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WTO ÉS KUKORICA INTERVENCIÓ  
Miközben az intervenciós kritériumokat -2006. nov. 1-én- azért szigorították meg, hogy 

javítsanak az intervencióra raktározott szemek minőségén és/vagy, hogy csökkentsék az 

intervencióra való felajánlás mértékét, egy szabályozás az intervenció eltörlését célozta meg 

2007. július 1-től, melyhez az agrárminiszterek tanácsának jóváhagyása szükséges. Ezzel az 

üggyel január 29. óta foglalkozik a Tanács. 

 

NEM LENNE SŰRGŐS 

A kukorica esetében létezik egy speciális intervenciós probléma, mely néhány új EU 

tagállamra korlátozódik, és amelyet gyors raktárépítésekkel próbáltak enyhíteni 2004/05 és 

2005/06-ban.  

 

A kukoricaintervenció eltörlése ellen szól az európai és világpiaci trendek alakulása és hogy a 

bizottság is nehézségek nélkül tudja csökkenteni az intervenciós készleteket. 

 

Jelenlegi világpiaci árakon Magyarországról és Romániából is lehetséges a kukoricaexport a 

mediterrán térségbe (Törökország). 

Január végén, az intervenciós raktárkészlet 1,9 Mt-val csökkent (3,7 Mt január 25-én szemben 

a 2006. július 1-i 5,7 Mt-val) és egy új 500 000 tonnás mennyiséggel január 25-én. 

 

IDŐT KELL HAGYNI 

Nem sokkal azt követően, hogy az új tagállamok beléptek az EU-ba, már meg is szűnne 

számukra az a lehetőség, hogy intervencióra kínálják termékeiket amiatt, hogy túl sokat 

ajánlanak fel. 

 

Időt kell hagyni a logisztikai problémák rendezésére és az új megoldások (mint a 

bioüzemanyagok) fejlődésére. 

Az igazi probléma az, hogy Magyarországnak nincs tengere és egyetlen export útvonala egy 

évszakonként változó és nehezen kihasználható folyami út. 

Jelenleg a folyami lehetőségen túl a szárazföldi megközelítés (kamionok és vonatok) a közeli 

országokba illetve távolabb, lehetővé teszi Magyarországnak, hogy mintegy megkétszerezze 

export kapacitását.  

 

Az etanol egyre reálisabb megoldásnak látszik. Számos külföldi beruházó megértette, hogy 

Magyarország jelentős etanol mennyiséget előállító és exportáló versenytárs lehet: 800 000 t 

(egyes források szerint lényegesen több, legalább 2, 7 Mt) alapanyag, melynek döntő többsége 

kukorica. 

 

 
 
 
 



KAP 2008-AS FELÜLVIZSGÁLATA : AZ INTERVENCIÓ FELÜLVIZSGÁLÁSA 

A COPA-ban (Mezőgazdasági Szakmai Szervezetek Bizottsága) az európai termelők a Bizottság 

előtt kifejezésre juttatták az intervenció fenntartása melletti elkötelezettségüket, mely fontos 

piacszabályozó eszközként biztosítja a szabályszerűséget, garantálva a fogyasztók 

élelmiszerbiztonságát és a termelők jövedelmét.  

  

WTO tanácskozás: teljesen időszerűtlen eltörölni az európai piacszabályozást, amikor az USA 

egyáltalán nem akar hasonló lépéseket tenni az ő oldalán, főleg, hogy az intervenció 

eltörlésének egyik következménye lehet egy kedvezőbb kukorica import felajánlása a 3. 

országokba. 

 

A Bizottság tanácskozási lehetőséget adott az európai termelőknek a 2008-as KAP 

felülvizsgálat idején. 

A Bizottságnak következetesnek kell lennie a téma megközelítésében, és nem cserélgetheti a 

játékszabályokat hirtelen. 

 

A kukorica intervenciós rendszer módosítását át kell tekinteni egyéb gabonák esetében is. Az 

eltörlés összes alternatíváját meg kell nézni, azért, hogy egy hirtelen döntés -a kukorica 

kapcsán- ne zavarja meg a többi gabona intervenciós felvásárlását.  

 
POLITIKAI KÖRNYEZET 2007. FEBRUÁR 1-ÉN 

Ez év elején 6 ország (Magyarország, Ausztria, Románia, Bulgária, Szlovákia, Cseh 

Köztársaság) határozottan elzárkózott a bizottság intervenciót megszüntető javaslatától, de 

szavazatuk nem volt elegendő érdekeik érvényesítéséhez. Azonban 6 másik ország 

(Franciaország, Olaszország, Spanyolország, Görögország, Portugália, Finnország) is 

kifejezte elégedetlenségét a javaslattal kapcsolatosan és így megvolt a szükséges többség az 

intervenció azonnali eltörlése ellen.  

A Bizottság kijelentette, hogy egy javított változattal állnak elő a Mezőgazdasági Bizottság 

következő ülésén, még mielőtt az ügy újból a Miniszterek Tanácsa elé kerül. Várható 

azonban, hogy a Bizottság csak nagyon keveset fog előremozdulni az ügyben és éles vitát vív 

a tagállamokkal. A szakmai tanácskozáson, ahová az agrárszakembereket (COPA-COGECA, 

kereskedők, felhasználók) hívta meg a Bizottság, maradt az a meggyőződés, hogy a kukorica 

intervenciós készletek emelkedésének megelőzéséhez most kell eltörölni az intervenciót. 

 

 

MILYEN A JÖVŐ KAP-JA ? 
 

2008-ban és 2009-ben 2 feladatot kell elvégezni a KAP-al kapcsolatban:  

� a megreformált KAP átvizsgálása  

� 2013 utáni KAP analízis, az EU pénzügyi általános átvizsgálása kapcsán 

 
 
 
 
 
 



FELÜLVIZSGÁLAT 
 
2008-ban kell véghezvinni, hogy az új KAP jobban működjön. A biztosi kabinet szerint nem egy 

egyszerű helyzetfelmérésről lesz szó : 

� a découplage (az ágazatban a támogatás elválasztása a termeléstől) megvalósítása : a 

tagállamoknak lehetőségük lesz módosítani a  választott opciókat, a  découplage és/vagy a 

regionalizáció érdekében. 

� a zöldség, gyümölcs découplage kizárásnak az eltörlése ; 

� és felvetik a piacirányító eszközök fenntartását (intervenció, kvóták, ugaroltatás, stb. eltörölhetők-

e) 

 

Marie Fischer Boel-nek nincs szándékában az alapelveken enyhíteni. 2007. március végén az Európai 

Bizottság bemutatja jelentését. 

A Biztos asszony 2009 után emelni kívánja az előírt moduláció szintjét, ugyanis, a vidékfejlesztés egy 

jelentős csökkentést szenvedett el az állam- és kormányfők költségvetési jóváhagyása által (20 

milliárddal kevesebb), márpedig a Bizottságnak ambiciózus céljai vannak a vidékfejlesztési 

politikával. 

AZ ÚJ KAP 

A KAP felülvizsgálata a jelenlegi KAP kiigazításából áll. 

A mg-i igazgatósági hivatalok a Biztos asszony ösztönzésére már megkezdték a munkát 

(hatásvizsgálat, különféle forgatókönyvek tesztelése stb.). Fischer Boel mg-i biztos 2008 első féléve 

folyamán szeretné bemutatni azokat a pontokat, melyeket a KAP felülvizsgálata során átvizsgálnak . 

2009-ben költségvetési vizsgálat teszi lehetővé a KAP hosszú távra vonatkozó átvizsgálását a 2013-
as időszak utánra. A Biztos asszony szerint az agrár-költségvetés csökkenni fog 2013-ban. 

A 2013 utáni KAP-ról szóló vitában egy általános európai agrármodell és a támogatások elosztásának 

módja kerül megtárgyalásra, az összes découplage kérdéssel, regionalizációval, stb. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


