
 1 
 

                                        

                                             Carbon Market  
  2015 

 
 
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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VOTUL ENVI CU PRIVIRE LA REZERVA DE STABILITATE A 
PIETEI EU-ETS 
 
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 depasesesc 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. 
 
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 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.  

 
Sentimentul in crestere dat de sustinerea ENVI a facut ca pretul certificatelor sa 
creasca in zile din perioada votului catre un 7.63 euro/EUA, ulterior acestea scazand 
intrucat acesta este doar un prim pas in procesul decisional. Acest pas este poarta de 

deschidere a unei discutii Comisie – Parlament si Consiliul European, care la randul lor vor 
trebui sa fie de acord sau nu cu aceasta propunere.  

 
Conform analistilor, in conditiile adoptarii acestei masuri, pretul certificatelor va depasi 
pragul de 25 euro pana la finalul fazei III (anul 2020).  
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