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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója arra kéri a Parlamentet, hogy a Lisszaboni Szerződés által biztosított új 
hatásköreinek használatával tegye a közös agrárpolitikát (KAP) környezetbarátabbá és 
fenntarthatóvá. Véleménye szerint meg kell akadályozni a mezőgazdasági tevékenység 
fokozódását, amelyet bizonyos mezőgazdasági lobbicsoportok követelnek, mivel az gazdasági 
és környezeti szempontból ellentétes hatást vált ki. A petíció benyújtója többek között a 
következőket sürgeti: a KAP első pillérének világos és nagymértékű környezetbarát 
szemléletűvé tételét, a gazdálkodás során alkalmazott környezetvédelmi intézkedések 
társfinanszírozási arányának növelését 60%-ról 80%-ra, a második pillér megerősítését, a 
források 35%-ának elkülönítését környezeti és tájvédelmi célokra, valamint a források egyik 
pillérből a másikba történő átcsoportosításának tiltását. A petíció benyújtója arra kéri a 
Parlamentet, hogy álljon ki a jövő környezettudatos európai agrárpolitikája mellett. 

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. november 6. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2014. január 31.
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2011 októberében az Európai Bizottság négy jogalkotási javaslatot tett közzé, amelyek együtt 
alkotják a 2014–2020 közötti időszakra szóló új közös agrárpolitikai „csomagot”. E 
szabályokról ezután a Miniszterek Tanácsa és az Európai Parlament folytatott tárgyalásokat, 
amelyeket intézményközi tárgyalások követtek. 

A folyamat eredményeként az új KAP-ról 2013 júniusában született politikai megállapodás –
amelyet 2013 szeptemberében véglegesítettek –, amely az Európai Parlament 2013 novemberi 
plenáris ülésén rendezett szavazással és a Miniszterek Tanácsa részéről történt 
2013 decemberi elfogadásával vált hivatalossá. 

A végleges rendeleteket ezután kihirdették az Európai Unió Hivatalos Lapjában1, és 
2014. január 1-jén hatályba lépett az új KAP, a közvetlen kifizetések új rendszerének 
kivételével, amely csak 2015. január 1-jén, a szükséges kiigazításokat biztosító átmeneti 
időszakot követően indul el. 

A petícióban foglalt kérés tartalmát illetően a Bizottság a következő megjegyzéseket kívánja 
tenni az új KAP végleges elemei alapján.

Először is a környezetbarátabbá tétel vonatkozásában elengedhetetlen lépés, hogy a 
környezetbarát kötelezettségek immáron a közvetlen kifizetések új rendszerének kötelező 
elemei. A szabályok súlyos megsértése esetén a környezetbarát kifizetések visszatarthatók, és 
további 25%-os mértékű bírság alkalmazható (2018-tól). A környezetbarátabbá tétel így olyan 
szilárd keretet biztosít, amelynek révén az elkövetkező években garantálható az európai 
mezőgazdaság fenntarthatósága. 

E környezetbarát kötelezettségek három kötelező elemből állnak.

Először is, az új KAP értelmében a 15 hektárt meghaladó szántóval rendelkező 
gazdaságoknak a mezőgazdasági üzem szántóföldjeinek legkevesebb 5%-át ökológiai 
jelentőségű területként kell kijelölniük. Meg kell jegyezni, hogy az ökológiai jelentőségű 
területeken kizárólag környezeti szempontból fenntartható művelés folytatható, ennek 
részleteit és szempontjait (köztük a növényvédő szerek használatának kérdését) 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban kell megállapítani. Ezek kidolgozása jelenleg 
folyamatban van. Az ökológiai jelentőségű területekhez fűződő kötelezettség értékelésére 
2017-ben kerül majd sor, amikor lehetőség nyílik arra is, hogy e területek arányát 7%-ra 
emeljék. 

Másodszor, fenn kell tartani az állandó gyepterület mezőgazdasági területhez viszonyított 
arányát. Ezenfelül művelési tilalom vonatkozik az állandó gyepterületre a kijelölt, környezeti 
szempontból érzékeny területeken.

Harmadszor, a növénytermesztés diverzifikálását illetően a mezőgazdasági termelőnek 
legalább két növénykultúrát kell termesztenie, ha szántóterületének mérete meghaladja a 
10 hektárt, illetve legalább három növénykultúrát, ha a szántóterület 30 hektár fölötti méretű. 
A fő növénykultúra legfeljebb a szántóterület 75%-át foglalhatja el, a két fő növénykultúra 
pedig legfeljebb a szántóterület 95%-át.

A vidékfejlesztés tekintetében 75%-os társfinanszírozási arány alkalmazható a 
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mezőgazdasági-környezetvédelmi-klímaügyi intézkedésekre (ez az arány 85%-ra emelhető a 
kevésbé fejlett régiók, a legkülső régiók és a kisebb égei-tengeri szigetek esetében). Emellett 
az egyes vidékfejlesztési programokhoz nyújtott uniós hozzájárulás 30%-át a 
környezetvédelmi kérdésekre és olyan intézkedésekre kell előirányozni, amelyek 
hozzájárulnak az éghajlatváltozás enyhítéséhez és az ahhoz való alkalmazkodáshoz. Ennek a 
30%-nak a különféle vidékfejlesztési intézkedésekhez – például a mezőgazdasági-
környezetvédelmi-klímaügyi intézkedésekhez, az ökológiai termeléshez, az erdészeti 
intézkedésekhez, a Natura 2000 kifizetésekhez, illetve a környezetvédelemmel és 
éghajlatváltozással kapcsolatos befektetésekhez – kell kapcsolódnia. Ugyanakkor a nemzeti és 
regionális szintű illetékes programozási hatóságok szabadon túlléphetik e minimális 
százalékarányt. 

A kockázat- és válságkezelési eszközök fontosak abban, hogy támogatást nyújtsanak a 
mezőgazdasági termelők számára a sokkhatásokkal és a növekvő kockázatokkal (például 
áringadozással) szemben a versengő és globális piacokon. Bizonyos fokú tervezési 
biztonságot nyújtanak, ezzel segítve a fenntartható termelést és a mezőgazdasági üzemek 
megtartását az Unióban. Az új vidékfejlesztési politika ezért társfinanszírozás formájában 
támogatja az ilyen típusú intézkedéseket. A nemzeti és regionális programozási hatóságok 
számára ez ugyanakkor a nemzeti/regionális körülményeket figyelembe vevő alternatívát 
jelent egy kevésbé célirányos megközelítéssel szemben. 

Végül a költségvetési forrásoknak a második pillérből az első pillérbe való átcsoportosítása
tekintetében emlékeztetni kell arra, hogy a tagállamok döntenek arról, hogy igénybe veszik-e 
ezt a lehetőséget gondosan meghatározott korlátok között (tagállamtól függően legfeljebb 
15%-os vagy 25%-os mértékben). Ezzel egyidejűleg az új KAP a költségvetési forrásoknak az 
elsőből a második pillérbe való átcsoportosítására is lehetőséget biztosít (legfeljebb 15%-os 
mértékben).

Következtetés

Az új KAP 2014. január 1-jén, illetve egyes részek vonatkozásában 2015. január 1-jén lép 
hatályba, ezért jelenleg nincs mód további fellépésre. 2017-ben kerül sor az ökológiai 
jelentőségű területekhez fűződő kötelezettség értékelésére, amit lehetséges jogalkotási 
javaslatok követhetnek. Ami a petíció benyújtójának a szakpolitika környezetbarát 
szemléletének fokozására irányuló általános kérését illeti, az új KAP szilárd közös 
szakpolitikai keretet jelent, amely számos eszközt vezet be az uniós mezőgazdaság 
fenntarthatóbbá tétele érdekében. 


