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ȘTIRI
Sistemul de alertă rapidă pentru alimente și furaje (RASFF)
Lansat în 1979, Sistemul de alertă rapidă pentru alimente și furaje (Rapid Alert
System for Food and Feed – RASFF) este un instrument informatic având ca scop
schimbul rapid de informații între autoritățile naționale cu privire la riscurile pentru
sănătate determinate de alimente și de hrana pentru animale. El le permite tuturor
statelor membre să ia măsuri coordonate, coerente și simultane, în scopul protecției
consumatorilor.

În acest număr:

Sistemul de alertă
rapidă pentru
alimente și furaje
(RASFF)
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Membrii RASFF sunt:
• toate statele membre UE;
• țările Spațiului Economic European - SEE (Norvegia, Liechtenstein și Islanda) și
secretariatul Acordului European de Liber Schimb - AELS, care coordonează
informațiile primite de la țările SEE;
• Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA); și
• Comisia Europeană, în calitate de administrator al sistemului.
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În urma unui acord care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2009, Elveția este un
membru parțial al sistemului, în ceea ce privește respingerile la frontieră ale
produselor de origine animală.
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Sistemul funcționează astfel:
1. Un membru al rețelei RASFF transmite o notificare prin care se semnalează
existența unui risc grav, direct sau indirect, pentru sănătatea publică, determinat de
alimente sau de hrana pentru animale.
2. Comisia Europeană primește notificarea, face verificările necesare și apoi
informează ceilalți membri ai rețelei.
3. Țările din rețea fac verificări pentru a vedea dacă sunt afectate. Sunt raportate în
sistem rezultatele investigațiilor și măsurile luate. Pentru produsele din UE, statul
membru de origine raportează rezultatul
propriilor investigații, permițând astfel altor
țări membre să ia rapid măsuri, dacă și
atunci când este necesar.
4. În urma notificării, țările membre pot
solicita clarificări cu privire la momentul,
sfera de curpindere sau natura acesteia.
Ca regulă generală, membrii RASFF au
obligația de a informa într-un termen cât
mai scurt Comisia atunci când dețin
informații privind existența unor riscuri la
adresa sănătății publice.
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Pe lângă controalele la graniță sau verificările oficiale de pe piața internă, astfel de notificări pot apărea și în urma
unor reclamații venite de la un consumator, o societate sau în urma unui incident reprezentând o intoxicație
alimentară.
Măsurile la nivel național care pot fi luate includ, dar nu se limitează la:
• informarea publicului;
• retragerea sau rechemarea produselor și posibila distrugere a acestora;
• reexpedierea produselor la origine;
La nivel european, Comisia și statele membre pot lua măsuri de salvgardare prin intermediul unei proceduri rapide.
Alte instrumente în domeniu
În cazul în care o problemă de siguranță alimentară, raportată prin intermediul RASFF, este rezultatul unei fraude
poate fi mobilizat un alt instrument special, creat în 2013: Rețeaua UE împotriva fraudelor din sectorul alimentar
(Food Fraud Network - FFN).
Cele 32 de state membre ale rețelei au la dispoziție și aplicația online iRASFF, care funcționează ca o platformă
interactivă și are un flux de lucru specific, pentru a permite membrilor rețelei să colaboreze într-un mod transparent
cu privire la notificări.
De asemenea, există și portalul RASFF pentru consumatori, lansat în 2014, care oferă în timp util informații practice
extrase din platforma online cu privire la rechemările de produse de la consumatori și la avertizările publice emise de
autoritățile din domeniul siguranței alimentare și de operatorii economici. El completează informațiile publicate
privind notificările RASFF.
Sursa: www.ec.europa.eu

Declarația prim-vicepreședintelui Timmermans și a comisarului Jourová cu ocazia Zilei
Europene a Comemorării Victimelor Tuturor Regimurilor Totalitare și Autoritare
23 august a fost Ziua Europeană a Comemorării Victimelor Tuturor Regimurilor Totalitare și Autoritare.

La 23 august 1939, Germania nazistă și Uniunea Sovietică au semnat
Pactul Ribbentrop-Molotov, eveniment care a marcat începutul uneia
dintre cele mai întunecate perioade din istoria recentă a continentului
nostru. Regimurile totalitare din întreaga Europă au limitat libertățile
cetățenilor, le-au încălcat drepturile și au făcut din milioane de cetățeni
obișnuiți victime ale ideologiei lor.
Trebuie să ne reamintim ororile trecutului pentru a înțelege ce s-a
întâmplat și a-i putea astfel contracara pe cei care încearcă să reînvie
aceste ideologii. Uniunea Europeană a fost construită pe valori comune precum demnitatea umană, drepturile
fundamentale, statul de drept și democrația și respingerea naționalismului extrem. Nu trebuie niciodată să
considerăm aceste drepturi și libertăți ca fiind de la sine înțelese. Ne angajăm să luptăm pentru ele zi de zi.
Extremismul, naționalismul, xenofobia și ura se fac încă auzite în discursurile publice din Europa. Păstrarea vie a
acestor amintiri nu este doar un omagiu adus victimelor, ci și o modalitate de a ne asigura că aceste ideologii sunt
respinse cu tărie și că aceste atrocități nu se vor mai întâmpla niciodată.
Poziția noastră este de neclintit în ceea ce privește apărarea democrației, a statului de drept și a drepturilor
fundamentale în Europa și în întreaga lume. În Uniunea Europeană nu există loc pentru extremism, intoleranță și
opresiune.
Semnarea Pactului Molotov-Ribbentrop la 23 august 1939 a avut drept consecințe deportarea, tortura și asasinarea
a zeci de milioane de persoane sub regimuri totalitare.
Deși sfârșitul celui de al Doilea Război Mondial a marcat înfrângerea regimului nazist, pentru mai multe popoare
europene suferințele au continuat, sub alte regimuri totalitare.
Sursa: www.ec.europa.eu
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Propuneri de simplificare a accesului la fondurile UE
La împlinirea a 10 ani de la izbucnirea crizei financiare, Uniunea Europeană
este mai puternică decât înainte, iar zona euro este mai bine pregătită să
răspundă provocărilor viitoare. Pachetul de măsuri luate de Comisia
Europeană, împreună cu celelalte instituții și statele membre UE, a
contribuit la reașezarea Europei pe un traseu pozitiv. Drept urmare, în
prezent, economia UE crește pentru al cincilea an la rând, șomajul este la
cea mai scăzută rată din 2008, băncile sunt mai puternice, investițiile sunt
în creștere, iar finanțele publice sunt într-o situație mult mai bună.
Comisarul Pierre Moscovici, responsabil pentru afaceri economice și
financiare, impozitare și vămi, a declarat: „ La zece ani de la începutul crizei

mondiale, redresarea economiei europene a câștigat forță și teren. Trebuie
să folosim acest impuls pozitiv pentru a finaliza reforma uniunii noastre economice și monetare. Nu toate moștenirile
trecutului se corectează în mod automat. Am asistat la adâncirea inegalităților sociale și economice atât în statele
membre, cât și între acestea. Este esențial ca eforturile noastre viitoare să contribuie la convergența reală și durabilă
a economiilor noastre.”
Deși criza nu a pornit din Europa efectele ei au fost resimțite și aici, astfel că instituțiile europene împreună cu
statele membre au fost nevoite să vină cu un răspuns rapid pentru a contracara efectele negative. Printre măsurile
luate se numără:
• reglementarea sectorului financiar și îmbunătățirea guvernanței economice;
• dezvoltarea unor noi cadre instituționale și de reglementare comune;
• crearea unei plase de protecție pentru zona euro;
• ajutorarea țărilor aflate într-o situație financiară dificilă;
• îmbunătățirea finanțelor publice ale statelor membre;
• realizarea de reforme structurale și încurajarea investițiilor;
• combaterea șomajului în rândul tinerilor;
• îmbunătățirea supravegherii în sectorul bancar;
• dezvoltarea abilităților instituțiilor financiare de a răspunde provocărilor;
• stabilirea unor metode pentru mai buna gestionare și prevenire a posibilelor crize.
Drept urmare, zona euro și-a revenit, iar numărul statelor care au aderat la aceasta a urcat de la 12 la 19, ceea ce a
făcut ca euro să devină a doua cea mai puternică monedă din lume. Un singur stat (Grecia) din opt se mai află întrun program de asistență financiară și doar trei țări din 24 mai fac obiectul procedurii de deficit excesiv. Planul
Juncker, lansat în noiembrie 2014 prevede atragerea a nu mai puțin de 225 miliarde euro în toate statele membre.
Cea mai gravă criză din cele 6 decenii de existență ale UE izbucnea la 9 august 2007, atunci când efectele sale erau
resimțite de către prima dintre instituțiile bancare europene afectate, respectiv BNP Paribas. În anii care au urmat,
ceea ce inițial părea a fi o criză financiară a devenit o criză a sistemului bancar și mai apoi datoriilor suverane,
afectțnd astfel întreaga economie.
Sursa: www.ec.europa.eu

Un nou pas în direcția alimentelor mai puțin cancerigene
Reprezentanții statelor membre au votat, pe 19 iulie, în favoarea propunerii Comisiei Europene de a reduce prezența
acrilamidei în produsele alimentare. O dată implementate, noile reglementări le vor impune companiilor din sectorul
alimentar să ia măsuri pentru a reduce această substanță cancerigenă în alimente.
Comisarul pentru sănătate și siguranță alimentară, Vytenis Andriukaitis, a declarat: „ Am făcut astăzi un pas

important în direcția protejării sănătății și a bunăstării cetățenilor. Noul regulament va contribui nu numai la
reducerea prezenței acestei substanțe cancerigene, ci și la sensibilizarea publicului cu privire la modul de a evita
expunerea la aceasta, care are loc adesea în momentul gătitului la domiciliu .”
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Demersurile Comisiei vor continua și după adoptarea acestui regulament.
Astfel, vor fi inițiate noi discuții cu privire la măsuri suplimentare. Una
dintre ele ar fi stabilirea fără întârziere a nivelurilor maxime de acrilamidă
din anumite produse alimentare.
Textul aprobat pe 19 iulie va fi transmis Consiliului și Parlamentului
European. Cele două instituții au la dispoziție trei luni pentru a-l examina,
după care el va ajunge din nou la Comisie pentru a fi aprobat. Intrarea în
vigoare ar putea fi prevăzută pentru primăvara anului 2018.
Prezența acrilamidei în produsele alimentare a fost depistată inițial în 2002,
mai ales în cele pe bază de cartofi sau de cereale, în cafea și în înlocuitorii
de cafea, în timpul proceselor de preparare la temperatură ridicată. În 2015, Autoritatea Europeană pentru
Siguranța Alimentară (EFSA) a confirmat faptul că acrilamida este o substanță cancerigenă și că actualele niveluri de
expunere alimentară la aceasta stârnesc preocupări cu privire la efectele sale cancerigene. De asemenea, EFSA a
declarat că nivelurile de acrilamidă nu au scăzut substanțial în ultimii ani.
Ca urmare a avizului EFSA, Comisia a inițiat discuții cu autoritățile statelor membre pentru a stabili măsurile de
reglementare adecvate pentru reducerea prezenței acrilamidei în produsele alimentare.
Sursa: www.ec.europa.eu

CONCURSURI
Concursul european de eseuri pentru tineri
Directoratul General pentru Piața Unică, Industrie, Antreprenoriat și IMM-uri, a lansat un concurs de eseuri care se
adreseaza tinerilor cu vârste între 16 și 25 de ani, din statele membre ale Uniunii Europene.
Ei vor trebui să scrie un eseu în limba engleză, de maxim 2.500 de cuvinte, care să răspundă la întrebarea: “Ce
abilități trebuie să aibă antreprenorii de mâine?".
Cei trei finaliști vor beneficia de o călătorie cu toate cheltuielile plătite la Adunarea IMM-urilor de la Tallin, Estonia, în
noiembrie, unde își vor prezenta eseurile unui public de peste 500 de delegați din domeniul antreprenoriatului.
Câștigătorul final va fi ales prin vot public.
Data limită pentru depunerea înregistrărilor: 8 septembrie 2017.
Informații complete disponibile la: http://blogs.ec.europa.eu/promotingenterprise/yec2017
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#BeActive - Concurs foto-video
Cu prilejul Săptămânii europene a sportului, care se va desfășura în perioada 23 - 30 septembrie 2017, în toată
Europa, Comisia Europeană a lansat concursul foto-video #BeActive.
Pentru a participa, concurenții vor trebui:
• să se înscrie în competiție,
• să se angajeze în activități sportive sau fizice,
• să facă o fotografie sau un videoclip cu ei înșiși implicați în activitățile lor,
• să posteze cel puțin o imagine sau un videoclip, folosind hashtag-ul #BeActive, pe Facebook, Instagram, Youtube
sau Twitter; nu există limită pentru numărul de postări,
• să îi provoace pe prietenii lor să participe la concurs.
Premiile constau în produse pentru sport și fitness.
Data limită: 23 septembrie 2017.
Informații complete disponibile la: https://ec.europa.eu/sport/week/take-part_en
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