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> Gyengébb minőségű termékeket ka-
punk, mint a nyugati fogyasztó? Vizsgálja 
ki az Európai Unió, vajon igaz-e, hogy a ke-
let-európai országokba rosszabb minőségű 
árukat szállít néhány nagy élelmiszerkonszern 
– indítványozta Miroslav Nadenov bolgár 
mezőgazdasági miniszter. Korábban a szlovák 
Fogyasztásvédelmi Szövetség azt állította, bi-
zonyítékai vannak arra, hogy néhány nemzet-
közi élelmiszeripari gigász a nyugat-európai 
piacokra szánt termékeinél silányabb árukat ad 

el Kelet-Európában, Szlovákia mellett Csehor-
szágban, Lengyelországban, Bulgáriában, Ro-
mániában és Magyarországon.

A vád szerint az áruikat már eleve annak 
megfelelően, másképpen gyártják le, hogy me-
lyik országba szánják. A kifogásolt áruk között 
olyan cégek termékei voltak, mint a Coca-
Cola, a Kotányi paprikája és borsa, a Nescafé 
Gold, Jacobs Krönung és a Tchibo Espresso. 
Nadenov azt nyilatkozta a sajtónak, ha a vá-
dak beigazolódnak, akkor nemcsak az európai 
intézményektől várnak beavatkozást, de bíró-
sághoz is fordulnak, és eljárást kezdeményez 

az érintett cégek ellen. A panaszokat és a szlo-
vák felmérés eredményét május 16–17-én az 
EU mezőgazdasági bizottsága is napirendjére 
tűzte. A bolgár miniszter meghívta hazájába 
az Európai Élelmiszerbiztonsági Hivatal szak-
embereit, hogy a helyszínen győződjenek meg 
a vádak valóságtartalmáról még május elején, a 
mezőgazdasági bizottság ülése előtt.

Romániában korábban a piacokon áru-
sított, gyenge beltartalmú import zöldség- 
és gyümölcstermékek váltották ki a hazai 
termelők haragja mellett a fogyasztók elé-
gedetlenségét is.

Huszonkét kérést adtak le a gyergyói gazdák
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akár több ezer lej büntetést is kap-
hat idén az a pásztor, aki fittyet hány 
a gyergyói városvezetés legeltetési 
szabályaira. Esztenák működteté-
sére vonatkozóan huszonkét kérés 
érkezett a gyergyószentmiklósi 
városházára. Mint a város alpol-
gármesterétől megtudtuk, jelenleg 
ezek elbírálása zajlik.
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A gyergyószentmiklósi város-
vezetés már az előző évben 
szigorította a legeltetést, 

szabályzatot állítottak össze, mely 

meghatározza az esztenák műkö-
dését. Idén még nagyobb hangsúlyt 
fektetnek ennek betartatására. Csak 
azok a főpásztorok szervezhetnek 
legeltetést, akik engedélyt válta-
nak a polgármesteri hivataltól. A 
kérések benyújtásának határide-
je lejárt, huszonkét igénylést tet-
tek le az érintettek. Nagy Zoltán, 
Gyergyószentmiklós alpolgármeste-
re elmondta, az elbírálás folyamat-
ban van. A főgazdáknak a legeltetési 
engedély megszerzéséhez több ira-
tot kell beszerezniük, így például a 
területtulajdonosokkal kötött bérle-
ti szerződést, a legelőtestek részletes 

térképét, a főpásztorral és a pászto-
rokkal kötött szerződést, az állattar-
tó gazdákkal kötött szerződést is. 
Emellett 35 lejt kell fizetniük a le-
geltetési engedélyért, valamint 1500 
lej garanciapénzt kell letenniük, me-
lyet kártalanításra használnak fel, ha 
szükséges. Mindezen intézkedések a 
szabályok betartatását szolgálják.

A szabályzat egy legelőtesten 
csak meghatározott számú állat le-
geltetését teszi lehetővé: konkrétan 
100 darab szarvasmarha, 120 nö-
vendék, 130 borjú vagy 400 darab 
juh az egy legelőtestre maximalizált 
állatállomány. A főgazdák kötelesek 
tiszteletben tartani a cárinák határait, 
ellenkező esetben 500 lejes bírságra 
számíthatnak. Konkrét időszakhoz 
kötött az állatok ki- és beterelése is. A 
juhoknak a város belső területeit má-
jus 15–20. között kell elhagyniuk, és 
csak október 1–10. között térhetnek 
vissza. Ennek megszegése akár 1000 
lejes büntetést is maga után vonhat. 
Ha tiltott helyen legeltetnek, álla-
tonként 100 lej büntetést fizetnek, ha 
megsértik a legelőtestek határait, 300 
lej a büntetés. Kötelező módon rend-
ben kell tartaniuk a vízforrásokat, ti-
los a túllegeltetés, és abban az esetben, 
ha a legelőn út, turistaösvény vezet át, 
jól látható helyen figyelmeztető táb-
lát kell elhelyezniük a pásztorkutyák 
jelenlétére vonatkozóan. Ezek be nem 
tartásáért szintén büntetés jár. Ha pe-
dig valaki engedély nélkül legeltet, 
2000 lejes büntetést kell fizetnie, rá-
adásul az esztenát fel is számolják. Az 
önkormányzat illetékeseinek ígérete 
szerint egész nyáron ellenőrzéseket 
szerveznek majd a nemrég megala-
kult helyi rendőrséggel közösen, min-
den esztenára ellátogatnak.

Kemény szabályokhoz kötik a juhok idei évi legeltetését Gyergyószentmiklóson fotó: balázs katalin

kevesebb földet Hagytak 
parlagon a gazdák

Büntetés helyett 
bérbeadás

A pénzügyminiszter által szorgalmazott büntetőadó he-
lyett bérbeadási prémiummal próbálná művelésbe vonni 
a parlagon hagyott földterületeket a mezőgazdasági tár-
ca – jelentette ki tegnap Valeriu Tabără agrárminiszter.

Hírösszefoglaló

Nem lehet megadózni azokat a földtulajdonosokat, 
akik nem művelik meg területeiket – állította tegnap 
Valeriu Tabără mezőgazdasági miniszter, válaszolva 

egyben Gheorghe Ialomiţianu pénzügyminiszter szerdai ki-
jelentésére, aki minél hamarabb szankcionálná a földjeiket 
parlagon hagyó tulajdonosokat. Tabără szerint bár a termő-
földparcellák tisztántartása minden földtulajdonosnak köte-
lessége lenne, büntetés helyett a területek művelésbe fogását 
mégis inkább egy új bérbeadás-ösztönző programmal képzel-
né célratörőbbnek. „Senki sem kötelezhető a föld megműve-
lésére, de tisztántartására igen. Nem lehet megengedni, hogy a 
gaz és a gyomnövények ellepjék a földeket. Különbség van itt a 
megműveletlen földek adózása tekintetében. (…) De nem hi-
szem, hogy szükség lenne rá, mert jelenleg a gazdák több mint 
kétmillió hektárral nagyobb földterületet művelnek meg, így 
az idén egymillió hektár alá csökkent a megműveletlen földek 
nagysága” – fejtette ki tegnap Tabără.

Teljesen más véleményen volt viszont a szerdai kormány-
ülést követően Gheorghe Ialomiţianu pénzügyminiszter, aki 
mielőbb különadóval sújtaná a műveletlen mezőgazdasági 
területek tulajdonosait. Elmondta, a hatóságok a lehetséges 
módszerekről jelenleg a Világbank szakértőivel tárgyalnak. 
Tabără azonban úgy véli, a minisztérium számára nem priori-
tás azon tulajdonosok megadózása sem, akik nem takarítják le 
földjeiket. „Nagyon foglalkoztat azonban egy másik törvény 
elfogadása, amely inkább a mezőgazdasági körforgásba beke-
rült területek helyzetét stabilizálhatná: a bérbeadást és a hosz-
szú távú bérbeadást ösztönző jogszabályra gondolok. Lesz egy 
bérbeadási prémium is, ami elérheti az évi hektáronkénti 25–
75 eurót, a bérbeadás időtartamától függően. A bérbeadást 
összekötnénk a 62 év fölötti életkorral, amint az életjáradék 
esetében történt” – magyarázta az agrártárca vezetője. Tabără 
adatai szerint a 62 év fölötti gazdák még mindig mintegy 2,6 
millió hektár területet birtokolnak, ebből a 70 évnél idősebb 
gazdálkodók 1,2 millió hektárt. „Ezeket a területek a fiatal 
gazdák felé terelnénk. A minimális bérbeadási időszak 5 év, 
de mi inkább a 49 évre szóló bérbeadást ösztönöznénk. Ra-
gaszkodom ehhez a törvényhez, mert ez hozzájárulna a mező-
gazdasági területek összevonásához is” – fűzte hozzá Tabără.
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Az elmúlt évekhez hasonlóan, idén is szép számban jelentkez-
tek a különböző iparágakat képviselő cégek a megyeszékhelyen 
tartandó gazdasági seregszemlére.

Részletek a www.expo-har.ro weboldalon.
A csarnokban fennmaradt helyekre május 10-ig lehet jelent-

kezni.
Várjuk Önt is kiállításunkon!
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