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În data de 13 august 2012 au intrat în vigoare norme îmbunătățite privind 
colectarea și tratarea deșeurilor electronice. Deșeurile electronice (adică deșeurile 

de echipamente electrice și electronice, sau DEEE) se numără printre fluxurile de 
deșeuri cu cea mai rapidă creștere și oferă oportunități importante în ceea ce 

privește punerea la dispoziție pe piață a materiilor prime secundare. 
 

Colectarea sistematică și tratarea adecvată sunt condiții prealabile pentru reciclarea 
unor materiale precum aurul, argintul, cuprul și metalele rare din televizoarele, 

laptopurile și telefoanele mobile uzate. Noua directivă reprezintă un pas clar înainte 

în ceea ce privește protecția mediului și un impuls major pentru utilizarea eficientă 
a resurselor în Europa. 
 

Janez Potočnik, comisarul pentru mediu, a declarat: „În aceste vremuri de criză 
economică, în care prețurile materiilor prime sunt tot mai ridicate, eficiența utilizării 
resurselor reprezintă un punct de confluență al beneficiilor de mediu și al 
oportunităților de creștere inovatoare. Acum trebuie să deschidem noi căi de 
colectare a deșeurilor electronice și să îmbunătățim eficacitatea celor existente. 
Încurajez statele membre să îndeplinească aceste obiective noi înainte de termenul 
oficial.”  
 

Directiva 2012/19/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului privind deșeurile 

de echipamente electrice și electronice 
(DEEE) introduce un obiectiv de colectare de 

45% din echipamentele electronice vândute, 

care se va aplica începând cu 2016 și într-o a 
doua etapă, începând din 2019, un obiectiv de 

65 % din echipamentele vândute sau de 85% 
din deșeurile electronice produse. Statele 

membre vor putea să aleagă pe care dintre 

aceste două modalități echivalente de a măsura 
obiectivul doresc să o raporteze. Începând din 

2018, după ce va face în prealabil obiectul unei 
evaluări a impactului, directiva se va extinde 

față de sfera de aplicare restrânsă din prezent, 
pentru a se aplica tuturor categoriilor de deșeuri 

electronice. 
 

Directiva oferă statelor membre instrumentele necesare pentru a combate cu mai 

multă eficacitate exportul ilegal de deșeuri. Transporturile ilegale de DEEE 
constituie o problemă gravă, în special când sunt disimulate sub forma 

transporturilor 
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transporturilor legale de echipamente uzate pentru a eluda normele UE privind tratarea deșeurilor. Noua directivă va 
obliga exportatorii să testeze dacă echipamentele funcționează sau nu și să furnizeze documente privind natura 

transporturilor care ar putea fi considerate ilegale. O altă îmbunătățire preconizată este reducerea poverii 

administrative prin armonizarea cerințelor de înregistrare și de raportare la nivel național. Cerințele impuse de 
registrele statelor membre pentru producătorii de deșeuri electronice vor fi acum mai bine uniformizate.  
 

În prezent, doar o treime din deșeurile de echipamente electrice și electronice din UE sunt colectate separat în 

sistemul documentat. Obiectivul actual de colectare al UE este de 4 kg de DEEE pe cap de locuitor, ceea ce 
reprezintă aproximativ 2 milioane de tone pe an, din aproximativ 10 milioane de tone de DEEE produse anual în UE. 

Se estimează că, până în 2020, volumul de DEEE va crește până la 12 milioane de tone. Obiectivul final al noii 
directive, un nivel ambițios de 85% din toate DEEE produse, va garanta că, în 2020, în UE vor fi colectate separat 

aproximativ 10 milioane de tone, sau aproximativ 20 kg pe cap de locuitor. 
 

Etapele următoare  

Cel târziu până la 14 februarie 2014, statele membre vor trebui să-și modifice 
legislația existentă privind DEEE și să o armonizeze cu noua directivă și noile 

obiective. Consumatorii vor putea apoi să returneze micile deșeuri electronice la 
magazinele mari cu amănuntul, cu excepția cazului în care se dovedește că 

sistemele alternative existente sunt cel puțin la fel de eficace. Începând cu data 

transpunerii la nivel național se va aplica inversarea sarcinii probei în cazul 
transferurilor de echipamente uzate suspectate a fi transporturi ilegale de 

deșeuri. 
 

Din 2016, statele membre vor fi obligate să asigure că se colectează 45% din 
echipamentele electrice și electronice vândute în fiecare țară. 
 

Din 2018, sfera de aplicare a directivei se va lărgi față de categoriile de astăzi, pentru a se aplica tuturor 

echipamentelor electrice și electronice. 
 

Din 2019, obiectivul de colectare va crește până la 65% din echipamentele electrice și electronice vândute sau, ca 
măsură alternativă, până la 85 % din DEEE produse. 
 

Unele state membre vor avea posibilitatea de a deroga de la noile obiective pentru o perioadă limitată de timp, în 

cazul în care acest lucru este justificat de lipsa infrastructurii necesare sau de un nivel scăzut al consumului de 

echipamente electronice. Comisia se va prevala de competențele conferite în noua directivă pentru a armoniza 
frecvența raportărilor transmise de producători registrelor naționale, precum și formatul de înregistrare și raportare. 

Comisia va revizui anumite modificări convenite în cadrul noii directive, de exemplu în ceea ce privește sfera de 
aplicare, în vederea identificării unor eventuale efecte nedorite.  
  
Directiva DEEE existentă (Directiva 2002/96/CE) este în vigoare din februarie 2003 și prevede crearea de sisteme de 

colectare în cadrul cărora consumatorii își returnează gratuit deșeurile electronice. Scopul acesteia este prevenirea 

daunelor provocate sănătății umane și mediului de substanțele periculoase conținute în DEEE, precum și creșterea 
gradului de reciclare și/sau reutilizare a produselor și materialelor. În decembrie 2008, Comisia a propus reformarea 

directivei DEEE, care a fost acum modificată și adoptată de către Parlament și Consiliu.  
 

Sursa: www.ec.europa.eu  

 
 

Protejarea drepturilor de proprietate intelectuală: serviciile vamale din UE au reținut peste 
100 de milioane de produse contrafăcute la frontierele UE  

 
 

În 2011, serviciile vamale din UE au reținut aproape 115 milioane de produse suspectate de încălcarea drepturilor de 

proprietate intelectuală (DPI), față de 103 milioane în 2010. Numărul de cazuri interceptate a crescut cu 15% în 
comparație cu 2010. Valoarea mărfurilor interceptate a fost de aproape 1,3 miliarde de euro, față de 1,1 miliarde de 

euro în 2010, potrivit raportului anual al Comisiei privind acțiunile serviciilor vamale pentru protejarea DPI.  
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Raportul publicat recent furnizează, de asemenea, date statistice privind tipul, originea și metoda de transport ale 
produselor care încalcă DPI reținute la frontierele externe ale UE. Principalele categorii de articole oprite în vamă au 

fost medicamentele (24%), materialele de ambalaj (21%) și țigările (18%). Produsele de folosință zilnică și 

produsele care ar putea fi periculoase pentru sănătatea și siguranța consumatorilor au reprezentat 28,6% din 
totalitatea articolelor reținute, față de 14,5% în 2010. Creșterea numărului de colete poștale reținute a continuat în 

2011, 36% dintre coletele reținute conținând medicamente. 
 

Algirdas Šemeta, comisarul pentru impozitare și uniune vamală, audit și 
antifraudă, a declarat: „Serviciile vamale ale UE se află în prima linie de 
apărare împotriva produselor contrafăcute care amenință siguranța cetățenilor 
noștri și subminează întreprinderile care desfășoară activități legale. Raportul 
de astăzi arată intensitatea și importanța acțiunilor serviciilor vamale în acest 
domeniu. Voi continua să insist în favoarea unei și mai bune protejări a 
drepturilor de proprietate intelectuală în Europa, prin intermediul conlucrării cu 
partenerii internaționali, cu sectoarele industriale și cu statele membre.” 
 

Astfel cum se subliniază în Strategia UE 2020, protecția DPI reprezintă una 
dintre pietrele de temelie ale economiei UE și un factor determinant pentru 

creșterea sa viitoare în domenii precum cercetarea, inovarea și ocuparea forței 

de muncă. Asigurarea respectării efective a DPI este, de asemenea, esențială 
pentru sănătate și siguranță, deoarece anumite produse contrafăcute (cum ar 

fi produsele alimentare, produsele pentru întreținere corporală și jucăriile 
pentru copii), care sunt fabricate într-un mediu nereglementat, pot reprezenta 

o amenințare serioasă la adresa cetățenilor. 
 

Serviciile vamale ale UE joacă un rol extrem de important în ceea ce privește oprirea intrării în UE a produselor care 
încalcă drepturile de proprietate intelectuală. Comisia desfășoară o serie de acțiuni de consolidare a competențelor 

autorităților vamale, în vederea combaterii unor astfel de schimburi comerciale. La 24 mai 2011, Comisia a adoptat o 

propunere pentru un nou regulament privind asigurarea de către autoritățile vamale a respectării DPI, ca parte a 
unui amplu pachet de măsuri în materie de drepturi de proprietate intelectuală (a se vedea IP/11/630, 

MEMO/11/327). 
 

Totodată, buna cooperare cu partenerii comerciali poate contribui în mod semnificativ la prevenirea exportării către 
Uniunea Europeană a mărfurilor care încalcă DPI. În 2009, UE și China au semnat un plan de acțiune care vizează în 

mod specific consolidarea cooperării în ceea ce privește asigurarea de către autoritățile vamale a respectării DPI 

(IP/09/193). În 2010, acest plan de acțiune a fost extins până la sfârșitul anului 2012 (IP/10/1079). Cooperarea cu 
industria este, de asemenea, foarte importantă pentru garantarea detectării corespunzătoare a mărfurilor care 

încalcă DPI. În cazul în care suspectează că le sunt încălcate drepturile de proprietate intelectuală, întreprinderile pot 
solicita luarea de măsuri de către autoritățile vamale, iar informațiile furnizate de industrie ajută autoritățile vamale 

să efectueze controale cu obiective mai clare. Comisia a elaborat un manual adresat deținătorilor de drepturi, pentru 
a-i ajuta să prezinte astfel de solicitări. 
 

Sursa: www.ec.europa.eu 

 

 

 Inițiative cetățenești privind deșeurile, cercetarea, apa și educația  
 
 

Când inițiativa cetățenilor a intrat în vigoare, la 1 aprilie 2012, europenii au dobândit o nouă oportunitate de a putea 

influența agenda UE. Până acum s-au înregistrat zece inițiative. Fiecare are nevoie de un milion de semnături pentru 
a fi luată în considerare de Comisia Europeană ca propunere legislativă. Printre domeniile abordate de inițiative se 

numără programele de schimburi pentru tineri, accesul la apă și experimentele pe animale.  
 

Inițiativa cetățenilor a fost introdusă de Tratatul de la Lisabona și oferă europenilor care au dreptul de vot în 

alegerile europene dreptul de a-și spune cuvântul asupra ordinii de zi a UE. Inițiativa reprezintă un instrument unic 
pentru consolidarea deschiderii și democrației UE.  
 

Prima inițiativă a fost înregistrată de Ziua Europei, pe 9 mai. Până acum au fost înregistrate zece inițiative, dintre 

care una a fost retrasă.  
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Cele nouă inițiative abordează:  
 

• suprimarea legislației UE în domeniul mediului și al energiei; 
• gestionarea responsabilă a deșeurilor; 

• obiectivele educaționale comune; 

• oprirea experimentelor pe animale; 
• drepturi de vot pentru cetățenii UE care locuiesc în alt stat membru; 

• protecția embrionilor umani în cercetare și sănătatea publică; 
• accesul la apă; 

• tarifele de roaming; 
• creșterea mobilității. 
 

Pentru a fi luată în considerare de Comisia Europeană ca posibilă propunere legislativă, o inițiativă trebuie să fie 

semnată în 12 luni de la înregistrare de cel puțin un milion de cetățeni UE, din cel puțin șapte state. Domeniul 

inițiativei trebuie să intre în competența Comisiei Europene.  
 

Comisia nu este obligată să facă o propunere legislativă pe baza inițiativei, însă, în cazul în care nu o face, trebuie să 
explice de ce. În cazul în care Comisia face propunerea, aceasta va urma procedura legislativă obișnuită, adică 

trebuie să treacă prin Parlamentul European și Consiliul UE. 
 

Sursa: www.europarl.europa.eu 
 

 

 

EVENIMENTE 
 

 

Evrika! Pot să creez! Introducere în Proprietatea Industrială 
 
 

În perioada 1-3 august 2012, Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia“ a organizat în parteneriat cu Oficiul de Stat 

pentru Invenţii şi Mărci Şcoala de vară pentru copii şi tineri intitulată „Evrika! Pot sa creez! Introducere în 
Proprietatea Industrială”. Programul s-a desfăşurat cu sprijinul Centrul Enterprise Europe Network din cadrul 

Camerei de Comerţ şi Industrie Galaţi şi al Parcului de Soft Galaţi. Coordonatori de program au fost Letiţia Buruiană, 
director adjunct al Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia“ Galaţi, Carmen Lazăr, reprezentant OSIM Bucureşti și Aura 
Munteanu, reprezentanta Centrului Enterprise Europe Network din cadrul Camerei de Comerţ şi Industrie Galaţi. 
 

Temele abordate în cadrul şcolii de vară au fost: Introducere în proprietatea industrială, Brevetul de invenţie, 
Instrumente de informare în bibliotecă, Marca de fabrică şi comerţ, Designul şi modelul şi Afacerile şi proprietatea 

industrială. 
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Europa în vacanţă 

 

Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia” a organizat, în colaborare cu Centrul Europe Direct Galaţi şi Consiliul 
Judeţean al Elevilor, una din reuniunile din cadrul Clubului de Vacanţă al bibliotecii, numit sugestiv Clubul Curioşilor.  
 

Astfel, în data de 23 august, întrunirea Clubului de Vacanţă a adus în atenţia celor aproximativ 30 de tineri voluntari 

informaţii cu valoare de oportunitate: participări la concursuri organizate la nivel european, ce înseamnă să fii 
voluntar şi mai ales ce drepturi avem în calitate de cetăţean european atunci când ne petrecem vacanţa în spaţiul 

comunitar. 
 

Evenimentul a fost completat de jocuri şi acţiuni cu caracter distractiv gândite, susţinute şi coordonate de 

reprezentanţii Consiliului Judeţean al Elevilor.  
 

 

CONCURSURI 
 

Concurs: European Road Safety Charter 2012  
 
 

Siguranţa rutieră este o chestiune de o importanţă majoră în zilele 
noastre. Pentru a o face cunoscută, European Road Safety Charter 

(ERSC) invită orice tânăr cetăţean european cu vârsta între 18 şi 29 de 
ani să posteze un blog pe portalul ERSC.  
 

Scopul acestui concurs este de a motiva tinerii să devină părţi interesate active în siguranţa rutieră şi să acorde mai 

multă atenţie diferitelor aspecte care îi fac utilizatori vulnerabili ai drumurilor.  
 

Titlul blogului trebuie să conţină „ERSC Contest 2012”. Blogul poate include până la 3 fotografii sau un link către un 

videoclip. 
 

Participanţii pot să câştige o lună de practică în mediul multicultural al Barcelonei şi să contribuie la un proiect 
privind siguranţa rutieră în rândul tinerilor. 
 

Data limită pentru trimiterea materialelor este 1 octombrie 2012. 
 

Mai multe informaţii: http://erscharter.eu/inaction/award/21443 

 
 

Premiul Comitetului Economic şi Social European pentru societatea civilă 2012 
 

Comitetul Economic şi Social European recompensează excelenţa în iniţiativele societăţii civile prin Premiul său anual 

pentru societatea civilă. 
 

Tema premiului pentru 2012 este: „Să inovăm pentru o Europă durabilă!”  
 

Premiul va răsplăti proiectele care au arătat că iniţiativele inovatoare în materie de producţie şi/sau consum durabil 
au dus la crearea unor locuri de muncă ecologice în Europa. 
 

Premiul CESE pentru societatea civilă este deschis organizaţiilor societăţii civile cu sediul în Uniunea Europeană şi 

care sunt active la nivel local, naţional, regional sau european. 
 

Premii:  
Premiul I: 20.000 Euro 

Premiul al II-lea: 5.000 Euro 

Premiul al III-lea: 5.000 Euro 
 

Data limită este 30 septembrie 2012. 
 

Mai multe informaţii despre premiu găsiţi pe site-ul Eurodesk sau direct pe site-ul CESE. 
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Festivalul internaţional studenţesc din Trondheim (ISFiT), Norvegia 
 

Ţi-ar plăcea să participi la cel mai mare festival studenţesc din lume? Vino alături 

de cei 450 de studenţi din lumea întreagă şi participă la discuţii şi dezbateri, într-un 
spaţiu în care ideile prind formă şi sunt împărtăşite în scopul promovării cooperării 

internaţionale în rândul studenţilor.  
 

Organizat în fiecare an, ISFiT are o tematică legată întotdeaua de subiecte sociale şi politice relevante la nivel 
internaţional. Tema celei de-a 12-a ediţii a ISFiT - care va avea loc în februarie 2013 - este „comerţul mondial”. 

Participanţii trebuie să aibă cel puţin 18 ani şi să fie studenţi în momentul participării. 
 

Data limită este 30 septembrie 2012. Formularul de înscriere şi solicitare ajutor pentru transport este disponibil pe: 

www.isfit.org/participants/new. Mai multe informaţii găsiţi pe: www.isfit.org. 
 

 

Concursul internaţional de fotografii, videoclipuri şi podcast-uri UNFCCC/CDM 2012 
 

Vrei să te implici într-o campanie de sensibilizare pe tema schimbărilor climatice? Convenţia-cadru a Organizaţiei 
Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (UNFCCC) a lansat un concurs pentru a pune în valoare beneficiile 

Mecanismului de Dezvoltare Nepoluantă (MDN/CDM) al Protocolului de la Kyoto. Acest concurs este deschis 
profesioniştilor şi amatorilor, individual sau în grup, şi cuprinde trei categorii: 
 

• Concurs de fotografii 2012 pe tema „MDN transformă vieţi” - fotografiile trebuie să pună în valoare proiecte 

MDN sau beneficiile pe care le-au adus acestea. 

• Concurs de videoclipuri 2012 care completează fraza „Trebuie să ştii despre acest proiect MDN pentru că...” - 
videoclipurile pot fi scurte animaţii sau mini-documentare. 

• Concurs de podcast-uri 2012 care să răspunda la întrebarea „În ce mod a beneficiat comunitatea mea/oraşul 
meu/ţara mea de MDN?”  
 

Podcast-ul poate fi un chat, un interviu sau un mini-documentar. Fotografiile, videoclipurile şi podcast-urile vor fi 

evaluate pe criterii de originalitate, excelenţă tehnică, merit artistic şi putere de convingere privind MDN. Producţiile 
laureate vor fi prezentate într-o cabină specială în cadrul Conferinţei UNFCCC privind schimbările climatice de la 

Doha, din decembrie 2012. 
 

Data limită este 20 septembrie 2012. 
Mai multe informaţii: 

http://intdevcommunities.visibli.com/baa09eba50175ed6/?web=c5e861&dst=http%3A//cdm.unfccc.int/contest/12 
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