
INFORMARE DE PRESĂ - Participarea delegației României la reuniunea Consiliului de Mediu al Uniunii 

Europene – octombrie 2017.  

În data de 13 octombrie 2017, a avut loc, la Luxemburg, reuniunea Consiliului de Mediu, prima sub 

președinția Estoniei la Consiliul UE. Evenimentul, la care au participat miniștrii mediului din statele membre 

UE, a fost prezidat de ministrul estonian al mediului, Siim Kiisler. 

Delegația României a fost condusă de domnul Eugen Constantin Uricec, secretar de stat în cadrul 

Ministerului Mediului.  

Comisia europeană a fost reprezentantă de comisarul pentru schimbări climatice și energie, Miguel Arias 

Canete, precum și de comisarul pentru mediu, Karmenu Vella. 

Obiectivul principal al reuniunii a fost de a se ajunge la un acord comun al statelor membre în ceea ce 

privește Regulamentele care guvernează emisiile de gaze cu efect de seră în perioada 2021-2030, în 

sectoarele care nu se află în schema de comercializare EU-ETS (non-ETS), inclusiv în sectorul utilizării   

terenurilor și al silviculturii. După numeroase intervenții ale participanților și intense dezbateri, acordul 

comun a fost obținut.  

Prevederile acestor Regulamente, împreună cu cele ale Directivei ETS revizuite, vor sta la baza implementării 

Acordului de la Paris de către Uniunea Europeană și Statele sale Membre.  

Romania a avut o poziție constructivă pe durata reuniunii, sprijinind progresul dezbaterilor și stabilirea 

acordului. În același timp, România a subliniat că este nevoie ca Statele Membre să gestioneze durabil 

resursele pădurilor, iar tranziția la o economie cu emisii reduse de carbon să fie una echilibrată, durabilă și 

realistă. 

În cadrul aceluiași eveniment, Consiliul de Mediu a mai adoptat setul de Concluzii privind prioritățile UE 

pentru cea de a treia reuniune a Adunării ONU pentru mediu (UNEA-3), precum și Concluziile privind Acordul 

de la Paris și pentru pregătirea Conferinței Părților la Convenția cadru a ONU privind schimbările climatice 

din noiembrie 2017, de la Bonn, în Germania - COP 23. 

 

 


