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B9-0504/2022

Az Európai Parlament állásfoglalása az állattenyésztés és a nagyragadozók európai 
védelméről
(2022/2952(RSP))

Az Európai Parlament,

– tekintettel eljárási szabályzata 132. cikkének (2) bekezdésére,

A. mivel számos olyan összetett tényező van, amely káros hatást gyakorol a 
táplálékláncokra, és meghatározza a vadon élő állatok vándorlását (éghajlatváltozás, 
magas fokú védettség, a populációk növekedése), amelyek a háziasított és a vadon élő 
fajok együttélésének konfliktusaihoz vezetnek;

B. mivel az olyan jogalkotási intézkedések, mint az élőhelyvédelmi irányelv1 és a 
nemzetközi koordinációs erőfeszítések, beleértve az európai vadon élő növények, 
állatok és természetes élőhelyeik védelméről szóló egyezményt (Berni Egyezmény), 
hozzájárultak a nagyragadozók, köztük a farkaspopulációk helyreállításához; mivel a 
nagyragadozók száma jelentősen nőtt a kontinentális Európában, és 2012 és 2016 között 
8000–9 000 eurázsiai hiúzt, 15000–16 000 barnamedvét és 17 000 farkast számlált; 
mivel ezek az adatok már több mint 5 évesek; mivel a Természetvédelmi 
Világszövetség (IUCN) a farkast már 2018-ban uniós szinten a legkevésbé 
veszélyeztetett fajnak minősítette, mivel annak egyedszáma ugrásszerűen megnőtt;

C. mivel a nagyragadozók jelentős mobilitást mutatnak, és az egyes populációk nagy 
földrajzi területeken, több országban oszlanak meg az EU-n belül és kívül egyaránt, ami 
olyan helyzetekhez vezet, amikor ugyanaz a kedvező védettségi helyzetű populáció az 
egyik régióban igazgatási intézkedések hatálya alá tartozhat, miközben a szomszédos 
régióban továbbra is szigorú védelemre szorulóként sorolják be, annak ellenére, hogy 
ugyanolyan védettségi helyzetben van; tudományos alapú megközelítésre szólít fel, 
amely a valamennyi tagállamban található populációk egészét veszi figyelembe;

D. mivel a nagyragadozók növekvő jelenléte a háziasított állatokat, különösen a legelőkön 
és a szabadtéri legeltetési rendszerekben tartott állatokat veszélyezteti, különösen a 
hegyvidéki és a ritkán lakott régiókban, ahol legeltetésre van szükség e kiemelt 
élőhelyek megőrzéséhez, valamint a sűrűbben lakott vidéki területeken, ahol a farkasok 
jelenléte negatív hatással lehet a vidéki területek fenntartható fejlődésére és 
életminőségére, mind a hagyományos mezőgazdaság, mind az idegenforgalom 
tekintetében; mivel a kevés nagy természetvédelmi területtel rendelkező sűrűn lakott és 
urbanizált területeken nagyobb veszély fenyegeti a háziasított állatokat;

E. mivel a nagyragadozó fajok közvetlen közelében végzett gazdálkodással járó 
környezeti, mezőgazdasági és társadalmi-gazdasági kihívások miatt egyre inkább 
felhagynak a hagyományos alpesi szabadtéri legeltetési rendszerekkel, ami 

1 A Tanács 92/43/EGK irányelve (1992. május 21.) a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és 
növények védelméről (HL L 206., 1992.7.22., 7. o.).
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elkerülhetetlenül a természetvédelmi célkitűzések közti ütközéshez vezet; mivel a 
kontinentális Európában a juhok 50%-a legalább egy nagyragadozó faj közelében él;

F. mivel az együttélésből eredő konfliktusok elkerülését célzó megelőző intézkedések nem 
bizonyultak kellően hatékonynak, miközben a mezőgazdasági termelők számára 
megnövekedett munkateherhez és aránytalan költségekhez vezetnek, és jelentős hatást 
gyakorolnak a tájra; mivel a nemzeti szinten szabályozott kártérítések eltérnek az EU-n 
belül, és gyakran nem veszik figyelembe az elszenvedett károk egészét, valamint 
számos őshonos fajta genetikai örökségének helyrehozhatatlan károsodását;

1. hangsúlyozza, hogy az EU-nak a biológiai sokféleség megfelelő kezelésére kell 
összpontosítania, hogy lehetővé tegye valamennyi faj és ökoszisztéma kiegyensúlyozott 
fejlődését; rámutat arra, hogy bár a biológiai sokféleséggel kapcsolatos politikák pozitív 
eredményeket hoztak a nagyragadozó fajok helyreállítását illetően az EU-ban, el kell 
ismerni, hogy a populációk növekvő szintje számos környezeti, mezőgazdasági és 
társadalmi-gazdasági kihíváshoz vezet, és hogy az élőhelyvédelmi irányelv 2. cikkének 
(3) bekezdésével összhangban több, regionalizáltabb megközelítésen alapuló fellépésre 
van szükség e kompromisszumok hatékony kezelése érdekében;

2. hangsúlyozza, hogy javítani kell a vadon élő állatok és növények egészségének 
felügyeletét, ami a kutyákkal való hibridizáció miatt a farkasok esetében releváns; 
szabványosított politikát szorgalmaz a hibridek azonosítására és átlátható 
megközelítésre, beleértve a farkas DNS-mintáknak a kutatóintézetek közötti, határokon 
átnyúló cseréjét is; felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy vegyék figyelembe a 
nagyragadozók támadásainak az állatjólétre gyakorolt hatását, beleértve a sérüléseket, a 
vemhesség-megszakítást, a csökkent termékenységet, az állatok vagy egész nyájak 
elvesztését és az őrkutyák pusztulását, valamint az emberek jóllétére kifejtett hatásokat, 
beleértve a jövedelemkiesést és a magasabb munka- és anyagköltségeket, valamint az 
esetleges sérülést vagy életveszélyt;

3. üdvözli, hogy a „Módosításra irányuló javaslat: A farkasnak (Canis lupus) az 
Egyezmény II. függelékéből a III. függelékbe való visszasorolása” pontot felvették a 
Berni Egyezmény állandó bizottsága 42. ülésének napirendjére; hangsúlyozza, hogy a 
farkasok páneurópai szintű védettségi helyzete indokolja a védettségi helyzet enyhítését 
és következésképpen a javasolt módosítás elfogadását;

Intézkedések

4. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy ismerjék el, hogy a jelenlegi 
intézkedések, beleértve a kerítéseket és az őrkutyákat, nem hoznak a támadásokat 
megfelelően megelőző és a harmonikus együttélést lehetővé tévő eredményeket; kéri, 
hogy megelőző intézkedések végrehajtásakor és az eltérések mérlegelésekor vegyék 
figyelembe a terepviszonyokat és más meghatározó tényezőket, például a turizmust, 
amely az érintett területek számára alapvető fontosságú; felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy a nagyragadozók populációinak növekedése esetén ismerjék el, 
hogy fontos az élőhelyvédelmi irányelvvel összhangban lévő, tudományos bizonyítékok 
alapuló, felügyelt védelmi intézkedések kidolgozása és alkalmazása;

A védettségi helyzet értékelése és a határokon átnyúló igazgatási tervek
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5. felhívja a Bizottságot, hogy rendszeresen értékelje a fajok védettségi helyzetének 
elérése terén a biogeográfiai régiók és/vagy az egész EU-ra kiterjedő populációk 
szintjén elért eredményeket annak érdekében, hogy tudományos bizonyítékok alapján, 
valamint az egyedek és a génáramlások alpopulációk közötti cseréje alapján felmérje a 
vadon élő állatok elterjedését, figyelembe véve a fajok határokon átnyúló nagyfokú 
mobilitását, és a kívánt védettségi állapot elérését követően haladéktalanul igazítsa ki a 
védettségi helyzetet; felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy segítsék elő a 
határokon átnyúló együttműködést és a biogeográfiai régiókkal és/vagy a populációk 
szintjével egybeeső, határokon átnyúló igazgatási tervek kidolgozását; felhívja a 
Bizottságot, hogy különítsen el forrásokat a nagyragadozók eloszlási és 
állománysűrűségi térképeinek naprakésszé tételét célzó, biológiai sokféleséggel 
kapcsolatos vizsgálatokra; úgy véli, hogy a pontos becslések elkészítése érdekében 
ezeket a vizsgálatokat egész Európában el kellene végezni, tekintettel e fajok nagyfokú 
mobilitására; úgy véli, hogy a nagyragadozó fajok védettségi helyzete számos olyan 
biogeográfiai régióban kedvező, ahol még mindig szigorú védelemre szorulóként 
vannak besorolva; felszólít a nagyragadozókkal kapcsolatos uniós politika szoros 
nyomon követésére a kedvező védettségi helyzet kérdésének kielégítő megoldása 
érdekében, olyan reális adatok alapján, amelyek Európa különböző részein a 
nagyragadozók eltérő sűrűségét mutatják; felhívja a Bizottságot, hogy az 
élőhelyvédelmi irányelv 19. cikkével összhangban haladéktalanul dolgozzon ki 
értékelési eljárást annak érdekében, hogy az egyes régiókban a populációk védettségi 
helyzetének módosítása a kívánt védettségi állapot elérését követően azonnal 
megtörténjen;

Mentességek

6. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy aktívan támogassák a növekvő együttélési 
konfliktusokkal szembesülő régiókat, szem előtt tartva, hogy mind a vadon élő állatok, 
mind az állatállomány jelentős károkat szenved, annak érdekében, hogy kihasználhassák 
az élőhelyvédelmi irányelv 16. cikkének (1) bekezdése alapján már meglévő 
rugalmasságot; kéri e cikk olyan értelmezését és alkalmazását, amely figyelembe veszi 
az Európai Unión belüli sokféleséget, szoros együttműködésben a tagállamokkal, a 
régiókkal és az érdekelt felekkel annak érdekében, hogy igazgatási megközelítést 
biztosítsanak a nagyobb földrajzi régiók és/vagy a tagállamokban élő populációk 
szintjén; felhívja a Bizottságot, hogy tisztázza a fajok szigorú védelmére vonatkozó 
meglévő iránymutatásokat az élőhelyvédelmi irányelv 12. és 16. cikkéből eredő 
kötelezettségek értelmezése tekintetében, tekintettel a növekvő nagyragadozó-
populációkra és az együttéléssel kapcsolatos egyre növekvő számú konfliktusokra;

7. hangsúlyozza, hogy az állattenyésztést oly módon kell lehetővé tenni, hogy ne legyen 
szükség aránytalanul költséges és fokozott védőintézkedésekre, amelyek negatívan 
hatnak a vidéki területeken folytatott gazdálkodás megvalósíthatóságára; felhívja a 
Bizottságot, hogy készítsen értékelést a nagyragadozók növekvő európai jelenlétének a 
biológiai sokféleségre, a vidéki közösségekre és a vidéki turizmusra gyakorolt hatásáról, 
beleértve a generációk megújulását a mezőgazdaságban;

Hegyvidéki gazdaságok

8. hangsúlyozza, hogy az éghajlatváltozás, a gazdasági válságok és a nagyragadozók általi 
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ragadózó cselekmények megszaporodása súlyosabban érinti az alpesi területek állattartó 
gazdaságait; rámutat arra, hogy a hegyvidéki területeken található mezőgazdasági 
üzemek kicsik, és magas többletköltségekkel szembesülnek, ugyanakkor fontos szerepet 
játszanak a hegyvidéki tájak megőrzésében és a biológiai sokféleség zord környezeti 
viszonyokkal rendelkező régiókban való megőrzésében; ahol a nagy vadon élő 
növényevők eltűntek vagy azokat még nem telepítették vissza, mivel természetalapú 
költséghatékony eszközt jelentenek az olyan éghajlati hatások megelőzésére és 
enyhítésére, mint az erdőtüzek; rámutat arra, hogy az olyan területek, mint a fajgazdag 
Nardus-gyepek szilikátos alapkőzetű hegyvidéki területeken, valamint a havasi és 
alhavasi mészkedvelő gyepek különösen érdemesek az élőhelyvédelmi irányelv 
értelmében történő megőrzésre; rámutat arra, hogy e területek megőrzése szempontjából 
kulcsfontosságú tényező a külterjes legeltetés; megjegyzi, hogy a farkaspopuláció 
növekedése és a védelmi intézkedések kivitelezhetetlensége a szélsőséges domborzati 
helyeken, például a hegyvidéki és ritkán lakott területeken a legeltetés fokozatos 
beszüntetéséhez vezet; felhívja a Bizottságot, hogy határozott fellépéssel és konkrét 
megoldásokkal védje és őrizze meg az olyan hagyományos mezőgazdasági 
gyakorlatokat, mint a legeltető állattartás, a mezőgazdasági legeltetés modellje, az 
UNESCO által elismert vándorlegeltetés gyakorlata és a legeltető gazdálkodók 
életmódja; elismeri, hogy e gyakorlatok némelyikére kiterjedhet az ökorendszerek által 
finanszírozott lehetséges mezőgazdasági gyakorlatok javasolt listája, ami a vadon élő 
állatok élőhelyeinek megzavarását eredményezheti; felhívja a Bizottságot, hogy 
teremtse meg a legeltetés védelméhez szükséges feltételeket, amennyiben az 
állományvédelmi intézkedések lehetetlenek;

Nyomon követés

9. hangsúlyozza, hogy a nagyragadozók sikeres kezelésének előfeltétele a megfelelő 
nyomon követés, a tagállamok azonban különböző felmérési és nyomon követési 
módszereket alkalmaznak; felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy harmonizálják 
a tudományosan bizonyított nyomonkövetési módszereket a tagállamokban, és kövessék 
nyomon a nagyragadozók populációit a határokon átnyúló dimenzió 
figyelembevételével, különös tekintettel a biogeográfiai régiókra és az egyes 
ökoszisztémák jellemzőire; kéri, hogy a megfigyelés eredményeit időben és átlátható 
módon tegyék hozzáférhetővé a nyilvánosság számára; felhívja továbbá a Bizottságot és 
a tagállamokat, hogy tudományosan azonosítsák a támadások és az állatállományt érintő 
ragadozói tevékenységből eredő károk csökkentésére irányuló, legjobb megvalósítható 
intézkedéseket, valamint végezzenek hatásvizsgálatot az aktív igazgatási módszerek 
végrehajtásáról;

Finanszírozás

10. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a 2030-ig tartó időszakra szóló 
biodiverzitási stratégia és az élőhelyvédelmi irányelv keretében azonosítsanak 
megfelelő és hosszú távú finanszírozási lehetőségeket mind a közös agrárpolitikán 
belül, mind azon kívül, a megfelelő megelőző intézkedésekre és a mezőgazdasági 
termelők megfelelő kompenzálására, a nagyragadozók és a fenntartható állattenyésztési 
gyakorlatok együttélésének biztosítása érdekében, az EU közös agrárpolitikája átfogó 
céljainak korlátozása nélkül; felhívja a Bizottságot, hogy ismerje el, hogy a 
nagyragadozók által elkövetett támadások növekvő száma azt jelenti, hogy a háziasított 
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állatok védelmére szánt források és a kompenzációs kifizetések is növekednek, ami 
azzal a kockázattal jár, hogy a hagyományosan a közös agrárpolitika fontos 
célkitűzéseinek elérésére szánt vidékfejlesztési programok forrásait a fajok megőrzésére 
fordítják; úgy véli, hogy a támadást követően az állattenyésztőknek fizetett kártérítés 
mértéke tagállamonként eltérő; úgy véli, hogy ezt a kompenzációt bele kell foglalni az 
állami támogatás alóli csoportmentességbe; kéri a Bizottságot, hogy vegye fontolóra 
azon mezőgazdasági iránymutatásainak eltörlését, amelyek a nagyragadozók által 
okozott károk ellentételezését állami támogatásnak tekintik, mivel a termelők által 
elszenvedett veszteségek nem kapcsolódnak mezőgazdasági tevékenységükhöz;

°

° °

11. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Bizottságnak.


