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Polska zmienia zasady przydziału uprawnień CO2 na
rok 2012 – Banki i spekulanci opuszczają polski rynek
Po raz kolejny polski ustawodawca ma zamiar,
działając na bazie bardzo niestabilnych podstaw
prawnych, doprowadzić przedsiębiorców w kraju do
dużych strat gospodarczych i najprawdopodobniej
tym razem zamiar ten zostanie zrealizowany. W
każdym razie zaprogramowne są już kłopoty z
Komisją UE, jako że postępowanie rządu polskiego
nie jest zgodne z dyrektywą 87/EG UE z roku 2003,
co z pewnością doprowadzi do skarg dotkniętych
operatorów instalacji.
Równolegle musimy zdawać sobie sprawę że wartość
uprawnień do emisji CO2 stale spada i dotychczas
tylko przez cięcia przydziałów obiektywnie patrząc
nie widać tak wysokich szkód, jak to wyglądałoby
jeszcze w maju 2011.
Ze względu na rosnące pogorszenie ceny EUA coraz
więcej banków i domów handlowych mają problemy
z handlem CO2 i wycofują się z biznesu. Z tego
powodu nagle stoją operatorzy instalacji pozbawieni
handlowca lub banku i nie mogą więcej sprzedać
przy spadających cenach. Z tego powodu będzie w
naszych wiadomościach News-emisje 07-2011 więcej
informacji.
Polskie Ministerstwo Środowiska w dniu 26
października 2011 rozesłało do różnych związków
pismo wzywające do przyjęcia do wiadomości, że
rozporządzeniem Rady Ministrów na podstawie Ustawy
z dnia 28.04.2011 r. o systemie handlu uprawnieniami
do emisji gazów cieplarnianych zmienione będą zasady
z 01.07.2008 dotyczące przydziałów krajowych dla
operatorów instalacji.
W powyższym w przyjazny sposób wzywa się do
wyrażenia, w ciągu 7 dni od otrzymania pisma, opinii
na temat „projektu”, co raczej posiada tylko charakter
formalny.

Ministerstwo Środowiska opiera się w swoim
postępowaniu najprawdopodobniej na sformułowaniu,
które już w krajowym rozporządzeniu w sprawie
przyjęcia
KPRU
wywołało
zamieszanie.
W
rozporządzeniu numer 1248 z dnia 01.07.2008 roczne
przydziały uprawnień dla operatorów w 5 transzach
wraz z jednym dodatkiem przedstawiony jest na stronie
3. Wtedy znajdujący się tam
punkt 7 brzmiał
następująco:
„Wykaz instalacji wraz z zawierająca średnią roczną
liczbę certyfikatów na okres rozliczeniowy 2008- 2012
określa tabela nr 3”
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Oznacza to, że kolejne ilości przydziałów, to ilości
właśnie „średnie”, co w konsekwencji oznacza, że ilości
te nie są pewne do roku 2012.
Na bazie powyższego, zgodnie z zapowiedzią polskiego
Ministerstwa Środowiska, w dniu 01.01.2012 wejść ma
w życie następujące rozporządzenie:

finansowe pochodzące ze sprzedaży certyfikatów, w
większości przeznaczyli na inwestycje w technologie
oszczędne pod względem CO2.
Gdy przyjżymy się opublikowanym w liście z
26.10.2011 zaplanowanym cięciom przydziałów, to
zauważymy wyraźnie, że po części mają być przeprowadzone nawet bardzo drastyczne cięcia. Z kolei z innej
strony mają być przeprowadzone mniejsze cięcia a
częściowo nawet nie będzie żadnych. Baza wyjściowa
wysokości zaplanowanych zmniejszeń jest oczywista:
•
•

Argumentuje się przy tym art.15 ustęp 4 oraz art.95
ustęp 1. Ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie
handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.
Jeśli przestudiuje się obydwa, wyżej wymienione
artykuły, to ustawodawca powołuje się na argumenty,
które:
•
odwołują się do równego traktowania
instalacji,
•
podkreślają konieczność wyposażenia nowych
instalacji w wystarczajacą ilość certyfikatów
•
zapewnić mają energetyczne bezpieczeństwo
kraju
•
zapewnią cel i sens przydziałów dla operatorów instalacji
Już wtedy, w styczniu 2009 roku, Polska
najprawdopodobniej otrzymała wskazówkę Komisji
UE, że tego rodzaju regulacje, a przede wszystkim
niepewność
Krajowego
Planu
Alokacyjnego,
doprowdzić może do trudności oraz, że nie pokrywa się
on z dyrektywami UE.
Na podstawie wieloletnich negocjacji odnośnie planu
alokacji, w polskim rządzie kładziono nacisk na to, aby
wyniki były zadowalające dla operatorów instalacji w
kraju. Stąd polityka wewnętrzna, chcąc wyjść z twarzą,
przyznała operatorom przydziały wyższe, niż byłoby to
możliwe po uwzględnieniu rezerw krajowych.
W chwili obecnej ilość certyfikatów jest niewystarczająca, stąd też zamiar otrzymania od operatorów
dużej ilości certyfikatów z transzy przydziałów na rok
2012. Zaoszczędzone zostanie to jedynie tym operatorom, którzy uzyskane w latach ubiegłych środki

ilość różnicy między przydziałem a
rzeczywistymi emisjami w latach 2008-2010
zebrane i przedstawione dane przedsiębiorstw
dotyczące przeprowadzonych ilości inwestycji
w technologiach i modernizacjach instalacji
oszczędzających CO2

Wychodzi na to, że teraz będą ukarani ci, którym
zostało wyraźnie za dużo cetryfikatów (czy już
sprzedanych czy jeszcze nie, nie gra to żadnej roli) i /
lub ci, którzy mają tylko trochę za dużo ale dotychczas
nie zainwestowali w modernizację instalacji.

Wyciąg ze skorygowanej listy przydziałów

Z pewnością nie można zarzucić polskiemu
ustawodawcy, że zachęcając prowadzących instalacje
do inwestycji w nowe technolgie polepszające klimat,
nie działał on po myśli europejskiego handlu emisjami
lub według Protokołu z Kioto.
Ten aspekt jest tutaj jednak tak wyraźnie zdominowany
przez polityczne i ekonomiczne interesy państwa, że
poprzez to zostaje poważnie podważony klimat zaufania
i bezpieczeństwa prawnego.
Gospodarcze i prawne konsekwencje cięć przydziałów
Emissionshändler.com® jako długoletni uczestnik na
europejskim rynku handlu emisjami przygląda się z jego
niemieckiej perspektywy z niedowierzaniem i zdziwieniem, jak polscy operatorzy instalacji zostali potraktowani i dalej traktowani są jak pionki w grze polityki i
jak ważne dobro (rzekomej) pewności prawnej jest
torpedowane.
2

Trzeba sobie tylko wyobrazić, w jakiej sytuacji
gospodarczej znajdzie się operator instalacji, który np.
już w roku 2009 dla terminu dostawy 15.03.2012 lub
15.12.2012 podpisał kontrakt sprzedaży Forward na
50.000 EUA i teraz z powodu braku przydziału nie
będzie mógł tej dostawy w terminie zrealizować.
Lub też w jakich kłopotach znajdzie się operator, który
jeszcze dla 2012 uregulował umową wymianę CO2,
której z powodu braku EUA nie będzie mógł w całości
przeprowadzić, albo też w ogóle.
Inni operatorzy, którzy chcieli dopiero w 2012
wprowadzić w życie kroki modernizacyji z powodu
opóźniających się ukończeń budów lub bardzo obszernego planu i opłacić to ich nadwyżkami EUA, będą
teraz również stali przed “odłamkami“ swoich kalkulacji.
W każdym razie będzie bardzo wielu operatorów,
którzy chcieli przenieść ich nadmiar EUA na 3 okres
handlowy, żeby przy przypuszczalnie niskich przydziałach następnego okresu handlowego uniknąć potrzeby
dokupywania certyfikatów.
O tyle jest tutaj bardzo interesujęce pytanie o prawną
możliwość uniknięcia cięć przydziałów, a w
indywidualnych przypadkach może również nawet
istotne dla zabezpieczenia gospodarczej egzystencji
przedsiębiorstwa.
Przy tej okazji należy wiedzieć, że obywatele Unii nie
mogą tak po prostu odwołać się do Europejskiego Sądu
(Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej lub
Trybunału Pierwszej Instancji). Trybunał Sprawiedliwości jest odpowiedzialny przede wszystkim za środki
prawne Państw członkowskich i organy UE.
W wyjątkowych przypadkach do sądu mogą się odwołać pojedyńcze osoby, jeżeli Organy Europejskie zwracają się bezpośrednio i indywidualnie do pojedyńczych
osób, art. 263 umowy o sposobie pracy UE – AEUV. To
jednak nie obowiązuje, jeżeli organy narodowe naruszają prawo UE.
Trybunał Sprawiedliwości UE decyduje dalej o
projektach sądów krajowych, jeżeli dotyczy to
interpretacji umów lub ich ważności i interpretacji
działań organów, instytucji lub innych wydziałów Unii i
jeżeli to pytanie jest istotne dla początkowego sporu,
art. 267 AEUV. Ale również w tym przypadku jest
konieczne odwołanie się operatora najpierw do sądów
krajowych.
Pod tym względem Emissionshändler.com® nie może
niestety swoim polskim operatorom podsunąć żadnych
dalszych wskazówek, co najwyżej poradzić im odwołanie się do sądów krajowych, korzystając z pomocy
polskich prawników wyspecjalizowanych w tej
dziedzinie.

Z pomocą renomowanej polskiej kancelarii prawnej
Emissionshändler.com® w najbliższych tygodniach
spróbuje wnieść więcej światła do tej sprawy.
Infobox
Infobox- nowość na handel-emisjami.pl na stronie
internetowej: „News Info Box“
Wielu operatorom instalacji z pewnością już podpadło, że
od dnia 30.09.2011 opolski serwis informacyjny Transfer
CO2 z Opola, zawiesił swoją działalność. Po uiszczeniu
rocznej opłaty w wysokości 600 lub 1200 PLN, można
było codziennie otrzymać informacje na temat nowości
związanych z handlem emisjami.
Teraz zadanie to przejął handel-emisjami.pl, który
codziennie, w języku polskim, będzie informować
operatorów w Polsce o nowościach w handlu emisjami.
Specyficznym jest tutaj to, że operatorzy nie będą
otrzymywali e-Mail, lecz będą mogli o wszystkich
nowościach dowiedzieć się z News Info Box na stronie
internetowej www.handel-emisjami.pl Meldunki będą
codziennie od godziny 10.30 aktualizowane, co dla
zainteresowanych przedsiębiorców stanowi wysokie
korzyści. Codziennie, w bardzo kompleksowym pod
względem
technicznym
postępowaniu,
Emissionshändler.com® przedstawiać będzie zestawienie
5-7 meldunków z różnych polskich i europejskich stron
internetowych, zawierających istotne nowości zarówno w
europejskim handlu emisjami, jak również z rynku
krajowego.

Operatora szczególnie zainteresuje to, że korzystanie z
serwisu News Info Box jest całkowicie bezpłatne,
podobnie jak przedstawiane poprzez News Info Box
aktualne ceny giełdowe różnych certyfikatów.

Kryzys zadłużenia UE coraz bardziej napiera na
ceny certyfikatów CO2
Pomimo uzyskania wotum zaufania przez Premiera
Papandreou, w nocy z 04.11. na 05.11. najważniejsza
partia opozycyjna odmawia współdziałania i zakłada
obalenie socjalistów. Grecja w dalszym ciągu stoi nad
przepaścią, a zaufanie europejskich partnerów
gwałtownie spada do zera. Jedynym rozwiązaniem
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wewnętrznego problemu politycznego, jakim jest
blokowanie decyzji, byłyby ponowne wybory,
powiedział po przeprowadzeniu głosowania nad przyznaniem wotum zaufania szef partii Samaras.
Po raz kolejny na początku grudnia odwołanym
referendum oraz znacznej niejasności odnośnie
przeprowadzenia ewentualnie nowych wyborów, w
Grecji w najbliższym czasie nie zapanuje jasność co do
tego, czy nastąpi upadłość kraju, albo nawet wystąpienie Grecji z UE.
Również we Włoszech, które coraz bardziej zmierzają
w kierunku upadłości, zapadną decyzje mające wpływ
na dalszy rozwój europejskiego kryzysu zadłużenia.
Włosi już od miesięcy muszą płacić co raz to wyższe
odsetki za swoje obligacje rządowe i w najbliższym
czasie nie będą w stanie dalej ponosić tych kosztów.
Patrząc w ten sposób, pomimo Europejskiego Mechanizmu Stabilizacyjnego, załamanie Euro jest bliskie. Już
w chwili obecnej można wyraźnie zobaczyć, że dla
odpowiedzialnych polityków oraz Europejskiego Banku
Centralnego, utrzymanie wspólnej waluty jest ważniejsze niż zwalczanie inflacji.
W tej sytuacji już teraz, na coraz szerszym froncie,
akceptowana jest systematycznie rosnąca inflacja, która
z kolei odbija się negatywnym echem na nastroje
konsumentów. Jeśli konsumpcja spadnie, będzie to
miało odbicie również w wykorzystaniu surowców
takich jak ropa naftowa czy węgiel, a co za tym idzie
będzie miało również wpływ na cenę certyfikatów
EUA.

Cena EUA do 2014 spada

Źrόdło: ECX w Londynie

Spekulanci opuszczają rynek pozwalając na spadek
cen certyfikatów
Jak podczas seminarium w Katowicach w dniach
16/17.06.2011 Emissionshändler.com® już po raz
kolejny zapowiadał, bańka cenowa certyfikatów CO2
pęka coraz bardziej. Co raz częściej zwraca się uwagę
na to, że tylko banki oraz inwestorzy finansowi stawiają
na rosnące ceny EUA. Ich zamiarem jest dbałość o
własne interesy, a nie dostarczenie operatorom instalacji

obiektywnych danych dotyczących nadmiaru certyfikatów EUA będących do dyspozycji w EU- ETS.
Jasnym jest, że widocznie co raz większa ilość banków
oraz spekulantów do czerwca 2011 wkraczała na rynek
po to, aby poprzez zakup certyfikatów doprowadzić do
wzostu ich ceny, albo też sztucznie podtrzymywać jej
wysoki poziom.
To, że taka sytuacja nie może dalej trwać było już od
dłuższego czasu jasne, szczególnie zaś od momentu,
kiedy to Komisja UE, w maju 2011 podała do wiadomości, że w roku 2020 na rynku znajdować się będzie
prawdopodobnie
nadwyżka
2.400.000.000
(2,4
miliarda) certyfikatów. Żaden normalny człowiek, który
taką wiedzę posiada, nie wyda w roku 2011 na zakup
certyfikatu, którego nadwyżka jest tak wielka, więcej
niż 5 Euro. Patrząc w ten sposób powiedzieć można, że
kryzys zadłużenia w UE proces spadku cen raczej
przyspieszył. Od 13.06.2011 cena EUA w handlu Spot
spadła z 17 Euro/t do 9,20 Euro/t, a w krótce ulegnie
spadkowi o połowę.
Infobox
Zamknięcie w grudniu 2011 rejestru CO2 w
KOBIZE
W grudniu 2011, na 2 tygodnie zamknięty zostanie rejestr
w KOBIZE. Powodem jest przeprowadzenie koniecznych
prac związanych z przestawieniem z krajowych kont
operatorów na europejskie konta operatorów, jak np.
zmiana numeru konta Pl-120-2345-0 na europejski numer
konta, np. EU-100-123456-0.
Jako że UE, aby przejść do własnego rejestru
europejskiego, musi zakończyć przestawienie przed
01.01.2012, poszczególne rejestry krajowe muszą przez
okres ca. 2 tygodni zostać zablokowane.
Poza tym przeprowadzone będą prace konserwacyjne w
centralnym rejestrze sekretariatu klimatycznego Narodów
Zjednoczonych (ITL). Może to już w listopadzie doprowadzić do czasowego zablokowania kont. Niemieckie
konto rejestrowe DEHST będzie prawdopodobnie
zamknięte od 04.11.2011. do 10.11.2011. W tym okresie
handel będzie wstrzymany.

W procesie tym ucierpiały oczywiście również znane
banki oraz handlowcy, którzy się przespekulowali,
którzy muszą się poddźwignąć z poniesionych strat,
albo którzy jeszcze w odpowiednim momencie zdążyli
się wycofać z tego, tak bardzo specyficznego obszaru,
jakim jest handel CO2.
Tak na przykład, bankructwo amerykańskiego domu
brokerskiego MF Global w dniu 31.10.2011 wywołało
w branży finansowej i surowcowej ogólnoświatowe
fale. Silnemu spadkowi uległ handel terminowy na
rynku złota, ropy naftowej, CO2 oraz zbóż. Główną
przyczyną takiej sytuacji było to, że dom maklerski
najwidoczniej w handlu własnymi surowcami (jak np.
ropa naftowa, gaz i CO2), jak i w stosunku do obligacji
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rządowych wykazał się dużą skłonnością do zakupów,
stawiając na rosnące kursy. Takim postępowaniem
przespekulowano się w pokaźny sposób.

wierzą, że ich wcześniejsi partnerzy handlowi/banki
będą mogły sprzedawać certyfikaty CO2. Przy w
dalszym ciągu spadających cenach oraz zamkniętych
rejestrach, takich jak KOBIZE w Polsce (Infobox strona
4), operatorzy instalacji mogą popaść w jeszcze większe
problemy związane ze sprzedażą nadmiaru certyfikatów
po dobrej cenie.
Wycofanie się banków i handlowców z rynku CO2-Spot
nie jest jednak, zdaniem Emissionshändler.com®,
spowodowane obecnością nadmiaru certyfikatów w UE,
w czego następstwie ma miejsce spadek ich ceny, lecz
znacznie bardziej z następującymi 4 punktami:

Spadek cen w ostatnich dniach, po bankructwie MF Global) –
DEC11 jest 9,40 Euro/t = Spot 9,25 Euro/t

Inni, duźi uczestnicy handlu, którzy do stycznia 2011
jeszcze bardzo aktywnie brali udział w handlu CO2 na
paryskiej giełdzie Bluenex, jeśli było to możliwe,
wycofali się całkowicie z działalności obejmującej
certyfikaty CO2. Zdaniem Emissionshändler.com® z
równo 120 firm, które w tamtym czasie uczestniczyły w
handlu spot, w chwili obecnej pozostało jeszcze tylko
maksymalnie 6, które w dalszym ciągu aktywnie
działają
na Bluenex. Cała ogromna reszta albo
dobrowolnie zaprzestała działalości handlowej w tym
zakresie, albo nie otrzymała zezwolenia na dalszy
handel CO2, lub też z powodu trwającego aktualnie
dochodzenia w związku z podejrzeniem o pranie
brudnych pieniędzy lub oszustwa podatkowe, związane
z podatkiem VAT- ich konta rejestrowe zostały zablokowane.
Operatorzy instalacji tracą swoich partnerów
handlowych
Jako że oprócz handlu spot prowadzony był również
handel Forward, banki i handlowcy, którzy już się
wycofali z rynku, pomimo to pozostają w stosunkach
handlowych z wieloma swoimi klientami lub posiadają
zawarte z nimi umowy, które jeszcze nie zostały
wypełnione (np. dostawa EUA lub CER na podstawie
umowy wymiany).
Często jest tak, że klienci banku lub handlowca wcale
nie zauważyli, że ich partnerzy handlowi nie są już
aktywnie obecni na rynku, jako że w wielu przypadkach, przez wiele miesięcy, udawało się klientów
pocieszyć poprzez obietnicę rychłego powrotu do
handlu.
Emissionshändler.com® znane są trzy tego typu
przypadki w Polsce, gdzie klienci w dalszym ciągu

1. Polegający
na
spekulacji
handel
własny
certyfikatami okazał się zgubą dla wielu
uczestników rynku, stracili oni za dużo pieniędzy i
zbankrutowali
2. Dochody pochodzące z kupna i sprzedaży
certyfikatów spadają, w związku z czym z kupieckiego punktu widzenia pozbawione sensu jest
dalsze oferowanie swoich usług w dziedzinie, w
której ryzyko cenowe jest tak wielkie.
3. Wycofanie podatku VAT na certyfikaty CO2 oraz
lepsze zabezpieczenia kont rejestrowych pozbawiło
wielu handlowców- przestępców podstawy działania
4. Niektórzy „okazjonalni” handlowcy, którzy nie
posiadali żadnego klienta będącego operatorem
instalacji, a swoje zyski czerpali wyłącznie ze
sprzedaży zakupionych uprzednio przez siebie
certyfikatów, zniknęli z rynku z powodu co raz
mniejszej ilości certyfikatów znajdujących się w
obiegu po co raz niższej cenie.
W chwili obecnej na rynku pozostają jedynie
handlowcy, którzy poprzez wieloletnią działalność
handlową i doradczą pozyskali klientów, którzy mają do
nich zaufanie.
Handlowcy, którzy nie prowadzą handlu własnego i
których działalność nie opiera się wyłącznie na kupnie i
sprzedaży certyfikatów CO2, z pewnością pozostaną do
dyspozycji klientów dłużej, jak niektóre banki.
Infobox
Handel-emisjami.pl
został
liderem
w
zakresie
dostarczania specjalistycznych, bezpłatnych informacji z
rynku CO2 w Polsce. Na stronie internetowej
www.handel-emisjami.pl po prawej stonie znajduje się
News Info Box, w którym każdy przedsiębiorca znajdzie
codziennie zaktualizowane informacje dotyczące tematu
CO2. Zapraszamy do odwiedzania naszej strony
internetowej !!!
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Disclaimer
GEMB mbH nie ponosi ani wyraźnej, ani milczącej
odpowiedzialności za dokładność oraz kompletność
zamieszczonych
informacji,
jak
również
ich
przydatności do konkretnych celów.
List dotyczący emisji wydany jest na stronie
www.handel-emisjami.pl przez GEMB mbH i służy
wyłącznie celom informacyjnym. Informacje w nim
zawarte nie podlegają gwarancji ze względu na ich
dokładność oraz kompletność. Decyzje kupna lub
sprzedaży podjęte na podstawie zawartych w liście
informacji zawarte są przez przedsiębiorcę dobrowolnie
oraz bez oddziaływania osób trzecich.

Emissionshändler.com®
Członek Austriackiej Giełdy Energetycznej EXAA
częściowy udziałowiec APX(Amsterdam Power Exchange)
z EEX Leipzig (Europen Energy Exchange)
z Zarządem Niemieckiego Związku Handlu Emisjami
i Ochrony Klimatu www.bvek.de
GEMB mbH, Helmholtzstraße 2-9, Niemcy -10587 Berlin
Telefon: +49 30 – 897 25 954, Telefon: +49 30 – 398 8721-31
Telefax: +49 30 – 398 8721-29
Web: www.emissionshaendler.com , www.handel-emisjami.pl
Mail: nielepiec@handel-emisjami.pl , info@emissionshaendler.com
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