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Priorităţile PRES portugheze în domeniul schimbărilor climatice şi protecţiei 

mediului (ianuarie-iunie 2021) 

 

 

 

Programul de lucru al viitoarei PRES PT va fi marcat, în principal, de 
avansarea/finalizarea negocierilor pentru unele inițiative legislative și non-legislative 
care derivă din Pactul Ecologic European (PEE). Modul de lucru va fi în continuare 
orientat de contextul general al pandemiei de Covid-19 (organizarea reuniunilor de 
lucru în sistem videoconferință). 

PRES PT își va concentra activitatea pe cinci axe prioritare: (i) schimbări climatice; (ii)  
economie circulară; (iii) poluare zero, cu accent  pe substanțele chimice; (iv) 
biodiversitate și (v) aspecte orizontale.   

PRES PT și-a propus un calendar de lucru ambițios care vizează: (i) finalizarea 
negocierilor cu PE asupra legii climatice; (ii) adoptarea poziției CONS pe anumite 
dosare legislative, sub forma abordării generale, acolo unde este posibil (al 8-lea 
Program de Acțiune pentru Mediu/8 PAM, Regulamentul privind bateriile și 
actualizarea concentrațiilor valorilor limită pentru poluanții organici persistenți din 
deșeuri); (iii) avansarea, în situația în care este posibil, a discuțiilor pe MRV maritim; 
(iv) adoptarea unor seturi de Concluzii ale Consiliului (Strategia privind substanțele 
chimice și Strategia UE privind adaptarea); (iv) organizarea unor dezbateri 
politice/schimburi de opinii (Regulamentul privind bateriile; înverzirea Semestrului 
European; Strategia UE privind adaptarea și Planul de acțiune privind poluarea zero 
în aer, apă și sol). 

Reuniunile CONS Mediu se vor organiza la 18 martie 2021, respectiv 21 iunie 2021. 
Pentru reuniunea informală a miniştrilor mediului (Evora, 23 aprilie 2021) se are în 
vedere organizarea unor discuții pe tema adaptării la efectele schimbărilor climatice, 
în special din perspectiva managementului apelor, biodiversității și gestionării durabile 
a pădurilor. Reuniunea informală va fi organizată back-to-back cu cea a miniștrilor 
energiei. 

  
 

 

Pe larg 

La 1 ianuarie 2021, PT va prelua, pentru a patra oară, Președinția rotativă a Consiliului 
Uniunii Europene.  

 

PRES PT își va concentra activitatea pe cinci axe prioritare: schimbări climatice; 
economie circulară; poluare zero, cu accent  pe substanțele chimice; biodiversitate și 
aspecte orizontale. 
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A. Priorități schimbări climatice 

Dosare legislative 

PRES PT și-a propus să finalizeze negocierile cu PE pentru legea climatică. A apreciat 
că pentru cel de-al doilea trialog nu va fi necesar un mandat diferit față de abordarea 
generală care se dorește a fi obținută la CONS Mediu din 17 decembrie a.c.. Intenția 
PRES PT este ca pentru al treilea trialog din ianuarie 2021 (la o dată care va fi confirmată 
ulterior) să prezinte un mandat revizuit.   

Pentru Regulamentul privind monitorizarea, raportarea și verificarea emisiilor de gaze cu 
efect de seră din transportul maritim (MRV maritim), PRES PT a inițiat unele discuții 
informale cu PE pentru a clarifica poziția acestuia cu privire la amendamentele care 
vizează modificarea EU-ETS. În contextul în care COM are în vedere includerea emisiilor 
din transportul maritim sub EU-ETS (propunerea legislativă din iunie 2021), este de dorit 
ca modificarea Regulamentului MRV maritim să se limiteze doar la alinierea cu regulile 
internaționale agreate la nivelul Organizației Maritime Internaționale. PRES PT are în 
vedere demararea negocierilor cu PE în vederea finalizării acestui dosar, doar dacă PE 
renunță la amendamentele respective. În caz contrar, PRES PT va aștepta prezentarea 
pachetului ”Fit for 55” (iunie 2021), situație în care amendamentele PE vor deveni 
redundante. 

Referitor la pachetul ”Fit for 55”, PRES PT a menționat că acesta va fi prezentat spre 
sfârșitul lunii iunie 2021. Pe mandatul său, are în vedere cel mult o prezentare la nivelul 
grupului de lucru Mediu, iar la nivel ministerial includerea pe agenda reuniunii CONS 
Mediu din 21 iunie 2021, la punctul Diverse (AOB). 

Notă: pachetul ”Fit for 55” se referă la revizuirea cadrului legislativ actual energie-schimbări climatice 
pentru adaptarea la noul obiectiv UE 2030 (ex. Directiva EU-ETS, ESR, LULUCF, energii din surse 
regenerabile și eficiența energetică). 

Dosare nelegislative: COM va prezenta, în primul trimestru 2021, Strategia UE privind 
adaptarea. Adaptarea este una dintre prioritățile PRES PT în domeniul schimbărilor 
climatice, în special din perspectiva managementului apelor (surse de apă limitate, 
secetă), a biodiversității și a gestionării durabile a pădurilor. În funcție de momentul 
prezentării documentului de către COM, PRES PT va demara discuțiile la nivelul CONS. 
Intenția PRES PT este de a adopta un set de Concluzii la CONS Mediu din 21 iunie 
2021. De asemenea, adaptarea figurează pe agenda reuniunii informale a miniștrilor 
mediului din 23 aprilie 2021. 

PRES PT are în vedere promovarea Pactului european pentru climă în cadrul reuniunilor 
organizate, precum și a evenimentelor conexe acestora. Acesta va fi prezentat și la 
nivelul Grupului de lucru Mediu. De asemenea, tot la nivelul Grupului de lucru Mediu, va 
fi prezentată și Strategia UE de reducere a emisiilor de metan, însă dosarul va fi 
gestionat de Grupul de lucru Energie. 

 

B. Priorități protecția mediului 

Economia circulară - dosare legislative 

(i) Regulamentul privind bateriile - PRES PT are în vedere avansarea negocierilor pe 
acest dosar atât de complex. În acest sens, primele reuniuni la nivel Grup de lucru Mediu 
(videoconferință) vor fi organizate în 7-8 ianuarie 2021. Intenția PRES PT este 
organizarea unui schimb de opinii la CONS Mediu din 18 martie 2021, însă nu exclude 
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posibilitatea obținerii acordului, sub forma abordării generale, la CONS Mediu din iunie 
2021. În situația în care acest lucru nu este posibil, se are în vedere prezentarea unui 
raport de progrese. 

(ii) Revizuirea Regulamentului UE privind transferul deșeurilor - se așteaptă ca 
propunerea COM să fie publicată în al doilea trimestru al anului 2021. Intenția PRES PT 
este de a demara discuțiile la nivelul Grupului de lucru Mediu. 

(iii) Propunere legislativă privind justificarea mențiunii de „ecologic” (green claims) - se 
așteaptă ca propunerea COM să fie publicată în al doilea trimestru 2021. Intenția PRES 
PT este de a demara discuțiile la nivelul Grupului de lucru Mediu. 

Cele trei dosare legislative derivă din noul plan de acțiune pentru economia circulară, 
prezentat de COM în martie 2020. 

 

Poluare zero, cu accent  pe substanțele chimice 

Dosar legislativ: actualizarea concentrațiilor valorilor limită pentru poluanții organici 
persistenți din deșeuri (modificarea Anexelor IV și V ale Regulamentului POPs) - COM 
va prezenta propunerea în al doilea trimestru al anului 2021. În funcție de momentul 
prezentării, PRES PT ar putea demara discuțiile în vederea adoptării poziției CONS pe 
acest dosar. PRES PT nu exclude opțiunea adoptării mandatului de negociere cu PE la 
nivel de COREPER I, având în vedere caracterul tehnic al propunerii. 

Dosare nelegislative: 

(i) Planul de acțiune privind poluarea zero în apă, aer și sol - propunerea COM este 
planificată pentru al doilea trimestru al anului 2021. În funcție de momentul prezentării, 
PRES PT are în vederea organizarea unui schimb de opinii la CONS Mediu din 21 iunie 
2021 sau prezentarea acestuia la punctul Diverse (AOB). 

(ii) Strategia privind substanțele chimice - PRES PT are în vedere adoptarea unui set de 
Concluzii. În prezent, nu există o decizie privind momentul adoptării acestora (CONS 
Mediu din 18 martie 2021 sau CONS Mediu din 21 iunie 2021). 

 

Biodiversitate 

PRES PT va demara discuțiile (în al doilea trimestru al anului 2021) pentru un set de 
Concluzii ale CONS, în perspectiva pregătirii celei de-a 15-a reuniuni a Conferinței 
părților (COP 15) la Convenția privind diversitatea biologică (CBD). Având în vedere că 
cea de-a treia reuniune a Grupului de lucru pentru cadrul global privind biodiversitatea 
post-2020 (OEWG-3) este planificată să aibă loc în luna iunie 2021, cel mai probabil 
setul de Concluzii ale CONS va fi adoptat pe durata mandatului PRES SI. 

Raportul special nr. 26/2020, intitulat „Mediul marin: protecția oferită de UE este extinsă, 
dar lipsită de profunzime” va fi prezentat în Grupul de lucru Mediu 

Aspecte orizontale 

(i) Decizia privind 8 PAM - PRES DE a demarat discuțiile la nivelul Grupului de lucru 
Mediu. PRES PT urmează să prezinte un prim text compromis, pe baza discuțiilor 
anterioare și a comentariilor transmise de SM. Acesta va fi discutat în cadrul reuniunii 
Grupului de lucru Mediu din 14-15 ianuarie 2021. Intenția PRES PT este de a obține 
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acordul, sub forma abordării generale, la CONS Mediu din 18 martie 2021, precum și 
demararea negocierilor cu PE. 

(ii) Revizuirea Regulamentului Aarhus - acordul, sub forma abordării generale, pe 
care PRES DE l-a adoptat la CONS Mediu din 17 decembrie 2020, va reprezenta 
mandatul de negociere cu PE. Definitivarea poziției PE este planificată  pentru luna mai 
2021. Se așteaptă opinia scrisă a Serviciul Juridic al CONS, precum și opinia Comitetului 
de conformare al Convenției Aarhus care vor sprijini adițional procesul. Acest dosar ar 
trebui finalizat înainte de reuniunea Părților la Convenție din luna octombrie 2021. 

(iii) Regulamentul LIFE - PRES PT va continua negocierile pe acest dosar în vederea 
finalizării. 

(iv) Semestrul European 2021 - intenția PRES PT este de a organiza, în cadrul CONS 
Mediu din 18 martie 2021, discuția tradițională privind înverzirea Semestrului European, 
acordând o atenție deosebită rolului planurilor naționale de redresare și reziliență pentru 
o tranziție verde și îndeplinirea obiectivelor de mediu. 

 

D. Reuniunile CONS Mediu se vor organiza în data de 18 martie 2021 (Bruxelles), 
respectiv 21 iunie 2021 (Luxemburg). 

Pentru sesiunea din 18 martie 2021 se are în vedere: 

- obținerea acordului, sub forma abordării generale, asupra Deciziei 8 PAM;    
- organizarea unor schimburi de opinii referitoare la Regulamentul privind bateriile, 
înverzirea Semestrului European și Strategia UE privind adaptarea; 
- (posibil) adoptarea concluziilor CONS pe tema Strategiei privind substanțele 
chimice. 

Pentru reuniunea din 21 iunie 2021 se are în vedere: 

- obținerea acordului, sub forma abordării generale/raport de progrese, pentru 
Regulamentul privind bateriile; 
- adoptarea Concluziilor CONS pe tema Strategiei UE privind adaptarea; 
- (posibil) adoptarea Concluziilor CONS pe tema Strategiei privind substanțele 
chimice (dacă nu au fost adoptate la CONS Mediu din 18 martie 2021); 
- (posibil) schimb de opinii referitor la Planul de acțiune privind poluarea zero în 
apă, aer și sol. 

Reuniunea informală a miniştrilor de mediu (Evora, 23 aprilie 2021) – tema principală va 
fi  adaptarea la efectele schimbărilor climatice, în special din perspectiva 
managementului apelor, biodiversității și gestionarii durabile a pădurilor. În plus, 
reuniunea va fi organizată back-to-back cu reuniunea informală a miniștrilor energiei. 

 

E. Alte reuniuni 

PRES PT intenționează să organizeze reuniuni la nivel de directori generali/directori din 
SM: iunie 2021 (conservarea naturii; ape și oceane); tbc (mediu). De asemenea, vor fi 
organizate evenimente pe tema schimbărilor climatice: grup de lucru informal/atelier de 
lucru (ianuarie 2021) și o conferință de nivel înalt (martie 2021). 
 


