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MIÉRT MEZŐGAZDASÁG ÉS KLÍMAVÁLTOZÁS? 

• A biológiai folyamatoknál 
nehezebb az ÜHG 
kibocsátás-csökkentés 
(mitigáció), nem lehet 0 
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(mitigáció), nem lehet 0 

• ÜHG kibocsátással jár, de 
egyben a klímaváltozás 
egyik első „áldozata”, 
jelentősen hat rá

• ÜHG nyelő is 

• Kompromisszumok (trade-
off) különféle szinteken
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FELMÉRÉS ÉS TÁVLATI CÉL?

A műhelymunkák a gazdaságok szintjére fókuszálnak, de:

• Keresletre összpontosító szakpolitikákkal kellhet kiegészíteni, a 
szénszivárgás elkerülésére (pl. egészséges táplálkozás 
népszerűsítése)

• A hatékonyságnövelés nem jelent kibocsátás-csökkentést ha az 
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• A hatékonyságnövelés nem jelent kibocsátás-csökkentést ha az 
igény ezzel párhuzamosan nő

• Különbség az elszámoható csökkentési potenciál (nemzeti leltár) 
és a tényleges csökkentési potenciál között (LCA)

• Területrendezés  – a megfelelő intézkedést a megfelelő helyen

• Ühg kibocsátás-csökkentési intézkedések a gazdaságok szintjén 
túl/felül (pl. tenyésztési programok)



Az új Közös Agrárpolitika javaslat
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Hangsúly a környezeti és éghajlati ambíción

Tudás-alapú és eredményalapú megközelítések

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE

www.ceeweb.org

A Bizottság retorikája ellenére kihívások:

� Konkrét célszámok hiánya

� Nem utal szankciós folyamatokra (nem –teljesítésnél)

� Az 1. és 2. pillér közötti költség-átcsoportosításról 
nem szól 
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KAP stratégiai tervek
• Ex-ante értékelés

• A tagállamoknak KAP stratégiai terveket kell létrehozniuk SWOT 
elemzés és szükségletfelmérés alapján

• Mennyiségi célok (célszámok) és mérföldkövek
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• Mennyiségi célok (célszámok) és mérföldkövek

• A célszámokat közös eredményindikátorok (mutatók) alapján kell 
meghatározni � mekkora mutató esik az adott rendszerekre?

• Kiterjedt függelék-lista, beleértve a partnerekkel való konzultációt, 
folyamatát és az érvényben levő környezeti jogszabályokra való 
utalásokat

• A programozási időszak alatti értékelést független szakértő végzi



•Európai Bizottság észrevételek �Tagállam: 3 hónap

•Jóváhagyás � nem később mint 8 hónap

• Részleges jóváhagyás lehetősége

KAP stratégiai tervek 2.
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• Nem fedi a Függelékeket

• Évente 1 módosítás �észrevételek 30 nap � 3 hónap a 
jóváhagyásra


