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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója a bioüzemanyag fogalmára vonatkozó új szabályozást kér, és a 
bioüzemanyag definíciójának meghatározását sürgeti. Állítása szerint eddig nem vették 
számításba a bioüzemanyagok fenntarthatóságát és környezeti hatásait. A bioüzemanyag 
kötelező hozzáadásával kapcsolatban a bioüzemanyag előállításának következményeire, az 
erdőirtásra és a biológiai sokféleség veszélyeztetésére hívja fel a figyelmet. Véleménye 
szerint csak azokat az üzemanyagokat lenne szabad bioüzemanyagnak hívni, amelyek kevésbé 
terhelik meg a környezetet, mint a hagyományos üzemanyagok. A kifejezetten erre a célra 
ültetett erdőkből és a természetes forrásokból származó metánból előállított üzemanyagok a 
véleménye szerint valóban bioüzemanyagok. 

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. március 14. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. szeptember 30.

A petíció benyújtója új szabályozást kér a bioüzemanyagra, állítása szerint ugyanis eddig nem 
vették számításba a bioüzemanyagok fenntarthatóságát és környezeti hatásait. A 
bioüzemanyag elõállításának következményeire, az erdõirtásra és a biológiai sokféleség 
veszélyeztetésére hívja fel a figyelmet. Emellett a bioüzemanyagok fogalmának 
újrameghatározását kéri, szerinte ugyanis a bioüzemanyagokat (azaz a biomasszából készített 
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folyékony üzemanyagokat) csak abban az esetben szabadna bioüzemanyagnak nevezni, ha 
azok teljes biológiai lábnyoma kisebb a hagyományos üzemanyagokénál.

A Bizottságnak a petícióval kapcsolatos észrevételei

Az EU jogszabályai a „bioüzemanyagot” „a biomasszából előállított folyékony vagy gáz 
halmazállapotú, közlekedésben használt üzemanyagként” határozzák meg.   Ez a 
fogalommeghatározás kizárólag az üzemanyag biológiai eredetére utal, és önmagában nem 
hivatott értékítéletet alkotni az érintett üzemanyagok környezeti (vagy egyéb) érdemeiről.  A 
Bizottság nem ért egyet azzal az állásponttal, hogy a bioüzemanyagok természetüknél fogva 
„előnyösebbek” vagy „kiválóbbak” a hagyományos üzemanyagoknál.  Éppen ellenkezőleg, a 
bioüzemanyagok előállítása jelentős hatással lehet a környezetre.  Az EU ezért állapított meg 
bioüzemanyagokra vonatkozó fenntarthatósági kritériumokat a megújuló energiáról és 
üzemanyag-minőségről szóló irányelvekben1.

Ezek a kritériumok a fosszilis tüzelőanyagokhoz képest az üvegházhatású gázkibocsátás 
minimális csökkentésére, a jelentős kötöttszénkészlettel rendelkező földterületek (beleértve a 
folyamatos fakitermeléssel érintett területeket is) megőrzésére, valamint a biológiai 
sokféleség szempontjából jelentős értéket képviselő földterületekre vonatkoznak. A fenti 
irányelvben meghatározott rendelkezések betartására szolgáló bioüzemanyagoknak –
függetlenül attól, hogy a nyersanyagokat az EU területén belül vagy azon kívül termesztették-
e – meg kell felelniük a fenntarthatósági kritériumoknak, annak érdekében, hogy 
hozzájáruljanak ezen irányelvek célkitűzéseihez, illetve hogy a tagállamok bioüzemanyagokra 
vonatkozó támogatási rendszereiben támogathatóak legyenek.  

Emellett a megújuló energiáról szóló irányelv különösen a hulladékból, maradékanyagokból, 
nem élelmezési célú cellulóztartalmú anyagokból és lignocellulóz-tartalmú anyagokból 
előállított bioüzemanyagokat részesíti előnyben azzal, hogy megköveteli, hogy a 
közlekedésben elérendő 10%-os bioüzemanyag-részesedési cél és a tagállamok által a 
megújuló energiával kapcsolatban a gazdasági szereplőkre előírt kötelezettségek teljesítése 
szempontjából kétszeresen számítsák be ezeket a bioüzemanyagokat. 

Emellett a megújuló energiáról szóló irányelv és az üzemanyag-minőségről szóló irányelv 
követelményeinek megfelelően az Európai Bizottság 2010. december 22-én jelentést fogadott 
el a bioüzemanyagokhoz és a folyékony bio-energiahordozókhoz kapcsolódó közvetett 
földhasználatról2. Ez megemlíti többek között a globális üvegházhatású kibocsátott gázokkal 

                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2009. április 23-i 2009/28/EK irányelve a megújuló 
energiaforrásból előállított energia támogatásáról, valamint a 2001/77/EK és a 2003/30/EK 
irányelv módosításáról és azt követő hatályon kívül helyezéséről (EGT-vonatkozású szöveg) 
(HL L 140., 2009.6.5.); az Európai Parlament és a Tanács 2009. április 23-i 2009/30/EK 
irányelve a benzinre, a dízelolajra és a gázolajra vonatkozó követelmények, illetőleg az 
üvegházhatású kibocsátott gázok mennyiségének nyomon követését és mérséklését célzó 
mechanizmus bevezetése tekintetében a 98/70/EK irányelv módosításáról, a belvízi hajókban 
felhasznált tüzelőanyagokra vonatkozó követelmények tekintetében az 1999/32/EK irányelv 
módosításáról, valamint a 93/12/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL. L 140., 
2009.6.5.).
2 COM(2011) 811., amely elérhető az alábbi 
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kapcsolatosan elvégzett elemző munkát, továbbá meghatározza az Európai Bizottság e 
témával kapcsolatos megközelítését. A Bizottság jelenleg véglegesíti a megújuló energiáról és 
az üzemanyag-minőségről szóló irányelv módosítására irányuló lehetséges javaslatának a 
közvetett földhasználattal összefüggő hatásvizsgálatát.

Következtetés

A petíció benyújtója láthatóan nincs tisztában az uniós szinten már hatályban lévő, a 
bioüzemanyagok fenntarthatóságára vonatkozó új jogszabályi keretekről. Ennek egyik oka az 
lehet, hogy e jogszabály tagállamok általi átültetésének határideje 2010. december 5. volt, 
azaz a petíció benyújtása előtti nap, így elképzelhető, hogy a petíció benyújtója számára még 
nem voltak láthatóak az új uniós keret hatásai. A Bizottság nem ért egyet azzal állásponttal, 
hogy a „bioüzemanyag” kifejezést kizárólag azokra az üzemanyagokra alkalmazzák, amelyek 
valamilyen módon jobbak a hagyományos üzemanyag-alternatíváknál.  Ez a megközelítés 
ellentétes volna a hatályos jogszabályokkal és a bevett terminológiával, és a 
fogalommeghatározás szempontjából űrt hagyna maga után.

                                                                                                                                                  
címen:http://ec.europa.eu/energy/renewables/biofuels/land_use_change_en.htm.


