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Priorităţile Preşedinţiei olandeze a UE în domeniul schimbărilor  

climatice şi protecţiei mediului 

  
În perioada ianuarie – iunie 2016, Regatul Țărilor de Jos vor deține pentru a 12-a 
oară Preşedinţia rotativă a Consiliului UE. Președinția olandeză va continua 
activitatea asupra dosarelor legislative aflate în negociere şi va manifesta 
disponibilitate pentru deschiderea negocierilor pe alte dosare ce ar putea să fie 
adoptate de Comisia Europeană. Pentru o serie de dosare, acţiunile Președinției 
olandeze depind de adoptarea de către Comisia Europeană a unor iniţiative 
legislative/nelegislative, în special pentru biodiversitate şi substanţe chimice. 
Activitatea Președinției olandeze va fi orientată de cadrul stabilit de cele trei 
Preşedinţii ale Consiliului UE (trio), format din Regatul Țărilor de Jos, Slovacia, 
Malta. Viziunea globală a Președinției olandeze are în vedere o Uniune axată pe 
aspectele importante, care crează creştere inovatoare şi locuri de muncă şi care 
realizează o legătură strânsă cu cetăţenii. Una din cele patru priorități 
strategice, care vizează domeniul schimbări climatice, include politica 
energetică şi climatică orientată către viitor. 

 
A. În ceea ce priveşte schimbările climatice, sunt avute în vedere următoarele: 
1. Dimensiunea internaţională a schimbărilor climatice – după obţinerea 
acordului istoric la COP 21 Paris privind schimbările climatice, activitatea 
Președinției va fi concentrată pe evaluarea acestui rezultat, Președinția urmând 
să prezinte un document pentru orientarea dezbaterilor. Se are în vedere un 
schimb de opinii la Consiliul de Mediu din luna martie 2016 ce va constitui 
contribuţia la Consiliul European. 

2.  Dimensiunea internă a schimbărilor climatice 
Se vor continua dezbaterile asupra propunerii legislative de revizuire a Directivei 
ETS post-2020 şi se va organiza o dezbatere de orientare la Consiliul de Mediu din 
luna iunie 2016. Nu este încă sigur dacă Președinția olandeză va putea aborda 
decizia non-ETS, aceasta urmând să fie adoptată în luna iunie 2016 (posibil). 

 
B. În ceea ce priveşte protecţia mediului, sunt avute în vedere următoarele: 
a1.  Pachetul privind economia circulară, inclusiv revizuirea legislaţiei în 
domeniul deşeurilor – vor fi demarate negocierile asupra acestui pachet foarte 
complex. Având în vedere că acest pachet are o abordare cuprinzătoare, care se 
axează pe întregul ciclu de viaţă al produsului, şi nu doar pe ultima etapă de 
viaţă în care acesta devine deşeu, Președinția olandeză intenţionează să implice 
în dezbateri şi formatul Consiliul Competitivitate, în special pentru discutarea 
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planului de acţiune care însoţeşte comunicarea Comisiei privind economia 
circulară. Președinția olandeză şi-a propus să organizeze o dezbatere de 
orientare la Consiliul de Mediu din 4 martie 2016 şi să adopte concluzii la 
Consiliul de Mediu din 20 iunie 2016 cu privire la planul de acţiune.   

2. Directiva privind reducerile naţionale de emisii (NEC) - Președinția olandeză 
are în vedere finalizarea negocierilor cu Parlamentul European- PE pe acest 
dosar foarte sensibil, cu impact economic semnificativ. Textul acordului parţial 
ce urmează să se obţină la Consiliul de Mediu din 16 decembrie a.c. va fi utilizat 
ca mandat pentru prima reuniune de trialog cu PE. În luna ianuarie 2016 vor fi 
organizate două reuniuni ale grupului de lucru în data de 12, respectiv 21 
ianuarie, pentru pregătirea formatului standard de negociere cu PE.  

3. Modificarea Regulamentului nr. 715/2007 şi a Regulamentului nr. 595/2009 cu 
privire la reducerea emisiilor poluante provenite de la vehiculele rutiere 
(EURO5/6) – după refuzul PE de a continua discuţiile înainte de a avea rezultatul 
demersurilor sale pentru respingerea propunerii de regulament privind emisiile în 
condiţii reale de trafic (pachetul RDE II), Președinția olandeză va încerca să 
ajungă la un acord. Va demara negocierile în baza soluţiei de compromis a 
Președinției luxemburgheze.  

4. Substanţe chimice – se aşteaptă adoptarea de către Comisie a unor propuneri 
legislative privind reformarea Regulamentului privind poluanţii organici 
persistenţi (POPs) la începutul anului 2016, pachetul de măsuri pentru ratificarea 
Convenţiei de la Minamata privind mercurul (martie 2016) şi revizuirea 
domeniului de aplicare a Directivei RoHS (iunie 2016). În funcţie de adoptarea 
acestor propuneri la nivelul Comisiei, Președinția olandeză şi-a propus să 
demareze negocierile pe aceste dosare.   

6. Biodiversitatea va constitui una din priorităţile Președinției olandeze. După 
adoptarea de către Comisie, prevăzută pentru data de 3 martie 2016, a  
Comunicării sale privind combaterea traficului ilegal cu specii de floră şi faună 
sălbatice, Președinția olandeză va organiza un schimb de opinii sau va pregăti un 
set de concluzii pentru Consiliul de Mediu din 20 iunie 2016 (se va decide 
ulterior). De asemenea, se aşteaptă cu interes prezentarea de către Comisie, la 
Consiliul de Mediu din iunie, a rezultatelor evaluării REFIT privind Directivele 
Habitate şi Păsări. 

7. Silvicultura - Comisia Europeană va prezenta rezultatele evaluării 
Regulamentului Lemn – EUTR și a Planului de acțiune FLEGT. Evaluarea EUTR va 
fi însoțită de un raport către Consiliu și PE, pe care Comisia Europeană este 
obligată să îl prezinte până la sfârșitul anului. În funcție de aceste documente, 
Președinția olandeză își propune să abordeze într-un mod eficient și coerent 
problema comerțului cu lemn recoltat ilegal, protecția zonelor forestiere și 
consolidarea eforturilor de stopare a defrișărilor.  

 
Reuniunile Consiliului de Mediu se vor organiza în data de 4 martie, respectiv 20 
iunie 2016, iar Consiliul informal al miniștrilor de mediu va avea loc în perioada 
14 – 15 aprilie 2016, la Amsterdam, în paralel cu Consiliul Transport şi va avea ca 
temă principală soluţii inteligente şi verzi pentru mobilitate. Agenda Consiliului 



informal va conţine o sesiune privind schimbările climatice cu accent pe follow-
up COP 21, precum şi o sesiune privind tranziţia la un transport cu emisii reduse 
de dioxid de carbon. Sesiunea comună cu miniştrii transporturilor se va axa pe 
soluţii inteligente şi ecologice pentru transport.  
 
 
Pentru sesiunile fomale ale Consiliului se prevăd următoarele subiecte: 

 Consiliul de Mediu din 4 martie 2016  –  dezbatere de orientare asupra 
pachetului de măsuri privind economia circulară; schimb de opinii privind 
follow-up la COP 21 de la Paris privind schimbările climatice, schimb de opinii 
privind Semestrul European şi Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă; 
informarea Comisiei privind pachetul de ratificare a Convenţiei de la 
Minamata. În cazul în care negocierile cu PE asupra Directivei privind 
reducerile naţionale de emisii eşuează, este posibilă includerea pe agenda 
Consiliului UE a acordului politic pe dosar. 

 Consiliul de Mediu din 20 iunie 2016 – dezbatere de orientare privind 
revizuirea Directivei ETS post-2020; adoptarea concluziilor Consiliului asupra 
planului de acţiune din pachetul de măsuri privind economia circulară; schimb 
de opinii asupra iniţiativei “Make it work”; schimb de opinii sau posibila 
adoptare a unui set de concluzii privind acţiunea împotriva traficului cu specii 
de floră şi faună sălbatice (wildelife trafficking). Aspectele diverse ar putea 
include următoarele: informarea Comisiei privind decizia referitoare la 
partajarea eforturilor statelor membre pentru reducerea emisiilor în 
sectoarele din afara schemei ETS (Decizia non-ETS), informarea Comisiei 
privind raportul REFIT asupra Directivelor Habitate şi Păsări, raportul de 
progrese asupra pachetului de măsuri privind economia circulară, informarea 
Președinției Slovace asupra programului său de lucru. 

 

Președinția olandeză va organiza de asemenea reuniuni privind aspectele 
internaţionale de mediu (în principal: global, biodiversitate, schimbări climatice) 
pentru pregătirea participării UE la reuniunile internaţionale.  

 


