
Budapest, 2010. november 10. 

 

A Greenpeace elvárásai a magyar EU elnökség kapcsán 

 

2011 első félévében Magyarország lesz az EU soros elnöke. Ez a félév számos lehetőséget 
kínál arra, hogy Magyarország új lendületet adjon a közös európai ügyeknek. Néhány 
lehetséges pont a beavatkozásra: 

- Magyarország állítja össze az ülések napirendjét. Mi határozzuk meg, hogy milyen 
témák kerülnek a napirendre, mik maradnak le róla, illetve ha valami felkerült, akkor 
hogy a napirenden belül hol szerepel.  

- Az ülések levezetését a magyar elnökség végzi. A tárgyalások, egyeztetések és viták 
felvezetése, moderálása, időtartamuk meghatározása mind-mind lehetőséget ad az 
adott téma befolyásolására. 

- A soros elnök feladata, hogy a tárgyalásokat megelőzően előkészítsen egy 
javaslatot, majd a tárgyalás után egy kompromisszumos olvasattal álljon elő. Ez 
lehetőséget ad a kérdés előmenetelének a befolyásolására is, hiszen mind a 
munkaközi vázlatnak, mind pedig a kompromisszumos anyagnak orientáló ereje van.  

 

A Greenpeace egy nemzetközi civil szervezet, mely Európában 22 tagállamban van jelen. 
Brüsszelben külön EU szakpolitikai irodát működtet, mely 1988-óta foglalkozik uniós 
szakpolitikával és lobbitevékenységgel. Szervezetünk mindig kiemelt figyelmet fordít a soros 
elnökséget vivő országra.   

A brüsszeli iroda és a magyar szakértők közösen dolgozták ki az alábbi dokumentumot, 
amelyben összefoglaljuk, hogy a klímavédelem és energiapolitika, a génmódosított 
szervezetek, a halászat és a cianidos bányászat témaköreiben az EU elnökség alatt milyen 
kérdéseket mozdíthat előre Magyarország. 
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KLÍMAVÉDELEM ÉS ENERGIA 

A bolygónkra leselkedő legjelentősebb veszély korunkban a klímaváltozás. Elsőrendű oka a 

fosszilis energiahordozók (pl. szén és olaj) használata az energiatermelésben. A problémára 

a magas baleseti kockázattal rendelkező atomerőművek sem jelentenek megoldást. A 

Greenpeace célja a Föld klímájának védelme, a hatékony energiafelhasználás és a 

környezetszennyező szén, olaj és atomerőművek kiváltása megújuló energiaforrásokkal. 

 

Zöld munkahelyek és zöld technológiai beruházások 

Az Európai Unió (EU) vállalta – és jogszabályban is rögzítette – hogy 2020-ig 20%-kal 
csökkenti a széndioxid kibocsátást. A nemzetközi klímavédelmi tárgyalások kimenetének 
függvényében ezt az arányt hajlandó 30%-ra növelni. Az Európai Bizottság várhatóan 2011 
első felében megalkotja az ehhez kapcsolódó hatásvizsgálatokat és javaslatokat. A Bizottság 
várhatóan azt is felvázolja, hogy miként képzelhető el Európában 2050-re a 80-95%-os 
kibocsátás-csökkentés. Ezen dokumentumok tükrében vitatja meg, a magyar soros elnökség 
alatt, a Tanács az európai zöld technológiai fejlesztések témakörét. 

Az EU és Magyarország elkötelezett a zöld munkahelyek teremtése iránt.  A 2020-ra 
előirányzott ambiciózus, 30%-os kibocsátás-csökkentési célok húzóerőt jelenthetnek a zöld 
technológiai fejlesztés, a zöld munkahely teremtés és zöld beruházások terén. 

A Tanácsban a klímavédelemről folyó viták várhatóan számos ponton kapcsolódnak majd a 
kelet-közép-európai tagállamok energia-infrastrukturális és energiahatékonysági 
projektjeinek finanszírozásához az EU költségvetés felülvizsgálatának keretein belül. A kelet-
közép-európai tagállamoknak - közöttük Magyarországnak is - várhatóan nagy lehetőségei 
adódnak az épületfelújítás, az energiahatékonyság és az energiainfrastruktúra fejlesztése 
terén. Az EU költségvetés felülvizsgálata során, az európai vezetőknek biztosítaniuk kell 
megfelelő összegek elkülönítését a kelet-közép-európai energiaszektor modernizálására, az 
energiainfrastruktúra fejlesztésére és az energiahatékony technológiák elterjesztésére. 

 

A Greenpeace felszólítja Magyarországot, mint az EU soros elnökét, hogy: 

- szorgalmazzon konstruktív vitákat az EU tagállamok között a zöld munkahelyek és 
zöld beruházások kulcsfontosságú témájában; 

- tekintse át a tagállamok és az Európai Bizottság segítségével, hogy milyen 
lehetőségek vannak a kelet-közép-európai tagállamok számára további anyagi 
kereteket felszabadítására, az energiarendszer modernizálására, az 
energiainfrastruktúra fejlesztésére és az energiahatékony-technológiák 
elterjesztésére; 

- vállaljon vezető szerepet a klímavédelemben a Visegrádi országok (Lengyelország, 
Szlovákia, Csehország és Magyarország) körében.  
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Megújuló energia, energiahatékonyság 

Az Európai Bizottság 2010. novemberben hozza nyilvánosságra az energia infrastruktúráról 
szóló csomagját, amely magában foglal, többek között egy Közleményt1 az energia 
infrastruktúra fejlesztésének szükségességéről és koordinációjáról, egy Közleményt az 
intelligens áramhálózatokról (smart grid) és egy Közleményt az északi-tengeri hálózatról. 
2011. folyamán ezt a csomagot várhatóan további konkrét javaslatok követik majd az 
infrastrukturális fejlesztések támogatásáról és koordinációjáról. 

A Tanácsnak a magyar EU elnökség alatt kell megvitatnia a Bizottság 
energiainfrastruktúráról szóló csomagját és a lehetséges további szabályozási lépéseket; 
emellett tárgyalniuk kell a hálózati infrastruktúrák finanszírozásáról szóló Bizottsági 
javaslatról is. 

A Bizottság 2011. során várhatóan bemutatja a 2011-2020-as Európai Energiastratégiát, 
valamint az energiaszektor 2050-re szóló vízióját is. Mindkettő maga után vonhat 
jogszabálytervezeteket is. A soros elnökség folyamán a Tanácsnak mindezeket meg kell 
vitatnia és javaslatot kell tennie a lehetséges további lépésekre. 

A Tanács vitái általában az után esedékesek, hogy a Bizottság közzétette a javaslatait. 
Azonban a Tanács elnöke, Herman Van Rompuy, 2011. februárra egy soronkívüli energia 
csúcsot tűzött ki. Ezen az ülésen a tagállamok állam- és kormányfői már előre 
megtárgyalhatják és általános irányokat tűzhetnek ki a napirenden szereplő témákban, 
főként energia infrastruktúra és energiahatékonyság terén, valamint az energiát érintő 
külpolitikai kérdésekben. Ezeket a tárgyalásokat a Közlekedési, Távközlési és Energiaügyi 
Tanács (TTE) ülésein Magyar vezetéssel fogják folytatni. 

 

A Greenpeace felszólítja Magyarországot, mint az EU soros elnökét, hogy: 

- helyezze a megújuló energiákat és az energia megtakarítási lehetőségeket a 2011-
2020-as európai energiastratégia középpontjába és támogassa az intelligens (smart 

grid) és összekapcsolt (super grid) hálózatok fejlesztését, amelyek a leginkább 
alkalmasak a megújuló energiaforrások befogadására; 

- vállaljon vezető szerepet az energiahatékonyságot segítő intézkedések és a jogilag 
kötelező erejű energia megtakarítási célok elérésében; 

- tűzze ki célul, hogy a Tanács az EU hosszú távú céljaként fogadja el, hogy 2050-re 
kizárólag megújuló forrásokból származzon Európában az energia. 

 

Radioaktív hulladék 

Radioaktív hulladék a nukleáris üzemanyag-ciklus minden lépésénél termelődik, az uránérc 
bányászattól és dúsítástól, a reaktor működésén keresztül, a kiégett fűtőelemek 

                                                
1 Közlemény (Commission communication): az Európai Bizottság jogalkotási javaslata 
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újradúsításáig. Ennek a radioaktív hulladéknak túlnyomó része több százezer évig veszélyes 
marad, így ez a hulladék egy generációról-generációra szálló pusztító örökség.  

A Magyar elnökség alatt a Tanács napirendjén szerepel a Nukleáris Hulladékokról szóló 
Euroatom Irányelv vitája és akár annak elfogadása is. Ebben a kérdéskörben született 
jogszabályt igen körültekintően, független tudományos kutatásokra alapozva kell meghozni. 

 

A Greenpeace felszólítja Magyarországot, mint az EU soros elnökét, hogy: 

- kezdeményezze, hogy a radioaktív hulladékokat az EU nyilvánítsa speciális kezelést 
igénylő veszélyes hulladékká, és ennek jegyében támogassa a hulladék 
termelődésének megelőzését és más alternatívák keresését. 

 

Bioüzemanyagok  

Ahhoz, hogy megelőzzük a visszafordíthatatlan környezeti és társadalmi károkat, változtatni 
kell az EU klímavédelmi szakpolitikájának közlekedési céljain. 

A tagállamok nemzeti cselekvési terveinek munkaközi verziói alapján egyértelmű, hogy a 
jelenlegi előírások szerinti 10%-os megújuló arány a közlekedési szektorban fenntartható 
módon nem teljesíthető. Ez a helyzet visszafordíthatatlan vagy súlyos környezeti és 
társadalmi károkhoz vezet főként a bioüzemanyagok által közvetetten előidézett 
földhasználat-változás (indirect land use change, ILUC) miatt.  

Az EU-s jogszabályokat és a tagállamok terveit azonnal felül kell vizsgálni, hogy a befektetők 
távol maradjanak a környezeti és szociális károkat okozó technológiáktól. Az EU-nak be kell 
vezetnie egy ILUC korrekciós tényezőt a különböző agro-energiaforrásokra, amely lehetővé 
teszi, hogy a karbon életciklus elemzés során az összes üvegház-hatású gáz kibocsátással 
elszámoljanak. Egy elővigyázatosságra építő ILUC korrekciós tényező jutalmazni tudja a 
valóban klímabarát bioüzemanyagokat és termelési módszereket, és ösztönzően hat a 
második generációs bioüzemanyagokra, amelyek által a földhasználat-változás 
elhanyagolható mértékű. 

Az Európai Bizottság feladata, hogy 2010. december 31-ig egy áttekintő tanulmányt 
készítsen a bioüzemanyagok által közvetetten előidézett földhasználat-változásról. 
Várhatóan – a tudományos eredmények alapján – ezzel egy időben konkrét jogszabály 
elfogadására is javaslatot tesz majd a Bizottság. A Megújuló Energia Irányelv pedig rögzíti, 
hogy az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak legkésőbb 2012. december 31-ig el kell 
fogadnia a Bizottság javaslatát. Ez a szoros határidő a magyar EU elnökségre igen nagy 
feladatot ró. 

 

A Greenpeace felszólítja Magyarországot, mint az EU soros elnökét, hogy: 
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- segítse egy olyan jogszabály elfogadását, amely a bioüzemanyagok által közvetetten 
előidézett földhasználat-változást (indirect land use change) is figyelembe veszi és 
2011. június előtt tűzze ennek a kérdéskörnek a vitáját a Tanács napirendjére; 

- kezdeményezze az EU tagállamok nemzeti cselekvési terveiben szereplő fokozott 
bioüzemanyag részesedés fenntarthatóságának felülvizsgálatát.  

 

 

GÉNMÓDOSÍTOTT SZERVEZETEK 

A génmódosítással egy faj DNS-láncának bizonyos szakaszát, génjét, át lehet ültetetni egy 

másik faj DNS-ébe. Számos tanulmány bizonyítja, hogy a génmódosított (GM) növények 

károsítják az élővilágot. A GM növényekből készülő termékek összetétele megváltozott, és 

kiszámíthatatlan, hogy miként hatnak az emberi, állati egészségre. A Greenpeace ellenzi a 

génmódosított növények és állatok természetbe juttatását. 

 

Magyarország már eddig is rendkívül sokat tett, hogy megőrizze az ország génmódosítás-
mentességét és hozzájáruljon Európa hasonló törekvéseihez. Az EU elnökség alatt újra 
megmutathatja az ország, hogy mennyire elkötelezett a természet és a mezőgazdaság 
védelme iránt. 

Magyarország feladata, hogy a soros EU elnöksége alatt továbbvigye és lezárja a 
géntechnológiával módosított szervezetek környezetbe történő szándékos kibocsátásáról 
szóló 2001/18/EK Irányelv (GMO Irányelv) módosítását. A génmódosított szervezetek 
(GMO) kérdésköre igen érzékeny és összetett téma, amit alaposan meg kell vizsgálni, érteni 
és vitatni; nem pedig gyorsan a szőnyeg alá söpörni, ahogy ezt az Európai Bizottság 
szeretné. Magyarország feladata felépíteni egy olyan munkafolyamatot, amelyben a 
kérdéskört alaposan és holisztikusan megvitathatják a tagállamok. 

Az európai GMO engedélyezési folyamatnak rengeteg hibája van, ahogy ezt többek között a 
2008. decemberi Tanácsi Következtetések2 is megfogalmazza. A Tanácsi 
Következtetésekben megfogalmazott ajánlásokat a mai napig sem vezette be az Európai 
Bizottság.  

Több génmódosított növény engedélyeztetési folyamata is várhatóan a magyar elnökség 
alatt kerül majd a Szakbizottág és a Tanács asztalára. Magyarországnak törekednie kell, 
hogy minél alaposabban megvizsgálják és mérlegeljék a tagállamok a GM növények 
biztonságát és szükségességét. 

 

                                                
2 Tanácsi Következtetések (Council Conclusions): A miniszteri találkozók eredményét a Tanácsi 
Következtetésekben foglalják össze. A Tanácsi Következtetéseknek nincsen jogereje; viszont mivel tagállamok 
egyöntetűen, konszenzussal fogadják el, így politikai ereje és üzenete igen erős. 

A Következtetések előkészítése a mindenkori soros elnökség felelőssége. A gyakorlat azt mutatja, hogy a 
Következtések szövege bár a tagállamok konszenzusán alapul, az elnökség törekszik arra, hogy a formálisan 
elfogadásra kerülő dokumentum „saját nyelvezetét” többé-kevésbé megtartsa.  
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A Greenpeace felszólítja Magyarországot, mint az EU soros elnökét, hogy szem előtt tartva a 
génmódosítás-mentes Európa felé vezető utat: 

- proaktívan szorgalmazza a GMO Irányelv módosításának részletes és alapos vitáit, 
és vállaljon aktív szerepet a GMO engedélyeztetési folyamat szigorításában, akár 
annak árán is, hogy a folyamat elhúzódik; 

- tűzze napirendre az Európai Élelmiszerbiztonsági Hivatal (EFSA) GMO 
hatásvizsgálati útmutatóinak és az engedélyezési folyamatnak a megerősítését és a 
megreformált útmutatók törvényi szintre emelését; 

- lépjen fel az újabb GMO fajták engedélyeztetése ellen; 

- biztosítsa, hogy a gazdálkodók a jövőben is tudjanak egészséges, GMO-mentes 
élelmiszereket termelni. 

 

 

HALÁSZAT  

Azokat a halakat, amelyeket Európában eszünk, az EU halászhajói a világ minden táján 

fogják ki, többek között Afrika és Dél-Amerika partjainál vagy akár a Csendes-óceánban. 

Közismert probléma, hogy számos európai ország halászflottája túl nagy ahhoz, hogy 

fenntartható legyen. Ma a 15 legkedveltebb étkezési halból 12 a kihalás szélén áll. Az egyre 

nagyobb halászhajók és halászflották átszűrik a tengereket a potenciális halrudacskák után. 

A fogások csaknem 80%-át értéktelennek minősítik, és a halakat holtan visszadobják a 

tengerbe. A Greenpeace követeli egy ökológiailag és szociálisan elfogadható, fenntartható 

halászat bevezetését globálisan. 

 

A magyar elnökség alatt, Magyarország vezetésével kezdődik majd el az EU közös halászati 
politikájának (Common Fisheries Policy, CFP) reformja. Az Európai Bizottság várhatóan egy 
olyan javaslattal áll majd elő, amely megakadályozza a túlhalászatot és elősegíti a 
halpopulációk regenerációját.  

A magyar kormánynak a felelőssége és lehetősége, hogy megalapozza az európai halászati 
politika reformját. Ahhoz, hogy most és a jövőben is fenntartható módon lehessen halászni, 
elengedhetetlen a flották méretének csökkentése és a tengeri élőhelyvédelmi rezervátumok 
(marine reserve) kijelölése. 

 

A Greenpeace felszólítja Magyarországot, mint az EU soros elnökét, hogy: 

- készítsen elő és elnöksége alatt fogadtasson el egy erős Tanácsi Következtetést, 
amelyben az európai kormányok egyértelműen kifejtik, hogy a halászati politika teljes 
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reformja keretében meg kell valósítani a tengerek védelmét és véget kell vetni a 
túlhalászatnak. 

 

CIANIDOS BÁNYÁSZAT  

A cián egy olyan anyag, amelynek oldatai könnyen megkötik az aranyat és ezüstöt, s ezért 

évek óta használják a nemesfémbányászatban. A cianidos bányászat során visszamaradt 

erősen mérgező cianidot tároló medencék könnyen megsérülhetnek, majd a ciánoldat 

folyókba, tavakba kerülve súlyosan károsíthatja az élővilágot. 2000 óta több mint 25 cianidos 

bányászati szennyezés történt világszerte. A Greenpeace küzd a bányászat ezen formája 

ellen, és a végleges megoldást a teljes Európára kiterjedő cianidos bányászatot megtiltó 

jogszabály megalkotásában látja. 

 

A 2000-es nagybányai ciánkatasztrófa hatására sok európai ország – többek között 
Csehország, Görögország, Németország és nemrég Magyarország – szigorúan szabályozta, 
illetve megtiltotta a cianidos bányászati tevékenységet. 2005 novemberében - szintén a fenti 
baleset következményeként - az EU elfogadta a Bányászati Hulladék Irányelvet. Az Irányelv 
gyengesége többek között az, hogy nem tartalmaz határértéket a cianid levegő emissziójára, 
pedig ennek is jelentősek a környezeti veszélyei. Ráadásul az irányelv alkalmazása sem 
kielégítő, hiszen például Bulgária 2018-ig kapott haladékot, hogy beillessze saját 
jogrendjébe.  

2010. május 5-én az Európai Parlament elsöprő többséggel megszavazta a cianidos 
technológia bányászati alkalmazásának betiltásáról szóló indítványt, amely 2011 végéig ad 
határidőt a Bizottságnak egy erről szóló jogszabálytervezet elkészítésére. Eddigi 
nyilatkozatai alapján az EU Környezetvédelmi Biztosa nem tartja szükségesnek e jogszabály 
beterjesztését. 

 

A Greenpeace felszólítja Magyarországot, mint az EU soros elnökét, hogy: 

- építse bele az elnökségi programjába a cianidos bányászat tilalmának kérdéskörét és 
tűzze a Tanács napirendjére ennek vitáját; 

- készítsen elő és az elnöksége alatt fogadtasson el egy erős Tanácsi Következtetést, 
amelyben az európai kormányok egyértelműen kifejezik szándékukat, hogy jogi 
eszközökkel tiltsák be a cianid technológiás bányászatot. 


