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20 de ani de la căderea comunismului
Miercuri, 29 aprilie 2009, centrul
Judeţene
Ion
Heliade
Rădulescu
Dâmboviţa, a organizat activitatea 20 de
ani de la căderea comunismului.
Evenimentul a fost ultimul
moment din programul Zilelor Bibliotecii
Ion Heliade Rădulescu, de anul acesta şi a
fost deschis de doamna director Carmen
Vădan care a prezentat programul
manifestării, invitându-l la masa rotundă
pe domnul conf. univ. dr. Mihai
Andreescu de la Institutul Revoluţiei
Române din Decembrie 1989. În
expunerea sa, acesta s-a axat asupra
evenimentelor petrecute în timpul
Revoluţiei Române din 1989.
Cuvântul i-a fost dat conf. univ.
dr. Silviu Miloiu de la Universitatea
Valahia din Târgovişte, care s-a referit la
căderea regimurilor comuniste din statele

EUROPE DIRECT Târgovişte din cadrul Bibliotecii
În această ediţie:
- 20 de ani de la căderea comunismului

1
- Serviciul de orientare pentru cetăţeni
2
- Accelerarea plăţilor pentru finanţări nerambursabile
al Uniunii Europene
3
- Protecţia mărcilor UE mai ieftină şi mai uşor de
obţinut
5
- Costuri mai reduse pentru societăţile comerciale în
caz de fuziune sau divizare
5
- Rezerve minime de petrol şi produse petroliere 7
- Legislaţie mai strictă pentru introducerea pe piaţă a
lemnului şi a produselor din lemn
9
- Eficienţa energetică a clădirilor necesită mai multă
finanţare
11
- Tarife mai reduse pentru serviciile de roaming,
începând cu 1 iulie
14

Europei Centrale şi de Sud-Est.
Drd. Loredana Spînu, info officer al
ED Târgovişte, a susţinut o comunicare cu
titlul Uniunea Europeană, România şi
memoria
totalitarismului
comunist.
Programul a continuat cu o comparaţie între
perioada comunistă şi cea democratică,
realizată de Denisa Paşalan, voluntară a
Centrului Europe Direct Târgovişte şi elevă
a
Colegiului
Naţional
Constantin
Carabella.
Trebuie
precizat
faptul
că
reprezentanţi ai Societăţii Scriitorilor
Târgovişteni au fost prezenţi, aducându-şi
contribuţia şi de data aceasta.
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Profităm de ocazie pentru a le mulţumi dânşilor, dumneavoastră pentru că aţi fost şi sunteţi
aproape de noi şi pentru a vă invita să luaţi parte la activităţile următoare.
De asemenea, domnul Valentin Grigore, preşedintele Fundaţiei pentru Tineret Dâmboviţa, a
intervenit în dezbaterea organizată, impunându-şi punctul de vedere, împotriva comunismului şi
aducând argumente solide pentru a susţine noul regim politic democratic.
Au mai avut loc un simpozion despre Libertatea de creaţie şi comunicare după 1989 şi o
expoziţie de carte şi materiale informative despre perioada comunistă şi post-decembristă.

Serviciul de orientare pentru cetăţeni
Sunteţi în deplasare în Europa şi vă întrebaţi care sunt drepturile de care
beneficiaţi? Aveţi vreo problemă cu înmatricularea maşinii sau cu obţinerea
asigurărilor sociale într-o altă ţară din Uniunea Europeană?Serviciul de
orientare pentru cetăţeni (SOC) se adresează cetăţenilor UE care se
confruntă cu probleme în materie de mobilitate pe piaţa internă europeană.
SOC este un serviciu consultativ prin intermediul căruia cetăţenii
beneficiază de asistenţă şi sfaturi practice în legătură cu probleme specifice
întâlnite pe teritoriul UE şi în cadrul pieţei interne.
Acest serviciu este gratuit.
Experţi juridici furnizează răspunsuri personalizate, obiective şi rapide,
respectând totodată limba în care cetăţeanul se adresează Serviciului.
Aceştia clarifică regulile aplicabile şi îndrumă cetăţenii către organismul cel mai în măsură de a
soluţiona problema întâlnită. Experţii informează cetăţenii cu privire la modul în care îşi pot exercita
drepturile şi cum pot obţine despăgubiri.
Răspunsurile sunt transmise telefonic sau prin e-mail, în limba aleasă de către cetăţean (una dintre
cele 22 de limbi oficiale). Serviciul funcţionează în relaţie cu site-ul internet „Europa ta”, care pune
la dispoziţie ghiduri generale şi fişe informative specifice fiecărei ţări privind drepturile
cetăţenilor.Pentru informaţii suplimentare în legătură cu Serviciul de orientare pentru cetăţeni, faceţi
clic pe LINK
http://ec.europa.eu/citizensrights/front_end/index_ro.htm
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Accelerarea plăţilor pentru finanţări nerambursabile şi contracte ale Uniunii
Europene
Comisia Europeană a adoptat o iniţiativă care stabileşte obiective noi şi mai stricte pentru plata
fondurilor gestionate direct de către aceasta. Propunerile au ca scop sporirea eforturilor actuale şi

accelerarea fluxului de numerar către beneficiari – adesea mici întreprinderi şi autorităţi locale de
gestionare. Ele se vor aplica unor fonduri în valoare de 15 miliarde EUR care au termene de plată
specifice şi care acoperă domenii precum cercetarea, educaţia şi tineretul, energia şi transporturile.
Propunerile vin în completarea unor decizii recente de accelerare a plăţilor pentru proiectele care ţin
de fondurile structurale, astfel cum s-a anunţat prin Planul european de redresare economică, precum
şi a unor propuneri de combatere a efectuării cu întârziere a plăţilor în tranzacţii comerciale.
Doamna Dalia Grybauskaitė, Comisarul UE pentru programarea financiară şi buget a declarat:
„scopul propunerii este de a utiliza la maximum normele financiare actuale pentru a accelera
aproximativ 415 000 dintre plăţile directe efectuate de Comisie în fiecare an.”
- Principalul element al comunicării este reducerea termenelor pentru prefinanţare sau plăţi
iniţiale de la 30 la 20 de zile. Aceste plăţi sunt cele mai simple deoarece nu necesită niciun fel de
formalităţi sau activităţi birocratice complexe şi reprezintă aproximativ 9,5 miliarde EUR.
- Pentru alte plăţi gestionate la nivel central (care reprezintă circa 5,5 miliarde EUR), obiectivul este
de a reduce termenele de plată de la 45 la 30 de zile, acestea respectând astfel Directiva privind
combaterea întârzierii efectuării plăţilor în cazul tranzacţiilor comerciale.
- De asemenea, Comisia îşi va îndemna serviciile să sporească utilizarea ratelor forfetare şi a
sumelor forfetare pentru finanţările nerambursabile şi contractele gestionate la nivel central.
Simplificarea procedurilor generale înainte de lansarea proiectelor poate contribui la creşterea
rapidităţii plăţilor, astfel încât vor fi instituite măsuri care să le ofere serviciilor Comisiei
posibilitatea de a publica cereri de propuneri care să acopere doi ani mai degrabă decât unul singur
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şi de a utiliza cereri de propuneri standardizate.
Împărtăşirea cunoştinţelor şi a experienţei reprezintă un aspect important în accelerarea plăţilor, iar
Direcţia Generală Buget (DG BUDG) a Comisiei va juca un rol mai activ în sprijinirea celorlalte
servicii în vederea îndeplinirii diferitelor condiţii necesare pentru ca acestea să îşi angajeze în mod
rapid bugetele proprii.
Instituirea unor proceduri accelerate pentru achiziţii şi finanţări nerambursabile va fi încurajată ori
de câte ori este posibil.
Conform unui angajament luat în cadrul „Small Business Act”, Comisia sugerează o nouă strategie
pentru abordarea situaţiei întârzierilor în efectuarea plăţilor şi propune introducerea unor modificări
substanţiale în Directiva privind combaterea întârzierii efectuării plăţilor din 2000. Comisia sugerează ca autorităţile publice să dea un bun exemplu şi să îşi plătească facturile – ca regulă generală – în
termen de 30 de zile. În paralel, Comisia se angajează să accelereze plata bunurilor şi a serviciilor,
pentru a respecta pe deplin obiectivele în materie de plată a facturilor şi, într-un anumit număr de
cazuri, chiar să reducă termenele de plată sub durata legală în vigoare.
Modificările propuse:
• Ca regulă generală, autorităţile publice trebuie să îşi plătească facturile în termen de 30 de zile, în
caz contrar fiind obligate să plătească dobânzi, o compensaţie pentru costurile de recuperare şi o
compensaţie forfetară de 5% din suma datorată, care se aplică din prima zi de întârziere. În anumite
cazuri justificate în mod corespunzător, termenele de plată pot fi prelungite.
• Libertatea contractuală va fi respectată în relaţiile între întreprinderi dar, în caz de întârziere,
acestea vor avea dreptul să solicite dobânzi pentru întârzieri în efectuarea plăţilor şi o compensaţie
pentru costurile de recuperare.
• Regulile referitoare la contractele extrem de inechitabile au devenit mai stricte.
Această propunere vizează îmbunătăţirea fluxurilor de numerar ale întreprinderilor europene, care
sunt deosebit de importante într-o perioadă de recesiune economică. De asemenea, ea are drept
obiectiv favorizarea bunei funcţionări a pieţei interne, prin eliminarea obstacolelor în calea tranzacţiilor comerciale transfrontaliere datorate întârzierilor în efectuarea plăţilor.
Aceste obiective se vor realiza prin punerea la dispoziţia creditorilor a unor instrumente care să le
permită să îşi exercite pe deplin şi în mod eficace drepturile în caz de întârzieri în efectuarea plăţilor,
precum şi impunând măsuri specifice administraţiilor publice, care să le descurajeze să recurgă la
plăţi întârziate.
Pentru mai multe informaţii:
http://ec.europa.eu/enterprise/regulation/late_payments/index.htm

Publicat de EUROPE DIRECT Târgovişte.
Proiect finanţat de Comisia Europeană şi Consiliul Judeţean Dâmboviţa.

4

REDACTAT:
Vlăduţ Andreescu, coordonator proiect.

Comisia Europeană

Consiliul Judeţean Dâmboviţa

Centrul EUROPE DIRECT Târgovişte
BIBLIOTECA “ ION HELIADE RĂDULESCU ”
DÂMBOVIŢA
Târgovişte, str.Stelea , nr.2
Tel.: 0345100581;
Fax.: 0345100582;
E—mail: office@edtargoviste.ro;
www.edtargoviste.ro

Protecţia mărcilor în UE mai ieftină şi mai uşor de obţinut
Comisia Europeană şi statele membre ale UE au decis să reducă şi mai mult taxele la agenţia care
înregistrează mărcile comunitare, OAPI (Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieţei Interne, situat la
Alicante, Spania) şi să simplifice procedura de înregistrare. După o primă reducere în 2005, măsura,
care va intra în vigoare la 1 mai 2009, va permite întreprinderilor de pe piaţa unică a UE să îşi
protejeze mărcile mult mai ieftin şi mai uşor.
Diminuarea taxelor şi simplificarea procedurilor constau, în principal, în reducerea la zero a taxelor
de înregistrare pentru mărcile comunitare. Întreprinderile vor plăti doar o taxă de depunere a cererii
şi nu vor mai fi nevoite să plătească o taxă separată pentru înregistrare. În consecinţă, timpul de
procesare a înregistrării unei mărci comunitare va deveni simţitor mai scurt.
Practic înseamnă că întreprinderile, în loc să plătească 1.750 EUR pentru depunerea cererii şi
înregistrarea unei mărci comunitare, vor plăti pe viitor doar o taxă de cerere de 1.050 EUR. Cererile
depuse pe internet vor beneficia de un tarif şi mai avantajos de 900 EUR, în loc de 1.600 EUR cât se
plăteşte în total acum. Prin urmare, pentru obţinerea unei mărci comunitare, întreprinderile vor plăti
pe viitor cu 40% mai puţin şi chiar cu 44% mai puţin, dacă depun cererea pe internet.
În plus, taxa individuală pentru cererile de înregistrare şi înregistrarea internaţională desemnând
Comunitatea Europeană în conformitate cu protocolul de la Madrid vor scădea de la 1.450 la 870
EUR, ceea ce corespunde, de asemenea, unei scăderi cu 40%.
Pentru mai multe informaţii:
http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/tm/index_en.htm
http://oami.europa.eu

Costuri mai reduse pentru societăţile comerciale în caz de fuziune sau divizare
În cadrul dezbaterii măsurilor menite să combată actuala criza financiară, Parlamentului
European a adoptat, la 22 aprilie, raportul privind obligaţiile de raportare şi întocmire a
documentaţiei necesare în cazul fuziunilor şi divizărilor societăţilor comerciale cu răspundere
limitată, raport elaborat de eurodeputata Renate Weber (ALDE, România).
Raportul PE se referă la modificarea mai multor directive UE, cu obiectivul de a contribui la
creşterea competitivităţii societăţilor UE prin reducerea sarcinilor administrative impuse de
legislaţia comunitară.
Raportoarea PE, Renate Weber a salutat propunerea Comisiei pentru o directivă care să simplifice
procedurile de raportare în cazul fuziunilor şi divizărilor. "Obiectivul acesteia este reducerea cu 25%
a costurilor administrative ale companiilor europene până în 2012 cu scopul explicit de a întări
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competitivitatea companiilor din Uniune. Economiile totale posibile ale măsurilor propuse în
domeniul dreptului companiilor sunt estimate la un miliard de euro anual. Economiile totale prin
propunerea Comisiei sunt estimate la 165 de milioane de euro anual", a declarat în cadrul dezbaterii
parlamentare Renate Weber.
Propunerea Comisiei urmăreşte următoarele obiective:




reducerea obligaţiilor de raportare în cazul fuziunilor şi divizărilor în aşa fel încât să ofere
statelor membre şi companiilor mai multă flexibilitate în a decide ce rapoarte au cu adevărat
nevoie în fiecare situaţie în parte;
înlăturarea prevederile care duc în prezent la o dublă raportare, provocând astfel costuri care
nu sunt necesare;
adaptarea regulilor privind publicarea şi informarea la noile realităţi din domeniul folosirii
internetului pentru folosirea deplină a acestor noi modalităţi de comunicare, dar şi pentru a
transmite un mesaj privind protejarea mediului.

Aspectele cele mai importante incluse în acordul de compromis dintre Consiliu şi Parlamentul
European, precum publicarea în ziarele locale, sau copiile pe suport de hârtie şi folosirea internetului
au fost rezolvate, iar reprezentanţii grupurilor politice şi-au dat acordul pe amendamentele din
pachetul de compromis.
Termen limită de transpunere în legislaţia naţională
Directiva va trebui implementată până la 30 iunie 2011, cu doi ani mai repede decât propunerea
iniţială a Comisiei.
Mai multe informaţii
Site tematic al Comisiei Europene dedicat reducerii poverii administrative (EN)
http://ec.europa.eu/enterprise/admin-burdens-reduction/home_en.htm
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Rezerve minime de petrol şi produse petroliere
Petrolul reprezintă principala sursă energetică în Europa, iar gradul de dependenţă al statelor
membre faţă de importurile de petrol este extrem de ridicat. Raportul PE subliniază necesitatea unei
politici europene coerente şi realiste în domeniul energiei, considerând că menţinerea unor stocuri
de petrol şi produse petroliere este o chestiune esenţială de securitate naţională şi de interes
economic fundamental pentru UE.
Raportul lui Miloslav Ransdorf (Grupul Confederal al Stângii Unite Europene, Stânga Verde
Nordică, Republica Cehă) a fost elaborat pe baza unei propuneri de directivă a Comisiei Europene,
care urmăreşte punerea în aplicare a unei legislaţii comunitare care să permită Uniunii de a reacţiona
rapid şi eficient la orice posibile crize subite de aprovizionare energetică.
Stocurile sunt considerate un mijloc de amortizare important în cazul unor întreruperi
neprevăzute a aprovizionării cu petrol, riscul apariţiei unor astfel de situaţii accentuându-se în
ultimii ani. La aceasta se adaugă, conform raportului, diminuarea resurselor petroliere interne ale
UE, ceea ce face necesară îmbunătăţirea sistemului actual de menţinere a stocurilor europene de
petrol.
Propunerea Comisiei prevede obligaţia statelor membre de a menţine în permanenţă, pentru uz
propriu, pe teritoriul Comunităţii, un nivel total al stocurilor petroliere cel puţin echivalent cu cea
mai mare dintre cantităţile care corespund fie importurilor nete pe parcursul a 90 de zile, fie
consumului pe parcursul a 70 de zile.
Conform sistemului actual, statele membre sunt libere să aleagă modalităţile de stocare şi de
gestiune a stocurilor de petrol şi produse petroliere. Conform unui studiu al Comisiei, doar 3% din
stocurile UE sunt deţinute de stat, restul fiind constituite şi gestionate de agenţii (35%) şi companii
(62%). În plus, sistemul comunitar permite şi utilizarea unui sistem de "ticketing", prin care, în baza
unor acorduri bilaterale, statele îşi pot constitui stocuri pe teritoriul altui stat, titularul putând, în caz
de criză, să cumpere aceste stocuri prin intermediul unor "tichete", la preţul stabilit anterior în
acorduri.
În România, conform legislaţiei în vigoare, constituirea stocurilor minime se face de către
Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi de către alte persoane juridice numite prin lege.
Analizând capacitatea sistemelor naţionale de a garanta disponibilitatea stocurilor în caz de
urgenţă, noua propunere legislativă vizează în principal stabilirea unor norme mai clare pentru
gestionarea stocurilor în caz de urgenţă, clarificarea procedurilor care pot fi utilizate în astfel de
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situaţii şi asigurarea transparenţei pe piaţa petrolului.
Norme mai clare pentru gestionarea stocurilor
Raportul PE insistă asupra stabilirii unor dispoziţii mai clare pentru statele membre în ceea ce
priveşte gestionarea stocurilor specifice care nu se găsesc pe teritoriul lor naţional, prin stabilirea
responsabilităţilor privind asigurarea informaţiilor corecte cu privire la nivelul stocurilor, a unui
calendar de livrare a stocurilor în caz de urgenţă, precum şi a unor sancţiuni în caz de nerespectare a
acordurilor.

Deputaţii europeni insistă, de asemenea, asupra stabilirii unei perioade de cel mult 3 ani de la
intrarea în vigoare pentru o evaluare a implementării acestei legislaţii. Această evaluare trebuie să
includă nivelul stocurilor, corectitudinea informaţiilor transmise de statele membre şi modalităţile de
raportare cele mai eficiente (săptămânale sau lunare).
Clarificarea procedurilor utilizate în cazuri de urgenţă
Parlamentul susţine instituirea unor mecanisme de solidaritate energetică între statele membre
în caz de disfuncţionalităţi referitoare la aprovizionarea cu energie. Un sistem eficient de menţinere
a stocurilor de petrol şi produse petroliere este de asemenea considerat ca o componentă importantă
a principiului solidarităţii energetice.
Parlamentul doreşte să clarifice faptul că noile dispoziţii legislative vizează să asigure statelor
membre suficientă flexibilitate, pentru ca acestea să poată alege cele mai potrivite mecanisme pentru
stocuri, dar, în acelaşi timp, să permită funcţionarea eficientă a sistemului în caz de probleme de
aprovizionare. Raportorul propune astfel instituirea mecanismelor necesare care să dea posibilitatea
furnizării către Comisie, în orice moment, a unor date corecte şi sigure privind nivelul stocurilor. 15
Comisia trebuie să aibă posibilitatea de a verifica nivelul stocurilor de urgenţă şi a stocurilor
specifice în cazul în care există motive de suspiciune privind nerespectarea acestora.
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Îmbunătăţirea transparenţei pe piaţa petrolului.
Raportarea unor informaţii corecte, complete şi la momentul oportun este considerată esenţială
pentru fiabilitatea sistemului dedicat situaţiilor de urgenţă. Noua propunere legislativă prevede ca
fiecare stat membru să instituie un registru detaliat, actualizat permanent, pe o bază lunară, care
conţine în special informaţii privind depozitul, rafinăria sau locul de stocare în care se află stocurile
în cauză, precum şi cantităţile de stocuri, proprietarul acestora şi natura lor exactă.
Datele, situaţiile şi documentele referitoare la stocurile de urgenţă şi la stocurile specifice
trebuie să fie păstrate de către statele membre pentru o perioadă de minim 3 ani.
Mai multe informaţii: OUG nr. 54/2002 aprobată prin Legea nr. 677/2002 privind constituirea şi
menţinerea stocurilor minime de siguranţa pentru ţiţei.

Legislaţie mai strictă pentru introducerea pe piaţă a lemnului şi a produselor din lemn
Despădurirea este responsabilă de aproape 20% din emisiile de dioxid de carbon, contribuind
astfel în mod consistent la schimbările climatice. Între 20 si 40% din producţia globală de lemn
pentru industrie provine din surse ilegale. Acestea sunt principalele motive pentru care UE consideră
că este necesar să fie aplicate reguli mai stricte pentru a preveni acţiuni ilegale ale operatorilor şi
pentru instituirea unor sancţiuni pentru daune economice sau de mediu provocate de aceste acţiuni.
Ţinând cont de necesitatea unei legislaţii specifice, mai strice în acest domeniu, raportoarea
Caroline Lucas (Grupul Verzilor/Alianţa Liberă Europeană, Regatul Unit) susţine punerea în
aplicare a unui sistem concret de trasabilitate şi monitorizare pe piaţa lemnului şi a produselor din
lemn.
Obligativitatea legalităţii pentru toţi operatorii
Raportul insistă în principal pe obligativitatea pentru toţi operatorii din lanţul de aprovizionare
de a pune la dispoziţie pe piaţă numai produse din lemn recoltat legal.
Pentru o mai mare trasabilitate, deputaţii solicită ca toţi operatorii să furnizeze informaţii de
bază despre denumirea speciei, ţara/ţările de recoltare şi, în cazul în care este practicabil, pădurea de
origine. De asemenea, ei trebuie să identifice operatorul care a furnizat lemnul şi produsele din
lemn, precum şi operatorul căruia i-a fost furnizat lemnul şi produsele din lemn.
Statele membre trebuie să garanteze că, în termen de 2 ani de al intrarea în vigoare a
regulamentului, tot lemnul şi produsele din lemn introduse şi puse la dispoziţie pe piaţă sunt
9
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etichetate conform acestor cerinţe.
Sancţiuni
Sancţiunile aplicate în caz de nerespectare a acestei legislaţii vor fi impuse de statele membre.
Acestea vor trebui însă să fie proporţionale cu nivelul pagubei economice sau de mediu provocate şi
pot include chiar sancţiuni penale.
Sancţiunile pot de asemenea să includă sechestrarea lemnului şi a produselor din lemn, o
interdicţie temporară de comercializare a lemnului şi a produselor din lemn. În ceea ce priveşte
sancţiunile fiscale, acestea pot reprezenta de la 5 până la 8 ori valoarea produselor de lemn obţinute
prin comiterea unei încălcări grave.
Conform propunerii, operatorii care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn şi produse din
lemn aplică un sistem de "due diligence" (măsuri de precauţie), care le va permite să reducă riscul
de a introduce pe piaţa comunitară lemn şi produse din lemn recoltat în mod ilegal. Sistemul de due
diligence include măsuri şi proceduri care vor permite operatorilor să identifice originea lemnului şi
a produselor din lemn, să obţină accesul la informaţii privind modul de respectare a legislaţiei
aplicabile şi să gestioneze riscul de a introduce pe piaţa comunitară lemn şi produse din lemn
recoltat în mod ilegal.
Deoarece propunerea Comisiei oferea puţine detalii asupra acestui sistem, raportoarea Caroline
Lucas a cerut introducerea în text a elementelor esenţiale.
Sistemul de due diligence se aplică numai operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse
de lemn, deoarece se consideră că ei au cea mai mare influenţă şi responsabilitate.
Pentru a aplica în mod corect sistemul de due diligence şi pentru a minimiza riscul introducerii
ilegale a lemnului pe piaţă, deputaţii consideră că e nevoie de o monitorizare suplimentară şi solicită
autorităţilor competente să efectueze controale de-a lungul întregului lanţ de aprovizionare şi să ia
măsuri când este cazul.
Aceste măsuri pot include încetarea imediată a activităţii comerciale sau sechestrarea lemnului şi a
produselor de lemn.
Deputaţii consideră de asemenea că anumite categorii de lemn şi produse de lemn sau anumiţi
furnizori prezintă un "risc sporit" şi de aceea solicită verificări suplimentare. Sunt considerate ca
prezentând un risc ridicat lemnul şi produsele din lemn care provin, de exemplu, din zone de conflict
sau ţări/regiuni ce fac obiectul unei interdicţii a Consiliului de Securitate al ONU sau din ţări în
privinţa cărora există informaţii coerente şi fiabile privind ineficienţa considerabilă a administrării
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pădurilor.

Exceptarea acordată biomasei
Comisia Europeană propune în textul regulamentului ca lemnul şi produsele care fac obiectul
unor viitoare criterii comunitare de durabilitate să fie exceptate de la aplicarea acestui regulament.
Parlamentul European consideră însă că această excepţie trebuie eliminată şi că prezentul
regulament trebuie să cuprindă toate produsele care ar putea obţine lemn provenind din surse ilegale.
Mai multe informaţii:
Sondaj de opinie World Wild Fund privind necesitatea unei legislaţii privind introducerea de lemn şi
produse de lemn pe piaţă (EN): http://www.panda.org/wwf_news/news/?uNewsID=160821
Site-ul tematic al Comisiei Europene dedicat politicii europene în domeniul pădurilor (EN):
http://ec.europa.eu/environment/forests/fpolicies.htm

Eficienţa energetică a clădirilor noi necesită mai multă finanţare
Deputaţii au adoptat la 22 aprilie, raportul redactat de Silvia-Adriana Ţicău (PSE, România)
privind eficientizarea energetică a clădirilor. Începând cu 31 decembrie 2018, toate clădirile trebuie
să producă aceeaşi energie pe care o consumă. Deputaţii europeni solicită prin raportul de
modificare a directivei privind eficienţa energetică a clădirilor asigurarea unei mai bune finanţări a
sectorului.
"Propunerea de modificare a directivei privind eficienţa energetică a clădirilor este una dintre
cele mai importante măsuri pe care Parlamentul le-a adoptat, atât pentru creşterea calităţii vieţii
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cetăţenilor europeni, cât şi pentru redresarea economică a Uniunii. Cetăţenii europeni aşteaptă
acţiuni şi soluţii concrete la problemele şi nevoile foarte concrete pe care aceştia le au", a decalrat în
cadrul dezbaterii parlamentare raportoarea PE, Silvia-Adriana Ţicău.
Clădirile reprezintă 40% din consumul total de energie în UE, reducerea consumului de energie
şi utilizarea energiei din surse regenerabile în sectorul clădirilor constituie o componentă importantă
a măsurilor necesare pentru reducerea dependenţei energetice a UE şi a emisiilor de gaze cu efect de
seră.
În acelaşi timp, "această directivă are un potenţial foarte mare pentru crearea de noi locuri de
muncă: aproximativ 500 000 de locuri de muncă ar putea fi create la nivel european, cu implicaţii
majore pe piaţa regională sau naţională a forţei de muncă", a mai adăugat Silvia-Adriana Ţicău.
Mijloace financiare pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice a clădirilor
În cadrul unei audieri publice, raportoarea PE pentru modificarea directivei privind
performanţa energetică a clădirilor a declarat că "finanţarea eficientizării energetice a clădirilor este
vitală. Crearea unui Fond European pentru Eficienţa Energetică şi Energii Regenerabile, care să asigure
mobilizarea de capital public şi privat pentru realizarea proiectelor din domeniu în perioada 20102020, va reprezenta un mare pas înainte. Cetăţenii europeni nu ar mai fi astfel obligaţi sa suporte
singuri toate costurile modernizării energetice a clădirilor."
Parlamentul solicită statelor membre să elaboreze, până la 30 iunie 2011, planuri naţionale în
care să se stabilească mijloacele financiare pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice a clădirilor, ca
de
exemplu
credite
cu
dobândă
redusă
sau
stimulente
fiscale.
În plus, Comisia Europeană ar trebui să propună până la 30 iunie 2010, instrumente financiare
suplimentare, precum:
Crearea, până în 2014, a unui Fond pentru Eficienţa Energetică, finanţat de bugetul comunitar,
Banca Europeană de Investiţii (BEI) şi statele membre, în vederea promovării investiţiilor publice şi
private în proiecte care să sporească eficienţa energetică a clădirilor;



"O majorare semnificativă" a sumei maxime ce poate fi alocată din Fondul European de
Dezvoltare Regională (FEDER) pentru sprijinirea eficientizării energetice;
Reduceri ale Taxei pe Valoare Adăugată (TVA) pentru bunuri şi servicii legate de eficienţa
energetică şi energii regenerabile.

Îmbunătăţirea performanţei energetice a clădirilor existente
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Performanţa energetică a clădirilor existente va trebui ameliorată atunci când se efectuează
lucrări majore de renovare, pentru a respecta cerinţe minime de performanţă energetică. Potrivit
deputaţilor europeni, definiţia "lucrărilor de renovare majoră" se referă la modernizarea a mai mult
de 25% din suprafaţa clădirii, iar costurile totale ale renovării reprezintă cel puţin 20% din valoarea
clădirii.
Standardele de performanţă energetică minimă vor fi stabilite de statele membre, însă Comisia
va elabora, până la 31 martie 2010, o metodologie comună pentru calcularea performanţei energetice
a clădirilor.
De asemenea, prin raport se cere ca toate clădirile construite după 2019 să consume în cantităţi
egale energie produsă local din surse regenerabile şi energie primară.
Certificat de performanţă energetică
Potenţialii cumpărători sau locatari ai unei clădiri sau ai părţilor acesteia ar trebui să primească,
prin intermediul certificatului de performanţă energetică, informaţii corecte despre performanţa
energetică a clădirii şi sfaturi practice pentru îmbunătăţirea acesteia. Proprietarii şi locatarii
clădirilor comerciale ar trebui să fie, de asemenea, obligaţi să facă schimb de informaţii privind
consumul real de energie, pentru a se garanta că aceştia dispun de toate datele necesare pentru a lua
decizii în cunoştinţă de cauză cu privire la îmbunătăţirile necesare. Certificatul ar trebui, de
asemenea, să furnizeze informaţii despre impactul real al încălzirii şi al răcirii asupra necesităţilor de
energie ale clădirii, asupra consumului acesteia de energie primară şi asupra emisiilor de dioxid de
carbon. Proprietarii de clădiri ar trebui să aibă oportunitatea de a solicita certificarea sau o
actualizare a certificatului în orice moment, nu numai în momentul închirierii, vânzării sau renovării
clădirilor.
O mai bună performanţă energetică a clădirilor în timpul verii
În ultimii ani s-a înregistrat o creştere a numărului de sisteme de climatizare în ţările Europei.
Aceasta creează probleme considerabile la orele de vârf energetic, determinând creşterea costului
electricităţii şi dezechilibrarea balanţei energetice în toate statele membre. Ar trebui acordată
prioritate strategiilor care duc la creşterea performanţelor termice ale clădirilor pe timp de vară. În
acest scop, ar trebui dezvoltate într-o mai mare măsură tehnicile de răcire pasivă, în primul rând cele
care îmbunătăţesc condiţiile climatice de interior şi microclimatul din preajma clădirilor.
Standarde minime de performanţă energetică şi pentru casele de vacanţă
Chiar dacă propunerea iniţială prevedea exceptarea caselor de vacanţă, deputaţii europeni
consideră că şi casele de vacanţă, folosite mai puţin de patru luni pe an, trebuie să respecte standarde
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minime de performanţă energetică.

Contoare inteligente
Clădirile noi şi cele renovate ar trebui să dispună de "contoare inteligente", care să indice exact
consumul real de energie şi timpul de utilizare, oferind astfel posibilitatea consumatorilor de a
beneficia de tarifele mai avantajoase din timpul nopţii. Mai multe informaţii:
Site tematic al Comisiei Europene dedicat eficienţei energetice
http://ec.europa.eu/energy/efficiency/index_en.htm

Tarife mai reduse pentru serviciile de roaming, începând cu 1 iulie
Începând cu această dată, tarifele pentru convorbiri, mesaje şi internet în roaming
vor fi reduse ca urmare a modificării legislaţiei UE privind roaming-ul în reţele
le publice de telefonie mobilă în interiorul UE. Raportul Parlamentului European a
fost elaborat de europarlamentara Adina-Ioana Vălean (ALDE, România).
Deputaţii europeni au susţinut cu o largă majoritate acordul de compromis la care s-a ajuns cu
reprezentanţii Consiliului referitor la extinderea regulamentului privind serviciile de roaming din 2007.

"Tarifele excesive ridică obstacole practice în calea liberei circulaţii şi în calea comunicării între
cetăţenii europeni. Eliminarea acestor obstacole reprezintă unul dintre obiectivele fundamentale ale
Uniunii Europene şi unul dintre obiectivele mele personale ca parlamentar european" a declarat
raportoarea PE, Adina-Ioana Vălean, în cadrul dezbaterii parlamentare din 21 aprilie 2009.
"Prezentul regulament este necesar pentru micul întreprinzător aflat în vizită de afaceri, care trebuie
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să comunice cu colaboratorii de acasă pentru a rezolva o problemă. Este important pentru jurnalistul
care trimite prin email o ştire direct de la locul evenimentului, este important pentru tânărul care
trimite un mesaj text iubitei sale, este important pentru lucrătorul din străinătate care doreşte să audă
la telefon vocea copiilor săi. Toţi aceşti cetăţeni europeni au plătit şi încă plătesc adesea de trei sau
patru ori mai multe pentru a folosi telefonul mobil doar pentru că se află la câţiva kilometri de
propria ţară, chiar în interiorul spaţiului comunitar.
Reducerea preţurilor pentru convorbirile telefonice în roaming
Compromisul la care s-a ajuns cu Consiliul nu reglementează tarifele preţurilor în roaming, care au
fost stabilite de UE, ci stabileşte plafoane sub nivelul cărora operatorii au posibilitatea de a concura,
oferind preţuri mai mici.
Regulamentul actual, care datează din 2007, stabileşte faptul că, începând cu 1 iulie 2009,
utilizatorii vor trebui să plătească cel mult 0,43 euro pe minut (fără TVA) pentru efectuarea unui
apel şi maximum 0,19 euro pe minut (fără TVA) pentru primirea unui apel.
Noua legislaţie prevede plafoane tarifare după cum urmează:



de la 1 iulie 2010: maximum 0,39 € pe minut (fără TVA) pentru efectuarea unui apel şi
maximum 0,15 € (fără TVA) pe minut pentru primirea unui apel;
de la 1 iulie 2011: maximum 0,35 € pe minut (fără TVA) pentru efectuarea unui apel şi
maximum 0,11 € (fără TVA) pe minut pentru primirea unui apel.

Potrivit textului de compromis, începând cu 1 iulie 2009, după primele 30 de secunde operatorii de
telefonie mobilă trebuie să factureze convorbirile telefonice la secundă.
Servicii mai avantajoase pentru roaming-ul de date
Referitor la transmiterea de mesaje (sms), începând cu 1 iulie 2009 preţul maxim al unui mesaj
urmează să fie 0,11€ (fără TVA).
Alte servicii de date în roaming, precum trimiterea de emailuri şi imagini sau navigarea pe internet
prin telefonul mobil sau calculatorul portabil, vor fi reglementate la nivel en gros. Aceasta
înseamnă că va exista un plafon superior al preţului pe care un operator le aplică operatorului gazdă
al clientului care utilizează serviciile de roaming, preţ calculat în funcţie de kilobyte:



de la 1 iulie 2009: maximum 1 € / megabyte (fără TVA);
de la 1 iulie 2010: maximum 0,80 € / megabyte (fără TVA);
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de la 1 iulie 2011: maximum 0,50 € / megabyte (fără TVA).

Pentru a preveni şocul unei facturi excesiv de mari, începând cu 1 martie 2010, clienţii serviciilor de
roaming vor putea să opteze, în mod gratuit, pentru o limită maximă a preţului facturii. Această
limită ar putea fi stabilită la nivelul de 50 € (fără TVA) sau volumul de date aferent. Potrivit
compromisului, începând cu 1 iulie 2010, această limită se va aplica tuturor clienţilor care nu s-au
exprimat pentru o altă opţiune.
Operatorii de telefonie mobilă vor fi obligaţi să avertizeze clienţii dacă aceştia au atins 80% din
limita impusă. Odată ce această limită a fost atinsă, se va trimite o nouă notificare în care se indică
procedura ce trebuie urmată dacă clientul doreşte să utilizeze în continuare serviciile pentru
roaming-ul de date. În cazul în care clientul nu răspunde, operatorul va putea sista serviciile de
roaming.
Referire la numărul de urgenţă 112
SMS-urile cu tarif de roaming ce se transmit odată ce consumatorul intră într-o reţea străină vor
conţine şi o referire la numărul unic de urgenţă 112.
Revizuirea în 2011
La iniţiativa deputaţilor europeni, Comisia Europeană va reevalua până cel mai târziu la mijlocul

anului 2011, printre altele, "gradul în care consumatorii au beneficiat datorită reducerilor de preţuri
la serviciile de roaming", precum şi situaţia concurenţială a operatorilor mai mici, independenţi sau
intraţi recenţi pe piaţă. În plus, i se solicită Comisiei Europene să evalueze şi alte metode în afară de
reglementarea de preţ, în vederea creării unei pieţe interne competitive pentru serviciile în roaming.
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