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Priorităţile Preşedinţiei lituaniene în domeniul schimbărilor climatice, protecţiei 

mediului, pescuitului şi silviculturii 

 

Dosarele care vor fi negociate pe perioada mandatului Preşedinţiei lituaniene (iulie – 

decembrie 2013) şi intenţiile Preşedinţiei lituaniene pe aceste dosare în domeniul 

schimbărilor climatice, protecţiei mediului, pescuitului şi silviculturii sunt: 

 Schimbări climatice 

1. Propunerea de Decizie care clarifică prevederile Directivei 2003/87/CE, 

modificată, in vederea îmbunătăţirii şi extinderii sistemului comunitar de 

comercializare a certificatelor de emisie de gaze cu efect de seră (EU ETS) in 

ceea ce priveşte profilul temporal al licitării certificatelor („backloading”) 

Din cauza respingerii propunerii Comisiei de către plenara Parlamentului 

European, textul a fost retransmis comisiei competente (Comisia ENVI a PE) 

pentru a decide care sunt etapele de urmat. Un nou raport ar urma să fie 

adoptat în Comisia Mediu a PE din 19 iunie a.c. şi, respectiv, în plenara din 

prima săptămână a lunii iulie a.c. Nu este exclus să se ajungă chiar la a doua 

lectură, ceea ce implică un acord politic în CONS Mediu din 14 octombrie a.c. 

2. Propunerea legislativă privind modificarea legislaţiei actuale referitoare la 

biocarburanţi, prin intermediul Directivei 2009/28/CE privind energia din 

surse regenerabile şi a Directivei 98/70/CE privind calitatea benzinei şi a 

motorinei (ILUC) 

Se intenţionează obţinerea unui acord în primă lectură, în măsura în care se va 

ajunge la un numitor comun pe dosar în cadrul CONS, iar la nivelul PE se va 

asigura un calendar de lucru adecvat. 

3. Regulamentul privind gazele fluorurate cu efect de sera 

Se intenţionează obţinerea unui acord în primă lectură. 

4. Decizia privind mecanismul de monitorizare, raportare si verificare a emisiilor 

de gaze cu efect de sera rezultate din transportul maritim (Comisia urmează să 

adopte această decizie în luna iulie 2013) 

5. Se intenţionează adoptarea unui set concluzii ale Consiliului privind mandatul 

de negociere pentru participarea UE la cea de-a 19-a Conferinţă a Părţilor la 

Convenţia ONU privind schimbările climatice  

 Protecţia mediului 

6. Directiva privind evaluarea impactului asupra mediului a unor proiecte publice 

sau private  
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Se intenţionează obţinerea unui acord în primă lectură, iar în cazul în care nu 

se va ajunge la un acord se va prezenta un raport de progrese la CONS Mediu 

din luna decembrie.  

7. Directiva privind accesul la justiţie în domeniul mediului 

Este posibilă reluarea discuţiei pe acest dosar, blocat la nivelul CONS încă din 

anul 2004. Se va avea în vedere jurisprudenţa recentă a Curţii de Justiţie. 

PRES LT va deschide dezbaterile pe acest dosar, în măsura în care discuţiile 

între experţii COM şi ai SM vor considera fezabilă această opţiune.  

8. Modificarea Regulamentului privind transferul deşeurilor  

Se aşteaptă adoptarea de către COM, urmând ca PRES LT să organizeze o 

dezbatere de orientare la CONS Mediu din luna octombrie şi, în măsura în care 

va fi posibil, va încerca să obţină un acord în primă lectură până la sfârşitul 

acestui an. 

9. Modificarea propunerii de directivă privind ambalajele, pentru includerea 

pungilor din plastic  

Se aşteaptă adoptarea propunerii de către COM în luna iulie. PRES LT va 

deschide dezbaterile pe dosar însă nu intenţionează finalizarea acestuia.   

10. Regulamentul privind accesul la resursele genetice şi partajarea beneficiilor  

Se intenţionează finalizarea negocierilor prin obţinerea unui acord în primă 

lectură.  

11. Regulamentul CITES (reformare)  

Se preconizează finalizarea dosarului, dar încă se aşteaptă un calendar din 

partea PE. 

12. Directiva privind speciile invazive 

Adoptarea acestei propuneri de către COM este mult întârziată. PRES LT va 

demara dezbaterile pe dosar, imediat după adoptare. 

13. Strategia tematică în domeniul calităţii aerului, Directiva privind plafoanele 

naţionale de emisii, deciziile de ratificare a protocoalelor sub Convenţia 

CLRTAP.  

COM urmează să adopte aceste propuneri în perioada septembrie/octombrie 

a.c. Se intenţionează organizarea unei dezbateri de orientare la CONS Mediu 

din decembrie. COM nu va revizui standardele de calitate a aerului, dar are în 

vedere conlucrarea cu SM prin intermediul contractelor de parteneriat pentru a 

sprijini implementarea directivei actuale. De asemenea, este posibilă 

elaborarea unui act normativ care să adreseze emisiile de la instalaţiile de 

ardere de dimensiuni mici prin cerinţe de proiectare. 
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14. Cadrul privind amenajarea spaţiului maritim şi managementul integrat al 

zonelor costiere 

Propunerea este problematică, parlamentele naţionale din cinci SM, inclusiv 

LT, au ridicat obiecţii cu privire la respectarea principiului subsidiarităţii. 

PRES LT va încerca să ajungă la abordare generală la nivelul CONS.  

15. Regulament poluanţi organici persistenţi (reformare).  

Se aşteaptă propunerea COM spre finalul acestui an, iar PRES LT va deschide 

dezbaterile pe dosar. 

 Pescuit 

16. Regulament privind Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime 

PRES LT doreşte definitivarea poziţiei Consiliului (abordare generală) pe acest 

regulament, subiectul fiind pe agenda Consiliului din 15 iulie 2013. 

17. Oportunităţile de pescuit în anul 2014 

La Consiliul din iulie va avea loc un schimb de vederi privind Comunicarea 

Comisiei referitoare la oportunităţile de pescuit în anul 2014, urmând ca la 

Consiliul din octombrie să se ajungă la un acord politic asupra Regulamentului 

privind cotele de pescuit pentru 2014 în Marea Baltică, iar la Consiliul din 

decembrie să se ajungă la un acord politic asupra Regulamentului privind 

cotele de pescuit pentru 2014 în Marea Neagră şi Regulamentului privind 

cotele de pescuit pentru 2014 în apele UE şi în anumite ape non-UE. 

 Silvicultură 

18. Strategia UE în domeniul pădurilor 

Propunerea urmează să fie prezentată de Comisia Europeană până la finalul 

anului. În acest context, se intenţionează adoptarea unui set concluzii ale 

Consiliului privind Strategia UE în domeniul pădurilor. 


