) részét képező, a megújuló energiaforrásokból előállított
energia használatának előmozdításáról szóló, 2018. december 11-i (EU) 2018/2001 európai parlamenti és tanácsi
irányelv (a továbbiakban: irányelv) 7., valamint 25–31. cikkének átültetését.
Az irányelv 7., valamint 25–31. cikke szabályozza a megújuló forrásokból előállított energia részaránya
kiszámításának szabályait, a megújuló energia használatának a közlekedésben való elterjesztésére vonatkozó
szabályokat, a megújuló energia minimum részaránya kiszámításának módszertanát, valamint a bioüzemanyagokra,
a folyékony bio-energiahordozókra és a biomasszából előállított tüzelőanyagokra vonatkozó fenntarthatósági
és üvegházhatásúgázkibocsátás-megtakarítási kritériumok meghatározását és azok ellenőrzésére vonatkozó
követelményeket.
A jogszabály elfogadásával elérni kívánt közpolitikai cél az Európai Unió jogának való megfelelést szolgálja,
továbbá Magyarország gazdasági felkészülését segíti elő az úgynevezett fejlett bioüzemanyagok növekvő
kötelező részarányának teljesítésében és a bioüzemanyagokra vonatkozó fenntarthatósági kritériumknak való
megfeleltethetőségében.
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Az indokolást a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi
szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 3.) IM rendelet 20. §
(2) bekezdés b) pontja alapján az Indokolások Tárában közzé kell tenni.
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Az Indokolások Tárát az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: 1051 Budapest, Nádor utca 22.
Az Indokolások Tára hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu
honlapon érhető el.

