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Nowy rejestr UE wchodzi w życie - Podwojenie ilości kont,
nowe rodzaje kont, przepisy bezpieczeństwa i nowe problemy
Niepostrzeżenie dla większości posiadaczy kont,
stojące w medialnym cieniu ukończenia planów
monitorowania w lecie tego roku, nastąpią 20
czerwca 2012 zmiany w świecie rejestrów praw do
emisji CO2 w EU- ETS. Zmiany te będą znacznie
większe niż te, jakie większość operatorów, handlowców oraz pozostałych posiadaczy kont osobistych
kiedykolwiek uważała za możliwe.
Nie tylko fakt, że oddziaływanie spóźnionej
implementacji nowego rejestru UE pociągnie za sobą
konieczność
wprowadzenia
wielu
rozwiązań
przejściowych, ale również znacznie bardziej
kompleksowe włączenie kont operatorów statków
powietrznych
oraz
fakt,
że
mechanizmy
zabezpieczające nie wejdą w życie dopiero od roku
2013, lecz już teraz będą częściowo obowiązywać,
doprowadziły do tego, iż wprowadzone zmiany stały
się bardzo zawiłe i niejasne. Dla praktyk handlowych
szczególnie ważnym jest to, czy dla zastosowania
nowych zasad bezpieczeństwa dla automatycznie
generowanych nowych kont w rejestrze unijnym,
zostaną jeszcze znalezione pragmatyczne zasady
przejściowe dla dotychczasowych posiadaczy kont.
Już tylko z powodu opóźnienia czasu transferu oraz
powstania kont powierniczych, tempo handlu Spot w
EU-ETS w wielu przypadkach ulegnie drastycznemu
spowolnieniu.
W dalszej kolejności założyć należy, że po tych, już
wprowadzonych w życie masowych zmianach, po
planowanych na jesień ponownych zmianach w
porządku rejestrowym, w świecie rejestrów dojdzie
do dalszych, znaczących zmian. Dalsze szczegóły w
naszych nowych News-emisje 04-2012.
W celu jak największego, możliwego uproszczenia
przedstawienia kompleksowych zmian, autor posłuży

się w dalszej części artykułu strukturą opisującą
poszczególne aspekty zmian. Autor zastrzega sobie
prawo do nieporuszenia wszystkich aspektów,
szczególnie tych zmian, które znajdują się w fazie
planowania, a które wprowadzone mają być na jesieni.
Cel
stanowi
przejście
do
autentycznego,
europejskiego systemu ETS
W dwóch ubiegłych okresach rozliczeniowych (20052007 i 2008-2012) system UE związany ze zbywalnymi
prawami do emisji (EU-ETS) nie był tak na prawdę
systemem europejskim, a jedynie łączem (linkiem)
systemów krajowych. Istniały krajowe budżety praw do
emisji, krajowe plany alokacyjne z krajowymi tabelami
przydziałów,
krajowe
systemy
monitorowania,
sprawozdawczości i weryfikacji (systemy MRV) oraz
krajowe systemy rejestrowe dla praw do emisji (forma
skrócona: EUA). Istniały wprawdzie wytyczne ramowe
UE, pozostawiały one jednak duże pole manewru dla
tworzenia przepisów krajowych. W drugim okresie
rozliczeniowym przepisy zostały nieco zaostrzone, ale
nie zmieniły one zasadniczego charakteru krajowych,
połączonych ze sobą systemów.
Dopiero od trzeciego okresu rozliczeniowego (20132020) obowiązywać będzie autentyczny system
europejski EU-ETS. Istniał będzie już tylko europejski
budżet praw CO2, obowiązujące w całej UE jednolite
zasady przydziałów, bezpośredni, wiążący system MRV
oraz jednolity, europejski rejestr praw do emisji (rejestr
unijny).
System unijny właściwie miał działać już od
01.01.2012. Do tego dnia wszystkie systemy rejestrowe
miały zostać włączone do systemu prowadzonego przez
Komisję UE. Podstawę stanowiło rozporządzenie nr
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920/2010 Komisji UE z dnia 7.10.2010 odnośnie
standaryzowanego, zabezpieczonego systemu rejestrów.
Jednocześnie ze zintegrowaniem systemów podjęto
działania mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa
transferu praw do emisji oraz kontrolę posiadaczy kont
oraz ich pełnomocników. Wprowadzenie dodatkowych
zabezpieczeń uznano za konieczne po mających miejsce
w roku 2009 częstych przypadkach oszustw
podatkowych związanych z podatkiem VAT, prania
brudnych pieniędzy oraz innych działań przestępczych
w systemie EU-ETS.
Powodem rezygnacji z oczekiwania na rozpoczęcie
trzeciego okresu rozliczeniowego jest włączenie ruchu
powietrznego do systemu UE-ETS już od 01.01.2012.
Dla
ruchu
powietrznego
został
natychmiast
wprowadzony autentyczny system europejski z
jednolitymi zasadami przydziałów oraz z tylko jedną
tabelą UE przydziałów praw do emisji dla ruchu
powietrznego.
Prawa do emisji dla operatorów statków powietrznych
(w skrócie aEUA lub EUAA) posiadają szczególną
naturę prawną, jako że dotyczą one nie tylko emisji na
terenie działania protokołu z Kioto (PK)
ustanowionego przez ramową konwencję klimatyczną
Narodów Zjednoczonych (UNFCCC) i z racji tego
używane mogą być jedynie dla wypełnienia obowiązku
przez ruch lotniczy. Oczywistym wydaje się
wprowadzenia przy tej okazji systemu UE nie tylko dla
certyfikatów operatorów statków powietrznych, ale
również dla „normalnych” EUA operatorów instalacji
stacjonarnych. Komisja UE nie zdołała na czas
przygotować koniecznego oprogramowania, wskutek
czego rejestr unijny funkcjonuje od 30.01.2012 tylko
dla ruchu powietrznego i to też w stopniu
ograniczonym.
Wprowadzenie 27 rejestrów krajowych do rejestru
unijnego następuje dopiero od 3 do 20 czerwca 2012. W
tym czasie wszystkie rejestry są zamknięte, co oznacza,
że nie mogą być przeprowadzane żadne transakcje.
Nawet, jeżeli ponowne uruchomienie rejestru unijnego
nastąpi w dniu 20 czerwca punktualnie o godzinie 12.00
czasu środkowoeuropejskiego, to wszystkie jego
funkcje nie będą dostępne natychmiast, lecz będą krok
po kroku wprowadzane przez cały rok.
Już 01.01.2013 nastąpi kolejne, planowe rozszerzenie
rejestru uwzględniające zmiany trzeciego okresu
rozliczeniowego. W związku z tym Komisja UE
18.11.2011 wydała kolejne rozporządzenie nr
1193/2011 dotyczące rejestru, które weszło w życie
30.11.2011 i które określa zasady dla rejestru unijnego
od roku 2013.

Oddzielenie EU-ETS od systemu KP
W wyniku wprowadzenia rejestru unijnego nastąpi nie
tylko połączenie rejestrów krajowych liczących w całej
UE ponad 30.000 kont, ale również oddzielenie i
uniezależnienie EU-ETS od systemu rejestrowego
protokołu z Kioto (KP) ustanowionego przez ramową
konwencję klimatyczną Narodów Zjednoczonych
(UNFCCC).
Do tej pory wszystkim EUA generowanym przez
urzędy krajowe były jednocześnie przyporządkowane
krajowe prawa do emisji zgodnie z PK (Assigned
Amount Unit = AAU = jednostka przyznanej emisji)
poprzez dodanie do numeru identyfikacyjnego AAU
numeru identyfikacyjnego EUA. Transfer EUA był w
związku z tym jednocześnie transferem AAU.
Dotychczas wszystkie konta zarówno dla instalacji
(konta operatorów instalacji), jak i dotychczasowe konta
osób fizycznych lub prawnych (konta osobiste)
podlegające EU-ETS były de facto jednocześnie
kontami PK. Stąd też przed dokonaniem transakcji EUA
wysyłane było zapytanie o możliwość odblokowania
certyfikatów zarówno przez prowadzony przez Komisję
UE protokół transakcji UE (CITL), jak i prowadzony
przez sekretariat UNFCCC protokół transakcji PK
(ITL).
Systemy sprawdzające oraz systemy logowania ITL i
CITL nie tylko protokołują transfer, ale również
automatycznie sprawdzają dopuszczalność zamierzonej
transakcji oraz, przy pozytywnym wyniku kontroli,
dokonują jej autoryzacji. Taka weryfikacja ma
zapewnić, że wszystkie transfery EUA z jednego konta
na inne są zgodne z każdym z obu systemów
kontrolnych.
W sytuacji, gdy na kontach zapisane były inne
certyfikaty (nazwy skrócone CER, ERU, lCER, tCER,
RMU), pochodzące z różnorodnych projektów klimatycznych PK (projekty CDM- i JI) i dokonany miał być
ich transfer do EU-ETS, albo też transfer pomiędzy
rejestrami krajowymi lub wewnątrz rejestrów
krajowych, zawsze uprzednio były one sprawdzane
przez obydwa systemy.
Wprowadzenie 20.06.2012 rejestru unijnego spowoduje
rozdzielenie EUA od AAU, wskutek czego EUA staną
się niezależne od AAU. Odpowiednio rozdzielone
zostaną konta w EU-ETS oraz konta PK, tworząc w
rejestrze unijnym dwa obszary - obszar UE z kontami
EU-ETS oraz obszar PK z kontami PK.
Powyższe zmiany w architekturze rejestru przedstawione są na rysunkach poniżej.
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Struktura rejestru istniejąca do 03.06.2012

System Handlu Emisjami UNFCCC/ Protokół z Kioto

Rejestr krajowy

Rejestr krajowy

Rejestr CDM

Kioto

Kioto

Kioto

Poza UE‐ETS
NZ‐Nowa Zelandia

Poza UE‐ETS
JP‐ Japonia

UNFCCC
Narody Zjednoczone

ITL
Kioto
UNFCCC
Narody Zjednoczone

Rejestr Krajowy

Rejestr Krajowy

CITL

Kioto

Kyoto

UE‐ETS

UE‐ETS

Państwo członkowskie
DE (Niemcy)

UE‐ETS

Komisja UE
UE (Unia Europejska)

Komisja UE

System Handlu Emisjami UE (UE‐ETS)

Przed migracją

Struktura rejestru istniejąca po 20.06.2012

System handlu emisjami UNFCCC (Protokół z Kioto)

Rejestr krajowy

Rejestr krajowy

Rejestr CDM

Kioto

Kioto

Kioto

Poza UE‐ETS
NZ‐Neuseeland

Poza UE
JP‐Japan

UNFCCC
Narody
zjednoczone

ITL
Kioto
UNFCCC
Narody
zjednoczone

DE‐120‐1234‐0‐16
Nowe rachunki KP

Rejestr unijny
Kioto
UE, DE,
ES, FR …

EUTL
EU‐ETS
UE (dla
wszystkich ‐
27)

EU‐ETS
Komisja UE

System handlu emisjami UE (UE‐ETS)
EU‐100‐1234567890‐0‐34
Nowe rachunki UE‐ETS

Po migracji

Po dokonaniu rozdzielenia możliwy stanie się transfer
EUA (i EUAA) po sprawdzeniu oraz zapisaniu go tylko
w protokole transakcji UE, który po otwarciu rejestru
unijnego nie będzie się już nazywał CITL, lecz
(European Union Transaction Log). Jedynie transfer
jednostek PK na albo z EU- ETS wymagał będzie w
przyszłości sprawdzenia i zapisania zarówno przez ITL,
jak i przez EUTL.
Rejestr unijny będzie wprawdzie prowadzony przez
Komisję UE lub mówiąc dokładniej wyznaczony przez
nią urząd (administratora centralnego), jednak kraje
członkowskie UE i ich dotychczasowi administratorzy
rejestru (administratorzy krajowi) będą w dalszym ciągu
zarządzać i administrować podporządkowanymi im (tzn.
znajdującymi się pod ich jurysdykcją) kontami. Dla
dotychczasowych posiadaczy kont w polskim rejestrze
KOBIZE oznacza to, że w sprawach związanych z ich
kontami będą oni w dalszym ciągu komunikować się z
KOBIZE (np. w sprawie zmian pełnomocnictwa konta i

innych). Otwarcie nowych kont nastąpi również przez
KOBIZE, przy czym w przyszłości konta osobiste
zarówno w obszarze Kioto i/lub w obszarze UE będą
mogły być otwierane niezależnie.
Nowe konta operatorów instalacji (z oznaczeniem PL120) nie mogą być otwierane w obszarze PK, a te, które
powstaną w wyniku podziału kont utracą w krótkim
czasie swoją sensowność dla większości operatorów
instalacji i zostaną przez nich zamknięte.4 Operatorom
instalacji i statków powietrznych będą potrzebne konta
w obszarze PK tylko wtedy, kiedy będą oni chcieli brać
udział w projektach ochrony klimatu PK oraz otrzymać
związane z tymi projektami certyfikaty CER i ERU z
rejestru UNFCCC. Z tego samego powodu nie tylko
konta PK operatorów, lecz także tych, którzy do tej pory
byli posiadaczami kont osobistych (również w celu
zaoszczędzenia obowiązujących od roku 2013,
wprowadzonych przez krajowych administratorów,
podniesionych opłat związanych z prowadzeniem
konta) zostaną w większości do końca 2012 zamknięte.
Nowogenerowane konto EU- ETS
W celu utworzenia nowego konta EU- ETS,
posiadaczom dotychczasowych kont dla operatorów
instalacji oraz kont osobistych w systemie unijnym,
zostanie najpierw przydzie-lone nowe konto, z nowym
oznaczeniem typu EU-100 (np. EU-100-1234567890-023). Na tym koncie zostanie przez centralnego
administratora zapisana nowowygenerowana taka ilość
EUA, która odpowiada ilosci EUA na koncie
dotychczasowym. Jednocześnie na dotychczasowych
kontach, poprzez skreślenie oznaczenia EUA,
certyfikataty EUA/AAU przekształcone zostaną w
czyste AAU. Te właśnie, czyste AAU zostaną następnie
przetransferowane ponownie na konta depozytowe
AAU poszczególnych krajów.
Na nowe, automatycznie generowane konta zostaną
20.06.2012 nie tylko przeniesione stare EUA, ale
dokonanych zostanie kilka innych zmian.
W odróżnieniu od starego konta rejestrowego, które do
03.06.2012 było dostępne bez żadnych ograniczeń, na
nowym koncie EU- ETS nie będzie już widoczny numer
seryjny praw do emisji, określenie EB lub 1-1 EB
zostanie zmienione na 0-5 EUA, oraz-jako zmiana
największa- nie zostanie wygenerowany całkowicie
nowy numer konta.

Przykład nowego numeru konta w EU- ETS
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Po zakończeniu migracji (zakładany termin 20.06.2012)
posiadaczowi konta zostanie na podany przez niego
adres emailowy przesłany numer nowego konta EUETS. Jednocześnie pełnomocnikowi konta zostanie
przez administratora krajowego KOBIZE przesłany
drogą listowną klucz aktywacyjny. Dopiero po
dokonaniu aktywacji klucza poprzez pełnomocnika
konta, umożliwiony zostanie dostęp do obydwu kont:
kont- PK oraz kont EU- ETS. Po udanym logowaniu (za
pomocą dotychczasowych danych dostępowych), może
zostać wprowadzony klucz aktywacyjny.
Podczas analizy nowego numeru konta EU- ETS uwagę
zwraca fakt, że poza obszarem obowiązywania (UE)
oraz typem konta 100 (który dalej nic nie mówi), nie
można dokonać żadnego różnicowania, czy konto
należy do operatora instalacji, czy jest kontem
osobistym albo czy też należy do przyszłego handlowca.
Jest to znaczny mankament, jako że od tej pory
dokonanie różnicowania przez osoby postronne, ale
również przez inne, poza administratorem krajowym,
nie będzie możliwe! W chwili obecnej nie można sobie
nawet wyobrazić, jaką niepewność może to oznaczać
dla rynku handlowego w następnych latach.

Przykład nowego numeru konta w obszarze PK w rejestrze UE

Na kontach dotychczasowych (zwanych teraz kontami
PK/konta protokołu Kioto) pozostaną znajdujące się na
nich CER i ERU. Poniższy rysunek przedstawia proces
rozdziału EUA od CER i ERU.
Proces rozodziału stanu konta
Stan konta przed zmianami technicznymi
Rejestr krajowy
Stan konta DE‐120‐1234‐0
1‐1 EUA 27.500
5‐0 CER 5.800
3‐0 ERU 1.250
Suma

W rejestrze unijnym zostaje otwarty nowe konto

34.550

Dotychczasowe konto DE‐120‐1234‐0 będzie przejete przez rejestr
unijny z dodatkowym kodem zabezpieczającym „16“

Stan konta po zmianach technicznych

Mówiąc szczegółowo, główną cechą charakterystyczną
nowego numeru konta jest 10- cyfrowy numer główny,
który każdorazowo przyporządkowany jest przez
administratora centralnego 30.000 kont UE. Nie
wiadomo jeszcze, czy pośrednio- poprzez kolejność
jego nadawania- 10-cyfrowy numer ukrywa jakąś
systematykę identyfikacji kraju oraz rodzaju konta.
Przedostatni znak zawarty w numerze, w ulotkach
informacyjnych opisywany jako „okres zobowiązań,
względnie jako posiadacz konta”, jest reliktem systemu
PK i jest to zawsze jedno „0”, oprócz kilku sytuacji
wyjątkowych.
Dwie ostatnie cyfry odpowiadają nowemu kodowi
zabezpieczenia, który przez administratora centralnego
jest obliczany na podstawie numeru konta według
nieznanego
algorytmu.
Zadaniem
kodu
zabezpieczającego jest eliminacja błędów przy
wprowadzaniu danych podczas transferu praw do emisji
na inne konta rejestrowe.
Dotychczasowe konto rejestru krajowego będzie
czystym kontem PK
Dotychczasowe konta z ich dotychczasowym
oznaczeniem (np. DE-120-..., PL-120-..., DE-121-...)
będą nadal istnieć, zostaną jednak w rejestrze unijnym
również uzupełnione o indywidualnie obliczony kod
zabezpieczający.

Rejestr unijny (obszar Kioto)

Rejestr unijny (obszar UE)

Stan konta DE‐120‐1234‐0‐16

Stan konta UE‐100‐1234567890‐0‐34

5‐0 CER
3‐0 ERU
Suma

7.050

„Konto KP“

0‐5 EUA 27.500
5‐0 CER
0
3‐0 ERU
0

5.800
1.250
Suma

27.500

„Konto UE‐ETS“

Przykładowe stany kont praw do emisji przed migracją

Jeśli posiadacz konta zamierza wykorzystać CER i ERU
w EU- ETS, musi aktywnie dokonać transferu tych
certyfikatów z kont PK na konta EU- ETS. Inaczej
przedstawia się sytuacja z EUA i aEUA- te nie mogą
być transferowane na konta PK, lecz wyłącznie w
obszarze UE rejestru unijnego.
CER i ERU powinny jak najszybciej zostać przez
właściciela konta przeniesione z konta PK na nowo
wygenerowane konto EU- ETS, jeśli operator zamierza
posiadane CER/ERU wykorzystać do dokonania
umorzenia za rok 2012 do 30.04.2013. Jeśli operator nie
wykorzysta CER/ERU do spełnienia swego obowiązku
do 30.04.2013 oraz jeśli pośród posiadanych
certyfikatów znajdują się takie, które nie odpowiadają
wymogom dla umorzenia po 01.05.2013, operator
poniesie w związku z tymi certyfikatami straty (jeśli nie
może/nie chce dokonać ich sprzedaży poza Europą).
Jeśli operator jest pewny, że pośród pozostałych na jego
koncie po migracji CER/ERU znajdują się wyłącznie
takie, które mogą być wykorzystane do umorzenia po
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01.05.2013, operator ma czas na przeniesienie
certyfikatów na konto EU- ETS do 31.03.2015.

Kto i jakie certyfikaty może posiadać na
poszczególnych kontach?

W sytuacji, jeśli operator pozostawi swoje CER/ERU na
koncie PK, może to w niektórych przypadkach
prowadzić do wystąpienia dużych problemów, jeśli
certyfikaty od 01.05.2013 nie będą ważne.

W związku z podwojeniem ilości kont oraz z dołączeniem
EUAA, przy jednoczesnym wyeliminowaniu AAU (w
niektórych rejestrach), co niektórzy pełnomocnicy kont
mogą utracić przegląd sytuacji odnośnie tego, jakie
certyfikaty mogą lub powinny znaleźć się, na jakich
kontach. Poniżej przegląd możliwych wariantów na dzień
20.06.2012:
• Od momentu otwarcia nowego rejestru unijnego
certyfikaty CER i ERU znajdujące się na koncie
PK operatora lub na koncie osobistym mogą
zostać przeniesione odpowiednio na konto EUETS operatora lub na konto osobiste EU-ETS
• EUA i EUAA nie mogą być przeniesione na konta
PK
• EUA i EUAA mogą zostać przeniesione na konto
osobiste EU-ETS
• Na konto EU-ETS operatora instalacji mogą być
transferowane wyłącznie EUA i CER/ERU
• Na konto EU-ETS operatora instalacji nie mogą
być transferowane EUAA
• Na konta PK osób i operatorów instalacji mogą
być transferowane CER/ERU
• Na kontach EU-ETS operatorów statków
powietrznych znajdować się mogą EUAA, EUA,
CER i ERU
• Operatorzy
statków
powietrznych
mogą
dodatkowo otworzyć nowe konto osobiste w
obszarze PK oraz dokonywać na nie transferu
CER/ERU
• AAU mogą być transferowane na wszystkie
rodzaje kont jedynie wtedy, jeśli w późniejszym
czasie zostanie to według uznania administratora
krajowego dozwolone na jego obszarze
• Tylko
operatorzy
instalacji
i
statków
powietrznych w EU-ETS mogą dokonać wymiany
CER/ERU na EUA trzeciego okresu
• Spełnienie ustawowego obowiązku umorzenia
praw do emisji przez operatorów instalacji i
statków powietrznych może nastąpić jedynie z
wykorzystaniem konta EU-ETS
• CER i ERU z kont PK oraz EU-ETS mogą być
transferowane na wszystkie konta w i poza
Europą
Należy zwrócić uwagę na to, że powyższa lista
obowiązywać będzie najwcześniej od 20.06.2012 oraz że
będzie ona o dalsze zasady i warianty rozszerzona po
wprowadzeniu kont handlowców (najpóźniej do
01.01.2013)

Jest raczej mało prawdopodobnym, że wszystkie
zaplanowane przestawienia nastąpią bezproblemowo,
należy być przygotowanym na to, że do połowy roku
2013 system rejestrowy pozostanie ciągłym „placem
budowy”, czego skutkiem mogą być nieprzyjemne
niespodzianki.

Dodać należy, że obydwa rozporządzenia rejestrowe
zawierają tylko „ogólne” przepisy dotyczące funkcjonowania oraz konserwacji rejestru unijnego. Założyć
należy, że z tego powodu będą musiały być wydane
jeszcze przepisy „specjalne”. Jak uprzednio opisano, z
rozporządzeń dotyczących rejestru nie wynikają jeszcze

Kompleksowe zasady, niespójności i sprzeczności
charakteryzują fazę przejściową.
Dalsze zmiany rozporządzenia odnośnie rejestru są już
przygotowywane i mają zostać przyjęte na jesieni 2012.
Ich powodem jest brak np. przepisów na okres
przejściowy od lutego do lipca 2013, kiedy to
obowiązywać będą dwa różne rodzaje praw do emisji
dla operatorów instalacji stacjonarnych (EUA drugiego i
trzeciego okresu). W okresie tym oba rodzaje
certyfikatów będą dostępne oraz dopuszczone do
handlu. Od połowy czerwca 2013 certyfikaty EUA
drugiego okresu znajdujące się na kontach muszą zostać
przez rejestr unijny automatycznie zamienione na EUA
trzeciego okresu. Dla tej automatycznej wymiany
brakuje do tej pory reguł postępowania. Wiadomym jest
jedynie, że proces automatycznej wymiany odbędzie się
w kilku etapach- jeśli zarówno w sferze organizacyjnej,
jak i w sferze technicznej wszystko odbywać się będzie
zgodnie z planem- ma się on zakończyć do połowy lipca
2013 roku (regulacja zawarta w rozporządzeniu
dotyczącym rejestru 920/2010 z dnia 07.10.2010).
Posiadane CER/ERU (jeśli odpowiadają zaostrzonym
przepisom zgodności od 2013) będą zamieniane na
EUA trzeciego okresu wyłącznie na wniosek.
Może to mieć szczególnie duże znaczenie dla
operatorów instalacji, gdyż stanowi to warunek
transferu posiadanych ewentualnie CER/ERU z konta
PK na nowe konto EU- ETS. Jednak również podczas
tego transferu nie nastąpi jeszcze zamiana na EUA.
CER/ERU zostaną najpierw tylko „zaparkowane”.
Operator może w dowolnie przez siebie wybranym
momencie do 31.03.2015, wykorzystując nową funkcję
konta EU- ETS, aktywnie (poprzez złożenie wniosku)
przeprowadzić wymianę CER/ERU na EUA. Również
tutaj brakuje jeszcze reguł postępowania. Może się
zdarzyć, że rejestr wniosek odrzuci (jeśli nie będą
spełnione warunki odnośnie ilości lub jakości
uregulowane przepisami zgodności)
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wszystkie procedury szczegółowe oraz, że wiele pytań
pozostaje jeszcze bez odpowiedzi. Dalszych zmian oraz
uszczegółowienia przepisów w postaci przepisów
wykonawczych lub dokumentów wspomagających
Guidance należy się spodziewać w roku 2012. Możliwe
jest również, że dalsze decyzje podejmowane będą
przez Komitet ds. Zmian Klimatu.
Nowe rodzaje kont oraz rozszerzone wymagania
związane z aplikacją
Do istniejących do tej pory w systemie rejestrowym
dwóch rodzajów kont, jakimi były konta operatorów
instalacji i konta osobiste dołączyło i dołączy w
różnych terminach w ciągu następnych 6 miesięcy
dodatkowo 5 rodzajów kont:
1) Konta operatorów statków powietrznych od
30.01.2012
2) Konta platform handlowych od 20.06.2012
3) Konta handlowców tworzone na polecenie
KOBIZE od 30.06.2012 oraz konta
handlowców tworzone na podstawie aktywnej,
niezależnej aplikacji od 01.01.2013
4) Konta wysyłkowe dla aukcji EUA/EUAA od
01.01.2013
5) Konta dla platform zewnętrznych od 01.01.2013
Konta operatorów statków powietrznych- zostały w
prawdzie w dniu 30.01.2012 otwarte i bezpłatne
certyfikaty EUAA na rok 2012 miały być na nie
przekazane. Jednak stało się to do tej pory jedynie w
niektórych rejestrach krajowych. W Niemczech to nie
nastąpiło. Ewentualny dalszy transfer EUAA lub
transfer EUA lub CER na te konta będzie możliwy
najwcześniej po uruchomieniu rejestru unijnego od
20.06.2012.
Konta platform handlowych mogą zostać otwarte
przez wszystkie rodzaje giełd „w celu połączenia lub
ułatwienia połączenia interesów dużej ilości osób
trzecich związanych z kupnem lub sprzedażą” EUA,
EUAA lub jednostek PK. Łącznie z danymi
koniecznymi
do
otwarcia
konta
osobistego,
obowiązkowym jest również dostarczenie podpisanego
zaświadczenia odpowiedniego urzędu skarbowego
danego kraju członkowskiego, które zostanie
przedstawione administracji otwierającej konto, z
którego wynika, że ubiegający się o otwarcie konta
posiada
status
odpowiedniej
giełdy,
„rynku
regulowanego” lub „wielostronnej platformy obrotu”
zgodnie z definicją UE zawartej w dyrektywie w
sprawie rynków instrumentów finansowych.

Konta handlowców właściwie nie są jeszcze
przewidziane w rejestrze unijnym na rok 2012. Jednak
już od 30.06.2012 możliwe jest otwarcie kont
handlowców poprzez krajowego administratora rejestru,
do „prowadzenia ewidencji” przy czym nie ma jeszcze
żadnych uregulowań, ani wskazówek, kto komu
dlaczego i z jakimi konsekwencjami konto takie może
przekazać. Widocznie w swoim czasie odpowiednie
gremia UE nie doszły do ostatecznego porozumienia i
tylko na wszelki wypadek dokonały zapisu takiej opcji
w rozporządzeniu odnośnie rejestru. Trwa dyskusja na
temat, czy taka możliwość ustanowiona będzie mogła
być dla osób prawnych. Na rok 2012 postanowiono, że
dla kont handlowców obowiązywać będą takie same
zasady, jak dla kont osobistych z wyłączeniem praw do
emisji, przy czym związane z tym różnice nie zostały
jasno określone. W każdym razie funkcja otwarcia
konta dla handlowca tymczasowo nie jest dostępna.
Możliwości tej należy oczekiwać dopiero pod koniec
roku 2012. Do tego czasu tworzenie kont tego typu nie
będzie mogło być przeprowadzone. Dopiero od roku
2013 zainteresowane osoby i przedsiębiorstwa będą
mogły samodzielnie wystąpić z wnioskiem o otwarcie
konta handlowca, przy czym wszystkie wymagania i
uregulowania są identyczne z tymi, jakie obowiązują dla
kont osobistych, z wyjątkiem wymagającego jeszcze
objaśnienia transferu praw do emisji.
Konta wysyłkowe dla aukcji EUA/EUAA mogą
zostać otwarte na wniosek aukcjonera, platformy
aukcyjnej lub systemów (clearing) rozliczeń i
rozrachunkowego, przez co zostanie jednocześnie
opisany cel przeznaczenia kont.
Konta dla platform zewnętrznych otwierane będą na
wniosek wnioskodawcy, którego profil- do chwili
obecnej- opisany jest tylko bardzo ogólnikowo. Konta te
są „bezpiecznie połączone z rejestrem unijnym i służą
automatyzacji funkcji rejestru unijnego”. Muszą one
posiadać taki poziom zabezpieczenia, jaki odpowiada
rejestrowi unijnemu lub wyższy oraz muszą spełniać
określone wymagania dotyczące wymiany danych i
odpowiadać określonym specyfikacjom technicznym.
Otrzymają one za to określone przywileje przy
dokonywaniu transferu praw do emisji.
Otwarcie nowego konta po 20.06.2012
Zasadniczo, dla wszystkich kont obowiązuje zasada, że
wnioskodawca dostarczyć musi znacznie większą ilość
danych oraz spełniać musi znacznie większe
wymagania. I tak do wymaganych w przyszłości danych
podstawowych będzie należeć policyjne zaświadczenie
o niekaralności występującej z wnioskiem o otwarcie
konta osoby fizycznej lub zarządzającej osoby prawnej.
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Ten ostatni dostarczyć musi szeregu poświadczonych
notarialnie odpisów lub kopii dokumentów takich, jak
np. akt założycielski, wpis do Krajowego Rejestru
Sądowego,
informacje
odnośnie
udziałowców,
ostatniego sprawozdania finansowego lub ostatniego,
sprawdzonego lub podstęplowanego przez Urząd
Skarbowy bilansu.
Administrator krajowy może wymagać od ubiegającego
się o otwarcie konta osobistego lub konta handlowca,
aby posiadał on stałe miejsce zamieszkania lub siedzibę
w kraju członkowskim danego administratora
krajowego i/lub, aby w tym kraju podlegał
opodatkowaniu podatkiem VAT.
Wreszcie powody odrzucenia wniosku o otwarcie konta
również zostały rozszerzone. Wniosek może zostać
odrzucony np. w przypadku, gdy w stosunku do
przyszłego posiadacza konta lub zarządzającego osobą
prawną prowadzone jest dochodzenie związane z
oszukańczymi
praktykami,
praniem
brudnych
pieniędzy, terroryzmem finansowym lub innymi,
poważnymi przestępstwami, jeśli w ostatnich 5 latach
przeciwko wnioskodawcy wydany został prawomocny
wyrok skazujący lub jeśli istnieje uzasadnione
podejrzenie, że konto może być wykorzystywane dla
powyższych praktyk kryminalnych. Odrzucenie
wniosku może również nastąpić, jeśli jest to
uzasadnione „ze względu na prawo krajowe” (w
angielskim oryginale: for reason of national law). Za
takie uznawane może być embargo danego kraju,
zgodnie
z
którym
niektórym
osobom
lub
przedsiębiorstwom zakazuje się określonej działalności
w jednym z krajów UE, np. zakaz posiadania
rachunków bankowych. Konkretne, związane z tym
zamiary administratora konta nie są- przynajmniej w
Niemczech- znane.
Nowi pełnomocnicy kont oraz sprawdzenie
spełnienia przez nich określonych wymagań
Przyszły właściciel każdego z kont musi jednocześnie
ze złożeniem wniosku o otwarcie konta przedstawić co
najmniej dwóch pełnomocników, którzy uprawnieni
będą do dokonywania transakcji związanych z prawami
do emisji oraz do dokonywania innych działań
związanych z kontem (np. zmiana danych odnośnie
konta lub pełnomocników). Są to tzw. pełnomocnicy
„aktywni”. Posiadacz konta może następnie wyznaczyć
dalszych dodatkowych pełnomocników, którzy sami nie
mogą przeprowadzać transakcji, ale którzy za każdym
razem muszą wyrazić zgodę na przeprowadzenie
transakcji zainicjowanych przez pełnomocników
aktywnych- nazywa się ich pełnomocnikami
„pasywnymi”. Obowiązek potwierdzenia transakcji
przez pełnomocników pasywnych nie dotyczy kont
znajdujących się na tzw. „liście kont zaufanych” oraz

transakcji zainicjowanych przez w/w dozwolone
platformy.
Możliwe jest powołanie pełnomocników, którzy
upoważnieni są wyłącznie do wglądu na konto.
Posiadacze kont mogą zezwolić na dostęp do konta
platformom handlowym albo platformom zewnętrznym
poprzez ustanowienie pełnomocnika będącego już
pełnomocnikiem konta danej platformy.
Wszyscy pełnomocnicy kont muszą być osobami
fizycznymi, które ukończyły 18 lat. Pełnomocnik nie
może być jednocześnie pełnomocnikiem aktywnym i
pasywnym dla danego konta, jednakże aktywny
pełnomocnik jednego konta może być jednocześnie
pełnomocnikiem
pasywnym
innego
konta.
Administrator krajowy kraju członkowskiego może
wymagać, aby przynajmniej jeden (aktywny)
pełnomocnik posiadał swoje stałe miejsce zamieszkania
na terenie tego kraju.
Przy ustanawianiu pełnomocnika konta, posiadacz konta
jest zobowiązany do przekazania administratorowi
wszystkich wymaganych danych, a przynajmniej tych,
które są wymienione w załączniku. Należą do nich
notarialnie poświadczona kopia dowodu osobistego lub
paszportu z adresem stałego miejsca zamieszkania oraz
nowowprowadzonego policyjnego zaświadczenia o
niekaralności.
Administrator krajowy w ciągu 20 dni roboczych
sprawdza, czy przekazane dane i dokumenty są
kompletne, aktualne, poprawne i dokładne oraz wydaje
(po ewentualnym przedłużeniu terminu o kolejnych 20
dni roboczych) zgodę na powołanie danego
pełnomocnika. Administrator może (ale nie musi!) nie
wydać zgody, jeśli dane lub dokumenty są
niekompletne, przestarzałe albo z innych powodów
niepoprawne lub nieprawdziwe, a także w sytuacji, jeśli
w stosunku do danej osoby prowadzone jest
dochodzenie lub jeśli w ciągu ostatnich 5 lat osoba
skazana była prawomocnym wyrokiem sądu za
oszukańcze praktyki związane z handlem emisjami,
pranie brudnych pieniędzy, terroryzm finansowy lub
inne, poważne przestępstwa, czyli w stosunku do osoby,
co do której istnieje uzasadnione podejrzenie zamiaru
wykorzystania konta do powyższych praktyk.
Odrzucenie wniosku może również nastąpić, jeśli jest to
uzasadnione „ze względu na prawo krajowe”. Trudno
sobie jednak wyobrazić, w jaki sposób administrator
może stwierdzić, czy w stosunku do danej osoby
prokuratura któregoś z krajów członkowskich prowadzi
postępowanie.
Przeprowadzanie transakcji handlowych w rejestrze
unijnym
Przeprowadzenie
transakcji
handlowej,
tzn.
przeniesienie praw CO2 z jednego konta na inny rodzaj
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konta będzie w rejestrze unijnym znacznie bardziej
skomplikowane. W szczególności następujące cztery
duże zmiany, zdaniem autora, w odczuwalny sposób
zmienią dotychczasowy handel prawami do emisji CO2
1. Rejestr
unijny
wymaga
zasadniczo
dwukanałowego potwierdzenia, jeszcze zanim
transakcja będzie mogła zostać uruchomiona;
proces, który już od dłuższego czasu
obowiązywał w rejestrze KOBIZE, jednak do
tej pory nie był wymagany we wszystkich
rejestrach UE.
2. Rejestr unijny opracowuje polecenie transakcji
tylko w dni robocze pomiędzy godziną 10:00 i
16:00 CET(czasu srodkowoeuropejskiego) oraz
po otrzymaniu potwierdzenia i ewentualnej
zgody
„pasywnych”
pełnomocników.
Potwierdzone polecenia transakcji (łącznie z
wymaganą zgodą), które wpłyną poza tymi
godzinami opracowane będą dopiero o godzinie
10:00 następnego dnia roboczego- o wydaniu
zezwolenia na przeprowadzenie transakcji
pełnomocnicy będą powiadomieni przez
centralnego administratora.
3. Rejestr unijny wyznaczył termin 26 godzin
liczony od momentu zainicjowania transakcji
do
momentu
rzeczywistej
realizacji
przeniesienia
certyfikatów,
przy
czym
wyłączony jest czas od soboty 0:00 do niedzieli
24:00. W tym czasie pełnomocnicy kont mogą
dokonywać kontroli zainicjowanej transakcji
oraz, co najmniej 2 godziny przed upływem
terminu, przy podejrzeniu o oszukańcze
zamiary,
anulować
transakcję.
4. Rejestr unijny, od 30.06.2012, zasadniczo
zezwala na przeprowadzenie transakcji na
kontach operatorów instalacji, operatorów
statków powietrznych oraz na kontach
osobistych (określenie wspólne: posiadacz
konta) tylko wtedy, kiedy są one wymienione
na „liście kont zaufanych” konta nadawcy!
Konta tych samych posiadaczy będą
wprowadzane na listę automatycznie.
Wymieniony jako ostatni punkt 4 oznacza np., że przy
połączeniu rejestrów nowo założone konta EU-ETS
wprowadzone zostaną na listę kont zaufanych
dotychczasowych operatorów instalacji lub na konta
osobiste i odwrotnie.

Obsługa kont zaufanych oraz przesuniętego w czasie
transferu w praktyce
Aktywni
pełnomocnicy
kont
mogą
dokonać
wprowadzenia kont na istniejącą listę kont zaufanych. Z
reguły są to albo konta innych operatorów instalacji lub
operatorów statków powietrznych albo też konta
wcześniejszych, preferowanych handlowców, z którymi
już dotychczas prowadzono współpracę handlową.
Zmiany i rozszerzenia na liście będą przeprowadzane
według takiej samej procedury jak te, dotyczące
transakcji (dwukanałowe potwierdzenie, ewentualna
zgoda pełnomocników aktywnych). Okres od momentu
zainicjowania do momentu realizacji zmian wynosi 7
dni, co oznacza, że transfer na nowo wprowadzone na
listę konto może nastąpić najwcześniej dopiero po
upływie 7 dni.
Ze względu na to, że dla przeprowadzenia transakcji na
kontach znajdujących się na liście kont zaufanych,
wyrażenie zgody na przeprowadzenie transakcji przez
pełnomocnika pasywnego nie jest obowiązkowe,
ustanawianie pełnomocników pasywnych, które jest
dopuszczalne, ale nie obowiązkowe wydaje się w tym
momencie mało sensownym. Nie istnieją bowiem już w
zasadzie żadne transakcje, dla których skorzystanie z tej
regulacji miałoby znaczenie dla posiadaczy kont.
Zgodnie z rozporządzeniem odnośnie rejestru
zakładanie list kont zaufanych możliwe będzie dopiero
od 30 czerwca 2012. KOBIZE zwrócił już uwagę na to,
że również ta funkcja rejestru unijnego nie będzie
udostępniona w planowanym terminie. W krótkim
okresie czasu od 20-29.06.2012, zgodnie z
rozporządzeniem rejestrowym, będą mogły być
przeprowadzane transakcje na kontach, dla których nie
zostały jeszcze utworzone listy kont zaufanych, ale
jedynie pod warunkiem wyrażenia zgody przez
dodatkowego pełnomocnika pasywnego. Po upływie
tego terminu, do momentu uruchomienia funkcji kont
zaufanych transakcje na kontach właściwie nie będą
mogły być przeprowadzane. KOBIZE zapowiedziało
już, że jako rozwiązanie przejściowe, również po tym
terminie aż do momentu udostępnienia funkcji kont
zaufanych, transakcje będą mogły być przeprowadzane,
jeśli powołany zostanie dodatkowy pełnomocnik
(pasywny), który transakcję potwierdzi. W ten sposób
możliwość stanie się dla właścicieli kont faktycznie
obowiązkiem powołania pełnomocnika pasywnego.
Możliwym jest, że właściciele kont jeszcze sobie tego
nie uświadomili i w związku z tym nie dokonali
odpowiednich ustanowień. Z racji tego, że przy
powołaniu nowego pełnomocnika musi być natychmiast
dostarczone zaświadczenie o niekaralności, zaleca się,
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aby jak najszybciej postarać się o uzyskanie takiego
zaświadczenia.
W tym miejscu stają się zauważalne ułatwienia, o
których już była mowa, a które dotyczą transakcji na
kontach handlowców. Ponieważ konta handlowców, jak
wynika z definicji, nie są kontami właścicieli, są one
jedynym rodzajem kont, na których również w
przyszłości będą mogły być przeprowadzane transakcje
na kontach nieznajdujących się na liście kont zaufanych
handlowca. Konta handlowców w celu przeprowadzenia
transakcji na kontach nowych partnerów handlowych,
nie muszą koniecznie dokonywać, trawjacego 7 dni,
rozszerzenia listy kont zaufanych. Niezależnie od tego,
w dalszym ciągu obowiązuje zasada potwierdzenia
transakcji przez pełnomocnika pasywnego, jak również
26- godzinny termin realizacji transakcji.
Obydwie zasady nie są obowiązujące w stosunku do
transakcji z kont handlowca na konto znajdujące się na
liście kont zaufanych. Konta handlowców mogą
przeprowadzać transakcje z kontami znajdującymi się
na liście kont zaufanych bez zachowania 26godzinnego terminu oraz bez potwierdzenia przez
pełnomocnika pasywnego. Jeśli transakcje takie zostaną
zainicjowane w dniu roboczym, w godzinach od 10 do
16, praktycznie muszą być one, podobnie jak do tej
pory, zrealizowane przez rejestr unijny natychmiast. W
tym przypadku konta handlowców są postawione na
równi z kontami platform, z tą jednak różnicą, że konta
platform nie są zależne od godzin pracy rejestru
unijnego.

Odpowiedni obowiązek wynika pośrednio z obowiązku
posiadacza konta do aktualizacji danych związanych z
kontem oraz danych dotyczących pełnomocnika.
Zgodnie z tym zmiany danych, które były dostarczone
w związku z otwarciem konta, muszą być w ciągu 10
dni roboczych przekazane krajowemu administratorowi.
Można by więc argumentować, że dostarczenie
dodatkowych danych oraz dokumentów przy otwieraniu
kont istniejących nie jest konieczne z racji tego, że nie
mogły one ulec zmianie i w związku z tym, nie
podlegają obowiązkowi składania informacji.
Lista kontrolna w tym tygodniu:
1.

2.

3.

4.

Ponieważ funkcja kont handlowców nie jest jeszcze
dostępna, zrównanie praw średnich oraz małych
handlowców z prawami platform, może nastąpić
dopiero od roku 2013, co dla handlowców tych oznacza
wyraźne straty ekonomiczne.
Dalsze wymagania dotyczące posiadaczy oraz
pełnomocników właścicieli kont istniejących.
Wszystkie uprzednio opisane zwiększone wymagania w
stosunku do właścicieli kont oraz ich pełnomocników
dotyczą, zgodnie z brzmieniem rozporządzenia
odnośnie rejestru, tylko sytuacji wystąpienia z
wnioskiem o otwarcie nowego konta oraz powołanie
nowych pełnomocników. Czy, a jeśli tak to do kiedy,
właściciele istniejących kont PK oraz automatycznie
otwieranych, związanych z migracją rejestru, kont EUETS, również spełniać będą musieli powyższe
wymagania oraz dokonywać będą musieli związanego z
tym przekazywania danych, nie jest ściśle uregulowane
rozporządzeniem.

5.

Natychmiast wystąpić z wnioskiem o wydanie
policyjnego zaświadczenia o niekaralności dla
posiadacza konta (prezesa) oraz dla każdego
pełnomocnika (aktywnego i pasywnego)
Natychmiast dokonać sprawdzenia własnych
dokumentów oraz aktualnego konta (powinno być
jeszcze widoczne do 19.06.2012), czy adres
emailowy został podany raz, czy wielokrotniejeśli wielokrotnie, natychmiast (!!!) poprosić
KOBIZE o radę
Natychmiast przygotować poświadczone
notarialnie kopie:
a) Aktu założycielskiego spółki
b) Wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego
c) informacji odnośnie udziałowców
d) sprawozdania finansowego za rok 2011
oraz ostatniego, sprawdzonego oraz
postęplowanego przez Urząd Skarbowy
bilansu
e) dowodu osobistego albo paszportu
właściciela konta (prezesa)
Natchmiast 20.06.2012 powołać pasywnych
pełnomocników
Natchmiast 20.06.2012 założyć liste zaufanych
kont

Z drugiej strony, z racji tego, że administratorzy krajowi
zobowiązani byli dokonać sprawdzenia danych,
przynajmniej kont osobistych, przed rozpoczęciem
migracji po to, „aby stwierdzić, czy dane dostarczone w
związku z otwarciem konta (w ramach migracji) są
kompletne, aktualne, prawdziwe i dokładne”.
Rozporządzenie odnośnie rejestru uznaje więc również
automatyczne generowanie konta za „otwarcie konta”.
Przed migracją administratorzy posiadali dodatkową
możliwość żądania spełnienia dodatkowych wymagań
odnośnie kont istniejących. Mianowicie mogli (!) oni
zablokować dostęp do kont pełnomocnikom, m.in.
wtedy, jeśli właściciel konta „nie przekazał informacji o
zaistniałych zmianach związanych z kontem lub nie
dołączył dokumentów związanych ze zmianami lub
nowymi danymi”.
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W Niemczech informacja o obowiązku dostarczenia
dodatkowych danych w związku z rozszerzeniem
wymagań dotyczących również kont istniejących nie
została jednoznacznie przekazana. KOBIZE dokonało
kontroli kont, w wyniku której ok. 200 kont zostało
zamkniętych. Postąpiono przy tym raczej pragmatycznie
nie przyjmując każdej sytuacji, w której brakowało
aktualnych danych za okazję do zamknięcia konta.
Wykorzystano przy tym zasadę, że opcje egzekucyjne
są możliwością, a nie obowiązkiem.
W
szczególności
dostarczenie
policyjnego
zaświadczenia o niekaralności przez wszystkich
zarządzających w rozumieniu rozporządzenia w sprawie
rejestru, czyli „osób fizycznych, które upoważnione są
do reprezentowania osób prawnych” mogłoby w wielu
przypadkach spowodować duże problemy dla
posiadaczy kont, jako że wiele spośród dużych
koncernów posiada, w tym rozumieniu, ponad 100 osób
zarządzających. Obecnie poszukuje się możliwych do
zaakceptowania rozwiązań, których nakłady i koszty dla
wszystkich stron mieściłyby się w rozsądnych
granicach.
Zasadniczo już teraz właściciele istniejących kont PK
oraz automatycznie generowanych kont EU- ETS
powinni przygotować się na to, że w najbliższych
miesiącach zmuszeni będą dostarczyć odpowiednie
dane i dokumenty odpowiadające zwiększonym
wymaganiom związanym z otwarciem konta.
Ostatecznym terminem będzie dzień 31.12.2012, gdyż
każdy posiadacz konta jest zobowiązany do 31 grudnia
każdego roku dokonać w stosunku do krajowego
administratora potwierdzenia, że dane dotyczące konta
są w dalszym ciągu kompletne, aktualne, prawdziwe i
pełne lub w przeciwnym wypadku dokonać przekazania
odpowiednich danych uzupełniających. Obowiązkiem
jest np. dostarczenie policyjnego zaświadczenia o
niekaralności wszystkich osób zarządzających osobami
prawnymi oraz wszystkich pełnomocników, jak również
dokonanie złożenia tak prostych informacji, jak
informacja o kraju urodzenia tych osób. Również
przekazywane dane uzupełniające dotyczące konta będą
przez
odpowiedniego
administratora
rejestru
sprawdzone i mogą być, w niektórych sytuacjach, przez
niego odrzucone, tak samo jak w przypadku kont
nowych.
Możliwe problemy przy automatycznym generowaniu i uruchamianiu nowych kont EU- ETS
Administratorzy krajowi właściwie zobowiązani byli,
przed przeprowadzonym połączeniem rejestrów,
przynajmniej do sprawdzenia danych dotyczących kont
osobistych pod względem ich kompletności,

aktualności, prawdziwości i dokładności zgodnie ze
zwiększonymi wymaganiami podczas generowania
nowych kont. KOBIZE, jak już wcześniej wspomniano,
nie w przypadku wszystkich deficytów wykazała
aktywność. We wczesnych godzinach wieczornych, w
czwartek 10.05.2012 niemiecki urząd drogą e-mailową
poinformował posiadaczy kont, że w poniedziałek
14.05.2012 o godzinie 10 upływa termin dokonywania
zmian związanych z kontem. Oznacza to, że
zainteresowanym pozostał do podjęcia działań tylko
jeden (!) dzień roboczy. W kolejnym mailu z dnia
29.05.2012 podana została informacja o możliwości
pobrania ze strony internetowej dokumentu, w którym
posiadaczom kont zaleca się, samodzielnie zwracać
uwagę na to, czy wszystkie przekazane przez nich dane
do rejestru krajowego są aktualne, oraz czy wszystkie
obowiązkowe dane zostały przekazane. Jednak w tym
momencie było już za późno na dokonywania
jakichkolwiek poprawek, czy uzupełnień w rejestrze.
Duży problem wyniknąć może np. z faktu, że
posiadacze kont nie zostali w odpowiednim czasie
poinformowani o tym, że w nowym systemie
dostępowym rejestru unijnego jeden adres emailowy
może być przyporządkowany tylko jednej osobie i tylko
jeden raz. Jeśli posiadacz konta lub jego pełnomocnik
posiadał więcej danych dostępowych, do których
kilkakrotnie podano ten sam adres e-mail, albo ze
względu na chęć uproszczenia podano jeden adres
emailowy dla większej ilości osób, dostęp tych osób do
rejestru unijnego zostanie w dniu 20.06.2012
zablokowany. W niektórych przypadkach może to
oznaczać, że wszystkie dane dostępowe do takiego
konta zostaną zablokowanego, a konsekwencją tego
będzie, że już żaden pełnomocnik nie będzie mógł
dokonać na nim żadnych zmian.
Równie często może się zdarzyć, że posiadacze kont
będący jednocześnie ich jedynymi pełnomocnikami,
którzy do tej pory nie ustanowili żadnego, kolejnego
pełnomocnika (pasywnego), nie będą mogli przez jakiś
czas od dnia 20.06.2012 dokonywać żadnych
transferów! W takim przypadku natychmiast rozpocząć
należy zawiły proces, w którym, zgodnie ze wszystkimi
wymogami opisanymi uprzednio ustanowiony zostanie
dodatkowy pełnomocnik pasywny. Może to potrwać z
pewnością kilka tygodni.
Krajowi administratorzy powinny jak najszybciej,
jeszcze przed 20.06.2012, uzgodnić z administratorem
centralnym, w jaki sposób można szybko rozwiązać
problematyczne przypadki tego typu.
Po otwarciu nowego systemu rejestrowego w dniu
20.06.2012 wielu doświadczać będzie przykrych
niespodzianek.
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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®
Odpowiedzialny za treść: Michael Kroehnert

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
KRS 101917 Sąd Rejonowy Berlin Charlottenburg, NIP: DE249072517

Web: Hwww.emissionshaendler.comH , Hwww.handel-emisjami.plH
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