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Az Európai Unióban bejelen-
tett veszélyes termékek többsége 
az úgynevezett harmadik orszá-
gokból származik, a legnagyobb 
részük, 53 százalékuk Kínából – 
derült ki az Európai Bizottság ál-
tal tegnap közzétett jelentésből. A 
friss helyzetértékelés szerint a 
nemzeti hatóságok tavaly fokozott 
mértékben használták a riasztási 
rendszert, amelyben több mint két-
ezer, veszélyes termékekre vonat-
kozó figyelmeztetést köröztettek.

A forgalomból kivont termékek 
listáját a játékok (29 százalék), a 
gépjárművek (20 százalék) és a ru-
házati, textil- és divatárucikkek (12 
százalék) vezették.  Leggyakrab-
ban, az összes bejelentés 28 szá-
zalékában sérülési kockázatokkal 
kapcsolatban érkezett riasztás, 
ezt a vegyi kockázat követte (22 
százalék). A piacról eltávolított ve-
szélyes termékek többsége az Eu-
rópai Unión kívülről érkezett. Az 
első számú származási állam to-

vábbra is Kína, a riasztások ará-
nya 2016-hoz hasonlóan tavaly is 
53 százalék volt, vagyis stabil ma-
radt. Az európai termékek a be-
jelentések 26 százalékáért voltak 
felelősek.

A bizottság közölte, szoro-
san együttműködnek a kínai 
hatóságokkal a konkrét ügyek-
ben, s az olyan általános intéz-
kedések végrehajtásában is, 
mint például a bevált gyakorla-
tok cseréje.

 Mint rámutattak, a fogyasztók 
egyre gyakrabban vásárolnak köz-
vetlenül harmadik országokból, de 
ilyen esetekben is biztosítani kell, 
hogy a termékek megfeleljenek 
az uniós biztonsági előírásoknak, 
ahogyan az online platformokon 
értékesített áruk esetében is.

 „Az európai fogyasztóvédel-
mi szabályok garantálják, hogy 
az EU-ban kizárólag biztonsá-
gos árukat értékesíthessenek. 
A riasztási rendszer segítségé-

vel a hatóságok szükség esetén 
gyorsan beavatkozhatnak, és el-
távolíthatják a balesetveszélyes 
termékeket. A rendszer jó példá-
val szolgál a fogyasztóvédelmi 
szabályok hatékony érvényesíté-
sére. Sok más területen azonban 
még javítanunk kell a jogérvénye-
sítést, és biztosítanunk kell, hogy 
a fogyasztók élhessenek jogaik-
kal” – hangsúlyozta Vera Jourová 
fogyasztópolitikáért is felelős uni-
ós biztos.

Az alkotmánynak és a helyi 
közigazgatási törvénynek 
is több pontban ellentmond 

a Kulcsár-Terza József parla-
menti képviselő által december-
ben egyéni törvényjavaslatként 
iktatott autonómiatervezet a bu-
karesti törvényhozó tanács sze-
rint, amely emiatt negatívan 
véleményezte a statútumot. A 
parlament jogászokból álló, kon-
zultatív szereppel bíró hivatala 
hosszasan, 14 oldalon, alpontok-
ba szedve sorolja, miért nem tart-
ja kivitelezhetőnek a Székelyföld 
önrendelkezésére vonatkozó el-
képzelést. Kulcsár-Terza József  
leszögezte, ettől még folytatódik 
a törvényalkotási folyamat, a ter-
vezet ma az emberi jogi bizottság 
napirendjén szerepel. A Magyar 
Polgári Párt (MPP) politikusa 
készül a szakbizottságokban, 
majd a parlament két házának 
plénumában sorra kerülő vitá-
ra, továbbra is vállalja a kezde-
ményezést, és elsősorban arról 
igyekezik meggyőzni a román 
politikusokat, hogy az autonó-
mia nem jelent határmódosítást. 
Kulcsár-Terza számít arra, hogy 
a bizottságok sem támogatják 
majd a tervezetet, amely ennek 
ellenére a plénum elé fog kerülni, 
hiszen ha nem tűzik napirendre 
45 munkanapon belül, hallgatóla-
gosan átmegy a törvényhozáson. 
A beterjesztő szerint a szenátu-
si és képviselőházi vitára még a 
tavaszi ülésszak folyamán sor 
kerül.

Harmadszor kaszálják el

A törvényhozó tanács nyilvá-
nosan is elérhető negatív véle-
ményezésében elsősorban azt 
kifogásolja, hogy az autonómia-
tervezet gyakorlatilag az egy-
séges román nemzetállammal 
párhuzamos, különálló állami 
entitás létrehozását tűzte ki cé-
lul. Emlékeztetnek, hogy 2004–
2005-ben már a parlament elé 
került a statútum, amelyet ak-
kor is negatívan véleményeztek, 
majd 2016-ban a Gyergyószéki 
Székely Tanács által létreho-
zott kezdeményező bizottság ál-
lampolgári kezdeményezésként 
terjesztette a törvényhozás elé 
a tervezetet, amely másodszor 
is elbukott. A szakmai testület 
hangsúlyozza, hogy az elképze-
lés rögtön az alaptörvény első 
cikkelyével szembemegy, misze-
rint Románia egységes, osztha-

tatlan nemzetállam, szerintük 
ugyanakkor az állampolgárok 
közötti egyenlőség elvét is sérti. 
A véleményezésben azt sem fe-
lejtik el megemlíteni, hogy az or-
szág szuverenitását a kisebbségi 
szimbólumok használata is sér-
ti, az alkotmány szerint ugyanis 
csak a román nemzeti jelképek 
elfogadottak. A tanács tagjai ar-
ra is kitérnek, hogy az alkotmány 
költségvetésekre vonatkozó ré-
szében sem széki, sem regioná-
lis büdzsé nem szerepel.

Régió – nem létezhet hivatalosan?

Hasonló szempontok miatt 
tartják összeegyeztethetetlen-
nek a tervezetet a 2001/215-ös 
számú helyi közigazgatási tör-
vény több cikkelyével. Megemlí-
tik például, hogy közigazgatási 
szervezés szempontjából csak 
község, város és megye létezhet 

hivatalosan, régió nem, továbbá 
hangsúlyozzák, hogy a jogsza-
bály alapján a helyi autonómia 
elve nem sértheti az egységes 
államot, így csak közigazgatá-
si és pénzügyi szinten érvénye-
sülhet, más formái – politikai, 
vallási vagy etnikai – nem elfo-
gadottak. A törvényhozó tanács 
tagjai amiatt is aggódnak, hogy 
az autonóm régióban nem lehetne 
egységesen alkalmazni a romá-
niai törvényeket. A szakértők a 
nemzetközi törvények szempont-
jából is megvizsgálták a kezde-
ményezést, és arra jutottak, hogy 
a kollektív jogokat nem kell sza-
vatolni, másrészt, amennyiben 
egy ország alkotmányával szem-
bemegy, elfogadhatatlan az etni-
kai alapú területi autonómia. Az 
autonómiatervezetet a kormány 
is negatívan véleményezte, a ka-
binet indoklása viszont még nem 
nyilvános.

Pozitív véleményezések

Mindezek ellenére Kulcsár-
Terza pozitívan értékelte a ter-
vezet körüli nagy érdeklődést, 
a március 6-án lezárult közvi-
ta során ugyanis mintegy 120 
véleményezés, javaslat érke-
zett a statútumhoz. Ezek közül 
egyelőre csak három érhető el 
nyilvánosan a parlament hon-
lapján, a többit még nem véle-
ményezte az alsóház állandó 
bürója. A három hozzászólásból 
kettőt a Gyergyószéki Székely 
Tanács vezetői fogalmaztak 
meg: egyrészt támogatásuk-
ról biztosítják a kezdeménye-
zést, és felhívják a figyelmet 
arra, hogy Románia elfogad-
ta az Európa Tanács kisebbsé-
gekre vonatkozó 1201-es számú 
ajánlását. Ebben szerepel az 
önrendelkezéshez való jog, te-
hát ha elutasítják a statútumot, 
szembemennek a nemzetkö-
zi vállalással. A harmadik, egy 
magánszemély által megfogal-
mazott észrevétel szerint a 32. 
cikkelyt ajánlatos lenne kiegé-
szíteni egy olyan alponttal, mely 
szerint az Önigazgatási Bizott-
ságnak jogszabály által előírt 
feladata kapcsolatot tartani az 
államon belüli, de a Székelyföl-
dön kívüli azonos nemzeti kö-
zösségekkel is.

A  Széke ly  Nemzet i  Ta-
nács (SZNT) autonómiaterve-
zetét  tava ly  decemberben 
egyéni kezdeményezésként ik-
tatta Kulcsár-Terza. Azóta több 
RMDSZ-es politikus is beszélt 
arról, hogy inkább a szövetség 
és az MPP által összeállított sta-
tútum benyújtását tartották vol-
na ésszerűnek, szerintük viszont 
mindenekelőtt módosítani kelle-
ne az alkotmányt, hiszen a mos-
tani alaptörvénnyel életképtelen 
az önrendelkezésre vonatko-
zó kezdeményezés. Korodi At-
tila képviselőházi frakcióvezető 
korábban lapunknak azt nyilat-
kozta, részt vesznek a vitában, 
elmondják érvrendszerüket a 
közösségi jogok érvényesítésé-
ről, az autonóm intézményrend-
szer fontosságáról, ugyanakkor 
nem adott konkrét választ arra, 
miként fognak szavazni a terve-
zetről. 
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Az alkotmánynak és a helyi közigazgatási törvénynek is ellentmond a statútum

Nem az autonómiatervezetre

Kulcsár-Terza az elutasítás ellenére jónak tartja a tervezet körüli érdeklődést
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A veszélyes termékek többsége Kínából származik




