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JAVASLATOK

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

1. úgy ítéli meg, hogy a biomassza és a megújuló energia termelése hozzájárul az 
energiafüggőség csökkentéséhez (az olajimport és a biomassza-import tekintetében 
egyaránt) és az energiaellátás biztonságára vonatkozó stratégiáról szóló 2000. évi zöld 
könyv előírásainak megfelelően az energiaforrások diverzifikálásának ösztönzéséhez
(COM(2000)0769), ezzel egyidejűleg azonban tágabb keretekben kell gondolkodnunk a 
hatékonyabb energiafogyasztásról, és így életstílusunkról, valamint termelési 
eljárásainkról a hatékonyabb (több megújuló energia felhasználása révén), de mindenek 
előtt alacsonyabb energiafelhasználás érdekében; hangsúlyozza, hogy a bioenergia 
területén minden intézkedésnek az éghajlatváltozás leküzdésére kell irányulnia;

2. úgy ítéli meg, hogy a fosszilis üzemanyagok helyettesítése gazdasági lehetőségekhez 
vezet és ezáltal ökológiai és társadalmi szempontokat foglal magába;

3. úgy ítéli meg, hogy a biomassza és a bioüzemanyagok termelése jelentősen hozzá tud 
járulni Európa éghajlat-ellenőrzési céljainak eléréséhez;

4. hangsúlyozza, hogy az energetikai célú növényi kultúrák népszerűsítésének támogatását a 
közös agrárpolitika (KAP) reformjának részeként vezették be;

5. hangsúlyozza a mezőgazdasági melléktermékek, az erdészeti termékek és hulladékok 
fűtés, hűtés, üzemanyagok és villamos energia előállítása céljából történő felhasználásából 
adódó potenciált; ugyanakkor úgy ítéli meg, hogy a biomassza és a bioüzemanyag 
termelése nem válthatja fel a mezőgazdaság alapvető feladatát, vagyis az élelmiszer-
termelést;

6. úgy ítéli meg, hogy közösségi támogatásra van szükség a különböző szerves 
hulladékokból, főként az erdészeti hulladékokból, a szennyvizek kezeléséből származó
hulladékokból, a háztartási hulladékokból és az étolajokból nyert biomassza és 
bioüzemanyagok termelésének ösztönzéséhez;

7. felhívja a Bizottságot, hogy hárítson el minden, a közösségi jogszabályokból adódó 
akadályt annak érdekében, hogy lehetővé tegye és támogassa a trágya és a szerves 
hulladékok biogáz termelése céljából történő fermentációját;

8. hangsúlyozza, hogy a mezőgazdasági melléktermékek, az energetikai célú növényi 
kultúrák, valamint az erdészeti termékek és hulladékok hasznosítása során ügyelni kell az 
energiahatékonyság és a fenntartható fejlődés szempontjaira; ezért úgy ítéli meg, hogy 
ezeket a termékeket elsődlegesen a leghatékonyabb módon fűtésre kell felhasználni;

9. hangsúlyozza a piaci mechanizmusok fontosságát, amelyek lehetővé teszik a biomasszán 
alapuló energiaforrások fenntartható alapon történő versenyképessé válását;
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10. felhívja a Bizottságot, hogy tegyen további erőfeszítéseket a termékszabványok és a 
megújuló nyersanyagok támogatásának az egész EU-ban történő összekapcsolására a
megújuló energiaforrások belső piacának előmozdítása érdekében;

11. úgy ítéli meg, hogy a bioüzemanyagok (különösen a közlekedési ágazatban a 
kőolajtermékek helyett alkalmazott bioüzemanyagok) minőségét megfelelően felszerelt 
laboratóriumoknak kell felügyelniük, és hogy az üzemanyagok minőségének semleges és 
elfogulatlan ellenőrzése érdekében európai szinten kell beruházni a laboratóriumok 
infrastruktúrájának technológiai korszerűsítésébe;

12. hangsúlyozza, hogy a bioüzemanyagok tekintetében sajátos kísérletekre van szükség, 
amelyek beruházásokat tesznek szükségessé; ebből kifolyólag pedig e termékek 
minőségének fenntartása érdekében a strukturális és a kohéziós alapokból származó 
pénzeszközöket nemcsak a beruházási célokra kell fordítani, hanem az infrastruktúrára is;

13. felhívja a Bizottságot, hogy a lehető leghamarabb terjesszen elő a megújuló 
energiaforrások felhasználásával történő fűtésről és hűtésről szóló irányelvre irányuló 
javaslatot, és emlékeztet a megújuló energiaforrások felhasználásával történő fűtésről és 
hűtésről szóló, a Bizottságnak szóló ajánlásokat tartalmazó 2006.2.14-i állásfoglalására1, 
valamint a Gazdasági és Pénzügyi Tanács határozatára, amely engedélyezte a 
tagállamoknak, hogy a megújuló energiaforrásokból származó távfűtésre csökkentett 
hozzáadottérték-adót vessenek ki;

14. hangsúlyozza, hogy a lehető legjobb szabályozási környezetet kell létrehozni a biomassza 
felhasználása tekintetében a biomassza ökológiai, gazdasági és nemzetközi 
élelmiszerbiztonsági szempontból fenntartható termelésének fellendítése érdekében, és 
annak biztosítására, hogy hatékonyabban használják fel a biomasszát, például a kapcsolt 
energiatermelés ösztönzése által;

15. úgy véli, hogy a közösségi vidékfejlesztési prioritásokra szánt források elősegíthetik a 
megújuló energia felhasználásának fellendítését, és támogatni fogják az éghajlatváltozás 
elleni küzdelmet; hangsúlyozza azonban, hogy a vidékfejlesztésre szánt pénzek a vidék és 
a vidék természeti erőforrásai gazdasági újjáélesztésének és ökológiai megőrzésének 
holisztikus megközelítése érdekében állnak rendelkezésre; hangsúlyozza továbbá, hogy a 
tagállamoknak fontolóra kell venniük a nemzeti vidékfejlesztési programjaik és más 
költségvetési előirányzatok keretében nyújtandó támogatási forrásokat vagy adójellegű 
ösztönzőket;

16. támogatja a 2006. márciusi Európai Tanács következtetéseit, amelyek szerint erőfeszítést 
kell tenni annak érdekében, hogy 2015-ig a megújuló energiaforrások aránya 15%-ra, a 
bioüzemanyagok aránya pedig 8%-ra emelkedjen;

17. felhívja a Bizottságot, hogy az elsődleges mezőgazdasági termelés terén különös 
figyelmet szenteljen az olyan kis bioüzemanyag-projektekre, mint a mobil desztilláció és 
fermentáció, amelyek nagy hatást gyakorolhatnak az elsődleges melléktermékek jövőbeli 
feldolgozására;

  
1  Elfogadott szövegek, P6_TA (2006)0058.
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18. úgy véli, hogy a biofinomítók esetében olyan mechanizmusokat kell megtervezni, 
amelyek ösztönzik az olyan infrastruktúra kiépítését, amely lehetővé teszi az erőforrások 
azonnali betáplálását a konverziós üzemekbe, vagy ha a biofinomítás energetikai célú 
növényi kultúrák termesztéséhez kapcsolódik, lehetővé teszi, hogy a termékek azonnal a 
végfelhasználó rendelkezésére álljanak;

19. úgy véli, hogy a bioüzemanyagok európai uniós piacának létrehozása csökkentené Európa 
energiaellátásának függőségét, és nemcsak a mezőgazdasági termelőink, hanem vidéki 
gazdaságaink számára is lehetőséget kínálna alternatív bevételi források megteremtésére;

20. hangsúlyozza, hogy a fenntarthatóság érdekében a biomassza használatánál a 
felhasználásnak azt a módját kell támogatni, amely a mezőgazdasági alapanyagok 
előállítási helyéhez a legközelebb esik, hogy így el lehessen kerülni a szállításból adódó 
energiaveszteséget; felhívja ezért a Bizottságot és a tagállamokat, hogy biztosítsanak 
pénzügyi támogatásokat a vidékfejlesztéshez annak érdekében, hogy a vidéki nyilvános 
intézmények átállhassanak a bioenergiával történő fűtésre;

21. fontosnak tartja a közlekedési ágazatban a bioüzemanyagok, illetve más megújuló 
üzemanyagok használatának előmozdításáról szóló, 2003. május 8-i 2003/30/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv1 (bioüzemanyag irányelv) végrehajtásának valamennyi 
tagállamban történő harmonizálását;

22. támogatja a Bizottság bejelentését, miszerint az üzemanyagok minőségéről szóló, 1998. 
október 13-i 98/70/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv2 összefüggésében 2006 
végéig felülvizsgálja a benzin- és dízelüzemanyagok bioüzemanyag-tartalmának 
határértékeit, amelyek akadályozzák a bioüzemanyagok szélesebb körű felhasználását;

23. hangsúlyozza a bioüzemanyag irányelvben meghatározott indikatív célkitűzések 
kötelezővé tételének fontosságát, és új, ambiciózusabb, hosszú távú (2020-ig tartó) célok 
kitűzését szorgalmazza a befektetői bizalom megteremtése és az ebbe az ágazatba 
beruházó mezőgazdasági termelők és vállalkozók részére nyújtandó hosszú távú 
támogatás biztosítása érdekében; megjegyzi, hogy az indikatív célkitűzéseknek a 
bioüzemanyagok fenntartható termelési potenciáljának gondos elemzésén kell alapulniuk, 
és azokat hatékony környezetvédelmi intézkedéseknek kell övezniük;

24. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a bioüzemanyag irányelvben meghatározott 5,74%-
os indikatív célkitűzést 2010-ig kötelezővé tegyék;

25. úgy véli, hogy az EU-nak a bioüzemanyagok támogatása tekintetében nem önkéntes, 
hanem kötelező struktúrára kellene törekednie, és javasolja a valamennyi fosszilis 
üzemanyagba keverendő bioüzemanyagok kötelező minimális 5,74%-os arányának 
bevezetését;

26. hangsúlyozza, hogy a kötelező százalékarány bevezetése nem eredményezheti a 
bioüzemanyagok EU-ban történő termelése létező ösztönzőinek megszűnését vagy 
csökkenését;

  
1 HL L 123., 2003.5.17., 42-46. o.
2 HL L 350., 1998.12.28., 58. o. A 2000/71/EK irányelvvel módosított irányelv (HL L 287., 2000.11.14., 46. o.).
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27. a bioüzemanyagok támogatása ígéretes módozatainak tartja az olyan intézkedéseket, mint 
a további adókedvezmények, a befektetési támogatások és a vámok; sürgeti, hogy az 
energetikai célú növényi  kultúrák támogatását a mezőgazdasági környezetre és a biológiai 
sokszínűségre gyakorolt hatásuk ellenőrzése kísérje, és hogy ezeket az intézkedéseket 
elegendően hosszú időtartamra hozzák meg az ipar bizalmának biztosítása és a 
befektetések ösztönzése érdekében;

28. úgy véli, hogy elsősorban a benzin és dízelüzemanyagok minőségéről, valamint a 
93/12/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 1998. október 13-i 98/70/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv1 műszaki előírásait kell megváltoztatni – különösen az 
etanol, az éter, az oxigéntartalmú vegyületek, a gőznyomás és a biodízel 
térfogatarányának határértékét – annak érdekében, hogy lehetővé váljon a 
bioüzemanyagok hagyományos üzemanyagokhoz 5%-nál nagyobb arányban történő 
keverése;

29. felhívja a Bizottságot, hogy a közösségi jövedékiadó-rendszer reformja segítségével 
befolyásolja a bioüzemanyagok hagyományos üzemanyagokba történő keverését az egyes 
tagállamokban;

30. hangsúlyozza az olyan adóügyi intézkedések, mint az adómentességek fontosságát, 
felhívja azonban a Bizottságot, hogy ügyeljen a piac esetleges torzulásaira és lépjen fel 
azok ellen;

31. felhívja a Bizottságot egy olyan átlátható, nyilvános, európai uniós szintű adatbázis 
létrehozásának megfontolására, amelynek tartalmaznia kellene a biomassza (a 
mezőgazdaságból és erdőgazdaságból származó megújuló nyersanyagok és szerves 
anyagok) és a bioüzemanyagok hő- és villamos energia termelése céljából történő 
felhasználásához és az eljárások éghajlatra gyakorolt hatásához kapcsolódó legjobb 
gyakorlat adatait, valamint a felhasznált nyersanyagokra vonatkozó származási adatokat 
és termelésük ökológiai hatásairól gyűjtött adatokat az eljárások hasznának vizsgálata, 
valamint a bizonyítottan legértékesebb kezdeményezések egész Európában történő
felhasználása érdekében;

32. üdvözli a Bizottság „bioüzemanyag-technológiai platform” kialakítására irányuló 
kezdeményezését, és üdvözli, hogy a Bizottság olyan projekteket támogat, mint a 
BioXchange, amely egy internet alapú biomassza-tőzsde, és amely összekapcsolja az 
európai biomassza-kínálatot és keresletet;

33. úgy ítéli meg, hogy a biomasszára és a bioüzemanyagokra vonatkozó kutatásnak és 
fejlesztésnek egy olyan komponenst is tartalmaznia kell, amely demonstrációs célokat 
szolgáló egységek középtávú létrehozását célzó nagy projekteket foglal magába, továbbá 
kutatásba kell fogni a természet alapvetőbb területein kevésbé kutatott, de ígéretesnek 
tekintett szakterületeken, úgymint a pirolízis és a génmutációval foglalkozó 
biotechnológia területén;

34. sürgeti a Bizottságot, hogy számolja fel a területpihentetési rendszert és hozzon létre új 

  
1 HL L 350., 1998.12.28., 58. o. A 2003/1882/EK irányelvvel módosított irányelv (HL L 284., 2003.10.31., 1. 
o.).
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ösztönzőket az energetikai célú növényi kultúrák tekintetében;

35. megjegyzi, hogy a megújuló nyersanyagok termelését is a legjobb gyakorlattal 
összhangban kell végezni, és hogy arra a kölcsönös megfeleltetési szabályokat kell 
alkalmazni;

36. sürgeti a Bizottságot, hogy a támogatási rendszerekben bővítse a bioüzemanyagok 
előállítása céljából termeszthető növényi kultúrák listáját, valamint hogy biztosítsa a helyi 
és regionális szinten legalkalmasabb energetikai célú növényi kultúrák kiválasztását és 
ösztönözze a trágya fermentációját;

37. úgy ítéli meg, hogy a földhasználat diverzifikációjának biztosítása, és a multifunkcionális 
mezőgazdaság elveinek betartása érdekében ezen a területen nagy jelentőséget kell 
tulajdonítani az energetikai célú növényi kultúrák  termesztésének támogatására irányuló 
stratégia kidolgozásának, amely stratégia olyan gondosan kiválasztott növényfajták 
alkalmazására irányuló ösztönzők bevezetését tartalmazza, amelyek összeegyeztethetők a 
talaj és az éghajlat különleges adottságaival, valamint a gyors vetésforgóval;

38. üdvözli a Bizottság arra irányuló kezdeményezését, hogy a bioetanol előállítása érdekében 
történő cukortermelést a KAP támogatási rendszereire jogosulttá tegye;

39. felhívja a Bizottságot, hogy távolítsa el az energetikai célú növényi kultúrák azon új 
tagállamokban történő hasznosítása előtt álló akadályokat, amelyek egyszerűsített, 
egységes területi kifizetési rendszert alkalmaznak;

40. sürgeti a Bizottságot annak biztosítására, hogy teljes támogatásban részesítsék a 
bioüzemanyagok második generációjának kutatását és fejlesztését, például a 
bioüzemanyagok első generációjára vonatkozó növénynemesítés és tökéletesített 
növénytermesztési módszerek kutatása mellett;

41. úgy véli, hogy tekintettel arra, hogy hosszú távon a hidrogén – az üzemanyagcellákba 
villamos energia termelése céljából történő betáplálása révén – a folyékony üzemanyagok 
előállítása terén alternatívaként fog jelentkezni, a technológiai platformok közé fel kell 
venni olyan lehetőségeket is, amelyek figyelembe veszik az erőforrások különböző fajtáit 
is;

42. támogatja egy európai uniós tanúsítási rendszer bevezetését nemcsak a termékek 
minőségének, hanem a környezetvédelmi és társadalmi felelősségvállalás 
minimumkövetelményeinek biztosítása érdekében; javasolja, hogy a tanúsítási rendszerek 
diszkriminációmentesen legyenek alkalmazandók a belföldön termelt és az importált 
bioüzemanyagokra, valamint hogy a bioüzemanyagok termelésének és felhasználásának 
globálisan pozitív hatást kell gyakorolnia a környezetre;

43. sürgeti a Bizottságot, hogy biztosítsa a legjobb munkavédelmi gyakorlatok szigorú 
betartását a harmadik országokban, különös tekintettel a munkavállalók és a gyermekek 
cukornádültetvényeken történő kizsákmányolására;

44. úgy véli, hogy különösen fontos a legjobb környezetvédelmi gyakorlatok alkalmazása az 
olyan harmadik országokban is, mint Brazília, ahol természetes élőhelyek nagy területei 
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pusztulnak el a cukornádtermesztés miatt, például Cerrado és Mata Atlântica 
veszélyeztetett ökoszisztémáiban, amelyek különösen fontos szerepet játszanak a biológiai 
sokféleség megőrzése szempontjából;

45. felhívja a Bizottságot, hogy egy jövőbeni WTO-megállapodás részeként emelje ki a nem 
kereskedelmi szempontok elismerésének biztosított prioritást; megjegyzi, hogy ez 
lehetővé tenné az EU számára annak biztosítását, hogy az importált bioüzemanyagok 
eleget tegyenek bizonyos fenntarthatósági követelményeknek, túlnyomóan a 
környezetvédelmi területen;

46. hangsúlyozza a bioüzemanyag-import megfelelő közösségi irányításának szükségességét, 
és arra kéri a Bizottságot, hogy léptessen életbe minősített piacra jutási szabályokat a 
bioüzemanyagok harmadik országokból származó importjára, az EU bioüzemanyag-ipara 
fejlődésének és versenyképessé válásának lehetővé tétele érdekében, szigorú 
környezetvédelmi előírások alkalmazása mellett;

47. a bioüzemanyag-import közösségi adóztatását csak abban az esetben tartja szükségesnek, 
ha az európai bioüzemanyag-iparág versenyképességét környezeti és szociális dömping 
veszélyezteti;

48. felhívja a Bizottságot, hogy kísérje figyelemmel a bioüzemanyag, a zöld villamos-energia, 
a fűtési és hűtési energia iránti keresletnek az árucikkek és melléktermékek árára 
gyakorolt hatását, a versengő iparágak számára történő elérhetőségüket, valamint az 
élelmiszer-ellátásra és -árakra gyakorolt hatást az EU-ban és a fejlődő országokban, 
továbbá szabályozással haladéktalanul lépjen közbe az olyan áremelkedések esetében, 
amelyek a szegényebb országokban, illetve lakosságcsoportokban élelmiszerhiányt 
okoznak;

49. felhívja a Bizottságot, hogy megfelelő ösztönzőkkel fokozza a biogáz gázhálózatba 
történő betáplálását, valamint a biogáz üzemanyagként való felhasználását, és ezáltal 
járuljon hozzá az energia-importtól való függőség csökkentéséhez;

50. felhívja a Bizottságot, hogy általánosságban ne ösztönözze a megújuló energiaforrások 
intenzív – és egyoldalúan a termelésre hangsúlyt fektető – termelésnek fejlesztését, mivel 
ennek katasztrofális környezeti, gazdasági és társadalmi hatásai lennének, és ezért nem 
felelne meg a fenntartható fejlődés európai stratégiájának;

51. hangsúlyozza a biomasszára és a bioüzemanyagokra vonatkozó, az egész EU-ra kiterjedő 
tájékoztatási politika szükségességét;

52. felhívja a Bizottságot egy, az első és második generációs bioüzemanyagok felhasználását 
célzó kísérleti program létrehozására és támogatására;

53. úgy ítéli meg, hogy tekintettel a cukorpiac uniós reformjának végrehajtására és az Európai 
Unióban folytatott cukorrépa-termesztés felszámolására, részletesen elemezni kell, hogy 
hogyan lehet fokozni a cukorrépából és más alternatív növényi kultúrákból származó 
bioüzemanyagok termelésének jelenlegi lehetőségeit;

54. felhívja a Bizottságot, hogy tegyen intézkedéseket a bioüzemanyagok területén a 
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gépjárműipar és a kőolajipar közötti kompromisszum lehető leghamarabb történő elérése 
érdekében azon alapelv alapján, hogy „bioüzemanyagokat az autóknak és nem autókat a 
bioüzemanyagokhoz”;



PE 372.059v02-00 10/10 AD\628351HU.doc

HU

ELJÁRÁS

Cím a biomasszára és a bioüzemanyagokra vonatkozó európai uniós 
stratégiáról

Hivatkozások 2006/2082 (INI)
Illetékes bizottság ITRE
Véleményt nyilvánított

A plenáris ülésen való bejelentés
dátuma

AGRI
6.4.2006

Megerősített együttműködés - a plenáris 
ülésen való bejelentés dátuma
A vélemény korábbi előadója/előadói
A vélemény előadója

A kijelölés dátuma
Willem Schuth
21.3.2006

Vizsgálat a bizottságban 25.4.2006 21.6.2006 12.9.2006
Az elfogadás dátuma 12.9.2006
A zárószavazás eredménye +:

–:
0:

38
-
-

A zárószavazáson jelen lévő képviselők Vincenzo Aita, Marie-Hélène Aubert, Peter Baco, Thijs Berman, 
Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Giuseppe Castiglione, 
Joseph Daul, Albert Deß, Gintaras Didžiokas, Carmen Fraga Estévez, 
Duarte Freitas, Jean-Claude Fruteau, Ioannis Gklavakis, Lutz Goepel, 
Bogdan Golik, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Esther 
Herranz García, Elisabeth Jeggle, Heinz Kindermann, Stéphane Le 
Foll, Kartika Tamara Liotard, Albert Jan Maat, Mairead McGuinness, 
Rosa Miguélez Ramos, Neil Parish, María Isabel Salinas García, 
Agnes Schierhuber, Willem Schuth, Czesław Adam Siekierski, Csaba 
Sándor Tabajdi, Marc Tarabella, Kyösti Virrankoski, Janusz 
Wojciechowski, Andrzej Tomasz Zapałowski

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) Bernadette Bourzai, Zdzisław Zbigniew Podkański, Armando Veneto
A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) 
(178. cikk  (2) bekezdés)
Megjegyzések (egy nyelven állnak 
rendelkezésre)

...


	628351hu.doc

