
A Bizottság jelentése az uniós növényifehérje-termelés fejlesztéséről 

A jelentés rámutat a növényi eredetű fehérjék iránti uniós fogyasztói keresleten alapuló, 
prémium minőségű takarmányok és élelmiszerek ágazatában rejlő növekedési potenciálra. 

Az Európai Bizottság a mai napon jelentést fogadott el a növényi fehérjék uniós termelésének 
fejlesztéséről. A jelentés felülvizsgálja a növényi fehérjék (repce, napraforgómag, lencse stb.) kínálati 
és keresleti helyzetét az EU-ban, és megvizsgálja annak módjait, hogy hogyan lehet a növényi fehérjék 
gazdaságos és környezetvédelmi szempontból megfelelő előállítását tovább ösztönözni. 

Phil Hogan, a mezőgazdaságért és a vidékfejlesztésért felelős biztos kijelentette: „A növényi fehérjék 
lényeges részét képezik az európai agrár-élelmiszeripari ágazatnak, amely az élelmiszerek és az italok 
előállítása terén világszinten a legszigorúbb követelményekkel rendelkezik.A piac sokfélesége és az 
éghajlati tényezők miatt azonban az európai fehérjenövény-termesztés nem fedezi a növekvő 
keresletet. Ebben a tekintetben szeretném üdvözölni az Európai Parlament érdeklődését az európai 
fehérjenövény-termesztés további támogatása iránt. A jelentés fontos referenciául fog szolgálni ahhoz 
a vitához, hogy hogyan lehet fenntartható módon további eredményeket elérni. Ehhez nem elég az 
Európai Bizottság fellépése, valamennyi érdekelt fél aktív hozzájárulására van szükség.” 

A jelentés több olyan meglévő szakpolitikai eszközt és új szakpolitikai javaslatot ismertet, amelyek 
hozzájárulhatnak a fehérjenövényekben rejlő gazdasági és környezeti potenciál kibontakoztatásához 
az EU-ban. Példaképpen: 

·         a fehérjenövényeket termesztő mezőgazdasági termelők támogatásával a javasolt jövőbeli KAP 
keretében e termelőknek a közös agrárpolitikára vonatkozó nemzeti stratégiai tervekbe való 
bevonása révén, különösen a zöldségek környezetvédelmi és az éghajlattal kapcsolatos célkitűzések 
szempontjából kedvező hatásainak elismerésével az ökorendszerek és a vidékfejlesztési programok 
keretében, valamint a környezet-/éghajlatközpontú irányítás iránti elkötelezettség révén, a 
vidékfejlesztési támogatás mobilizálásával például a beruházások és az együttműködés teljes 
élelmiszerláncra kiterjedő ösztönzése érdekében, valamint termeléstől függő 
jövedelemtámogatással, 

·         a versenyképesség növelésével az uniós és tagállami kutatási programokból származó kutatás 
és innováció, valamint a Horizont Európaprogram (2021–2027) költségvetésének megkétszerezése 
révén, 

·         piacelemzéssel és a piac átláthatóságának a jobb monitoringeszközöknek köszönhető 
javításával, 

·         a fehérjenövények táplálkozással, egészséggel, éghajlattal és környezettel összefüggő 
előnyeinek népszerűsítésével, amelyhez a Bizottság 2019-ben mintegy 200 millió EUR kerettel 
rendelkező promóciós programja is hozzájárul, 

·         az ellátási lánc irányítása és a fenntartható mezőgazdasági gyakorlatokkal kapcsolatos 
ismeretek/bevált gyakorlatok fokozott megosztása révén, többek között egy erre a célra szolgáló 
online felületen keresztül. 

Az uniós növényi fehérjék helyzete 

Európában jelentős a növényi fehérjék iránti kereslet: a 2016–2017-es időszakban mintegy 27 millió 
tonna nyersfehérjének felelt meg. Ugyanakkor az EU önellátási aránya nagyban függ a fehérjeforrástól 
( például a repce esetében 79 %, a szója esetében pedig 5 %). Ebből kifolyólag az EU évente mintegy 
17 millió tonna nyersfehérjét importál, amelyből 13 millió tonna szójaalapú. Mindazonáltal 
megfigyelhetők pozitív tendenciák is: a szója termesztési területe az EU-ban a 2013-as KAP-reform óta 
megduplázódott és mára megközelítőleg egy millió hektárt tesz ki. Hasonlóképpen a hüvelyesek (borsó, 
lóbab, lencse, csicseriborsó) esetében 2013 óta majdnem megháromszorozódott a termelés az EU-
ban. 

https://ec.europa.eu/info/designing-next-research-and-innovation-framework-programme/what-shapes-next-framework-programme_en


Habár továbbra is az állati takarmányok jelentik a legfontosabb felvevőpiacot (93 %), a növényi fehérjék 
piaca jelentősen szegmentálódott, és megnőtt a nagy értékű takarmányok és élelmiszerek ágazatán 
belüli kereslet. A növényi fehérjék élelmiszerpiacán a hús- és tejtermékek helyettesítői iránti keresletnek 
köszönhetően kétszámjegyű növekedés következett be. 

Háttér-információk 

A jelentés célja a Bizottság azon kötelezettségvállalásának a teljesítése, hogy felülvizsgálja a növényi 
fehérjék kínálati és keresleti helyzetét az EU-ban, és megvizsgálja annak lehetőségeit, hogy hogyan 
lehet a növényi fehérjék gazdaságos és környezetvédelmi szempontból megfelelő előállítását tovább 
ösztönözni. 

Emellett az Európai Parlament 2018 áprilisában jelentést fogadott el, amelyben az európai 
fehérjenövény-termesztést ösztönző uniós stratégia kidolgozását sürgeti.  
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