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COMUNICAT DE PRESĂ 

 
Rovana Plumb a solicitat ca surplusul de AAU-uri să fie reportat  

 

 Ministrul Mediului şi Pădurilor, Rovana Plumb a participat joi, 25 octombrie 2012, la 

Consiliul de Mediu al Uniunii Europene, la Luxemburg, eveniment ce reuneşte miniştrii mediului 

din statele membre. 

 Principalele subiecte abordate în cadrul reuniunii au fost: propunerea de Regulament al 

Parlamentului European şi al Consiliului privind reciclarea navelor, adoptarea concluziilor 

Consiliului privind Rio +20 – Reuniunea la nivel înalt a COMUDD din 2012 şi acţiunile ulterioare 

acesteia (Rio, Brazilia) şi pregatirea COP 18 la Convenţia cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite 

asupra schimbărilor climatice şi a celei de-a 8-a sesiuni a reuniunii Părţilor la Protocolul de la 

Kyoto (Doha, Qatar). 

 Ministrul Rovana Plumb a intervenit la subiectul referitor la propunerea de Regulament al 

Parlamentului European şi al Consiliului privind reciclarea navelor, precizând că România este în 

favoarea implementării cât mai rapide a Convenţiei de la Hong Kong şi implicit a adoptării 

Regulamentului privind reciclarea navelor. “Suntem conştienţi de problemele de mediu cauzate de 

instalaţiile de reciclare pentru nave, în anumite ţări terţe, care utilizează metode inadecvate. Este 

important însă ca măsurile pe care le adoptăm să nu conducă la creşterea riscului de schimbare a 

pavilioanelor statelor membre”, a afirmat ministrul Mediului şi Pădurilor. 

 În cadrul dezbaterilor pentru adoptarea concluziilor Consiliului privind Rio +20, şeful 

delegaţiei române, ministrul Rovana Plumb a subliniat că revizuirea Strategiei Uniunii Europene 

privind Dezvoltarea Durabilă este una dintre modalităţile concrete de acţiune ale Uniunii prin 

prisma punerii în practică la nivel european a angajamentelor asumate la Rio, alături de Strategia 

UE 2020. “Această revizuire trebuie să se realizeze cât mai repede posibil şi va trebui să fie urmată 
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de revizuirea strategiilor naţionale de dezvoltare durabilă a statelor membre. Pe termen mediu şi 

lung, operaţionalizarea tuturor acţiunilor concrete prevăzute în aceste strategii la nivelul UE şi 

naţionale va reprezenta cheia pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă”, a completat 

ministrul Rovana Plumb. 

  Cel mai sensibil subiect pe agenda Consiliului a fost negocierea Concluziilor pentru 

stabilirea mandatului UE pentru conferinţa de la Doha. Textul obţinut dupa îndelungate dezbateri, 

menţine pe masa negocierilor posibilitatea reportării surplusului de Unităţi ale Cantităţii Atribuite 

(AAU)

, după prima perioadă de angajament a Protocolului de la Kyoto (2008 – 2012). Ministrul 

Mediului şi Pădurilor a intervenit, precizând că “trebuie să se includă o soluţie rezonabilă şi 

raţională cu privire la gestionarea AAU-rilor. Rezerva naţională a României de unităţi ale 

cantităţii atribuite, dar şi reducerea substanţială a emisiilor de gaze cu efect de seră în ţara noastră 

sunt  rezultatul unei dificile tranziţii, cu dureroase efecte pe plan economic şi social”. 

 

 

                                                 
 

 Unităţile Cantităţii Atribuite (AAU - Assigned Amount Units) desemnează cantitatea de emisii de gaze cu efect de 

seră - exprimată în tone de CO2 echivalent (1 AAU = 1 tCO2e) - pe care un Stat Parte la Protocolul de la Kyoto o poate 

emite în prima perioadă de angajament (2008-2012) sub acest protocol. Pentru Statele Părţi ale căror reduceri de emisii 

au fost mai ambiţioase decât cele asumate pentru perioada 2008 – 2012 şi care astfel n-au utilizat toată cantitatea de 

AAU care le-a fost atribuită, prevederile curente ale Protocolului de la Kyoto prevăd posibilitatea reportării surplusului  

de AAU rămas, respectiv a folosirii acestui surplus în a doua perioadă de angajament sub Protocol (post-2012). 

Amendarea acestor prevederi va fi unul din subiectele importante şi sensibile la Conferinţa de la Doha. 
  


