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Tárgy: Az AGRI bizottság véleménye a gáz- és hidrogénpiacokról szóló rendeletre és 
irányelvre irányuló bizottsági javaslatokról

Tisztelt Elnök Úr!

2022. február 2-i ülésükön az AGRI bizottság koordinátorai úgy határoztak, hogy levél 
formájában véleményt adnak ki az ITRE bizottságnak mint illetékes bizottságnak a következő 
két bizottsági javaslatról:

 a megújuló gázok, a földgázok és a hidrogén belső piacairól szóló rendeletre irányuló 
bizottsági javaslat (COM/2021/804 - 2021/0424(COD)).,

 a megújuló gázok, a földgázok és a hidrogén belső piacaira vonatkozó közös 
szabályokról szóló irányelvre irányuló bizottsági javaslat (COM/2021/803 - 
2021/0425(COD)).

Összességében az AGRI bizottság pozitívan ítéli meg mindkét bizottsági javaslatot (az 
úgynevezett „gázcsomagot”), mivel ez egy olyan rendkívül szükséges és hatékony keret, amely 
megkönnyíti a megújuló energiának – többek között a fenntartható biogáznak és a biometánnak 
– az elosztó- és átviteli hálózatokhoz való hozzáférését. Ez különösen fontos az ukrajnai orosz 
invázió okozta válságra tekintettel. A tiszta energiára való gyors átállás melletti szóló érvek 
ugyanis erősebbek és egyértelműbbek, mint valaha:

Fontos továbbá, hogy az EU-nak megújuló, alacsony szén-dioxid-kibocsátású és biogázokra 
van szüksége az „Irány az 55%!” intézkedéscsomagban meghatározott éghajlat-politikai célok 
eléréséhez és a kibocsátáscsökkentési nehézségekkel szembenéző ágazatok szén-dioxid-
mentesítéséhez. A szóban forgó gázcsomag kiterjeszti a fogyasztók és a végfelhasználók jogait, 
valamint a belső piacon való részvételt is. Emellett az AGRI bizottság különösen fontosnak 
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tartja a fenntartható biogázt és biometánt már előállító vagy a termelés beindítását tervező, 
hálózaton belüli és kívüli termeléssel foglalkozó gazdálkodók ösztönzését és támogatását.

Az AGRI bizottság hangsúlyozza a más jogszabályokkal való szinergiák szükségességét. 
Biztosítani kell különösen a gázcsomag és a RED II irányelv (a megújuló energiaforrásokból 
előállított energia használatának előmozdításáról szóló, 2018. december 11-i (EU) 2018/2001 
irányelv és annak a RED III. irányelvként történő felülvizsgálata) közötti koherenciát. Az AGRI 
bizottság felkéri továbbá az ITRE bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe 
az alábbi kérdéseket:

 Az ellátás biztonsága:

Tekintettel az EU előtt álló jelenlegi energiaválságra, a Bizottság jelenleg tárgyalt javaslatait a 
közelmúlt eseményeire való tekintettel szükség szerint felül kell vizsgálni. „REPowerEU” 
című, 2002. március 8-i közleményében (COM(2022)108) a Bizottság azt javasolja, hogy 2030-
ra 35 milliárd m³-re növeljék a biometán-termelést, ami a jelenlegi földgáztermelés 10%-ának 
felel meg. Ez több mint kétszerese az „Irány az 55%!” intézkedéscsomagban felvázolt értéknek, 
míg a biometánra vonatkozó célkitűzés az Oroszországból származó jelenlegi uniós gázimport 
több mint 20%-át teszi ki. E cél eléréséhez szoros együttműködésre van szükség a Bizottság, a 
tagállamok és a teljes biometán-értéklánc között. A javasolt irányelvnek és rendeletnek 
figyelembe kell vennie ezt a célt. A Bizottságnak az érdekelt felekkel együtt értékelnie kell, 
hogy szükség van-e további konkrét szabályozási intézkedésekre a cél eléréséhez. Ezért az 
AGRI bizottság felhívja a Bizottságot, hogy készítsen cselekvési tervet a mezőgazdaságból és 
erdészetből származó, alternatív élelmiszer- vagy takarmányfelhasználással nem rendelkező 
mellékáramban vagy hulladék biomasszaforrásokban a biogáz és a biometán előállítása és 
elosztása tekintetében rejlő lehetőségek jobb kihasználása érdekében;

 A biogáz- és biometán-termelés összekapcsolása a mezőgazdasággal:

 a mezőgazdasági alapú biogáz- és biometántermelés fellendítése érdekében az Európai 
Bizottságnak egyértelműbben ki kell emelnie, hogy az milyen szerepet játszhat a 
kitűzött éghajlat-politikai célok elérésében. Ezen túlmenően biztosítania kell, hogy 
amennyiben lehetséges, minden jogalkotási eszköz (RED II, gázcsomag, KAP, a 
kibocsátáskereskedelmi rendszerről szóló irányelv, állami támogatási szabályok stb.) 
támogassa a fenntartható biogáz és biometán fokozott előállítását a mezőgazdasági 
ágazatban, és ismerje el az ebből származó számos előnyt;

 a biogáz- és biometán-termelés diverzifikálhatja a mezőgazdasági termelők jövedelmét, 
további bevételi forrásokat teremthet, és lehetőségeket teremthet a vidéki térségekben a 
fejlesztésre és a beruházásokra;

 az anaerob rothasztókban biogáz és biometán előállítására fel lehet használni a nem 
újrafeldolgozható mezőgazdasági hulladékot (trágya) és az olyan maradékanyagokat, 
amelyeknek nincsen alternatív élelmiszer- vagy takarmányfelhasználási lehetősége. 
Biogáz előállítására való felhasználás esetén az ilyen nyersanyagok hatékonyan 
hozzájárulhatnak az anaerob bomlási folyamatokból származó metánkibocsátás 
csökkentéséhez;

 a fenntartható módon előállított megújuló biogáz és biometán hozzá fog járulni a 
kibocsátások (közlekedés, fűtés, energiatermelés, ipar) és az EU fosszilis 
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tüzelőanyagoktól való függőségének csökkentéséhez;

 a biogáz- és biometán-termelés hatékony tápanyag-újrahasznosítást biztosíthat. Az 
ebből a fermentációs maradékból visszanyert tápanyagokat a mezőgazdaságban vagy 
ipari felhasználás céljából szerves trágyává lehet feldolgozni, ami csökkenti a fosszilis 
trágyáktól való függőséget. Ezt a potenciált a KAP-stratégiai tervekben is figyelembe 
kell venni.

Az AGRI bizottság továbbá az alábbi ajánlásokat kívánja tenni a javasolt gázcsomaggal 
kapcsolatban:

 a biogáz- és biometán-termelés egyértelmű fogalommeghatározására van szükség, a 
földgáztól elkülönítve.

A földgáz jelenlegi fogalommeghatározása magában foglalja mind a biogázt, mind a 
biometánt. Ez problematikus, mivel egyrészt a földgázt, másrészt a biogázt/biometánt 
eltérően állítják elő, és a javasolt rendeletnek és irányelvnek ezt tükröznie kell;

 A bevezetéshez és a költségmegosztáshoz való jog:

biztosítani kell, hogy a mezőgazdasági termelőknek ne kelljen a gázpiacra és a hálózatra 
való belépés valamennyi költségét viselniük. A gázcsomagnak ezért biztosítania kell, 
hogy a biogáz- és biometántermelők könnyen és egyszerűen bevezethessék 
termelésüket a gázhálózatba. Ez megvalósítható a biogáz- és biometántermelők 
„bevezetéshez való jogának” biztosításával, az előírt minőségi és biztonsági vizsgálat 
és elemzés függvényében, valamint a termelők és a hálózatüzemeltetők közötti 
költségmegosztással. A legtöbb biogáz- és biometántermelő kisvállalkozás, ezért az 
összes költség viselése jelentős akadályt jelentene számukra;

 A hálózaton kívüli biogáztermelést is támogatni kell:

a biogáz- és biometántermelés nagy része hálózaton kívüli termelés, főként 
mezőgazdasági területeken. Ezért annak ellenére, hogy a gázcsomag a villamosenergia-
termelés szabályozására összpontosít, fontos figyelembe venni és biztosítani, hogy a 
hálózaton kívüli biogáz- és biometán-termelés ugyanolyan elbánásban részesüljön, mint 
a gázszállító rendszerbe bevezetett biogáz és biometán. Például az irányelvben javasolt 
egyszerűsített engedélyezési eljárásokat a hálózattól független gyártóüzemekre is 
alkalmazni kell. Innovatív gyűjtési rendszereket kidolgozni és azokat általánosan 
érvényesíteni kell;

 a gázellátás ÜHG-intenzitásának 2030-ig uniós szinten történő csökkentésére irányuló 
célkitűzés a megújuló gázok további ösztönzője lenne.

A gázkínálat ÜHG-intenzitásának csökkentésére irányuló célkitűzés elkerülhetetlenül 
növelné a biogáz és a biometán iránti keresletet, mivel ez az egyik leghatékonyabb 
módja a fosszilis alapú gáz használata csökkentésének. Ez a célkitűzés egyértelmű 
jelzés lenne a megújuló és alacsony szén-dioxid-kibocsátású gáztermelés ösztönzésére, 
és jelentősen hozzájárulna a kiszámíthatósághoz és a bizalomhoz a gáz értéklánca és a 
beruházók körében;
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 felszólítja a Bizottságot, hogy végezze el a fenntartható biogáz- és biometántermelési 
potenciál regionális feltérképezését:

ez a feltérképezés segítené a termelés optimalizálását, és alapul szolgálna a 
projektfejlesztéshez és a hálózatmegerősítési igények felméréséhez. A feltérképezésnek 
ki kell terjednie a regionális hatóságokra, az állami energiaügynökségekre, a nemzeti 
biogáz-szövetségekre és a hálózatüzemeltetőkre. Ezen túlmenően a jelenlegi 
körülményekre tekintettel fontos lenne, hogy az EU felvázolja az Oroszországból 
származó energiaimport helyettesítése iránti igényre való reagáláshoz szükséges összes 
eszközt.

Az AGRI bizottság elnökeként szeretném felkérni az ITRE bizottságot, hogy a gázcsomagról 
szóló rendeletre és irányelvre irányuló javaslatról szóló jelentéseiben megfelelően vegye 
figyelembe ezt a véleményt.

Kérem, Elnök Asszony, fogadja megkülönböztetett nagyrabecsülésem.

Norbert Lins 


