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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a biomasszára és a bioüzemanyagokra vonatkozó stratégiáról
(2006/2082(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság „A biomasszával kapcsolatos cselekvési terv” című közleményére 
(COM(2005)0628),

– tekintettel a Bizottság „A bioüzemanyagokra vonatkozó uniós stratégia” című 
közleményére (COM(2006)0034),

– tekintettel a belső villamosenergia-piacon a megújuló energiaforrásokból előállított 
villamos energia támogatásáról szóló 2001. szeptember 27-i 2001/77/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvre1, 

– tekintettel a közlekedési ágazatban a bioüzemanyagok, illetve más megújuló 
üzemanyagok használatának előmozdításáról szóló 2003. május 8-i 2003/30/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvre2, 

– tekintettel a megújuló erőforrásokkal történő fűtésről és hűtésről szóló 2006. február 14-i 
állásfoglalására3,

– tekintettel eljárási szabályzata 45. cikkére,
– tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére, valamint a Nemzetközi 

Kereskedelmi Bizottság, a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági 
Bizottság, a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság és a Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Bizottság állásfoglalására (A6-0000/2006),

A. mivel a biomasszát hosszú távon főként energiaforrásként kell felhasználni és az
energetikai felhasználását messzemenőkig, különösen az erdő- és mezőgazdaságban kell 
kimeríteni,

B. mivel a biomassza elsődleges felhasználási lehetőségei az áramellátásban, a hő- és 
üzemanyag-előállításban, valamint a vegyiparban rejlenek,

C. mivel a biomassza az egyetlen széntartalmú megújuló energiaforrás, ezért mind az 
energetikai felhasználást, mind pedig a széntartalmú termékek előállítását figyelemmel 
kell kísérni,

D. mivel a biomassza megnövekedett felhasználása az üvegházgáz-kibocsátás csökkentésével 
hozzájárulhat az energiapolitika három legfontosabb célkitűzéséhez, nevezetesen az 
ellátásbiztonsághoz, versenyképességhez és környezetvédelemmel való 
összeegyeztethetőséghez

E. mivel a biomassza révén csökken a külső energiaforrásoktól való függés, és a vidéki 
területeken újra megnyílnak a gazdasági fejlesztési és foglalkoztatási lehetőségek,

F. mivel ma még a biomassza alkalmazása logisztikai és technikai akadályokba ütközik, 

  
1 HL L 283., 2001.10.27., 33. o.
2 HL L 123., 2003.5.17., 42. o.
3 E napon elfogadott szövegek, P6_TA-PROV(2006)0058.
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amelyek összehasonlítva kisebb és nem centralizáltan előforduló energiatartalomban, az 
alkalmazott anyagok és a tüzelőanyag-összetétel különbözőségében nyilvánulnak meg,

G. mivel a másodgenerációs bioüzemanyagok („Biomass-to-Liquid (BTL)”-üzemanyagok) 
jelentősen nagyobb energetikai felhasználási kapacitást tesznek lehetővé, mint az 
elsőgenerációs bioüzemanyagok (növényi olaj, biodízel, etanol),

H. mivel rendelkezésre áll a másodgenerációs bioüzemanyagok előállításához szükséges 
technológia, és mivel igény van a kiváló minőségű üzemanyagokra, valamint 
rendelkezésre áll az infrastruktúra és a technika,

I. mivel az egész világon – mint például Dél-Afrikában és Trinidadon – gazdaságilag 
lehetőség van a széntartalmú termékek előállításának megkezdésére a szintetikus 
üzemanyagokkal szemben,

J. mivel a egész Európai Unióra kiterjedő fejlesztéspolitika megállapításához integrált 
kezdeményezésre van szükség, ami minden felhasználási mód számára megnyitja a 
versenyt,

K. mivel a biomasszára vonatkozó cselekvési tervnek – a tagállamok szubszidiaritásának 
alapelve szerint – biztosítania kell a szükséges mozgásteret és rugalmasságot annak 
érdekében, hogy saját maga tudja megállapítani saját célkitűzéseit és politikai 
intézkedéseit, illetve a bioenergiahasználat előmozdításának eszközeit,

L. mivel a költséghatékonyság is a bioenergia támogatásának egyik ökológiailag ésszerű 
alaptétele, amely környezetbarát jellegénél fogva gazdaságilag jó teherbírású, hosszú távú 
finanszírozási alapon nyugszik,

M. mivel a belföldi előállítás kérdését és a biomassza importját abból a szempontból kell 
értékelni, hogy támogatni kell az Európai Unió önálló biomassza-ágazatának kialakítását,

N. mivel az Európai Unióban hatályban lévő jogszabályokat a biomassza jobb 
felhasználásának tekintetében kell vizsgálni, 

O. mivel az élelmiszer-előállítás és az energetikai felhasználás között egy kiegyensúlyozott 
középutat kell találni, és mivel a biomassza energetikai célú felhasználása csak egyike a 
számos felhasználási lehetőségeknek,

P. mivel az állati zsiradékokból és növényi olajokból származó termékek vegyi felhasználása 
versenyképes iparág, amelynek létét nem lehet kétségbe vonni,

1. üdvözli a Bizottságnak a biomasszára vonatkozó cselekvési tervről és a bioüzemanyagok 
európai uniós stratégiájáról szóló mindkét közleményét; 

2. osztja a Bizottságnak a biomassza-felhasználás helyzetére és további terjesztésének az 
energiaágazatban lévő akadályaira vonatkozó értékelését;

3. úgy véli, hogy biomassza vonatkozásában egy regionális, nemzeti és európai szinten 
átlátható és nyílt piac létrehozására van szükség, amely integrálható a Világkereskedelmi 
Szervezet rendszerébe; 

4. felhív a technikai, illetve nem technikai jellegű akadályok tagállami és uniós szintű 
felszámolására;

5. abból indul ki, hogy a biomasszára vonatkozó cselekvési terv, és a bioüzemanyagokra 
vonatkozó stratégiáról előterjesztett közlemény megfelelő alapot biztosít a konkrét 
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intézkedésekre;
6. követeli a biomassza villamosenergia-előállítás, közlekedés, fűtés és hűtés területén 

történő költséghatékony és fenntartható felhasználásának megfelelő intézkedések révén 
történő meghonosítását;

7. úgy véli, hogy önkéntes megállapodások alapján meg lehet kezdeni a biomassza 
felhasználásának gyorsabb fejlesztését és hatékonyabb felhasználását;

8. úgy véli, hogy különösen a faalapú biomassza – tekintettel a piac nagyságára és a 
rendelkezésre álló felhasználási lehetőségekre – alkalmas egy európai szinten működő 
piac kiépítésére; ezért támogatja a Bizottságnak azon szándékát, hogy haladéktalanul 
cselekvési tervet dolgoz ki az erdőgazdaságok részére;

9. felhívja a tagállamokat, hogy a biomassza pénzügyi támogatását a nagyobb 
energiahatékonyságtól és a környezet- és ellátásbiztonság szempontjából egyértelmű 
költséghatékony előnyöktől tegyék függővé; 

10. elvárja a tagországoktól a szerkezeti és agrárpolitikai rendelkezésekkel összeegyeztethető, 
a biomassza előállítására irányuló beruházások támogatását;

11. elvárja a tagországoktól, hogy fejlesszenek ki nemzeti cselekvési terveket a biomasszára, 
illetve aktualizálják – az adott esetben már meglévő – megfelelő cselekvési terveket; 

12. felhívja a Bizottságot, hogy a különféle biomasszák tudományos összehasonlításai alapján 
vizsgálja meg a biomassza fenntarthatóságát minden felhasználási területen, illetve 
terjessze elő a közösségi vívmányokkal való összeegyeztethetőség mérlegét, valamint 
2007 végéig nyújtsanak be jelentést mind a Parlamentnek, mind pedig a Tanácsnak;

13. elvárja a Bizottságtól, hogy támogassa a biomassza fűtési, illetve hűtési célú 
költséghatékony és fenntartható felhasználására irányuló javaslatokat, különösen a 
magánháztartásokban; 

14. elvárja, hogy a hulladékra vonatkozó jogi keretrendszer felülvizsgálatával kapcsolatban 
megkönnyítsék a használható hulladék tüzelőanyagként történő felhasználását, amibe 
beletartozik a mezőgazdasági élelmiszer-előállítás melléktermékeinek felhasználása is;

15. felhív a gázhálózatok megnyitására a biogázok eltárolása érdekében;

16. elvárja a közös agrárpolitika keretében a bioenergia előállítására és felhasználására 
vonatkozó közigazgatási eljárások egyszerűsítését és az összes tagállamra történő
kiterjesztését;

17. követeli a teljesnövény-égetés – mint pl.: a gabonafélék – elismerését és támogatását;

18. üdvözli a Bizottság közleményének alapjául szolgáló célkitűzést, a megújuló 
energiaforrások bioüzemanyagként történő felhasználását, és a közlekedésben történő 
alkalmazását ;

19. támogatja a Bizottság azon szándékát, hogy a kutatást és fejlesztést fenntartható módon 
mozdítja elő, különösen a másodgenerációs bioüzemanyagok területén, valamint hogy 
megkönnyíti az ipari technológiába történő átültetést; hivatkozik a hetedik kutatási 
keretprogramra;

20. haladéktalanul szükségesnek tartja a bioüzemanyagokra vonatkozó technikai normák 
rögzítését, valamint az érvényben lévő, a benzin és dízelüzemanyagok minőségéről szóló 
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1998. október 13-i 98/70/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv felülvizsgálatát, a 
bioüzemanyagok benzinhez és dízelüzemanyagokhoz1 történő nagyobb arányú 
elegyítésének megkönnyítése érdekében;

21. felkér különösen a jelenleg hatályos EN 14214-es norma átdolgozására a biomassza 
további formáinak felvétele érdekében;

22. támogatja az iparral közösen a bioüzemanyagok érdekében létrehozandó technológiai-
platform megalapozását;

23. nyomatékosan felhívja a tagállamokat, hogy a már megállapított bioüzemanyagokra 
vonatkozó nemzeti célelőirányzatokat haladéktalanul hajtsák végre;

24. kéri a Bizottságot, hogy vezessen be egy tanúsítási eljárást, amely engedélyezi a 
bioüzemanyagok fenntartható előállítását, illetve amely érvényes mind az Európai Unió
területén előállított, mind pedig az oda importált bioüzemanyagokra;

25. elvár egy, az egész Európai Unió területén érvényes elegyítési kötelezettséget, anélkül 
hogy a bioüzemanyagok alternatív felhasználási lehetőségeit akadályoznák; bízik a 
verseny működőképességében; 

26. a közlekedési ágazatban az alternatív technológiákat részesíti előnyben;

27. úgy véli, hogy bizonyos ágazatokban – mint például a mező- és erdőgazdaság, a hajózás 
és a tömegközlekedés – a bioüzemanyagok használata előmozdítására ésszerű lenne a 
tiszta üzemanyagok hosszabb távú adómentessége; 

28. támogatja a Bizottság azon szándékát, hogy a Világkereskedelmi Szervezettel folytatott 
tárgyalások keretében egyértelmű rendszert hozzanak létre, amely lehetővé tenné egy 
európai bioüzemanyag-ágazat létrehozását;

29. kéri, hogy a bioüzemanyagokat a Világkereskedelmi Szervezet legalább átmenetileg 
sorolja az érzékenyebb termékek közé, hogy ezáltal bizonyos időre ki lehessen vonni őket 
az adócsökkentési szabályok alól;

30. szükségesnek tartja, hogy a Bizottság 2007 végéig nyújtson be a legfontosabb előállító 
országokban a bioüzemanyagok előállítási és exportfeltételeire vonatkozó jelentést;

31. meg van győződve arról, hogy a zöld géntechnológiának jelentősen hozzá kell járulnia az 
energiaintenzívebb és ugyanakkor környezetbarátabb biomassza előállításához; 

32. felhív minden tagállamban arra, hogy megfelelő módon ösztönözzék az energianövények 
termesztését, valamint tegyenek javaslatot az energianövények támogatási rendszerének 
egyszerűsítésére;

33. úgy véli, hogy a biomassza energetikai célú felhasználásához szükséges mezőgazdasági 
területek kialakításához hozzáférést kell biztosítani az Európai Mezőgazdasági Alapok 
pénzösszegeihez is;

34. követeli, hogy az energianövények esetében a támogatási programok által 1,5 millió
hektárban megállapított garantált legnagyobb területet jelentősen emeljék meg, és 
egyetlen növényi kultúrát se lehessen az energianövények támogatási rendszeréből 
kizárni; 

  
1 HL L 350., 1998.12.28., 58. o.
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35. követel egy európai szinten egységes keretrendszert annak érdekében, hogy a biomassza 
energetikai célból történő rendelkezésre bocsátását azokban az országokban is részesítsék 
előnyben, amelyekben a bioenergia még nem játszik semmilyen szerepet;

36. meg van győződve arról, hogy a biomassza fenntartható előállítása és felhasználása 
jelentős előnyöket biztosít a fejlődő országok számára, valamint, hogy támogatni kell a 
harmadik országoknak történő intenzívebb technológiaátadást, illetve a bioenergia-
technológiák uniós exportját;

37. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.
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INDOKOLÁS

Az Európai Bizottság 2006 tavaszán az EU energiapolitikájáról szóló zöld könyvet 
terjesztett elő. Az ebben található fő célok a következők: versenyképesség, 
fenntarthatóság és ellátásbiztonság. 

Ebbe a tágabb összefüggésbe sorolandó a biomassza cselekvési terv és a 
bioüzemanyagokra vonatkozó európai uniós stratégia is. E célok megvalósításának fontos 
részeként kétségtelenül a biomasszát kell megemlíteni. Az EU-ban jelenleg felhasznált 
megújuló energiáknak jelenleg már mintegy a felét biomasszából állítják elő.

A biomassza cselekvési terv révén a biomassza hasznosításának, az áramtermelésnek, a 
hőenergia-termelésnek, a közlekedési ágazatban történő hasznosításnak a támogatására 
irányuló intézkedéseket, valamint a biomassza ellátásra és a biomassza-kutatásra 
vonatkozó intézkedéseket és pénzügyi vonatkozásokat írnak le.

A hatásvizsgálatra ezzel egyidejűleg kerül sor. Ennek eredményeként a külön 
hatásvizsgálatnak és a Parlament véleményeinek megfelelően jönnek létre a Bizottság 
javaslatai.

Az EU az energiaigényének jelenleg 4%-át fedezi biomasszából. Ezt a 2003-as 69 mtoe-
ről1 2010-ig több mint a kétszeresére kell növelni, azaz a Bizottság becslése szerint a 
biomassza felhasználását 2010-ig kb. 150-187 mtoe-ra lehet növelni.

A biomassza felhasználásának támogatása együtt jár a megújuló energiáknak az EU-ban 
2010-ig történő 12%-os felhasználásával, amely a villamos energia ágazatban 21%-os 
részesedésből, a bioüzemanyagok terén pedig 5,75 % -os részesedésből tevődik össze.

  
1 Millió Tonna Olajegyenérték
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A biomassza felhasználásának költségei és hasznai

A megújuló energiák közül a biomassza az egyetlen széntartalmú energiaforrás, és ezért 
különösen fontos a széntartalmú termékek előállítása tekintetében. Ezért mérlegelni kell 
ennek az alternatívának az energetikai felhasználását, amely hozzájárul az európai 
energiaellátás diverzifikációjához, és csökkenteni tudja az importfüggőséget. Ezenkívül az 
üvegházgáz-kibocsátás érezhető csökkentésével is számolni lehet, ha a biomasszát a fűtési 
és hűtési, a közlekedési és a villamosenergia-termelési területen hasznosítják. Ezáltal 
biztos lehetővé válik a munkahelyteremtés is, de ezen hatás becsült értéke 200 000 és 300 
000 munkahely között ingadozik. Különösen a vidéki területek profitálhatnak a nagyobb 
mértékű felhasználásból. Az energiagazdasággal, a kőolajiparral, az autóiparral, a 
mezőgazdasággal, a hulladékgazdálkodókkal, az erdőgazdaságokkal kötendő önkéntes 
megállapodások alapján is van lehetőség a biomassza gyorsabb fejlesztésére és nagyobb 
mértékű felhasználására. A konkrét célkitűzések és a jogszabályi előírások a tapasztalatok 
szerint csak egy hosszú végrehajtási szakasz után gyakorolnak hatást a tagállamokban. 

Biomassza hőenergia termelésére

A biomassza felhasználása lakó- és ipari épületek fűtésére egyszerűen megvalósítható és 
más fűtőanyagokkal összevetve költségkímélő a berendezések és a fűtőanyag beszerzése 
tekintetében egyaránt. Ma már rendelkezésre állnak a fa és a tiszta hulladékok 
szabványosított pelletekké alakítására szolgáló technikák, amelyek biztosítják a 
fogyasztók megfelelő ellátását. A hőenergia-termelésben olyan fejlesztési esélyek 
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rejlenek, amelyek a biomassza piacának növekedésében már ma is megmutatkoznak. A 
Bizottságnak ezért biztosítania kell a kapcsolt energiatermelésről szóló 2004/8/EK 
közösségi jogszabály tagállami végrehajtásának előmozdítását. A biomasszával működő 
háztartási kazánok teljesítményének fokozása együtt jár az energiafelhasználó termékek 
környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények megállapításának kereteiről szóló 
2005/32/EK irányelv kiigazításával.

Biomassza távhő termelésére

Az uniós polgárok milliói kapcsolódnak távfűtési hálózatokhoz. A cél új távhőtermelő 
létesítmények létrehozása. Az Európai Bizottság joggal kéri a tagállamoktól, hogy a 
távhőszolgáltatásokat vegyék fel a csökkentett hozzáadottérték-adó kulccsal rendelkező 
szolgáltatások és termékek jegyzékébe (COM (2003) 397), mint például ahogy a földgázt 
és a villamos áramot csökkentett hozzáadottérték-adó kulccsal adóztatják. Ezenkívül meg 
kell teremteni a biogáznak a gázellátó hálózatokba történő betáplálása lehetőségeit a 
biogáz-létesítmények forgalmazásának és építésének támogatása érdekében.

Biomasszából előállított villamos áram

A biomasszából különböző technológiákkal lehet áramot előállítani. A biomasszát 
kiegészítő tüzelőanyagként hozzá lehet adni szénhez vagy gázhoz. A nagy központi 
erőművek – mint például Dániában vagy Finnországban – ennek során nagyon 
költséghatékonyan működnek. A villamos energia termelése során keletkezett hőenergiát 
azonban a kapcsolt energiatermelésre szolgáló létesítményekben kell hasznosítani. Ezt a 
kettős hozadékot ezért támogatnia kell a tagállamoknak és a Bizottságnak. Alapvetően a 
megújuló energiaforrásokból előállított villamos energia támogatásáról szóló 2001/77/EK 
irányelv biztosít keretet a villamos energia biomasszából történő előállításának.

Bioüzemanyagok

A bioüzemanyagokról szóló 2003/30/EK irányelv valamennyi tagállam számára 
meghatározza, hogy a bioüzemanyagok részesedése 2005-ben 2%, 2010-ben 5,75% 
legyen.

A bioüzemanyagoknak jelenleg mintegy 90%-át belföldi nyersanyagokból állítják elő, 
csak 10%-ot fedeznek importból. A 25 tagállamból álló EU-n belül a 97 millió ha. 
lehetséges termőterületből mindössze 1,8 millió ha.-t használnak a bioüzemanyagok 
termeléséhez szükséges nyersanyagok előállítására (2005). A teljes bioüzemanyag-
felhasználáson belül a biodízel részesedése 70-80%.

Figyelemre méltóak a bioüzemanyagok egyes tagállamokban megvalósuló piacra 
jutásában megmutatkozó nagy különbségek. Ehhez alapvetően hozzá kell fűzni, hogy a 
bioüzemanyagok piaci részesedése 2005-ben az EU mind a 25 tagállamában kevesebb volt 
2%-nál. 

A bioüzemanyagok támogatása érdekében egyes tagállamok élnek az üzemanyagadó-
mentesítés lehetőségével, amit állami támogatásként ellenőriznek. Ezenkívül több 
tagállam kötelezte a kőolajipari vállalatokat, hogy a hagyományos üzemanyagokhoz 
nagyobb arányban keverjenek bioüzemanyagokat. Ez azt mutatja, hogy a tagállamok két 
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mechanizmust használnak a bioüzemanyagokról szóló irányelv végrehajtása érdekében.
1.) adómentesítéseket, 2.) a bioüzemanyagok hagyományos üzemanyagokhoz való 
keverésére irányuló kötelezettséget.

A bioüzemanyagok hagyományos üzemanyagokhoz bizonyos arányban történő keverése 
megoldást jelenthet az adómentesítés nehézségei tekintetében, és ezért az egész EU-ban 
alkalmazni kellene. Alapvetően ki kell jelenteni, hogy a másodgenerációs 
bioüzemanyagokat kell hosszú távon előnyben részesíteni. A bioüzemanyagokra 
vonatkozó technológiai platform iparral közösen történő létrehozása üdvözlendő.

Az import és az export közötti kiegyensúlyozottság

Ma már az egész világpiacon kereskednek bioüzemanyagokkal. Az EU nem tudja 
önmagát ellátni ezen a téren. Azt azonban le kell szögezni, hogy a belföldi termelésnek 
teljes prioritást kell biztosítani.

Különböző megközelítések állnak fenn annak érdekében, hogy 2010-ben elérjük a 
bioüzemanyagok 5,75%-os piaci részesedését.

A következő intézkedéseket lehet meghozni:

1. Az EN 14214 szabvány megváltoztatása annak érdekében, hogy a növényi olajok 
szélesebb skáláját engedjék felhasználni biodízel termelésére;

2. Az importált bioetanol piacra jutásának feltételeit úgy kell kialakítani, hogy lehetővé 
tegyék a saját európai ipar fejlődését;

3. A bioüzemanyagokról szóló irányelv módosítása és a kutatás eredményeihez való 
igazítása;

4. A fejlődő országokat támogatni kell (a WTO keretében, és egy európai 
technológiatranszfer révén).

Ezenkívül felül kell vizsgálni az üzemanyagok minőségére vonatkozó megfelelő 
szabványokat. Továbbá fel kell számolni a technikai akadályokat (az olajvezetékek 
problémái az etanolból és olaj üzemanyagból álló keverékkel).

Hosszú távon figyelembe kell venni, hogy az etanol Európán belül hozzájárulhat a dízel 
iránti kereslet csökkenéséhez. Ez különösen az európai piac hasznára válna, mivel a 
bioetanol termelési kapacitásai összehasonlíthatóan nagyobbak a biodízel termelési 
kapacitásainál. Ezért támogatni kell az etanolnak a dízel iránti kereslet kiegészítése 
céljából történő felhasználását. A dízelmotorokat ennek megfelelően át lehet alakítani 
annak biztosítása érdekében, hogy az ilyen motorokban a 95%-os etanolt fel lehessen 
használni. Ehhez felül kell vizsgálni az EN 14214 szabványt.

Alapvetően végig kellene gondolni, hogy engedélyezhető-e a metanol etanollal történő 
helyettesítése a biodízel gyártása során; a szabvány megfelelő kiigazításával ez lehetséges 
lenne.

A Bizottságnak ki kellene dolgoznia egy tanúsítási eljárást a bioüzemanyagok fenntartható 
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termelésének biztosítása érdekében, függetlenül attól, hogy ezeket a bioüzemanyagokat az 
EU-ban állították elő vagy behozták az EU-ba. Ezenkívül a Bizottságnak 2007 végéig egy 
jelentést kell előterjesztenie, amely a bioüzemanyagoknak a legfontosabb termelő 
országokban fennálló termelési és kiviteli feltételeit elemzi és értékeli.

Közös agrárpolitika (KAP)

A reform révén lehetővé vált az energianövények (non food növények) termelésének 
támogatása. Az ilyen non food növények terén a jövőben még több kutatást kell végezni a 
termőterületek hatékonyabb használatának biztosítása érdekében (géntechnológia). Az 
energianövények fokozottabb termesztése kiegészítő bevételi lehetőségeket biztosíthat a 
mezőgazdasági termelők számára, de nem helyettesíti az élelmiszer- és 
takarmánytermelőket. Regionális és lokális szinten kell eldönteni, hogy milyen 
energianövényeket termeljenek. 

Az Európai Mezőgazdasági Alapot meg kell nyitni a biomassza energetikai 
felhasználásának támogatása tekintetében, és az energianövények támogatására vonatkozó 
szabályok által megállapított garantált legnagyobb területet 1,5 millió hektár fölé kell 
emelni.

Erdőgazdaság

Jelenleg az EU-ban a felnövő fák 35%-át nem használják fel. A Bizottságnak ezért a 
lehető leghamarabb elő kell terjesztenie az erdőgazdaságra vonatkozó cselekvési tervet.

Hulladékok

A hulladékokra vonatkozó keretirányelv felülvizsgálata jelenleg folyik. A 
hulladékhasznosítási technikák és a visszanyerési technikák támogatására sürgősen 
szükség van. Ezenkívül biztosítani kell, hogy a tüzelőanyagként hasznosítható hulladékok 
felhasználását könnyítsék meg. Ez a mezőgazdasági élelmiszertermelés melléktermékeire 
is vonatkozik.

Logisztika

A szállítási lánc, különösen a pelletekkel és a forgáccsal való kereskedelem javítása az 
„intelligens energiák” program támogatása révén már megkezdődött. Itt azonban még sok 
a tennivaló a tagállamokban az EU-ban működő piac tartós megszilárdítása érdekében.

A tagállamoknak az egyes tagállamokra vonatkozó biomassza cselekvési terveket kellene 
előterjeszteniük annak biztosítása érdekében, hogy minden tagállam hozzájáruljon az 
európai energiapolitika céljaihoz, nevezetesen az ellátásbiztonsághoz, a 
versenyképességhez és a fenntarthatósághoz.

Támogatás

A biomassza EU általi pénzügyi támogatására a strukturális alapok és a Kohéziós Alap 
révén kerülhet sor a támogatott régiókban. Integrált megközelítésre van szükség, amely 
optimálisan összehangolja az EU és a tagállamok támogatási lehetőségeit.
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Különösen a kutatás és a fejlesztés támogatását kell biztosítani annak érdekében, hogy a 
biomasszát hosszú távon jobban és hatékonyabban fel lehessen használni tüzelőanyagként, 
villamos energia termelésére, fűtési és hűtési célokra, intelligens energiahálózatokban, a 
non food eljárások tekintetében a biotudományok és a biotechnológia terén, a 
biofinomítókra vonatkozó koncepciókban és a másodgenerációs bioüzemanyagok 
előállításához.

Összegzés

A biomassza Európai Unióban történő felhasználásának támogatása és kialakítása sok 
esélyt rejt magában. Az EU jövőbeni energiaellátásának kérdéseire azonban a biomassza 
nem lehet általános gyógyír.

Az energetikai hasznosítás mellett lehetővé kell tenni az összes többi felhasználási módot.
A biomassza és a bioüzemanyagok nagyobb mértékű felhasználásának nincs kizárólag 
egyetlen módja. Ezért az EU és a tagállamok feladata az, hogy az optimális felhasználást 
hagyják meg a versenynek és ehhez egységes keretfeltételeket teremtsenek.


