
Sertéságazati fejlesztési elképzelések 

 

Hasonlóan a baromfiágazathoz, Stéphane Le Foll miniszter és Guillaume Garot államtitkár 

egy, a sertéságazat helyzetét javítani és jövőjét biztosítani hivatott intézkedés-csomagot is 

bejelentettek, miután tárgyaltak az ágazat képviselőivel. A megbeszélések alapját Alain 

Berger tárcaközi megbízott ágazati jelentése képezte. A tárca vezetői a következőket tartják 

fontosnak megvalósítani. 

 

1. A termelésbe és a földolgozásba történő befektetések ösztönzése, elsősorban ezek 

környezetvédelmi hatékonyságának növelése érdekében 

Mint a tárca közleménye is leszögezi, a sertéstartó telepek modernizációja elengedhetetlen a 

versenyképesség javításához, környezetvédelmi hatékonyságuk növeléséhez, valamint az 

állat-jóléti előírások teljesítéséhez. Az ezeket elősegítő beruházásokat viszont csak a 

környezetvédelmi szempontból kockázatosnak minősített (ICPE, Installations Classées pour 

la Protection de l’Environnement
1
) infrastruktúra-elemekre (ilyen mintegy félmillió van az 

oszságban) vonatkozó szabályok betartása mellett lehet megvalósítani, ami azonban nem 

jelentheti azt, hogy az engedélyezési procedúrának „elrettentő hatásúnak” kell lennie azzal, 

hogy a hatóság szigorúbb föltételeket szab meg, mint az uniós előírások, az ügyintézési 

határidő pedig indokolatlanul hosszú. Ennek érdekében a miniszterelnök utasította Delphine 

Batho környezetvédelmi minisztert, hogy dolgozzon ki egy, kifejezetten a sertéstelepekre 

adaptált ICPE-jogszabályt, amit a június 25-26-án a környezetvédelmi jogszabályi környezet 

modernizációjáról tartandó „États Généraux
2
” során vitatnak meg. Március végén hivatalosan 

is elindult az „Energia-Metanizáció-Nitrogén-autonómia” terv (EMAA, Énergie 

Méthanisation Autonomie Azote), amit Stéphane Le Foll és Delphine Batho miniszterek 

jelentettek be – a kormány meglátása szerint ez a program a biogáz-termelés ösztönzésével 

hozzájárul a sertéságazat környezetvédelmi átalakításához, ami elengedhetetlen annak 

fejlődéséhez. A miniszter szerint a gazdaságok környezetvédelmi hatékonyságának növelése 

mellett tartható az éves szinten levágott 25 millió sertésre irányuló cél, az ennek 

biztosításához szükséges eszközökről a kormány gondoskodni kíván. A vágóhídi és 

földolgozói infrastruktúra fejlesztése érdekében a kormány támaszkodni kíván a létrehozandó 

állami befektetési bankra (Banque publique d’investissement), aminek többek között a 

versenyképességet növelő projektek támogatása lesz az egyik föladata – bővebb részletek 

egyelőre nem ismertek. 

 

2. A földolgozó-ipar számára meg kell könnyíteni az árak ingadozásának elviselését 

A gazdasági modernizációs törvény (Loi de modernisation de l’économie, LME
3
) tervezett 

reformjával a kormány ki kívánja egyenlíteni a termékpálya egyes szereplői közötti 

egyenlőtlenségeket, azaz keretek közé szorítaná a nagy kereskedelmi láncokkal való 

tárgyalásokat és bevezetné a szerződések kötelező záradékolását, ami előírná a takarmányárak 

és egyéb nyerstermékek hektikus ingadozása miatti termelői-ár változások figyelembe vételét.   

 

3. A franciaországi eredet (origine „France”) valorizálása 

A franciaországi eredetnek igazi lehetőséget kell jelentenie a piacon és ezért a termékpálya 

minden szereplőjének önkéntes és szolidáris vállalása alapján alkalmazni kell azt, azaz a 

termékpálya szereplőinek önkéntes vállalása alapján föl kell tüntetni minden termék 

származását. A már kidolgozott VPF-minőségi kódexet (viande de porc française, azaz 
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francia sertéshús) szakmaközi együttműködéssel bővíteni kell és az eredet-megjelölésen túl ki 

kell terjeszteni azt a tartástechnológia és franciaországi földolgozás egyes jellemzőire 

(minőség, állategészségügy, szociális háttér) is. Az egész termékpálya sikere attól függ, 

milyen mértékben lehet a francia eredetet és az ezzel összefüggő minőségi árujelzőket a 

fogyasztók szintjén valorizálni, elsősorban a nagy kereskedelmi láncokban 

Guillaume Garot szerint a sertéságazat legnagyobb kihívása a hozzáadott-érték kérdése, 

amiből a termékpálya szereplői közötti párbeszéd és egy érdemi szociális egyeztetés is 

következni fog. A vágóhídi tevékenység során előállítható hozzáadott-érték növelése az egyik 

fontos terület, a másik pedig az eredet igazolása, ezen belül is elsősorban a termékek 

franciaországi eredetéé.  

A két politikus megerősítette, mindent elkövetnek, hogy a nehéz helyzetbe jutott GAD 

Csoport vágóhídi tevékenysége és a földolgozás tovább folytatódjon és a munkahelyek minél 

nagyobb hányada megőrizhető legyen. Általában, az élelmiszer-ipar egészét tekintve a 

szociális párbeszéd, a munkahely-teremtés, a szakképzés és a munkakörülmények minősége 

egy szélesebb körű egyeztetés részét képezik, aminek a tervek szerint május végére lesz meg 

az eredménye. Az ágazat helyzetéről készített összefoglaló jelentés ide kattintva letölthető. 

 

A tárca honlapján egy, a föntieknél valamivel részletesebb program is olvasható, amiben az 

első pontnál fölsoroltak mellett az is szerepel, hogy a regionális szintre lebontott második 

KAP-pillér forrásainak egy részét az állattartó telepek modernizálására kívánják fordítani. 

Megjegyzik továbbá, hogy 2008-2013. között a francia állam 56 millió eurónyi támogatást 

adott a kocatartás állat-jóléti föltételeinek javítására. 

 

A vágóhidakkal kapcsolatosan a program a sajtóközleményhez képest konkrétabban 

fogalmaz akkor, amikor kifejti, Franciaország a továbbiakban is mindent elkövet annak 

érdekében, hogy a vágóhídi munkaerő-költségekhez kapcsolódó versenysemlegességi 

kérdések továbbra is uniós napirenden maradjanak, mivel számos uniós ország túllép a 

munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó direktíva adta lehetőségeken
4
, ami jelentős 

versenytorzulást eredményez. 

 

Ebben az anyagban külön fejezetben szerepelnek a kereskedelmi kapcsolatok, a már említett 

jogszabály-módosítással a kormány célja az, hogy pontosítani lehessen a szerződések 

tárgyalási föltétel-rendszerét és tartalmát, jobban lehessen a megállapodásokat jobban 

ellenőrizni és ha kell, hatékonyabban büntetni azok be nem tartását, valamint szerepeljen 

azokban a föntebb hivatkozott védzáradék. Mindezek érdekében a FranceAgriMer föladata 

lesz a félsertések és bontott húsrészek árának hivatalos követése, az objektív piaci elemzések 

készítése, a trendek megállapítása. 

 

A franciaországi eredet (origine „France”) valorizálása érdekében a kormány uniós 

szinten is kiáll a hústermékek eredetének kötelező föltüntetése mellett és álláspontja szerint 

erre a változásra a szakmának készülnie kell. Addig is, amíg ez be nem következik, egy olyan 

minőségbiztosítási rendszert kívánnak kialakítani, ami a német húságazat számára is lehetővé 

tette a fejlődést és az export volumenének növelését. Az IFIP, azaz a sertéságazati alkalmazott 

kutató intézet föladata lesz, hogy meghatározza a francia sertéságazat által biztosított kínálati 

és a fogyasztók jelentette keresleti oldal közötti aránytalanságokat, ennek alapján kell 
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meghozni a piacot stabilizáló intézkedéseket. Az export élénkítése érdekében két területen 

terveznek előrelépni: 

- az ellenőrzések és minőségi tanúsítványok kiadásának zökkenő-mentesebbé tétele,  

- az Ázsiába irányuló export állami támogatásának növelése, ezen belül elsősorban a 

kínai exportot intéző humánerőforrás-háttér bővítése. 

 

Somogyi Norbert, Párizs 


