
 
 

 

AGRICULTURĂ/ SIVICULTURĂ 

 

Auditorii recomandă un control mai strict asupra certificării produselor alimentare 

ecologice: Curtea Europeană a Auditorilor - ai cărei anchetatori au vizitat opt state membre - 

au declarat într-un raport de evaluare a sistemului de control al alimentelor ecologice al 

Uniunii Europene că sistemul de control s-a îmbunătățit în general de la ultima verificare din 

2012. Cu toate acestea, există încă deficiențe în supravegherea națională a conformității și în 

ceea ce privește trasabilitatea produselor. Sistemul de control utilizat pentru produsele 

ecologice ar trebui îmbunătățit pe tot parcursul lanțului de aprovizionare, pentru a spori 

certitudinea consumatorilor, afirmă Curtea de Conturi Europeană. 

  

PAC riscă să piardă „controlul dublu" în cadrul propunerilor de reformă: Planurile 

naționale strategice pot face ca politica agricolă comună (PAC) a UE să fie mai bazată pe 

rezultate, dar trebuie evaluată prin controale centralizate și indicatori îmbunătățiți. Politica 

viitoare trebuie să echilibreze diferențierea, comunitatea și simplificarea. 

  

Egalitatea între femei și bărbați trebuie să fie integrată în următoarea politică agricolă 

comună: agricultorii de sex feminin au solicitat o mai mare recunoaștere a provocărilor lor 

specifice și un sprijin mai mare din partea Politicii Agricole Comune (PAC) pentru a 

promova egalitatea de șanse în zonele rurale ale Europei. Femeile continuă să se confrunte cu 

discriminări și inegalități structurale în agricultură. 

  

Cererea de adoptare de către UE a politicii alimentare comune pentru a reflecta PAC: 

Grupul internațional de experți privind sistemele alimentare durabile (IPES-Food) solicită UE 

să adopte o politică alimentară comună în conformitate cu politica sa agricolă comună de 

lungă durată (PAC) pentru a reconstrui un sistem alimentar sustenabil. Militanții prezintă 80 

de pași pentru a stabili sistemele alimentare. 

  

Noua lege privind speculațiile de teren așteptate în România: parlamentarii români 

finalizează un proiect de lege care urmărește descurajarea celor mai grave speculații, cum ar 

fi limitarea revânzării terenurilor agricole și asigurarea faptului că acestea nu sunt 

achiziționate doar în scopuri speculative. Se susține faptul că, blocarea cumpărătorilor străini 

în favoarea menținerii terenurilor ferme ale statului nu este sustenabilă și nu va opri orice 

cumpărare de teren. În plus, la fel ca legislația din Bulgaria și Polonia, care sa confruntat cu 

contestații juridice la Bruxelles, proiectul ar putea să intre în vizorul Comisiei Europene. 

  

Creșterea continuă a proprietății străine în sectoare cheie: Comisia a prezentat o situație 

detaliată a investițiilor străine directe în UE. Aceasta confirmă o creștere continuă a 

proprietății străine a companiilor în sectoare cheie din UE și o creștere a investițiilor din 

economiile emergente, cum ar fi China.  

 

 



 
 

  

INOVAREA / PROTECȚIA CULTURILOR 

 

4 țări sunt de acord să-și asume sarcina de a efectua evaluarea glifosatului, cel mai 

utilizat pesticid din lume.: Franța, Ungaria, Țările de Jos și Suedia vor prelua sarcinile 

Germaniei.  

Comisia a anunțat vineri că cele patru țări vor face parte dintr-o entitate numită Grupul 

de evaluare pentru glifosat (AGG), în cadrul unei actualizări a site-ului său web. 

Experții naționali în domeniul sănătății trebuie încă să aprobe în mod oficial decizia cu 

votul în cadrul Comitetului permanent pentru plante, animale, alimente și hrana pentru 

animale. 

 

Curtea Europeană de Justiție anulează decizia EFSA de a nu elibera date referitoare la 

glifosat: instanța de judecată a UE a anulat deciziile Autorității Europene pentru Siguranța 

Alimentară (EFSA) de a menține confidențiale studiile toxicologice și carcinogenice esențiale 

privind substanța activă glifosat, din motive de interes public. ONG-urile salută decizia Curții  

UE, conform căreia EFSA trebuie să lanseze studii privind glifosatul.  

 

Oficiul de justiție al UE apără sistemul de autorizare a pesticidelor: un avocat general a 

recomandat Curții de Justiție a UE să declare că sistemul european de autorizare a 

pesticidelor este „solid". 

  

Un nou studiu științific constată preocupări legate de sănătate cu privire la erbicidele pe 

bază de glifosat: erbicidul controversat glifosat, ingredientul activ în produsul moștenit de la 

Bayer Round Up, a primit o nouă lovitură în data de 11 martie, prin publicarea unui studiu 

pilot care leagă substanța chimică de efectele endocrine și de dezvoltare.  

  

Activiștii care au deteriorat containerele de glifosat au susținut „legislația UE nu este de 

partea dvs.”: Activiștii din domeniul mediului au încercat să pună la îndoială legislația UE 

privind pesticidele pentru a justifica distrugerea containerelor de glifosat. Activiștii francezi 

de mediu care au deteriorat containerele din controversatul erbicid Roundup pe bază de 

glifosat au afirmat în apărarea lor că baza legală a aprobărilor de pesticide în UE este de vină. 

Cu toate acestea, Curtea Europeană de Justiție a emis un aviz care respinge poziția lor.  

 

Statele membre ale UE sprijină relaxarea în continuare a exporturilor PAP: statele 

membre ale UE au votat pentru relaxarea în continuare a normelor privind proteinele animale 

prelucrate (PAP) - de această dată, permițându-le să fie utilizate în îngrășăminte organice și 

amelioratori de sol exportate pe piețele din afara UE.  

  

Mai multe întârzieri în aprobările UE privind OMG-urile: Întârzierile continuă în 

procesul de aprobare a UE pentru culturile modificate genetic cu un alt set de voturi 

indecisive privind propunerile Comisiei Europene. 

  



 
 

Digitizarea în apicultură poate fi stimulată în cadrul PAC următoare: Aplicațiile 

tehnologice pot ajuta sectorul apicol al UE să facă față provocărilor sale crescânde, au 

declarat doi comisari europeni: „Declinul populațiilor de albine reprezintă un motiv real de 

îngrijorare".  

 

Spre noi operațiuni de siguranță: noile norme stabilesc cerințele tehnice pentru drone și se 

bazează pe normele naționale. Normele vor acoperi fiecare tip de operațiune, de la cele care 

nu necesită o permisiune prealabilă, la cele care implică aeronave și operatori certificați, 

precum și la cerințele minime de formare la distanță a pilotului.   

  

MEDIU 

 

Raportul privind punerea în aplicare a Planului de acțiune pentru economia circulară a 

fost publicat: în conformitate cu punerea în aplicare a Planului de acțiune pentru economia 

circulară, toate cele 54 de acțiuni în cadrul planului au fost deja furnizate si puse în aplicare. 

De asemenea, Eurostat publică euro-indicatori privind economia circulară. Un comunicat de 

presă și un MEMO sunt disponibile online. 

  

UE extinde lista neagră a speciilor străine invazive: Pasărea myna și mai mult de o duzină 

de specii de plante se confruntă cu controale stricte după ce Comisia Europeană a propus 

includerea acestora într-o listă de specii non-native care ar putea dăuna. 

 

Miniștrii adoptă poziția cu privire la revizuirile directivelor privind apa potabilă: 

Grupurile de campanie au acuzat miniștrii mediului din UE că ar fi scăzut garanțiile privind 

accesul la apă potabilă curată în poziția recent adoptată cu privire la propunerile de revizuire 

a directivei privind apa potabilă. 

  

UE progresează în ceea ce privește economia circulară: Comisia Europeană este foarte 

avansată în abordarea tuturor elementelor planului de acțiune privind economia circulară 

lansat în 2015, a afirmat executivul UE într-un nou raport. 

  

Comisia solicită feedback privind metodologia de măsurare a deșeurilor alimentare: 

Comisia Europeană invită publicul să se pronunțe metodologia propusă pentru măsurarea 

nivelurilor de deșeuri alimentare din statele membre ale UE. Comisia Europeană 

intenționează să obțină un feedback cu privire la proiectul său de metodologie, care este 

conceput pentru a atinge obiectivul de dezvoltare durabilă (SDG) de reducere la jumătate a 

deșeurilor alimentare până în 2030. 

  

Dezvoltarea unui sistem de clasificare a UE pentru activități economice durabile: 

Dezvoltarea unei taxonomii la nivelul UE pentru activități economice durabile din punct de 

vedere ecologic reprezintă o parte integrantă a eforturilor UE, în cadrul agendei de dezvoltare 

durabilă a UE și a agendei privind neutralitatea carbonului, a economiei reale și a 

impulsionării Uniunii Piețelor de Capital.  



 
 

UE dă undă verde regulilor de finanțare durabilă: companiile de servicii financiare se 

confruntă cu noi reguli privind modul în care trebuie să informeze investitorii cu privire la 

riscul de mediu, după negocierile cu succes dintre deputații europeni și statele membre. 

  

Parlamentul European adoptă planul pentru aerul curat: deputații europeni doresc ca UE 

să-și înăsprească limitele privind particulele, oxizii de sulf și nivelurile de ozon, în 

conformitate cu recomandările Organizației Mondiale a Sănătății. 

  

Parlamentarii sunt de acord cu reformele programului LIFE: negociatorii Consiliului 

European și ai Consiliului UE au ajuns la un acord privind aspectele ne-bugetare ale 

programului LIFE 2021-2017. 

  

Comisia invită CJUE să amendeze Grecia pentru nerespectarea poluării cu nitrați a 

apei: Comisia Europeană a cerut curții UE să impună Greciei amenzi pentru că nu și-a 

protejat apele împotriva poluării cu nitrați proveniți din activitățile agricole. Țara refuză să 

respecte hotărârea judecătorească anterioară. 

  

CE acționează Italia în instanță pentru poluarea aerului: Comisia Europeană a anunțat că 

va trimite Italia în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) pentru că nu a reușit să 

reducă poluarea aerului în 10 zone urbane, cu 7 milioane de locuitori. 

 

Agricultorii urmăresc un cuvânt de spus în planul de acțiune al Germaniei pentru 

protecția împotriva insectelor: odată cu scăderea alarmantă a insectelor, ministerul german 

de mediu dorește un plan de acțiune pentru a le proteja înainte de sfârșitul anului. Dar 

agricultorii se simt ignorați în acest proces și cer mai multe stimulente pentru protecția 

mediului. 

  

Activiștii încurajează interzicerea biocarburanților pentru uleiul de palmier, dar 

avertizează cu privire la unele lacune: Măsura Comisiei Europene de a eticheta 

biocombustibilii pe bază de ulei de palmier ca fiind nesustenabilă a fost salutată de ecologiști 

în lupta împotriva despăduririlor. 

  

Cererea de reducere a producției de animale: o schimbare de la regimul de la animale la 

unul de plante este esențială pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră la nivel 

mondial și pentru a evita daunele catastrofale din cauza schimbărilor climatice, s-a susținut la 

o conferință de la Bruxelles: „Carnea ar trebui să devină din nou un produs de lux”.  

  

CLIMĂ / ENERGIE 

 

Comisia confirmă eliminarea uleiului de palmier pentru biocombustibili: Comisia 

Europeană a adoptat un act delegat care stabilește care culturi utilizate pentru a face 

biocombustibili să poată continua să contribuie la obiectivele privind energia din surse 

regenerabile după 2020, o mișcare care a înfuriat exportatorii de ulei de palmier. Acesta 



 
 

clasifică uleiul de palmier drept o materie primă pentru biocombustibili cu „risc ridicat de 

ILUC", ceea ce înseamnă că va fi supus unei eliminări progresive și nu poate fi luată în 

considerare pentru obiectivele UE privind energia din surse regenerabile. Grupurile agricole 

se tem că scutirile vor „deschide ușa" pentru mai multe importuri.  

 

UE a fost acționată în instanță pentru susținerea biomasei forestiere ca "energie 

regenerabilă": Un grup de reclamanți din Estonia, Franța, Irlanda, România, Slovacia, 

Suedia și SUA au depus acțiune împotriva Uniunii Europene pentru a contesta includerea 

biomasei forestiere în directiva privind energia regenerabilă a blocului. Grupul susține că 

instituțiile UE nu au luat în considerare dovezile științifice care arată că recoltarea și arderea 

biomasei forestiere în scopuri energetice exacerbează schimbările climatice cauzând 

despăduriri în afara Europei. Dacă vor avea câștig de cauză, acest lucru ar putea priva UE de 

o sursă de energie care în prezent reprezintă aproape 60% din sursele regenerabile de energie 

ale blocului, mai mult decât energia solară și eoliană combinată. 

  

Deputații europeni solicită măsuri climatice urgente: UE ar trebui să își majoreze 

obiectivul de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2030 cu 15 puncte la 55%, 

a declarat Parlamentul European în timp ce guvernele se pregătesc să discute despre strategia 

europeană pe termen lung în domeniul climei. 

  

Modelele „subestimează” efectele meteorologice extreme: modelele de schimbări 

climatice pot subestima consecințele fenomenelor meteorologice extreme din Europa, a 

concluzionat un studiu. 

  

Eticheta climatică simplă pentru toate produsele alimentare: o conferință găzduită de 

Societatea de Industrie Chimică (SCI) din Londra a analizat modul de diminuare a impactului 

industriei agroalimentare asupra mediului și modul de adaptare a sistemelor alimentare pentru 

a face față provocărilor legate de schimbările climatice. Un sistem simplu, care permite 

consumatorilor să înțeleagă efectul climatic al produselor alimentare pe care le cumpără - 

așa-numita etichetare climatică - este încă greu de implementat. 

  

Macron solicită înființarea unei bănci europene pentru climă: Un plan de înființare a unei 

bănci europene pentru climă este un element-cheie al propunerilor propuse de președintele 

francez Emmanuel Macron de a „recupera spiritul de progres" în Europa. 

  

Tranziția căte zero a carbonului trebuie să pună cetățenii în centrul atenției: statele 

membre au salutat în general scenariile Comisiei Europene de reducere a emisiilor de gaze cu 

efect de seră până în 2050, dar au solicitat o concentrare mai mare pe realizarea unei "tranziții 

echitabile". 

  

Impozitarea echitabilă a emisiilor de dioxid de carbon „este o urgentă necesară”: UE 

trebuie să adopte de urgență prețuri progresive de carbon pentru a face față schimbărilor 



 
 

climatice, potrivit lui Frans Timmermans, candidatul socialist la președinția Comisiei 

Europene 

  

  

Grupul de reflecție german sugerează următoarele priorități energetice ale UE: UE ar 

trebui să adopte un „preț umbra" pentru emisiile de carbon, să abordeze emisiile provenite din 

aviație și transportul maritim și să încurajeze gazele regenerabile pentru a accelera tranziția 

energiei ecologice.  

 

Cei mai mulți danezi sunt pregătiți să schimbe obiceiurile alimentare din punctul de 

vedere al climei: Potrivit unui nou studiu realizat pentru Asociația daneză de lapte de către 

utilizatori, mulți danezi sunt gata să-și schimbe obiceiurile de consum alimentar în interesul 

climei.  

  

UE economisește energie cu ajutorul unui sistem de etichetare revizuit: Consumatorii ar 

putea vedea facturi mai mici la energie datorită noilor norme privind etichetarea eficienței 

pentru o gamă de produse electrice. Acest lucru va permite adoptarea unor modele mai 

eficiente din punct de vedere energetic. Aceste noi etichete vor fi vizibile pentru consumatorii 

europeni în magazine fizice și on-line începând cu 1 martie 2021.  

  

SĂNĂTATE / BUNĂSTAREA ANIMALELOR 

 

Ancheta efectuată de către peste 1600 de experți în domeniul siguranței alimentelor privind 

viitorul operațiunilor alimentare globale dezvăluită la sfârșitul conferinței privind securitatea 

alimentară globală (GFSI) din Nisa, săptămâna trecută, a identificat certificarea ca fiind cel 

mai important mai eficient instrument pentru avansarea siguranței alimentare. Sondajul 

prezintă, de asemenea, beneficii de certificare a conformității. 

  

Focar de Salmonella la copiii mici legat de o sursă de hrană comună: Un focar 

multinațional de Salmonella Poona care a afectat copiii mici în Franța, Belgia și Luxemburg a 

fost descoperit ca având drept cauză o sursă de hrană comună, conform unei evaluări comune 

a Siguranței Europene a Alimentelor Autoritatea (EFSA) și Centrul European pentru 

Prevenirea și Controlul Bolilor (ECDC). EFSA și ECDC urmăresc toate cele 32 de cazuri din 

UE în aceeași fabrică. 

  

În urma cercetării efectuate de Comisie dezvoltă metoda de identificare a peștilor 

pentru a elimina fraudele: Grupul de cercetare al Comisiei Europene, Centrul Comun de 

Cercetare (JRC), a dezvoltat o nouă tehnică pentru a identifica care specii de pești au fost 

folosite în produsele prelucrate, fraudă comună prin care codul premium este înlocuit cu alți 

pești albi mai ieftini. 

  

Ultimele arme ale Irlandei împotriva fraudei alimentare oferă un tip nou de testare 

ADN a alimentelor: Irlanda se dovedește a fi un pionier în sensibilizarea și combaterea 



 
 

fraudei alimentare. Autoritatea alimentară a țării a fost prima care a dezvăluit scandalul cărnii 

de cal din 2013 și acum este primul care folosește un nou tip de profil ADN pentru a verifica 

dacă ingredientele din produsele alimentare se potrivesc cu etichetarea sa. Agenția pentru 

produse alimentare descrie instrumentul drept "un nou element semnificativ" în lupta 

împotriva fraudei. 

  

EFSA sprijină siguranța colorării anatto E: Autoritatea Europeană pentru Siguranța 

Alimentară (EFSA) a emis o opinie pozitivă privind siguranța anatto-ului de colorare E 

(E160b), după evaluarea datelor noi privind mutagenitatea. Avizul urmează studiul noului 

șobolan. 

  

BEUC solicită limite UE limitate stricte asupra acrilamidei: Organizația Europeană a 

Consumatorilor (BEUC) solicită Comisiei să înăsprească limitele UE privind contaminarea 

acrilamidei care provoacă cancer și să facă conformarea obligatorie, mai degrabă decât 

indicativă, după ce testele au arătat că nivelurile rămân ridicate în anumite alimente. Ultimele 

teste arată că limitele indicative actuale nu funcționează. 

  

Nivelurile ridicate de morfină și codeină detectate în produsele de panificație franceze: 

autoritățile franceze au avertizat publicul să nu mănânce produse de panificație care conțin 

semințe de mac, deoarece investighează detectarea unor niveluri anormal de mari de morfină 

și codeină. Direcția Generală Concurență, Consumatori și Control al Fraudelor (DGCCRF) 

din Franța și Direcția Generală Sănătate au emis un avertisment comun împotriva consumului 

prea mare de pâine din semințe de mac. 

  

Franța solicită informații privind nanomaterialele din produsele alimentare: Agenția 

franceză pentru siguranța alimentelor, ANSES, solicită informații despre utilizarea 

nanomaterialelor în produsele alimentare. Părțile interesate sunt rugate să furnizeze informații 

până la data de 31 martie. 

  

Regulile de etichetare a alcoolului se află încă în discuție: la un an după ce industria 

băuturilor alcoolice a prezentat o propunere de autoreglementare pentru a pune capăt 

derogării de la normele UE privind nutriția și etichetarea ingredientelor pentru băuturile care 

conțin mai mult de 1,2% alcool în volume (ABV), o direcție de acțiune cu privire la această 

problemă nu a fost stabilită. La un an după ce industria a dezvăluit propunerea de 

autoreglementare, Comisia continuă să lucreze la această problemă. 

  

Constientizarea consumului de alcool: Cercetatorii abordează autoreglementarea 

marketingului alcoolului, dupa un studiu observational, care a aratat ca, in randul 

adolescentilor din Marea Britanie, se constată o probabilitate mai mare de a consuma în 

rândul consumatorilor de alcool și o probabilitate mai mare de a incerca să se consume alcool 

in randul celor care nu au consumat niciodata.  

  



 
 

Autoritatea alimentară suedeză decide eliminarea limitei de vârstă pentru băuturile 

energizante: Administrația Națională a Alimentară din Suedia a investigat problema 

vânzărilor de băuturi energizante copiilor și a decis să elimine limita de vârstă. Motivul 

constă în faptul că, s-a descoperit că tinerii nu sunt mari consumatori de băuturi energizante.  

  

Coca-Cola este acuzată de încălcarea normelor de publicitate pentru copii în Norvegia: 

Cercul de publicitate din industria alimentară din Norvegia, MFU, a acuzat Coca-Cola 

Norvegia de încălcarea regulilor sale de marketing. Încălcarea este legată de conținutul 

canalului YouTube "CokeTV" al companiei. Coca-Cola declară că va face o „evaluare 

amănunțită a plângerii”. 

  

Producătorii de spirtoide lansează un webportal pentru a oferi informații nutriționale și 

ingredientele: Asociația europeană de comerț spirtoase EUROPE a prezentat un nou portal 

web pentru a oferi consumatorilor informații nutriționale și ingredientele detaliate despre 

toate băuturile spirtoase vândute în mod legal în UE. Informațiile de pe etichetă ar putea să se 

regăsească pe băuturile producătorilor mari până la sfârșitul anului.  

  

PIEȚE 

 

Producția de cereale din UE a crescut ușor: recolta de cereale din UE a crescut, în ciuda 

condițiilor meteorologice dificile și a reducerii suprafeței cultivate, arată cele mai recente 

date Eurostat. Franța, Polonia și Germania au reprezentat cele mai mari volume de producție. 

  

Zona de măslini din UE a scăzut ușor, dar a produs mai mult: UE a reușit să-și mărească 

producția de măslini în ultimii cinci ani, în pofida unei reduceri ușoare a suprafeței dedicate 

măslinilor, arată datele Eurostat actualizate. Sectorul este dominat de țările mediteraneene. 

  

Un nou sistem de urmărire a pescuitului 2018; Importurile de alimente ecologice din UE 

depășesc 3 milioane de tone: Uniunea Europeană a importat în anul 2018 aproximativ 3,258 

milioane de tone de produse ecologice, China fiind primul furnizor (în volum) de bunuri 

ecologice pe piața UE. Fructe tropicale sunt cele mai populare printre importuri, China fiind 

furnizorul principal. 

  

Parlamentul European aprobă noi norme UE pentru combaterea practicilor comerciale 

neloiale: deputații în Parlamentul European au aprobat un nou set de norme menite să 

protejeze companiile mici de produse agroalimentare împotriva practicilor comerciale 

necorespunzătoare impuse de entitățile mai mari în lanțul alimentar. În timpul votului în plen 

în Strasbourg, deputații europeni au sprijinit legislația cu 589 de voturi pentru și 72 

împotriva. Au fost opt abțineri.  

  

Obiectivul COOL este „succesul răsunător", spun fermierii italieni: Au trecut 

douăsprezece luni de la introducerea etichetei obligatorii de origine a orezului în Italia în 

februarie 2018, iar asociația agricultorilor din țară, Coldiretti, a salutat rezultatul acestei 



 
 

măsuri drept un succes răsunător. Marcând prima aniversare a etichetării obligatorii a țării de 

origine, asociația agricultorilor Coldiretti declară că sistemul a "salvat orezul italian". 

  

Comerțul cu produse italiene „false” face miliarde, spune uniunea italiană de fermieri: 

Valoarea combinată a produselor agroalimentare italiene care nu sunt făcute în Italia, dar sunt 

vândute în întreaga lume, a înregistrat o creștere de 70% miliarde în ultimii zece ani, 

avertizează asociația italiană a fermierilor Coldiretti. Două din trei produse de tip italian 

vândute în străinătate nu sunt autentice, spune Coldiretti. 

  

Polonia se luptă pentru a salva reputația sectorului cărnii de vită: Ministrul polonez al 

Agriculturii, Jan Krzysztof Ardanowski, va încerca să utilizeze, luni, o reuniune a miniștrilor 

agriculturii de la Bruxelles pentru a atenua temerile din ce în ce mai răspândite despre 

siguranța cărnii țării. În cazul Poloniei, carnea de vită este o prioritate, deoarece este unul 

dintre producătorii de top ai UE și exportă 84% din cele aproximativ 560 000 de tone de 

carne de vită pe care le produce în fiecare an. 

  

Letonia se așteaptă la o reducere a TVA-ului pentru produsele alimentare de bază anul 

viitor: Ministrul Agriculturii din Letaria, Kaspars Gerhards, a anunțat că taxa pe valoarea 

adăugată (TVA) a țării pe un număr de produse alimentare de bază, inclusiv carne proaspătă, 

pește, lapte și ouă a scăzut la 5%.  

  

Parlamentul slovac va delibera cu privire la proiectul de lege pentru reducerea TVA-

ului pentru alimente: Andrej Danko, președintele parlamentului slovac și liderul Partidului 

Național slovac (SNS), a anunțat că partidul său va prezenta un proiect de lege pentru 

reducerea valorii adăugate (TVA) pentru produsele alimentare de la 20% la 10%.  

  

Grecia urmărește protecția UE pentru celebrele sale produse agroalimentare: Grecia 

este hotărâtă să câștige statutul de protejat în Europa pentru unele dintre produsele sale 

agroalimentare, a dezvăluit ministrul agriculturii și dezvoltării agricole. Guvernul dorește să 

obțină etichete de calitate pentru iaurtul și giroscoanele grecești. 

  

Ucraina restricționează importurile de carne de vită poloneză: Ucraina s-a alăturat listei 

de țări care restricționează importurile de carne de vită poloneză după un singur caz de 

encefalopatie spongiformă bovină (BSE) „atipică". Țara se alătură Cubei, Kazahstanului, 

Belarusului și Arabiei Saudite în stoparea achizițiilor. 

  

  

COMERȚ 

 

UE este de acord să adere la un acord internațional privind IG: care să permită o 

protecție mai rapidă și mai simplă a indicațiilor geografice în țările terțe. Cadrul permite o 

procedură unică de înregistrare. 

  



 
 

Comisia revizuiește relațiile cu China, propune 10 acțiuni: „UE-China - Perspective 

strategice" stabilește 10 acțiuni concrete pentru șefii de stat sau de guvern ai UE pentru a 

discuta și a aproba la Consiliul European din 21 martie.  

  

UE și SUA ajung la un acord privind cotele de carne de vită: Bruxelles și Washington au 

ajuns la un "acord în principiu", care ar face parte din garda UE pentru cotele de carne de vită 

fără hormoni pentru furnizorii americani. Uniunea Europeană intenționează să acorde SUA o 

cotă exclusivă de 35.000 tone din cota sa anuală de 45.000 de tone pentru importurile de 

carne de vită fără hormoni. 

  

Malmström se confruntă cu riscul de a renunța la votul cheie al Parlamentului privind 

discuțiile UE-SUA: O rezoluție a Parlamentului European care aprobă discuțiile comerciale 

cu Statele Unite riscă să fie respinsă după ce parlamentarii conservatori francezi au declarat 

că nu vor susține textul actual. "În prezent, vom vota împotriva rezoluției", a declarat 

parlamentarul Franck Proust, adăugând că vorbește în numele partidului Les Républicains, 

care are 20 de deputați în grupul mai mare al Partidului Popular European (PPE). 

  

UE dublează tarifele pentru importurile de orez brun: Tariful UE pentru importurile de 

anumite tipuri de orez a crescut automat după ce volumele sale au atins niveluri mai mari în 

primele șase luni ale acestui an de comercializare. Volumele de import au crescut datorită 

cererii mai mari. 

  

Japonia poate începe exporturile de produse lactate către UE: Japonia poate exporta 

produse lactate către Uniunea Europeană după ce a fost publicat în Jurnalul Oficial un 

regulament care permite transportul de loturi în bloc.  

  

Brazilia își reînnoiește eforturile de înlăturare a interdicției americane de carne de vită: 

Cu puțin înainte de vizita la Washington de către președintele brazilian Jair Bolsonaro, țara 

sud-americană încă încearcă să convingă SUA să redeschidă piața pentru carnea de vită 

braziliană proaspătă. Importurile de carne de vită au fost suspendate în iunie 2017, dar 

Brazilia declară că a corectat eșecurile sistemului de sănătate de atunci. 

  

Australia și Indonezia semnează un acord de liber schimb: Indonezia și Australia au 

semnat, în cele din urmă, Acordul de parteneriat economic, după luni de întârzieri cauzate de 

disputa diplomatică cu privire la planul Canberrei de a-și muta ambasada Israelului la 

Ierusalim. Zahărul australian, carnea de vită și laptele va obține un tratament tarifar 

preferențial odată ce acrodul va fi ratificat. 

  

BREXIT 

 

Comisia Europeană a creat un portal privind problemele din domeniul agroalimentar, 

cu juridice privind Brexit-ul. Portalul conține măsuri de pregătire dar și măsuri de urgență 

referitoare de ieșirea Regatului Unit din UE.  



 
 

  

Regatul Unit alege să rămână aliniat la standardele UE în domeniul agriculturii și 

alimentelor pe termen scurt, după Brexit, în pofida solicitărilor Statelor Unite de a-și atenua 

reglementările în acest domeniu.  

  

Au fost actualizate Orientările cu privire la modul în care vor funcționa întreprinderile 

alimentare în cazul în care Regatul Unit va părăsi UE pe 29 martie. Actualizare are în vedere 

noi informații referitoare la tarifele temporare. 

  

Phil Hogan, comisarul european pentru agricultură, consideră că planul "fără 

înțelegere" al Regatului Unit pentru un acord temporar, unilateral privind tarifele, 

controalele și procesele legate de importurile în Irlanda de Nord ar putea încălca legislația 

internațională a comerțului. 

  

Programul pilot agricol sezonier se deschide în Regatul Unit: Marea Britanie și-a deschis 

noul program pilot pentru agricultorii sezonieri pentru sectorul fructelor și legumelor, care ar 

putea ajunge până la 2500 de migranți din afara UE care să intre în țară timp de până la șase 

luni.  

  

  

 


