
Az állattenyésztés helyzetét javítani hivatott intézkedés-csomag 

 

Stéphane Le Foll miniszter a március 6-i kormányülésen (Conseil des ministres) terjesztette 

elő az állattenyésztés helyzetét javítani hivatott intézkedés-csomagját (Plan de relance 

exceptionnel pour l’élevage). A tervezet öt pontban foglalja össze az ágazat helyzetbe 

hozására hivatott intézkedéseket, ezek: 

1. a kereskedelmi és szerződéses kapcsolatokat meghatározó jogszabályi háttér 

megerősítése, 

2. a KAP reorientációja az állattenyésztés érdekében, 

3. a mezőgazdasági tevékenység gazdasági hatékonyságának összeegyeztetése a 

közösségi jogszabály-rendszerben megfogalmazott környezetvédelmi elvárásokkal, 

4. a megújuló energiahordozók kiaknázásának fejlesztése az állattenyésztéssel való 

szinergiák megteremtésén keresztül, 

5. a bizonytalan pénzügyi helyzetbe került állattartók támogatása. 

 

1. A kereskedelmi és szerződéses kapcsolatokat meghatározó jogszabályi háttér 

megerősítése 

Az élelmiszer-ágazatban a 2013-ra vonatkozó tárgyalások lefolyása megmutatta, hogy a 

vonatkozó 2008-as és 2010-es jogszabályi háttér
1
 nem jelent elegendő alapot a kereskedelmi 

kapcsolatok szabályozásához. Az államigazgatás és a szakma képviselőinek részvételével 

2012. decembere óta működő, 2010-es mezőgazdasági modernizációs törvényben előírt 

kötelező szerződéskötéses rendszert vizsgáló tejágazati munkacsoportok munkája márciusban 

befejeződik, az eredmények figyelembe vételével módosítani fogják a kérdéses jogszabályt. A 

2008-as törvény kapcsán nem csak az abban foglaltak hangsúlyosabb alkalmazása várható, de 

terveznek bizonyos módosításokat is, mégpedig a Nemzetgyűlésben júniusban megvitatásra 

kerülő fogyasztói törvényben (projet de loi relatif à la consommation). Ezek a következőket 

jelentik: 

- változhat a szerződések fölülvizsgálati rendszere, ami alapesetben akkor lép életbe, ha 

a felek által meghatározott indikátorok – pl. a nyersanyag-árak esetében - egy adott 

mértéket meghaladóan változnak: a pénzügyi ellenőrző szervezet (inspection générale 

des finances, IGF) és az élelmezési, mezőgazdasági és vidéki területek kérdéseiben 

illetékes tanács (Conseil général de l’agriculture, de l’alimentation et des espaces 

ruraux, CGAAER) e kérdésben március végére készíti el a kormány számára a 

jelentését, 

- a korábbinál nagyobb transzparencia biztosításával kiegyenlítettebb viszonyt kívánnak 

kialakítani a kereskedelmi kapcsolatok terén: legkésőbb minden év március elsejéig 

meg kell születniük azoknak az egységes szerződéseknek (conventions uniques), 

amikben kötelezően szerepelnie kell minden, a felekre vonatkozó kötelezettségnek,  

- a fogyasztóvédelmi főfelügyelet (DGCCRF
2
) jogosult lesz adminisztratív szankciókat 

foganatosítani a transzparenciát nem biztosítókkal szemben. 

 

2. A KAP reorientációja az állattenyésztés érdekében 
- a KAP reformja alapján várható, hogy a termeléstől elválasztott támogatások idővel 

egy átlagos érték felé konvergálnak, ami teljesen független a KAP 2003-as reformja 

előtt kifizetett támogatásoktól – Franciaország ezt az intézkedést úgy fogja alkalmazni, 

hogy a támogatások kifizetését az állattenyésztés irányába kiegyenlíti, 
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- a reform biztosítja a lehetőséget a termeléshez kötött támogatások bizonyos mértékű 

fönntartására annak érdekében, hogy a sérülékeny ágazatokat célzottan támogatni 

lehessen – Franciaország ezt a lehetőséget maximális mértékben az állattenyésztésben 

kívánja fölhasználni, 

- a zöldítés eszközrendszerének alkalmazását a különböző állattartási formák 

sajátosságaihoz igazítják, 

- a KAP eszközrendszerét arra is föl kívánják használni, hogy támogassák a legelőre 

alapozott állattartást és javítsák az érintett gazdaságok környezetvédelmi 

hatékonyságát. 

 

3. A mezőgazdasági tevékenység gazdasági hatékonyságának összeegyeztetése a 

közösségi jogszabály-rendszerben megfogalmazott környezetvédelmi elvárásokkal 

A nitrát-direktíva keretein belül agronómiai megoldásokra alapozott, pragmatikus 

megoldásokat terveznek életbe léptetni olyan formában, hogy a francia állattartók emiatt ne 

kerüljenek hátrányba uniós kollégáikkal szemben. Ilyen például a tömör szalmás istállótrágya 

tábla szélén történő tárolása, a tárolási idő hosszával kapcsolatos előírások adaptálása, a 

trágyakijuttatásnál eddig alkalmazott, a domboldalak meredekségére vonatkozó határértékek 

emelése, a nitrát-csapdaként használható köztes kultúrák alkalmazása és egy átmeneti 

derogációs időszak bevezetése a nem kompakt istállótrágya engedélyezett kijuttatási 

időszakával kapcsolatosan. Az ezekre vonatkozó jogszabály-tervezetet hamarosan átadják 

véleményezésre a környezetvédelmi hatóságnak, majd nyilvános vitára bocsátják.  

A KAP második pilléréhez tett orientációs javaslatok lehetővé teszik mindazon agronómiai 

eljárások fejlesztését, amik a nitrát-direktíva végrehajtásában eredményesen alkalmazhatók.  

 

4) A megújuló energiahordozók kiaknázásának fejlesztése az állattenyésztéssel való 

szinergiák megteremtésén keresztül  

A tervezet lehetővé teszi a gazdálkodóknak, hogy a termelési költségek és az értékesítési árak 

jelentős ingadozása miatt sérülékeny anyagi helyzetbe jutott gazdaságokban is biztos és 

kiszámítható kiegészítő jövedelemre tegyenek szert. Ennek érdekében március végén a 

mezőgazdasági és a környezetvédelmi tárca meghirdeti az „energia-metanizáció-nitrogén 

autonómia tervet” (plan Energie Méthanisation Autonomie Azote), ami a gazdaságokban 

történő biogáz-előállítást ösztönzi. Javítják az állattartó épületekre tervezett fotovoltaikus 

áramtermelő projektek engedélyezési gyakorlatát is, de maga a támogatási rendszer és a 

támogatások mértéke nem változik. 

 

5) A bizonytalan pénzügyi helyzetbe került állattartók támogatása 

A 2012. szeptemberében a kormány által a gabonaárak emelkedése nyomán bevezetett 

intézkedések szellemében érvénybe lép: 

- a mezőgazdasági társadalombiztosítási alapba (MSA) történő befizetésekre vonatkozó 

pénzügyi segítség eszközrendszere, ami azt jelenti, hogy alapos vizsgálat után április 

elején megnyílik egy olyan pénzügyi keret, ami átvállalja a különösen nehéz anyagi 

helyzetbe jutott gazdák járulékfizetési kötelezettségeit, 

- a legnehezebb helyzetbe jutott állattartó gazdaságok pénzügyeinek kezelésére a 

bankok által 2012.őszén létrehozott intézkedés-csomag. 
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