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AGRICULTURĂ/SILVICULTURĂ 

 

Deputații europeni ComAgri solicită o majorare a ponderii PAC a bugetului UE: Deputații 

europeni din agricultură se opun vehement reducerii bugetului politicii agricole a UE după 

2020 și recomandă să se completeze parțial deficitul bugetar Brexit prin introducerea unor 

noi tipuri de resurse proprii pentru UE. 

 

UE va rambursa producătorilor de zahăr 200 de milioane de euro după ce CEJ anulează 

plățile de taxe: UE va rambursa companiilor europene de zahăr aproape 200 de milioane 

de euro pentru erorile făcute în calcularea taxelor de producție a zahărului cu aproape 20 

de ani în urmă. 

 

Letonia reduce TVA-ul la fructele proaspete și legume : În urma apelurilor din partea 

producătorilor de alimente și a fermierilor din Letonia, guvernul țării a decis să introducă o 

cotă mai mică a taxei pe valoarea adăugată (TVA) pentru fructe și legume pentru a 

promova produsele locale. 

 

Creșterea redusă a productivității amenință perspectivele post-Brexit ale fermierilor 

britanici: Creșterea productivității agriculturii în Regatul Unit a fost depășită de Țările de 

Jos, Germania și Franța, ceea ce va face dificil pentru agricultorii britanici să concureze pe 

piețele agricole globale după plecarea țării în afara UE. 

 

Comisia invită BULGARIA să anuleze contexul național privind indicațiile geografice: 

Comisia a decis să trimită Bulgariei o scrisoare de punere în întârziere cu privire la actul 

său privind mărcile și indicațiile geografice din 1 septembrie 1999. Comisia consideră că 

protecția națională a indicațiilor geografice nu este compatibilă cu normele UE privind 

sistemele de calitate pentru produsele agricole și produsele alimentare. 

 

Comisia solicită Danemarcei să protejeze denumirea de origine "Feta". Comisia a decis să 

trimită Danemarcei o scrisoare cu privire la pretinsul act de neîndeplinire de către 

autoritățile daneze a obligațiilor care îi revin în temeiul Regulamentului sistemelor de 

calitate pentru produsele agricole și produse alimentare. Comisia consideră că utilizarea 

ilegală a denumirii de origine protejate (PDO) "Feta" înregistrată are loc în Danemarca, 

unde unele companii - care produc sau importă brânză albă - o exportă în țări terțe cu o 

etichetare "Feta" înșelătoare . 

 

Politico se confruntă cu limitarea: Jurnaliștii de la Politico Europe au scris un articol 

intitulat "marile ferme din Europa Centrală se plâng de limitarea fondurilor UE". Citiți după 

cum urmează: 

Modificările financiare iminente pentru fermele mari amenință să agraveze ruptura dintre 

Europa de Est și Vest. 

 



 
 
 

Având în vedere faptul că Brexit subminează puterea de luptă financiară a UE, comisarul european pentru 

agricultură, Phil Hogan, este supus unei presiuni intense de a reduce subvențiile de agricultură în valoare de 

59 de miliarde de euro pe an. 

Ca răspuns, una dintre măsurile de reducere a costurilor propusă de Bruxelles este de a stabili un plafon 

pentru cât de mult pot primi cele mai mari ferme. La prima vedere, este o mișcare politică inteligentă care 

ar reduce plățile generoase ale aristocraților și conglomeratelor agricole. Problema lui Hogan este însă că 

acest plafon de subvenții ar da o lovitură dureroasă exploatațiilor mai sărace (dar mai mari) din estul 

Europei, care erau vechi cooperative în epoca comunistă. 

Republica Cehă, Slovacia și regiunile estice ale Germaniei sunt afectate în mod deosebit de plafon, deoarece 

fermele lor sunt pur și simplu mai mari decât întreprinderile din alte părți ale UE. Astăzi, Republica Cehă are 

cele mai mari ferme din UE: mărimea medie de 133 de hectare pe exploatație reprezintă o medie europeană 

de 16 hectare. 

 

"Este într-adevăr, foarte dificil pentru noi", a spus un oficial ceh, referindu-se la planurile pentru un plafon 

de plată. "Nu putem explica acest lucru: nu numai pentru fermierii noștri, ci și pentru publicul larg. De ce ar 

trebui să fie discriminată Republica Cehă?" 

 

Bruxelles nu are nevoie de o altă confruntare urâtă cu Europa Centrală față de standardele duble în politica 

agroalimentară. Preocupările legate de un plafon potențial de subvenționare amplifică amărăciunea de lungă 

durată în Est, deoarece subvențiile PAC sunt calculate pentru a asigura plăți mai generoase pentru fermele 

din Europa de Vest. În ultimii doi ani, Praga a condus, de asemenea, o campanie pentru a împiedica pe marii 

producători occidentali de alimente să vândă versiuni presupuse a fi inferioare brandurilor comune din Est. 

Bani frumoși pentru Brandenburg. 

 

Preocupările cehe asupra plafonului PAC sunt reflectate în părțile din Germania care se află în spatele 

Cortinei de Fier. O cooperativă pentru produse lactate din Turingia a colectat aproximativ 950 000 de euro 

din plăți directe în 2016, de exemplu. Altele din Brandenburg, în apropierea graniței poloneze, cresc cartofi 

și alte culturi pe o suprafață de 4.300 de hectare și au colectat aproape 700.000 de euro. 

 

Thomas Schmidt, ministrul agriculturii pentru regiunea Saxonia, a avertizat săptămâna trecută că Germania 

de est trebuie tratată corect. "Banii sunt strânși și trebuie să găsim o modalitate de a alinia plățile mai 

eficient", a spus el. "Cu toate acestea, acest lucru nu trebuie să se întâmple în detrimentul agricultorilor 

saxoni și al zonelor noastre rurale. Structurile est-germane nu trebuie să fie discriminate!" 

 

Ideea unui plafon privind plățile subvenționate a apărut într-o carte albă a Comisiei Europene încheiată la 

sfârșitul anului trecut, care a subliniat planurile de reformă a PAC. Acesta nu a oferit o cifră pentru un capac 

greu, dar a menționat necesitatea de a limita sumele care ajung la cele mai mari ferme și a promovat ideea 

de a stabili un plafon pentru plăți, printre alte idei, cum ar fi introducerea așa-numitelor "plăți degresive”, 

care scad in fiecare an. 

 

Un proiect anterior al acestui document, totuși, este ceea ce provoacă instabilitate. Acesta a sugerat un 

plafon obligatoriu de 60.000 € și 100.000 € pe an, dar a permis o anumită marjă de manevră pentru a 

proteja locurile de muncă. 

Republica Cehă primește în prezent aproximativ 1,2 miliarde de euro subvenții pe ani. Cu toate acestea, 

oficialul guvernamental a spus că va scădea cu 43,5%, dacă Bruxelles-ul impune un plafon de 60 000 EUR; 

sau 30,5% dacă optează pentru 100.000 EUR. 

Țara va lupta din greu pentru a evita un astfel de rezultat - și încearcă deja să formeze alianțe în vecinătate, 

Slovacia și Germania, înainte de negocierile politice, a spus oficialul. 

Premierul ceh Andrej Babiš deține, de asemenea, o miză personală în luptă: deține cea mai mare companie 

agricolă din țară, Agrofert, care a colectat aproximativ 14 milioane de euro din subvenții anul trecut. 

Compania a refuzat să comenteze eventualul efect al limitării activității sale. 

Datele furnizate de asociația fermelor din Cehia arată că 2,6% din cele mai mari ferme din țară gestionează 

un procent masiv de 81% din terenul arabil al țării, în timp ce produc aproximativ 70% din laptele de vacă. 

 

Șeful asociației agricole din Cehia, Martin Pýcha, care a fost săptămâna trecută la Bruxelles, pentru a face 

lobby la Hogan, a declarat pentru POLITICO că pedepsirea elitei productive a fermierilor din țară a fost 

complet nejustificată. El a adăugat că “reducerea fondurilor este foarte sensibilă pentru noi", a spus el. 

 



 
 

 

Robert de Graeff, consilier politic principal la Organizația Europeană a Proprietarilor de Pământ (ELO), a fost 

de acord și a cerut să plaseze o "pistă falsă". 

 

"De asemenea, descurajează fermele de succes să nu își mărească afacerea doar după un anumit prag 

stabilit artificial, ci și să angajeze mai mulți lucrători agricoli și să creeze locuri de muncă în mediul rural", a 

spus el. 

 

Cu toate acestea, micile ferme ale continentului cred că un sistem în care cele mai mari întreprinderi au cei 

mai mulți bani este în mod fundamental nedrept și susțin că contribuie la o gestionare defectuoasă. 

 

"Considerăm că sistemul agricol distruge modelul de creștere a familiei, așa că trebuie să facem alegeri", a 

declarat Geneviève Savigny, care exploatează regiunea sudică a Alpilor din Franța și este, de asemenea, 

membru al filialei europene a Mișcării Internaționale a Fermierilor. "Fie UE și cetățenii doresc să ajute 

fermierii mici și mijlocii, fie vrem să protejăm agricultura industrializată", a spus ea. 

 

Savigny a recunoscut că Republica Cehă a fost un caz special, deoarece fermele sale mari sunt mari 

angajatori. Cu toate acestea, ea a avertizat că Big Agriculture ar încerca să folosească acest exemplu pentru 

a închide orice discuție de limitare. "Multe ferme [mai mici] dispar, este evident că trebuie să redistribuim", 

a spus ea. "Nu ne putem ascunde în spatele scuzelor." 

 

Chiar și în Republica Cehă există și voci care promovează reforma. Pavel Poc, membru al Parlamentului 

European de la Partidul Social Democrat din Republica Cehă, a declarat că fermele mici și mijlocii sunt mai 

dinamice și mai bune pentru ocuparea forței de muncă și pentru mediu. 

"Sunt mai aproape de tipul de agricultură de care avem nevoie", a spus el. 

SĂNĂTATE 

CE a lansat o consultare publică privind evaluarea riscurilor în sectorul alimentar: O consultare publică 

privind transparența și independența evaluărilor riscurilor și a studiilor științifice, ca urmare a reacției sale la 

inițiativa cetățenilor europeni(http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiative s/successful/details/2 

017/000002  privind glifosatul. Consultarea publică se bazează, de asemenea, pe evaluarea actuală a Legii 

generale a produselor alimentare(https://ec.europa.eu/food/safety/general_food_law/fitness_check_en ). 

Consultarea va rămâne deschisă până la 20 martie 2018 și este disponibilă aici (https://ec.europa.eu/info/ 

consultations/public-consultation-transparency-and-sustainability-eu-risk-assessment-food-chain_en ). 

UE a cerut Rusiei să oprească "știrile false" despre ASF: comisarul UE pentru sănătate și siguranță 

alimentară, Vytenis Andriukaitis, a cerut țărilor vecine să nu mai răspândească "știri false" despre febra  

porcină africană după ce oficialii ruși au afirmat că boala a  "scăpat de sub control ". 

Accizele pentru alcool, tutun și zahăr ar putea să finanțeze obiectivele de dezvoltare rurală: Fondurile 

proaspete pentru agricultură și dezvoltare rurală ar putea fi majorate prin introducerea unor taxe pentru 

alcool, tutun și zahăr, a declarat comisarul UE pentru sănătate și siguranță alimentară, Vytenis Andriukaitis. 

 

Laptele și produsele lactate sunt de multe ori o țintă de fraudă, spune raportul JRC: "Laptele și produsele 

lactate sunt adesea ținte de fraudă", potrivit ultimului raport al Comisiei Europene, Centrul Comun de 

Cercetare (JRC). 

 

UE va interzice îndulcitorii în produsele de panificație "diabetice" de la jumătatea lunii februarie: O 

reglementare delegată de Comisie privind interzicerea utilizării îndulcitorilor artificiali în produsele fine de 

panificație destinate diabeticilor va intra în vigoare la 13 februarie, dar produsele deja puse pe piață la acea 

dată pot fi vândute până la expirarea stocurilor. 

 

Deputații europeni ComAgri solicită etichete de origine mai stricte pentru miere: Pentru a combate 

răspândirea mierei false pe piața UE, Membrii Parlamentului European solicită să se impună cerințele de 

etichetare pentru produsele de albine, solicitând o indicație mai clară a țării de origine a mierei. 

 

 

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiative%20s/successful/details/2%20017/000002
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiative%20s/successful/details/2%20017/000002
https://ec.europa.eu/food/safety/general_food_law/fitness_check_en
https://ec.europa.eu/info/%20consultations/public-consultation-transparency-and-sustainability-eu-risk-assessment-food-chain_en
https://ec.europa.eu/info/%20consultations/public-consultation-transparency-and-sustainability-eu-risk-assessment-food-chain_en


 
 
 

Industria a publicat îndrumări privind creanțele comparative asupra alimentelor: Organismul din industria 

din Regatul Unit, Federația Alimentației și Fumatului (FDF), a publicat îndrumări cu privire la modul de 

creare a mențiunilor nutriționale comparative pentru produsele alimentare. 

 

Impozitele pe băuturi răcoritoare ar putea conduce la un consum de alcool mai ridicat", spun cercetătorii:" 

Taxele de zahăr impuse băuturilor nealcoolice ar putea conduce la un consum de alcool mai ridicat, potrivit 

ultimelor cercetări publicate în Journal of Epidemiology & Community Health, în care autorii au sugerat că "o 

abordare nuanțată în întreaga gamă de băuturi, poate fi mai eficientă decât o singură taxă pentru băuturile 

zaharoase. " 

 

EFSA avertizează asupra siguranței derivaților naturali de laxativ hidroxantracen: Laxativele naturale care 

conțin derivați de hidroxanthracen din plantele aloe sau senna sunt genotoxici și pot cauza cancer, a 

avertizat Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) la 23 ianuarie, adăugând că nu este 

posibil pentru a stabili o limită sigură pentru utilizarea lor. 

 

Elveția interzice fierberea homarilor vii: Guvernul elvețian a interzis practica culinară comună a homarilor în 

viață, ca parte a revizuirii legislației țării privind protecția animalelor. 

  

Grupul de consumatori se plânge de nano-ingredientele ascunse în patru alimente franceze: organizația 

franceză a consumatorilor UFC-Que Choisir a depus o plângere oficială împotriva nano-ingredientelor 

nealimentate în patru alimente de pe piața din Franța. Acest lucru a venit după ce departamentul francez de 

protecție, concurență și combatere a fraudei, DGCCRF, a găsit nanoparticule neetichetate în peste o treime 

din diferitele produse alimentare testate. 

 

Alte două lanțuri de supermarketuri din Marea Britanie impun restricții privind vânzările de băuturi 

energizante: Lanțurile de supermarketuri Aldi și Asda au anunțat că, începând din martie 2018, 

intenționează să urmeze Waitrose și să limiteze vânzarea de băuturi energizante la copii sub vârsta de 16 

ani. 

  

Lituania a modificat interdicția de publicitate a alcoolului: Lituania a introdus o interdicție privind publicitatea 

pe bază de alcool pentru televiziune, radio și media tipărită, ca parte a legii sale privind controlul alcoolului, 

însă măsura a forțat distribuitorii străini ai presei străine să acopere anunțurile manual. 

 

EFSA observă creșterea numărului de cazuri de listerie RTE la vârstnici și femei însărcinate: Cazurile de 

listerie au crescut în rândul persoanelor peste 75 de ani și femeilor însărcinate, creșterea estimându-se că 

este legată de creșterea consumului de alimente gata preparate (RTE) Autoritatea pentru Siguranța 

Alimentară (EFSA) a concluzionat într-un aviz publicat la 24 ianuarie. 

  

UE interzice conservarea sorbatului de calciu: O interdicție UE privind conservantul sorbat de calciu (E 203) 

se va aplica începând cu 12 august, oferind industriei alimentare șase luni de la data intrării în vigoare 

pentru a termina utilizarea în diferite alimente, precum și coloranți și arome. 

 

Grupul de consumatori solicită întârzieri ale profilurilor de nutrienți pentru a reglementa afirmațiile: 

Organizația Europeană a Consumatorilor (BEUC) solicită Comisiei să prezinte profilurile nutrienților cu vârsta 

de nouă ani pentru a defini ce alimente pot purta mențiuni nutriționale și de sănătate. 

  

Studiul face legătura dintre alimentele foarte prelucrate și obezitate: Nivelurile ridicate de consum ale 

alimentelor ultra-procesate, cum ar fi prăjiturile, biscuiții, băuturile îndulcite cu zahăr și produsele din carne 

reconstituită, conduc la o obezitate mai mare la adulți, potrivit unui studiu recent publicat, guvernele ar 

trebui să facă aceste produse mai puțin accesibile și să agauge dovezi care susțin solicitările de grăsimi, 

zahăr și alte taxe alimentare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

INOVARE & PROTECȚIA PLANTELOR 

 
Comisia lansează o consultare privind transparența studiilor științifice pentru substanțele active: Comisia 

Europeană a lansat o consultare publică privind transparența și independența evaluărilor riscurilor și a 

studiilor științifice ca răspuns la Inițiativa cetățenilor europeni (ECI) împotriva glifosatului. 

 

Parlamentarii europeni solicită o armonizare suplimentară a evaluărilor pesticidelor: Deputații agricoli 

europeni solicită o armonizare suplimentară a procedurilor de evaluare a produselor fitosanitare în statele 

membre, în încercarea de a combate întârzierile în aprobarea pesticidelor și de a permite agricultorilor din 

UE să aibă aceleași instrumente la eliminare. 

  

Franța lansează o consultare pentru a se îndepărta de pesticidele tradiționale: Guvernul francez a lansat o 

consultare care solicită propuneri privind un plan de acțiune pentru limitarea produselor fitofarmaceutice și 

reducerea dependenței agriculturii de pesticide. 

 

Deputații europeni au cerut acțiuni urgente privind pesticidele care dăunează albinelor: Comitetul pentru 

agricultură al Parlamentului European a votat un proiect de rezoluție pentru planurile de interzicere a 

pesticidelor, inclusiv neonicotinoide, pentru protejarea populației de albine din UE. 

  

Curtea din UE riscă "lacune" în reglementarea OMG-urilor: Oamenii de știință au acuzat un funcționar al 

Curții Europene că a creat incertitudine juridică cu un aviz publicat săptămâna trecută privind directiva UE 

privind organismele modificate genetic. 

 

Comisia face referire la Bulgaria și Olanda la Curtea de Justiție cu privire la bandă largă: Comisia Europeană 

a decis trimiterea Bulgariei și Olandei la Curtea de Justiție a UE pentru întârzierea transpunerii Directivei 

privind reducerea costurilor în bandă largă(https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/cost-reduction-

measures ). Statele membre au trebuit să transpună directiva în legislația națională până la 1 ianuarie 2016. 

Directiva privind reducerea costurilor cu bandă largă vizează stimularea cooperării între sectoare și 

exploatarea sinergiilor (de exemplu, cu energie, apă, transport) în beneficiul cetățenilor, implementarea 

eficientă a infrastructurii fizice noi, astfel încât rețelele să poată fi lansate cu costuri mai mici (http://europa 

.eu/rapid/press-release_IP-13-281_en.htm ). Ingineria civilă, cum ar fi săparea drumurilor pentru a stabili 

bandă largă de mare viteză, reprezintă până la 80% din costul implementării rețelelor în bandă largă. Citiți 

mai multe aici(http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-352_en.htm ). 

 

UE îndeamnă 9 state membre să adopte norme UE privind utilizarea resurselor genetice: Comisia trimite o 

scrisoare de punere în întârziere Austriei, Belgiei, Croației, Ciprului, Republicii Cehe, Greciei, Irlandei, Italiei 

și Letoniei. Comisia este de părere că cele 9 state membre nu au desemnat autoritățile competente care 

sunt responsabile de aplicarea normelor UE pentru utilizatori din Protocolul de la Nagoya privind accesul la 

resursele genetice. 

 

 

MEDIU 

Parlamentul UE vorbește despre lupi: Europarlamentarul francez ,Michel Dantin, dorește să organizeze o 

discuție interparlamentară în mai despre cum să se ocupe de creșterea populației de lupi din Europa. Ideea 

este de a aduna parlamentarii francezi, parlamentarii europeni și comisarul european pentru mediu, 

Karmenu Vella, să discute despre această problemă. Dantin, în general, nu este un fan al planului guvernului 

francez de a crește populația de lupi din țară la 500, păstrând în același timp un plafon al numărului care 

poate fi ucis la 40 pe an. "Lupii au fost strict protejați timp de 30 de ani și nu se mai confruntă cu dispariția", 

a spus el. "În schimb, consecințele dăunătorilor amenință un sector întreg, unul care joacă un rol crucial în 

multe dintre zonele noastre rurale". Lupii au ucis anul trecut aproximativ 12.000 de oi în Franța. 

 

Industria alimentară a cerut să sprijine reciclarea ambalajelor din aluminiu din plastic: Companiile 

alimentare sunt îndemnate să sprijine eforturile de reprocesare a recipientelor din plastic-aluminiu laminat, 

în urma dezvăluirilor că ambalajul este parțial responsabil pentru crearea a 5 milioane de tone de deșeuri de 

consum la nivel global. 

  

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/cost-reduction-measures
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/cost-reduction-measures
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-352_en.htm


 
 
 

Autoritățile de la Bruxelles intenționează să înăsprească limitele de contaminare a apei: Comisia Europeană 

intenționează să propună săptămâna viitoare limite mai stricte privind contaminările din apa potabilă pentru 

a le aduce în conformitate cu cele mai recente orientări ale OMS. 

  

Agențiile olandeze solicită monitorizarea circulației economiei: Olanda are nevoie de un nou sistem de 

monitorizare pentru a măsura progresul către tranziția completă la o economie circulară până în 2050, 

potrivit unui nou raport lansat de mai multe agenții olandeze. 

 

Trilogurile asupra îngrășămintelor sunt în curs de desfășurare: Primul trilog nu a abordat problema 

cadmiului, care este probabil cel mai controversat element al discuțiilor, dar aceste discuții vor avea loc la 

sfârșitul rundelor programate, datorită naturii lor sensibile. Tensiunea, pe scurt, este că exporturile de fosfat 

din Africa de Nord către Europa ar putea fi lovite din cauza conținutului lor relativ ridicat de cadmiu, în cazul 

în care negociatorii sunt de acord cu planul Comisiei de a restrânge limitele de cadmiu. Aceasta ar spori însă 

dependența Europei de importurile de fosfați din Rusia. 

 

Cerere pentru deputații europeni să nu renunțe la planul de limitare a cadmiului: Parlamentul European a 

cerut deputaților europeni să mențină o cerere pentru limitele stricte de cadmiu în îngrășăminte, în ajunul 

discuțiilor principale cu delegații guvernamentali privind propunerea unui nou regulament privind 

îngrășămintele. 

  

Ratele de reciclare ale UE se ridică: Cantitatea de deșeuri municipale reciclate în UE a crescut cu un punct 

procentual la 30% în 2016 față de cifra din anul precedent, potrivit noilor statistici. 

  

Clasamentul global al mediului arată diviziunea est-vest a UE: Statele membre ale Uniunii Europei de Vest 

înregistrează un punctaj ridicat în ultima ediție a unui indice global de performanță ecologică, însă statele 

din estul UE rămân în urma vecinilor lor. 

 

Comisia duce Irlanda la Curtea de Justiție cu privire la EIM: Comisia Europeană duce Irlanda la Curtea de 

Justiție a UE pentru nerespectarea unei părți a hotărârii Curții din 3 iulie 2008 (C-215/06 (http://curia. 

europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=c-215/06 ), Comisia/Irlanda), prin neefectuarea unei evaluări a 

impactului asupra mediului pentru ferma eoliană Derrybrien din Galway, Irlanda - cea mai mare din Irlanda 

și, la momentul judecății, una dintre cele mai mari din UE. Comisia solicită Curții de Justiție a UE să impună 

o sumă forfetară minimă de 1 685 000,00 EUR (1 343,20 EUR pe zi). De asemenea, Comisia propune o plată 

penală zilnică de 12 264 EUR, dacă nu se va respecta pe deplin până la data la care Curtea va emite 

hotărârea. Decizia finală privind sancțiunile revine Curții de Justiție a UE. Decizia finală privind sancțiunile 

revine Curții de Justiție a UE. Citiți mai multe aici(http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-355_en.htm ). 

 

Portugalia reclamată de Curtea Europeană cu privire la faptul că nu a protejat în mod adecvat habitatele și 

speciile naturale: Comisia Europeană a reclamat Portugalia la Curtea de Justiție a UE pentru a nu desemna 

zonele speciale de conservare (SAC) pentru protecția habitatelor naturale și speciilor incluse în Rețeaua 

Natura 2000 și pentru faptul că nu a stabilit măsurile de conservare necesare pentru aceste amplasamente. 

Portugalia a trebuit să desemneze șapte SAC-uri în regiunea Atlanticului până la 7 decembrie 2010 și 54 de 

SAC-uri în regiunea mediteraneeană până la 19 iulie 2012. Măsurile actuale adoptate în cadrul planului 

sectorial portughez Natura 2000 (PSRN 2000) și al celorlalte planuri sectoriale și speciale (de exemplu, 

planurile de dezvoltare rurală (PRODER) și planurile municipale) nu sunt suficient de cuprinzătoare și precise 

pentru a permite un nivel adecvat de protecție și de desemnare a SAC. Citiți mai multe aici 

(http://europa.eu/ rapid /press-release_IP-18-356_en.htm ). 

 

Comisia invită Belgia și Grecia să adopte integral noua EIM: Comisia Europeană îndeamnă Belgia și Grecia să 

își adapteze legislația națională pentru a ține seama de modificările introduse de Directiva privind evaluarea 

impactului asupra mediului. Întrucât Belgia și Grecia nu au pus încă pe deplin normele UE în legislația lor 

națională, Comisia trimite un aviz motivat(http://ec.europa.eu/environment/eia/home.htm ). Belgia și 

Grecia au două luni pentru a-și respecta obligațiile; In caz contrar, Comisia poate decide să sesizeze Curtea 

de Justiție a UE. 

 

Comisia îndeamnă Irlanda să respecte normele UE privind apa: Comisia solicită Irlandei să respecte obligația 

de a pregăti a doua rundă a planurilor (http://ec.europa.eu/environment/water/p articipation/map _mc/ 

map.htm ) de gestionare a bazinelor hidrografice în conformitate cu Directiva-cadru privind apa. 
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Comisia solicită Spaniei să respecte normele UE privind deșeurile și apele extractive: Comisia a trimis 

Spaniei un aviz motivat din cauza preocupărilor legate de manipularea deșeurilor saline din Souria și Sallent. 

 

Comisia îndeamnă Suedia să își modifice legislația privind apa: Există încă o serie de cazuri de 

neconformitate și deficiențe în transpunerea suedeză a Directivei-cadru privind apa. Acestea privesc 

nerespectarea costurilor de recuperare a activităților care ar putea avea un impact asupra calității apei. În 

plus, legislația suedeză nu consideră în prezent că obligațiile de evitare a deteriorării apei sunt relevante 

pentru autorizarea proiectelor, cum ar fi instalațiile hidroelectrice. Suedia pregătește o nouă legislație cu 

privire la acest ultim aspect, dar nu a adoptat-o încă. 

 

Comisia îndeamnă Polonia să respecte pe deplin normele EIA: Pentru anumite proiecte, Polonia nu permite 

organizațiilor de mediu să solicite acordarea măsurii provizorii sau să conteste permisul final în ceea ce 

privește neconformitatea cu normele UE. În plus, pentru anumite proiecte de infrastructură, cum ar fi 

proiectele de construcție a drumurilor sau aeroporturile, efectele revizuirii judiciare sunt limitate. Problema 

este cunoscută autorităților poloneze, care trebuie să modifice legislația internă care transpune directiva 

pentru a rezolva problema. 

 

CLIMĂ/ENERGIE 

Ponderea energiilor regenerabile în consumul de energie în UE a ajuns la 17% în 2016: În 2016, ponderea 

energiei din surse regenerabile în consumul final brut de energie a atins 17% în Uniunea Europeană (UE), 

dublu față de 2004 (8,5% ), primul an în care sunt datele disponibile. Citiți mai multe aici (http://ec.europa 

.eu/eurostat/news/news-releases ). 

UE retrage apelurile împotriva reducerilor de taxe pentru biodiesel: Reprezentanții statelor membre au 

convenit să anuleze recursurile UE la hotărârile Curții Europene de Justiție, acceptând astfel eliminarea 

taxelor antidumping impuse anterior pentru biodiesel provenind din Argentina și Indonezia. 

UE pierde în fața Indoneziei cazul biodieselului OMC: Organizația Mondială a Comerțului a susținut afirmațiile 

Indoneziei că UE a încălcat normele antidumping prin impunerea unor taxe nejustificat de mari asupra 

importurilor de biomotorină din țară. 

Industria germană de biocombustibili lovește din nou la Bruxelles: Reprezentanții germani ai biocarburanților 

au rupt rândurile cu colegii lor europeni, pentru a se abate de la decizia PE de miercurea trecută de a 

promova combustibilii "avansați" în detrimentul biocarburanților pe bază de cultură. 

Investitorii în "limbaj energetic ecologic" pot evita UE: Investitorii privați care investesc în proiecte ecologice 

în UE ar putea să se răsucească de pe continent din cauza incertitudinilor juridice legate de susținerea 

energiei regenerabile în unele state membre. 

Bruxelles investește 578 de milioane de euro în Franța-Spania: UE va oferi finanțare de aproape 580 de 

milioane de euro pentru o linie de energie electrică de înaltă tensiune între Franța și Spania. 

Comisia solicită Sloveniei să respecte pe deplin Directiva EPBD: Comisia a solicitat Sloveniei să transpună 

corect în legislația națională toate cerințele Directivei privind performanța energetică a 

clădirilor(http://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/buildings ). În conformitate cu legea, 

statele membre trebuie să stabilească și să aplice cerințe minime de performanță energetică pentru clădirile 

noi și existente, să asigure certificarea performanței energetice a clădirilor și să impună inspecția regulată a 

sistemelor de încălzire și de aer condiționat. În plus, statele membre trebuie să se asigure că toate clădirile 

noi sunt clădiri cu "aproape zero emisii de energie"( http://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-

efficiency/buildings/nearly-zero-energy-buildings ) începând cu anul 2021. Conform evaluării Comisiei, nu s-

au îndeplinit toate cerințele directivei în Slovenia. 
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SCHIMB/PIAȚĂ 

Exporturile agroalimentare din UE ating un nou record; Excedentul comercial al UE este de 7%: Exporturile 

agroalimentare din UE în noiembrie 2017 au crescut "impresionant" cu aproape 1 miliard de euro față de 

aceeași lună a anului anterior, ceea ce conferă blocului un surplus al balanței comerciale cu restul lumii de 

20,3 miliarde de euro, a anunțat executivul UE. Raportul complet(https://ec.europa.eu/agriculture/trade-

analysis/monitoring-agri-food-trade_en ) este online. 

Au fost aprobate normele europene de apărare a comerțului modernizat: Comitetul internațional pentru 

comerț al Parlamentului European a aprobat acordul politic(http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-

5136_en.htm ) încheiat între Comisie, Consiliu și Parlamentul European privind modernizarea instrumentelor 

UE de apărare comercială. Modificările aduse reglementărilor UE antidumping și antisubvenție vor face ca 

instrumentele UE de protecție comercială să fie mai adaptate la provocările economiei globale: ele vor 

deveni mai eficiente, mai transparente și mai ușor de utilizat pentru companii. În unele cazuri, acestea vor 

permite, de asemenea, UE să impună taxe mai mari asupra produselor care fac obiectul unui dumping. 

Detaliile acordului(http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-396_en.htm ) încheiat în decembrie sunt 

acum prezentate într-o fișă informativă dedicată. 

Bulgaria intenționează să adopte mandate de comerț cu Australia și Noua Zeelandă în următoarele 

săptămâni: Președinția bulgară examinează orientările de negociere a acordurilor de liber schimb între UE și 

Australia și Noua Zeelandă cu scopul de a le aproba în următoarele săptămâni. 

Sistemul de comerț SGP a mărit importurile UE din țările mai puțin dezvoltate: Sistemul generalizat de 

preferințe (SGP) - programul UE de preferință comercială pentru țările în curs de dezvoltare - a crescut 

importurile UE din țările care beneficiază de acesta - cu 23% între 2014 și 2016, a anunțat raportul publicat 

de executivul UE. 

Consiliul UE aprobă modificarea limitelor pentru cantitățile cumpărate cu SMP: Comitetul Special pentru 

Agricultură al Consiliului (CSA) a aprobat modificarea normelor UE de stabilire a limitelor pentru cumpărarea 

de stocuri excesive de lapte praf degresat (SMP), care va fi adoptată oficial săptămâna viitoare. 

Rapoartele Comisiei privind ultimele progrese în discuțiile cu Mercosur: citiți ultimul raport aici 

(http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/january/tradoc_156529.pdf ). 

Rapoartele Comisiei privind progresele înregistrate în negocierile comerciale dintre UE și Mexic: citiți ultimul 

raport aici(http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1789 ). 

INSTITUȚII 

Alegerile din Europa 2019: Membrii comisiei pentru afaceri constituționale au propus reducerea numărului de 

locuri în Parlament de la 751 la 705, când Marea Britanie părăsește UE. Deputații europeni au susținut o 

propunere conform căreia 46 din cele 73 de mandate, în prezent deținute de deputații britanici din 

Parlamentul European, vor fi realocate tuturor țărilor noi aderate la UE și/sau listelor electorale pan-

europene. Celelalte 27 vor fi distribuite în rândul celor 14 țări din UE care se consideră că sunt puțin 

subreprezentate. Următoarele țări vor câștiga locuri: 5 pentru Franța și Spania, 3 pentru Italia și Olanda, 2 

pentru Irlanda și 1 pentru Polonia, România, Suedia, Austria, Danemarca, Slovacia, Finlanda, Croația și 

Estonia. Danuta HÜBNER (PPE, PL) și Pedro SILVA PEREIRA (A & D, PT) sunt co-raportori ai Parlamentului. 

Inițiativa va fi votată de cameră și, odată aprobată, va fi prezentată Consiliului European pentru o decizie 

unanimă. 

Centrul de monitorizare a securității de la Galileo (GSMC): Comisia a decis transferarea amplasamentului de 

rezervă din Regatul Unit în Spania, în urma unei invitații deschise de manifestare a interesului pentru 

găzduirea Centrului în luna august. 
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Alianța Conservatorilor și Reformiștilor din Europa: Alianța a fost înregistrată oficial ca un partid politic 

european, după ce a fost aprobată de autoritatea pentru partidele europene și fundațiile politice europene. 

Raportorii noilor CoR: Olga Zrihen (PSE, BE) a fost numită raportoare pentru revizuirea programului de 

sprijin pentru reforma structurală și a noilor instrumente financiare pentru zona euro. Christophe ROUILLON 

(PSE, FR) a fost numit raportor pentru integrarea pactului fiscal european în legislația UE, Fondul Monetar și 

ministrul finanțelor europene. 

CEMA - Mașinile agricole europene: Jérôme BANDRY a fost numit  secretar general, înlocuind Ulrich ADAM. 

CEPF: Fanny-Pomme Langue, în prezent director de politică al Asociației Europene a Biomaziei (AEBIOM), va 

prelua funcția de secretar general al Confederației Proprietarilor de Păduri din Europa (CEPF) la 15 februarie 

2018. Ea o înlocuiește pe Emma Berglund. 

Organizația Europeană pentru Exploatarea Sateliților Meteorologici (EUMETSAT): Christian BANK, CEO al 

Rovsing, a fost numit în funcția de director al pregătirii și dezvoltării programelor de la 1 aprilie. 

Fondul Internațional pentru bunăstarea animalelor (IFAW): Staci MCLENNAN a devenit noul director al 

biroului Uniunii Europene la Bruxelles începând cu 1 decembrie 2017. 

 

BREXIT 

Liderii UE lucrează la plan secret de a forța un Brexit ușor, împingând guvernul britanic să rămână în 

uniunea vamală după ce țara a părăsit blocul UE. Afirmațiile vin după ce președintele Consiliului European, 

Donald TUSK, și președintele Comisiei Europene, Jean-Claude JUNCKER, au declarat că vor primi Marea 

Britanie înapoi în UE. 

Potrivit The Times, UE va plăti £ 230m pentru a procesa cererile de rezidență pentru cetățenii UE care 

trăiesc în Marea Britanie, după Brexit. 

Vorbind în Parlament la 23 ianuarie, negociatorul șef al Parlamentului, Guy VERHOFSTADT, a declarat că 

acordul final va depinde în întregime de așa-numitele linii roșii ale Marii Britanii, în timp ce el a prezis că 

următoarea fază, care va începe în curând, va fi "mai intensă și mai dificilă"l. În ceea ce privește libertatea 

de circulație, el a spus că modificările vor fi aplicabile numai după acordul de retragere și perioada de 

tranziție, și anume după 2021. 

Secretarul Brexit, David DAVIS, s-a confruntat cu dificultăți în timpul audierii Comitetului Brexit Select. 

Răspunzând la întrebările noului președinte al Grupului european de cercetare al deputaților conservatori, 

Jacob REES-MOGG, dl. DAVIS a fost forțat să nege că Marea Britanie că va fi o "lipsă" a UE după Brexit. 

Într-un discurs ținut vineri, 26 ianuarie, DAVIS este așteptat să ceară ca Regatului Unit să i se permită să 

semneze contracte comerciale cu alte țări în perioada de tranziție, acceptând în același timp UK ca fiind 

parte a uniunii vamale pentru aceeași perioadă. 

Răspunzând comentariilor președintelui francez Emmanuel MACRON că "singura moda litate prin care firmele 

orașului ar putea să-și mențină accesul pe continent ar fi ca Marea Britanie să continue să plătească în 

bugetul UE și să recunoască competența Curții Europene de Justiție", a declarat pentru cancelarul Philip 

HAMMOND revista House, că "încercarea de a elimina Londra de pe piața UE ar fi un act extraordinar de 

auto-vătămare din partea Uniunii Europene". 

 



 

DIN EUROPA 

Republica Cehă: Miloš Zeman câștigă al doilea mandat ca președinte ceh. El a bătut rivalul Jiří Drahoš într-

un vot apropiat.Petr JEŽEK (ALDE, CZ) și-a anunțat demisia din partea partidului național ANO pentru 

sprijinul partidului său față de Miloš ZEMAN în alegerile prezidențiale. De asemenea, el și-a exprimat 

dezacordul față de legăturile partidului cu partidul comunist și cu partidul de Libertate și Democrație Directă. 

JEŽEK este al doilea deputat în Parlamentul European după ce Pavel TELIČKA a părăsit partidul. 

Finlanda: Miinistö a fost reales președinte în primul tur: Sauli Niinistö este primul candidat care din anul 

1994 a câștigat 62,7%( https://politico.us8.list-manage.com/track/click?u= e26c1a1c392386a968d02fdbc 

&id=86d09401c0&e=0be48d4a86 ) din voturile exprimate. 

România: Președintele Juncker și primul vicepreședinte Timmermans au emis o declarație publică (http:// 

europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-423_en.htm )care exprimă îngrijorarea cu privire la ultimele 

evoluții din România privind independența sistemului judiciar al României și capacitatea acestuia de a lupta 

împotriva corupției. 

ALTELE 

Investițiile UE: 

• UE investește 873 milioane de euro în infrastructura de energie curată. Citiți mai multe aici 

(http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-383_en.htm ). 

• peste 100 de milioane de euro pentru energia regenerabilă și inovare în Austria. 48 de milioane de euro 

pentru operatorul windfarm Simonsfeld(https://ec.europa.eu/commission/news/investment-plan-europe-

eib-finances-austrian-wind-farms-2018-jan-24_en ) și 70 de milioane de euro pentru dezvoltatorul de 

sisteme de propulsie AVL(https://ec.europa.eu/commission/news/eu70-million-efsi-backed-eib-loan-

austrian-powertrain-system-developer-avl-2018-jan-26_en ). 

• Republica Cehă este a 14-a țară care se alătură inițiativei de construire a super-computerelor europene. 

Citiți mai multe aici(https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/613069 ) și în comunicatul de 

presă(http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-64_en.htm ). 

• UE și Fundația Bill & Melinda Gates - încă 100 de milioane de euro pentru investiții în Africa. Citiți mai 

multe aici(http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-361_en.htm ). 

• Creșterea cu 100 de milioane de euro a microfinanțării și a întreprinderilor sociale din Europa. Raportul 

(https://ec.europa.eu/info/publications/economy-finance/boosting-investment-social-infrastructure-

europe_en )grupului de lucru este disponibil. 

• trei noi proiecte în valoare de 255 de milioane de euro în Spania. Primul este un împrumut de 100 de 

milioane de euro pentru Acciona(https://ec.europa.eu/commission/news/investment-plan-europe-eib-

grants-eur-100-million-loan-acciona-boost-its-innovation-and-digitalisation-strategy-2018-jan-19_en ) 

pentru a-și dezvolta activitățile de inovare și digitalizare în sectoare strategice, cum ar fi energia 

regenerabilă, infrastructura și tratarea apei. Al doilea este finanțarea a 125 de milioane de euro pentru 

compania Redexis(https://ec.europa.eu/commission/news/el-plan-juncker-apoya-al-sector-energetico-en-

espana-125-millones-de-euros-para-redexis-gas-2018-jan-22_es ) pentru a construi 845 de kilometri de noi 

rețele de distribuție a gazelor naturale în Spania, angajând 2400 de persoane în faza de construcție. Al 

treilea este de 30 de milioane de euro pentru renovarea autobuzelor din Palma de Mallorca, înlocuind 180 de 

autobuze diesel cu o nouă flotă care rulează pe gaze naturale, ca parte a programului Cleaner Facility. 
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