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Important: Scopul pentru care a fost produs aceast material este acela de a nu fi tratat ca o cercetare investitionala. El a fost conceput ca un material de marketing si 
comunicare, chiar daca el poate contine anumite recomandari sau opinii..  
Scopul nostru este de a sprijinii companiile in a lua decizii eficiente pe baza informatiilor si analizelor pe care le efectuam.  
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2015, miscarile pietei  si Rezerva de Stabili tatea  
 

Comisia Europeană a propus o soluție pe termen lung pentru supra-alimentarea pietei europeane 
de carbon, in vederea cresterii flexibilitatii aprovizionarii, prin introducerea unui instrument cunoscut 
ca Rezerva de Stabilitate a Pieței (MSR).  

 

Rezerva este gandita pentru a acționa ca un tampon în care sunt stocate și eliberate certificate de 
carbon atunci când anumite praguri excedentare sunt atinse. Surplusul de certificate se estimează 
că a ajuns la 2,1 miliarde. 
 

Rezerva va retrage în mod automat 12% din surplusul certificatelor licitate intr-un an atunci cand se 
depasesc 833 milioane certificate licitate. Dacă surplusul scade sub 400 milioane, se vor re-injecta 
certificate pe piața la o rata de 100 de milioane pe an.  
 

Surplusul de certificate de pe piata a dus la franarea investițiilor în tehnologii cu emisii CO2 scăzute 
și la impiedicarea trecerii de la combusibili poluanti la cei mai putin poluanti prin menținerea 
prețurilor certificatelor de carbon la un nivel de redus, în comparație cu aproximativ 30 EUR/t pretul 
de varf de pe piața carbonului în 2008. 
 

Instrumentul, dacă ar fi aplicat, ar fi in continuarea unei soluții pe termen scurt, numita "back-
loading", care a început în martie 2014 pentru a amana temporar licitațiile a 900 de milioane de 
certificate (EUA) până in 2019-2020. 
 

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (ENVI) al Parlamentului European a 
votat pe 24 februarie 2015 propunerea comisiei in acest sens, desi initial Comisia pe Industrii 
(ITRE) a respins acest mecanism in 22 ianuarie 2015. 
 

Suportul ENVI pentru MSR a fost  un prim pas important catre o lege in acest sens. Partidul 
Popular European (PPE), Alianța Progresista a Socialiștilor si Democraților (S&D), au ajuns la un 
acord cu privire la MSR: 
o Data începerii MSR este stabilita în 2018 și va deveni functionala până la 31 decembrie 2018, iar 
certificatele se vor include în rezervă fără întârziere 
o Certificatele retrase prin Backloading vor merge direct in rezerva 
o Fondul pentru inovare in industrie: utilizarea fondului pentru perioada cuprinsă între începutul 
rezervei si 2025. În plus, certificatele din acest fond vor fi luate din certificatele nealocate 
 

Se pare ca acestora li s-au alaturat Grupul Alianței Liberalilor și Democraților pentru Europa (ALDE) 
si Grupul Conservatoriilor și Reformiștiilor Europeni (ECR), asigurandu-se o majoritate pentru votul 
ENVI.  
 

Acest pas este poarta de deschidere a unei discutii Trialog : Comisie – Parlament si Consiliul 
European, care la randul lor vor trebui sa fie de acord sau nu cu aceasta propunere.  
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Sentimentul in crestere dat de sustinerea ENVI a facut ca pretul certificatelor sa creasca in zilele din 
perioada votului catre un 7.7 euro/EUA, ulterior acestea scazand intrucat acesta este doar un prim 

pas in procesul decisional, iar imediat dupa vot un bloc format din tarile estice conduse de catre 
Polonia au trimis un document prin care spuneau ca nu vor sustine la nivel de Consiliu propunerea 
ENVI.  
 

Acest lucru s-a dovedit in perioada urmatoare prin votul negativ din COREPER, organism al 
Consilului in care se intalnesc reprezentatii statelor, dar si prin grupurile de lucru pentru mediu 
WPE.  
 
Blocajul creat de blocul estic dar si activitatea mai intensa de vanzare demarata de companiile 
excedentare ce au primit alocarile pentru 2015; au sprijinit scaderea pretului spre un minim 6.41 

euro/EUA al lui 2015 in data de 13 martie.  
 
Incepand cu acea data pretul certificatelor a urcat peste spre nivelul de 7.15 euro, dar revenind 
ulterior sub pragul de 6.8 euro la finalul lui martie datorita incertitudinilor din cadrul Consiliului - care 
au ales ca start cunoscutul 2021 pentru MSR cu compromisul de a impinge demararea Trialog-ului : 
Comisie – Parlament – Consiliu incepand cu aprilie. 
 
Luna aprilie a demarat cu compromisul de a muta negocierile tripartite in luna mai, in urma 
neajungerii la un compromis si in acest organism.   
 
Presiunea conformarii din 30 aprilie, publicarea emisiilor la nivel de 2014 dar si sentimentul mai mult 
pozitiv despre implementarea mai rapida a MSR (plus trecerea „Backloading” direct in rezerva) au 
facut ca pretul sa fluctueze lasand totusi un trend crescator la finalul perioadei. 
 
Conform analistilor, in conditiile adoptarii acestor masuri, pretul certificatelor va depasi pragul de 25 
euro pana la finalul fazei III (anul 2020).  
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


