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Prioritățile Comisiei Europene și Parlamentului European în domeniul 
schimbărilor climatice și protecţiei mediului pe perioada Președinției 

estoniene 

  
În perioada mandatului Președinției estoniene (iulie – decembrie 2017), Comisia 
Europeană - COM va sprijini Președinția estoniană pentru a progresa și finaliza 
negocierile pe dosarele legislative privind domeniul schimbărilor climatice.  
 
Pentru Directiva privind sistemul de comercializare a emisiilor de gaze cu efect 
de seră (EU-ETS), negocierile cu Parlamentul European sunt în curs și se așteaptă 
finalizarea acestora în a doua jumătate a mandatului PRES EE.  

COM va susține obținerea acordurilor, sub forma abordării generale, la Consiliul 
de Mediu din 13 octombrie 2017, asupra Regulamentului referitor la țintele 
obligatorii de reducere a emisiilor în sectoarele non-ETS – transporturi, 
agricultură, deșeuri, eficiență energetică a clădirilor pentru statele membre în 
perspectiva anului 2030 (ESR) și Regulamentului privind integrarea sectorului 
LULUCF1 în cadrul 2030; 

COM a asigurat PRES EE de tot sprijinul său în vederea adoptării 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) până la finalul anului. 

Referitor la Guvernanța Uniunii Energiei, COM a susținut continuarea discutării 
separate a aspectelor de climă și energie. 

Pentru Acordul de asociere a schemei EU-ETS cu schema de comercializare a 
Elveției COM pregătește două decizii ale CONS pentru încheierea, respectiv 
semnarea acordului, care vor fi transmise CONS în luna august a.c. Astfel, se 
permite adoptarea deciziei de semnare până la cea de-a 23-a Conferință a 
Părților la Convenția UN privind schimbările climatice (COP 23, 6-17 noiembrie 
2017, Bonn, Germania). 

În contextul internațional actual (exemplu – anunțul administrației SUA de a se 
retrage din Acordul de la Paris), COM pregătește două decizii ale Consiliului UE 
pentru încheierea, respectiv semnarea acordului, care vor fi transmise Consiliului 
UE în luna august a.c. Astfel, se permite adoptarea deciziei de semnare până la 
COP23 din noiembrie a.c. 

Pentru decarbonizarea transportului, COM va prezenta noi propuneri legislative 
privind standardele de emisii de CO2 pentru autoturisme și autoutilitare post-

                                                      
1 LULUCF – utilizarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultură  
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2020 în luna noiembrie a.c. (a doua parte a pachetului mobilitate). De 
asemenea, vor continua discuțiile pe tema raportării emisiilor de CO2 de la 
vehicule grele (propunerea de Regulament pentru monitorizarea și raportarea 
emisiilor de CO2 provenite de la mașinile grele, inclusiv a studiului de impact). 

Vor continua discuțiile pe tema autorizării deschiderii negocierilor pentru acord 
între UE și Institutul mondial pentru creștere verde (GGGI). COM a transmis deja 
statelor membre propunerea de decizie pentru autorizarea Comisiei să deschidă 
și să poarte negocieri privind statutul  Uniunii de membru al Institutului Mondial 
pentru Creștere Verde (GGGI). 
 
 
În ceea ce privește protecția mediului, sunt avute în vedere următoarele 
propuneri:  

- COM va sprijini Președinția EE pentru finalizarea negocierilor  privind 

Pachetul legislativ în domeniul deșeurilor (ca parte a pachetului de măsuri 
privind tranziția la economia circulară – modificarea a patru directive).  

- COM urmează să prezinte o serie de inițiative legislative/nelegislative cum 
ar fi: propunerea legislativă de reformare a Regulamentului 850/2004/CE 
privind poluanții organici și persistenți;  

- strategia europeană privind materialele plastice și  

- comunicarea care va prezenta o analiză și opțiunile de politică privind 
interfața între legislația privind substanțele chimice, produsele și 
deșeurile (măsuri incluse în planul de acțiune privind economia circulară). 

- elaborarea unui cadru de monitorizare pentru economia circulară și pentru 
asigurarea conformării de mediu 

În linie cu principiul unei bune reglementări, COM va continua să realizeze 
evaluări pentru o serie de propuneri legislative existente în sectorul mediu. Sunt 
considerate o serie de inițiative: 

- evaluarea la jumătate de termen a programului LIFE (Regulamentul 
1293/2013/UE) 

- evaluarea REFIT a Regulamentului privind registrul de poluanți emiși și 
transferați(E-PRTR) 

- raport privind operaționalizarea regulamentului REACH, inclusiv evaluarea 
REFIT 

- evaluare REFIT a Directivei 1999/22/CE privind grădinile zoologice. 

Din perspectiva acordurilor internaționale de mediu și a reuniunilor ce vor avea 
loc în perioada următoare, COM urmează să prezinte propunerea de Decizie a 
CONS pentru stabilirea poziției UE la următoarele reuniuni al Comisiei 
Internaționale privind vânătoarea de balene (IWC) și propunerea de Decizie a 
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, față de propunerile de modificare ale 
Părților cu privire la Anexe. 



  

 
Programul Parlamentului European 
 
Prioritățile Comisiei ENVI din cadrul Parlamentului European sunt corelate cu 
prioritățile PRES EE pentru dosare privind schimbările climatice: 

- propunerea privind revizuirea Directivei EU-ETS pentru perioada post-2020 
- propunerile de regulamente non-ETS: ESR și LULUCF 
- ETS aviație (cu un calendar de adoptare similar LULUCF) 
- Regulamentul privind guvernanța (aspectele de energie și schimbări 

climatice sunt tratate în proporție egală în cadrul comisiilor ENVI si ITRE 
din PE) 

- COP23 de la Bonn (în luna septembrie urmează să se adopte o rezoluție pe 
tema COP23) 

- propunerea de Regulament privind monitorizarea și raportarea emisiilor de 
CO2 și a consumului de combustibil de la vehicule grele noi (nu există un 
calendar dar se dorește ca negocierile să înceapă pe perioada PRES BG) 

 
și pentru dosare privind mediul: 

- modificarea legislației din domeniul deșeurilor(mai sunt programate două 
trialoguri, unul în septembrie și unul în octombrie pentru a se atinge un 
acord cu CONS) 

- Regulamentul Euro 5/6 (PRES EE nu s-a angajat pentru reluarea 
negocierilor cu PE). 

 
 
 
 


