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Tárgy: A Marina Berati, olasz állampolgár által a „Nutrition Ecology International 
Center” (NEIC) nevében benyújtott, 1564/2009. számú, 1574 aláírást 
tartalmazó petíció az uniós állattenyésztési és halászati támogatások 
megszüntetéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója szerint az állattenyésztést és a halászatot évente több milliárd euróval 
támogatják a közös agrárpolitikán (KAP) és a közös halászati politikán (KHP) keresztül. A 
petíció benyújtója szerint az állati eredetű élelmiszerek nagy mennyiségű fogyasztása az 
úgynevezett „jóléti betegségek”, mint például a daganatos, valamint szív- és érrendszeri 
megbetegedések előfordulásának megnövekedéséhez, a nyersanyagok kimerítéshez, a fejlődő 
országokban helytelen táplálkozáshoz, valamint a legelők és a takarmány (pl. szója) 
termeléséhez szükséges szántóföldek létrehozása miatt a trópusi őserdők kivágásához vezet. 
Az energia-, víz-, vegyszer-, gyógyszer- és műtrágyahasználat miatt nagy környezeti kár éri a 
légkört, a talajt, a tengereket és egyéb vízforrásokat. Ezenkívül az uniós támogatásokkal 
előállított termékek dömpingje révén tönkremehetnek a szegény országokban élő termelők. A 
petíció benyújtója úgy véli, hogy az európai polgárok által fizetett adót nem átgondolt célokra 
fordítják, aminek közvetve vagy közvetlenül negatív egészségügyi, környezeti és 
világgazdasági hatásai vannak. Ezért a KAP és a KHP keretein belül folyósított 
állattenyésztési és halászati támogatások megszüntetése és a növényi eredetű élelmiszerek 
fogyasztásának ösztönzése mellett érvel, aminek az lenne a járulékos következménye, hogy 
egész Európában csökkennének az adóterhek.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. február 11. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
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szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. április 22.

A petíció benyújtója azon az állásponton van, hogy a közös agrárpolitika (KAP) keretében 
számottevő pénzösszegeket fordítanak támogatás formájában az állattenyésztési ágazatra, ily 
módon fokozva az állati eredetű termékek fogyasztását. A petíció benyújtója szerint a fentiek 
kedvezőtlen hatást gyakorolnak az emberi egészségre, a környezetre és a nemzetközi 
gazdaságra.  

A petíció benyújtója ellenzi az állattartásra fordított támogatásokat, és olyan intézkedésekre 
szólít fel, amelyek a növényi élelmiszerek fogyasztását támogatják és mozdítják elő. A petíció 
benyújtója szerint a fent említettek egész Európában az adók csökkenését eredményeznék.

A KAP reformfolyamata – a 2003-as reformmal és az állapotfelmérésként ismert 
felülvizsgálattal – megváltoztatta a gazdálkodási ágazatnak és különösen az állattenyésztési 
ágazatnak szánt támogatás biztosításának módját. Ez lehetővé tette a fokozatos elmozdulást a 
meghatározott termékekhez kötődő támogatástól (szétválasztás).

Ma az állattenyésztési ágazatnak biztosított kifizetések szinte teljesen szétválasztva 
valósulnak meg, a bizonyos tagállamokban alkalmazott egyedi – anyatehenekre, juhokra és 
kecskékre vonatkozó – támogatások kivételével, amelyekben a minimális szintű 
mezőgazdasági termelés fontos volt ahhoz, hogy a kevés gazdasági alternatívával rendelkező 
régiókban fenntartsák a gazdasági tevékenységet annak érdekében, hogy megfelelő 
nyersanyagellátást biztosítsanak a feldolgozó iparágak számára, vagy környezeti előnyöket 
teremtsenek.

A kifizetések szétválasztása az EU mezőgazdasági termelőit piacorientáltabbá tette, lehetővé 
téve számukra, hogy a piaci jelzések alapján maguk döntsék el, mit termeljenek. Ezenfelül a 
kölcsönös megfeleltetésre vonatkozó szabályok végrehajtása a kifizetésekhez jutást a 
környezetvédelmi, élelmiszerbiztonsági és –minőségi, valamint állatjóléti normák tiszteletben 
tartásához kötötte, míg az éghajlatváltozással kapcsolatos célkitűzéseket a vidékfejlesztési 
politikába építették be. 

A KAP jövőjéről folytatott egyeztetések keretében foglalkozni fognak a különböző politikai 
eszközök tekintetében fennálló további lehetőségekkel.

Egyre több bizonyíték támasztja alá, hogy a halakban fellelhető hosszú szénláncú zsírsavak 
fontosak az emberi egészség szempontjából. Az EU szigorú egészségügyi szabályainak 
megfelelő halak szerepet játszhatnak az úgynevezett „jóléti betegségek” visszaszorításában, 
nem pedig fordítva. Ezenfelül az EU költségvetésének halászatra fordított hányada igen 
csekély (2010-ben 0,9 milliárd EUR, amely a 141,5 milliárd eurós teljes költségvetés 0,64%-
át teszi ki).

Az EU jogszabályai az összekapcsolt támogatást csak bizonyos állattenyésztési ágazatok 
esetében teszik lehetővé. Ezen támogatás célja, hogy a nagy környezeti értéket képviselő, 
sérülékeny régiókban fenntartson bizonyos kedvező szociális és környezeti hatásokat, nem 
pedig az, hogy magát az állati termékek fogyasztását mozdítsa elő. 


