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Prawie wszyscy operatorzy UE będą, z powodu kosztów oraz
niekorzystnych warunków prawnych, wyłączeni z aukcji EUA
Przejaw dobrej woli Komisji UE znajduje swoje
odzwierciedlenie w art. 56 i 57 Rozporządzenia
Aukcyjnego. Jest tam powiedziane, że celem jest
zapewnienie uczciwych warunków handlu oraz
zapewnienie małym i średnim przedsiębiorstwom (w
szczególności niewielkim emitentom) sprawiedliwego, pełnego oraz równego dostępu do aukcji.
Niestety, to co zostało zapisane powyżej, nie ma nic
wspólnego z dzisiejszą rzeczywistością również w
sytuacji, kiedy wspólna platforma aukcyjna UE przy
lipskiej EEX, już parę tygodni temu rozpoczęła
swoją działalność.
Z
powodu
wprowadzenia
niesprzyjających
warunków prawnych, model aukcyjny „aukcjaonly“ utworzony specjalnie dla małych i średnich
przedsiębiorstw, zakończy się totalną klęską
wykluczając z aukcji prawie 100% wszystkich
operatrów, którzy do tej pory nie byli uczestnikami
giełdy. Na temat powodów informujemy w naszym
dzisiejszym News-emisje 08-2012.
Już ponad dwa lata temu, niezauważalnie dla większości
operatorów instalacji, w Europie zaczęło obowiązywać
Rozporządzenie 1031/2010 Komisji UE, dotyczące
aukcji certyfikatów CO2. W połączeniu z
wprowadzonymi w międzyczasie aktualizacjami
(1210/2011 z 23.11.2011 i 784/2012 z 31.08.2012)
Rozporządzenie to, na ponad 81 stronach, reguluje w
jaki sposób, gdzie i w jakiej formie oraz przez kogo i
kiedy certyfikaty emisyjne mogą być licytowane na
podstawie Dyrektywy CO2 2003/87/EG.
Wiadomym jest, że najpóźniej od roku 2013 temat ten
stanie się bardzo istotny, gdyż bezpłatne przydziały
certyfikatów EUA w przypadkach, kiedy wielkość

emisji CO2 przekracza roczny bezpłatny przydział oraz
operator nie posiada certyfikatów dodatkowych
(zaoszczędzonach) z lat ubiegłych, staną się
niewystarczające do pokrycia rocznych zobowiązań w
stosunku do UE.
Platformy aukcyjne oraz giełdy mają zapewnić
zaopatrzenie w certyfikaty
Z racji tego, że większość małych i średnich
przedsiębiorstw zarejestrowanych w obowiązkowym
handlu emisjami UE w latach 2008- 2012 dysponowała
nadmiarem certyfikatów EUA, obecność na rynku
giełdy, czy platformy aukcyjnej nie miała dla
potencjalnych kupujących znaczenia egzystencjalnego,
lecz stanowiła alternatywę dla możliwości zakupu
odpowiednich nadmiarów certyfikatów EUA na rynku
dwustronnym.
Jeśli natomiast teraz, od roku 2013 rosnący popyt
przedsiębiorstw wytwarzających energię elektryczną,
dostawców ciepła oraz operatorów instalacji
przemysłowych nieznajdujących się na liście CarbonLeackage,
napotka
na
dwustronnie
znacznie
zredukowaną podaż nadmiaru certyfikatów EUA
mniejszych przedsiębiorstw przemysłowych, giełdy
oraz platformy aukcyjne będa na rynku odgrywać rolę
decydującą. W celu zabezpieczenia małym i średnim
przedsiębiorstwom- stanowią one 80% 12.000 instalacji
podlegających w Europie obowiązkowemu handlowi
emisjami- bezproblemowego dostępu do platform
aukcyjnych od roku 2013, przewidywane są różne
regulacje rozporządzeń aukcyjnych UE.
Zgodnie z postanowieniami UE, oprócz platformy
aukcyjnej certyfikatów CO2 EEX w Lipsku (wygrała
ona odpowiedni przetarg UE), w Niemczech i Anglii
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powstaną jeszcze kolejne dwie, krajowe platformy
aukcyjne. Wstępnie plany utworzenia
krajowej
platformy
aukcyjnej
w
Polsce,
zdaniem
Emissionshändler.com®, nie zostaną zrealizowane.
Zaktualizowane od 31.08.2012 Rozporządzenie
dotyczące aukcji jest obowiązującym dla wyżej
wymienionych platform aukcyjnach w Niemczech i
Anglii oraz będzie musiało być respektowane przez
wyszystkich uczestników rynku chcących mieć dostęp
do platform aukcyjnych- w tym również dla 12.000
operatorów instalacji.
Najistotniejsze warunki uczestnictwa w aukcjach
Zaktualizowane rozporządzenie aukcyjne zawiera, obok
przepisów
dotyczących
kwestii
czasowych
i
administracyjnych, również dalsze uregulowania
związane z aukcjami certyfikatów i jest obowiązującym
w okresie rozliczeniowym certyfikatów od dnia
01.01.2013. Znajduje ono zastosowanie zarówno dla
instalacji stacjonarnych i operatorów statków
powietrznych, jak również dla wszystkich pozostałych
uczestników rynku, takich jak banki, handlowcy oraz
giełdy będące zainteresowane udziałem w aukcjach.
Artykuł 18 Rozporządzenia reguluje w sposób
zasadniczy, kto jest uprawniony do udziału w aukcjach,
tzn. kto może złożyć ofertę mającą na celu licytację co
najmniej 1 partii (500 t) certyfikatów EUA.

pod warunkiem, że nie napotkają oni na przeszkody w
praktyce.
Infobox
Posługiwanie się nowymi kontami rejestrowymi
Wielu właścicieli oraz pełnomocników kont rejestrowych z
powodu braku czasu dopiero teraz powoli zaczyna się
zajmować szczegółami związanymi z ich nowymi kontami
rejestrowymi. Zaskakująco dużo pełnomocników stwierdza,
że konieczne działania, jakie musi podjąć każdy z właścicieli
kont wydają się bardzo kompleksowe. W szczególności

dotyczy to faktu, że w każdym przypadku dla dokonania
transferu certyfikatów konieczne jest ustanowienie 2-3
pełnomocników konta. Z tego powodu nanstępujące temty
są bardzo ważne, jako że czas jakiego potrzebują urzędy
wynosić może do 8 tygodni.
•
•
•
•
•
•

Ustanowienie dodatkowego pełnomocnika
Rejestracja w sysytemie autoryzacyjnym ECAS
Rejestracja
nowych
numerów
telefonów
komórkowych oraz ich autoryzacja
Zakładanie kont zaufanych
Transfer certyfikatów
Posługiwanie się funkcjami wyszukiwania oraz
sortowania w obrębie konta rejestrowego

Z racji tego, że w wielu przypadkach może się z
ekonomicznego punktu widzenia okazać, że korzystna jest
sprzedaż nadmiaru certyfikatów zanim nastąpi dalszy spadek
ich ceny do marca 2013, albo że przy Spread wynoszącym
nawet do 6 Euro/t wymiana EUA na CER może przynieść
wysokie zyski pieniężne, sensownym jest, aby jak naszybciej
skorzystać z kompetentnego, zewnętrznego doradztwa oraz
dokonać aktywacji konta rejestrowego.

Upraszczając powiedzieć można, że uprawnieni są
• Operatorzy
instalacji
oraz
statków
powietrznych, jak również ich spółki zależne
lub spółki nadrzędne, posiadające konto
operatora oraz składające ofertę na własny
rachunek
• Uprawnione instytucje związane z rynkiem
papierów wartościowych oraz instytucje
kredytowe, składające ofertę na rachunek
własny lub w imieniu swoich klientów
• Stowarzyszenia gospodarcze operatorów, które
składają ofertę na własny rachunek i jako
pośrednik w imieniu swoich członków
• Instytucje publiczne lub agencje rządowe
krajów członkowskich sprawujące kontrolę nad
operatorami
• Osoby, które nie zostały wymienione powyżej,
a które posiadają odpowiednie zezwolenie
krajowego organu regulacyjnego i które chcą
wziąć udział w aukcji w imieniu własnym lub
na zlecenie swoich klientów

Istotne zasady dotyczące dostępu do aukcji zawarte
w Rozporządzeniu UE
Wymienione w 81- stronicowym rozporządzeniu zasady
( strona 1- 18) oraz artykuły prawne ( strona 19- 81)
ukazują jednak, że w praktyce uzyskanie pełnego
dostępu do aukcji dla większości operatorów będzie
niemożliwe.

Zgodnie z powyższą listą dla operatorów instalacji w
UE teoretycznie nie ma przeszkód do udziału w aukcji

Poniżej zamieszczamy listę zasad UE (stanowiące
częściowo fragmenty originału rozporządzenia), które

Emissionshändler.com® po otrzymaniu zapytania, na miejscu
pomaga operatorom instalacji bezpłatnie przy tworzeniu ich
kont, przy przeprowadzaniu koniecznych czynności oraz
załatwianiu formalności w stosunku do KOBIZE, jak również
w sprawach technicznych związanych z systemem
rejestrowym UE.

Kontakt pod numerem telefonu +49 30 897 26 954
z Panią Małgorzatą Nielepiec.
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przynajmniej teoretycznie wspierać mają pełen dostęp
do serwisów aukcyjnych:
a) Wspólna platforma aukcyjna dążyć będzie do
zapewnienia nieskomplikowanego konceptu
licytaji,
dużej
częstotliwości
aukcji,
odpowiedniego dostępu do licytacji, braku
dyskryminacji, otwartości i przejrzystości
b) Z punktu widzenia Komisji pożądana jest
prostota, sprawiedliwość oraz minimalizacja
kosztów
c) Dążyć się będzie do osiągnięcia wysokiego
poziomu uczestnictwa w celu uzyskania
konkurencyjnego wyniku aukcji
d) W celu zapewnienia minimalizacji kosztów,
oferentom po udanej licytacji umożliwiony ma
zostać udział w handlu nabytymi podczas
licytacji certyfikatami, zanim zostaną one
dostarczone. Wyjątek od tej konieczności jest
dopuszczalny jedynie wtedy, kiedy dostarczenie
certyfikatów nastąpi w ciągu dwóch dni
roboczych od zakończenia licytacji
e) Platforma aukcyjna musi być powiązana z
przynajmniej jednym systemem clearingowym
lub rozliczeniowym
f) Podczas wyboru platformy aukcyjnej oraz
związanego z nią systemu clearingowego lub
rozliczeniowego uwzględniona powinna być
minimalizacja kosztów. Jest to konieczne w
celu
zapewnienia
małym
i
średnim
przedsiębiorstwom pełnego, uczciwego i
równego dostępu do aukcji
g) Kraje członkowskie zamierzające wziąć udział
w aukcji najpierw przekazują w formie zaliczki
swoje certyfikaty na rachunek powierniczy
prowadzony przez system clearingowy lub
rozliczeniowy, który w tym przypadku pełni
rolę depozytariusza
h) Platforma aukcyjna oraz każdy powiązany z nią
system
clearingowy
lub
rozliczeniowy
zobowiązany jest do stosowania gwarancji
zabezpieczeń oraz kontroli ryzyka po to, aby
niezależnie od jakiegokolwiek braku płatności
ze strony zwycięskiego oferenta lub jego
prawnego następcy, zapewnić aukcjonariuszom
wypłatę
pełnej
ceny
clearingowej
zlicytowanych przez nich certyfikatów.
i) Struktura oraz wysokość opłat pobieranych
przez platformy aukcyjne oraz powiązane z nią
systemy clearingowe lub rozliczeniowe nie
powinny
być
mniej
korzystne
od
porównywalnych
opłat
i
warunków
obowiązujących na rynkach wtórnych

j)

W celu zapewnienia przejrzystości wszystkie
opłaty (opłaty aukcyjne i opłaty clearingowe)
oraz wszystkie inne warunki powinny być w
sposób zrozumiały objaśnione jako pojedyńcze
pozycje oraz powinny być publicznie dostępne.
k) Koszty postępowania aukcyjnego powinny być
pokrywane przez opłaty, które płaci oferent
platformy aukcyjnej, poniesione koszty
clearingowe oraz rozliczeniowe winni ponosić
oferenci.

Udział w aukcji only ma zapewnić
przedsiębiorstwom uzyskanie certyfikatów
Jeśli zainteresowany operator- taki, który po raz
pierwszy dokonuje próby udziału w giełdzie- zakłada,
że
wymienione
wyżej
zasady
zawarte
w
Rozporządzeniu Aukcyjnym pomogą mu w uzyskaniu
pozbawionego dyskryminacji dostępu, to myli się on w
sposób zasadniczy. Już po przeprowadzeniu wstępnych
analiz będzie on musiał stwierdzić, że pomimo istnienia
różnic pomiędzy rodzajami członkowstwa, jakie
operator może lub powinien uzyskać, w praktyce
różnice związane z nakładami i kosztami są nieznaczne.
Operator, który zamierza mieć dostęp do certyfikatów
może zostać albo pełnym, albo częściowym (z pewnymi
ograniczeniami) członkiem giełdy. Zakładając, że jedno
z 10.000 małych i średnich przedsiębiorstw (z 12.000
przedsiębiorstw podlegających handlowi emisjami) nie
chce zostać pełnym członkiem giełdy energetycznej, a
tylko jest zainteresowany certyfikatami EUA na użytek
własny, wtedy członkostwo jego ogranicza się do:
→
→
→

Certyfikatów CO2 (nie obejmuje energii
elektrycznej, gazu oraz węgla)
Handlu Spot (nie obejmuje Forward i Futures)
Udziału w aukcjach pierwotnych (nie
obejmujące kupna/sprzedaży na rynkach
wtórnych)

Właśnie dla tej, teoretycznie bardzo dużej grupy
uczestników rynku, którzy zainteresowani są tylko
udziałem w aukcjach pierwotnych Spot certyfikatów
EUA, platforma aukcyjna UE, jaką jest EEX w Lipsku,
po uzgodnieniach z Komisją UE, przygotowała model
aukcji only.
Takie „znacznie ograniczone członkostwo“ ma 10.000
małych i średnich przedsiębiorstw w UE zapewnić
podstawowe zaopatrzenie w certyfikaty emisyjne, bez
konieczności ponoszenia nakładów związanych z
uzyskaniem pełnego członkostwa.
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Warunki udziału w aukcjach UE i związane z tym
opłaty
W tym miejscu chcemy jeszcze szczególnie podkreślić:
Platforma aukcyjna UE jest oficjalnym i niemalże
jedynym miejscem, gdzie operatorzy dokonać mogą
licytacji certyfikatów EUA. Dwa wyjątki, jakie
stanowią platformy krajowe (Londyn w Anglii oraz w
Niemczech EEX w Lipsku) nie stanowią żadnej
alternatywy, jako że obowiązuje na nich to samo
Rozporządzenie Aukcyjne, a obowiązujące ceny są
nawet wyższe.
Początkowo założyć można, że zwycięzca przetargu na
platformę aukcyjną UE, którym jest EEX w Lipsku,
będzie się sztywno trzymać reguł zawartych w
Rozporządzeniu Aukcyjnym, a przez to zapewni
operatorom podstawowe zaopatrzenie w certyfikaty
CO2. W odniesieniu do grupy operatorów jest
zasadniczo tak, że ma to miejsce niezależnie od
występujących utrudnień i ograniczeń ze strony innych,
potencjalnych uczestników, co jednak nie stanowi treści
tego artykułu.
Aby zostać członkiem platformy aukcyjnej UE poprzez
model only przy EEX, operator instalacji oprócz
szczególnych warunków udziału zgodnie z § 18
Rozporządzenia aukcyjnego oraz dalszych warunków
ogólnych dla przedsiębiorców, zaakceptować musi
również model opłat dla aukcji only EEX.
Do warunków ogólnych należy np. to, że:
•
•

•
•

•

•

Przedsiębiorstwo może być reprezentowane
wyłącznie przez członków zarządu
Dostarczone
musi
być
świadectwo
wiarygodności
(np.
zaświadczenie
o
niekaralności)
Dostarczone muszą być dowody „technicznych
połączeń“ z giełdą
Za maklera giełdowego (szkolenie oraz
egzamin możliwe są przy EEX) uznany będzie
mógł być ten, którego życiorys do tego
predysponuje
Dostarczony musi być wypis z rejestru
handlowego
oraz
kopie
dokumentów
tożsamości
Dostarczony musi być dowód udziału w handlu
potwierdzony przez
Commodity Clearing
(EEC) AG

Jeśli chce się dostarczyć komplet wymaganych
dokumentów zgłoszeniowych EEX, to obejmują one,
łącznie z EEC AG, prawie 50 stron .
Z punktu widzenia normalnych uczestników giełdy,
opłaty skalkulowane w oparciu o koszty EEX jako

platformy UE, są całkiem „umiarkowane“. Dla małych i
średnich przedsiębiorstw, które starają się jedynie o
członkostwo w aukcji only, stają się one jednak
odczuwalnie wyższe:
‐
‐
‐
‐

koszty szkolenia handlowca giełdowego
wynoszące 400- 1.400 Euro ( w zależności od
tego, gdzie szkolenie się odbywa)
3 Euro za partię (500t EUA) licytowanych
certyfikatów, jako opłata aukcyjna i clearingowa
5.000 Euro rocznie za techniczne połączenie z
systemem aukcyjnym (zalecane)
1.200 Euro rocznie za handlowca (Comtrader
fee)

Wychodząc z założenia, że wymienione opłaty
obejmują już wszystkie opłaty EEX, obliczyć można, że
dla niewielkiego operatora, który raz do roku zamierza
zlicytować 5.000 t EUA, opłaty te wynosić będą 25
centów/t (przy składaniu oferty faxem), lub też 1,25
centów/t przy wykorzystaniu połączenia technicznego
zalecanego przez EEX.
Jeśli doliczyć do tego całkiem pokaźne nakłady
związane z aplikacją oraz czas przeznaczony na
szkolenie i związane z nim koszty, alternatywa udziału
w handlu dwustronnym lub sprzedaż certyfikatów na
rynku wtórnym przy udziale handlowca, u którego
opłata wynosi 5- 20 centów/t, wydaje się rozwiązaniem
znacznie bardziej atrakcyjnym.
Rola banków clearingowych przy aukcjach UE w
modelu aukcji only
Jak już wcześniej wspomniano, do warunków ogólnych
członkostwa w aukcjach only przy EEX należy
przedstawienie potwierdzonej przez ECC AG
(European Commodity Clearing) umowy członkowskiej
lub clearingowej uczestnika aukcji z
jednym, z
dopuszczonych przez EEX, banków clearingowych.
Clearingbank stanowi swego rodzaju pośrednika
pomiędzy opeartorem instalacji oraz platformą
aukcyjną. Przejmuje on wszelkiego rodzaju rozliczenia
oraz zajmuje się zarządzaniem ryzykiem.
Chodzi tutaj przede wszystkim o odbiór, zwrot,
zarządzanie, rozliczanie, naliczanie odsetek od
przedpłat oraz zabezpieczeń gotówkowych.
Jeśli przyjrzeć się, z punktu widzenia banku
clearingowego, już wcześniej wymienionym, zawartym
w Rozporządzeniu aukcyjnym, zasadom takim jak:
•

„oferentom po udanej licytacji umożliwiony ma
zostać udział w handlu nabytymi podczas licytacji
certyfikatami, zanim zostaną one dostarczone“
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•

„niezależnie od jakiegokolwiek braku płatności
ze strony zwycięskiego oferenta …, zapewnić
aukcjonariuszom
wypłatę
pełnej
ceny
clearingowej
zlicytowanych
przez
nich
certyfikatów“
oraz temu, że banki clearingowe z radością przyjmą w
prezencie zapis Rozporządzenia Aukcyjnego w
brzmieniu „ koszty systemu clearingowego i
rozliczeniowego ponoszone są przez oferenta“,
następstwa takich zapisów nie powinny nikogo
zaskoczyć.
Przepisy Rozporządzenia aukcyjnego UE prowadzą
do katastrofy kosztów clearingowych
Banki clearingowe zarejestrowane przy ECC AG, które
brane są pod uwagę przez 10.000 europejskich
operatorów instalacji jako (General Clearing Member)
w związku modelem aukcji only, stanowią niewielki
krąg 10 banków, z których 2 to banki niemieckie (5
angielskich oraz po jednym NL, CH i FIN).

10 zatwierdzonych banków Clearingowych dla platformy
aukcyjnej EU przy EEX Aukcje-Only-członkowie

Ten ekskluzywny krąg banków clearingowych będzie
konsekwentnie stosował przepisy oraz wykorzystywał
możliwości Rozporządzenia Aukcyjnego, zawartych np.
w art. 51.1:
„Struktura oraz wysokość opłat pobieranych przez
platformy aukcyjne oraz powiązane z nimi systemy
clearingowe lub rozliczeniowe nie powinny być mniej
korzystne od porównywalnych opłat i warunków
obowiązujących na rynkach wtórnych“
Struktury oraz opłaty, o których mowa powyżej
niekoniecznie muszą być gorsze niż dotychczasowo
obowiązujące odnośnie pełnego uczestnictwa w
giełdzie.

Już samo stwierdzenie, że „te same“ struktury i
opłaty wystarczą, aby odstraszyć i ostatecznie
zmusić do trzymania się z daleka od regularnych
miejsc handlowych, 99% z 10.000 średnich
przedsiębiorstw tych, którzy chcą po prostu tylko
zlicytować na aukcji EUA.
Jeszce raz dla wyjaśnienia: Koszty działalności banków
clearingowych doliczane są do kosztów EEX i sumują
się- jak przedstawiono poniżej- do niesamowicie
wysokich kosztów ponoszonych przez operatora
instalacji.
Operator, który zamierza zostać „tylko“ członkiem
aukcji only, ponieść musi następujące nakłady
finansowe oraz spełnić następujące warunki dla clering
banku:
a) Wniesienie opłaty clearingowej wynoszącej 0,5
eurocentów/t
b) Wniesienie minimalnej opłaty clearingowej
wynoszącej 10.000 do 36.000 Euro/rok
c) Złożenie zabezpieczenia gotówkowego w
wysokości 100.000 Euro
d) Dokonanie wpłaty gotówkowej w wysokości
oferty, jaka ma zostać złożona (aukcja tylko na
zasadzie zapłaty z góry)
e) Uiszczenie
dalszych
opłat
finansowych
nakładanych przez ECC AG w ramach
depozytów zabezpieczających
Wymienione powyżej płatności oraz warunki pochodzą
z konkretnych ofert, które operator może uzyskać po
złożeniu zapytania. Pomimo faktu, że art 51.3 jasno
reguluje, że „ wszystkie opłaty oraz warunki … są
wyraźnie określone oraz powinny być publicznie
dostępne“ zapis ten, w chwili obecnej, nie jest
spełniony.
Nasz
przykładowy
operator
instalacji,
który
zainteresowany jest wyłącznie tym, aby dokonać
rocznie licytacji 5.000 t, może teraz przeprowadzić
ostateczną kalkulację kosztów dodatkowych.
Szybko dojdzie on do wniosku, że po zsumowaniu
kosztów EEX z kosztami banku clearingowego osiągnie
wynik wynoszący 15.000 – 40.000 Euro rocznie, co
oznacza że ponoszone koszty mogą być ewentualnie
dwa razy wyższe od rzeczywistej wartości CO2.
Niezależnie od tego, co wydaje się prawie niemożliwe
do przyjęcia, mały lub średni przedsiębiorca
uczestniczący w handlu emisjami musiałby jeszcze
złożyć dodatkowe zabezpieczenie gotówkowe w
wysokosci 100.000 Euro, które następnie, oczywiście
dodatkowo do wyłożonej już sumy przeznaczonej na
zakup certyfikatów w sytuacji pomyślego wyniku
aukcji, byłoby do zapłacenia na rzecz banku
clearingowego.
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Jeszcze bardziej dramatycznym wydaje się fakt, że
opisane powyżej opłaty i zabezpieczenia w żadnym
przypadku nie gwarantują, że każdy operator instalacji
ma prawo do zawarcia umowy Clearing-Member. W
rezultacie złożonego wyczerpującego zapytania, z jakim
zwrócono się do będących teoretycznie do dyspozycji 4
niemieckich oraz dwóch angielskich banków
clearingowych, przy podaniu obrotu firmy w wysokości
12 milionów Euro oraz potencjalnego wolumenu
aukcyjnego wynoszącego 2 miliony ton, tylko jeden z
zapytanych 6 banków (po wielokrotnych prośbach i
naleganiach), wykazał gotowość do zawarcia umowy.
W tym konkretnym przypadku opłaty stałe sumują się
do 40.000 na rok, do których dochodzi jeszcze złożenie
zabezpieczenia w wysokości co najmniej 100.000 Euro
przy posiadaniu przez przedsiębiorstwo składające
zapytanie, kapitału w wysokości co najmniej 50.000
Euro.
Pozostałe 5 banków clearingowych albo z góry
dokonuje odmowy uzasadniając, że: “rozliczamy tylko
naszych (dotychczasowych) klientów“ lub „ nie jesteśmy
do dyspozycji dla modelu aukcji only“, albo stawia
kompletnie
absurdalne
warunki:
„przyjmujemy
wyłącznie klientów posiadających obroty rzędu co
najmniej 50 milionów“.

Potencjalni uczestnicy aukcji only należący do grupy
małych i średnich przedsiębiorstw w całej Europie
mogą pocieszyć się tym, że istnieją jeszcze na rynku
niezależni handlowcy, którzy dla swoich klientów są w
stanie nabyć certyfikaty na rynku wtórnym na
rozsądnych warunkach. Łącznie z tym oferowane są
również inne korzyści, takie jak np. doradztwo
handlowe, umowy w języku ojczystym oraz, przede
wszystkim, gwarantowana dostawa certyfikatów,
niezależnie od wyniku aukcji.
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.

Śmiało można założyć, że podobnych odpowiedzi
udzialiłyby pozostałe cztery banki clearingowe, do
których nie wystąpiono z zapytaniem.
Podsumowanie
Najpóźniej teraz stało się jasnym, że nowe
Rozporządzenie Aukcyjne Komisji UE bardzo wyraźnie
mija się z potrzebami 80% przedsiębiorstw biorących
udział w handlu emisjami, którzy z pewnością takiej
oferty nie będą mogli przyjąć. Jeśli jeszcze pozostali i
chętni
operatorzy
instalacji,
z
powodu
niewystarczającego rozmiaru swoich przedsiębiorstw
i/oraz przewidywanych obrotów na aukcji częściowo
napotkają na odmowę ze strony banku clearingowego
(roczne obroty 15 milionów Euro oraz 2 miliony EUA
wolumenu aukcyjnego), to już teraz można powiedzieć,
że prawie wszystkich uczestników rynku zostanie
defacto wykluczonych z aukcji, a przez to
dyskryminowanych chyba że są już pełnoprawnymi
członkami giełdy CO2 .
Do powyższego obrazu pasuje również fakt, że
publicznie podane terminy obowiązkowych szkoleń dla
członków
giełdowych,
będących
warunkiem
przystąpienia do aukcji only, zostały w prawdzie
ustalone ale z powodu (według informacji podanej
przez EEX) braku zgłoszenia przynajmniej jednego
uczestnika, również już publicznie odwołane.

Wszystkim naszym Klientom dziękujemy za
dotychczasowową udaną współpracę, życząc Im oraz
wszystkim pozostałym czytelnikom naszego newslettera
Wesołych Świąt oraz Zdrowego i Szczęśliwego
Nowego Roku.
Emissionshändler.com®
Odpowiedzialny za treść: Michael Kroehnert
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