
Itt az idő eldönteni: élelmet vagy üzemanyagot?

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

December közepén az Európai Unió Tanácsa ülésén az Ön kormánya és számos EU tagállam dönteni fog 
arról, hogy korlátozzák-e az élelmiszer-alapú bioüzemanyagok felhasználását a közlekedésben. E 
tárgyalások rendkívül fontosak, ugyanis kihatással lesznek az élelmiszerek európai és világpiaci árának 
emelkedésére, a termőföldhöz fűződő jogokra és az erdőpusztítások mértékére világszerte. 

Azért fordulunk Önhöz, hogy Magyarország támogassa, hogy a közlekedésben felhasznált energiatartalom 
legfeljebb 5%-át tehessék ki a bioüzemanyagok az Európai Unió által felülvizsgált célkitűzések szerint. 

Szinte az összes bioüzemanyagot élelmiszernövényekből, mint például búza, szója, olajpálma, repce és 
kukorica állítják elő. Ezek ugyanakkor alapvető élelmiszerforrások bolygónk gyorsan növekvő népessége 
számára, akik közül 800 millióan éheznek. 

Az EU jelenlegi bioüzemanyag célkitűzései nélkül – amelynek a felülvizsgálata épp napjainkban zajlik – 
egyes élelmiszerek, mint például a növényolajok ára a jelenleginél 50 százalékkal alacsonyabb lenne 
Európában 2020-ra és 15%-kal alacsonyabb lenne a világpiaci áruk. [1] A Világbank, az OECD, a 
Kereskedelmi Világszervezet, a Nemzetközi Valutaalap, a FAO és öt további ENSZ szervezet figyelmeztetett 
arra, hogy az élelmiszerek ára „jelentősen magasabb, mint amilyen a bioüzemanyagok termelése nélkül 
lenne”. [2] Ugyanezek a szervezetek szorgalmazták a bioüzemanyagok támogatásának és a 
bioüzemanyagokra vonatkozó célkitűzések megszüntetését, ugyanis azok hatással vannak az 
élelmiszerárak ingadozására.  

A bioüzemanyagok többsége nem teljesíti azon üvegházgáz kibocsátás-csökkentési célokat, amelyek miatt 
támogatják őket. Ezen felül, az EU bioüzemanyag célkitűzéseinek teljesítéséhez további, Írország méretű 
földterületre lenne szükség [3], ami komoly megterhelést jelent természeti környezetünkre, az élővilágra és a 
helyi közösségekre. 

A munkánkat támogató állampolgárok tisztában vannak azzal, hogy az európai bioüzemanyag célkitűzések 
szerepet játszanak az éhezés, az ún. földzsákmányolás (land grab) és az éghajlatváltozás fokozódásában, 
miközben a kormányoknak és az adófizetőknek minden évben sok milliárd forintba kerülnek, és egyre 
magasabbra növelik az élelmiszerek fogyasztói árát. Ennek ellenére az Európai Tanács gyengíteni akarja a 
szabályokat, olyan módon, hogy ne szabjanak korlátot a káros bioüzemanyagok felhasználására illetve ne 
kelljen teljes mértékben figyelembe venni az éghajlatra gyakorolt hatásukat. 

Arra kérjük fel a kormányt, hogy sürgősen lépjen fel az EU kudarcot vallott bioüzemanyag politikájának 
kijavítása érdekében azzal, hogy szilárdan és nyilvánosan támogatja az élelmiszereinkkel versenyző 
bioüzemanyagok térnyerésének azonnali leállítását, valamint a bioüzemanyagok éghajlatra gyakorolt 
tényleges hatásának teljes mértékű beszámítását, továbbá a bioüzemanyagok támogatásának 
felszámolását. Arra kérjük Önt, hogy hazánk játsszon vezető szerepet a tárgyalások során, és támogassa a 
javasolt 5%-os, vagy még alacsonyabb felső határt, hogy megállíthassuk az élelmiszerek üzemanyag célú 
felhasználásának további növekedését. 
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