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Informații preliminare privind prioritățile PRES franceze în domeniul schimbărilor climatice 

și protecției mediului (ianuarie-iunie 2022) 

Viitoarea președinție franceză (PRES FR) va avea un program de lucru va fi foarte intens, în 

special în primele 3 luni ale anului, până la lansarea oficială a campaniei electorale în FR 

(alegerile prezidențiale din aprilie 2022). Se așteaptă ca principalele obiective politice să fie 

urmărite în prima jumătate a semestrului când nivelul politic se poate implica activ și vizibil. 

Odată începută campania electorală, dimensiunea politică va intra ”într-un con de umbră”, 

PRES FR (administrația publică) continuând să își urmărească obiectivele, cu accent 

preponderent pe avansarea discuțiilor tehnice.    

PRES FR lucrează la finalizarea programului de lucru, informațiile oferite fiind de natură 

orientativă. O primă prezentare oficială a priorităților în domeniul mediului și schimbărilor 

climatice va avea loc la CONS Mediu din 20 decembrie a.c..  

Se intenționează organizarea cât mai multor reuniuni în format fizic, care să permită PRES FR 

utilizarea limbii franceze. 

Reuniunile CONS Mediu se vor organiza la 17 martie 2022, respectiv 28 iunie 2022. Inițiativele 

legislative din pachetul Fit for 55 care sunt în responsabilitatea CONS Mediu vor fi incluse pe 

agenda reuniunii CONS Mediu din martie 2022, precum și la reuniunea informală a miniştrilor 

mediului (20-21 ianuarie 2022). În cea de-a doua zi a reuniunii informale a miniștrilor mediului, 

sesiunea de după amiază va avea loc în comun cu cea a miniștrilor energiei. Ca urmare a 

situației epidemiologice, viitoarea PRES FR nu a fost în măsură să ofere un răspuns clar cu 

privire la modul de organizare a acestei reuniuni (în format fizic sau videoconferință). 

Estimăm că până la finalul mandatului PRES FR, Grupul de lucru Mediu/CONS Mediu va avea 

în lucru 14/16 propuneri legislative (două dosare se discută în grupuri de lucru Ad-Hoc) în 

diverse stadii de discuție. 

 

Pe larg 

La 1 ianuarie 2022, Franța va prelua, pentru a treisprezecea oară, Președinția rotativă a 

Consiliului Uniunii Europene. Reprezentanții PRES FR, la nivel de atașați de mediu, au organizat 

o reuniune informală bilaterală (în format videoconferință) pentru prezentarea generală a 

priorităţilor şi dosarelor care vor fi abordate pe timpul mandatului (ianuarie-iunie 2022). 

Programul de lucru al PRES FR urmează să fie finalizat în perioada următoare. Intenția sa este 

să organizeze toate reuniunile în format fizic, pentru a putea utiliza limba franceză.  

PRES FR se va concentra pe avansarea negocierilor asupra multitudinii de dosare 

legislative/nelegislative în discuție la nivelul CONS și a viitoarelor inițiative ale COM care vor fi 

prezentate pe durata mandatului său:     

A. Priorități schimbări climatice  

Referitor la Pachetul ”Fit for 55” (5 dosare legislative din responsabilitatea CONS Mediu - 

Directiva EU-ETS, Regulamentul privind partajarea eforturilor (ESR), Regulamentul LULUCF, 

Standarde CO2 pentru autovehicule și Fondul pentru acțiune climatică), se are în vedere 

avansarea discuțiilor la nivelul grupurilor de lucru. Având în vedere complexitatea și modificările 

aduse EU-ETS (3 propuneri legislative), cele mai multe reuniuni tehnice vor fi dedicate acestui 

subiect. Primele reuniuni ale grupului de lucru Mediu - EU-ETS vor fi organizate în data de 6 

ianuarie 2022, respectiv 13 ianuarie 2022. 
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Notă: cu titlu preliminar, în reuniunea din 6 ianuarie vor fi abordate aspectele legate de plafon, 

factorul linear de reducere, rezerva de stabilitate a pieței și alte elemente.  

PRES FR intenționează o abordare care să mențină coeziunea pachetului legislativ prin 

organizarea unor discuții orizontale la nivel COREPER. 

Pentru revizuirea Regulamentelor privind gazele fluorurate, respectiv protecția stratului de 

ozon, propunerile urmează să fie prezentate în una aprilie/mai 2022. În funcție de momentul 

prezentării, PRES FR va organiza reuniuni pentru prezentarea acestora.  

B. Priorități protecția mediului: 

 

(a) Regulamentul privind bateriile - PRES FR are în vedere obținerea abordării generale la 
CONS Mediu din data de 17 martie 2022. În opinia sa, discuțiile intense la nivel tehnic pe 
mandatul PRES portugheze și PRES slovene vor permite acest lucru. De asemenea, se are 
în vedere inclusiv demararea trilogurilor cu Parlamentul European, care își va adopta poziția 
în luna februarie 2022;  

 

(b) Revizuirea Regulamentului UE privind transferul deșeurilor - intenția PRES FR este de a 
avansa discuțiile la nivelul Grupului de lucru Mediu. În funcție de modul de avansare a 
discuțiilor la nivel tehnic, PRES FR ar putea opta pentru un raport de progrese/dacă va fi 
posibilă abordarea generală la CONS Mediu din luna iunie 2022; 

 

(c) Actualizarea concentrațiilor valorilor limită pentru poluanții organici persistenți din deșeuri 
(modificarea Anexelor IV și V ale Regulamentului POPs) – este un dosar foarte tehnic, prin 
urmare se are în vedere adoptarea poziției CONS la nivel COREPER, în cursul lunii martie 
2022;  

 

(d) Regulamentul privind măsurile de minimizare a riscului plasării pe piața UE a produselor 

asociate cu defrișarea și degradarea pădurilor - se va crea un grup de lucru Ad-hoc cu 

un mandat limitat la discutarea acestei propuneri legislative. Cel mai probabil acest grup de 

lucru va raporta CONS Mediu (urmează să fie adoptat mandatul pentru acest grup).   

 

(e) Propunere de ținte obligatorii la nivel UE pentru refacerea naturii - se așteaptă ca 

propunerea COM să fie publicată spre sfârșitul lunii martie 2022. PRES FR va iniția discuțiile 

la nivelul Grupului de lucru Mediu. 

 

(f) Revizuirea Directivei privind emisiile industriale (IED) și revizuirea Regulamentului privind 

Registrul European al Poluanților Emiși și Transferați (E-PRTR) - se așteaptă ca 

propunerile COM să fie publicate în cursul lunii aprilie 2022. Cele două propuneri legislative 

vor fi, cel mai probabil, însoțite și de o Comunicare privind emisiile industriale. PRES FR va 

iniția discuțiile la nivelul Grupului de lucru Mediu. 
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(g) Propunere legislativă privind justificarea mențiunii de „ecologic” (green claims), inițiativa 

privind produsele durabile și strategia privind textilele (derivă din planul de acțiune 

pentru economia circulară) - se așteaptă ca propunerile COM să fie publicate spre sfârșitul 

lunii martie 2022. Cel mai probabil PRES va demara discuțiile la nivelul CONS. 

 

C. Participarea UE și a SM la reuniuni internaționale 

În funcție de dezvoltările la nivel internațional, PRES FR a avansat posibilitatea pregătirii 

reuniunilor internaționale sub următoarele Convenții: Convenția privind Diversitatea Biologică 

(CBD), Minamata și Triple COP. Pentru unele dintre acestea va fi nevoie de adoptarea unor 

Decizii ale CONS pe baza propunerii COM.  

Mandatul pentru participarea UE și a SM la a 15-a reuniune a Conferinței părților la Convenția 

privind diversitatea biologică/ COP15 CBD se va adopta sub formă de Concluzii ale CONS. 

Calendarul de discuții se va definitiva în funcție de dezvoltările la nivel internațional. PRES FR 

se coordonează cu viitoarea președinție cehă (PRES CZ) pentru a stabili detaliile pe acest 

subiect (reuniunea COP ar putea avea loc pe mandatul PRES CZ).   

D. Reuniunile CONS Mediu se vor organiza în data de 17 martie (Bruxelles), respectiv 28 iunie 

2022 (Luxembourg). 

Pentru reuniunea din 17 martie se are în vedere: 

- adoptarea abordării generale pentru Regulamentul privind bateriile; 
- organizarea unui schimb de opinii referitor la pachetul ”Fit for 55”; 
- (posibil) adoptarea de concluzii pentru COP 15 CBD/biodiversitate; 
- schimb de opinii privind înverzirea Semestrului European. 
 

Pentru reuniunea din 28 iunie, PRES FR nu a fost în măsură să ofere informații preliminare cu 

privire la punctele de pe agendă. 

Reuniunea informală a miniştrilor de mediu (20-21 ianuarie 2022) va avea loc back to back cu 

reuniunea informală miniștrilor energiei. PRES FR intenționează organizarea unei sesiuni 

comune mediu-energie în după-amiaza zilei de 21 ianuarie 2022. Cel mai probabil tema va fi 

Pachetul Fit for 55 și sinergiile dintre domeniul schimbărilor climatice și cel al energiei. 

 


