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Az Európai Uniós mellékletet az Enterprise Europe Network

vállalkozásfejlesztési hálózat nyíregyházi irodája működteti
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2017. április 6-9. között a PRIMOM 
Alapítvány EEN irodája szakmai láto-
gatást szervezett az AGRÁRIA 2017. 
nemzetközi szakmai kiállítás és vásár-
ra, Kolozsvárra. 

A kiállítás fő profilja az élelmiszeripar, 
mezőgazdaság, csomagolástechnika, 
melyen a kiállítók száma idén elérte 
a 330-at, amelyek 16 ország képvise-
letében több mint húszezer négyzet-
méteren mutatták be termékeiket, 
szolgáltatásaikat. A kiállításon számos 
kísérőrendezvény segítette a vállalko-
zásokat a még hatékonyabb üzleti kap-
csolatfejlesztésben. Sor került magyar- 
osztrák üzletember-találkozóra, szak-
mai workshopokra, tanácskozásokra, 
speciális gépbemutatókra is. Az immár 
23. alkalommal megrendezett fórum 
a régió legnagyobb agráreseménye, 
és egyben a magyar-román gazdasági 

kapcsolatok fontos színtere, melyet jól 
mutat a 12 magyar kiállító jelenléte is. 

A PRIMOM Alapítvány által szervezett 
szakmai programon a kiállítás megte-
kintése, és az ott folytatott üzleti talál-
kozások mellett helyi agrárvállalkozások 

tevékenységének megismerése is sze-
repelt. A céglátogatás kiváló alkalmat 
kínált a delegáció tagjainak a leendő 
partnerek tevékenységének megisme-
résére, hiszen telephelyeiken keresték 
fel a gazdálkodó szervezeteket, munka 
közben megtekintve azokat. A magyar 
vállalkozások betekinthettek az AGRO 
TURDEAN termelő gazdaság munkájá-
ba, de jártak a legnagyobb állami kéz-
ben levő zöldségfeldolgozó és -tároló 
üzemben, a CENTRUL Agro Transilvania 
Cluj S.A.-ban is, ahol az alkalmazott 
technológiákat és a FERMA Steluta vál-
lalatnál a frissen telepített gyümölcs- 
ültetvény öntözőrendszerét és jég elleni 
védekezés módszereit is megismerhet-
ték. A megkezdett tárgyalások a szer-
vezők várakozásai szerint hamarosan 
konkrét eredményeket hoznak majd, 
ezzel tovább növelve a magyar-román 
gazdasági együttműködést.

Sikeres üzleti látogatás Kolozsváron

2017. április 19-én lépett hatályba az 
ökológiai termékek behozatalát pon-
tosabban nyomon-követő új elektro-
nikus tanúsítási rendszer, amelynek 
segítségével az Európai Unió globális 
vezető szerepet tölthet be e termékek 
a nyomon-követhetősége és a keres-
kedelemükre vonatkozó megbízható 
adatok gyűjtése terén.

A tagállamok korábban előterjesztet-
ték az ökológiai termékek mozgásának 
nyomon követésével és behozatalával 
kapcsolatos aggályaikat, melyek során 
számos visszaélés, csalás történt. Az Eu-
rópai Számvevőszék ajánlása szerint erre 
megoldást jelent és az élelmiszer-biz-
tonságot is erősíti az elektronikus nyo-
monkövetési rendszer bevezetése, 
melyre vonatkozó szabályozás a napok-
ban hatályba is lépett. A rendszer hasz-
nálata során mérséklődnek a gazdasági 
szereplőkre és a hatóságokra háruló ad-

minisztratív terhek és sokkal átfogóbb 
statisztikai adatokkal szolgál majd az 
ökológiai termékek behozatalára.

A hathónapos átmeneti időszakban 
mind a papíralapú, mind az elektronikus 
tanúsítvány használható lesz. 2017. ok-
tóber 19-étől azonban már minden im-
portált ökológiai termék az e-tanúsítási 
rendszer hatálya alá tartozik majd.

Phil Hogan, a mezőgazdaságért és a vi-
dékfejlesztésért felelős biztos így nyilat-
kozott: „A szigorúbb tanúsítási és felügye-
leti intézkedések iránti elkötelezettségünk 
fontos eleme az Unió élelmiszer-biztonsági 
előírásainak. Ezek a szigorú előírások tették 
lehetővé, hogy a világon mi állítsuk elő a 
legjobb minőségű élelmiszereket, de folya-
matosan keresnünk kell a további fejlődés 
lehetőségét. Az új szabályok javítani fogják 
a fontos és növekvő piacot jelentő ökológiai 
 termékek nyomonkövethetőségét.”

A gyakorlatban e módosítások szük-
ségessé teszik a szóban forgó behoza-

tali tanúsítványok bevonását az úgy-
nevezett kereskedelem-ellenőrzési és 
szakértői rendszerbe (TRACES), azaz 
az élelmiszeripari termékek Unión be-
lüli mozgásának nyomonkövetésére 
szolgáló uniós elektronikus rendszerbe. 
A hét minden napján 24 órán keresz-
tül elérhető TRACES már bizonyította, 
hogy a kereskedelmi partnerek és az 
illetékes hatóságok számára könnyen 
hozzáférhetővé válnak a szállítmányok 
mozgására vonatkozó információk és 
gyorsabb lesz az adminisztráció, ezáltal 
gördülékenyebbé válik a kereskedelem. 
A szállítmányok mozgásának nyomon-
követése és a visszautasított szállítmá-
nyok kockázatkezelésének megkönnyí-
tése révén a TRACES felbecsülhetetlen 
eszköznek bizonyult az egészségügyi 
veszélyekre való gyors reagálás előmoz-
dítása terén is. (2016. október 14-én köz-
zétett  (EU) 2016/1842 bizottsági végre-
hajtási rendelet)

Az új uniós elektronikus tanúsítási rendszer 
hatálya alá tartozó ökológiai termékek 
behozatala
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