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JAVASLATOK

A Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság felhívja az Ipari, Kutatási és Energiaügyi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele 
a következő javaslatokat:

- úgy véli, hogy anélkül kell meghatározni az energiapolitika terén követendő irányvonalat, 
hogy támogatnák az ágazati kezdeményezéseket és ellentmondásos irányba terelnék a 
beruházásokat;

- hangsúlyozza, hogy a biomassza belföldi termelése és behozatala kérdésének vizsgálata
során nem szabad figyelmen kívül hagyni egy önálló biomassza-ágazat kifejlesztése 
előmozdításának fontosságát az Európai Unióban,

- kéri, hogy a bioüzemanyagok alkalmazására és támogatására tekintettel a 2020-ig tartó 
időszakra új hosszú távú célkitűzések kerüljenek meghatározásra a befektetők bizalmának 
elnyerése érdekében;

- meggyőződése, hogy az Európai Unió bioüzemanyagok támogatására vonatkozó 
stratégiájának a lisszaboni stratégiára figyelemmel éppen a hatékonyságra és a 
fenntarthatóságra kell orientálódnia, és az intézkedések nem vezethetnek aránytalanul 
magas adminisztratív költségekhez;

- kéri, hogy ültessék át a gyakorlatba a CARS 21 csoport nyolcadik ajánlását, amely szerint 
a közlekedési CO2-kibocsátás csökkentésének különösen ígéretes technológiája a második 
generációs bioüzemanyagokban valósulna meg;

- hangsúlyozza, hogy ezenkívül sok még a tennivaló az energiahatékonyság javítása 
tekintetében;

- kiemeli annak szükségességét, hogy az Európai Unióban bevezetésre kerüljön egy CO2-
kibocsátásalapú üzemanyagadó annak érdekében, hogy adózási szempontból kedvezőbb 
helyzetbe kerüljenek azok az üzemanyagok, amelyek jobb CO2-mérleg alapján nagyobb 
mértékben hozzájárulnak a CO2-kibocsátás csökkentéséhez;

- kéri, hogy egységesítsék a második generációs biüzemanyagok különböző típusainak 
meghatározását abból a célból, hogy a környezetre gyakorolt hatás szempontjából meg 
lehessen különböztetni az erdőgazdálkodásból származó termékeket a selejtezett farost 
anyagokból, a szerves hulladékokból, illetve a növényi és állati eredetű nyersanyagokból 
nyert termékektől;

- úgy véli, hogy a lehető leghamarabb meg kell állapítani a bioüzemanyagokra vonatkozó 
technikai előírásokat, illetve felül kell vizsgálni az üzemanyagokra vonatkozó meglévő 
irányelvet, annak érdekében, hogy lehetővé váljon a bioüzemanyagok nagyobb arányú 
hozzákeverése a benzinhez és a gázolajhoz;

- úgy véli, hogy a második generációs bioüzemanyagok (BTL-üzemanyagok) jelentősen 
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magasabb energetikai hasznos kapacitást tesznek lehetővé, mint az első generációs 
bioüzemanyagok;

- úgy véli, hogy népszerűsíteni kell a biüzemanyagok közlekedésben történő felhasználását 
Európában;

- elvárja, hogy a tagállamok a strukturális és az agrárpolitikával összeegyeztethető, 
közlekedési célú biomasszatermelést szolgáló befektetésösztönzésre törekedjenek;

- javasolja, hogy a termék- és technológiaelőmozdítás keretében vegyék figyelembe a 
bioüzemanyagok minden szállítóeszközben történő lehetséges alkalmazását;

- hangsúlyozza, hogy ahhoz, hogy a biüzemanyagokat versenyképessé lehessen tenni,
valamint a fogyasztói választást megkönnyítő nyitott piac növekedése lehetséges legyen, 
kívánatos egy szilárd referenciakeret létrehozása egy több évtizedes átmeneti időszak 
során;

- kéri megbízható keretfeltételek kialakítását a befektetők és a termelők számára az Európai 
Unióban a bioüzemanyagok versenyképes piacának támogatására vonatkozó hosszú távú 
stratégia értelmében, különösen az adójellegű ösztönzőkre tekintettel;

- javasolja, hogy tisztázzák, melyek a mezőgazdasági termelésből származó alternatív 
üzemanyagok előállításának módjai és azt, hogy milyen hatása lenne annak, ha 
intenzívebbé válna termelésük;

- támogatja egy európai tanúsítási rendszer kidolgozását és bevezetését annak biztosítása 
érdekében, hogy gazdasági, ökológiai és szociális minimumszabályok létezzenek a 
bioüzemanyagok előállítására vonatkozóan; hangsúlyozza, hogy ennek a rendszernek 
mind a belföldön előállított, mind a harmadik országokból importált bioüzemanyagokra 
vonatkoznia kell;

- hangsúlyozza az egész Unióra kiterjedő tájékoztatási politika szükségességét a biomassza 
és a bioüzemanyagok tekintetében;
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