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JAVASLATOK

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

1. megállapítja, hogy az Európai Unió jelentős lemaradással bír a bioüzemanyagok
használata és gyártása terén, amelyek a nemzetközi kereskedelem döntő fontosságú 
tényezői;

2. hangsúlyozza azt a döntő jelentőségű hozzájárulást, amelyet a biomassza fenntartható 
alkalmazásainak előmozdítására irányuló stratégia tehet az üvegházhatású gázok 
kibocsátásának csökkentése, az új lehetőségeknek a mezőgazdasági termékek ipari 
feldolgozása és különösen a bioüzemanyagok második generációja révén történő 
kifejlesztése, az EU energetikai függőségének csökkentése, valamint a növekedés és 
foglalkoztatás mind az EU-ban, mind pedig a világ más régióiban, különösen a fejlődő 
országokban történő ösztönzése érdekében;

3. úgy véli, hogy e célkitűzések elérése érdekében az európai bioüzemanyag-ipar 
megteremtésére irányuló politikát kell kialakítani, és e termékek használatát fokozni 
kell az EU-ban; hangsúlyozza ugyanakkor a maradandó környezeti károk kockázatát, 
amelyet a bioüzemanyagok átgondolatlan, ellenőrizetlen és intenzív termelése, 
gyártása és behozatala okozhat;

4. megállapítja, hogy az importált bioetanol az éghajlatváltozás szempontjából jó 
lehetőség;

5. megállapítja, hogy a bioüzemanyagokkal ma már a világpiacon kereskednek, és az 
Európai Unió még nem képes saját szükségleteit fedezni ezen a téren; mindazonáltal 
úgy véli, hogy abszolút prioritást kell biztosítani az Unión belüli gyártás
elősegítésének;

6. hangsúlyozza, hogy egy erős és dinamikus európai bioüzemanyag-ipar 
kifejlesztéséhez szükséges feltételek között lényegesnek tűnik a megfelelő és koherens 
kereskedelmi és vámkeret felállítása, valamint az EU-ban gyártott bioüzemanyag-
termékek versenyképességét garantáló adózás;

7. úgy véli, hogy a bioetanol EU-ba történő importjára egy adott időszakra meg kell 
határozni egy elfogadható beáramlási rátát, amely összeegyeztethető a belső 
fogyasztás méltányos részét kielégítő és a fenntartható fejlődést különösen az 
energetikai ágazatban előmozdító európai stratégiának megfelelő közösségi termelés 
fokozatos fejlesztésével, valamint hogy a kereskedelmi és vámpolitikának 
összeegyeztethetőnek kell lennie ennek a rátának a betartásával, figyelembe véve a 
fejlesztési politika szükségszerűségeit;

8. megállapítja, hogy a bioetanol előállítási költségei az EU-ban a dolgok jelenlegi állása 
szerint magasabbak, mint több más nagy előállító országban, többek között
Brazíliában és az Egyesült Államokban; rámutat ugyanakkor arra, hogy ezen országok 
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versenyképessége a hosszú évekkel ezelőtt létrehozott jelentős támogatási programok 
és állami támogatások eredménye; rámutat arra is, hogy e versenyképesség például 
Brazília esetében mind szociális, mind pedig környezetvédelmi szempontból vitatható 
gyakorlatokon is alapul;

9. úgy véli, hogy a bioetanol keresletének az EU-ban történő előmozdítása érdekében 
hozott intézkedések, amelyek bizonyos esetekben állami források felhasználását vagy 
költségvetési terhek viselését vonják maguk után a Közösség és a tagállamok számára, 
nem szolgálhatnak kizárólag az importált termékek javára;

10. szükségesnek tartja annak megfontolását, hogy a bioetanolt „érzékeny termékként” 
kell-e kezelni a mezőgazdasági piacra jutásról szóló WTO-tárgyalások keretében, és 
azt, hogy amennyiben helyesnek ítélik, ne alkalmazzák rá a tervezett vámcsökkentési 
formulákat;

11. kéri a Bizottságot, hogy határozottan utasítson vissza minden javaslatot, amelynek 
célja – a WTO-ban a kereskedelemről és a környezetvédelemről szóló tárgyalások 
keretében – a bioetanol felvétele azon „környezetvédelmi termékek” listájára, amelyek 
esetében a vámok eltörlése vagy csökkentése várható;

12. megállapítja, hogy egyes fejlődő országok világszinten kiváló adottságokkal 
rendelkeznek a bioüzemanyag gyártása és értékesítése terén, azonban ezzel 
párhuzamosan el kell végezni az üzemanyagok minőségének bizonyos fokú 
szabványosítását; megjegyzi, hogy fel kell számolni a technikai jellegű vagy egyéb
kereskedelmi akadályokat is a tényleges világméretű piac kialakítása céljából;

13. felhívja a Bizottságot, hogy körültekintően tárgyaljon az EU által a Mercosur-
térséggel folytatott régióközi tárgyalások során a Mercosur-beli partnereink által 
benyújtott, a bioetanol közösségi piacára való kedvezményes bejutás iránti 
kérelmekről; úgy véli, elengedhetetlen, hogy a nemzetközi szintű energetikai piacra 
vonatkozó valamennyi kérdést olyan multilaterális fórumokon tárgyalják, mint a 
WTO, a lehető legnagyobb átláthatóság biztosítása céljából, valamint azért, hogy az 
Unió közös érdeke döntő jelentőségű legyen, a jövőbeni közös energiapolitikának 
megfelelően;

14. úgy véli, hogy az általános preferenciarendszer (GSP) és a kiegészítő általános 
preferenciarendszer (GSP+) alkalmazásának a legsérülékenyebb országok gazdasági 
fejlődésének célkitűzését kell követnie, valamint a bioetanol előállítása terén eleget 
kell tennie egy jövőbeli közös energiapolitikának, és felkéri a Bizottságot, hogy 
szükség esetén alkalmazza a megfelelő fokozatossági mechanizmusokat a tarifális 
preferenciák általános rendszerének alkalmazásáról szóló, 2005. június 27-i 
980/2005/EK tanácsi rendeletben meghatározott kritériumok alapján1;

15. támogatja a Bizottságnak a bioüzemanyagok iparának azon fejlődő országokban és 
régiókban való támogatása terén kifejtett erőfeszítéseit, amelyek e területen 
potenciállal rendelkeznek, és ahol a helyi előállítás tartósan hozzájárul a szegénység 
csökkentéséhez; mindamellett úgy ítéli meg, hogy e politikának kiegyensúlyozottnak 

  
1 HL L 169., 2005.6.30., 1. o. 
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kell lennie, és ezen erőfeszítéseknek elsősorban az adott országok saját 
energiaszükségletének kielégítését kellene célul kitűzniük az exportkapacitásuk
kizárólagos fejlesztése helyett;

16. úgy ítéli meg, hogy az Európai Uniónak valamennyi partnerségi, szabadkereskedelmi 
és preferenciális megállapodásban nagyobb hangsúlyt kellene helyeznie a 
bioüzemanyagok nyitott piacának kialakítására; meggyőződése, hogy az átlátható, 
integrált és nyitott nemzeti, európai és nemzetközi piacok biztosítani fogják az ágazat 
hosszú távú és fenntartható fejlődését; felhívja a Bizottságot, hogy ezek alapján 
értékelje az e területen kötött valamennyi preferenciális megállapodást;

17. szorgalmazza, hogy fordítsanak nagyobb figyelmet a bioüzemanyagok piacainak 
összehangolására és integrációjára az Európai Unióban és a szomszédos európai 
országokban, különösen az egyedi partnerségi megállapodások keretében;

18. felkéri a Bizottságot, hogy vizsgálja meg alaposan a bioetanolra és a bioetanol alapú 
termékekre vonatkozó külön vámtarifaszám vagy vámtarifa alszám meghatározásának 
lehetőségét a Kombinált Nómenklatúra mezőgazdasági fejezete keretében, az import 
valódi statisztikáinak megértése és a megfelelő vámbesorolás alkalmazásának 
biztosítása érdekében;

19. bátorítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy különleges éberségről tegyenek 
tanúbizonyságot a csalási kísérletek vagy a bioetanolra alkalmazandó vámok 
megkerülése tekintetében, ügyelve a származási és tarifális besorolási szabályokra és 
megelőzve bizonyos felfüggesztő vámeljárásokkal való visszaélést;

20. hangsúlyozza, hogy a közösségi ipar önmaga védelme érdekében az import okozta
tisztességtelen vagy túlzott versennyel szemben szükség esetén kereskedelmi 
védőeszközökhöz folyamodhat (antidömping, szubvencióellenes eljárások és 
védintézkedések); hangsúlyozza, hogy egy olyan születőfélben lévő iparágra, mint a 
bioetanol-ipar, a „jelentős késedelem egy ipar létrehozásában” fogalom különösen 
vonatkozik az ilyen eljárások keretében készített kárelemzés során;

21. felkéri a Bizottságot, hogy 2007. április 1-jéig nyújtson be jelentést a bioetanol 
előállításának és exportálásának feltételeiről a főbb előállító harmadik országokban 
annak érdekében, hogy a Parlament értékelni tudja a közösségi termelés és az ezen 
országokból érkező import közötti verseny tisztességességét; kéri, hogy ez a jelentés 
foglalkozzon a támogatási programokkal, az egyéb politikai beavatkozások típusaival, 
valamint ezen ipar működésének társadalmi és környezetvédelmi aspektusaival;

22. felkéri a Bizottságot, hogy – különösen a „környezet és a biztonság globális 
felügyeletének” (GMES) európai programja révén – hozzon létre egy tanúsítási 
rendszert az EU-ban használt bioüzemanyagokra annak biztosítása érdekében, hogy a 
gyártásuk összhangban legyen a hatályos környezetvédelmi előírásokkal, és hogy ez a 
gyártás ne gyakoroljon káros hatást a környezetre;

23. felhívja a Bizottságot, hogy fejlesszen ki egy tanúsítási eljárást a bioüzemanyagok 
fenntartható gyártásának engedélyezésére, függetlenül attól, hogy az Európai Unióban 
gyártották vagy importálták őket;
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24. hangsúlyozza az EU világszinten játszott vezető szerepét a környezetvédelmi és 
szociális előírások bevezetése terén, valamint ösztönzi a Bizottságot, hogy mozdítsa 
elő ezen előírások alkalmazását a harmadik országokkal folytatott kereskedelemben 
annak érdekében, hogy ezekben az országokban – amennyire lehetséges – növeljék a 
bioüzemanyagok előállításának fenntarthatóságát és racionalizálják az előállítási 
költségeket;

25. úgy ítéli meg, hogy a Bizottságnak különös figyelmet kellene fordítania a logisztikai 
dimenzióra, többek között a világszintű logisztikára és a biztonságra; azon a 
véleményen van, hogy ezt figyelembe kell venni az Európai Unió által végzett  
fenntarthatósági hatásvizsgálatok keretében; felhívja a Bizottságot, hogy megfelelő 
időn belül készítsen értékelést;

26. felhívja a Bizottságot, hogy tisztázza az állami támogatások rendszerét, és mozdítsa 
elő az adómentességeket a bioüzemanyagok EU-n belüli fejlesztésének támogatása 
céljából;

27. üdvözli a Bizottság azon kezdeményezését, amely az intervenciós gabonatartalékokból 
történő bioenergia-előállítás jelenlegi felhasználására helyezi a hangsúlyt; felhívja a 
figyelmet arra a tényre, hogy az exportra szánt intervenciós gabonamennyiségek 
csökkenhetnek, és hogy az EU így könnyebben betarthatja a WTO-ban vállalt 
kötelezettségeit; ezért kéri a Bizottságot, hogy ezek javára fejlesszen ki megfelelő 
ösztönzőket annak érdekében, hogy e célra a lehető legnagyobb intervenciós 
gabonamennyiséget használják fel;

28. úgy véli, hogy az Európai Mezőgazdasági Alap tevékenységeit ki kell terjeszteni a 
biomassza energetikai célú felhasználásának előmozdítására, valamint 1,5 millió 
hektár fölé kell emelni a támogatási rendszerekben az ilyen termelésre garantált 
legnagyobb területet;

29. megítélése szerint az Európai Unióban kiemelten kell kezelni a nem élelmiszercélú 
kultúrák területén folytatott kutatási tevékenységeket a megművelt területek hatékony 
és gazdaságos hasznosításának biztosítása céljából;

30. megítélése szerint a Bizottságnak felül kellene vizsgálnia az összes cselekvési tervet és 
irányelvet a bioenergia és a bioüzemanyagok ésszerű termelésének és felhasználásának 
engedélyezése céljából, és a felülvizsgálatnak elsősorban a növénytermesztés, az 
erdészet és a hulladékgazdálkodás területeit kellene érintenie;

31. úgy ítéli meg, hogy a bioüzemanyagok előállításának szükségességét  csak az 
élelmiszertermelés és az energetikai alkalmazások egészséges és realista keverékének 
részeként lehet felfogni; ez különösen az élelmiszergyártás jövőbeli világszintű 
szűkössége tekintetében lényeges; felhívja a Bizottságot, hogy e kérdést nemzetközi 
szinten bocsássa vitára;
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