
Francia országos állatorvosi kongresszus 
 
A francia állatorvosok decemberi éves országos találkozóján Pascale Briand, a mezőgazdasági 
tárca élelmezési főigazgatóságának vezetője tartott beszédet Bruno Le Maire miniszter 
nevében, aki egyéb elfoglaltságai mellett nem tudott részt venni a rendezvényen. 
 
Az aktualitások kapcsán Pascale Briand elmondta, a 2009-ben az állategészségügyi helyzetről 
indított országos társadalmi vita alapján 2010-ben állt össze az az akcióprogram, ami 
megnyitotta az utat az állategészségügyi rendszer reformja előtt, amiben az állatorvosok 
szerepét tovább erősítették. A 2010-es mezőgazdasági modernizációs törvény szellemében 
2011-ben három jogszabály (loi d’ordonnance) született, és további, mintegy tíz végrehajtási 
utasítás előkészítése érkezett végleges fázisba.  
 
A jogszabályi háttér, azaz az „acte vétérinaire” reformja során arra törekedtek, hogy az 
állatorvosi tevékenységgel összefüggő, eddig nem engedélyezett, de egyszerre tolerált és 
vitatott területen világos szabályok legyenek, ami a szakma és az állattartók számára is egy 
két évtizede tartó bizonytalanságot szüntetett meg. A jogszabály állategészségügyi 
szempontból is elismeri a gazdálkodót, mint a saját állatainak „ápolóját”, ugyanakkor rögzíti, 
illegális állatorvoslási tevékenységért akár két év elzárás és 30 ezer euró büntetés is 
kiszabható1. 
Az állategészségügyi igazolások (mandat sanitaire) kapcsán is érdemi előrelépés történt, július 
22-én megjelent az a rendelet, ami pontosítja a hatósági állatorvosok feladatkörét. Ennek 
célja, hogy világosan meghatározza, de egyben szélesítse is azokat a felelősségi köröket és 
szinteket, ahol az állatorvos az állam nevében eljár. Az olyan „klasszikus” területek, mint a 
hatósági állatorvosi munka mellett az állam egyre nagyobb szerepet szán az állatorvosoknak a 
közegészségügy, a higiénia és az állatvédelem területé is. A jogszabály-változásoktól az állam 
azt várja, hogy sem a szakma, sem a közigazgatás nem kerül többé olyan bizonytalan 
helyzetbe, ami a korábbi évtizedekben előfordulhatott és ahol az Államtanács (Conseil d’État) 
döntésére volt szükség a megoldáshoz.  
A változások között említésre érdemes az, hogy a jogszabály lehetővé teszi majd az 
állatorvosok számára azon szükséges, hivatalos igazolások kiadását, amiket az európai 
kereskedelmi partnerek igényelnek. A felelősség természetesen nagy, mivel ezeknek a 
tanúsítványoknak a valóságtartalmától az ország szavahihetősége is függ azon országok 
szemében, akik bíznak a francia állategészségügyi rendszerben – ha pedig a bizalom meginog, 
akkor a teljes francia mezőgazdasági export veszélybe kerülhet, ellehetetlenítve a kormányzat 
azon szándékát, ami a mezőgazdasági és élelmiszeripari export további növelését célozza. 
 
Az állategészségügyi ellenőrzések szerepe a jövőben is nagyon fontos lesz, szerves részét 
képezi az élelmiszerlánc-biztonságnak és támogatja a gazdálkodókat a higiéniai és biológiai 
biztonsági csomag (Paquet hygiène et des règles de biosécurité) előírásainak betartásában. Az 
ezzel kapcsolatos, először a szarvasmarha-tenyésztésre vonatkozó jogszabályok megújítására 
2012. első negyedévében sor kerül az elmúlt évek tapasztalatainak fölhasználásával, de 
érdemi előrelépés történt ezen a térem a baromfi- és a sertéságazat esetében is. Ez a munka 
lesz 2012. első félévének egyik legfontosabb föladata, ami elengedhetetlen a vágóhidakkal 
kapcsolatos sikeres szabályozáshoz is. 
Folyik a szabad foglalkozású állatorvosok és a szakigazgatás közötti kapcsolatok szorosabbá 
tétele is, mégpedig az állatorvosi technikai referensek (référents techniques vétérinaires, 
RTV) fölállításával – ez a megyék és a prefktusok hatáskörébe tartozik. Az RTV-k irányítását 
                                                 
1 Ordonnance n° 2011-78 du 20 janvier 2011 relative aux conditions dans lesquelles certains actes peuvent être 
réalisés par des personnes n'ayant pas la qualité de vétérinaire (NOR: AGRG1027105R) 
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a megyei szakigazgatási vezető és a prefektus látja el, feladatuk az adott körzetben működő 
állatorvosok összefogása, a velük való folyamatos kapcsolattartás. A kormányzat az 
eddigieknél nagyobb szerepet szán az állatorvosoknak a jogszabály-alkotásban is, számít 
munkájukra a különböző regionális és országos szakmai és politikai döntés-előkészítő 
testületek munkájában. Ilyen például a az országos állat- és növény-egészségügyi nemzeti 
orientációs bizottság (comité national d’orientation de la politique de la santé animale et 
végétale), az újonnan létrehozandó regionális állat-egészségügyi egyesületek hálózata, vagy a 
közelmúltban létrejött nemzeti állat-járványügyi előrejelző platform (plate-forme nationale 
d’épidémiosurveillance animale). Ez utóbbi megalakulását a különböző hatóságok, 
szervezetek és a mezőgazdaság jelentősebb szereplői (DGAL, ANSES, SNGTV, GDS France, 
Coop de France, ADILVA) közötti megállapodás aláírása tette lehetővé, föladata a 
mindenkori jogszabályi háttér értékelése és a különböző forrásokból beérkező adatatok 
elemzése. A rendszer változása kihatott az állatorvosi képzés átalakítására is, a miniszter ezzel 
kapcsolatosan a közelmúltban egy 26 pontból álló intézkedés-csomagot jelentett be. Ez 
többek között azt célozz, hogy a francia rendszer minél jobban integrálódjon az európai 
állatorvosi oktatási hálózatba, adaptálódjon az új szakmai kihívásokhoz és nyisson a külföldi 
diákok beiskolázása felé is. A 2011. november 17-n bejelentett antibiotikum-rezisztencia terv 
kapcsán Pascale Briand hangsúlyozta, az intézkedés technikai és társadalmi szempontból 
egyaránt nagyon fontos, meghozatalát egy két évig tartó konzultáció-sorozat előzte meg, 
célja, hogy a megfelelő tudományos és szakmai szempontok figyelembe vételével világos, 
érdemi intézkedések szülessenek ezen a téren, és ne más országok kényszerítsék rá saját 
szabályozásukat Franciaországra. A tárca reményei szerint a tervnek köszönhetően az 
alternatív eljárások alkalmazásának köszönhetően érdemben csökkenhet (öt év alatt 25%-kal) 
az állatgyógyászatban alkalmazott antibiotikumok mennyisége és ezek hozzájárulása a 
baktérium-rezisztencia kialakulásához, ezzel párhuzamosan viszont hosszú távon is 
megőrizhető legyen a jelenlegi állatgyógyászati eszköztár és csökkenjen az újonnan 
kifejlesztett antibiotikumok száma.  
Továbbra sem várható változás az állatgyógyszerekkel kapcsolatos receptírási szabályokban, 
ez a jövőben is az állatorvos hatásköre lesz. Tagadhatatlan viszont, hogy az elmúlt időszakban 
az állatorvosi szakma és az állatgyógyszereket előállító ipari szféra között kialakulhatott olyan 
kapcsolat is, ami a gyógyszerfölírási rend átláthatóságának növelését valóban szükségessé 
teszi. Célja, hogy a jövőben is működjön az állatorvosok és a gyógyszergyártók közötti 
kereskedelmi kapcsolat, de az minden lehetséges kritikától mentes legyen. Azaz a módosítás 
semmiképpen nem jelenti a bevált, az állatorvosok megélhetése szempontjából nem 
elhanyagolható szerepet játszó rendszer bármilyen komolyabb megváltoztatását, mivel az 
alapvető változásokat indukálna az állatorvosok és az állattartók kialakult, jól működő 
kapcsolatrendszerében is. A bizonytalanságok megszüntetése érdekében a mezőgazdasági 
minisztérium többek között kezdeményezte az egészségügyi tárcánál egyes szabályok olyan 
irányú módosítását, hogy a jövőben egyenlő elbánás alá essenek az állatgyógyszereket 
forgalmazó gyógyszertárak és az akkreditált gazdálkodói csoportok. 
 
Elképzelhető, hogy a jövőben az állatorvosok is létrehozhatják az úgynevezett 
„szabadfoglalkozásúak pénzügyi közösségén alapuló társaságokat” (société de participation 
financière des professions libérales, SPFPL), ami fiskálisan előnyösebb helyzetbe hozhatja az 
állatorvosokat, amennyiben a szükséges jogszabályi háttér teljes egészében napvilágot lát, 
várhatóan már 2012. elején. Az előadó szerint további lehetőségek rejlenek az állatorvosok és 
a humán-egészségügy szereplői közötti együttműködés erősítésében is egyes transzverzális 
szolgáltató szakmai közösségek, vállalkozások alapításán keresztül.  
 



Pascale Briand végezetül fölhívta a figyelmet arra, hogy két állatbetegség kiemelt figyelmet 
igényel az állatorvosok és a gazdák részéről egyaránt, ezek a kéknyelvűség (FCO) és a 
szarvasmarha-gümőkór. Az FCO-t, köszönhetően a szakma erőfeszítéseinek és a 2008-2010-
es kötelező vakcinázási kampánynak, kordában lehetett tartani, sőt minden előzetes várakozás 
ellenére 2010. júniusa óta egyetlen új esetet sem regisztráltak az ország európai területén. 
Ezzel együtt az állomány oltását tovább folytatják annak érdekében, hogy 2012. júniusában 
újra mentesnek lehessen nyilvánítani az állományt.  
Az FCO-val szemben a szarvasmarha-gümőkór továbbra is napi problémát jelent, 2010-ben 
115, tavaly valamivel kevesebb, mint 100 fertőzési gócot regisztráltak, az esetek zömét három 
földrajzi területen (Dordogne, Côte d’Or, Camargue). A szaktárca részéről „hosszú 
küzdelemre” számítanak – ebben is támaszkodva a szabadfoglalkozású állatorvosokra, 
akiknek, mint Pascale Briand fogalmazott, jelentős szerepük van a francia, a külföld számára 
modellértékű francia állategészségügyi rendszerben.  
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