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2011. november 16-án tette le esküjét az új olasz kormány. Az 

olasz mezőgazdasági minisztériumot belülről ismerő szakember 

került a tárca élére. Mario Catania szakterülete az európai Közös 

Agrárpolitika (KAP), mely témával 1987 óta foglakozik.   

Mario Catania Rómában született 1952-ben. A római La Sapienza 

Egyetemen jogi diplomát szerzett. 

 

1978. augusztus 1. óta, 33 éve dolgozik a minisztériumban. Az 

általános főosztályon kezdte munkáját, majd 1987-tól a 

mezőgazdasági termékek piacvédelmi főosztályán szolgált, ahol a 

közös agrárpolitikával foglalkozott. 1989-től a főosztályon vezetői 

beosztásba került. Illetékességi területei közé először az 

állattenyésztés és a minőségvédelem tartozott. Részt vett az EU agrárminiszteri tanácsának 

munkájában és más hatáskörébe tartozó témákat tárgyaló közösségi üléseken. 

1990-ben az EU olasz elnökségének idején az Unió tejtermelési és -feldolgozási munkacsoportjának 

elnöke volt, az 1996-os olasz elnökség idején a SCA olasz szóvivője. 

1996-tól mostanáig folyamatosan részt vett az EU agrárminiszteri tanácsának munkájában és a 

közös agrárpolitika uniós tárgyalásain, valamint számos miniszteri utazás és nemzetközi 

tárgyalások alkalmával a mindenkori miniszter jobb keze volt. 

1997. szeptemberétől Olaszország brüsszeli EU Képviseletén szolgált és az intézményi és közösségi 

hivatalokkal tartott kapcsolatokért, valamint a mezőgazdaságot érintő közösségi jogszabályokról 

folyó tárgyalásokért volt felelős. Rendszeresen részt vett az agrárminiszteri tanács és a SCA 

munkájában, a mindenkori miniszter segítője volt a közösségi és nemzetközi tárgyalások, 

találkozók során. 

1999. december 1-től kinevezték a SCA olasz delegációjának vezetőjévé és szóvivőjévé. A 2003-as 

olasz EU elnökség idején a SCA elnöke. 

2005-ben véget ért a brüsszeli olasz képviseleten tett szolgálata és a minisztériumba visszatérve a 

KAP tárgyalásokért és alkalmazásáért, valamint a nemzetközi egyezményekért felelős 

Agrárpolitikai Főosztály főosztályvezetőjének nevezték ki. 

A 2008-ban átszervezett minisztériumban az EU politikai és Nemzetközi Piacpolitikai Főosztály 

élére nevezték ki. Továbbra is a SCA olasz szóvivője és aktív résztvevője az agrárminiszteri 

tanácsnak. 



2009. november 1-én az Európai és Nemzetközi Politikai Főigazgatóság élére állították és ezzel a 

közös agrárpolitikán túl a halászati és halgazdálkodási politikáért is felelős volt. 
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