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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója uniós jogszabályokat sürget annak érdekében, hogy ne lehessen többé 
élelmiszert keverni a gépjárművekbe szánt üzemanyagokba (bioetanol stb.), illetve legalább 
kötelező legyen a hozzáadott növényi élelmiszerek százalékban való pontos megadása. 
Jelenleg a „maximális tartalom” felirat használatos. A petíció benyújtójának állítása szerint az 
élelmiszerek üzemanyagokhoz keverése környezeti, gazdasági és etikai szempontból sem 
vállalható. Amellett érvel, hogy azok számára, akik nem kívánnak együttműködni az energia 
élelmiszerből történő előállításában, álljon rendelkezésre legalább egy olyan üzemanyag, 
amely nem tartalmaz élelmiszert. Úgy véli, hogy jobb és hatékonyabb módszerekkel is elő 
lehet állítani üzemanyagot, például napelemek és szélenergia segítségével. A petíció 
benyújtója továbbá tájékoztatást szeretne kapni arról, hogy az EU milyen szakpolitikát folytat 
az élelmiszerárak növekedése következtében kialakuló éhezés és a biológiai sokféleség 
csökkenésének megfékezése érdekében, amely a mezőgazdasági földterületek használatában 
beállt változásokra vezethető vissza.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. június 5. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. augusztus 30.

Az Európai Parlament és a Tanács 2009 áprilisában az EU éghajlat-változási és energetikai 
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csomagjának keretében elfogadott egy, a megújuló energiaforrásokból előállított energia 
használatának támogatásáról szóló irányelvet (megújulóenergia-irányelv), amelynek célja az 
éghajlatváltozás elleni küzdelem, az EU energiabiztonságának fokozása, a technológiai 
fejlődés és az innováció előmozdítása, valamint a foglalkoztatásra és a regionális fejlesztésre 
irányuló lehetőségek biztosítása, különösen a vidéki és az elszigetelt területeken. Az irányelv 
a megújuló energia 2020-ra megvalósítandó 20%-os részarányára vonatkozó átfogó 
célkitűzésén kívül magában foglal egy olyan célkitűzést is, amelynek értelmében 2020-ra a 
közlekedésben használt energia 10%-ának minden tagállamban megújuló energiaforrásokból 
kell származnia. 1

Az irányelv végrehajtása, beleértve a megújuló energia fejlesztését előmozdító támogatási 
rendszerek megtervezése a tagállamok felelőssége. A tagállamok által az irányelv értelmében 
benyújtott, megújuló energiaforrásokra vonatkozó nemzeti cselekvési tervek szerint a 
tagállamok mintegy 8,5%-ban első generációs bioüzemanyagokat, 1%-ban második 
generációs bioüzemanyagokat, valamint szintén 1%-ban megújuló villamos energiát 
szándékoznak használni, ez utóbbinak nagy részét inkább vonatok mint gépjárművek 
esetében. 

Az EU megújulóenergia-irányelve a bioüzemanyag fenntarthatóságára világos szabályozási 
keretet biztosít, amelyet minden uniós tagállamnak be kell tartania. Azonos rendelkezéseket 
foglal magában az EU üzemanyag-minőségről szóló irányelve is, amely egészségügyi és 
környezetvédelmi okokból minimumkövetelményeket állít fel az üzemanyagokra, valamint az 
üzemanyagok teljes életciklusra számított ÜHG-kibocsátásának csökkentését tűzi ki célul2.

A bioüzemanyagok fenntarthatóságának uniós rendszere jelenleg a legátfogóbb és 
legfejlettebb rendszer a világon, és a hazai előállítású, valamint az importált 
bioüzemanyagokra egyaránt vonatkozik. A bioüzemanyagokra vonatkozó uniós 
fenntarthatósági kritériumok előírják, hogy a bioüzemanyagok a fosszilis tüzelőanyagokhoz 
képest az üvegházhatásúgáz-kibocsátás terén minimális mértékű megtakarítást jelentsenek. 
Ezenfelül a bioüzemanyagok előállítására használt földterületekre is korlátozások 
vonatkoznak. Ezek legfőbb célja a biodiverzitás megőrzése és a magas széntartalmú talajok 
védelme. Ezen kritériumok betartását a bioüzemanyagokat használó tagállamok biztosítják. A 
bioüzemanyagok előállításával kapcsolatos környezetvédelmi és szociális kérdésekkel, 
beleértve a környezetvédelmet, az élelmiszerbiztonsági szempontokat, valamint a vízkészlet, a 
földterületek és a talaj használatát, önkéntes bioüzemanyag-hitelesítési rendszerek, illetve 
nyomon követési és jelentéstételi követelmények is foglalkoznak.

A megújulóenergia-irányelv 17. cikk (7) bekezdésének megfelelően a Bizottságnak kétévente 
jelentést kell tennie az Európai Parlament és a Tanács részére arról, hogy milyen hatással van 
a bioüzemanyag iránti fokozott kereslet a szociális fenntarthatóságra a Közösségben és 
harmadik országokban, továbbá milyen hatással van a Közösség bioüzemanyag-politikája a 
megfizethető árú élelmiszerek hozzáférhetőségére, és egyéb, szélesebb értelemben vett 
fejlesztési kérdésekre A Bizottság első kétéves jelentését 2012 vége előtt teszik közzé. A 
jelentés a Bizottság megújuló energiával foglalkozó honlapján lesz elérhető: 
http://ec.europa.eu/energy/renewables/index_en.htm
                                               
1 2009/28/EK irányelv
2 2009/30/EK irányelv
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Az uniós szintű támogatást a nem élelmiszer-jellegű növényekből származó fejlett 
bioüzemanyagok széles körű előállítására szolgáló technológiák, valamint a közlekedési 
ágazatban lévő, (részben) másfajta megújuló energiaforrásokat használó technológiák, − mint 
például elektromos autók és hidrogént vagy biometánt használó autók − fejlesztésének és 
alkalmazásának megkönnyítésére irányuló jogszabályi és pénzügyi ösztönzőkön keresztül 
biztosítják. A Bizottság arra számít, hogy a nem élelmiszer-jellegű növényekből származó 
fejlett bioüzemanyagokat elsőként előállító kereskedelmi üzemek 2020-ra akár 4%-kal is 
hozzá fognak járulni az uniós közlekedés energiaszükségleteihez.1  

A Bizottság komolyan veszi a fogyasztóknak a közlekedési üzemanyagokkal kapcsolatos 
információk minőségére és átláthatóságára vonatkozó aggályait. Az üzemanyag-minőségről 
szóló, fent említett irányelv előírja, hogy a tagállamoknak biztosítaniuk kell a fogyasztók 
megfelelő tájékoztatását a benzin és a biodízel bioüzemanyag-tartalmával kapcsolatban. A 
szubszidiaritás elvét követve azonban az európai uniós jogszabályok jelenleg nem határozzák 
meg részletesen e rendelkezés végrehajtásának menetét. A végrehajtás a tagállamok 
hatáskörébe tartozik. 2012-ben a Bizottság párbeszédet folytatott az érintett felekkel a 
benzinkutak üzemanyag-címkézésének javítása érdekében. 

Következtetés

A Bizottság úgy véli, hogy a bioüzemanyagok pozitívan járulhatnak hozzá az éghajlattal és az 
energiával kapcsolatos, 2020-ra kitűzött uniós célokhoz, amennyiben a fenntarthatósággal 
kapcsolatos összes kérdést megfelelően kezelik. A bioüzemanyagok előállításával kapcsolatos 
környezetvédelmi és szociális kérdésekről uniós jogszabályok rendelkeznek. A fejlett 
üzemanyagok és az alternatív közlekedési üzemanyagok fejlesztésére és alkalmazására 
irányuló támogatást uniós szinten biztosítják. 

Az üzemanyag-minőségről szóló irányelv előírja, hogy a tagállamoknak biztosítaniuk kell a 
fogyasztók megfelelő tájékoztatását a benzin és a biodízel bioüzemanyag-tartalmával 
kapcsolatban. E rendelkezés végrehajtása a tagállamok hatáskörébe tartozik.
Az Unión belül jelenleg nincsenek érvényben a benzinkutaknál elérhető közúti közlekedési 
üzemanyagok címkézésére vonatkozó harmonizált szabványok. 2012-ben a Bizottság 
párbeszédet folytatott az érintett felekkel a benzinkutak üzemanyag-címkézésének javítása 
érdekében. 

A fentiek alapján a Bizottság úgy véli, hogy a petíció benyújtója által felvetett aggodalmakat 
az uniós jogszabályok és politikák megfelelően kezelik.

                                               
1 Közlemény: Megújuló energia: az európai energiapiac egyik meghatározó tényezője 
COM(2012)271 végleges


