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Az Európai Parlament álláspontja, amely második olvasatban 2007. október 25-én került elfogadásra
a vállalkozások statisztikai célú nyilvántartása közös keretének létrehozásáról és a 2186/93/EGK
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2008/…/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet

elfogadására tekintettel

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament második olvasatban elfogadott álláspontja meg-
egyezik a végleges jogszabállyal, 177/2008/EK rendelet.)

P6_TA(2007)0480

Az élelmiszer- és takarmányárak növekedése

Az Európai Parlament 2007. október 25-i állásfoglalása az élelmiszer- és takarmányárak növekedé-
séről

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződés 33. cikkére,

– tekintettel a 2008. évi területpihentetésről szóló 2007. szeptember 26-i álláspontjára (1),

– tekintettel eljárási szabályzata 108. cikkének (5) bekezdésére,

A. mivel az elmúlt hónapokban a gabona világpiaci ára drasztikusan megemelkedett, valamint az állami és
magán-gabonakészletek elérték az elmúlt 40 év legalacsonyabb szintjét;

B. mivel a legutóbbi becslések szerint az EU-27-ben 2007-ben a gabonabetakarítás hozzávetőlegesen 8 mil-
lió tonnával lesz kevesebb, mint 2006-ban;

C. mivel a 2006-os betakarítás csak 265,5 millió tonnát tett ki, és 2007-ben éppen csak egymillió tonna
maradt készletben;

D. mivel a világ gabonaellátását zord időjárási viszonyok befolyásolták, nevezetesen a valószínűleg az
éghajlatváltozás számlájára írható aszályok és árvizek;

E. mivel a tagállamok többségében nem lehet kimutatni közvetlen és hosszú távú kapcsolatot egyes ter-
mékek árának növekedése és a bioüzemanyagok kereslete között, ugyanakkor hangsúlyozni kell, hogy
például az Egyesült Államokban a bioüzemanyag alapanyagául szolgáló kukorica termelésének ösztön-
zésére irányuló aktív politika közvetlen hatással van a takarmányok és az élelmiszerek árának növeke-
désére, és mivel ezt az OECD is elismerte;

F. mivel az OECD 2007 szeptemberében közzétett, a bioüzemanyag-előállításnak a globális élelmiszer-
biztonságra és a biológiai sokféleségre gyakorolt hatásairól szóló tanulmánya figyelmeztet, hogy az
élelmiszer- és a takarmány-előállítás, valamint az üzemanyag-előállítás közötti, földért és erőforrásokért
folyó versengés olyan mértékben növelheti az élelmiszerárakat, ami veszélyeztetheti az élelmiszerhez
való hozzáférést a legszegényebb népek és régiók számára;

(1) Elfogadott szövegek, P6_TA(2007)0411.
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