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Elkerülhetetlen a palackozott 
víz drágulása – kongatják meg 
a vészharangot az ágazatban 
érdekelt vállalkozók. A forrás-
víz vagy sima ivóvíz esetében 
egy, a kitermelésre vonatkozó 
új jogszabálytervezet vezet 
majd az árak emelkedésé-
hez, mivel a törvény hatályba 
lépése nyomán nekik is ugyan-
úgy kell fi zetniük a bányajá-
radékot, mint az ásványvizet 
palackozóknak. Az energia 
drágulása és az újrahasznosí-
tási törvény pedig valamennyi 
palackozott víznek felsrófolja 
az árát. Az ágazat ugyanakkor 
államosítást kiált.

 » BÁLINT ESZTER, BÍRÓ BLANKA

A fogyasztók fogják megfi zet-
ni a gazdasági minisztérium 
által közvitára bocsátott, a 

természeti vizek kiaknázására vo-
natkozó törvénytervezet hatályba 
lépése által a palackozók számára 
generált többletköltségeket – hív-
ja fel a fi gyelmet közleményében 
az Ivóvíz-palackozók Egyesülete 
(APRIA), amely szerint a szociálli-
berális kormány tulajdonképpen 
államosításra készül a tervezett 
előírásokkal, hiszen nem elég, hogy 
a forrásokban levő víz amúgy is az 
államé, most a vízlelőhelyek körüli 
telkeket is állami tulajdonba vonja.

Az érintettek szerint a Dăncilă-ka-
binet tervei sértik a tulajdonhoz való 
jogot. Mint rámutatnak, az új előírás 
nyomán az állam lenne a fúrás körüli 
terület tulajdonosa, az igazi tulajdo-
nosnak, vagyis a magántulajdonban 
levő vállalkozásnak pedig kötelessé-
ge lenne az államnak utat biztosítani 
saját területén. 

„Az erőforrás használata és a víz 
palackozása amúgy is az állam jó-
váhagyásával történik, semmilyen 
forrást nem lehet kiaknázni előze-
tes engedélyezés nélkül. Az a tény, 
hogy az új tervezet előírja, a terület 
állami tulajdonba kerül, számunk-
ra megkérdőjelezi a kitermelési jo-
got. Ez a tulajdonhoz való jog köz-
vetett megszegését jelenti” – vallja 
George Ristea, a szakmai szövetség 
elnöke.

Minden víz egyforma?
Felhívta a fi gyelmet arra is, hogy 
az új jogszabály óhatatlanul a pa-
lackozott ivó- és forrásvíz drágulását 
eredményezi majd, mivel hatályba 
lépését követően nekik is ugyanúgy 
köbméterenként 4 euró bányajára-
dékot kell fi zetniük, mint akik ter-
mészetes ásványvizet palackoznak. 
„Tehát nem lesz többé különbség a 
különböző besorolások között, ami 
az alacsony jövedelemmel rendel-
kezők számára korlátozni fogja a 
minőségi ivóvízhez való, kedvezmé-
nyes árú hozzáférést” – fogalmazott 
Ristea. Leszögezte, konzultálni sze-
retnének a témában a kormánnyal 
egy korrekt törvény kidolgozása ér-
dekében, javaslataikat ugyanis még 
február második felében elküldték, 
de máig nem kaptak rá választ.

Mégsem mindenki fi zet
egyformán
Radu Lăzăroiu, a Borsec márkanéven 
futó, borszéki ásványvizet palacko-
zó Romaqua Group vezérigazgatója, 
az ásványvízgyártók szövetségének 
(APEMIN) elnöke tegnap a Krónika 
megkeresésére rámutatott, a forrás- 
és más ivóvizek után eddig nem kel-
lett illetéket fi zetni, ezek kitermelése 
jelenleg átlag 57 lejbe kerül egymillió 
literenként.

Eközben a természetes ásványvíz 
bányailletéke ugyan 1998 óta való-
ban 4 euró/köbméter, ha a palacko-
zó közvetlenül a Nemzeti Ásványi 
Erőforrások Ügynökségétől (ANRM) 

szerzi be a kitermelésre az engedélyt, 
ám szinte kétszerese, megközelíti a 8 
euró/köbmétert, ha az Ásványvizek 
Országos Társaságától (SNAM), vagy-
is közvetve kapja. A Zizin, Biborţeni, 
Perla Covasnei, Har gita Gyöngye/
Perla Harghitei, Borsec, Dorna, va-
lamint a Bucovina brand alatt futó 
történelmi ásványvizek palackozói 
például a közvetítő révén kapják az 
engedélyt, tehát közel 8 eurót fi zet-
nek köbméterenként – részletezte 
a vezérigazgató. Éppen ezért – tette 
hozzá – a tervezetben szereplő bá-
nyajáradék mértéke ebben a megkö-
zelítésben nem vezet a természetes 
ásványvizek drágulásához.

Nyertesek és vesztesek
A tervezet másik előírásának – mi-
szerint az állam tulajdonába kerül-
ne a források, kutak környéke – az 
APEMIN elnöke meglátása szerint 
nyertesei és vesztesei is lehetnek. Elő-
fordul ugyanis, hogy a terület magán-
tulajdonban van, és a kitermelőnek 
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Nem árt spájzolni: drágulhat a palackozott víz

Számos tényező miatt drágulhat a palackozott ásványvíz, a forrásvíz és a közönséges ivóvíz
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nehézségei vannak, ha a tulajdonos 
nem akarja átengedni a területén, 
ilyen esetben jól jön ez a rendelke-
zés, hiszen a kitermelési engedély-
lyel az állam a területet is haszon-
bérbe adja, viszont ha palackozó a 
terület tulajdonosa, akkor nyilván 
nem örül, hogy azt elveszi az állam. 
Radu Lăzăroiu hangsúlyozta, ebben 
a kérdésben az igazságügyi minisz-
tériumnak kell állást foglalnia.

Más tényezők is drágítják
az ásványvizet
Az ágazati munkáltatók szerint 
ugyanakkor az ásványvíz-pa-
lackozók költségei idén annyira 
megnövekedtek, hogy a bányajá-
radéktól függetlenül minden va-
lószínűség szerint elkerülhetetlen 
lesz az áremelés. Karikás Gábor, a 
csíkszentkirályi Spring Harghita 
vizet palackozó Mineral Quantum 
cég műszaki  igazgatója a Krónika 
megkeresésére elmondta, január 
1-jétől az ipari felhasználók szá-
mára 60 százalékkal emelkedett 
a villanyáram ára, ezenfelül a 
csomagolóanyag kötelező újra-
hasznosítása is bonyolódott, és 
drágább lett. „Csak a csomagoló-
anyag – a palack mellett a raklap 
és a külső fólia – újrahasznosítása 
százezrekbe kerül a termelőnek” – 
részletezte az igazgató.

Sok palackozónak gondot jelent 
ugyanakkor – fűzte hozzá –, hogy a 
kutak 80 százaléka az Ásványvizek 
Országos Társaságának kezelésé-
ben van, ami – mint borszéki kol-
légája is említette – köztes cégként 
általában a bányajáradék kétszere-
sét számolja fel a palackozóknak. 
Ez viszont az általa vezetett vállal-
kozást például nem érinti, hiszen 
esetükben a forrás nincs a SNAM 
kezelésében. Karikás Gábor ugyan-
akkor kifejtette, a jelenlegi ár lassan 
tarthatatlan, valószínűleg a terme-
lők drágításra kényszerülnek.

 » Az ágazati 
munkáltatók sze-
rint az ásvány-
víz-palackozók 
költségei idén 
annyira megnö-
vekedtek, hogy a 
bányajáradéktól 
függetlenül min-
den valószínűség 
szerint elkerül-
hetetlen lesz az 
áremelés. 

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

Ú jabb 1,49 milliárd euró büntetést 
szabott ki a Google-re tegnap az 

Európai Bizottság, kimondva, hogy az 
AdSense nevű hirdetési platformjával 
az amerikai internetes óriásvállalat 
megsértette a versenyszabályokat. 
Brüsszeli sajtóértekezletén Margrethe 
Vestager uniós versenyjogi biztos arról 
számolt be, hogy vizsgálataik szerint 
a Google visszaélt piaci fölényével, 
domináns helyzetével. Mint mond-

ta, a vállalat megsértette a közösség 
trösztellenes szabályait azáltal, hogy 
számos korlátozó záradékot foglalt 
bele a különböző weboldalakkal meg-
kötött szerződéseibe, amelyek meg-
akadályozták ezeken a rivális cégek 
hirdetőinek megjelentetését. Vestager 
hangsúlyozta: a Google bebetonozta 
dominanciáját a piacon, és versenyel-
lenes szerződéses korlátozások hasz-
nálatával kivonta magát a verseny-
nyomás alól. „Ez a gyakorlat az EU 
előírásai értelmében illegális. Tíz éven 

keresztül megfosztotta a konkurense-
ket az érdemi verseny és az innováció 
lehetőségétől, valamint a fogyasztókat 
ezek előnyeitől” – szögezte le.

 Az Európai Bizottság rámuta-
tott, hogy a Google kétségtelenül a 
legerősebb szereplő az online ke-
resőhirdetési és hirdetésközvetítési 
szolgáltatásokban, piaci részesedése 
2006 óta meghaladja a 70 százalékot 
a kontinensen. Az uniós szabályok 
értelmében a trösztellenes bírság 
összege a cég éves árbevételének a 

10 százalékát is elérheti, ami a Goog-
le anyavállalata, az Alphabet esetén 
akár 12 milliárd euró is lehetett vol-
na, tehát a büntetés egyesek szerint 
még visszafogottnak is mondható.

Mint ismeretes, az EU korábban 
rekordösszegű, 4,3 milliárd eurós, il-
letve 2,4 milliárd eurós bírságot sza-
bott ki a Google-re, amiért visszaélt 
erőfölényével az Android operációs 
rendszert használó okostelefonok és 
tabletek esetében, illetve a kereső-
szolgáltatások piacán.

Másfél milliárd euróba kerül a Google-nek a szabálysértés

 » A Google 
megsértette 
a közösség 
trösztellenes 
szabályait azál-
tal, hogy szá-
mos korlátozó 
záradékot foglalt 
bele a webolda-
lakkal megkötött 
szerződéseibe.

A járadék legalább felét helyben tartaná az RMDSZ

A bányajáradék legalább 50 százaléka maradjon a helyi önkormányzatoknál – szorgalmazza 
az RMDSZ. Mint Fejér László Ödön háromszéki szenátor lapunknak elmondta, már több alka-
lommal nyújtottak be erre vonatkozó törvényjavaslatot, egyeztettek is a témában, de eddig 
nem jutottak dűlőre. Ezúttal újra próbálkoznak. A honatya hangsúlyozta, tisztázni kell, hogy 
mi számít stratégiailag fontos altalajkincsnek, és mi az, ami helyi érdekeltségű. Meglátásunk 
szerint a homoknak, a kavicsnak, az ásványvíznek vagy éppen a termálvíznek helyi köztulaj-
donba kellene kerülnie, és a kitermelés után befi zetett illeték 50 százaléka maradhatna a helyi 
önkormányzatoknál. Az így befolyt összeget a településfejlesztésre, vagy egy részét az iparág 
támogatására is lehetne fordítani – mutatott rá a szenátor.




