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STIRI EXTERNE: 

Stimati colegi, 

Va transmitem, alaturat BULETINUL INFORMATIV LAPAR 

care cuprinde cele mai importante stiri externe din ultima 

perioada, de asemenea regasiti si link-urile pentru fiecare dintre 

articole. 

 

 

AGRICULTURĂ/SILVICULTURĂ 

 
Pachetul omnibus aprobat: Atât Parlamentul UE, cât și Consiliul UE au 

adoptat aspectele agricole ale Regulamentului Omnibus, care vor introduce noi 

norme care vizează simplificarea punerii în aplicare a politicii agricole comune. 

Noile norme care vor fi introduse vor asigura organizațiilor fermierilor mai multe 

puteri în negocierea contractelor cu supermarketurile. Agricultorii vor fi, de 

asemenea, mai bine sprijiniți înainte de incertitudinile naturale și de pe piață. În 

urma acestor modificări, vor fi introduse stimulente monetare pentru atragerea 

tinerilor agricultori în acest sector. Reforma va fi introdusă la 1 ianuarie 2018. 

 

 

Statele membre au fost împărțite pe planurile de reformă ale Comisiei 

PAC: Statele membre au reacționat săptămâna trecută la planurile de reformă ale 

Comisiei pentru politica agricolă comună (PAC) din Consiliu, indicând diviziuni 

clare în ceea ce privește noul model de livrare și proiectarea viitoare a sistemului 

de sprijinire al veniturilor . 

 

 

Potrivit președintelui ComAGRI, planurile de reformă a PAC lăsau prea 

multe întrebări fără răspuns: Comunicarea Comisiei privind reforma PAC 

după 2020 nu rezolvă în mod adecvat problemele veniturilor din agricultură, 

depopularea rurală și reînnoirea generațiilor, potrivit președintelui ComAgri, 

Czesław Siekierski, care a criticat în continuare lipsa măsurilor de intervenție 

prevăzute în cadrul propunerilor de abordare a viitoarelor perturbări ale 

prețurilor pe piețele agricole. 

 



 
 

Ecologizarea este ineficientă din punct de vedere ecologic, prea complexă și prea 

scumpă: În opinia auditorilor UE, în ciuda cheltuielilor de 12 miliarde de euro pe an, 

ecologizarea a fost în mare măsură ineficientă în beneficiul mediului și al climei, deoarece a dus 

la modificări limitate în practicile agricole o mai mare complexitate a sistemului de plăți directe. 

 

 

Comisia a făcut presiuni de a furniza rezultatele evaluării impactului asupra UTP până în 

februarie: Slovacia a solicitat Comisiei să transmită rezultatul evaluării sale de impact privind 

combaterea practicilor comerciale neloiale (UTP) cel târziu în luna februarie a anului viitor și să 

stabilească un act juridic de bază aplicabil în toate statele membre state. 

 

 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene audiază cazul de exploatare forestieră Białowieża: 
Curtea Supremă a UE a auzit acuzațiile că ministrul polonez de mediu nu a făcut o evaluare 

obligatorie din punct de vedere legal înainte de a aproba operațiunile de exploatare forestieră din 

cea mai veche pădure a Europei. 

 

 

Carnea ar putea fi impozitată în loc să fie subvenționată în viitor: Ultimul avertisment că 

carnea ar putea fi impozitată pentru a face față schimbărilor climatice a fost făcută săptămâna 

aceasta într-un raport către investitorii care dețin 4 trilioane de active. 

 

 

Franța ar trebui să accelereze producția de alimente ecologice: "Agricultorii trebuie să 

stimuleze producția de alimente ecologice în Franța pentru a răspunde cererii în creștere rapidă 

sau consumatorilor să se îndrepte către importuri în detrimentul unor beneficii ecologice", 

potrivit Coface. 

 

 

SĂNĂTATE 

Comisia adoptă un format armonizat pentru pașapoartele fitosanitare: Începând cu 14 

decembrie 2019, pașapoartele fitosanitare trebuie să însoțească toate loturile de plante 

comercializate între profesioniști din teritoriul Uniunii Europene. Aceste etichete vor garanta că 

plantele au fost cultivate sub supraveghere oficială, în absența dăunătorilor reglementați și vor 

asigura trasabilitatea acestora. Formatul comun al pașapoartelor fitosanitare le va face mai ușor 

de recunoscut în întreaga UE, în timp ce modificările vor spori transparența regimului fitosanitar 

al UE și vor spori în mod semnificativ gradul de conștientizare al părților interesate. Citiți mai 

multe aici(https://ec.europa.eu/food/plant/plant_health_biosecurity/legislation/new_eu_rules_en). 
 

 



 
 

Interzicerea de fosfați în legea kebab-urilor pierde cu trei voturi: O propunere de interzicere 

cu privire la un proiect de regulament de autorizare a fosfaturilor în carnea de - kebab-doneri - a 

fost respinsă cu doar trei voturi mai puțin în plenul Parlamentului European din Strasbourg la 13 

decembrie, însemnând că are undă verde Comisia pentru a adopta legislația. Obiecția, care a fost 

depusă de Grupul Verts /EFA, deputatul Bart STAES, și Christel SCHALDEMOSE, a grupului 

S&D, a primit un sprijin puternic, însă nu a reușit să obțină majoritatea absolută de 376. 

 

Cazurile de salmonelă la creșterea păsărilor de curte din UE: Conform unui raport al EFSA, 

după ani de progres, eforturile UE de combatere a salmonelei par să fi suferit un regres cu noi 

cifre care arată o creștere a numărului de cazuri la om și o prevalență crescută la păsările de 

curte.  

 

 

 

Comisia dorește compensarea producătorilor de ouă belgieni afectați de fipronil: Comisia 

a autorizat guvernul belgian să despăgubească producătorii de ouă și păsări care au fost afectați 

economic de scandalul fipronilului în această vară. 

 

 

Consiliul UE audiază rezultatele conferinței la nivel înalt privind febra porcină africană: 
Gestionarea comportamentului uman, intensificarea cooperării internaționale și mai multe 

cercetări științifice au fost identificate ca elemente cruciale pentru eradicarea febrei porcine 

africane (ASF) din UE. 

 

 

 

Comisia a criticat abordarea de autoreglementare a etichetării alcoolului: Comisia 

Europeană a fost foarte hotărâtă la Consiliul de Sănătate din 8 decembrie pentru să adopte o 

abordare de autoreglementare în ceea ce privește etichetarea alcoolului, în loc să propună 

eliminarea scutirii pentru băuturile care conțin peste 1,2% (ABV) de la regulamentul privind 

informarea produselor alimentare din 2011 (FIC - 1169/2011). 

 

 

Andriukaitis confirmă că statele membre pot stabili limite de vârstă pentru consumul de 

băuturi energizante: Statele membre pot stabili o limită minimă de vârstă pentru consumul de 

băuturi energizante, deoarece sănătatea publică este o chestiune națională, nu pentru Uniune, a 

răspuns clar comisarul UE pentru sănătate și siguranță alimentară, Vytenis Andriukaitis, la 

întrebarea scrisă a deputatului croat socialist Biljana Borzan. 

 

 

 

Rezoluția de veto a limitei BPA respinge limita migrației în favoarea interzicerii totale: 
Un proiect de rezoluție al Parlamentului European de veto asupra unui regulament delegat al  



 
 

Comisiei de reducere a limitei de migrare a bisfenolului A (BPA) în materialele din plastic care 

intră în contact cu alimentele și extinderea restricțiilor la lacuri și acoperiri propunerea ar permite 

totuși o anumită expunere, în loc să o evite cu totul, și solicită interzicerea completă. 

 

 

Industria alimentară face o plângere oficială împotriva Italiei cu privire la etichetare în 

țăra de origine: Asociația industriei alimentare, FoodDrinkEurope, a făcut o plângere oficială 

către Comisia Europeană cu privire la adoptarea de către Italia a legilor privind etichetarea de 

origine. Asociația afirmă că legile naționale ale Italiei se opun legislației UE și le dorește 

abrogarea. 

 

 

Profesorii britanici solicită interzicerea băuturilor energizante în școli: Băuturile energice 

ar trebui să fie interzise din școli pentru că distrag atenția copiilor de la treaba lor, a afirmat un 

sindicat al unității de învățământ din Marea Britanie, deoarece se publică noi cercetări despre 

disponibilitatea băuturilor. 

 

 

 

Evaluatorul german de risc avertizează asupra consumului de magneziu: Nivelul maxim 

zilnic pentru magneziu în suplimentele alimentare nu trebuie să depășească 250 miligrame (mg), 

a afirmat Institutul federal pentru evaluarea riscurilor (BfR) într-o nouă evaluare publicată 

săptămâna aceasta. 

 

 

ANSES avertizează asupra riscurilor de spirulină: Agenția franceză pentru alimentație, 

mediu și sănătate și siguranță la locul de muncă (ANSES) avertizează cu privire la posibilele 

riscuri legate de spirulină după ce în Franța au fost raportate mai multe reacții adverse legate de 

suplimente care conțin această substanță. 

 

 

 

INOVARE/PROTECȚIA PLANTELOR 
 

Propunerea Comisiei privind criteriile ED pentru PPP a fost aprobată: În cadrul reuniunii 

Comitetului permanent pentru plante, animale, alimente și hrana pentru animale, statele membre 

au aprobat criteriile pentru identificarea disruptorilor endocrini în contextul legislației privind 

produsele fitosanitare. Criteriile iau în considerare punctele de vedere ale Parlamentului 

European exprimate, la 4 octombrie, cu privire la un proiect de regulament anterior, aprobat de 

statele membre în iulie, astfel încât acesta nu include o dispoziție specifică pentru așa-numitele 

"regulatori de creștere". Odată implementat, textul va asigura evaluarea și retragerea de pe piață 

a oricărei substanțe active utilizate în pesticide identificate ca fiind un disruptor endocrin pentru  



 
 

persoane sau animale. "Criteriile științifice pentru biocide au intrat deja în vigoare la 7 decembrie 

și vor deveni aplicabile la data de 7 iunie 2018. Agenția Europeană pentru Produse Chimice 

(ECHA) și Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) au lansat săptămâna 

trecută o consultare publică privind proiectul de document de orientare tehnică pentru punerea în 

aplicare a criteriilor odată ce devin aplicabile pentru produsele biocide și pesticide. Consultarea 

publică este deschisă până la 31 ianuarie 2018. Citiți mai multe aici 

(https://ec.europa.eu/health/endocrine_disruptors/next_steps_en). 

 

 

Comisia Europeană va prezenta noi propuneri de norme privind aprobarea pesticidelor: În 

urma reautorizării glifosatului în următorii cinci ani, Comisia Europeană a adoptat și o 

comunicare prin care se angajează să prezinte în primăvară o legislație care să sporească 

transparența, calitatea și independența aprobării substanțelor. 

 

 

CE respinge petiția pentru interzicerea glifosatului: Comisia a răspuns Inițiativei cetățenești 

europene (ECI) "Interziceți glifosatul și protejați oamenii și mediul împotriva pesticidelor toxice" 

și se angajează să prezinte o propunere legislativă în 2018, pentru a spori în continuare 

transparența și calitatea studiilor utilizate în evaluarea științifică a substanțelor. În urma unei 

evaluări științifice amănunțite a tuturor datelor disponibile privind glifosatul, care a concluzionat 

că nu există nicio legătură între glifosat și cancer la om și un vot pozitiv al reprezentanților 

statelor membre la 27 noiembrie 2017, Comisia a adoptat o reînnoire a aprobării glifosatului 

pentru 5 ani. Comunicarea stabilește calea de urmat: oferă o explicație detaliată a normelor UE 

privind pesticidele și anunță o propunere legislativă pentru primăvara anului 2018 pentru a spori 

transparența, calitatea și independența evaluărilor științifice ale substanțelor. De asemenea, 

anunță modificările viitoare ale legislației pentru a consolida guvernarea desfășurării studiilor 

relevante. Citiți comunicatul de presă(http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5191_en.htm), 

MEMO-ul(http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-5192_en.htm), întrebările și 

răspunsurile(http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-5192_en.htm) și foaia de informare: 

"Pesticidele în UE: autorizare și utilizare "(https://ec.europa.eu/food/sites/food/fil es/plant/docs/p 

esticides_approval-factsheet.pdf). 

 

 

 

UE va mobiliza 3 miliarde de euro pentru dezvoltare, pentru a sprijini agricultura 

durabilă: Pentru a realiza obiectivele Acordului de la Paris, Comisia Europeană a dezvăluit că va 

genera în perioada următoare trei ani ajutor de dezvoltare pentru acțiunile privind schimbările 

climatice, 3 miliarde EUR vor sprijini agricultura durabilă, dezvoltarea rurală și agro-

întreprinderile. 

 

 

Fundația UE și Gates oferă 500 de milioane de euro pentru sprijinirea cercetării agricole: 
Uniunea Europeană și Fundația Bill și Melinda Gates s-au angajat să aloce peste 500 de milioane  

https://ec.europa.eu/food/sites/food/fil


 
 

de euro cercetării și inovării agricole în următorii trei ani (2018-2020) efort de colaborare majoră 

între cel mai mare donator de dezvoltare din lume și principala organizație filantropică privată 

pentru combaterea schimbărilor climatice în țările în curs de dezvoltare. 

 

 

Comisia a lansat un concurs privind fotosinteza artificială: Premiul de 5 milioane de euro va 

fi acordat celui mai bun prototip care produce combustibil durabil prin combinarea soarelui, a 

apei și a carbonului din aer. Imagistica artificială, considerată una dintre cele mai promițătoare 

tehnologii inovatoare de producere a energiei curate, mimează procesul de fotosinteză naturală. 

Odată dezvoltată, această tehnologie va oferi alternative durabile la combustibilii fosili pentru o 

gamă largă de aplicații în industrie, locuințe și transport. În ansamblu, UE va investi în valoare 

de 2,2 miliarde de euro în următorii trei ani în dezvoltarea de tehnologii ecologice durabile în 

cadrul programului "Orizont 2020". Mai multe informații sunt disponibile într-un articol de știri 

(http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&year=2017&na=na-121217), pagina de 

premii(http://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm?pg=prizes_sunfuel) și site-ul web al EIC 

(https://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm?pg=prizes_sunfuel). 

 

 

Siguranța utilizării neonale în sere nedovedită: Neonicotinoidele scapă în mediul 

înconjurător, chiar dacă utilizarea lor este limitată la sere, potrivit unei analize a literaturii 

științifice publicate luni de Greenpeace. Între timp, un vot privind propunerea CE de a interzice 

trei neonicotinoide a fost amânat. 

 

 

Constelația Galileo continuă să crească: La un an după ce sistemul de navigație prin satelit 

Galileo a început să ofere servicii(http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4366_en.htm) 

inițiale autorităților publice, întreprinderilor și cetățenilor, patru sateliți au fost lansați cu succes 

pe orbită, aducând constelația la 22 de sateliți. Sistemul global de navigație prin satelit de înaltă 

precizie susține deja operațiile de urgență, oferă servicii de navigație mai precise, oferă o 

sincronizare mai bună a timpului pentru infrastructurile critice și asigură servicii sigure pentru 

autoritățile publice. Odată ce constelația va fi finalizată, aceasta va îmbunătăți navigația în 

interiorul mașinii și semnalele de telefonie mobilă, va contribui la creșterea siguranței 

transportului rutier și feroviar și va acționa ca un catalizator al cercetării și dezvoltării și al creării 

de locuri de muncă de înaltă tehnologie în Europa. Mai multe informații despre lansare 

(http://www.arianespace.com/mission/ariane-flight-va240/) (inclusiv un videoclip), precum și o 

foaie de date (https://ec.europa.eu/docsroom/documents/26161/attachments/1/translations/en 

/renditions/native) despre politica spațială a UE sunt disponibile online. 

 

 

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/26161/attachments/1/translations/en


 

 

MEDIU 
Comisia dezvăluie planul de acțiune pentru planetă: La doi ani după acordul de la Paris, 

Comisia a anunțat săptămâna trecută o serie de inițiative pentru o economie modernă și curată la 

Summit-ul One Planet din Paris: 

 

1. Punerea sectorului financiar în serviciul climei(https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-

political/files/financial-sector-at-service-of-climate_en.pdf)  

 

2. Planul de investiții externe al UE - Oportunități pentru Africa și regiunea UE de vecinătate 

(https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/external-investment-plan-

opportunities-africa-eu_en.pdf)  

 

3. Sprijinirea investițiilor urbane în orașele europene(https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-

political/files/urban-investment-support-cities_en.pdf)  

 

4. Inițiativa Clean Energy for Islands(https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-

political/files/clean-energy-islands-initiative_en.pdf)  

 

5. Acțiunea de sprijin structural pentru regiunile intensive cu cărbune și carbon 

(https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/support-action-coal-carbon-intensive-

regions_en.pdf)  

 

6. Tinerii europeni pentru acțiuni în domeniul climei(https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-

political/files/european-youth-climate-action_en.pdf)  

 

7. Facilitatea inteligentă de finanțare pentru investiții în clădiri inteligente 

(https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/smart-finance-smart-buildings-

invesment-facility_en.pdf)  

 

8. Regulamentul UE pentru investiții în performanța energetică a clădirilor 

(https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/rulebook-investment-energy-

performance-on-buildings_en.pdf)  

 

9. Investiția în tehnologii industriale curate (https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-

political/files/investing-clean-industrial-technologies_en.pdf)  

 

10. Mobilitate curată, conectată și competitivă (https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-

political/files/clean-connected-competitive-mobility_en.pdf)  
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Țări care depășesc rata de reciclare: Unele dintre cele mai importante țări din Europa de 

reciclare ar putea să-și supraevalueze ratele, conform cercetărilor Biroului European de Mediu 

(EEB). 

 

Cotele durabile de captură în 2018 pentru două treimi din pește: Miniștrii agriculturii au 

convenit să crească numărul de pești supuși producției maxime durabile da la nouă la 54 de ani, 

apropiind UE de obiectivul din 2020 de pescuit durabil 100%. 

 

Întreprinderile solicită un sprijin mai mare pentru economia circulară: Un sprijin sporit al 

politicilor în materie de eficiență a utilizării resurselor ar putea adăuga până în 2030, 324 de 

miliarde de euro pentru producția de afaceri. 

 

Danemarca dorește să eficientizeze legile privind mediul: Danemarca urmărește să-și 

simplifice legislația privind mediul și alimentele de la 95 la 43, pentru a reduce birocrația și a le 

face mai eficiente pentru întreprinderi și ONG-uri. 

 

 

CLIMĂ/ENERGIE 
 

Acordul provizoriu privind legislația-cheie pentru combaterea schimbărilor climatice: PE 

și Consiliul au ajuns la un acord provizoriu privind o propunere legislativă-cheie pentru punerea 

în aplicare a obiectivelor UE în domeniul climei în 2030 - privind contabilizarea emisiilor 

provenite din utilizarea terenurilor, schimbarea utilizării terenurilor și silvicultura (LULUCF). 

De exemplu, în acord, Finlanda va primi o compensație echivalentă cu 10 milioane de tone de 

emisii de CO2 pentru sectorul său forestier. Citiți mai multe aici(http://europa.eu/rapid/press-

release_STATEMENT-17-5286_en.htm). 

 

 

Tuburile de cauciuc EP etichetează aviația ETS: Parlamentul European a votat astăzi 

adoptarea unei legislații care să scutească zborurile din și către Spațiul Economic European, de 

sistemul de comercializare a emisiilor până în decembrie 2023. 
 

 

 

Comisia lansează o nouă platformă de eliminare a cărbunelui: Comisia Europeană a lansat, 

luni, un program al Platformei pentru regiunile cărbunelui în tranziție pentru a ușura durerea de 

tranziție a UE de la centralele pe bază de cărbune. Această platformă este unul dintre elementele 

inițiativei privind regiunile intensive în domeniul cărbunelui și carbonului, o acțiune-cheie din 

pachetul "Energia curată pentru toți europeni" (IP/16/4009)( http://europa.eu/rapid/press-

release_IP-16-4009_en.htm ). Activitățile platformei se vor concentra inițial pe regiunile de 

cărbune, cu scopul de a se extinde în viitor la regiunile cu consum redus de carbon. Citiți mai 

multe aici(http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5165_en.htm) . 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4009_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4009_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5165_en.htm


 
 

Băncile promit să reducă finanțarea pentru combustibilii fosili: Creditorii majori au făcut 

promisiuni de a-și întoarce spatele combustibililor fosili înainte de o forță diplomatică puternică 

pentru a face față COP21. De exemplu, creditorul olandez ING a decis să pună capăt expunerii la 

cărbune până în 2025, deoarece își intensifică lupta împotriva schimbărilor climatice. 

 

 

 

Polonia primește sprijinul CE pentru schema ecologică: Comisia Europeană a aprobat 

schema de energie regenerabilă din Polonia în valoare de 9,4 miliarde de euro, care va oferi 

sprijin din partea statului, atât generatorilor de energie electrică mici, cât și celor mari. 

 

TRADE / MARKETS 
Liderii UE au dezamăgit de Conferința ministerială a OMC: Comisia Europeană și-a 

exprimat dezamăgirea față de lipsa rezultatelor concrete din cadrul Conferinței ministeriale a 

OMC de la Buenos Aires - inclusiv în chestiunile agricole cheie - comisarul UE pentru comerț, 

Malmström, acuză lipsa de responsabilitate a statelor membre și defectele din procedurile de 

negociere ale organizației. Declarația completă (http://trade.ec.europa.eu/doclib/html /1564 

64.htm ) a comisarului Malmström, precum și mai multe comentarii cu privire la rezultatul 

conferinței ministeriale (http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1772) , sunt 

disponibile online. În perspectiva conferinței, UE a contestat partenerii săi din cadrul OMC de a 

planifica rezultate substanțiale în Buenos Aires, cu propuneri de text în șase domenii de 

activitate(http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1740) . 

 

 

UE, SUA și Japonia atacă "excesul de capacitate" în comerțul internațional, dar se abțin 

să spună că este vorb despre China: Principalii reprezentanți ai comerțului pentru UE, SUA și 

Japonia au emis o declarație comună(http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1771 ) 

care se angajează să intensifice cooperarea trilaterală și să restabilească "teren" în comerțul 

internațional. Aceștia au împărtășit opinia conform căreia "excesivele capacități în sectoarele 

cheie care au fost exacerbate de extinderea capacităților finanțate de guvern și de condițiile de 

concurență neloială cauzate de subvențiile mari de la nivelul pieței și de întreprinderile de stat, 

transferul forțat de tehnologie, pentru buna funcționare a comerțului internațional, crearea de 

tehnologii inovatoare și creșterea durabilă a economiei globale ". 

 

Discuțiile comerciale cu Mercosur au fost amânate până în 2018: Negocierile pentru un 

acord comercial dintre UE și Mercosur vor fi amânate anul viitor, după ce europenii au solicitat 

mai mult timp pentru a examina modificările propuse de omologii lor. Uniunea Europeană este 

pregătită să ofere Mercosur o afacere care va oferi comerț liber în proporție de 83% din 

importurile de produse agroalimentare din gruparea sud-americană în decurs de 10 ani. 

 

 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/html%20/1564%2064.htm
http://trade.ec.europa.eu/doclib/html%20/1564%2064.htm
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1772
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1740
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1771


 
 

Comisia actualizează lista UE privind importurile cu risc ridicat: Lista UE privind 

importurile de fructe și legume cu risc ridicat, sub rezerva intensificării controalelor la frontieră, 

într-o anexă la regulamentul din 2009 (669/2009) a avut ultima actualizare Din cele două dintr-

un an. 

 

 

UE urmărește feedback-ul cu privire la schimbările tarifare în sectorul păsărilor de curte: 
Comisia Europeană a deschis o consultare publică cu privire la modul în care UE ar trebui să își 

adapteze normele privind importul de păsări de curte la o hotărâre a OMC într-un caz introdus de 

China. 

 

 

UE extinde excesele de hrană organică plus furajele de porc și păsări de curte pe an: 
Comisia Europeană a extins atât o producție ecologică de ouă, cât și o exonerare de hrană pentru 

porcine și păsări de curte până la 31 decembrie 2018. 

 

 

Nu există alimente clonate pentru UE în cadrul acordurilor de liber schimb din Australia 

și Noua Zeelandă, spune Malmström: Europa nu va fi obligată să accepte lapte și carne din 

animale clonate în cadrul viitoarelor acorduri de liber schimb (FTA) pe care le negociază cu 

Australia și Noua Zeelandă, comisarul UE pentru comerț Cecilia Malmström confirmată ca 

răspuns la o întrebare scrisă adresată unui europarlamentar francez. 

 

INSTITUȚII 
Lansarea registrului actelor delegate: Un nou registru online va facilita găsirea și urmărirea 

deciziilor UE luate sub formă de acte delegate. Un comunicat de presă este disponibil aici 

(http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5221_en.htm) . 

 

COMISIA 

 

• DG CNECT: Lucilla SIORI, fostă șefă a unității F4 (Economie și competențe digitale), a fost 

numită director al Direcției A, înlocuindu-l pe Khalil ROUHANA, director adjunct al DG 

CNECT, care a deținut rolul în calitate de președinte. 

 

• DG CNECT: Pearse O'Donohue a fost numit director al Direcției E, o funcție pe care a deținut-

o anterior doar pe bază de acte. Dl O'DONOHUE a fost șeful unității E2 (Cloud and Software) și 

l-a lăsat pe deputatul său, Pierre CHASTANET, ca cea mai înaltă figură din cadrul Unității. 

 

PARLAMENT 

 

• Nobert LINS (PPE, DE) s-a alăturat Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală (AGRI). 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5221_en.htm


 

• LUCAS MANDL (PPE, AT) s-a alăturat comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță 

alimentară (ENVI), Comisiei pentru petiții (PETI) și delegației pentru relațiile cu Bosnia și 

Herțegovina și Kosovo (D-SEE). 

 

• Norbert LINS (PPE, DE) a trecut de la membru la înlocuitor al comisiei pentru mediu, sănătate 

publică și siguranță alimentară (ENVI). 

 
 

• Michel Dantin (PPE, FR) este noul președinte al Grupului de lucru "Apicultura și sănătatea 

albinelor", în calitate de doamna Mariya Gabriel, numită în acest an în funcția de comisar pentru 

economie digitală și societate. Domnul Dantin a fost ales în mod oficial la 25 octombrie 2017 în 

cadrul unei reuniuni a Grupului de lucru de la Strasbourg unde s-a angajat în grupul de lucru și a 

continuat organizarea Săptămânii Europene a albinelor. 

 

ALTELE 

 

• Asociația Centrelor Europene de Cercetare pentru Energii Regenerabile (EUREC): Rainer 

JANSSEN, directorul proiectelor WIP Renewable Energies, a fost ales președinte pentru un 

mandat de trei ani. Roger NORDMAN a fost, de asemenea, ales vicepreședinte. 

 

• Centrul european al angajatorilor și întreprinderilor care furnizează servicii publice 

(CEEP): Katherina REICHE a fost realesă în funcția de președinte. 

 

BREXIT 

 
Brexit: Cu doar o săptămână înainte de sărbătorile de Crăciun, liderii UE au convenit în timpul 

summitului UE de vineri, 15 decembrie, să treacă la cea de-a doua fază a discuțiilor de la Brexit. 

  

 

 

La începutul săptămânii, secretarul britanic Brexit, David DAVIS, spune că acordul încheiat 

între UE și Marea Britanie de vineri de vineri nu este "aplicabil din punct de vedere juridic",  a 

provocat furie printre liderii grupurilor politice din Parlamentul European. Guy 

VERHOFSTADT, care conduce grupul de conducere al grupului Brexit, a solicitat ca acordul 

pentru prima fază să fie transpus în text obligatoriu din punct de vedere juridic și a marcat 

comentariile ca inacceptabile. După reacția sa ulterioară, DAVIS a confirmat că acordul Brexit 

va fi consacrat în legislația britanică. 

 

 

Anterior, deputații europeni au susținut o rezoluție prin care recomandă discuțiilor Brexit să 

treacă la faza a doua. Rezoluția a fost adoptată cu 556 de voturi pentru, 62 de voturi împotrivă și 

68 de abțineri. Șeful negocierilor cu Brexit, Michel BARNIER, care s-a adresat camerei în 



timpul ședinței plenare de la Strasbourg, a subliniat că "încrederea este cheia discuțiilor noastre. 

Este mai mult decât un cuvânt și nu putem construi o relație viitoare fără încredere". 

  

 

 

Chiar înainte de a pleca la Bruxelles pentru summit-ul UE, premierul britanic Theresa MAY a 

suferit o lovitură jenantă după o revoltă din partea propriilor parlamentari, ceea ce a dus la  

 
 

pierderea unui vot de criză care să ceară ca Westminster să primească un "vot semnificativ" 

asupra afacerii finale. Guy VERHOFSTADT a salutat rezultatul votului prin tweeting. 

"Parlamentul britanic ia controlul înapoi. Parlamentul european și britanic împreună vor decide 

asupra acordului final." Interesele cetățenilor vor avea prioritate asupra politicii înguste a 

partidului ". 

 

 

Cu toate acestea, MAY a încercat să reducă înfrângerea insistând asupra reperului guvernului 

Brexit Bill că face în continuare "progrese bune". 

  

 

 

MAY acum se confruntă cu o nouă provocare, miercuri, 20 decembrie, cu privire la planurile 

sale de a consacra data Brexit-ului în legea britanică, după ce deputații ei conservatori rebeli au 

avertizat că va pierde oferta. 

 

DIN EUROPA 
Republica Cehă: noul cabinet minoritar, condus de Andrej BABIŠ, a fost învestit joi, 13 

decembrie. Martin STROPNICKÝ a fost numit ministru de externe, înlocuindu-l pe Lubomír 

ZAORÁLEK. Alena SCHILLERová a preluat funcția de ministru de finanțe Ivan PILNÝ. 

BABIŠ a participat la primul său summit UE, în calitate de prim-ministru, la 14 și 15 decembrie 

la Bruxelles. 

  

Italia: probabil va organiza alegeri generale la 4 martie 2018, potrivit presei italiene. 

 

ALTELE 
 

Modele în comerțul și investițiile UE: Globalizarea, care poate fi definită ca o economie 

mondială din ce în ce mai integrată, include mișcările de bunuri, servicii, oameni, capital și 

tehnologie. Ea are un impact asupra întreprinderilor, guvernelor și cetățenilor, deoarece comerțul 

și investițiile globalizate schimbă în special modelele noastre de consum și de producție, 

declanșează transformarea piețelor forței de muncă, sprijină transferul de tehnologie și 



restructurarea industrială. Statisticile pot contribui la o mai bună înțelegere a semnificației 

acestor impacturi. Textul complet disponibil pe site-ul internet al EUROSTAT 

(http://ec.europa.eu/eurostat/news/news-releases). 

 

 

Adoptarea unui Fond european extins și îmbunătățit pentru investiții strategice: PE a votat 

pentru adoptarea regulamentului de extindere și consolidare a Fondului european pentru investiții  

 
 

strategice (EFSI), pilonul central al Planului de investiții pentru Europa. EFSI  va oferi în special 

un sprijin financiar mai mare companiilor mai mici. Pentru mai multe informații despre EFSI 

2.0, consultați comunicatul de presă(http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5169_en.htm), 

Q&A (http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-3224_en.htm) și fișa cu date 

(https://ec.europa.eu/commission/publications/whats-new-efsi-2_en) . 

 

 

Noi orientări fiscale pentru investitorii transfrontalieri: Comisia a prezentat noi orientări 

privind impozitarea la sursă pentru a ajuta statele membre să reducă costurile și să simplifice 

procedurile pentru investitorii transfrontalieri în UE. Noul Cod de Conduită(https://ec.europa. 

eu/taxation_customs/sites/taxation/files/code_of_conduct_on_witholding_tax.pdf) oferă soluții 

pentru investitorii care, ca urmare a aplicării impozitelor cu reținere la sursă, plătesc de două ori 

impozite pe venitul pe care îl primesc din investițiile transfrontaliere. Puteți găsi un comunicat de 

presă complet online(http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5193_en.htm) . Codul de 

conduită va fi prezentat părților interesate în cadrul unei audieri publice organizate de Comisia 

Europeană la 30 ianuarie 2018. Vă puteți înscrie aici(https://ec.europa.eu/info/events/finance-

180130-simpler-withholding-tax-procedures_en) . 

 

 

Premiul de 5 milioane de € pentru inovațiile care utilizează tehnologia de blocaj pentru 

binele social: Comisia Europeană va acorda 5 premii de câte 1 milion de euro pentru inovațiile 

sociale, ca parte a Premiului "Horizon" pentru "Blocurile binelui social"( 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/blockchains-and-other-distributed-ledger-

techonologies ). Premiile vor fi acordate inovatorilor care folosesc tehnologia blockchain-ului 

pentru a aduce schimbări sociale pozitive, inclusiv pentru susținerea comerțului echitabil, pentru 

a permite transparența proceselor de producție, pentru a descentraliza guvernanța datelor și 

pentru a spori viața privată, pentru a contribui la incluziunea financiară. Mai multe informații se 

găsesc pe pagina de premii(https://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm?pg=prizes_blockchains ) 

și pe site-ul pilot EIC(https://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm) . 

 

 

 

Combaterea comerțului ilicit cu produse din tutun: Comisarul Andriukaitis a salutat 

adoptarea unui set de acte juridice menite să combată comerțul ilicit cu produse din tutun. Noul 

sistem de urmărire la nivel european va asigura că produsele din tutun din UE sunt ușor de 

urmărit cu un identificator unic (https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/tobacco/ docs/2017 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-3224_en.htm
https://ec.europa.eu/commission/publications/whats-new-efsi-2_en
https://ec.europa/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5193_en.htm
https://ec.europa.eu/info/events/finance-180130-simpler-withholding-tax-procedures_en
https://ec.europa.eu/info/events/finance-180130-simpler-withholding-tax-procedures_en
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/blockchains-and-other-distributed-ledger-techonologies
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/blockchains-and-other-distributed-ledger-techonologies
https://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm?pg=prizes_blockchains
https://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/tobacco/


_implementingreg_traceabilitysystem_en.pdf) pentru fiecare produs. În plus, asigurăm, de 

asemenea, că produsele din tutun îndeplinesc cerințele de securitate specifice, cu cel puțin cinci 

tipuri de elemente de autentificare necesare pentru fiecare pachet. Sistemul de urmărire și 

cerințele de securitate ar trebui să fie puse în aplicare până la 20 mai 2019 pentru țigarete și 

pentru fabricarea tutunului propriu și până la 20 mai 2024 pentru toate celelalte produse din tutun 

(cum ar fi țigările și produsele din tutun fără fum).  

 

 
declarația(http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-17-5269_en.htm și Q&A 

(http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-5270_en.htm ) sunt disponibile online. 

 

 

Comisia invită industria să utilizeze platforma de soluționare a conflictelor online: 
Platforma europeană de soluționare a litigiilor online (ODR)( https://ec.europa.eu/consumers/ 

odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage ) permite consumatorilor să cumpere 

online, să soluționeze probleme cu comercianții într-un mod rapid și ieftin, utilizând sisteme de 

soluționare a litigiilor în afara instanțelor. De la lansarea sa în februarie 2016, peste 24 000 de 

consumatori au decis să depună o plângere și aproximativ 40% din plângeri au fost soluționate în 

afara platformei printr-un contact direct între consumatori și comercianții inițiat de platformă. 

Raportul și studiul sunt disponibile online(https://ec.europa.eu/info/online-dispute-resolution-1st-

report-parliament_en ). 

 

AGENDA SĂPTĂMÂNALĂ 
Săptămâna aceasta agenda va fi mai goală, având în vedere că toată lumea se pregătește pentru 

pauza de Crăciun. 

 

COMISIA 

 

18-19 / 12/17: 2017 Conferința UE privind perspectivele agricole (https://ec.europa.eu/in 

fo/events/2017-eu-agricultural-outlook-conference_en). Conferința privind perspectivele agricole 

ale UE reprezintă o oportunitate de a discuta despre viitorul agriculturii în Europa și despre 

provocările care vor apărea în viitor. A treia ediție a conferinței anuale va fi deschisă de 

comisarul pentru agricultură și dezvoltare rurală, Phil Hogan. 

 

 

 

 
 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-5270_en.htm
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