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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: 

A. mivel a becslések szerint 2010 és 2020 között megháromszorozódik majd a 

biomasszaimport, ennek ellenére az EU elsősorban hazai alapanyagokkal fogja kielégíteni 

a szilárd biomassza iránti keresletét a bioenergia-termelés céljából; mivel a bioenergia 

ágazatában fel kell számolni a kétsebességes Európát, és a bioenergia-ágazat fejlesztése 

során tiszteletben kell tartani a közelség elvét az ágazat gazdasági életképessége 

fenntartásának és kiegyensúlyozott regionális fejlődésének biztosítása érdekében, ahol a 

helyi lakosság kezében marad az ellenőrzés; mivel a megújuló erőforrások lépcsőzetes 

felhasználása olyan alapelv, melynek törvényi szabályozása beavatkozást jelenthet a 

tulajdonjogba és akadályozhatja az innovációt, különösen a kkv-k esetében; mivel az 

utóbbi évtizedben az Európai Unióban az erdőterület 2%-kal növekedett, továbbá mivel az 

Európai Unióban az erdők természetes növekedésének évente csupán 60–70 %-át 

takarítják be; mivel a mezőgazdasági eredetű megújuló energiaforrások lehetővé teszik, 

hogy az EU – amely energiaszükségletének több mint 50 %-át importból fedezi mintegy 

400 milliárd euró értékben, aminek következtében a világ legnagyobb energiaimportőre – 

csökkentse energiafüggőségét; 

B. mivel az uniós piacon felhasznált bioetanol 79%-a az EU-ban termelt alapanyagból 

származik; mivel célszerű erőfeszítéseket tenni ennek az aránynak a fenntartására vagy 

növelésére; mivel más nyersanyagok nemcsak megújuló energiaforrásként használhatók 

fel, hanem például magas fehérjetartalmú takarmányként is, aminek szerepe lehet az EU 

géntechnológiával módosított importált fehérjéktől való függőségének csökkentésében; 

C. mivel a mezőgazdasági ágazatban fenntartható módon előállított megújuló bioenergia 

jelentős mértékben hozzájárul ahhoz, hogy az EU olyan kulcsfontosságú célokat érjen el, 

mint például az éghajlatváltozás hatásainak enyhítését, az EU energiaimporttól való 

függőségének csökkentését, munkahelyek létrehozását vagy az ágazat 

jövedelmezőségének fokozását; mivel fontos korszerűsíteni a mezőgazdasági termelést 

Európában, hogy csökkenteni lehessen a mezőgazdaság által a környezetre gyakorolt 

negatív hatást, és hozzá lehessen járulni a megújuló energiaforrások nagyobb mértékű 

felhasználásához; 

1. hangsúlyozza, hogy elő kell segíteni és ösztönözni kell a decentralizált 

energiarendszereket többek között a mezőgazdasági és erdészeti üzemekben helyben 

rendelkezésre álló alternatívenergia-forrásokon, köztük adott esetben a mezőgazdasági 

hulladékon alapuló energiatermelés fejlesztését, mivel ezek jelentős pozitív hatást 

fejthetnek ki a zöld munkahelyek létrejöttére, az éghajlatváltozás elleni küzdelemre és a 

vidéki területek fenntartható jövedelemforrásainak alakulására, és jelentős mértékben 

hozzájárulhatnak e térségek gazdasági és társadalmi fejlődéséhez; úgy véli, hogy ez 

pozitív hatást gyakorolhat a vidéki területek demográfiájára, és megfelelő irányítás mellett 

hozzájárulhat a táj megőrzéséhez, ami különösen előnyös lehet az EU azon területein, ahol 

különösen nehezek a művelési körülmények, és ahol a mezőgazdasági üzemek jövedelme 

a legalacsonyabb; szorgalmazza a bevált gyakorlatok intenzív cseréjét a fenntartható 

megújuló energiával kapcsolatos megoldások népszerűsítése érdekében, ideértve az 
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adózási ösztönzőket, a technológiai lehetőségeket és a vidéki közösségekben a 

nyilvánosság tájékoztatását, valamint a helyi és regionális hatóságok számára a megfelelő 

támogatási rendszerek megtervezésében és bevezetésében nyújtott segítséget; javasolja a 

Horizont 2020 kutatási és innovációs keretprogram hatékony felhasználását a 

mezőgazdasági ágazatban a megújuló forrásokból történő energiatermelés fokozása 

érdekében; emlékeztet arra, hogy a bioenergia fontos szerepet játszhat az Unió 

szénfelhasználásának megszüntetésében; ezért felhívja a Bizottságot annak elismerésére, 

hogy a bioenergiából származó hozzájárulás veszélyeztetése nem megengedhető; 

megjegyzi, hogy a bioenergia-termelési ágazatban az innováció hatékonyabbá teszi a 

biomassza felhasználását és hosszú távon csökkenti a termelési költségeket; emlékeztet 

arra, hogy a gazdasági tényezőnek lényeges szerepe van a gazdálkodók bioenergiába 

történő beruházásai tekintetében; 

2. hangsúlyozza, hogy sokféle megújuló erőforrás létezik, különösképpen elismeri, hogy az 

erdei biomassza energetikai értéke hozzájárul a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó 

éghajlat- és energiapolitikai keret megújuló energiával kapcsolatos céljainak 

teljesüléséhez, valamint új üzleti lehetőségek megteremtéséhez; hangsúlyozza, hogy a 

hulladék energetikai potenciálját nem használják ki teljes mértékben; rámutat arra, hogy a 

tagállamok kiindulási pontjai az erdei biomassza energiacélokra történő felhasználásának 

lehetőségeit illetően eltérőek, aminek szintén tükröződnie kell az uniós politikákban; 

felkéri a Bizottságot, hogy hozzon létre rendszert az erdők mint szén-dioxid-megkötők 

hozzájárulásának értékelésére, és ezáltal járuljon hozzá a megújuló energiák ágazatának 

fejlődéséhez; felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy hozzanak létre modelleket 

az erdők szénelszámolása céljára annak érdekében, hogy megoldást lehessen találni az 

erdészeti szakpolitikával, az erdőgazdálkodás kapcsán meglévő választási lehetőségekkel, 

az erdők szénkészletre gyakorolt hatásával, az erdők és fatermékek általi szénmegkötéssel 

kapcsolatos kérdésekre annak biztosítása érdekében, hogy megfelelő figyelembe veszik a 

bioenergia-nyersanyagok teljes szénlábnyomát; ösztönzi a tagállamokat és a Bizottságot, 

hogy számolják fel az intelligens villamosáram-elosztó rendszerek fejlődését akadályozó 

tényezőket, hangsúlyozza az új induló vállalkozások olyan intelligens hálózatok 

bevezetése révén történő támogatásának fontosságát, amelyek lehetővé teszik a 

mezőgazdasági eredetű megújuló energiában rejlő lehetőségek teljes mértékű 

kihasználását, továbbá olyan speciális eszközök kidolgozása révén, amelyekkel 

ösztönözhető a mezőgazdasági termelők és a vidéki szövetkezetek piacra lépése; úgy véli, 

hogy jelentős mértékben hozzájárulna az őshonos erdők fenntartásához, ha az erdőkből 

származó fák iránti igény csökkentése céljából fokoznák a rövid rotációs idejű sarjerdők 

és az ipari célú faültetvények telepítését; 

3. úgy véli, hogy a megújuló energiaforrások előmozdítása az EU-ban nem állíthat 

szükségtelen akadályokat más olyan energiaforrások alkalmazása elé, amelyek javíthatják 

az energiahatékonyságot az Unióban, mint amilyen a tőzeg is; 

4. hangsúlyozza az EU és a tagállamok kutatási keretprogramjainak nyújtott támogatás 

fontosságát a mezőgazdaságban a megújuló energiaforrások, különösen pedig a minőségi 

és második generációs bioüzemanyagok, a biomassza, a szerves mezőgazdasági 

melléktermékek, valamint a gyorsan növekedő energianövények és egyéb olyan két évet 

meghaladó élettartamú növények fejlesztése terén, amelyek az egynyári 

energianövényeknél nagyobb biomasszahozamot tudnak elérni, illetve nem gyakorolnak 

hatást a földhasználatra; rámutat a decentralizáltan termelt megújuló energia hálózati 
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integrációjával és tárolásával kapcsolatos kutatás jelentőségére, valamint az olyan egyéb 

biomasszák energetikai potenciáljának kiaknázására szolgáló módszereinek fontosságára, 

amelyeket jelenleg nem használnak széles körben energiatermelésre; hangsúlyozza egy 

olyan európai hálózat kialakításának fontosságát, amely hozzá tud járulni a 

mezőgazdasági eredetű bioenergiákkal foglalkozó kutatási létesítmények 

széttagoltságának megszüntetéséhez azáltal, hogy a kutatóknak egész Európában 

hozzáférést biztosít kísérleti létesítményekhez és magas szintű szolgáltatásokhoz; kéri a 

fenntartható bioüzemanyag-termelés ösztönzését, különösen a fenntartható bioüzemanyag-

termelést lehetővé tevő létesítmények fejlesztését,  hogy azok intenzívebben tudják 

hasznosítani a különféle növényeket és mezőgazdasági hulladékokat, feltéve, hogy 

megfelelően figyelembe veszik a bioenergia-nyersanyagok teljes szénlábnyomát; 

5. ösztönzi a tagállamokat és a Bizottságot, hogy mozdítsák elő a fenntartható 

erdőgazdálkodást és ezáltal az erdei biomassza mint az Európai Unió egyik fő megújuló 

nyersanyaga fontosságát az energiacélok elérésében; felhívja a figyelmet az erdei 

biomassza iránti kereslet növekedésére, ami azt jelenti, hogy még jobban meg kell 

erősíteni és elő kell mozdítani a fenntartható erdőgazdálkodást, összhangban az EU 

erdészeti stratégiájával, mivel ez kulcsfontosságú a biológiai sokféleség és az erdők 

ökoszisztéma-funkciója szempontjából, ideértve többek között a légköri szén-dioxid 

megkötését; felhívja a figyelmet arra, hogy szükség van az EU-ban termő és a harmadik 

országokból importált erőforrások kiegyensúlyozott kiaknázásra, szem előtt tartva a 

faanyag nagyon hosszú regenerálódási periódusát; 

6. ösztönzi a tagállamokat és a Bizottságot, hogy mozdítsák elő a fenntartható, erdőre épülő 

biogazdaságot, illetve a fát mint az Európai Unió egyik fő megújuló nyersanyagát; felkéri 

ezért a Bizottságot, hogy irányítson több uniós forrást a rövid rotációs idejű sarjerdők és 

az ipari célú faültetvények EU-ban történő telepítésének elősegítésére; 

7. sürgeti a tagállamokat, hogy számolják fel a szükségtelen akadályokat és fejlesszék 

tovább a meglévő közigazgatási eljárásokat a bioenergiát hasznosító létesítmények 

fejlesztésébe és építésébe irányuló beruházások ösztönzése érdekében, valamint ezáltal 

járuljanak hozzá a „zöld vállalkozói tevékenység” fejlődéséhez és a „zöld munkahelyek” 

létrehozásához a vidéki területeken; 

8. emlékeztet a helyi megújulóenergia-szövetkezetek előmozdításának és támogatásának 

fontosságára, tekintettel arra, hogy ezek képesek hatékonyan kezelni a megújuló 

forrásokat, a városi és vidéki területeken egyaránt, annak érdekében, hogy fokozódjon a 

megújuló energia közvélemény és közhivatalok általi támogatása; felszólítja a 

tagállamokat annak biztosítására, hogy a megújuló energiára és különösen azok 

támogatási rendszereire vonatkozó szabályozási keretük ne vezessen szükségtelen 

torzulásokhoz az energiatermelés és az Unió versenyképessége tekintetében; felhívja a 

Bizottságot, hogy készítsen és mutasson be tanulmányt arról, hogy a jelenlegi 

támogatások hogyan érintik a beruházási környezetet és a fenntartható energiára való 

átállást az EU vidéki térségeiben; szorgalmazza, hogy a körforgásos gazdaság 

elképzeléseivel összhangban dolgozzanak ki energetikai kezdeményezéseket, amelyek 

keretében a mezőgazdasági termelők és a földtulajdonosok számára ösztönzőket nyújtanak 

a mezőgazdasági hulladékot és melléktermékeket hasznosító távfűtési rendszerek 

létrehozására; arra bátorítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy mérlegeljék olyan 

intézkedések meghozatalát, amelyek elősegítik a mezőgazdaságon alapuló 
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megújulóenergia-termelésből származó többlet értékesítését; 

9. hangsúlyozza a közlekedési ágazat fontosságát az EU vidéki térségeiben; megjegyzi, hogy 

a közlekedési ágazat az a szektor, amely a legkevesebb haladást mutatta a megújuló 

energiaforrások felhasználása terén, mivel a megújuló energia aránya 2013-ban csak 5,4 

% volt a 2020-ra kitűzött 10%-os uniós célhoz képest; ezért felhívja a tagállamokat, hogy 

fokozzák erőfeszítéseiket e célok határidőre történő elérése érdekében, mérlegeljék a 

közlekedés és a villamosenergia-piacok közötti kapcsolat megerősítését azáltal, hogy e 

célok elérése érdekében támogatják az elektromos és feltölthető hibrid járműveket; 

10. felszólítja a tagállamokat és a Bizottságot, hogy támogassák „helyi agrárenergetikai 

körzetek”, vagyis a mezőgazdasági eredetű megújuló energia előállítása és értékesítése 

közötti köztes szakaszok csökkentése szempontjából hasznos valamennyi ismeretet egy 

helyen összegyűjtő területi referenciapontok kialakítását, ily módon csökkentve az európai 

fogyasztók által fizetendő árakat és az elosztás terén felmerülő nehézségeket, ugyanakkor 

növelve a mezőgazdasági eredetű bioenergia piacát és az ágazatban foglalkoztatott 

munkavállalók számát; 

11. arra bátorítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy ismerjék el a hőszivattyúk 

mezőgazdaságban és élelmiszer-feldolgozásban való felhasználásának nyereségességét is; 

12. annak elismerésére bátorítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy nem aknázzák ki kellő 

mértékben a tengerből kinyert megújuló energiában rejlő lehetőségeket, valamint annak 

előnyeit, hogy tengeri erőforrásokat hasznosítsák a mezőgazdasági felhasználásra szánt 

biogáztermelésben; 

13. hangsúlyozza, hogy a bioüzemanyag-előállítás nem akadályozhatja az élelmiszer-

termelést, és nem veszélyeztetheti az élelmiszer-biztonságot; úgy véli azonban, hogy az 

olyan növények esetében, mint a búza, a kukorica, a cukorrépa és a napraforgó, a nagyobb 

európai termelést előmozdító kiegyensúlyozott politikák a közvetett földhasználat-

változást figyelembe véve rendelkezhetnének a bioüzemanyag előállításáról is, biztos 

jövedelemforrást biztosítva az európai gazdálkodók számára, beruházásokat és 

munkahelyeket vonzva a vidéki területekre, segítve Európában a magas fehérjetartalmú 

(GMSz-mentes) takarmányok hiányán, csökkentve Európa függőségét a fosszilis 

tüzelőanyagok importjától, és segítve az EU-t abban, hogy elérje ÜHG-kibocsátási céljait, 

miközben minimalizálná a földhasználat változásához és más környezeti tényezőkhöz 

fűződő aggodalmakat; úgy véli, hogy amennyiben túlkínálat van a piacon ezekből a 

mezőgazdasági termékekből, a bioüzemanyagok és a bioetanol előállítása ideiglenes 

felhasználási lehetőséget jelentene, amely fenntartható beszerzési árakat biztosítana, 

megóvná a gazdálkodók bevételeit a válságok idején és piaci stabilitási mechanizmusként 

működne; hangsúlyozza, hogy ösztönözni kell az élelmiszer-termelésre nem használt, 

művelés alatt nem álló mezőgazdasági termőterületek bevonását a bioenergia-termelésbe a 

megújuló energiákkal kapcsolatos nemzeti és európai célkitűzéseknek való megfelelés 

céljából; 

14. úgy véli, hogy az istállótrágya a biogáz értékes forrása lehet a trágyafeldolgozási 

technikák, például a fermentáció alkalmazásával, ugyanakkor kiemeli annak fontosságát 

is, hogy ezt gazdaságilag életképes lehetőséggé kell tenni a gazdák számára;  

15. javasolja egy olyan mechanizmus létrehozását, amely biztosítja a beszerzési árak hosszú 



 

AD\1094909HU.doc 7/8 PE578.551v03-00 

 HU 

távú stabilitását az olyan egyéni gazdálkodók, termelők vagy vállalatok számára, amelyek 

biomasszából előállított energiát szállítanak energiaelosztók részére; 

16. megemlíti annak fontosságát, hogy képesek legyünk úgy összekapcsolni a 

villamosenergia-hálózatokat, hogy a vidéki energiatermelők méltányos áron el tudják adni 

az előállított többlet-megújulóenergiát, ezáltal ösztönözve vagy kötelezve a 

villamosenergia-vállalatokat, hogy először az ilyen villamos energiát vegyék meg. 
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