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STIRI EXTERNE:
Stimati colegi,
Va transmitem, alaturat BULETINUL INFORMATIV LAPAR
care cuprinde cele mai importante stiri externe din ultima
perioada.
INOVAȚIE
Blocajul asupra glifosatului va avea termen limită neprecizat:
Discuțiile privind reînnoirea autorizației UE pentru erbicidul glifosat
s-au blocat din nou, deoarece mai multe guverne continuă să stea
deoparte. Între timp, europarlamentarul socialist francez Eric Andrieu
a cerut Comisiei Europene să amâne decizia privind soarta
controversatului erbicid glifosat până după o audiere a Parlamentului
European din 11 octombrie.
EP respinge criteriile care permit ED-urile în pesticide: Deputații
europeni au respins miercuri la Strasbourg un set de criterii științifice
destinate definirii disfuncționalilor endocrini în pesticide, care, în
fapt, au permis utilizarea anumitor substanțe. Comisarul Andriukaitis
si-a exprimat regretul după vot. El crede cu tărie că, în acest caz,
niciun acord nu este o afacere rea pentru cetățenii UE. Votul
înseamnă că nu pot fi adoptate criteriile științifice prezentate de
Comisie care au fost sprijinite de statele membre la începutul lunii
iulie după luni de discuții aprofundate. Comisia va trebui acum să
reflecte asupra pașilor următori.

Deputații solicită Comisiei să renunțe la aprobările privind soia modificată genetic:
Parlamentul European cere Comisiei să nu continue aprobarea a două soiuri de soia
modificate genetic pentru import, dar nu are nicio putere să interzică acestă
acțiune.
AGRICULTURA
Discuțiile trilog ale PAC continuă, lăsând "organizațiile de negociere" pe dinafară:
președinția estonă a dezvăluit că Parlamentul European și-a retras săptămâna
trecută toate schimbările legate de organizațiile de negociere din cadrul discuțiilor
trilogului Omnibus din cadrul PAC. De asemenea, se pare că anumiți deputați
europeni intenționează să elimine sancțiunile impuse de Bruxelles agricultorilor
pentru încălcarea normelor ecologice. Ei spun că schemele de mediu voluntare care
pot fi adaptate condițiilor locale s-au dovedit a fi mult mai eficiente. "Direcția
corectă este: mai multă protecție a mediului și nu mai puțin mediu - și nu o
reglementare proastă pentru a complica viața agricultorilor fără vreun rezultat
ecologic", a declarat Paolo de Castro, deputat european pentru agricultură și fost
ministru italian al agriculturii.
Fostul consilier al lui Juncker își exprimă opinia cu privire la PAC: Karl
Falkenberg, fost consilier al președintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker
pe probleme de mediu și fost director general al DG ENV, a declarat că o politică
reformată trebuie să se concentreze mult mai mult pe atenuarea impactului asupra
mediului agriculturii. Falkenberg părea încrezător că Bruxelles-ul ar propune ceva
ambițios în mod adecvat când își va împlini planurile de reformă anul viitor.
Cu toate acestea, are mai puțină încredere în ceea ce se va întâmpla după aceea.
"Sunt deosebit de îngrijorat ce vor deveni propunerile Comisiei atunci când vor
ajunge la Parlament și Consiliu", a spus el. "Am amintiri dureroase cu privire la
ceea ce Consiliul și Parlamentul au făcut din eforturi relativ timide, dar reale, de a
pune mai multă ecologie în PAC", a adăugat el, referindu-se la reforma din 2013
care a introdus cerințe ecologice pentru agricultori.

Agricultura intensivă produce alimente mai puțin hrănitoare, distruge mediul
înconjurător, avertizează WWF: Șase pui crescuți intens în prezent au aceeași
cantitate de omega3 ca și în cazul unui singur pui în anii 1970, un ONG de mediu
WWF, avertizează într-un nou raport. Reducerea beneficiilor nutriționale este de
asemenea observată în peștele de crescătorie, raportul este numit "Apetitul pentru
distrugere".
Comisia va impune măsuri de restabilire a habitatelor semi-naturale în revizuirea
PAC: Comisia Europeană ar trebui să includă măsuri de restabilire a habitatelor
semi-naturale în peisajul agricol în cadrul politicii agricole comune revizuite
(PAC), si a recomandat un nou raport.
Politica alimentară și a utilizării terenurilor ar trebui să înlocuiască PAC:
Parlamentarii europeni ar trebui să renunțe la Politica Agricolă Comună (PAC) în
favoarea unei politici europene privind alimentația și utilizarea terenurilor, a spus
un ONG.
CITEȘTE: Proiectul de aviz al Parlamentului - o strategie europeană de promovare
a culturilor de proteine
(http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbXNpZD0mYX
VpZD0mbWFpbGluZ2lkPTIwMTcwOTI4Ljc4NzQ3MDMxJm1lc3NhZ2VpZD1
NREItUFJELUJVTC0yMDE3MDkyOC43ODc0NzAzMSZkYXRhYmFzZWlkPT
EwMDEmc2VyaWFsPTE2OTQzOTIxJmVtYWlsaWQ9YW5hLnJvY2hhQGVsby
5vcmcmdXNlcmlkPWFuYS5yb2NoYUBlbG8ub3JnJnRhcmdldGlkPSZmbD0mZ
Xh0cmE9TXVsdGl2YXJpYXRlSWQ9JiYm&&&100&&&http://www.europarl.e
uropa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&reference=PE610.801&format=PDF&language=EN&secondRef=01 )

SĂNĂTATE
Andriukaitis apără sistemul RASFF de întârzierile notificărilor despre fipronil:
Andriukaitis a apărat Sistemul de Alertă Rapidă pentru Alimente și Furaje
(RASFF) pe fondul criticilor deputaților europeni că notificările târzii din Belgia și
Olanda privind problemele de contaminare a ouălor cu fipronil au prezentat
deficiențe majore.
Andriukaitis spune statelor membre să pună copiii înainte de profit în reclamele
TV: Andriukaitis solicită statelor membre să ia o poziție fermă în ceea ce privește
publicitatea alimentelor bogate în grăsimi, zahăr și sare (HFSS) pentru copii, pe
măsură ce aceștia adoptă o revizuire a directivei privind serviciile mass-media
audiovizuale (AVMSD), spunându-le: "Acum este momentul pentru țările UE să se
ridice pentru a pune copiii înainte de profit".
EFSA chestionează modul în care ar trebui să evalueze impactul sodiului asupra
sănătății: Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) a lansat o
consultare publică cu privire la metoda pe care ar trebui să o folosească pentru a
elabora un aviz științific privind valorile de referință dietetice (DRV) - impactul
substanțelor nutritive asupra sănătății.
Toate mărfurile de cereale pentru micul dejun de la Nestle vor avea semnalizare
luminoasă în Marea Britanie: Toate produsele de cereale pentru micul dejun de la
Nestlé din Marea Britanie vor începe să efectueze etichetarea ,a anunțat compania
într-o acțiune bine-intenționată de campaniști împotriva obezității. Procesul de
lansare completă este așteptat să fie finalizat până la începutul anului 2018.

Statele membre vor discuta despre schema spaniolă de etichetare a produselor
lactate: în această săptămână, statele membre UE vor discuta despre planurile
Spaniei privind un sistem de etichetare a originii laptelui și a produselor lactate
într-o reuniune specială a Comitetului permanent pentru plante, animale, alimente
și furaje (PAFF) Secțiunea Generală a Legislației Alimentare.
Un nou sistem din Spania "creează securitate juridică" pentru companiile de ulei de
măsline: Un nou sistem de autoreglementare pentru uleiurile de măsline extra
virgine (EVOOs) a fost dezvoltat de comun acord de agricultori, imbuteliatori și
exportatori din Spania pentru combaterea fraudei.
Ministerul finanțelor din Polonia se confruntă cu impozitul pe junk food:
Ministerul polonez de finanțe are în vedere impunerea unei taxe noi asupra
produselor alimentare cu niveluri ridicate de zahăr, grăsimi și sare.
Autoritatea olandeză cheamă "măcelarul vegetarian" pentru a schimba numele
"înșelător": autoritatea alimentară olandeză cere firmei numită Vegetarische Slager
să își schimbe numele anumitor produse sau se va confrunta cu o amendă. Disputa
evidențiază tensiunea din ce în ce mai mare în ceea ce privește denumirea de
alternative de carne în Europa, precum și absența continuă a oricărei definiții legale
a UE pentru "vegani" sau "vegetarieni".
UK FSA va extinde ancheta asupra companiei de prelucrare a cărnii: Agenția
britanică pentru Standarde Alimentare (FSA) a declarat astăzi că va investiga alte
două fabrici de prelucrare a cărnii care aparțin Grupului 2 Sisters Food. Cercetarea
inițială a fabricii de păsări: 2 Sisters din West Bromwich, a fost declanșată din
cauza informațiile transmise de reporterii de știri sub acoperire, care au susținut că
etichetele de dată au fost schimbate la uzină
(https://iegpolicy.agribusinessintelligence.informa.com/PL050972/Operations-atchicken-plant-in-UK-suspended-as-investigations-continue ).
UE întârzie aprobarea proceselor de reciclare în aplicațiile de contact cu alimente:
au trecut mai mult de 9 ani de la publicarea Regulamentului (CE) nr. 282/2008 de
stabilire a normelor privind utilizarea materialelor plastice reciclate în aplicațiile

alimentare. Până la această dată, Autoritatea Europeană pentru Siguranța
Alimentară (EFSA) a adoptat peste 140 de avize științifice pozitive privind
siguranța proceselor de reciclare a materialelor plastice pentru utilizarea în
materialele care intră în contact cu alimentele. În urma acestor opinii, Comisia
Europeană este în măsură să autorizeze oficial procesele evaluate. Cu toate acestea,
până în prezent, nu a luat nicio inițiativă în această direcție. Industria va dori să
vadă această schimbare.
Chef-ul britanic vrea interdicția globală privind vânzările de băuturi energizante
copiilor sub 16 ani: Șeful celebrității, Jamie Oliver, a cerut interzicerea globală a
vânzării de băuturi energetice copiilor sub 16 ani. Oliver a spus că consumul de
băuturi, care sunt bogate în zahăr și cofeină, a fost o "problemă masivă" în rândul
copiilor de vârstă școlară din Marea Britanie. La rândul său, Comisia Europeană a
declarat deja că nu este pregătită să ia măsuri
(https://iegpolicy.agribusinessintelligence.informa.com/PL038727/Ban-on-energydrinks-not-a-Commission-decision ) pentru a limita vânzările produselor.
MEDIU ÎNCONJURĂTOR
UE stabilește măsuri ecologice în pachetul de 550 de milioane de euro pentru
oceane: Comisia Europeană a anunțat o serie de măsuri care vizează impactul
mediului asupra mărilor. În același timp, PepsiCo, Proctor & Gamble și Unilever
se numără printre cele mai importante companii multinaționale care vor să-și
asume angajamente privind protecția oceanelor, au spus la o conferință din Malta
săptămâna trecută.

Comisia a cerut Spaniei să pună în aplicare corect normele UE privind Directiva
eficienței energetice: Comisia trimite o scrisoare de punere în întârziere solicitând
Spaniei să asigure aplicarea corectă a legislației UE privind eficiența energetică
(Directiva privind eficiența energetică, Directiva 2012/27/UE) (http://eurlex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX%3A32012L0027).
Directiva
impune statelor membre să instaleze contoare individuale sau distribuitoare de
costuri de căldură pentru măsurarea consumului de energie și alocarea costurilor în
clădiri cu mai multe apartamente și clădiri cu destinație multifuncțională, în care
încălzirea, răcirea și/sau apa caldă sunt furnizate de o instalație centrală/colectivă.
Spania are două luni la dispoziție pentru a răspunde.
Comisia a cerut Spaniei să respecte legislația UE privind apa: Comisia solicită
Spaniei să respecte a doua rundă a planurilor de gestionare a bazinelor hidrografice
(PGMP) în conformitate cu Directiva-Cadru privind apa (Directiva 2000/60/CE)
(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32000L0060).
Aceste planuri oferă o imagine de ansamblu cuprinzătoare a aspectelor principale
pentru fiecare district hidrografic și ar trebui să includă măsurile specifice necesare
pentru a atinge obiectivele stabilite în materie de calitate a mediului. Până în
prezent, Spania nu a adoptat, nu a publicat și nu a comunicat Comisiei revizuirea și
actualizarea primelor planuri de gestionare a bazinelor hidrografice, care ar fi
trebuit să aibă loc până la 22 octombrie 2015 pentru toate cele șapte districte ale
bazinelor hidrografice din Insulele Canare. În plus, nu au fost încheiate informații
și consultări publice cu privire la aceste proiecte de planuri. O scrisoare de punere
în întârziere a fost trimisă în aprilie 2017. Întrucât Spania nu și-a respectat
obligațiile prevăzute în directiva-cadru privind apa, Comisia trimite acum un aviz
motivat Spaniei, înainte de a aduce, eventual, cauza la Curtea de Justiție a UE.
Spania are la dispoziție două luni pentru a răspunde.

Comisia a solicitat ca FRANȚA, MALTA și SPANIA să asigure tratarea adecvată
a apelor urbane reziduale: Comisia a decis să trimită o scrisoare de punere în
întârziere Franței și Spaniei, precum și un aviz motivat adresat Maltei pentru faptul
că nu a implementat pe deplin Directiva privind tratarea apelor urbane reziduale
(Directiva Consiliului 91/271/CEE)
(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:31991L0271).
Aceasta impune statelor membre să se asigure că aglomerările (sate, orașe, așezări)
colectează și tratează în mod corespunzător apa uzată urbană.
Comisia a făcut apel la AUSTRIA să respecte pe deplin normele UE privind
răspunderea pentru mediul înconjurător: Comisia îndeamnă Austria să adopte
legislația sa, în conformitate cu Directiva privind răspunderea pentru mediul
înconjurător (Directiva 2004/35/CE)
(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32004L0035).
Directiva stabilește răspunderea operatorilor pentru daunele cauzate mediului și le
cere să prevină și să remedieze astfel de daune biodiversității, apei sau terenurilor,
indiferent de cost. Comisia a identificat o serie de dispoziții care nu sunt in
conformitate cu legislația austriacă de punere în aplicare. Întrucât aceste probleme
nu au fost soluționate, Comisia a decis să trimită o scrisoare oficială de notificare
Austriei. Autoritățile austriece au la dispoziție două luni să răspundă.
Comisia a solicitat BELGIEI să respecte regulile UE privind lemnul: Comisia a
constatat că Belgia, în condițiile în care cantități importante de lemn sunt introduse
pe piața UE, nu a reușit să efectueze un număr semnificativ de verificări, deoarece
Regulamentul UE privind lemnul [Regulamentul (UE) Nr. 995/2010) (http://eurlex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32010R0995 ) a intrat în vigoare
în 2013. Regulamentul interzice plasarea pe piața UE a lemnului recoltat ilegal și a
produselor derivate din acesta, contribuind astfel la conservarea biodiversității și a
pădurilor din întreaga lume. De asemenea, este crucială pentru stabilirea unor
condiții de concurență echitabile în cadrul UE. În acest scop, este necesar ca cei
care introduc lemn pe piața internă a UE să identifice eventualele riscuri de
recoltare ilegală și să ia măsuri de atenuare a acestor riscuri. Prin urmare, Comisia
a decis să sesizeze autoritățile belgiene prin trimiterea unei scrisori de punere în
întârziere. Belgia are două luni să răspundă.

Comisia a cerut GRECIEI să respecte hotărârea Curții de Justiție: Comisia invită
Grecia să respecte pe deplin Hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene (C149/14) (http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-149/14 ) din 23
aprilie 2015. În această hotărâre, Curtea a constatat că Grecia a încălcat obligațiile
care îi revin în temeiul Directivei privind nitrații (Directiva 91/676 / CEE a
Consiliului)(http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=celex:31991L0676
)prin faptul că nu a stabilit suficiente zone vulnerabile, precum și programe de
acțiune pentru aceste zone. În ciuda unor progrese înregistrate de la adoptare,
Grecia nu a stabilit încă programe de acțiune pentru zonele vulnerabile nou
desemnate. Ca atare, ele nu pot îndeplini obiectivele pentru care au fost desemnate,
adică pentru a proteja apa de poluarea cauzată de nitrați. După doi ani de la
pronunțare a hotărârii, Comisia trimite acum o scrisoare de punere în întârziere
Grecia înainte de a trimite cauza înapoi la Curte și de a solicita impunerea de
sancțiuni financiare. Grecia are acum două luni să răspundă.
Comisia a cerut ca LUXEMBURG și SLOVACIA să respecte legislația UE
privind calitatea aerului înconjurător: Comisia a trimis o scrisoare de punere în
întârziere a Luxemburgului și Slovaciei privind poluarea aerului cu NO2. Normele
UE
privind
calitatea
aerului
înconjurător
(http://ec.europa.eu/environment/air/quality/legislation/existing_leg.htm)(Directiva
2008/50/CE)(http://eurlex.europa.eu/legalcontent/en/TXT/?uri=CELEX:32008L00
50 ) și aerul mai curat pentru Europa impun statelor membre să evalueze calitatea
aerului pe întreg teritoriul lor și să ia măsuri pentru a limita expunerea cetățenilor
la poluanți. De la data intrării sale în vigoare, Luxemburg nu a fost în măsură să
asigure respectarea valorilor limită obligatorii pentru NO2 în Luxemburg. Slovacia
nu a reușit să asigure un număr și un tip adecvat de puncte de prelevare și să
furnizeze suficiente date valabile. Prin urmare, Comisia a trimis o scrisoare de
punere în întârziere Luxemburgului și Slovaciei. Ambele țări au două luni să
răspundă.

Comisia a cerut SLOVENIA să adopte în mod corespunzător normele UE în
materie de natură: Comisia a trimis o scrisoare de punere în întârziere Sloveniei
pentru că nu a transpus în mod corect legislația UE în materie de natură.
Directivele Păsări (Directiva 2009/147/CE) (http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=CELEX:32009L0147) și Directiva privind Habitatele
(http://eurlex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=CELEX:31992L003)
(Directiva92/43/CEE)
(http://eurlex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=CELEX:31992L0043)
contribuie la menținerea biodiversității și la protejarea celor 500 de specii de păsări
sălbatice din UE și conservarea unei game largi de animale rare, amenințate sau
endemice și specii de plante. Slovenia are două luni la dispoziție pentru a răspunde
la scrisoare.
Londra, noua milioane de oameni sub amenintarea particulelor: intreaga populatie
din Marea Londră, aproape noua milioane de oameni, traiesc in zone care depasesc
indicatiile OMS privind particulele cele mai periculoase, au aratat noile date.
Consiliul a convenit să îmbunătățească raportările de mediu: Consiliul
(ambasadorii UE) a convenit asupra unei poziții de negociere cu privire la o decizie
de abrogare a Directivei Standardizate de raportare (91/692/CEE)
(http://dsms.consilium.europa.eu/952/system/newsletter.asp?id=3935320D313233
31340D31353437360D32313834330D36323235380D300D37443437353846460D
310D0D300D35323831300D372E372E302E31383833330D33 ) și de modificare a
6 acte legislative conexe. Această decizie este esențială pentru asigurarea clarității
juridice, sporirea transparenței și reducerea sarcinii administrative în domeniul
rapoartelor de mediu. Negocierile vor începe în viitorul apropiat, având în vedere
că Parlamentul European și-a dat deja punctul de vedere în dosarul din 13
septembrie 2017, în urma votului comisiei ENVI din 11 iulie 2017. Este probabil
ca un trilog să fie programat pentru luna noiembrie.

Fermierii germani solicită un plan de gestionare a lupilor: dușmanul păstorilor
străvechi, lupul - provoacă o rușine în zonele rurale ale Germaniei. Asociația
agricultorilor germani, DBV, a cerut miercuri guvernului să prezinte o
"reglementare inovatoare" pentru a aborda populațiile de lupi care au răsărit.
Altfel, a spus, "pășunatul oilor, caprelor, cailor și vitelor este pus în discuție".
Lobby-ul a cerut, de asemenea, ca vânătorii să joace un rol mai activ în gestionarea
lupilor, așa cum fac în Suedia și Finlanda.
ENERGIE/CLIMĂ
Estonia abordează emisiile: Președinția estonă a lansat versiunea finală a unui
proiect de compromis privind obiectivele privind emisiile, înaintea unei întâlniri a
miniștrilor mediului din UE din această săptămână. Miniștrii vor trebui să convină
asupra mărimii unei rezerve de siguranță propuse, care să ajute țările mai sărace ale
UE să atingă obiectivul privind emisiile din 2030. Măsura face parte din discuțiile
privind propunerile Comisiei si obligativitatea obiectivelor naționale de reducere a
emisiilor în sectoarele care nu sunt acoperite de sistemul de comercializare a
certificatelor de emisii, care include agricultura. Cu toate acestea, reprezentanții au
oferit "un sprijin larg" pentru a ajunge la o poziție comună pe baza proiectului de
text, a spus Estonia. Acest lucru ar deschide, de asemenea, calea negocierilor cu
Parlamentul, care a convenit asupra poziției sale în iunie.
ONG-urile întâmpină cererea Parlamentului European de reducere a emisiilor până
în 2050: Executivul UE ar trebui să dezvolte până la jumătatea anului 2018 o
strategie de reducere a emisiilor de CO2 net la zero, Parlamentul European a
convenit într-o rezoluție adoptată miercuri înainte de discuțiile climatice ale ONU
de la Bonn.
Deputații europeni doresc excepții pentru unii biocombustibili pe bază de cultură în
normele revizuite privind energia regenerabilă: Deputații din Parlamentul
European au aprobat un aviz pentru revizuirea directivei privind energia din surse
regenerabile, solicitând ca așa-numiții biocombustibili pe bază de cultură durabilă
să fie păstrați pentru utilizare în sectorul transporturilor după 2030.

Pierderea de venituri aferente biocombustibililor bazați pe culturi a fost cuprinsă
între 20 de miliarde de euro: producătorii de biocombustibili pe bază de plante au
fost îndemnați să continue lupta pentru cea mai bună afacere în conformitate cu
proiectul de directivă al UE privind energia regenerabilă (REDII), avertizând că
reducerea propusă până în 2030, până la 3,8%, dacă va fi aprobat, va elimina 20 de
miliarde de euro din veniturile agricole ale UE și din întreprinderile de prelucrare
rurală.
Alianța ONG-urilor avertizează asupra politicii UE privind biocarburanții: O
coaliție de grupuri de mediu a invitat UE să renunțe la obiectivele privind
biocarburanții pentru sectorul transporturilor .
Politica strictă împiedică dezvoltarea globală a eficienței energetice: Câștigurile
globale în materie de eficiență energetică sunt expuse riscului de încetinire a
implementării politicii guvernamentale, a avertizat Agenția Internațională pentru
Energie.
Polonia poate obține concesii asupra reformei ETS: Guvernele europene pot să
adere la cererile poloneze de a adăposti centralele electrice pe bază de cărbune din
cauza costurilor mai ridicate ale poluării, în cadrul unui sistem reformat al UE de
comercializare a cotelor de emisie.
UE a cerut interzicerea subvențiilor pentru co-arderea biomasei: Subvențiile pentru
utilizarea biomasei solide drept combustibil susțin indirect industria cărbunelui și
ar putea încetini reducerea emisiilor în sectorul energiei electrice din Europa, se
arată într-un raport.

COMERȚ/PIAȚA
Prețurile globale ale alimentelor au crescut în septembrie față de luna august:
prețurile la produsele alimentare au crescut ușor în septembrie, în medie cu 0,8%
față de luna august și de 4,3% față de anul trecut, potrivit indicelui prețurilor
produselor alimentare din cadrul Organizației pentru Alimentație și Agricultură
(FAO).
Producția de zahăr: producția de zahăr din UE se preconizează că va crește
semnificativ în 2017/2018, în condițiile în care importurile vor scădea, iar
exporturile internaționale vor fi dublate, potrivit unui nou raport al Comisiei
Europene.
Danemarca observă o creștere a numărului de produse cu etichetă integrală: Un
nou studiu Nielsen arată că vânzările de produse cu etichetă integrată au crescut cu
7% în Danemarca începând cu anul 2016 și că există acum 800 de produse
"Parteneriat cu cereale integrale".
Comisia lansează un nou sistem pentru comercianți pentru a face față procedurilor
vamale în UE: Comisia Europeană a lansat astăzi un nou sistem electronic paneuropean pentru a facilita accesul întreprinderilor la permisiunea de a importa
bunuri. La rândul său, aceasta înseamnă o livrare mai rapidă și prețuri mai ieftine
pentru consumatori. Noul sistem decizional vamal (CDS)
(https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-procedures/customsdecisions_en ) va permite comercianților să gestioneze online până la 22 de tipuri
diferite de aplicații vamale prin Portalul EU Trader
(https://customs.ec.europa.eu/tpui-cdms-web/). Accesul la CDS este mai sigur
decât procedurile actuale, iar importatorii din toate statele membre pot utiliza
același portal cu aplicațiile care fac obiectul schimburilor între toate autoritățile
vamale relevante. Noul sistem este unul dintre primele rezultate ale noului Cod
Vamal al Uniunii Europene (UCC) (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-161629_en.htm ), o revizuire majoră a legislației vamale UE existente, care a intrat în
vigoare la 1 mai 2016. Sistemele informatice moderne se află în centrul noului
regim, sistemele pot funcționa eficient pentru a facilita fluxul de bunuri în valoare

de peste 3 trilioane de euro în și în afara UE în fiecare an. Mai multe informații
sunt disponibile pe site-ul DG TAXUD
(http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_code/union_customs_code
/ucc/index_en.htm ).
Comisia salută acordul privind noua metodologie antidumping: Aceste schimbări
vor permite instrumentelor europene de apărare comercială să abordeze realitățile
actuale - în special supracapacitățile - în mediul comercial internațional, respectând
pe deplin obligațiile internaționale ale UE în cadrul juridic al Organizației
Mondiale a Comerțului OMC). Legislația urmează să intre în vigoare înainte de
sfârșitul anului. Citiți mai multe pe site-ul Web al UE privind protecția comerțului
(http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/ ).
ComAgri solicită excluderea produselor agricole "sensibile" din discuțiile
comerciale din Australia și Noua Zeelandă: Comitetul pentru agricultură și
dezvoltare rurală al Parlamentului European (ComAgri) a aprobat două avize
privind negocierile comerciale cu Australia și Noua Zeelandă.
Deputații europeni contestă planurile "riscante" pentru taxa carnii de pasăre a
Mercosur: Deputațul European Norbert Erdős declară că planurile "riscante" ale
Comisiei Europene de a oferi țărilor din America de Sud "cote extrem de generoase
fără taxe vamale" pentru produsele agroalimentare din UE - Acordul de liber
schimb Mercosur, în special contingentele tarifare (TRQ) propuse pentru carnea de
pasăre.
"Acordul reciproc" se încheie cu disputa pe termen lung a hormonului de vită UECanada: Canada a acceptat să renunțe la toate reclamațiile privind interzicerea UE
a cărnii de vită tratată cu hormoni, după ce a asigurat un acces sporit pe piață, ca
parte a Acordului Economic și Comercial Global.

Comisia aprobă achiziționarea controlului comun asupra companiei Linden Foods
de către ABP Food Group și Fane Valley: ABP, Fane Valley și Linden sunt active
în Irlanda și Marea Britanie în achiziționarea și sacrificarea bovinelor vii, oilor și
mieilor, precum și prelucrarea carnii lor. Comisia a concluzionat că tranzacția nu ar
afecta negativ concurența pe piața unică a UE. Un comunicat de presă complet este
disponibil în EN, FR și DE
(http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3582_fr.htm ).
CITEȘTE: Pe scurt - procesul de ratificare CETA: Ultimele evoluții - 02-10-2017
(http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbXNpZD0mYX
VpZD0mbWFpbGluZ2lkPTIwMTcxMDAyLjc4OTA0NDQxJm1lc3NhZ2VpZD1
NREItUFJELUJVTC0yMDE3MTAwMi43ODkwNDQ0MSZkYXRhYmFzZWlkP
TEwMDEmc2VyaWFsPTE2OTQ2NDk1JmVtYWlsaWQ9YW5hLnJvY2hhQGVs
by5vcmcmdXNlcmlkPWFuYS5yb2NoYUBlbG8ub3JnJnRhcmdldGlkPSZmbD0m
ZXh0cmE9TXVsdGl2YXJpYXRlSWQ9JiYm&&&100&&&http://www.europarl.
europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2017)608726 )
CITEȘTE: Studiu - Sancțiunile Rusiei și ale UE: efectele economice și comerciale,
conformitatea și calea de urmat - 20-09-2017
(http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbXNpZD0mYX
VpZD0mbWFpbGluZ2lkPTIwMTcxMDA1Ljc5MDc0NDcxJm1lc3NhZ2VpZD1
NREItUFJELUJVTC0yMDE3MTAwNS43OTA3NDQ3MSZkYXRhYmFzZWlkP
TEwMDEmc2VyaWFsPTE2OTQ5NDc3JmVtYWlsaWQ9YW5hLnJvY2hhQGVs
by5vcmcmdXNlcmlkPWFuYS5yb2NoYUBlbG8ub3JnJnRhcmdldGlkPSZmbD0m
ZXh0cmE9TXVsdGl2YXJpYXRlSWQ9JiYm&&&100&&&http://www.europarl.
europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EXPO_STU(2017)603847 )

INSTITUȚII
Comisia Europeană
Cabinetul lui Jean-Claude JUNCKER: Joelle MILQUET se alătură drept consilier
special pentru despăgubirea victimelor infracțiunilor. Dna MILQUET este fostul
viceprim-ministru al Belgiei și a lucrat anterior în Senatul belgian.
DG CLIMA: Elena VISNAR MALINOVSKA înlocuiește șeful interimar Claus
KONDRUP ca șef de unitate (Adaptare) din cadrul Direcției A - Internațional și
integrare. Rudy VAN HORENBEEK a devenit șeful interimar al unității nou create
pentru resurse financiare și planificare.
DG GROW: Anna ATHANASOPOULOU a devenit șef de unitate (Turism,
Industrii emergente și Creative) din cadrul Direcției F, preluând de la deputatul ei,
Iuliana ALUAS, care a fost șeful interimar.
Secretar General: Michael WIMMER a fost numit șef de unitate, Corporate
Management, Buget și Administrație. El preia functia lui Pascal LEARDINI,
directorul Direcției B, care a ocupat funcția de șef interimar al unității. Marcel
HAAG a preluat funcția de șef al unității (piața internă și competitivitate) din
Direcția D, după transferul lui Michael WIMMER către Direcția B.

Parlamentul UE
Glenis WILLMOTT (S & D, Marea Britanie) s-a retras la 2 octombrie. Dna
WILLMOTT a îndeplinit funcția de deputat european din 2006 și a fost, de
asemenea, șeful delegației forței de muncă din Regatul Unit.
Ulrike LUNACEK (Greens/ EFA,AT) a anunțat că va părăsi mandatul, înainte de
alegerile naționale din Austria.
Grupul EFDD: deputații europeni francezi Florian PHILIPPOT, Sophie MONTEL
și Mireille D'ORNANO au părăsit grupul ENF și s-au alăturat grupului EFDD, în
vigoare la 4 octombrie.
Joëlle MÉLIN (ENF, FR) a trecut de la înlocuitor la membru al comisiei pentru
mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (ENVI).
Altele
Săptămâna europeană a regiunilor și orașelor va avea loc, de asemenea, între 9 și
13 octombrie. Alianța de Coeziune va fi lansată astăzi în cadrul sesiunii de
deschidere.
Camera de Comerț Americană la Uniunea Europeană (AmChamEU): Jeremy
ROLLISON, directorul afacerilor guvernamentale ale UE, Microsoft, a fost ales
vicepreședinte al comitetului pentru economia digitală pentru un mandat de doi
ani, înlocuindu-l pe Fiona TAYLOR.

BREXIT
Comisia Europeană a publicat evaluarea ofertelor celor 27 de state membre pentru
găzduirea Agenției Europene pentru Medicamente și Autoritatea bancară
Europeană după Brexit. Continuitatea afacerii și menținerea personalului sunt
factori cheie care vor fi luați în considerare. Citiți evaluarea
(https://ec.europa.eu/info/about-european-union/relocation-uk-based-euagencies_en ) aici.
Parlamentul European a organizat o dezbatere în cadrul sesiunii plenare de la
Strasbourg și a adoptat o rezoluție prin care se afirmă că nu s-au realizat suficiente
progrese în ceea ce privește cele trei chestiuni esențiale (soluționarea financiară,
drepturile cetățenilor UE și granițele Irlandei de Nord) și că liderii UE27 ar trebui
să amâne evaluarea Brexit înainte de summitul Consiliului din 20 octombrie. Citiți
discursurile lui Juncker (http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-173662_en.htm)și
Barnier
(http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-173665_en.htm ).
Regatul Unit al Marii Britanii solicită stabilitatea politicii agricole "post-Brexit":
Regatul Unit trebuie să aștepte până în 2023 sau chiar mai târziu, înainte de a face
orice schimbări semnificative ale politicii sale agricole interne actuale, după
Brexit, potrivit principalei unități agricole a țării.
Marea Britanie și UE "se apropie" de negocierile privind TRQ înainte de
negocierile OMC Brexit: Marea Britanie și Uniunea Europeană s-au apropiat de un
acord asupra modului în care cotele de import agricole ar trebui împărțite după
plecarea Regatului Unit în UE în 2019 - opoziție din partea principalilor parteneri
comerciali.
Noua Zeelandă confirmă abordarea negocierilor OMC TRQ: oficialul de top al
Noii Zeelande a confirmat că țara sa este una dintre grupurile care propune o
abordare "1 + 1 = 1" a contingentelor tarifare în programele UK & EU post-Brexit
" "a angajamentelor OMC.

SUA se confruntă cu o opoziție crescândă față de planul de contingente tarifare
UE-OMC: Opoziția față de un acord UE-Regatul Unit referitor la modul în care
cotele de import pentru agricultura ar trebui sculptate după Brexit se consolidează
cu un număr important de parteneri comerciali agricoli, și Canada, susținând că
abordarea nu este în concordanță cu principiul de a lăsa membrii Organizației
Mondiale a Comerțului (OMC) "într-o situație mai rea".
CITEȘTE: Pe scurt - Stadiul negocierilor cu UK - 29-09-2017
(http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbXNpZD0mYX
VpZD0mbWFpbGluZ2lkPTIwMTcwOTI5Ljc4NzkyMTExJm1lc3NhZ2VpZD1N
REItUFJELUJVTC0yMDE3MDkyOS43ODc5MjExMSZkYXRhYmFzZWlkPTE
wMDEmc2VyaWFsPTE2OTQ0NjcxJmVtYWlsaWQ9YW5hLnJvY2hhQGVsby5
vcmcmdXNlcmlkPWFuYS5yb2NoYUBlbG8ub3JnJnRhcmdldGlkPSZmbD0mZX
h0cmE9TXVsdGl2YXJpYXRlSWQ9JiYm&&&100&&&http://www.europarl.eur
opa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2017)608718 )
CITEȘTE: Fise de date ale UE - Industria de apărare
(http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbXNpZD0mYX
VpZD0mbWFpbGluZ2lkPTIwMTcxMDA0Ljc5MDIyMjIxJm1lc3NhZ2VpZD1N
REItUFJELUJVTC0yMDE3MTAwNC43OTAyMjIyMSZkYXRhYmFzZWlkPTE
wMDEmc2VyaWFsPTE2OTQ4NTQ3JmVtYWlsaWQ9YW5hLnJvY2hhQGVsby
5vcmcmdXNlcmlkPWFuYS5yb2NoYUBlbG8ub3JnJnRhcmdldGlkPSZmbD0mZ
Xh0cmE9TXVsdGl2YXJpYXRlSWQ9JiYm&&&100&&&http://www.europarl.e
uropa.eu/thinktank/en/document.html?reference=04A_FT(2013)050905 )

ALTELE
Planul de investiții pentru Europa:
- 260 milioane EUR pentru IMM-uri în Ungaria
- 125 de milioane de euro (http://europa.eu/!Cg37uk ) și 20 de milioane de euro
(http://www.eib.org/infocentre/press/releases/all/2017/2017-261-plan-juncker-1erfinancement-de-la-bei-dans-le-domaine-de-la-cybersecurite-en-france.htm ) pentru
banda largă de mare viteză în Suedia și sisteme de securitate cibernetică în Franța
Citiți mai multe aici (https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-andinvestment/investment-plan-europe-juncker-plan_en ).
CITEȘTE:Pe scurt - Acvacultura în UE

(http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbXNpZD0mYX
VpZD0mbWFpbGluZ2lkPTIwMTcxMDAzLjc4OTU5NzkxJm1lc3NhZ2VpZD1N
REItUFJELUJVTC0yMDE3MTAwMy43ODk1OTc5MSZkYXRhYmFzZWlkPT
EwMDEmc2VyaWFsPTE2OTQ3NDU3JmVtYWlsaWQ9YW5hLnJvY2hhQGVsb
y5vcmcmdXNlcmlkPWFuYS5yb2NoYUBlbG8ub3JnJnRhcmdldGlkPSZmbD0mZ
Xh0cmE9TXVsdGl2YXJpYXRlSWQ9JiYm&&&100&&&http://www.europarl.e
uropa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2017)608729 )
CITEȘTE: Fișe de date ale UE - Principii generale ale politicii industriale a UE
(http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbXNpZD0mYX
VpZD0mbWFpbGluZ2lkPTIwMTcxMDA0Ljc5MDIyMjExJm1lc3NhZ2VpZD1N
REItUFJELUJVTC0yMDE3MTAwNC43OTAyMjIxMSZkYXRhYmFzZWlkPTE
wMDEmc2VyaWFsPTE2OTQ4NTQ4JmVtYWlsaWQ9YW5hLnJvY2hhQGVsby
5vcmcmdXNlcmlkPWFuYS5yb2NoYUBlbG8ub3JnJnRhcmdldGlkPSZmbD0mZ
Xh0cmE9TXVsdGl2YXJpYXRlSWQ9JiYm&&&100&&&http://www.europarl.e
uropa.eu/thinktank/en/document.html?reference=04A_FT(2013)050901 )
CITEȘTE:Briefing-Orizont2020
(http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbXNpZD0mYX
VpZD0mbWFpbGluZ2lkPTIwMTcxMDAzLjc4OTQxODIxJm1lc3NhZ2VpZD1N
REItUFJELUJVTC0yMDE3MTAwMy43ODk0MTgyMSZkYXRhYmFzZWlkPT
EwMDEmc2VyaWFsPTE2OTQ3MTM3JmVtYWlsaWQ9YW5hLnJvY2hhQGVs
by5vcmcmdXNlcmlkPWFuYS5yb2NoYUBlbG8ub3JnJnRhcmdldGlkPSZmbD0m
ZXh0cmE9TXVsdGl2YXJpYXRlSWQ9JiYm&&&100&&&http://www.europarl.
europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)608727 )
CITEȘTE: Briefing - Utilizarea globalizării pentru autoritățile locale și regionale:
provocări și posibile soluții
(http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbXNpZD0mYX
VpZD0mbWFpbGluZ2lkPTIwMTcwOTI5Ljc4ODIwNzAxJm1lc3NhZ2VpZD1N
REItUFJELUJVTC0yMDE3MDkyOS43ODgyMDcwMSZkYXRhYmFzZWlkPT
EwMDEmc2VyaWFsPTE2OTQ1MjkwJmVtYWlsaWQ9YW5hLnJvY2hhQGVsb
y5vcmcmdXNlcmlkPWFuYS5yb2NoYUBlbG8ub3JnJnRhcmdldGlkPSZmbD0mZ
Xh0cmE9TXVsdGl2YXJpYXRlSWQ9JiYm&&&100&&&http://www.europarl.e
uropa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)608723 )

CITEȘTE: Briefing - Provocări pentru politica de coeziune a UE: Probleme în
viitoarea reformă post-2020
(http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbXNpZD0mYX
VpZD0mbWFpbGluZ2lkPTIwMTcwOTI5Ljc4ODE1MzkxJm1lc3NhZ2VpZD1N
REItUFJELUJVTC0yMDE3MDkyOS43ODgxNTM5MSZkYXRhYmFzZWlkPT
EwMDEmc2VyaWFsPTE2OTQ1MTc3JmVtYWlsaWQ9YW5hLnJvY2hhQGVsb
y5vcmcmdXNlcmlkPWFuYS5yb2NoYUBlbG8ub3JnJnRhcmdldGlkPSZmbD0mZ
Xh0cmE9TXVsdGl2YXJpYXRlSWQ9JiYm&&&100&&&http://www.europarl.e
uropa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)608722 )
CITEȘTE: Briefing - Sistemul definitiv de TVA și lupta împotriva fraudei în
materie de TVA
(http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbXNpZD0mYX
VpZD0mbWFpbGluZ2lkPTIwMTcxMDAzLjc4OTQxODMxJm1lc3NhZ2VpZD1
NREItUFJELUJVTC0yMDE3MTAwMy43ODk0MTgzMSZkYXRhYmFzZWlkP
TEwMDEmc2VyaWFsPTE2OTQ3MTM4JmVtYWlsaWQ9YW5hLnJvY2hhQGV
sby5vcmcmdXNlcmlkPWFuYS5yb2NoYUBlbG8ub3JnJnRhcmdldGlkPSZmbD0
mZXh0cmE9TXVsdGl2YXJpYXRlSWQ9JiYm&&&100&&&http://www.europa
rl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)610987
SURSA: LAPAR
Despre LAPAR
Liga Asociaţiilor Producătorilor Agricoli din România (LAPAR) este o federaţie
naţională, înfiinţată în anul 2001 în scopul de a apara interesele producătorilor
agricoli, stabilite prin hotărâri proprii şi ale organizaţiilor profesionale
componente, în relaţiile cu organele administraţiei centrale, cu alte asociaţii şi
federaţii, interne şi internationale, gestionare de politici şi programe pentru
agricultură, fonduri destinate activitătii din agricultură şi alte asemenea. Este
formată din Asociaţii ale Producătorilor Agricoli (APA) şi societăţii comerciale
care exploatează teren agricol. LAPAR este membru fondator OIPA.
LAPAR este membra ELO, Asociaţia Europeană a Proprietarilor de Terenuri.

