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Pentru a ajuta autoritățile statelor membre și dezvoltatorii să gestioneze cu mai
multă ușurință consecințele pe care proiectele de construcție le au asupra mediului,
Comisia a reunit toată legislația UE existentă care reglementează evaluarea
impactului asupra mediului. Directiva inițială privind evaluarea impactului asupra
mediului (EIA) și cele trei revizuiri ulterioare ale acesteia au fost reunite pentru a
crea o versiune mai compactă, clar tradusă și mai ușor de folosit, care intră în
vigoare începând cu 17 februarie 2012.
Comisarul pentru mediu, Janez Potočnik, a
declarat: „Directiva EIA este un instrument

important pentru abordarea aspectelor de
mediu în cadrul elaborării proiectelor de
construcție. Modificările vizează simplificarea formatului directivei, făcând-o mai
clară din punct de vedere juridic, mai
accesibilă și mai ușor de aplicat. Această
inițiativă face parte din revizuirea Directivei
EIA, un proces care a început în 2010 și
are drept obiectiv creșterea eficienței
directivei în ceea ce privește protecția
mediului, reducând în același timp sarcina
administrativă.”
Această „codificare” face parte dintr-un efort continuu de simplificare a mediului de
reglementare al UE. Aceasta înseamnă că Directiva EIA și toate modificările
ulterioare ale acesteia constituie în prezent un singur act legislativ transparent și
lizibil, fără nicio modificare a dispozițiilor sale inițiale. Ca și legislația existentă,
versiunea codificată a fost tradusă în toate limbile oficiale ale UE. Traducerile noilor
versiuni au fost de asemenea revizuite, pentru a se elimina orice incertitudini
cauzate de formulări neclare sau de erori lingvistice.
Parlamentul European și Consiliul au adoptat Directiva EIA codificată la
13 decembrie 2011, iar textul acesteia a fost publicat la 28 ianuarie 2012 ca
Directiva 2011/92/UE.
Evaluarea de mediu este o procedură care asigură faptul că impactul pe care
proiectele de construcție – de exemplu baraje, autostrăzi, aeroporturi, fabrici și
proiecte energetice – îl au asupra mediului sunt evaluate și luate în considerare
înainte ca autoritatea competentă a statului membru în cauză să formuleze o
decizie cu privire la aprobarea proiectului. Principiile comune pentru evaluarea de
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mediu a proiectelor publice și private individuale au fost definite inițial în Directiva EIA din 1985 și modificate în
1997, 2003 și 2009.
Etapele următoare
Procesul de revizuire a Directivei EIA se va încheia în cursul anului 2012, atunci când Comisia își va prezenta
propunerea privind revizuirea directivei codificate. Viitoarele modificări se vor concentra mai degrabă asupra
conținutului directivei, decât asupra formatului acesteia.
Context
Obiectivul Directivei EIA este de a asigura faptul că proiectele care pot avea un efect semnificativ asupra mediului
sunt evaluate în mod adecvat înainte de a fi aprobate. Prin urmare, înainte de luarea oricărei decizii de a permite
realizarea unui astfel de proiect, posibilele sale efecte asupra mediului sunt identificate și evaluate. Dezvoltatorii pot
modifica apoi proiectele pentru a reduce la minimum impactul lor negativ, înainte ca acesta să se producă efectiv,
sau autoritățile competente pot include în aprobarea proiectului măsuri de atenuare.
Directiva asigură o participare de timpuriu a publicului la procedurile de adoptare a deciziilor legate de mediu. În
cursul perioadei de evaluare a proiectului, membrii publicului interesat trebuie să fie informați și să poată face
observații cu privire la propunerile dezvoltatorilor, permițând astfel autorităților competente și dezvoltatorilor să ia
decizii în cunoștință de cauză.
Sursa: www.ec.europa.eu

Uniunea Europeană și Statele Unite - parteneriat
în domeniul comerțului cu produse ecologice

Uniunea Europeană și Statele Unite au anunțat că, începând cu 1 iunie 2012, produsele ecologice certificate în UE
sau în SUA pot fi comercializate drept produse ecologice în oricare dintre aceste două regiuni. Acest parteneriat între
cei mai mari doi producători de produse ecologice din lume va pune bazele unei construcții solide care va promova
agricultura ecologică, contribuind la dezvoltarea acestui sector, la crearea de locuri de muncă și sprijinirea
întreprinderilor la nivel global.
În total, sectorul produselor ecologice din Statele Unite și din Uniunea Europeană valorează împreună aproximativ
40 de miliarde de euro, cifră care se amplifică de la an la an.
Scrisorile oficiale de instituire a parteneriatului au fost semnate la 15 februarie 2012 în Germania, la Nürnberg, de
către Dacian Cioloș, comisarul european pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală, de Kathleen Merrigan, secretaradjunct în Ministerul Agriculturii din SUA și de ambasadorul Isi Siddiqui, negociatorul-șef pentru agricultură din
cadrul Reprezentanței Comerciale a SUA. Ceremonia de semnare a avut loc la Târgul Mondial de Produse Ecologice
BioFach, cea mai mare manifestare de acest fel din întreaga lume.

„Acordul are o dublă valoare adăugată. Pe de o parte, agricultorii și
producătorii de alimente ecologice vor avea acces mai ușor, cu mai puțină
birocrație și mai puține costuri, la piețele din SUA și din UE, ceea ce va duce
la consolidarea competitivității acestui sector. În plus, crește nivelul
transparenței standardelor aplicabile produselor ecologice și gradul de
încredere al consumatorilor, precum și capacitatea lor de a recunoaște
alimentele și produsele noastre ecologice”, a afirmat comisarul european
pentru agricultură și dezvoltare rurală Dacian Cioloș. „Acest parteneriat
reprezintă un important pas înainte, care conferă o nouă dimensiune
relațiilor de cooperare dintre UE și SUA în domeniul comerțului cu produse
agricole.”
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„Acest parteneriat stabilește legături între fermierii și companiile de pe ambele maluri
ale Atlanticului care activează în sectorul produselor ecologice, deschizând o gamă largă
de oportunități de piață”, a afirmat secretarul-adjunct în Ministerul Agriculturii din SUA,
Kathleen Merrigan. „Este o victorie pentru economia americană și pentru strategia de
ocupare a forței de muncă promovată de președintele Obama. Acest parteneriat va
deschide noi piețe pentru fermierii și crescătorii de animale americani, va crea mai
multe oportunități pentru întreprinderile mici și va îmbunătăți oferta de locuri de muncă
pentru cetățenii americani care activează în sectoare precum ambalarea, transportul și
comercializarea produselor ecologice.”
„Este vorba despre un pas înainte semnificativ în ceea ce privește consolidarea relațiilor
noastre comerciale bilaterale”, a adăugat ambasadorul Isi Siddiqui. „Am convingerea că
acest parteneriat va facilita și va stimula schimburile comerciale cu produse agricole
între Uniunea Europeană și Statele Unite și va conduce la crearea mai multor locuri de
muncă în acest sector important atât pentru America, cât și pentru Europa.”
Anterior, cultivatorii și companiile care doreau să comercializeze produse de ambele
părți ale Atlanticului trebuiau să obțină certificate de conformitate ținând seama de două
standarde diferite, ceea ce presupunea dublarea taxelor, controalelor și demersurilor
birocratice. Acest parteneriat elimină bariere importante, în special pentru producătorii
mici și mijlocii din sectorul produselor ecologice. Toate produsele care îndeplinesc
condițiile parteneriatului pot fi comercializate și etichetate ca alimente, carne, cereale sau vinuri ecologice certificate.
Până la concretizarea demersului din data de 15 februarie 2012, ambele părți au realizat audituri pentru a se asigura
că programele lor sunt compatibile din perspectiva reglementării, a măsurilor de control al calității, a cerințelor de
certificare și a practicilor de etichetare.
Ambele părți și-au luat angajamentul de a se asigura că toate produsele ecologice care vor face obiectul schimburilor
comerciale respectă termenii parteneriatului și că acestea își mențin integral proprietățile ecologice pe traseul de la
fermă la punctul de vânzare. Direcția Generală Agricultură și Dezvoltare Rurală a Comisiei Europene și „Programul
Național privind Produsele Ecologice” (National Organic Program) din cadrul Ministerului Agriculturii din SUA - care
supraveghează toate produsele ecologice din SUA – își vor asuma importante roluri de supraveghere.
Statele Unite și Uniunea Europeană vor continua să poarte discuții la intervale regulate și își vor revizui reciproc și
periodic programele, pentru a verifica respectarea termenilor parteneriatului. Cele două părți vor demara o serie de
inițiative de cooperare în vederea promovării produselor ecologice și vor aborda subiecte importante precum
bunăstarea animalelor. Ambele programe vor consta dintr-un schimb permanent de informații tehnice și bune
practici, pentru a asigura integritatea culturilor și a sistemelor ecologice de producție animală. În prezent, acest
acord vizează doar produsele exportate din și certificate în Statele Unite sau Uniunea Europeană.
Mai multe informaţii la: www.ec.europa.eu

Comisia propune o strategie pentru o bioeconomie durabilă în Europa
Comisia Europeană a adoptat o strategie vizând tranziția economiei europene către o utilizare mai importantă și mai
durabilă a resurselor regenerabile. Dat fiind că populația mondială se va apropia de 9 miliarde de oameni până în
2050, iar resursele naturale sunt finite, Europa are nevoie de resurse biologice regenerabile pentru alimente și hrană
pentru animale sigure și sănătoase, precum și pentru materiale, energie și alte produse. Strategia și planul de
acțiune al Comisiei intitulat „Inovarea în scopul creșterii durabile: o bioeconomie pentru Europa” definește o
abordare coerentă, intersectorială și interdisciplinară a problemei.
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Obiectivul este de a avea o economie mai inovatoare, cu emisii reduse, care reconciliază cererile privind agricultura
și pescuitul durabil, siguranța alimentară și utilizarea durabilă a resurselor biologice în scopuri industriale, asigurând
în același timp protecția mediului și a biodiversității. Prin urmare, planul se concentrează asupra a trei aspecte
esențiale:
 dezvoltarea de noi tehnologii și procese destinate bioeconomiei;
 dezvoltarea piețelor și a competitivității în sectoarele bioeconomiei;
 impulsionarea factorilor de decizie și a părților interesate în direcția unei colaborări mai strânse.

„Europa trebuie să realizeze tranziția către o economie post-petrolieră. O mai
mare utilizare a resurselor regenerabile nu mai este doar o opțiune, ci o
necesitate. Trebuie să impulsionăm tranziția de la o societate bazată pe
combustibili fosili la o societate bazată pe soluții ecologice, având ca motor
cercetarea și inovarea. Această tranziție este benefică pentru mediul nostru
înconjurător, pentru securitatea noastră alimentară și energetică, precum și
pentru competitivitatea Europei în viitor”, a declarat comisarul pentru
cercetare, inovare și știință, Máire Geoghegan-Quinn.

Termenul „bioeconomie” înseamnă o economie care folosește resurse
biologice din sol și mare, precum și deșeuri, ca materii prime pentru alimente,
pentru hrana pentru animale și pentru producția industrială și energetică. De
asemenea, include și utilizarea proceselor ecologice pentru sectoare
industriale durabile. De exemplu, biodeșeurile au un potențial considerabil ca
alternativă la îngrășămintele chimice sau pentru conversia în bioenergie și pot
contribui la realizarea a 2% din obiectivul UE privind energia din surse
regenerabile.
Bioeconomia UE are deja o cifră de afaceri de aproximativ 2.000 de miliarde EUR și oferă locuri de muncă pentru
peste 22 de milioane de oameni, ceea ce reprezintă 9% din totalul forței de muncă ocupate din UE. Ea include
sectoare precum agricultura, silvicultura, pescuitul, producția de alimente și de hârtie și pastă de hârtie, precum și o
parte a industriei chimice, biotehnologice și energetice. Se estimează că fiecare euro investit în cercetarea și
inovarea finanțată de UE pentru bioeconomie va genera 10 EURO de valoare adăugată în sectoarele bioeconomiei
până în 2025.
Strategia prezintă trei piloni principali:
1) Investiția în cercetare, inovare și competențe pentru bioeconomie. Aceasta ar trebui să includă finanțare UE,
finanțare națională, investiții private și sporirea sinergiilor cu alte inițiative politice.
2) Dezvoltarea piețelor și a competitivității în sectoarele bioeconomiei printr-o intensificare durabilă a producției
primare, prin conversia fluxurilor de deșeuri în produse cu valoare adăugată, precum și prin mecanisme de învățare
reciprocă pentru ameliorarea producției și a utilizării eficiente a resurselor. Ca exemplu, eliminarea deșeurilor
alimentare reprezintă pentru contribuabilul european un cost de 55-90 EURO pe tonă și produce 170 de milioane de
tone de CO2. Aceste deșeuri ar putea fi transformate în bioenergie sau în alte produse ecologice, creând locuri de
muncă și creștere economică.
3) Consolidarea coordonării la nivelul politicilor și implicarea părților interesate, prin crearea unui Grup pentru
bioeconomie, a unui Observator bioeconomic și prin organizarea în mod regulat a unor conferințe ale părților
interesate.
Propunerea Comisiei este una dintre propunerile operaționale în temeiul inițiativelor emblematice „O Uniune a
inovării” și „O Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor” din cadrul strategiei UE
2020. Necesitatea de a crește nivelul finanțării publice pentru cercetarea și inovarea în domeniul bioeconomiei a fost
recunoscută în cadrul viitorului program de cercetare al Comisiei intitulat „Orizont 2020”: s-a propus acordarea a 4,7
miliarde EURO pentru provocarea „Securitatea alimentară, agricultura durabilă, cercetarea marină și maritimă și
bioeconomia”, cu finanțare complementară în alte domenii ale Orizont 2020.
Mai multe informaţii la: www.ec.europa.eu
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EVENIMENTE
Închidere proiect „Reabilitare şi modernizare DJ 251”
În data de 21 februarie 2012, la sediul sediul Consiliului Judeţului Galaţi din strada Eroilor, nr. 7 a avut loc închiderea
oficială a proiectului „Reabilitare şi modernizare DJ 251 între municipiile Tecuci şi Galaţi, sector km 24+00053+350”, finanţat de Uniunea Europeană prin Programul Operaţional Regional. Este vorba despre porțiunea din DJ
251 care traversează comunele Slobozia Conachi, Cuza Vodă, Pechea, Costache Negri şi Cudalbi. Obiectivul
evenimentului a fost informarea corespunzătoare a participanţilor cu privire la activităţile realizate în cadrul
proiectului şi rezultatele obţinute în urma implementării proiectului.
Bugetul proiectului a fost de 59.717.655,36 lei, din care valoarea aferentă finanţării nerambursabile este de
48.335.420,36 lei. La evenimentul de încheiere de marți au participat reprezentanţi ai Consiliului Judeţului Galaţi, ai
partenerilor - consiliile locale Slobozia Conachi, Cuza Vodă, Pechea, Costache Negri şi Cudalbi, ai finanţatorului şi
reprezentanti ai mass-media.
Prin implementarea acestui proiect, drumul judeţean 251 are un profil modernizat care oferă un coeficient de confort
sporit pentru tot traficul din zonă, ceea ce conduce la un consum redus de combustibil şi la o uzurǎ mai micǎ a
autovehiculelor.
Proiectul realizat a atras cea mai mare sumă, până în prezent, din fondurile structurale pentru dezvoltarea reţelei
rutiere din judeţul Galati.

CONCURSURI
Concurs naţional de creaţie în limba engleză

Centrul de învăţare a limbii engleze „Shakespeare School” lansează cea de-a IV-a ediţie a concursului naţional de
creaţie în limba engleză 2012 Shakespeare School Essay Competition, sub egida Anului european al îmbătrânirii
active şi al solidarităţii între generaţii. Concursul este inclus în Calendarul activităţilor educative al Inspectoratului
Şcolar al Municipiului Bucureşti.
Temele propuse pentru eseuri sunt inedite şi reprezintă o provocare pentru tinerii creativi. Pornind de la ideea Anului
european al îmbătrânirii active şi al solidarităţii între generaţii, elevii de gimnaziu (11-14 ani) îşi vor imagina cum
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este să fii adult pentru o zi, iar liceeni (15-19 ani) vor avea de realizat un eseu despre conformismul şi/sau
nonconformismul tinerei generaţii.

Premiile oferite marilor câştigători constau în 4 tabere internaţionale de limbă engleză de 2 săptămâni în Marea
Britanie: la Cambridge, Oxford, Harrow House şi Clifton College, în valoare de peste 1.500 lire fiecare şi zeci de alte
surprize: cursuri gratuite de engleză, taxe de înscriere la examene internaţionale de limbă engleză, cărţi, dicţionare,
camere foto şi multe altele.
Premii oferite profesorilor: primii 20 de profesori cu cei mai mulţi elevi înscrişi în concurs, vor primi cadou cursuri de
training online şi certificate de merit.
Participarea la concurs este gratuită şi deschisă tuturor tinerilor din România pasionaţi de limba engleză şi cu real
talent la scris, în vârsta de 11-19 ani.
Data limită pentru trimiterea eseului este: 28 martie 2012
Mai multe informaţii: http://www.shakespeare-school.ro/concurs

Concurs de fotografie: Instantanee ale vieţii tale în UE

Arată care este influenţa pe care o are UE în viaţa ta de zi cu zi şi
poţi câstiga o tabletă, iar fotografia ta va fi publicată pe afişul
preşedinţiei daneze a UE. Eşti cetăţean al unui stat membru al UE?
Tot ce trebuie să faci este să încarci oricâte fotografii vrei, care să
ilustreze rolul pe care îl joacă UE în viaţa ta cotidiană. Apoi invită-ţi
prietenii să-ţi voteze fotografia. Vor fi premiaţi autorii celor mai
populare fotografii impreună cu cei trei câştigători selectaţi de juriu.
Participanţii pot concura în următoarele categorii: cea mai votată
fotografie, cea mai artistică şi mai creativă fotografie, cea mai bună
corespondenţă între fotografie şi comentariu şi cea mai amuzantă
fotografie.
Data limită pentru trimiterea fotografiilor este: 31 mai 2012
Mai multe informaţii despre concurs, inclusiv indicaţii tehnice, sunt
disponibile pe: http://snapshots.eu2012.dk
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Premiul european pentru prevenirea consumului de droguri 2012
Premiul se acordă la fiecare doi ani unui număr de trei proiecte de prevenire a
consumului de droguri puse în practică de tineri din cele 47 de state membre
ale Consiliului Europei, la care se adaugă Maroc, Algeria, Egipt, Iordania, Liban
şi Tunisia. Proiectele trebuie să fie în curs de desfăşurare, gestionate de tineri,
să vizeze copiii şi tinerii şi să includă cât mai multe abordări inovatoare.
Câştigătorii vor primi fiecare câte un trofeu, o diplomă şi un premiu în bani.
Ceremonia de decernare a premiilor va fi organizată în cadrul Conferinţei
Grupului Pompidou, ce va avea loc la sfârşitul anului 2012.
Data limită pentru înscriere este: 30 martie 2012
Informaţii detaliate (regulament, formular de înscriere) pot fi accesate pe:
http://www.coe.int/t/dg3/pompidou/initiatives/preventionprize/default_EN.asp
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