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1.

DEFINIREA PROBLEMEI

La începutul celei de-a treia perioade de comercializare (2013-2020), schema UE de
comercializare a certificatelor de emisii (EU ETS) era caracterizată de un excedent de
aproximativ 2 miliarde de certificate1. Se estimează că excedentul de certificate va crește în
următorii ani, ajungând la o cifră de peste 2,6 miliarde până în 2020, urmând să scadă treptat
la aproximativ 2,1 miliarde până în 2028 (scenariul de referință2).
Actualul dezechilibru al schemei EU ETS se explică în primul rând prin criza economică și
printr-un aflux semnificativ de credite internaționale la sfârșitul fazei 2, având în vedere
restricțiile referitoare la utilizarea anumitor credite introduse în faza 3. Există o neconcordanță
între oferta de certificate de emisii scoase la licitație, care este stabilită în mod foarte rigid, și
cererea de certificate, care este flexibilă și influențată de ciclurile economice, de prețurile
combustibililor fosili, precum și de politicile complementare care duc la reducerea emisiilor.
Deși într-un sistem de plafonare și comercializare, cum este schema EU ETS, obiectivul de
mediu convenit (exprimat printr-un plafon care limitează emisiile totale pentru o anumită
perioadă) este garantat, eficiența din punctul de vedere al costurilor (exprimată prin costul
total) este și ea esențială. Prezența unui excedent semnificativ de certificate de emisii
reprezintă o problemă care riscă să oblige UE să aloce capital și să investească în proiecte
implicând emisii ridicate de dioxid de carbon. El reduce eficiența dinamică a rezultatelor de
pe piață și, prin urmare, antrenează creșterea costurilor totale relevante pentru combaterea
schimbărilor climatice pe termen mediu și lung.
Ca măsură pe termen scurt pentru atenuarea efectelor acestei probleme în contextul
dezechilibrelor temporare suplimentare cauzate de evoluțiile în materie de reglementare legate
de tranziția la faza 3, Comisia a propus amânarea scoaterii la licitație a 900 de milioane de
certificate de emisii la începutul fazei 3. Amânarea a primit un aviz favorabil din partea
statelor membre în cursul procesului de comitologie din cadrul Comitetului privind
schimbările climatice. Deși măsura este în prezent în curs de examinare de către Parlamentul
European și Consiliu, evaluarea impactului pornește de la premisa că amânarea va avea loc.
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Excedentul este definit ca diferența dintre valoarea cumulată a certificatelor disponibile pentru
asigurarea conformității la sfârșitul unui an dat și valoarea cumulată a certificatelor utilizate în mod real
pentru asigurarea conformității în ceea ce privește emisiile până în anul respectiv.
Scenariul de referință pornește de la premisa implementării depline a politicilor existente, inclusiv a
îndeplinirii obiectivelor pentru 2020 privind energia regenerabilă și reducerea emisiilor de gaze cu efect
de seră și punerea în aplicare a directivei privind eficiența energetică. Scenariul de bază ia în calcul doar
politicile deja puse în aplicare și nu presupune atingerea tuturor obiectivelor în toate statele membre, de
exemplu a obiectivelor privind energiile regenerabile. În scenariul de bază se preconizează că
excedentul va rămâne la 2 miliarde de certificate în 2020.
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Amânarea și măsurile analizate în prezenta evaluare a impactului urmăresc obiective
complementare.
După cum s-a subliniat deja în Raportul privind situația pieței europene a carbonului în 2012
(raportul privind piața carbonului)3, amânarea duce totuși la o creștere a excedentului în 2019
și 2020 și, prin urmare, nu afectează volumul mediu al excedentului structural de peste
1,8 miliarde de certificate în faza 3, cu un nivel maxim de 2,6 miliarde de certificate în 2020
(a se vedea Figura 1). Subiectul prezentei evaluări a impactului este tocmai acest excedent
structural (și soluțiile pentru corectarea sa în mod durabil).
Figura 1: Profilul istoric și cel preconizat al ofertei și al cererii până în 2028, cu luarea în calcul a
amânării
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2.

OBIECTIV

Obiectivul operațional este acela de a asigura eficiența intertemporală4 a pieței carbonului pe
termen scurt și într-un orizont mai îndepărtat, în condiții de piață caracterizate prin licitații pe
scară largă, având în vedere nevoia de simplitate și previzibilitate. În acest sens este necesar
să se corecteze excedentul structural care se preconizează că va persista chiar și cu alte măsuri
posibile după 2020 în contextul cadrului pentru 2030 (adică revizuirea factorului de reducere
liniară, utilizarea de credite internaționale, extinderea sferei de aplicare). De asemenea, este
necesar să se consolideze rezistența schemei EU ETS la eventualele evenimente la scară largă
care ar putea perturba grav echilibrul dintre cerere și ofertă.
3.

OPțIUNI

În raportul său privind piața carbonului din noiembrie 2012, Comisia a întocmit o listă
neexhaustivă cuprinzând șase opțiuni de măsuri structurale. Evaluarea impactului privind
cadrul pentru 2030 al politicii în materie de schimbări climatice și energie include o evaluare
generală a impactului acestor opțiuni care nu au potențialul real de a restabili echilibrul dintre
cerere și ofertă pe termen scurt, putând avea un impact numai în contextul aplicării cadrului
3
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COM(2012) 652.
În contextul piețelor carbonului, aceasta se referă la echilibrul optim între semnalele referitoare la prețul
carbonului și investițiile în proiecte cu emisii scăzute de dioxid de carbon care sunt necesare în prezent,
pe de o parte, și cele care vor fi necesare în viitor, pe de altă parte.
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pentru 2030 (revizuirea timpurie a factorului de reducere liniară, extinderea domeniului de
aplicare a EU ETS la alte sectoare și utilizarea accesului la creditele internaționale). Având în
vedere feedbackul primit de la părțile interesate, opțiunea creșterii cifrei-țintă nu a fost luată
în considerare în evaluarea impactului privind cadrul pentru 2030. În timpul consultării
publice referitoare la măsurile structurale, din discuții a reieșit o opțiune suplimentară:
stabilirea unui mecanism de rezervă pentru a flexibiliza oferta de certificate de emisii scoase
la licitație.
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Tabelul 1: Compararea opțiunilor propuse în raportul privind piața carbonului

a) Creșterea
obiectivului UE de
reducere a emisiilor
până la 30 % în
2020

Opiniile părților
interesate*

Eficiența potențială în ceea ce privește
îmbunătățirea funcționării pieței europene a
carbonului în faza 3

Adeziune foarte limitată

Chestiunea nu a făcut obiectul evaluării.
Opțiunea ar fi fost însoțită de o reducere a ofertei
de certificate scoase la licitație pe parcursul fazei 3
cu aproximativ 1,4 miliarde de certificate, măsură
care ar putea avea potențialul de a îmbunătăți
funcționarea pieței pe termen scurt.
De fapt, proiecțiile de emisii pentru 2020 care
servesc drept referință sunt foarte apropiate de
nivelurile aferente obiectivului de reducere de
30 %, ceea ce înseamnă că, deși UE ar putea să nu
fie pregătită să crească obiectivul la 30 %,
realizarea deplină a celorlalte obiective convenite
ar putea reduce emisiile în UE la un nivel care ar
corespunde cadrului necesar pentru a atinge un
prag mai apropiat de obiectivul de 30 %.

b) Retragerea unui
număr de certificate
în faza 3

Adeziune medie

Retragerea timpurie a unui număr de certificate ar
putea să ducă la o penurie de certificate și să
amelioreze funcționarea pieței pe termen scurt.

c) Revizuirea
timpurie a
factorului anual de
reducere liniară

Adeziune medie

Are un potențial limitat în ceea ce privește
îmbunătățirea funcționării pieței pe termen scurt,

d) Extinderea
domeniului de
aplicare al schemei
EU ETS la alte
sectoare

Adeziune limitată (pentru
faza 3)

dar un impact pozitiv preconizat pe termen mediu
și lung.
Are un potențial limitat în ceea ce privește
îmbunătățirea funcționării pieței pe termen scurt.
Provocările și potențialul, din punct de vedere
administrativ, în ceea ce privește ameliorarea
funcționării pieței începând cu faza 4 trebuie
analizate mai în detaliu.
Însă sunt posibile alte beneficii, de exemplu,
stimulente neutre din punct de vedere tehnologic
între sectoare.

e) Utilizarea
accesului la credite
internaționale

Adeziune limitată (pentru
faza 3)

Are un potențial foarte limitat în ceea ce privește
îmbunătățirea în mod suficient a funcționării pieței
pe termen scurt.
Restituirea agregată a creditelor internaționale a
dus deja la utilizarea a mai mult de două treimi din
cantitatea autorizată până în 2020.

f) Mecanisme
discreționare de
gestionare a
prețurilor

RO

Adeziune foarte limitată
în ceea ce privește un
mecanism axat pe prețuri

Chestiunea nu a făcut obiectul evaluării.
Schema EU ETS este un instrument bazat pe
volum, iar nu pe preț.
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Opțiune
suplimentară

Adeziune medie în ceea
ce privește un mecanism
axat pe ofertă (oferta de
certificate scoase la
licitație) care să corecteze
dezechilibrul pieței

Are potențialul de a îmbunătăți funcționarea pieței
pe termen scurt.
O rezervă de certificate ar fi probabil mijlocul cel
mai util și mai simplu.

În consecință, această evaluare se concentrează pe cele trei opțiuni și pe mai multe subopțiuni
care ar putea fi, în mod realist, puse în aplicare și ar putea deja restabili buna funcționare a EU
ETS pe termen scurt:
•

Opțiunea 1: Retragerea unui număr de certificate în faza 3

•

Opțiunea 2: Flexibilizarea ofertei de certificate scoase la licitație prin instituirea unei
rezerve pentru stabilitatea pieței (opțiune suplimentară care se întemeiază pe o
variantă a opțiunii privind mecanismele discreționare de gestionare a prețurilor din
raportul privind piața cărbunelui)

•

Opțiunea 3: O combinație între instituirea rezervei pentru stabilitatea pieței și
retragerea unui număr de certificate în faza 3

3.1.

Subopțiuni pentru o retragere permanentă

În sensul prezentei evaluări și având în vedere excedentul actual și evoluția preconizată a
acestuia, limita maximă aplicabilă certificatelor retrase este majorată la 1 400 de milioane de
certificate.
Alte cuantumuri ale certificatelor retrase pot, bineînțeles, să fie avute în vedere. Într-o analiză
de sensibilitate, o altă subopțiune cu o limită mai mică (500 de milioane de certificate) a fost
evaluată (opțiunea 1b).
3.2.

Subopțiunile privind rezerva pentru stabilitatea pieței

Rezerva pentru stabilitatea pieței ar funcționa, în principiu, în modul următor:
•

certificatele ar fi adăugate în rezervă fiind deduse din viitoarele volumele care vor fi
scoase la licitație, cu scopul de a diminua instabilitatea pieței cauzate de un important
excedent temporar în EU ETS;

•

certificatele ar fi scoase din rezervă fiind adăugate în viitoarele volumele care vor fi
scoase la licitație, cu scopul de a diminua instabilitatea pieței cauzate de un important
deficit temporar în EU ETS.

Fiind un mecanism bazat pe norme, rezerva pentru stabilitatea pieței ar schimba numai datele
la care volumele de certificate sunt scoase la licitație, dar nu ar afecta nivelul sau momentul
alocării cu titlu gratuit al certificatelor. De asemenea, aceasta nu ar afecta plafonul emisiilor și
nu ar duce la o modificare a nivelului de ambiție în ceea ce privește mediul.
Pe baza evaluării preliminare a diferitelor aspecte structurale, mai multe subopțiuni referitoare
la factorii determinanți pentru adăugarea certificatelor în rezervă sau scoaterea acestora din
rezervă (factori declanșatori), precum și dimensiunea ajustării sunt evaluate din punctul de
vedere al impactului asupra dezechilibrului pieței. Alte combinații de elemente ar fi, de
asemenea, posibile.
Tabelul 2: Subopțiunile privind rezerva pentru stabilitatea pieței

Descriere
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Opțiunea

Factorul declanșator

6

Volumul ajustării

RO

Marjă îngustă, în
termeni relativi &
ajustare
nelimitată

2a

Excedent total în afara intervalului de 4050 % din plafon

Distanța față de marjă/
ajustare nelimitată

Marjă îngustă, în
termeni relativi &
ajustare limitată

2b

Excedent total în afara intervalului de 4050 % din plafon

O limită de 100 de
milioane de certificate

Marjă largă, în
termeni absoluți
& ajustare
nelimitată

2c

Excedent total în afara intervalului de 4001 000 de milioane de certificate

Distanța față de marjă/
ajustare nelimitată

Marjă largă, în
termeni absoluți
& ajustare
limitată

2d

Excedent total în afara intervalului de 4001 000 de milioane de certificate

10 % din excedentul
cumulat/ tranșă de 100
de milioane de
certificate

Variație anuală &
ajustare
nelimitată

2e

Variația anuală a excedentului > 100 de
milioane de certificate

Ajustare nelimitată/
variație a excedentului
peste 100 de milioane
de certificate

Variație anuală &
ajustare limitată

2f

Variația anuală a excedentului > 100 de
milioane de certificate

50 % din variația
excedentului peste 100
de milioane de
certificate

PIB

2g

O creștere preconizată a PIB-ului în afara
intervalului de 2-3 %

Tranșe de 200 de
milioane de certificate

Majoritatea subopțiunilor se concentrează asupra unor factori declanșatori bazați pe excedent.
Acestea au avantajul considerabil de a putea ține seama de impactul politicilor
complementare, cum ar fi măsurile privind sursele de energie regenerabilă și eficiența
energetică. Având în vedere opiniile părților interesate cu privire la importanța menținerii
caracteristicii schemei EU ETS, aceea de instrument bazat pe cantitate, pentru care semnalul
prețului carbonului nu este fixat de către factorii de decizie, ci este dat de piață, factorii
declanșatori bazați pe prețuri nu au făcut obiectul prezentei evaluări.
Prima serie de subopțiuni se concentrează asupra factorilor declanșatori bazați pe excedent
(opțiunile 2a-2f), fie în ceea ce privește excedentul cumulat, fie în ceea ce privește variația
excedentului. Mecanismul ar viza menținerea excedentului într-un interval-țintă prestabilit (o
marjă). Întrucât punctele de vedere cu privire la valorile optime ale factorilor declanșatori nu
sunt încă concludente, diferitele niveluri ale marjei excedentului sunt alese în așa fel încât să
permită realizarea analizei de sensibilitate din punctul de vedere al impactului diferitelor
niveluri și al diferitelor amplori ale marjei. În general sunt evaluate două variante, dintre care
una oferă anumite garanții pentru a evita apariția unor variații importante ale ofertei de
certificate scoase la licitație (fie prin limitarea amplorii ajustării, fie prin stabilirea ajustării ca
procent din excedentul cumulat), iar cealaltă propune ajustări nelimitate.
O opțiune analizează o rezervă cu un factor declanșator bazat pe un indicator extern, și anume
pe previziunile de creștere a PIB-ului publicate în previziunile economice europene, ediția din
toamnă. Dat fiind că marja nu este în mod direct exprimată în certificate de emisii, factorii
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declanșatori bazați pe un indicator extern necesită, în orice caz, o etapă suplimentară constând
în determinarea cantității de certificate care au fost înscrise în rezervă/ scoase din rezervă.
Având în vedere că este dificil să se convertească în mod exact unitatea de creștere a PIB-ului
într-un anumit număr de certificate, factorul declanșator bazat pe un indicator extern este
evaluat numai în combinație cu cantitățile prestabilite de ajustare de 200 de milioane de
certificate.
3.3.

Subopțiuni privind o combinație între rezerva pentru stabilitatea pieței și
retragerea permanentă a certificatelor

Pentru a facilita comparația, pentru componenta privind retragerea permanentă este utilizată
aceeași cantitate ca și în opțiunea 1b, și anume 500 de milioane de certificate. În ceea ce
privește modul în care este concepută rezerva pentru stabilitatea pieței, aceasta se bazează pe
opțiunea centrală (opțiunile centrale) care apar(e) în urma evaluării prealabile a diferitelor
subopțiuni privind rezerva pentru stabilitatea pieței, adică fără o marjă largă exprimată în
termeni absoluți și cu ajustarea anuală constând în înscrierea certificatelor în rezervă, definită
ca o parte din excedentul cumulat.
4.

ANALIZA IMPACTURILOR

4.1.

Echilibrul pieței

Se evaluează dacă opțiunile privind retragerea permanentă și rezerva pentru stabilitatea pieței
corectează problema existentă a dezechilibrului considerabil al pieței. În cazul rezervei pentru
stabilitatea pieței se evaluează, de asemenea, cu ajutorul datelor obținute în faza 2
(2008-2012), dacă diferitele opțiuni ar fi împiedicat apariția problemei în cazul în care ar fi
fost deja puse în aplicare în faza 2.
Retragerea permanentă:
•

Se estimează că retragerea permanentă a unui volum mare de certificate (opțiunea 1a)
va reduce rapid dezechilibrul pieței fără să declanșeze o creștere a excedentului mai
târziu în faza 3. Acest lucru pare a concorda mai mult cu obiectivul privind eficiența
intertemporală decât opțiunea de bază 0.

•

Reducerea la 500 de milioane a cantității de certificate care ar face obiectul retragerii
permanente (opțiunea 1b) ar diminua în mod corespunzător efectul de stabilizare al
măsurii, cu o creștere a excedentului mai târziu în faza 3 și cu îmbunătățiri mai
limitate în ceea ce privește eficiența intertemporală decât retragerea unui volum mare
de certificate.

Rezerva pentru stabilitatea pieței:

RO

•

Există o diferență între capacitatea diverselor subopțiuni de a împiedica acumularea
unui excedent important și aceea de a-l corecta odată ce acesta s-a acumulat deja (a
se vedea Error! Reference source not found.). Anumite subopțiuni ar fi împiedicat
problema într-o mai mare măsură decât altele, dar toate subopțiunile ar trebui să o
poată rezolva, chiar dacă nu la fel de rapid.

•

Factorii declanșatori bazați pe excedent sunt mai eficienți decât cei bazați pe PIB în
ceea ce privește identificarea variațiilor cererii care sunt cauzate nu doar de evoluțiile
macroeconomice, ci și de alți factori care pot afecta cererea, cum ar fi impactul unor
politici complementare. De asemenea, aceștia identifică mai bine factorii aferenți
ofertei, cum ar fi modificările în ceea ce privește afluxul de credite internaționale.
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•

Atunci când se compară diverși factori declanșatori bazați pe excedent, se constată că
factorii bazați pe un excedent cumulat ar trebui să fie mai eficace decât cei bazați pe
variațiile anuale ale excedentului în situația în care echilibrul pieței a fost deja
îmbunătățit prin amânarea scoaterii la licitație a certificatelor. Deși ar putea fi mai
eficace în ceea ce privește evitarea unui dezechilibru al pieței, factorii declanșatori
bazați pe variațiile echilibrului nu conduc la reduceri suplimentare ale excedentului
după ce piața nu mai este în echilibru.

•

Factorii declanșatori bazați pe excedent cu o marjă largă exprimată în termeni
absoluți prezintă avantajul de a fi mai simpli. În plus, o marjă exprimată în termeni
relativi care se reduce pe măsură ce plafonul scade ar putea înregistra rezultate slabe
dacă tendința de acoperire împotriva riscurilor a crescut.

•

Este de așteptat ca o marjă mai largă să conducă la cantități mai mici de certificate și
la ajustări mai puțin frecvente, precum și la variații mai mici ale volumului de
certificate scoase la licitație. Din contră, este probabil ca o marjă mai îngustă să ducă
la un număr mai mare de intervenții și la intervenții în ambele direcții, adică la o
serie de ajustări care să înscrie certificatele în rezerva pentru stabilitatea pieței doar
pentru ca la scurt timp după aceea respectivele certificate să trebuiască să fie scoase
din rezervă.

•

Ajustările limitate, fie că este vorba de o limită explicită cu privire la volumul
ajustării, fie că este vorba de ajustări determinate ca procent din excedentul cumulat,
prezintă avantajul de a fi mai previzibile. De asemenea, ele duc la o mai mare
continuitate în ceea ce privește licitațiile și la modificări progresive atât ale
excedentului, cât și ale rezervei pentru stabilitatea pieței. Cu toate acestea, ajustările
nelimitate corectează fluctuațiile importante și rapide ale echilibrului pieței cu mai
multă flexibilitate și restabilesc în general mai rapid echilibrul pieței. Totuși, în cazul
unui excedent important, ca cel preconizat să apară pe piață la sfârșitul fazei 3,
ajustările nelimitate ar putea duce la penuria, timp de mai mulți ani, a ofertei de
certificate scoase la licitație.

Figura 2: Evoluția excedentului în diferite subopțiuni vizând retragerea permanentă și rezerva pentru
stabilitatea pieței, în cazul implementării acestora în faza 4
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Pentru a facilita comparația, nu toate opțiunile privind rezerva pentru stabilitatea pieței sunt
analizate mai în detaliu în cele ce urmează. Luând în calcul o combinație de criterii, se
propune să se considere opțiunea 2d (cu factorii declanșatori bazați pe volum, cu o marjă
largă, exprimată în termeni absoluți, între 400 și 1 000 de milioane de certificate și cu o
ajustare anuală, constând în înscrierea certificatelor în rezervă, stabilită la 10 % din
excedentul cumulat) ca fiind opțiunea centrală pentru evaluarea rezervei pentru stabilitatea
pieței și din punctul de vedere al impactului, nu doar din punctul de vedere al echilibrului
pieței și din perspectiva comparației cu opțiunile privind retragerea permanentă a
certificatelor. Această opțiune prezintă un avantaj important în ceea ce privește simplitatea.
Deși nu poate corecta pe deplin dezechilibrul pieței în faza 3, ea începe să acționeze în această
direcție la începutul fazei 4.
Această subopțiune reia, de asemenea, componenta privind rezerva pentru stabilitatea pieței a
opțiunii privind combinația dintre rezerva pentru stabilitatea pieței și retragerea
permanentă a certificatelor:
•

Deși această opțiune duce la o creștere a excedentului la sfârșitul fazei 3, ea reduce
excedentul în comparație cu opțiunea de bază 0 și continuă, de asemenea, să scadă
treptat excedentul în faza 4. Această opțiune pare să corespundă mai mult
obiectivului privind eficiența intertemporală decât opțiunea de bază 0.

4.2.

Impactul potențial asupra stabilirii prețului carbonului

Într-o situație în care nu se amână scoaterea la licitație a certificatelor și nici nu se aplică
măsuri structurale, se estimează că prețul carbonului din scenariul de referință utilizat pentru
evaluarea impactului cadrului pentru 2030 al politicii în materie de schimbări climatice și
energie va fi de 5 EUR în 2015 și de 10 EUR în 2020, în timp ce excedentul de certificate va
continua să crească, ajungând la peste 2,5 miliarde de certificate în 2020, urmând să scadă
treptat doar după această dată. Dacă se amână scoaterea la licitație a 900 de milioane de
certificate (opțiunea de bază 0) în faza 3, prețurile nu ar urma, în principiu, să crească cu mult
peste aceste valori preconizate, în cazul în care restul excedentului din perioada relevantă este
suficient de mare.
În ceea ce privește retragerea unui volum mare de certificate (opțiunea 1a), impactul asupra
prețului carbonului ar fi cel puțin similar impactului amânării scoaterii la licitație a
certificatelor în primii ani din faza 3, dar fără o creștere a prețurilor începând din 2019. În
cazul în care o retragere permanentă ar reduce excedentul preconizat numai într-o măsură
limitată, și anume cu 500 de milioane de certificate (opțiunea 1b), impactul asupra prețurilor
ar urma să fie și el limitat.
Atunci când se instituie o rezervă pentru stabilitatea pieței, prețurile pot crește. Odată ce
rezerva a fost instituită, iar piața este mai echilibrată, prețurile ar trebui să fie mai puternic
influențate de scăderea plafonului de emisii pe termen mediu și lung. Atunci când certificatele
sunt scoase din rezervă, prețurile pot să scadă în termeni relativi. Orice rezervă care reduce
excedentul la un nivel care permite buna funcționare a pieței carbonului ar facilita astfel mai
degrabă trecerea treptată la emisii mai scăzute, inclusiv în cazul unor obiective mai
ambițioase în ceea ce privește EU ETS în contextul aplicării cadrului pentru 2030. Ar fi de
așteptat ca această abordare să reducă riscul ca numărul de investiții în proiecte cu emisii
reduse de dioxid carbon să fie prea limitat pe termen scurt, situație care ar duce la o creștere a
costurilor pe termen mediu și lung. Cu toate acestea, o evaluare detaliată a amplitudinii anuale
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a impactului - la nivel de prețuri - a rezervei pentru stabilitatea pieței nu poate fi realizată din
mai multe motive5.
Se așteaptă ca prețurile să crească în termeni relativi spre sfârșitul fazei 3, având în vedere
impactul rezervei pentru stabilitatea pieței combinat cu cel al retragerii permanente a unui
număr de 500 de milioane de certificate, situație care ar avea un impact mai puternic decât
simpla retragere permanentă a aceluiași număr de certificate (opțiunea 1b) și totodată un
impact mai puternic decât simpla instituire a unei rezerve pentru stabilitatea pieței (de
exemplu, opțiunea 2d). Cu toate acestea, opțiunea ar avea ca rezultat o oarecare creștere a
excedentului la sfârșitul fazei 3 și, prin urmare, ar avea un impact mai mic asupra prețurilor
decât retragerea permanentă a unui volum mare de certificate (opțiunea 1a).
4.3.

Impactul asupra competitivității

Dacă schema EU ETS nu este consolidată pe termen scurt, vor apărea consecințe pe termen
lung asupra competitivității UE. Semnalul slab, nereprezentativ, pe care schema EU ETS l-a
dat recent în ceea ce privește prețul carbonului, care ar putea rămâne la un nivel destul de
scăzut și în cursul fazei 4, ar avea efecte negative asupra investițiilor și a inovării în tehnologii
cu emisii scăzute de dioxid carbon. Acesta ar duce, de asemenea, la o politică dezintegrată a
UE în materie de schimbări climatice și energie și la o piață internă din ce în ce mai
fragmentată. Cu cât semnalul referitor la prețul carbonului pe termen scurt este mai puternic,
cu atât aceste consecințe negative ar trebui să fie mai mici.
În ceea ce privește eventualele costuri directe pe termen scurt pentru sectoarele
energointensive, considerate a fi expuse riscului de relocare a emisiilor de dioxid de carbon,
trebuie remarcat faptul că datele privind emisiile verificate pentru faza 2 prezintă în total un
excedent de certificate alocate cu titlu gratuit aferente emisiilor raportate din sectoarele
industriale (cu excepția sectorului energetic) de peste 34 %, adică aproximativ 895 de
milioane de certificate6. Aceasta este o estimare pentru industria de profil în ansamblu,
existând în mod evident variații posibile între sectoare și instalații industriale. În cazul în care
emisiile în faza 3 ar fi similare cu cele înregistrate în orice an din faza 2, cu excepția anului
2008, atunci ar fi de așteptat ca alocarea cu titlu gratuit să genereze în continuare un excedent
pe parcursul fazei 3, având în vedere excedentul din faza 2.
În cazul în care emisiile ar fi similare cu cele din 2005 sau 2008, atunci alocarea cu titlu
gratuit, în plus față de excedentul existent, nu ar fi suficientă pentru a acoperi toate nevoile
industriei, care ar trebui să fie acoperite parțial prin cumpărarea de certificate suplimentare pe
piață. În acest caz, costurile pentru industrie ar putea crește în faza 3 din cauza unei măsuri
structurale privind cumpărarea de certificate.
În ceea ce privește eventualele creșteri pe termen scurt ale costului energiei electrice pe care
EU ETS le-ar genera (costuri indirecte), fiecare creștere de 1 EUR a prețului carbonului s-ar
putea traduce, în medie, printr-o creștere cu 0,8 % a prețului energiei electrice față de prețul
actual pentru industrie7. Aceste cifre nu țin cont de scăderea preconizată a costurilor în statele
membre care aplică derogarea ce permite alocări tranzitorii cu titlu gratuit pentru
5

6

7
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Pentru mai multe informații, a se vedea capitolul 4.1 din evaluarea impactului privind amânarea
scoaterii la licitație a certificatelor:
http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/cap/auctioning/docs/swd_2012_xx2_en.pdf
Este posibil ca industria să fi vândut deja o parte din acest excedent de certificate, caz în care valoarea
respectivelor certificate nu ar fi pierdută pentru industrie, ci convertită în bani. Datele includ toate
instalațiile staționare raportate în Registrul de tranzacții al Uniunii Europene (EUTL) care nu au codul
activității „ardere”.
Între 0,4 % și 1,7 % de la un stat membru la altul. Procent bazat pe o simplă medie a creșterilor din
statele membre ale UE, deci nu pe o medie ponderată.

11

RO

modernizarea producției de energie electrică și nici de scăderea importanței centralelor pe
bază de carburanți fosili în ceea ce privește stabilirea prețurilor la energia electrică, din cauza
unui preț stabil al carbonului.
4.4.

Impactul social

O creștere de 1 EUR a prețului carbonului s-ar putea traduce, în medie, printr-o creștere cu
0,5 % față de prețul actual pentru gospodării8. Politicile de decarbonizare reduc, de asemenea,
emisiile de PM2.5, SO2 și NOx. Printr-un semnal mai stabil al prețului carbonului, o piață a
carbonului poate avea un impact pozitiv asupra sănătății, deoarece pe termen scurt contribuie
la îmbunătățirea calității aerului prin încurajarea trecerii de la cărbune la gaz, iar pe termen
mediu și lung descurajează finanțarea de noi centrale pe cărbune. Veniturile provenite din
licitații ar putea crește și ar putea fi utilizate pentru a atenua efecte sociale negative. Evaluarea
impactului cadrului pentru 2030 arată că, în cazul în care veniturile din licitații se reciclează,
iar modul de stabilire a prețului carbonului se extinde la toate sectoarele, politicile de
decarbonizare pot contribui la o creștere de 0,2 % a ocupării forței de muncă, ceea ce ar
reprezenta 430 000 de locuri de muncă nete create până în 2030. Cu cât impactul asupra
semnalului referitor la prețul carbonului este mai mare, cu cât aceste efecte ar trebui să fie mai
puternice.
4.5.

Impactul asupra mediului

Impactul asupra mediului al schemei EU ETS în ceea ce privește emisiile în sectoarele care
fac obiectul schemei, pe o anumită perioadă de timp, este determinat de plafonul emisiilor.
Întrucât opțiunile care presupun o retragere permanentă a certificatelor (opțiunile 1a, 1b, 3a și
3b) ar implica o modificare a plafonului emisiilor pentru faza 3, ele au chiar mai multe efecte
pozitive în ceea ce privește reducerea emisiilor decât opțiunile privind rezerva pentru
stabilitatea pieței.
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Între 0,2 % și 1,3 % de la un stat membru la altul. Procent bazat pe o simplă medie a creșterilor din
statele membre ale UE, deci nu pe o medie ponderată.
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