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perioada.

AGRICULTURĂ/SILVICULTURĂ
Comisia prezintă propuneri legislative de combatere a practicilor comerciale
neloiale: Comisia propune interzicerea practicilor comerciale necinstite mai
daunatoare din lanțul de aprovizionare cu alimente, pentru a asigura tratarea
echitabilă a întreprinderilor mici și mijlocii din sectorul alimentar și agricol.
Propunerea include dispoziții de executare. Citiți comunicatul de presă aici
(https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/commonagricultural-policy/market-measures/unfair-trading-practices-food-chain ) și nota
aici (http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-2703_en.htm ).
PPE respinge renaționalizarea PAC: Deputații din partea Partidului Popular
European au respins renaționalizarea noii politici agricole comune (PAC) și au
salutat creșterea flexibilității care ar putea fi în beneficiul fermierilor. "Noua
PAC post-2020 trebuie să garanteze că producția europeană de alimente este
suficientă și sigură, că protejează competitivitatea fermierilor europeni pe piețele
internaționale, precum și garanții împotriva fluctuațiilor pieței, precum
volatilitatea prețurilor și alte crize de piață imprevizibile", a subliniat
eurodeputatul Dorfmann. Poziția abordează, de asemenea, noile inovații digitale,
reînnoirea
generațiilor și
ANC-urilor. Citiți mai multe
aici.(
http://www.eppgroup.eu/press-release/We-reject-renationalisation-of-CAP )
Hogan vorbește despre viitoarea reformă a PAC la FFA: Citiți discursul său aici
(https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/hogan_en ). Puteți
citi, de asemenea, o parte din acoperirea "guvermenteuropa"
(https://www.governmenteuropa.eu/revisions-to-the-common-agriculturalpolicy/85940/ ) și "euractiv". (https://www.euractiv.com/section/agriculturefood/interview/hogan-post-2020-cap-will-ensure-level-playing-field-across-eu/ )
Inegalitățile economice subminează securitatea alimentară, avertizează Regina
Iordaniei: Distribuția inegală a veniturilor și a resurselor naturale trebuie

rezolvată de urgență pentru a asigura securitatea alimentară pentru toți, deoarece milioane de
oameni se confruntă încă cu sărăcie extremă și foame cronică la nivel mondial, a susținut Queen
Noor Al Hussein din Iordania, la FFA 2018.
Academic solicită grupului interguvernamental să sporească încrederea cetățenilor în domeniul
științei și al agriculturii: Ar trebui creat un nou grup interguvernamental care să aibă sarcina de a
stabili soluții specifice bazate pe știință pentru a aborda provocările cheie din domeniul
produselor alimentare și agriculturii, potrivit lui Louise O. Fresco.
Schimbul necesar în agricultura globală de la producție la democratizare: Este necesară o
schimbare în sistemele alimentare globale de la o abordare bazată pe producție, la una în care
drepturile omului și democratizarea se află în centrul întregii structuri, a declarat Hilal Elver,
raportor special pentru dreptul la hrană, pentru Națiunile Unite.
Subvențiile pentru ajutoarele de stat "nu au sens în cazul în care tranzacțiile comerciale îi
împiedică pe agricultorii din UE": În opinia europarlamentarului Jean Arthuishas, PAC nu se
referă doar la subvenții, ci și la comerț și nu are sens să menținem finanțarea agricultorilor care
vor fi conduși în afara afacerilor prin importuri mai ieftine provenind din afara Europei.
Cum putem face ca oamenii să nu mai irosească atât de multă mâncare? Vederea lui Massimo
Bottura, bucătar-șef de la Michelin și fondatorul non-profitului "Food for Soul" este disponibil
aici și discursul său FFA, aici ( http://www.debatingeurope.eu/2018/04/03/stop-foodwaste/#.Wtg8cciFPIV ). Implicați-vă cu platforma cetățenilor și împărtășiți opinia dvs.
Agricultorii cer în acest sezon flexibilitate cu privire la regulile celor trei culturi: Agricultorii
irlandezi au solicitat o derogare în ceea ce privește regula "celor trei culturi" în cadrul obligațiilor
privind ecologizarea, în lumina teribilelor condiții meteorologice din acest an. Mulți agricultori
au acum mai puține recolte de iarnă; unii dintre ei au încercat să semene această primăvară boabe
de grâu, grâu și ovăz, dar foarte puțini au reușit până acum. Timpul se scurge pentru a semăna
aceste culturi, precum și pentru rapița de primăvară. Primăvara de orz începe să fie opțiunea
"aleasă" în ferme, iar agricultorii se vor lupta acum să îndeplinească cerința privind regulile celor
trei culturi.
Subvențiile pentru investiții în agricultură nu ar trebui să ajungă la investitori, spune ministrul
german al agriculturii: Investitorii externi în terenurile agricole nu ar trebui să mai poată obține
subvenții de sprijin din politica agricolă comună a UE, deoarece acestea ar trebui păstrate pentru
"fermierii reali" a argumentat ministrul agriculturii, Julia Klöckner.
Franța a limitat pierderile liderilor prin pragurile de preț: Franța propune limitarea
supermarketurilor de la vânzarea produselor alimentare de pierdere - așa-numitele lideri de
pierderi - în încercarea de a crește veniturile fermelor.
Urmăriți: Discursurile și interviurile FFA (http://www.forumforagriculture.com/ )
CITEȘTE: Grupul Focus EIP-AGRI privind mobilizarea durabilă a biomasei forestiere a publicat
raportul
(https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/publications/eip-agri-focus-group-forestbiomass-final-report
)
și
foaia
de
informare
(https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/publications/eip-agri-factsheet-forest-biomass ).

INOVARE/PROTECȚIA CULTURILOR
Neîncrederea clienților și "știrile false" împiedică inovațiile în produsele alimentare, afirmă
Andriukaitis: Informați incorect de rapoartele "senzaționale", cetățenii UE susțin suspiciuni
nefondate privind siguranța alimentelor care blochează politicile UE și inovațiile științifice
necesare pentru a satisface viitoarele cereri alimentare, pentru sănătate și siguranță alimentară, a
susținut Vytenis Andriukaitis.
Votul neonic propus respinge exonerarea de la sfeclă de zahăr: Comisia Europeană a declarat că
nu va lua în considerare o scutire pentru producția de sfeclă de zahăr de interzicere a
insecticidelor neonicotinoide după anunțarea votului statelor membre cu privire la propunerile
sale.
În opinia EFSA: Cine finanțează studiile științifice este irelevant pentru fiabilitatea lor, a spus
șeful autorității UE pentru siguranța alimentelor deputaților europeni, în cadrul primei sesiuni a
comisiei speciale a Parlamentului European pentru pesticide (PEST).
Datele mari pot spori cunoștințele despre alimentația oamenilor: Datele mari au un mare
potențial de a îmbunătăți urmărirea obiceiurilor alimentare ale oamenilor și, astfel, contribuie la
o mai bună cunoaștere științifică despre dieta lor și aportul de nutrienți, a afirmat un cercetător
din Regatul Unit.
Noile competențe ale EFSA pentru cercetarea în domeniul produselor agroalimentare: Comisia
Europeană a propus revizuirea sistemului UE de evaluare a riscurilor, inclusiv o reformă de 60
de milioane de euro a gestionării și a practicilor de lucru ale Autorității Europene pentru
Siguranța Alimentară (EFSA), astfel încât toate studiile să fie publicate, creanțele vor fi
restricționate, iar companiile pot solicita întâlniri înainte de depunere. Sunt diponibile comunicatul de presă (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-2941_en.htm ) și MEMO
(http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-2942_en.htm ) .
Grupul de consumatori critică planul pentru întâlnirile pre-depuse de EFSA: Organizația
Europeană a Consumatorilor (BEUC) a criticat un plan în propunerea Comisiei de revizuire a
procedurii UE de evaluare a riscurilor pentru Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară
(EFSA), planificând să depună cereri pentru produse reglementate, cum ar fi aditivi sau
organisme modificate genetic (OMG).
Companiile de pesticide spun "nu avem nimic de ascuns": Producătorii europeni de pesticide sau angajat să dovedească un acces mai bun al publicului la datele privind siguranța produselor,
ca răspuns la o "cerere clară din partea societății" pentru a oferi o mai mare transparență.
Gestionarea integrată a dăunătorilor stimulează adoptarea biopesticidelor: Biopesticidele se
confruntă cu o creștere semnificativă a pieței datorită utilizărilor crescute în agricultura modernă,
fie singură, fie utilizată în combinație cu alte produse în sistemele integrate de gestionare a
dăunătorilor (IPM).
Ministrul polonez al Agriculturii a elaborat proiectul de lege care să permită hrănirea cu
organisme MG încă șase ani: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale al Poloniei elaborează

un proiect de lege care să permită utilizarea în continuare a furajelor care conțin organisme
modificate genetic până la sfârșitul anului 2024.
Consiliul European pentru Cercetare investeste 653 de milioane de euro in cercetarea
revolutionara: 653 de milioane de euro din fonduri UE vor ajunge la 269 de cercetatori de rang
inalt din Europa. Granturile de până la 2,5 milioane EUR pe proiect sunt selectate de Consiliul
European pentru Cercetare (CEC) (https://erc.europa.eu/ ) și sunt finanțate prin programul
Orizont 2020 (http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/ ), programul de cercetare și
inovare al UE. Mai multe informații, inclusiv exemple de proiecte și statistici, sunt disponibile
aici.
(https://erc.europa.eu/news/erc-awards-its-2017-advanced-grants-269-senior-researcherseurope )
12 milioane EUR pentru IMM-uri pentru a aduce rapid inovațiile pe piață: Programul Orizont
2020 de cercetare și inovare al UE, va sprijini 257 de întreprinderi mici și mijlocii (SMES) din
31 de țări, cu finanțare de 12,65 milioane EUR în cadrul instrumentului pentru IMM-uri
(https://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm?pg=funding#sme_instrument ) . Fiecare IMM va
primi 50.000€ pentru a pregăti planurile de evaluare a fezabilității, cunoscută sub numele de faza
1 a instrumentului IMM. Companiile vor primi, de asemenea, servicii de coaching și de
accelerare a afacerilor (https://ec.europa.eu/easme/en/business-support ). Următorul termen
limită pentru depunerea cererii pentru faza 1 este în mai 2018. Mai multe informații, inclusiv
lista beneficiarilor, pot fi găsite aici. (https://ec.europa.eu/info/news/european-innovationcouncil-pilot-support-257-smes-eu13-million-2018-apr-05_en )

MEDIU
Degradarea terenurilor amenință biodiversitatea și bunăstarea umană: Parțial determinată de
intensificarea agriculturii, degradarea terenurilor a atins "nivele critice", deoarece impactul său
negativ asupra biodiversității și ecosistemelor amenință viața și bunăstarea a 3,2 miliarde de
oameni din întreaga lume. Au fost găsite rezultatele cercetărilor găsite de ONU.
Măsurile de ecologizare a PAC au doar un efect limitat asupra polenizării plantelor: Noi cercetări
au arătat că fâșiile de însămânțare ale plantelor cu flori, o practică promovată de politica agricolă
comună a UE, au doar un efect limitat asupra polenizării și nu pot compensa avantajele unui
peisaj variat .
Deputații europeni recomandă o mai bună utilizare a instrumentului de avertizare rapidă: Lista
lungă de cazuri de încălcare a legislației UE în materie de mediu ar putea fi redusă dacă Comisia
Europeană ar folosi mai bine instrumentul său de revizuire a implementării de mediu.
Preluarea deșeurilor alimentare în furaje ar putea reduce emisiile din sectorul zootehnic:
Cercetătorii au creat un produs pentru hrana animalelor bazat pe deșeuri de plante și lactate, care
ar putea acționa ca o alternativă la importurile de furaje pe bază de soia, reducând astfel emisiile
agricole și defrișările.
Cererea de combatere a despăduririlor din partea UE: Campaniștii au solicitat Comisiei Europene
să adopte legi pentru combaterea defrișărilor la nivel mondial cauzate de producția de mărfuri
cum ar fi soia și uleiul de palmier.

UE este pregătită să întreprindă acțiuni în justiție în legătură cu încălcările calității aerului: UE
va lua o serie de guverne în fața instanțelor pentru încălcarea regulilor privind calitatea aerului în
mediul urban după ce nu au oferit asigurări de acțiune rapidă și eficientă.
Ambalajele din plastic nu reușesc să oprească criza deșeurilor alimentare: O creștere a
ambalajelor din materiale plastice nu reușește să reducă problema creșterii consumului alimentar
din Europa și, în unele cazuri, ar putea chiar să o alimenteze, potrivit unui nou studiu realizat de
Friends of the Earth Europe și Zero Waste Europe în numele Alianței Rethink Plastic.
Taxa pe plastic ar putea afecta circularitatea, avertizează industria: Industria de materiale plastice
a avertizat că o taxă la nivelul UE pentru materialele plastice ar putea fi "discriminatorie" și ar
putea pune în pericol obiectivele economiei circulare, cum ar fi eficiența resurselor.
Nestle anunță obiectivul de 2025 de ambalaje 100% reciclabil sau reutilizabil: Nestle a anunțat la
10 aprilie obiectivul de a face 100% din ambalajele sale - reciclabile sau refolosibile - până în
2025, dar ca răspuns la întrebările politicii IEG a subliniat că respectarea standardelor de sănătate
și siguranță alimentară asupra contaminanților este pe primul loc.
Olanda anunță strategia națională de reducere a deșeurilor alimentare: Guvernul Țărilor de Jos a
formulat o strategie de reducere a deșeurilor alimentare, care, printre alte măsuri, include
lansarea unui culoar de supermarketuri de produse din alimente care altfel ar fi fost irosite.
Produsele inovatoare pe coridoare ar include săpun din coajă de portocale și bere făcută din
pâinea de panificație rămasă.
Politica franceză privind alimentele ecologice primite de Asociatia Solului: Planurile franceze
pentru a se asigura ca jumatate din toate produsele alimentare cumparate de organismele din
sectorul public sunt produse ecologic sau local pana in 2022 a fost salutata de organismul de
certificare ecologică, Asociatia Solului.

CLIMĂ/ENERGIE
Se evidențiază legătura dintre biocarburanți și producția de proteine din UE: Biocarburanții pe
bază de plante pot juca un rol important în sprijinirea UE în rezolvarea deficitului de proteine de
lungă durată, a susținut un think tank agricol "Farm Europe". Citiți raportul "Proteinele și energia
regenerabilă
una
și
aceeași
provocare",
(http://www.farm-europe.eu/wpcontent/uploads/2018/03/Prot.-R.E.-One-challenge-FINAL-1.pdf ) împreună cu indicatorul de
independență a proteinelor al Farm Europe.
Gazele verzi vor conduce obiectivele SRE: Biometanul va fi o măsură eficientă în ceea ce
privește contribuția la principalele obiective europene de aprovizionare cu energie regenerabilă și
reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră din sectorul transporturilor, potrivit unui nou studiu.
Cañete solicită o schimbare mai rapidă a energiei verzi: UE ar trebui să-și accelereze tranziția
către o economie cu emisii reduse de carbon, pentru a face față provocărilor de creștere a
incertitudinilor geopolitice, a afirmat comisarul UE pentru energie.

Europa are nevoie de măsuri urgente împotriva amenințării cu seceta, spun eurodeputații:
Uniunea Europeană trebuie să se pregătească urgent pentru perspectiva perioadelor de secetă din
ce în ce mai intense, determinate de impactul schimbărilor climatice asupra modelelor
meteorologice.
Investițiile regenerabile din Europa s-au diminuat cu 36%: Investitiile in energia regenerabila
noua au scazut cu 36% in Europa in 2017 fata de anul precedent, avand in vedere trendul global
care a inregistrat o crestere de 2%.
Energia electrică portugheză 100% regenerabilă în martie: Precipitațiile puternice și vânturile
puternice au permis producției de energie electrică din surse regenerabile să atingă un record în
martie, depășind consumul total de energie electrică din Portugalia.
Companiile multinaționale spaniole solicită acțiuni privind climatul guvernamental: Un grup de
32 de companii spaniole, incluzând aproape o treime din cele cotate pe indicele Ibex 35, a cerut
autorităților publice din Spania să abordeze urgent procesul de decarbonizare.
Firma antitrust investighează angajamentul pentru capacitate: Un operator german de rețea de
electricitate a dat asigurări Comisiei Europene că va crește capacitatea transfrontalieră după ce
executivul a lansat o investigație antitrust.
Germania trebuie să acționeze mai mult asupra reducerilor de gaze cu efect de seră: Germania
trebuie să ia mai multe măsuri pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de seră și pentru a atinge
țintele naționale, a afirmat agenția de mediu a guvernului german, după ce datele arată o scădere
de doar 0,5%.
Cele mai multe cheltuieli climatice noi ar trebui să finanțeze eficiența energetică: Finanțarea
măsurilor de eficiență energetică reprezintă marea majoritate a investițiilor suplimentare necesare
pentru îndeplinirea obiectivelor UE privind climatul și energia din 2030.
UE se confruntă cu o creștere a importului de biomotorină după ce se termină taxa antidumping:
Eliminarea de către Uniunea Europeană a taxelor pe biomotorină cu preț scăzut din Argentina și
Indonezia ar putea însemna o creștere a importurilor din UE, obligând producătorii europeni să
reducă producția în următoarele luni, a spus producător de biodiesel.
Consiliul UE se opune cererii de emisii zero-zero până în 2050: Guvernele naționale continuă să
respingă un apel al PE către UE pentru a reduce emisiile nete de gaze cu efect de seră la zero
până în 2050, potrivit unui document de negociere lansat vineri.
Sectorul ETS - Cresterea emisiilor de CO2 pentru prima data din 2010: Productia de gaze cu
efect de sera de la instalatiile supuse sistemului de comercializare a emisiilor din UE a crescut cu
0,3% in 2017, prima crestere in ultimii sapte ani, au aratat cifrele publicate de Comisia
Europeana.
Grupurile invită Juncker să alinieze CFM la obiectivele privind clima: Mai mult de 30 de grupuri
de societăți civile, de afaceri și ecologiste au apelat la Jean-Claude Juncker pentru a se asigura că
următorul buget al UE este aliniat la angajamentele asumate în cadrul acordului de la Paris.
Apel pentru a finaliza Pachetul UE de energie curată până la sfârșitul anului: Organismul
comercial EREF, a invitat președinția austriacă pentru a stabili o țintă pentru surse regenerabile
de cel puțin 35% până în 2030 și să finalizeze Pachetul UE de energie curată până la sfârșitul
anului.

SĂNĂTATE
Statele membre trebuie să ia în considerare propunerea de etichetare a industriei alcoolului:
Statele membre ale UE urmează să discute propunerea controversată de autocontrolare a
etichetării alcoolului dezvăluită luna trecută la o reuniune a Comitetului permanent pentru plante,
animale, alimente și hrana pentru animale (PAFF) din 16 aprilie.
SpiritsEurope solicită Consiliului să urmeze deputații europeni în ceea ce privește etichetarea
produselor spirtoase: Industria băuturilor spirtoase din Europa solicită Consiliului să urmeze
Parlamentul European în ceea ce privește respingerea etichetării nutriționale și a dispozițiilor
care permit subprodusele de bere din băuturi spirtoase în cadrul votului asupra unei propuneri de
revizuire a Regulamentului UE din 2008 privind etichetarea băuturilor spirtoase (110/2008).
Furajarea porumbului este cauza probabilă a deceselor cauzate de Listeria, spune EFSA:
Porumbul congelat produs și prelucrat în Ungaria și ambalat în Polonia este cauza probabilă a
focarului de listerioză care a ucis șase persoane și a rănit alte 32 în întreaga Europă începând din
2015, spus Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară EFSA).
EFSA a subliniat extinderea Stevia: Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA)
a emis un aviz negativ cu privire la o cerere de extindere a specificațiilor actuale pentru
glicozidele steviol - aditiv alimentar - aprobate de UE (E 960) pentru a include toate formele
compusului identificat în frunzele Stevia Rebaudiana Bertoni.
Un salt imens în ceea ce privește frauda alimentară în 2017: În anul 2017 a avut loc un salt uriaș
în incidentele legate de frauda alimentară, potrivit ultimului raport anual al Rețelei UE privind
frauda alimentară și al sistemului de asistență administrativă și fraudă alimentară (AAC-AA și
AAC-FF).
Spania publică reguli suplimentare privind suplimentele alimentare: Spania a publicat
reglementări actualizate care reglementează compoziția suplimentelor alimentare, cu excepția
vitaminelor sau mineralelor, a nivelurilor lor maxime de administrare zilnică și a cerințelor de
etichetare.
Finlanda declară că controlul asupra Salmonella în furajele de porc este esențial: Finlanda a
declarat că costul de păstrare a furajelor de porc liber de Salmonella este vital pentru a asigura că
porcinele și oamenii rămân sănătoși.
Taxa britanică controversată privind zahărul pe băuturi răcoritoare intră în vigoare: Taxa
controversată a industriei băuturilor nealcoolice din Regatul Unit a intrat în vigoare la 6 aprilie în
încercarea de a combate obezitatea în rândul copiilor, însă industria avertizează că nu există
dovezi că taxa va funcționa.
Irlanda amână taxa pe zahăr pentru a aștepta aprobarea UE: În timp ce taxa pe băuturi zaharoase
urmează să intre în vigoare în Regatul Unit la sfârșitul acestei săptămâni, guvernul irlandez a
întârziat introducerea măsurii cu încă o lună pentru a putea obține aprobarea de ajutor de stat din
partea Comisiei Europene.
Nestlé declară că noul zahăr nu are nevoie de aprobarea pentru alimentele noi: Zahărul structurat
nou de la Nestle, care se află acum pe rafturile magazinelor din Irlanda și Marea Britanie, în
ciocolata albă Milkybar Wowsomes, nu este un aliment nou și nu are nevoie de autorizație pentru
a fi vândut pe piața UE, spune compania.

Autoritatea pentru Standarde de Publicitate din Marea Britanie (ASA) a respins o plângere din
partea grupului vegan Viva! că o mențiune nutrițională care spune că - medalioane de carne de
porc au fost "scăzute în grăsimi" nu era în conformitate cu reglementările UE privind nutriția și
sănătatea (NHCR - 1924/2006).

PIAȚA
Comisia publică o nouă prognoză privind producția agricolă: Comisia a publicat un raport care
prezintă
perspectivele
piețelor
agricole
pe
termen
scurt.
(https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/markets-and-prices/short-termoutlook/pdf/agri_short_term_outlook_spring-2018_en.pdf ) Analiza detaliată completă este
disponibilă aici. (https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/markets-and-prices/shortterm-outlook/pdf/agri_short_term_outlook_spring-2018_en.pdf )
Creșterea exporturilor de produse agroalimentare a dus la un excedent comercial record al UE:
Comerțul agroalimentar din UE a continuat să crească puternic în ultimul an, exporturile
depășind importurile și ridicând excedentul comercial al blocului cu restul lumii la un nivel
record de € 21 miliarde de euro.
Producția de cereale din UE va scădea odată cu intensificarea concurenței: Producția de cereale
în UE este estimată să atingă 305 milioane de tone în 2018/19, cu 0,9% sub media pe cinci ani,
potrivit ultimelor previziuni pe termen scurt ale Comisiei Europene pentru piețele agricole.
Comisia consideră că producția de carne de vită din UE se diminuează, dar exporturile sunt
solide: Producția de carne de vită din UE poate să își reia trendul descendent pe termen lung în
acest an - dar exporturile combinate de bovine și carne de vită s-ar putea să se stabilizeze la
nivelurile înalte, potrivit noilor prognoze ale Comisiei Europene.
Creșterea majoră a producției de lapte a UE va încetini după 2019, spune raportul Comisiei:
Orice încetinire a producției de lapte în UE nu este posibilă până în 2019, potrivit ultimelor
previziuni pe termen scurt ale Comisiei. Dar se așteaptă ca producția de lapte să fie mai puternică
în acest an pentru a consuma mai mult vânzări cu SMP.
Hogan spune liderilor UE din sectorul lactatelor că sistemul de licitație a stocurilor cu SMP va
rămâne în vigoare: Comisarul pentru agricultură, Phil Hogan, și-a reiterat angajamentul de a
menține o procedură de licitație pentru a vinde stocurile mari de lapte praf degresat din UE.
Băutura ecologică crește ferm, dar se confruntă cu obstacole înainte: Cererea puternică de
consum conduce la o expansiune globală a pieței produselor lactate ecologice în Europa,
deoarece atracția produselor "naturale" continuă să câștige tracțiune în rândul celor bogați și
conștienți de sănătate.
Comisia estimează că producția de zahăr UE 2018/19 va rămâne ridicată: Comisia Europeană
prognozează că producția de zahăr alb de sfeclă din UE în 2018/19 ar putea ajunge la 20,4
milioane tone (pe baza tendinței producției și a conținutului mediu de zahăr), cu 3% sub 21,0
milioane în 2017/18, în conformitate cu perspectivele sale pe termen scurt pentru piețele agricole
publicate pe 5 aprilie.

Ministerul Agriculturii din Cehia consideră prețurile minime pentru alimente: Ministrul ceh al
Agriculturii, Jiří Milek, a anunțat că ministerul său intenționează să stabilească prețuri minime la
alimente pe baza măsurilor propuse de guvernul francez.
Deputații români propun eliminarea TVA-ului pe fructe și legume proaspete: Deputații AurelRobert Boroianu și Vasile Gudu din PNL au prezentat un proiect de lege pentru eliminarea ratei
de taxă pe valoarea adăugată de 9% (TVA) aplicată la fructe și legume proaspete.
Lanțul de supermarketuri din Austria - pentru a elimina uleiul de palmier din produse proprii de
etichetă: Uleiul de palmier va fi scos din produsele proprii, vândute în supermarketurile Spar din
Austria, în baza unei inițiative anunțate de companie.
RSPO a lovit Islanda după ce comerciantul a oprit utilizarea uleiului de palmier: Masa rotundă
privind uleiurile de palmier durabile (RSPO) a criticat retailerul britanic de produse alimentare
înghețate Islanda, după anunțul său din 10 aprilie, că până la sfârșitul anului acesta va elimina
treptat uleiul de palmier din toate produsele sale de marcă proprie.
Schweppes investighează vânzările spaniole de apă tonică: Schweppes International a angajat o
agenție de detectivi pentru a garanta că Red Paralela, un angrosist spaniol, a oprit importul de
apă tonică Schweppes din Marea Britanie, unde Coca-Cola deține marca. În Spania, proprietarul
este Orangina Schweppes Spania.

COMERȚ
Stocurile publice, sprijinul intern în rândul provocărilor cu care se confruntă noul președinte al
negocierilor în cadrul OMC: Noul președinte al negocierilor agricole din cadrul Organizației
Mondiale a Comerțului (OMC), ambasadorul John Ronald Deep Ford din Guyana, se confruntă
cu o serie de provocări pe măsură ce încearcă să ghideze discuțiile pentru a produce unele
rezultate de la următoarea Conferință ministerială a OMC din 2019.
Maggi solicită reținere, deoarece se așteaptă mai multe limitări ale UE în ceea ce privește carnea
braziliană: Ministrul brazilian al agriculturii, Blairo Maggi, a călătorit la Bruxelles în weekend,
în încercarea de a preveni noi restricții ale UE privind importurile de carne și păsări de curte.
Mercosur și Canada au început negocierile comerciale: Grupul Mercosur din țările latinoamericane a lansat negocieri cu Canada privind un acord care are potențialul de a deschide noi
oportunități pentru comerțul bilateral cu carne și alte bunuri agricole.
Comisia Europeană ia măsuri pentru a renegocia cota americană pentru carnea de vită fără
hormoni: În fața amenințării cu sancțiuni represive, Comisia Europeană și-a semnalat săptămâna
aceasta dorința de a renegocia aranjamente cu SUA pentru importul de carne de vită fără
hormoni.
SUA nu pot garanta că exporturile de fistic sunt fără aflatoxine, spun inspectorii UE: Inspectorii
Comisiei Europene au găsit controale sistematice privind fisticul care nu a primit o vizită de
audit în SUA, și au ajuns la concluzia că nu se poate garanta conformitatea cu standardele UE
pentru aflatoxine.

Inspectorii UE identifică deficiențele de trasabilitate și de control ale Japoniei: Inspectorii
Comisiei Europene au descoperit deficiențe critice atunci când au efectuat controale privind
sănătatea animalelor japoneze în luna octombrie a anului trecut, după solicitarea Japoniei de a
exporta diverse produse în UE, arată raportul publicat pe 4 aprilie.
UE ar putea restabili taxele vamale pentru fructele și legumele sârbe: Comisia Europeană ar
putea introduce taxe vamale speciale pentru exporturile de fructe și legume sârbe către UE, ca o
contramăsură împotriva deciziei țării de a împiedica eliberarea licențelor de export pentru
exportatorii de fier vechi.
China amenință că va afecta soia americană, carnea de vită și alte produse agricole cu noi tarife:
China intenționează să impună un tarif de 25% pentru importurile de soia, carne de vită și alte
produse agricole, deoarece tensiunile comerciale dintre cele două țări au crescut la un nou nivel
în ultimele 24 de ore.

INSTITUȚII
Următorii au fost numiți în calitate de consilieri speciali între 1 aprilie și 31 martie 2019:
• Alexander ITALIANER - pentru președintele Jean-Claude JUNCKER.
• Mario MONTI pentru Gunter OETTINGER.
• Wolfgang BRANDSTETTER pentru Vĕra JOUROVÁ.
• Mariana MAZZUCATO lui Carlos MOEDAS.
• Profesorii Heike SCHWEITZER, Jacques CRÉMER și profesorul asistent Yves-Alexandre DE
MONTJOYE au fost numiți în calitate de consilieri speciali ai comisarului pentru concurență
Margrethe VESTAGER. În noile lor roluri, acestea vor lucra la un raport privind provocările
viitoare ale digitalizării pentru politica de concurență din punct de vedere economic și tehnic.
Raportul este prevăzut a fi livrat până la 31 martie 2019, iar la 17 ianuarie 2019 va fi organizată
o conferință deschisă pe această temă.
Parlamentul UE:
• Membru european Julie GIRLING (PPE, UK) a fost ales în calitate de coordonator adjunct al
grupului PPE pentru Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (ENVI).
• Deputații europeni, Gianni PITTELLA (S & D), Matteo SALVINI (ENF) și Lorenzo
FONTANA (ENF) au ieșit din funcție în urma alegerilor italiene.
• Membru european Aleksander GABELIC (S & D, SE) s-a alăturat Parlamentului, înlocuindu-l
pe Jens NILSSON, care a decedat în martie.
• Laurențiu REBEGA (RO) a intrat oficial în grupul ECR, după ce a fost deputat în Parlamentul
European. El a fost anterior membru al grupului ENF.
• Membru al Parlamentului European, Rachida DATI (PPE, FR), a fost selectat candidat la
comisia de selecție a noii Procuraturi Europene, care va selecta și va numi procurorul șef
european și procurorii europeni.

Inter-grupurile: Deputații europeni Jytte GUTELAND (S & D, SE) și Herbert DORFMANN
(PPE, IT) au fost numiți în calitate de co-președinți ai grupului de lucru pentru gestionarea
durabilă a pădurilor în cadrul Intergrupului privind schimbările climatice, biodiversitatea și
dezvoltarea durabilă.
Europa Analytica: Trei angajați noi au consolidat echipa digitală a Europe Analytica. Marc DU
MOULIN se alătură drept expert în drepturile de autor. Nathan STEWART a preluat
responsabilitatea pentru strategiile de comunicare ale clienților, iar Beatrice MANOLE va prelua
gestionarea și finanțarea proiectelor europene.
Centrul European de Jurnalism: Linda VECVAGARE s-a alăturat ca editor comunitar.
Uniunea Europeană a Barjei (EBU): Paul Goris a fost ales Președinte, l-a succedat pe Gunther
JAEGER.
Asociația Europeană de Filantropie pentru Venturi (EVPA): Bernard UYTTENDAELE renunță
la rolul de CEO pentru a-și desfășura o nouă carieră. Steven SERNEELS, membru al consiliului
de administrație, a fost numit CEO interimar, până la recrutarea unui nou CEO.
FIEC - Federația europeană a industriei construcțiilor: Kjetil TONNING a fost ales noul
președinte, preluând de la Jean-Louis MARCHAND. Dl TONNING este în prezent manager de
domeniu, Heavy Construction, la Veidekke Entreprenør AS, cea mai mare companie de
construcții din Norvegia.
RED FLAG: Roxana Turcanu a fost promovată la Senior Account Executive.
Acord de parteneriat fără fum (SFP): Anca TOMA FRIEDLANDER a fost numită în calitate de
director interimar, după ce Florence BERTELETTI a renunțat la rolul său din 9 aprilie. Dna
BERTELETTI va rămâne la SFP ca consultant până la sfârșitul lunii mai, începând cu 1 iunie,
când va prelua un nou rol de director de avocatură la Federația Mondială a Inimii.

BREXIT
Comisia Europeană a publicat un aviz adresat părților interesate despre retragerea Regatului Unit
și la normele UE privind pescuitul și acvacultura. Conform anunțului, în cazul în care nu se
ajunge la un acord tranzitoriu până la data retragerii (30 martie 2019), vor exista patru consecințe
principale, deoarece normele comune privind politica în domeniul pescuitului vor înceta să se
aplice Regatului Unit și va fi considerat țară terță . În primul rând, accesul în apele Uniunii
Europene de către navele de pescuit din Marea Britanie va fi supus autorizării de către Comisia
Europeană, în timp ce accesul navelor de pescuit din UE în apele Regatului Unit va face obiectul
autorizației din Regatul Unit, precum și autorizării de către statul membru al navei. În ceea ce
privește acesta din urmă, Comisia Europeană are dreptul să se opună acordării unei astfel de
autorizații de pescuit. În al doilea rând, accesul la porturile din Marea Britanie și debarcarea
capturilor de către navele UE vor face obiectul normelor Regatului Unit. De asemenea, accesul la
porturile statelor membre ale UE de către navele britanice va fi condiționat de respectarea de
către Regatul Unit a normelor din regulamentul UE de prevenire, descurajare și eliminare a
pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat. În al treilea rând, importul de produse pescărești
și de acvacultură capturate de navele din Regatul Unit în UE va fi condiționat de normele UE
care includ, printre altele, notificarea prealabilă a statului de pavilion și emiterea unui certificat
de captură validat.

În plus, importul unor astfel de produse pe piața UE va fi condiționat de informarea
consumatorilor, de cerințele pieței și de alte norme UE privind alimentele aplicabile. Certificatul
britanic de produse ecologice de acvacultură nu va fi valabil de la data retragerii pentru accesul
pe piața UE. Nu în ultimul rând, organizațiile de producători și organizațiile interprofesionale în
acest context vor trebui să fie recunoscute de autoritățile competente.
Într-un interviu acordat agențiilor europene de presă, negociatorul-șef al UE, Michel BARNIER,
a declarat că, deși se înregistrează progrese, cea mai dificilă parte este încă de acum înainte.
BARNIER a numit o serie de probleme spinoase, cum ar fi rolul Curții Europene de Justiție,
protecția indicațiilor geografice, a mărcilor, a denumirilor de origine și a Irlandei.
În știrile privind drepturile cetățenilor, noii europeni, un grup care oganizează o campanie pentru
drepturile cetățenilor afectați de Brexit, a avertizat că "statutul stabilit" propus este confuz.
Potrivit CEO-ului grupului, Roger CASALE, o problemă este cum să verificați statutul cuiva sau
cât timp au fost la o anumită adresă, dacă nu au asigurări naționale sau înregistrări fiscale.
Comitetul selectat de Brexit a publicat un nou raport privind viitoarea relație UK-UE, care
include testele-cheie prin care va judeca declarația politică mai târziu în luna octombrie. Potrivit
raportului, "Regatul Unit trebuie să încerce să mențină convergența cu reglementările UE în toate
domeniile relevante pentru a maximiza accesul la piețele europene și solicită continuarea
participării la Agenția Europeană pentru Medicamente, Agenția Europeană de Siguranță a
Aviației și Agenția Europeană pentru Produse Chimice și în alte agenții în care există un
beneficiu ". Raportul, pe care membrii comisiei au fost împărțiți, au prezentat o serie de alte
teste-cheie, cum ar fi imigrația, securitatea, aranjamentele de frontieră și accesul pe piețe.
Barnier solicită o clauză Brexit privind "non-regresia": Negociatorul șef al Brexit a solicitat o
clauză de "non-regresie" privind standardele de mediu în orice acord privind relațiile viitoare ale
blocului cu Marea Britanie. http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-18-3162_en.htm .
Grupurile irlandeze de transport maritim sporesc rutele UE de a ocoli Marea Britanie după
Brexit: Companiile de transport maritim din Irlanda fac planuri pentru rute directe către Europa
continentală pentru a trece de porturile britanice pe fondul preocupărilor crescânde legate de
verificările și întârzierile personalizate post-Brexit.
Sectorul agroalimentar din Marea Britanie va suferi post-Brexit fără echivalență de reglementare:
Raportul CBI: Echivalența de reglementare între Marea Britanie și UE este "vitală" pentru
menținerea fluxului liber de produse agricole și alimentare după Brexit, potrivit unui nou raport
al Regatului Unit Confederația industriei britanice (CBI).
"Aveți grijă la lipsuri" - avertismentul lui Hogan pentru Marea Britanie privind comerțul postBrexit: Marea Britanie va "intra într-o lume dificilă" după retragerea sa din UE și se va confrunta
cu "un decalaj uriaș între speranță și experiență" atunci când va începe să pună în aplicare
propriile politici comerciale, a avertizat comisarul european pentru agricultură, Phil Hogan. Citiți
mai multe aici. (https://www.euractiv.com/section/uk-europe/news/hogan-eu-accepts-uk-wontchange-its-mind-on-brexit/ )

ALTELE
CITEȘTE: "Cinci moduri de a remedia deficitul democratic al UE" de Corrado Pirzio-Biroli
(http://www.friendsofeurope.org/publication/five-ways-fix-eus-democratic-deficit )
CITEȘTE: Proiectele FEADR Proiecte Broșura "Economiile rurale eficiente din punct de vedere
al utilizării resurselor" (https://enrd.ec.europa.eu/publications/eafrd-projects-brochure-resourceefficient-rural-economies_en )
CITEȘTE: Nota strategică a EPSC privind "Epoca inteligenței artificiale - spre o strategie
europeană pentru mașinile centrate pe om". (https://ec.europa.eu/epsc/publications/strategicnotes/age-artificial-intelligence_en )
CITEȘTE: Notă strategică a EPSC privind Păstrarea democrației în epoca digitală
(https://ec.europa.eu/epsc/events/high-level-hearing-preserving-democracy-digital-age_en )
Citește: Notă strategică a EPSC privind Construirea modelului Spitzenkandidaten
UE rămâne principalul donator mondial de asistență pentru dezvoltare, cu 75,7 miliarde de euro
în 2017. Un comunicat de presă (https://ec.europa.eu/epsc/publications/road-to-sibiu/buildingon-the-spitzenkandidatenmodel_en?pk_source=mailing_list&pk_medium=email&pk_campaign=epsc-hearing-fn ) și un
memoriu sunt disponibile online (http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3081_en.htm).
Comisia consolidează drepturile consumatorilor și respectarea legislației UE: citiți comunicatul
de
presă
(http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3041_en.htm
)
și
nota
(http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-2821_en.htm ).
Planul de investiții:
• 24 milioane euro pentru un nou centru medical de la Universitatea de Medicină din Varșovia.
Comunicat de presă complet se găsește aici. (https://ec.europa.eu/commission/news/eu24million-new-medical-centre-medical-university-warsaw-2018-apr-13_pl )
• 120 milioane EUR pentru IMM-urile olandeze inovatoare. Citiți mai multe aici.
(https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europejuncker-plan_en )
• 65 milioane EUR din finanțarea UE pentru 430 de întreprinderi sociale din Țările de Jos,
Belgia, Spania și Franța. Mai multe informații sunt disponibile în acest comunicat de presă.
(https://ec.europa.eu/commission/news/eur-65-million-eu-financing-430-social-enterprisesnetherlands-belgium-spain-and-france-2018-apr-12_en ).

