Direcţia Afaceri Europene şi Relaţii Internaţionale

Prioritățile Președinției estoniene a UE în domeniul protecţiei mediului şi
schimbărilor climatice
În perioada iulie – decembrie 2017, Republica Estonia - EE va prelua pentru prima
data Președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene - CONS. EE deschide noul
trio de Președinții ale CONS format din Estonia, Bulgaria și Austria și activitatea
Președinției va fi orientată de cadrul stabilit de aceste Președinții.
Președinția estoniană (PRES EE) va continua activitatea asupra dosarelor
legislative aflate în negociere (o serie de dosare legislative importante se află
deja în negocieri cu Parlamentul European iar obiectivele politice
interinstituționale subscriu finalizării negocierilor până la finalul anului 2017, de
exemplu pachetul climă și pachetul deșeuri). De asemenea, va manifesta
disponibilitate pentru deschiderea negocierilor pe alte dosare ce ar putea să fie
adoptate de Comisia Europeană. Prioritățile globale sunt: 1) o economie
europeană deschisă și inovatoare; 2) o Europă sigură și în siguranță; 3) Europa
digitală și libera circulație a datelor; 4) o Europă durabilă și inclusivă.
A. În ceea ce privește protecția mediului, sunt avute în vedere următoarele:
1. obținerea unui acord privind Pachetul legislativ în domeniul deșeurilor (ca
parte a pachetului de măsuri privind tranziția la economia circulară –
modificarea a patru directive). Negocierile în reuniunile de trialog au fost
demarate de Președinția malteză, dar complexitatea tehnică a dosarului
necesită clarificarea pozițiilor de negociere la reuniuni tehnice
interinstituționale. În luna iulie a.c. se vor derula o serie de astfel de
reuniuni tehnice. În plus, pentru clarificarea pozițiilor statelor membre nu
este exclusă organizarea de către PRES EE a unor reuniuni bilaterale cu
statele membre.
2. obținerea unui acord privind propunerea de Decizie referitoare la
modificarea unor directive în ceea ce privește regulile procedurale în
domeniul raportării de mediu;
3. adoptarea de concluzii ale CONS privind participarea UE la cea de a treia
sesiune a Adunării ONU de Mediu (UNEA 3), 4-6 decembrie 2017, Nairobi,
Kenya;
4. adoptarea concluziilor CONS privind eco-inovarea. Eco-inovarea
(prioritatea orizonatală a trio) va fi inclusă pe agenda CONS informal de
mediu din 13-14 iulie, iar rezultatele dezbaterilor ministeriale vor
constitui baza pentru elaborarea acestui set de concluzii. În luna
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octombrie a.c., denumită de PRES EE ”luna inovării”, se vor organiza la
Tallinn o serie de evenimente pe această temă ;
5. adoptarea Deciziei CONS cu privire la poziția UE de negociere pentru
participarea la cea de-a 12-a Conferință a Părților la Convenția privind
speciile migratoare (COP 12 CMS), 23-28 octombrie 2017, Manila, Filipine;
6. adoptarea Deciziei CONS cu privire la poziția UE față de concluziile
raportului Comitetului de conformare ce va prezentată la cea de-a 6-a
reuniune a Părților la Convenția Aarhus, Budva, Muntenegru, 11-14
septembrie 2017.
Este posibil ca PRES EE să redeschidă negocierile asupra Regulamentului Euro
5/6. De asemenea, PRES EE ar putea demara negocierile pe alte dosare care
urmează să fie prezentate de COM în această perioadă, de exemplu propunerea
de reformare a Regulamentului privind poluanții organici persistenți (POPs). Este
posibil să fie prezentate raportul COM privind evaluarea REACH, evaluarea COM
la jumătate de termen a programului LIFE, raportul REFIT al COM privind EMAS și
eticheta ecologică, raportul Curții Europene de Audit privind alimentarea cu apă.
B. În ceea ce priveşte schimbările climatice, PRES EE intenționează să obțină
progrese semnificative pe toate dosarele de climă aflate în negociere
-

se vor continua negocierile cu PE în perspectiva obținerii unui acord asupra
Directivei privind sistemul de comercializare a emisiilor (ETS).

-

obținerea acordului asupra celor două regulamente care reglementează
emisiile de gaze cu efect de seră din sectoarele aflate în afara schemei EUETS (sectoare non-ETS): propunerea de Regulament referitoare la țintele
obligatorii de reducere a emisiilor în sectoarele non-ETS pentru SM în
perspectiva anului 2030 (ESR) și propunerea de Regulament privind integrarea
sectorului LULUCF1 în cadrul 2030;

-

obținerea unui acord asupra Regulamentului care modifică Directiva
2003/87/UE în vederea menținerii actualei limitări a domeniului de aplicare
pentru activitățile din domeniul aviației și în vederea pregătirii punerii în
aplicare, începând cu anul 2021, a unei măsuri globale bazată pe piață (ETS
aviație);

-

adoptarea de concluzii ale CONS privind participarea UE la cea de-a 23-a
Conferință a Părților la Convenția UN privind schimbările climatice (COP 23,
6-17 noiembrie 2017, Bonn, Germania).

PRES EE va demara discutarea în detaliu a propunerii de Regulament pentru
monitorizarea și raportarea emisiilor de CO2 provenite de la mașinile grele
(inclusiv a studiului de impact) și va prezenta și demara discuțiile pe marginea
propunerilor de Regulament privind reducerea emisiilor de CO2 de la
1

LULUCF – utilizarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultură

autoturisme, respectiv autoutilitare după adoptarea acestora de către COM
(preconizată în al doilea trimestru 2017, posibil în luna noiembrie a.c.). De
asemenea, PRES EE va demara negocierile asupra propunerii de Decizie pentru
asocierea schemei elvețiene ETS cu schema UE-ETS, precum și asupra propunerii
de Decizie privind autorizarea deschiderii negocierilor pentru un acord între UE și
Global Green Growth Institute (GGGI).
Referitor la Guvernanța Uniunii Energiei, PRES EE va continua negocierile în
formatul cunoscut, dar va întări coordonarea între Grupul Energie și Grupul
Mediu prin participarea la Grupul Energie a unui coordonator de la secția mediu.
Aspectele legate de climă vor fi discutate la reuniunile din 6 și 25 iulie a.c.,
respectiv 12 septembrie a.c., urmând să se prezinte un nou text de compromis la
sfârșitul lunii septembrie a.c..
Reuniunile formale ale CONS Mediu se vor organiza în data de 13 octombrie, la
Luxemburg, respectiv 19 decembrie 2017, la Bruxelles.
 Pentru sesiunea din 13 octombrie 2017 se are în vedere obținerea
acordului asupra dosarelor non-ETS (ESR și LULUCF), adoptarea concluziilor
CONS privind poziția UE de negociere la cea de-a 23-a Conferință a Părților
la Convenția UNFCCC privind schimbările climatice (COP 23, 6-17
noiembrie 2017, Bonn, Germania), adoptarea concluziilor CONS privind
participarea UE la UNEA 3 (4-6 decembrie 2017, Nairobi, Kenya). Vor fi
prezentate rapoarte cu privire la evenimentele internaționale derulate –
COP 1 la Convenția de la Minamata privind mercurul, MOP 6 la Convenția
Aarhus privind accesul publicului la informații în domeniul mediului și
Registrul de poluanți emiși și transferați (PRTR).
 Pentru sesiunea din 19 decembrie 2017 se are în vedere adoptarea
concluziilor CONS privind eco-inovarea și informarea cu privire la
progresele realizate în negocierea dosarelor ETS și non-ETS. Vor fi
prezentate rapoarte cu privire la evenimentele internaționale derulate –
COP 23 Bonn, COP 12 CMS, UNEA 3.
Consiliul informal al miniștrilor de mediu va avea loc în perioada 13 – 14 iulie
2017, la Tallinn. Prima zi va avea ca temă eco-inovarea iar lucrările vor fi
organizate pe trei paneluri. Rezultatele dezbaterilor vor fi utilizate la pregătirea
concluziilor CONS privind eco-inovarea. A doua zi va fi dedicată dimensiunii
internaționale a schimbărilor climatice în perspectiva pregătirii COP23. Dejunul
de lucru va fi dedicat discutării Cărții Albe privind viitorul Europei din
perspectiva schimbărilor climatice.

