
Erdészeti Lapok CXLIII. évf. 1. szám (2008. január) 9

A klímaváltozás ténye – amelyet mára
már senki sem vitat a Bizottságban – új
felelõsség elé állítja a Közös Agrárpoliti-
ka alakítóit.

A Bizottságban június legvégén igen
érdekes és tanulságos eszmecserét foly-
tattak az érintettek. A klímaváltozás té-
nye megnöveli a mezõgazdaság és
azon belül az erdõk szerepét. Így az er-
dõtelepítések, kezelések az eddigieknél
sokkal fontosabb szerepet játszanak a
(közel)jövõ agrárpolitikájában; mindez
kifejezésre jutott az Új Zöld Könyv és a
klímaváltozás címû, az Európai Bizott-
ság által kiadott dokumentumban 2007.
június 29-én.

A 28 oldalas dokumentum javasolja
többek között, hogy fórumon vitassák
meg a legégetõbb kérdéseket, például
hogyan alkalmazkodjon az új közös ag-
rárpolitika a jó mezõgazdasági gyakorlat
és a klímaváltozás összehangolásához,
és készüljön föl jó elõre a környezetvé-
delem új kihívásaira változóban lévõ klí-
mánkon! Köztudott, hogy a mezõgazda-
sági fõigazgatóság szakemberei már ke-
ményen dolgoznak azon, hogy össze-
hangolják és beépítsék az új elemeket a
vidékfejlesztési politikába is.

Nagy valószínûséggel megnõ a gya-
korisága – amint már napjainkban is ta-
pasztalható – az áradásoknak és az
aszálynak, ami a termés mennyiségét
befolyásolja világszerte – így az Európai
Unióban is.

Megnõ az új növény- és állatbeteg-
ségek kockázata. A dokumentum elõ-
re figyelmeztet a potenciális élelmi-
szerhiányra, az emberek és a haszon-
állatok megbetegedésének új kockáza-
taira. Ebben az összefüggésben más
megvilágításba kerül a növekvõ bio-
energia-termelés élelmiszer-alap-
anyagokból és a világ élelmiszerrel va-
ló ellátásának növekvõ felelõssége.
Stavros Dimas, az Európai Unió kör-
nyezetvédelmi biztosa kijelentette,
hogy nincs más választása az Európai
Közösségnek, mint alkalmazkodni,
vagy ha nem alkalmazkodunk, ez a
halált jelenti. A genetikailag módosí-
tott fajták lehetséges szerepére nézve
a környezetvédelmi biztos kijelentette:
nem lenne célszerû újabb rizikót vál-
lalni… Próbáljuk úgy megõrizni a me-
zõgazdaság mûködõképességét, hogy
ne teremtsünk újabb nehézségeket. A
klímaváltozás problémáinak megvita-
tására a tagállamoknak 2007. novem-
ber 30-ig van lehetõségük.

Szigorúbb felszíni vízvédelmet
A hulladékkezelés irányelve volt a június
28-i téma a Környezetvédelmi Tanács-
ban. Ez volt az utolsó ülés, amely még a
német elnökség alatt folyt. Az Európai
Unió hulladékkezelési politikájának
(10 804/07) új szabályozása a hulladék
keletkezésének megelõzését tûzi ki, és
emellett követendõnek tartja a keletkezõ
hulladékok újrahasznosítását. Az elége-
tés ellen a civil környezetvédõk igen erõ-
sen tiltakoznak, mert szerintük ez növeli
a klímaproblémát, és végsõ soron nem
hoz megoldást! A felszín alatti vizek vé-
delme szintén terítékre került: Környezet-
védelmi minõségi szabályozások a vízpo-
litikában (11 816/06), ami alátámasztja
a Vízvédelmi irányelvet (2000/60/EC), és
alacsonyabb növényvédõszer-marad-
ványt, valamint nehézfém-tartalmat en-
gedélyez a felszíni vizekben. A vita végén
Dimas környezetvédelmi biztos gratulált
a német elnökségnek, hogy milyen ko-
moly elõrehaladást sikerült elérni a víz-
minõség és a környezetvédelem tekinte-
tében Európában és az egész Földön. A
genetikailag módosított EH92-527-1-
Amylopectin burgonyafajtát, amelyet a
BASF cég fejlesztett ki ipari célokra, elve-
tették a Környezetvédelmi Tanácsban a

német elnökség javaslatára, mert az kör-
nyezetvédelmi kockázatot látott az új
ipari GMO burgonyában.

Hol a plafon?
Már a korábbi mezõgazdasági fõbiztos,
Franz Fischler is kifejtette, hogy a köz-
vetlen kifizetések 80%-át a gazdaságok
20%-a kapja meg. (Például az angol ki-
rályi ház is extra magas kifizetések ha-
szonélvezõje.) A korábbi fõbiztos két-
szer is nekirugaszkodott, hogy elérje az
egyes üzemekre kifizethetõ összeg ma-
ximalizálását, amit õ legföljebb 300 000
euróban látott elfogadhatónak. Nem
alakult ki azonban politikai egyetértés a
témában, annak ellenére, hogy Európa-
szerte mindössze 3000 érintett gazdaság
van. Ugyanakkor az új csatlakozások
folytán érintett országgá vált Csehor-
szág és Szlovákia, ahol a gazdaságok
65%-a meghaladja az 1000 hektárt.

A területpihentetés érinti az európai
földterületek mintegy 10%-át. Ez a forma
a jövõben el fog tûnni a piacorientált kö-
zös agrárpolitika, valamint a bioüzem-
anyag nyersanyagának megteremtése
miatti plusz-területigény folytán.

Tamás Enikõ 
(Az Európai Unió Agrárgazdasága)

Új Zöld Könyv és a klímaváltozás

A faanyag- és cellulózárak a világpi-
acon az elmúlt 5 évben csaknem
megkétszerezõdtek. 

A drámai áremelkedés oka minde-
nekelõtt a fosszilis energiahordozók –
olaj, gáz – alternatívái utáni kutatás,
mondta a DPA hírügynökségnek Åke
Axelsson, a svéd papíripari konszern, a
Södra piaci elemzõje. „A faanyag nem-
csak mint a fafeldolgozó- és papíripar
nyersanyaga hanem növekvõ mérték-
ben mint bioenergiahordozó is felhasz-
nálásra kerül”, mondta Axelsson. Ez a
tendencia nemcsak Nyugat-Európában
és Észak-Amerikában, hanem az egész
világon megfigyelhetõ.

A faanyag iráni erõs kereslet miatt
már helyenként ellátási nehézségek
lépnek fel. Ehhez társul még, hogy
egyes régiókban a korábbi túlhasználat
miatt az erdõket kímélni kell, ami a fa-

kitermelések mennyiségét csökkenti.
„Ha a faanyag elégetésre kerül, nem
szolgálhat alapanyagként a cellulóz elõ-
állításához”, mondta Axelsson. Ehhez
jön még, hogy az USA-ban és Kanadá-
ban az elöregedett cellulózgyárak bezá-
rásra kerültek, így a feldolozókapacítás
csökkent. Egy tonna cellulóz már 800
USA dollárba kerül, ami csaknem a
duplája a 2002. év tavaszihoz képest. 

„A papír árának növekedése elõre
látható, mivel a költségek ezt kikény-
szerítik,” mondta Axelsson, „nemcsak a
fa, hanem a papírelõállításhoz szüksé-
ges keményítõ is megdrágult”. Az ok
ugyanaz, a burgonyából vagy gaboná-
ból elõállított keményítõ növekvõ mér-
tékben etanol elõállításához is felhasz-
nálásra kerül. A nagyobb kereslet emeli
az árakat. 

(agrarheute.com)
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