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Aspecte ale funcționării rezervei pentru stabilitatea pieței certificatelor de emisii
(MSR - Market Stability Reserve)1

1. MOTIVAREA ALEGERII SUBIECTULUI

Este cunoscut pachetul de acțiuni propus de UE pentru perioada 2020-2030.
Asupra acestui pachet de acțiuni, UniRomSider prin NOTELE2/3 a prezentat
principalele ținte propuse de UE precum și amendamentele aduse de EUROFER și
BusinessEurope, pentru ca acestea să devină economic și social realizabile, respectiv
să contribue la diminuarea pericolului de relocare pentru sectoarele economice
implicate. Nu mai revenim asupra lor. Probabil că unitățile din metalurgie le vor
revedea cu ocazia răspunsului la chestionarul recent lansat de Ministerul mediului,
pentru stabilirea punctului de vedere al României la definitivarea și aprobarea
pachetului de acțiuni, referitor la climă și energie, pentru perioada 2020-2030.
Până în prezent nu a fost întocmit un punct de vedere asupra mecanismului
propus de CE privind MSR. Acesta este deasemeni inclus ca propunere în pachetul
de acțiuni pentru climă și energie de după 2020. Există însă propuneri ca acest
mecanism să devină aplicabil încă din această fază a schemei UE-ETS, deci înainte
de intrarea în faza 4-a de operare a acestei scheme, conform documentului de
constituire4.
Având în vedere că acest subiect a provocat reacții de respingere - a unor
prevederi - din partea organizaților profesionale (EUROFER-BUSINESSEUROPE)
inclusiv a unor societăți multinaționale (ArcelorMittal; Voestalpine și alții), s-a
apreciat că este util să se prezinte o sinteză asupra acestui mecanism de piață, propus
de CE.
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Până la familiarizarea cu termenul tradus în romana, se va folosi denumirea din documentul de referinta, inclusiv

abreviațiunea, deci - Market Stabilility Reserve respectiv MSR
2

064/12.03.2014: Pachetul de actiuni pentru schimbari climatice si energie in perioada 2020-2030. O noua provovare

pentru Statele din UE
3

0181/03.09.2014: Ingrijorare si provocari legate de obiectivele CE referitoare la energie si reducerea emisiei de GES
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“Propunere de Decizie a PE si Consiliului privind infintarea si functionarea unei reserve pentru stabilirea pietei aferente

aferente schemei UE ETS si de modificare a Directivei 2003/87/CE,” SWD (2014)17 final si SWD (2014)18 final

Pentru textul integral al documentului va rugam sa trimiteti o solicitare la e-mail:
office@uniromsider.ro
cu subiectul: text integral.

