
Priorităţile Preşedinţiei slovace a UE în domeniul schimbărilor climatice, 
protecţiei mediului şi pădurilor 

 
În perioada iulie – decembrie 2016, Republica Slovacă va deține Președinția 
rotativă a Consiliului UE. Președinția slovacă (PRES SK) va continua activitatea 
asupra dosarelor legislative aflate în negociere şi va manifesta disponibilitate 
pentru deschiderea negocierilor pe alte dosare care ar putea să fie adoptate de 
Comisia Europeană în această perioadă.  
 

A. În ceea ce priveşte schimbările climatice, sunt avute în vedere următoarele: 

1. Dimensiunea internaţională a schimbărilor climatice, obiectivul principal fiind 
adoptarea mandatului UE și al statelor sale membre pentru participarea la COP 
22, Marakesh, Maroc, 7-18 noiembrie 2016 a.c.  

De asemenea, vor demara discuțiile asupra Deciziei privind ratificarea Acordului 
de la Paris, intenționându-se monitorizarea stadiului ratificării acestui Acord de 
către statele membre. 

2.  Dimensiunea internă a schimbărilor climatice 

Intenția PRES SK este de a continua dezbaterile asupra propunerii legislative de 
revizuire a Directivei ETS post-2020, în perspectiva obținerii unui acord parțial 
(abordare generală) la Consiliul de Mediu din 19 decembrie a.c.  

Totodată, vor fi demarate dezbaterile asupra propunerilor de Decizii non-ETS și 
LULUCF, odată cu adoptarea acestora de către Comisia Europeană. Intenția PRES 
SK este să mențină dezbaterile separate de Directiva EU-ETS. 

Pe de altă parte, se dorește evaluarea concluziilor Adunării Generale a 
Organizației Internaționale a Aviației Civile în ceea ce privește adoptarea unui 
instrument de piață la nivel global pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
seră din aviația internațională. 

 

B. În ceea ce priveşte protecţia mediului, sunt avute în vedere următoarele: 

1.  Vor fi continuate negocierile asupra pachetului privind revizuirea legislaţiei în 
domeniul deşeurilor. PRES SK și-a propus să avanseze cât mai mult negocierile pe 
acest dosar și și-a propus prezentarea unui raport de progrese în cadrul 
Consiliului de Mediu din decembrie a.c.  

2. Având în vedere faptul că Președinția olandeză a finalizat negocierile cu 
Parlamentul European pe Directiva privind reducerile naţionale de emisii (NEC), 
PRES SK va adopta un acord politic la Consiliul de Mediu din 17 octombrie a.c. 

3. În ceea ce privește modificarea Regulamentului nr. 715/2007 şi a 
Regulamentului nr. 595/2009 cu privire la reducerea emisiilor poluante provenite 
de la vehiculele rutiere (EURO5/6), PRES SK așteaptă un răspuns din partea 
Parlamentului European asupra disponibilităților de continuare a negocierilor pe 
dosar. 



4. PRES SK intenționează obținerea unui acord în primă lectură pe dosarul Mercur 
care să permită statelor membre și UE să ratifice Convenția de la Minamata. Se 
așteaptă ca raportul Comisiei Mediu a Parlamentului European să fie adoptat în 
12-13 octombrie a.c.. 

6. Biodiversitatea va constitui una din priorităţile Președinției slovace. Vor fi 
pregătite mandatele pentru participarea UE și a statelor sale membre la o serie 
de evenimente internaționale: COP13 CBD (diversitatea biologică), COP-MOP8 
Protocol Cartagena și COP-MOP2 Protocolul Nagoya, care se vor desfășura la 
Cancun, în Mexic, în perioada 4-17 decembrie 2016; COP17 CITES, care se vor 
desfășura la Johannesburg, în Africa de Sud, în perioada 24 septembrie-5 
octombrie a.c.  

În cazul în care Comisia Europeană va prezenta oficial decizia sa privind 
modificarea sau nu a Directivelor Habitate și Păsări, urmare a evaluării REFIT, 
PRES SK intenționează să adopte Concluzii ale Consiliul UE. 

 

C. În ceea ce priveşte pădurile, PRES SK dorește să continue procesul de 
implementare a Strategiei UE pentru silvicultură, din perspectiva priorității 
numărul opt „pădurile din perspectivă globală”, respectiv obligațiile asumate de 
EU și statele membre la nivel internațional. Ca urmare, se va concentra pe 
pregătirea poziției UE pentru participarea la reuniunile de specialitate din cadrul 
ONU, FAO și Forest Europe.  


