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ROMÁNIÁN ÉS MAGYARORSZÁGON KÍVÜL TOVÁBBI KILENC EU-TAGÁLLAM TILTAKOZIK A TERV ELLEN

Akadályoznák az erdőgazdálkodást

A vitatott stratégia a természetes és őshonos erdők szigorú védelmét, a fenntartható erdőgazdálkodás biztosítását tűzte ki célul

Számos uniós tagállam és a szak-
ma is ellenzi az Európai Bizottság 
erdőgazdálkodási stratégiáját, 
nehezményezve a tervezet ki-
egyensúlyozatlanságát a hosszú 
távú, szerteágazó erdőgazdálkodás 
elismerése tekintetében. Tánczos 
Barna környezetvédelmi, vízügyi 
és erdészeti miniszter lapunknak 
elmondta, a brüsszeli javaslat nem 
közös előkészítés eredménye.

 » PATAKY ISTVÁN

T ánczos Barna környezetvédelmi, 
vízügyi és erdészeti miniszter révén 
a bukaresti kormány is tiltakozik 

Brüsszel erdőgazdálkodást érintő straté-
giája ellen, miután nyilvánosságra került 
az Európai Bizottság zöldcélokért felelős 
alelnökének nevéhez köthető tervezet. 
Frans Timmermans elképzelését tizenegy 
uniós tagállam – köztük Magyarország 
és Románia – közösen megfogalmazott 
levélben kifogásolta. „A tagállami jogkö-
röket, a szubszidiaritás elvét, az európai 
erdők változatosságát és a fenntartható 
gazdálkodás gyakorlati kérdéseit is fi gye-
lembe kell venni, amikor egy ilyen terve-
zetet előkészítenek” – szögezte le a Króni-
kának a tervezet kapcsán Tánczos Barna. 

A tárcavezető emlékeztetett, hogy az er-
dőgazdálkodás a tagállamok jogkörébe 
sorolható, és ennek megfelelően minden 
EU-tag egy jogszabályokkal keretezett 
rendszert dolgozott ki a saját erdőalapját 
érintő gazdálkodással kapcsolatban.
„Románia azon uniós országok közé tar-
tozik, amely szigorú, jól szabályozott, 
szűk keretek közé terelt erdőgazdálkodá-
si rendszert működtet” – jelentette ki a 
miniszter. Hozzátette: ez a szigor abból 
is következik, hogy a visszaszolgáltatási 
folyamatok következtében az erdőgazdál-
kodás vitatott témává vált Romániában, 
sok visszaélés történt, s ez rányomta bé-
lyegét az egész ágazatra. Mint azt Tánczos 
Barna kihangsúlyozta, a tiltakozó tagál-
lamok a bizottsági javaslat kiegyensú-
lyozatlanságát nehezményezik a hosz-
szú távú, szerteágazó erdőgazdálkodás 
elismerése tekintetében. „Nem történt 
egyeztetés az erdészetügyi állandó bizott-
sággal, a tagállamokkal, a javaslat nem 
közös előkészítés eredménye. Azt kérjük, 
hogy vitassuk meg az erdészeti straté-
giát” – nyomatékosította lapunknak a 
tárcavezető. Tánczos Barna kiemelte: az 
erdők védelme anyagi terhet is jelent a 
tagállamok, így például Románia szá-
mára, hiszen amikor megtiltják bizonyos 
erdőkben a gazdálkodást, szűkre szabják 
a tulajdonosok lehetőségeit, akkor kárté-
rítési rendszert kell működtetni számuk-
ra. Mint mondta, bízik abban, hogy ki tud 

alakulni az építő jellegű vita az egyoldalú 
döntéshozatal helyett.

Korábban Nagy István magyar agrármi-
niszter azt mondta, Brüsszel ismét a gaz-
dálkodók ellehetetlenítésével akar meg-
felelni a zöldek elvárásainak, miközben 
szerinte nem a betarthatatlan elvárásokkal 
lehet megvédeni Európa erdőit. A tervezet 
ellen tiltakozó dokumentumot Románia és 
Magyarország mellett Ausztria, Szlovákia, 
Csehország, Lengyelország, Észtország, 
Finnország, Franciaország, Lettország, Né-
metország erdőkért felelős miniszterei írták 
alá. Egyébként nem csak tizenegy uniós 
tagállam ellenzi az EU erdőgazdálkodást 
érintő stratégiáját, hanem Európa erdészei 
is elutasítják a Frans Timmermans alelnök 
nevéhez köthető újabb zöldtörekvéseket. 
A szakmai szervezetek közös nyilatkozat-
ban kifogásolták, hogy az Európai Bizott-
ság nem veszi fi gyelembe az ágazat érveit 
és a tagállamok álláspontját. Az Európa 
tizennégy legnagyobb erdészeti szereplőit 
tömörítő érdekképviselet a közös nyilat-
kozatban rámutatott: az erdőgazdaságok 
tevékenységei nek korlátozásával Brüsszel 
nem segítené, hanem jelentősen hátrál-
tatná a zöldcélok megvalósulását, vagyis 
a biodiverzitás megőrzését és a klímavál-
tozás fékezését. Szerintük a napvilágra 
került szakmai anyag az erdők fenntartá-
sához, gondozásához köthető feladatait, 
valamint az erdészetek turisztikai és ipari 
funkcióit is jelentősen korlátozná.

 » KRÓNIKA

A kezdeményezők leadták az illetékes ál-
lami hatóságoknak a nemzeti régiókról 

szóló európai polgári kezdeményezés papí-
ron gyűjtött aláírásait. Az interneten gyűj-
tött aláírások adatbázisainak az átadására a 
tervek szerint pénteken került sor – tájékoz-
tatta az MTI-t Izsák Balázs, a kezdeményező 
bizottság elnöke. A Székely Nemzeti Tanács 
(SZNT) elnöke elmondta: Romániában 149 
845, Magyarországon mintegy 90 ezer, Litvá-
niában közel négyezer aláírás íveit juttatták 
el az országok illetékes ellenőrző hatóságai-
nak. Az interneten 1 167 571 aláírás gyűlt ösz-
sze. Izsák megjegyezte: Romániában a bel-
ügyminisztérium lakosság-nyilvántartó és 

adatbázis-kezelő igazgatósága foglalkozik az 
ellenőrzéssel. Az igazgatóság munkatársai 
készségesen fogadták az SZNT önkéntesei 
által Bukarestbe szállított több mint egy köb-
méter iratot tartalmazó 49 dobozt, ők maguk 
is segítettek abban, hogy a dobozok bejus-
sanak a parkolóból a hivatalba. Az országos 
hatóságoknak három hónap áll rendelkezé-
sükre az aláírások ellenőrzésére, a hiteles 
aláírások számának a megállapítására. A 
nemzeti tanács vezetője elmondta: éppen 
Litvániában nagyon jó, hogy ennyi papírala-
pú aláírás is összegyűlt, hiszen az online 
aláírásgyűjtés során csak két százalékkal 
sikerült meghaladni az előírt küszöböt. A 
papíron gyűjtött aláírásokkal együtt immár 
közel ötvenszázalékos a küszöb túllépése.

A nemzeti régiókért elindított európai pol-
gári kezdeményezés lényege, hogy az Euró-
pai Unió tagállamai a gazdasági lemaradás 
megszüntetését szolgáló kohéziós források 
elosztásánál legyenek tekintettel a régiók 
nemzeti, kulturális jellegzetességeire is. A 
május hetedikén zárult aláírásgyűjtés során 
a kezdeményezőknek sikerült teljesíteniük 
az EU által támasztott feltételeket. Több mint 
1,4 millió aláírást gyűjtöttek össze a megkö-
vetelt egymillió helyett, és az előírt hét or-
szág helyett tíz országban (Magyarországon, 
Romániában, Szlovákiában, Horvátország-
ban, Írországban, Spanyolországban, Lett-
országban, Szlovéniában, Svédországban 
és Litvániában) sikerült átlépni az aláírások 
számával a megszabott küszöböt.

Leadták a nemzeti régiókért gyűjtött aláírásokat

 » RÖVIDEN

Magyarországon kötelező lesz az oltás
az egészségügyben dolgozóknak
Az egészségügyi dolgozóknak köte-
lező lesz a koronavírus elleni oltás 
Magyarországon – jelentette be Orbán 
Viktor miniszterelnök a Kossuth rádió 
Jó reggelt, Magyarország! című műso-
rában pénteken. Jelezte egyúttal, hogy 
az eddigieknél fertőzőbb delta variáns 
megjelenése miatt az, aki nem vette föl 
az oltást, nagyobb veszélyben van, mint 
a járvány idején eddig bármikor. Ezért 
azokat az időseket, akik nem kaptak 
eddig oltást, személyesen meg fogják 
keresni. Orbán Viktor ugyanakkor azt 
javasolta, hogy csak azok utazzanak 
külföldre nyaralni, akik mindkét oltást 
megkapták. A miniszterelnök bejelen-
tette azt is, hogy a kormány lehetővé 
teszi a koronavírus elleni harmadik 
oltás felvételét augusztus 1-től, ehhez 
bőséges mennyiségű vakcina áll rendel-
kezésre. Mint fogalmazott, a harmadik 
oltás felvételére a másodikat követően 
négy hónap elteltével lesz lehetőség, de 
az orvosok ettől eltérhetnek.

Alaposan megugrott Románia
földgázimportja ebben az évben
Románia 1,8 millió tonna kőolaj-egyen-
értékű földgázt importált 2021 első 
öt hónapjában, ami 24,5 százalékkal 
(212 200 tonna kőolaj-egyenérték) több 
a tavalyi hasonló időszakban regiszt-
ráltnál – közölte az Országos Statiszti-
kai Intézet (INS). A kitermelt földgáz-
mennyiség 1,8 százalékkal 3,133 millió 
tonna kőolaj-egyenértékre esett vissza 
a jelzett időszakban tavaly hoz mérten. 
Az országos előrejelzési bizottság az 
idei földgázkitermelést 7,4 millió, az 
importált mennyiséget pedig 2,32 millió 
tonna kőolaj-egyenértékre becsüli, ami 
1,5, illetve 38 százalékos növekedést 
jelentene 2020-hoz viszonyítva.

Elkülönítésbe vonult
a brit miniszterelnök
Az előírásoknak megfelelően elkülöní-
tésbe vonult Boris Johnson brit minisz-
terelnök, miután Sajid Javid egész-
ségügyi miniszter koronavírus-szűrési 
lelete pozitív lett. Johnson londoni hiva-
talának tegnapi közlése szerint ugyan-
ebből az okból Rishi Sunak pénzügymi-
niszter is karanténba vonult. Johnson 
és Sunak az elmúlt napokban többször 
is hosszabb időt töltött Javid társaságá-
ban kormányzati értekezleteken. Sajid 
Javid szombaton jelentette be, hogy 
előző este „kissé bizonytalanul” érezte 
magát, ezért elvégzett egy koronaví-
rus-gyorstesztet, amelynek eredménye 
pozitív lett. Az egészségügyi miniszter 
hangsúlyozta, hogy a koronavírus elleni 
oltás mindkét adagját megkapta, és 
tünetei nagyon enyhék. A Downing 
Street első vasárnapi közlése még arról 
szólt, hogy Johnson és Sunak nem vo-
nul elkülönítésbe, ehelyett mindketten 
részt vesznek abban, az egyelőre próba-
jellegű programban, amely azt hivatott 
kideríteni, hogy hasonló esetekben 
a kötelező karantént fel lehet-e váltani 
az érintettek sűrű, naponta elvégzett 
tesztelésével. A londoni miniszterelnöki 
hivatal e bejelentését azonnal hatalmas 
felzúdulás követte az ellenzék és több 
szakmai szervezet részéről, mivel a brit 
állami egészségügyi ellátórendszer 
(NHS) kontaktkutató szolgáltatása az 
elmúlt időszakban hetente már több 
mint félmillió embernek küldött auto-
matikus értesítést arról, hogy elkülöní-
tésbe kell vonulniuk, miután környeze-
tükben valakinek a koronavírus-tesztje 
pozitív lett.




