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JAVASLATOK 

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felhívja a 

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra 

irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat: 

A.  mivel a fehérjenövények jelentős hiánya Európában történetileg a – különösen az Egyesült 

Államokkal megkötött – régi nemzetközi kereskedelmi megállapodásokra vezethető 

vissza, amelyek lehetővé tették az Európai Közösség számára gabonatermelésének 

védelmét, viszont ennek fejében megengedték a fehérjenövények és olajos magvak 

Unióba történő vámmentes behozatalát (Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény és 

az 1992-es Blair–House megállapodás); mivel ez azzal járt együtt, hogy a harmadik 

országokban jelentősen fejlődött a fehérjenövény-termesztés hatékonysága, aminek 

eredményeként az uniós mezőgazdasági termelők versenyhátrányba kerültek, mert a 

fehérjenövény-termesztés gazdaságilag nem elég vonzó; 

B.  mivel a Brazíliában, Argentínában és az Egyesült Államokban termesztett növényekre 

nem ugyanazok a környezetvédelmi, egészségügyi, szabályozási és a géntechnológiai 

kötöttségek vonatkoznak, mint az európai terményekre; 

C.  mivel a jogbiztonság és az európai közpolitikák stabilitása és koherenciája minden, a 

fehérjéket érintő, hiteles hosszú távú stratégia létfontosságú eleme; 

D.  mivel az Európai Unió az elmúlt évtizedekben három fő eszközt használt az európai 

fehérjetermesztés függetlenségének elérése érdekében, nevezetesen a fehérjenövények és 

olajos magvak termesztéséhez kapcsolódó önkéntes támogatásokat, a bioüzemanyagokra 

vonatkozó európai szakpolitikai intézkedéseket, valamint a közös agrárpolitika (KAP) 

legutóbbi reformja során bevezetett, a közvetlen kifizetésekre vonatkozó 30%-os 

követelményt a „zöld intézkedések” tekintetében, többek között azt kötelezettséget, 

amelynek értelmében a szántóföld 5%-át ökológiai jelentőségű területnek kell 

nyilvánítani, valamint lehetővé kell tenni a nitrogénmegkötő növények és a köztes 

kultúrák termesztését; 

E. mivel az EU-ban termesztett fehérjenövények aránya rendkívül alacsony, a növényi 

fehérjékkel kapcsolatos kutatási programok száma, valamint a képzési, az innovációs és a 

gyakorlati tapasztalatok elsajátításának lehetősége is csökkenőben van; mivel a kutatási 

politika csak akkor számíthat sikeres kilátásokra, ha közép- és hosszú távú politikai 

kötelezettségvállalásokon alapul; 

1. emlékeztet arra, hogy az Európai Unió teljes fehérjenövény-termelése a szántóterületek 

csupán 3%-át foglalja el, és a magas fehérjetartalmú, nagy részben géntechnológiával 

módosított növényeket tartalmazó takarmány mintegy 70%-át – főként Brazíliából, 

Argentínából és az Egyesült Államokból – importálja; hangsúlyozza, hogy a 

fehérjenövény-termesztés támogatása szükségszerű az EU importfüggőségének, valamint 

a mezőgazdasági termelés szén- és környezeti lábnyomának csökkentése érdekében;  

2. úgy véli, hogy a fehérjenövények vetésforgó részeként való termesztésének előmozdítása 

jelentős mértékben hozzájárul a fenntarthatóbb agrár-élelmiszeripar kialakításához, mivel 

elősegíti a szintetikus vegyipari termékeket nagymértékben használó, valamint erőteljes 

környezeti hatásokkal járó intenzív monokultúrától a sokrétű agroökológiai rendszerek 
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felé való elmozdulást, és hozzájárulhat a kedvező környezet helyreállításához, valamint a 

beporzók táplálékforrásainak gazdagításához, amelyek a biológiai sokféleség lényegi 

elemei;  

3. hangsúlyozza, hogy a fehérjenövények termesztésére, kereskedelmére és az ezen 

növényeket érintő fogyasztói preferenciákra, a mezőgazdasági termelőknek a 

fehérjenövények termesztésére irányuló kezdeményezéseire, valamint a fehérjenövény-

termesztésnek a környezetre, az egészségre és táplálkozásra gyakorolt hatására vonatkozó 

statisztikai adatok rendelkezésre állása kulcsfontosságú a fehérjenövény-termesztést 

ösztönző európai stratégia bevezetése, kidolgozása, végrehajtása és nyomon követése 

tekintetében; 

4. rámutat arra, hogy nemcsak a szója, hanem a különböző agrár-éghajlati és 

termőföldviszonyok között, egész Európában termeszthető nagymagvú hüvelyesek és 

hüvelyes takarmányok is a fehérjenövényekhez tartoznak; megjegyzi, hogy a 

fehérjenövényeket az élelmiszerek és a takarmányok előállításához, valamint 

üzemanyagként használják fel; fontosnak tartja az őshonos fajták megőrzésének és 

termesztésének előmozdítását; 

5. emlékeztet arra, hogy a szarvasmarhák szivacsos agyvelőbántalma okozta, 1990-es 

évekbeli válság, valamint a 999/2001/EK rendelet szerinti, a feldolgozott, állati fehérjék 

takarmányban történő felhasználására vonatkozó tilalom növelte a növényi eredetű 

fehérjék iránti európai keresletet; megjegyzi, hogy az európai haltenyésztési ágazatban 

alternatív európai fehérjeforrásokat, például hallisztet, használnak; 

6. úgy véli, hogy az Európai Unióban meg kell teremteni az életképes és fenntartható belső  

fehérjeellátás feltételeit, amelyek nem csak a mezőgazdasági termelők, a takarmány- és 

élelmiszergyártók számára járnának gazdasági előnyökkel, hanem számos környezeti és 

éghajlattal kapcsolatos pozitív hozadékuk is lenne, ilyen például a légkörben található 

nitrogén megkötésének képessége, a szintetikus műtrágya kiemelten energiaigényes 

gyártásából adódó széndioxid-kibocsátás csökkentése, a hüvelyes fehérjenövény 

termesztése folyamán keletkező nitrogén-dioxid-kibocsátás mérséklése, a talajminőség, 

illetve a vízkészlet-gazdálkodás javulása, a folyamatos monotermesztésből adódó 

betegségek előfordulási gyakoriságának csökkenése, valamint a biológiai sokféleség 

védelme; megállapítja továbbá, hogy a gabona- és fehérjenövények azonos parcellában 

való termesztése – az ökológiai gazdálkodás bevett módszere – hasznosnak bizonyult, és a 

gyakorlatot nem szabad figyelmen kívül hagyni; 

7. rámutat arra, hogy a hüvelyes növényeket is magukban foglaló vetésforgó rendszerekben 

a kártevők és kórokozók reprodukciós ciklusai megszakadnak, ezáltal csökkentve a 

növényi betegségek előfordulási gyakoriságát; megjegyzi továbbá, hogy a biológiai 

sokféleség a monokultúrák felbomlásával is nő; 

8. megjegyzi, hogy a hüvelyes növények vonzzák a beporzókat, ám a növények 

permetezésére használt rovarölő szerek végzetesek lehetnek a beporzókra nézve; 

9. emlékeztet arra, hogy a szójabab mintegy 75%-át takarmányként alkalmazzák, és a 

géntechnológiával módosított szójabab-ültetvények világszerte több mint 90 millió hektárt 

tesznek ki, ami a szójatermesztésre szánt összterület 82%-ának felel meg; emlékeztet arra, 

hogy az Egyesült Államokban a genetikailag módosított szójabab aránya jóval meghaladja 
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a 90%-ot; 

10. emlékeztet arra, hogy az Európai Unió a magas fehérjetartalmú takarmány-alapanyag – 

túlnyomórészt géntechnológiával módosított, gyomirtó szernek ellenálló szója – nagy 

mennyiségű behozatalára támaszkodik, ami nem kívánatos; 

11. hangsúlyozza, hogy az európai terményekhez képest más környezetvédelmi, egészségügyi 

és szabályozási normák hatálya alatt álló amerikai szója behozatalától való túlzott 

függőség és Kína szójafehérje iránti növekvő igénye – főképpen a globális 

népességnövekedésből és a megemelkedett húsfogyasztásból adódó megnövekedett 

kereslet összefüggésében – együttesen veszélyeztetik Európa ellátásbiztonságát;  

12. kiemeli, hogy ezek az importok jelentős szénlábnyomot hagynak maguk után, és súlyos 

környezeti problémákat okoznak a termelő országokban, például az erdőirtás, a biológiai 

sokféleség csökkenése, az ökoszisztéma leegyszerűsödése, – többek között a nem 

célfajokra gyakorolt – ökotoxikológiai hatások, a helyi munkavállalók 

egészségkárosodása, valamint a szójatermesztő vidékek földhasználatára gyakorolt 

negatív következmények formájában; 

13. megjegyzi, hogy az EU-ba importált, géntechnológiával módosított szója többsége 

ellenállóvá vált egy vagy több gyomirtó szerrel – például a glifozáttal – szemben, amelyek 

ennélfogva maradvány formájában megtalálhatóak a behozott élelmiszerekben és 

takarmányokban;  

14. hangsúlyozza, hogy az EU-nak előnye származna a nagymértékű fehérjenövény-

termesztésből, hiszen csökkenne a növényi fehérjehiány; elismeri a megfelelő hüvelyesek 

viszonylag alacsony hozamából és a behozott termékekhez képest kevésbé versenyképes 

árakból fakadó jelentős gátakat; 

15. megjegyzi, hogy a teheneknek és más kérődzőknek olyan hasznos baktériumokkal együtt 

folyt az együttfejlődése, amelyek képesek a füvet és egyéb növényeket fehérjedús 

élelmiszerforrássá alakítani; ezért megjegyzi, hogy környezetvédelmi, egészségügyi és 

gazdasági szempontból nem kívánatos távolról importált szójával táplálni ezeket az 

állatokat, tekintve, hogy a helyi takarmányforrások is használhatók; 

16. megjegyzi, hogy a kérődzők zöldtakarmány helyett importszójával és -kukoricával történő 

táplálása esőerdők, állandó gyepterületek, rétek és legelők megsemmisítéséhez vezetett, 

ami pusztító hatást eredményezett a biológiai sokféleség, valamint a földhasználat 

megváltoztatásából eredő szénveszteség tekintetében; 

17. úgy véli, hogy a túlnyomórészt a takarmányozásban felhasználásra kerülő importált 

szójától való függőség csökkentése érdekében Európában a legelőalapú takarmányozást 

kell ösztönözni és támogatni; 

18. megjegyzi, hogy az ideiglenes gyepterületeken a legelőalapú takarmányozáson kívül 

egyéb legeltetési és takarmányozási alternatívák is léteznek, mint például a fű- és 

herefélék keveréke és a hüvelyes növényekkel (például bükköny, farkasmag) és 

nagymagvú hüvelyesekkel (például lucerna) való felülvetés; 

19. támogatja a szójáról szóló európai nyilatkozat céljait, valamint a géntechnológiával nem 
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módosított szója és más fehérjenövények európai termesztését fellendítő egyéb 

kezdeményezéseket, feltéve, hogy azokat a gyakorlatban felelősségteljesen hajtják végre, 

és tiszteletben tartják a fenntartható, társadalmilag igazságos és ökológiailag reziliens 

mezőgazdasági rendszerek fejlesztésére vonatkozó célkitűzéseket; 

20. hangsúlyozza, hogy a mezőgazdasági termelők érdeklődését fel kell kelteni a 

fehérjenövények termesztése iránt; 

21. megjegyzi, hogy a mezőgazdasági termelők fehérjenövény-termesztésre való ösztönzése 

céljából a tevékenységnek pénzügyileg életképesnek kell lennie; 

22. felidézi, hogy a KAP meghatározó befolyást gyakorol a mezőgazdasági termelők 

fehérjenövény-termesztésre, illetve annak leállítására vonatkozó döntéseire, ezért – 

valamint a fehérjenövények és a hüvelyesek termesztésére vonatkozó, különböző nemzeti 

szintű kezdeményezésekkel összhangban – teljesen ki kell aknázni az európai 

fenntarthatósági célkitűzések tekintetében benne rejlő lehetőségeket; 

23. megjegyzi, hogy a fehérjenövény-termesztésre vonatkozó termeléshez kötődő önkéntes 

támogatás bevezetése hozzájárult a támogatást alkalmazó tagországok termelésének 

növekedéséhez, és felszólítja a tagállamokat, hogy teljes mértékben éljenek ezzel a 

lehetőséggel; 

24. úgy véli, hogy a KAP közelgő reformjának be kell iktatnia a hüvelyes fehérjenövényekért 

járó kifizetéseket, valamint a fehérjenövények termesztését ösztönző eszközöket 

megfelelőbb és célzottabb módon kell használnia, a büntető intézkedések helyett inkább 

az ösztönzőkre helyezve a hangsúlyt; 

25. úgy véli, hogy a mezőgazdasági termelőket támogatni kell abban, hogy megtermeljék 

gazdaságuk részére a fehérjetakarmányt, valamint legeltessék az állataikat, mert ez ahhoz 

vezetne, hogy függetlenebbé válnának, és az állatjóléti normák is javulnának; 

26. hangsúlyozza, hogy alapvető fontosságú, hogy a hüvelyes fehérjenövények termelése 

szempontjából egyenlő versenyfeltételek jöjjenek létre az Unióban, és ezért valamennyi 

tagállam mezőgazdasági termelőinek azonos esélyek álljanak a rendelkezésére; 

27. megjegyzi, hogy az EU-ban termesztett fehérjenövények jelenlegi alacsony 

mennyiségének ellenére a Blair–House megállapodás érvényben marad; úgy véli, hogy e 

megállapodás szükségességét újra kell gondolni, valamint megjegyzi azt is, hogy léteznek 

olyan, mentességre vonatkozó WTO-záradékok, amelyek szociális és környezetvédelmi 

támogató intézkedéseket tesznek lehetővé; 

28. úgy véli, hogy a peszticidek ökológiai jelentőségű területeken való használatának 

közelmúltban történő betiltásából néhány évvel a hatálybalépés után hasznos tanulságokat 

lehet levonni;  

29. megállapítja, hogy a peszticidek ökológiai jelentőségű területeken való használata 

betiltásának elsődleges feladata az, hogy a biológiai sokféleség fokozásával 

megerősödjenek az ökológiai folyamatok; megjegyzi tehát, hogy a peszticidek ökológiai 

jelentőségű területeken történő használatának betiltása összhangban áll a jogalkotási 

célokkal; 
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30. emlékeztet arra, hogy az élelmiszergyártásból és a bioüzemanyag-előállításból származó 

melléktermékek, valamint bizonyos feldolgozott, állati eredetű fehérjék a takarmányok 

fontos, alternatív fehérjeforrásait képviselik, és ösztönözni kellene a használatukat; 

hangsúlyozza, hogy a bioüzemanyagok a körforgásos gazdaság részét képezik, 

amennyiben melléktermékekből, hulladékból vagy maradékanyagból készülnek, a 

mezőgazdasági területek kis részét foglalják el, előnyösek a vetésforgó és a 

növénykultúrák diverzifikálása vagy a KAP „zöld” intézkedései keretében a parlagon 

heverő területek felhasználása tekintetében, és önmagukban nem vezetnek az 

élelmiszerárak növekedéséhez; 

31. kiemeli, hogy a feldolgozott, állati eredetű fehérjéket érintő jogi szabályozás gyakran 

elavult, és a kitűzött célokhoz kell igazítani azokat annak érdekében, hogy a 

keretszabályokon belül nagyobb lehetőség nyíljon az alternatív fehérjeforrások – mint 

például a rovarfehérje – használatának elősegítésére; 

32. megjegyzi, hogy a Bizottság GLOBIOM-tanulmánya a takarmány és a bioüzemanyag 

együttes termeléséből adódó, az üvegházhatásúgáz-kibocsátásra gyakorolt jótékony 

hatásokat már számításba veszi az ajánlott, földhasználatból adódó, közvetett 

gázkibocsátási becsléseiben;  

33. kiemeli, hogy a hüvelyesek jelentős, növényi alapú fehérjeforrások, és ezért a fenntartható 

és egészséges emberi táplálkozás biztosításában is kiemelt szerepet játszanak; úgy véli, 

hogy a jó minőségű, géntechnológiával nem módosított, EU-ban termesztett 

fehérjenövények mennyiségét növelni kell annak érdekében, hogy a növényi alapú 

élelmiszerek iránti növekvő fogyasztói érdeklődést és keresletet ki lehessen elégíteni; 

34. aláhúzza, hogy a helyes táplálkozásra való nevelés jelentős szerepet játszhat az élelmiszer-

kereslet alakításában; hangsúlyozza az uniós vagy a tagállami szinten elfogadott 

táplálkozási irányelvek fontosságát, amelyek az egészséges táplálkozást hivatottak 

elősegíteni, valamint az élelmiszer-előállítással kapcsolatos környezeti aggodalmakra is 

kitérnek; 

35. hangsúlyozza, hogy a globálisan alacsony fehérjeárak, a nehézséget jelentő éghajlati 

viszonyok, a magas ráfordítási költségek és az Európán kívülről érkező fehérjenövények 

által előidézett verseny mind megoldásra váró problémák; 

36. megjegyzi, hogy az éghajlatváltozás fényében a hozamok stabilizálásával és a stressztűrő 

képességgel kapcsolatban folyó független tudományos kutatások különösen fontosak;  

37. emlékeztet arra, hogy annak érdekében, hogy a fehérjenövény-termesztés vonzóbbá váljon 

a mezőgazdasági termelők számára, a kutatásoknak a hozamra, a fehérje- és 

alkaloidszintekre, valamint a fenntarthatóbb növénytermesztési – különösen a 

fehérjenövények vetésforgóján alapuló – rendszerek kifejlesztésére is ki kell terjedniük; 

38. hangsúlyozza, hogy a meglévő struktúrák – például a mezőgazdasági tanácsadási rendszer 

és az európai innovációs partnerség – a vetésforgó témájára is kiterjedő fehérjenövény-

termesztési tanácsokkal és képzésekkel segíthetné a mezőgazdasági termelőket; 

39. támogatja az átlátható termékcímkézési rendszerek bevezetését, amelyek tanúsított 

termelési szabványokon, például a „Donau Soja” és az „Europe Soya” címke előírásain 
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alapulnak;  

40. felszólít a GMO-címkézés szabályainak kiterjesztésére annak érdekében, hogy a címkék a 

főként géntechnológiával módosított takarmánnyal táplált állatokból származó termékekre 

is érvényesek legyenek; 

41. megjegyzi, hogy az ismeretek terjesztése, a bevált gyakorlatok cseréje, valamint a 

piacfejlesztés területén is égetően szükség van a befektetésekre; hangsúlyozza a talajjal és 

a megfelelő hüvelyes fajtákkal kapcsolatos helyi és regionális ismeretek fontosságát; 

42. hangsúlyozza az irányítási gyakorlatok és technikák innovációjának és fejlesztésének 

jelentőségét a gyomnövények, kártevők és egyéb olyan tényezők leküzdésének érdekében, 

amelyek negatívan befolyásolhatják a növénytermesztés hozamát és a növények 

növekedését; 
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