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Priorităţile Preşedinţiei malteze a UE în domeniul schimbărilor  

climatice şi protecţiei mediului 

  
În perioada ianuarie – iunie 2017, Republica Malta va deține Preşedinţia rotativă 
a Consiliului UE. Activitatea Președinției va fi orientată de cadrul stabilit de cele 
3 Președinții ale CONS, format din Țările de Jos, Slovacia și Malta. Președinția 
malteză (PRES MT) 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.  
 
A. În ceea ce priveşte protecţia mediului, sunt avute în vedere următoarele: 
1.  Pachetul legislativ în domeniul deșeurilor (ca parte a pachetului de măsuri 
privind tranziția la economia circulară)  

2. Adoptarea deciziilor UE pentru ratificarea Convenției de la Minamata privind 
mercurul și a Protocolului de la Gothenburg la Convenția privind poluarea 
transfrontieră a aerului la lungă distanță (CLRTAP) 

3. Adoptarea de concluzii privind Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă și 
implicațiile asupra politicilor UE (posibil în format Consiliu Afaceri Generale) 

4. Evaluarea Fitness Check a Directivelor Habitate și Păsări și revizuirea 
legislației de mediu (EIR) 

5. Silvicultură  

Având în vedere recentele evoluții la nivelul PE și dezbaterile din Comisia EMIS, 
PRES MT nu exclude redeschiderea Regulamentului Euro 5/6, blocat de PE încă de 
la finalul anului 2015. În măsura în care Comisia Europeană va adopta în primul 
trimestru al anului 2017 propunerile privind revizuirea domeniului de aplicare a 
Directivei privind restricționarea substanțelor periculoase în echipamentele 
electrice și electronice (Directiva RoHS) și propunerea de reformare a 
Regulamentului privind poluanții organici persistenți (POPs), PRES MT va lansa 
negocierile la nivelul CONS. 
De asemenea, vor fi prezentate rezultatele analizelor REFIT pentru directivele 
privind compușii organici volatili, zgomot, regulamentele privind ecoetichetarea, 
EMAS și E-PRTR. 
Vor fi pregătite mandatele pentru participarea UE și SM la o serie de evenimente 
internaționale în domeniul substanțelor chimice (SAICM, triplu COP Convenții 
Basel, Rotterdam și Stockholm), biodiversitate (IPBES), Convențiile Aarhus, Espoo 
și CLRTAP, UNECE. 
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B. În ceea ce priveşte schimbările climatice, sunt avute în vedere următoarele: 
1. Dimensiunea internă a schimbărilor climatice vizează continuarea negocierilor 
asupra Regulamentului ESR și a Deciziei LULUCF, în perspectiva obținerii unui 
acord parțial (abordare generală) la Consiliul de Mediu din 19 iunie 2017. În 
funcție de evoluțiile de la nivelul PE și CONS, vor fi explorate posibilitățile de 
avansare a negocierilor asupra propunerii de revizuire a Directivei ETS post-2020. 

PRES MT va demara negocierile asupra propunerii de includere a aviației în 
schema ETS, ce urmează să fie adoptată de COM în luna ianuarie 2017 și va 
prezenta propunerea de regulament privind reducerea emisiilor de CO2 de la 
autovehicule, care este programată pentru adoptare de către COM în al doilea 
trimestru 2017. 

2. Dimensiunea internaţională a schimbărilor climatice; Președinția MT va pregăti 
participarea UE și SM la reuniunea intersesională a Convenției privind schimbările 
climatice de la Bonn, 8-18 mai 2017. 

 
Reuniunile Consiliului de Mediu se vor organiza în data de 28 februarie, la 
Bruxelles, respectiv 19 iunie 2017, la Luxemburg, iar Consiliul informal al 
miniștrilor de mediu va avea loc în perioada 25-26 aprilie 2017, la Valletta, 
Malta.  
 
Pentru sesiunile formale ale Consiliului se prevăd următoarele subiecte: 

 Pentru sesiunea din 28 februarie 2017 se are în vedere organizarea unui 
schimb de opinii asupra revizuirii legislației de mediu (EIR) în contextul 
dezbaterii tradiționale privind înverzirea semestrului European. COM urmează 
să adopte în luna ianuarie 2017 (posibil) o Comunicare privind revizuirea 
legislației de mediu (care va avea anexate rapoartele de țară pentru toate 
SM). De asemenea, COM va prezenta comunicarea sa privind implementarea 
Agendei 2030 privind dezvoltarea durabilă și implicațiile asupra politicilor de 
mediu ale UE urmată de un schimb de opinii. Pe acest aspect vor fi adoptate 
concluzii, posibil sub format Consiliul Afaceri Europene, având în vedere plaja 
largă de acoperire a acestei agende. 

 Pentru sesiunea din 19 iunie 2017 se are în vedere obținerea abordării 
generale asupra dosarelor ESR și a deciziei LULUCF. Un alt subiect pe agenda 
va fi legat de posibila adoptare de către COM a Planului de acțiune pentru 
corectarea deficiențelor în implementarea Directivelor Habitate și Păsări – 
acțiune rezultată în urma evaluării Fitness check a acestor directive.  

Consiliul informal al miniștrilor de mediu va avea loc în perioada 25-26 aprilie 
2017, la Valletta. În data de 27 aprilie 2017 se va organiza o reuniune ministerială 
privind apa sub egida “Union for the Mediterranean (UfM)” la care se 
intenționează adoptarea Strategiei privind apa în această regiune. 


