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Szczegóły związane z transakcjami certyfikatów w nowym
rejestrze unijnym do końca okresu rozliczeniowego 2008-2012
Dokładnie rzecz biorąc drugi okres rozliczeniowy,
który w europejskim handlu emisjami rozpoczął się
01.01.2008, powinien się zakończyć 31.12.2012.
Jednak w praktyce, zarówno w uregulowanej
prawnie procedurze umarzania certyfikatów, jak
również w giełdowym i bilateralnym handlu, nastąpi
to dopiero 30.04.2013. Spowodowane jest to tym, że
operatorzy instalacji oraz statków powietrznych
mogą do tego dnia dokonywać zwrotu certyfikatów
do rejestru europejskiego.
W przypadku, jeśli nie nastąpi to w terminie
przewidzianym dla roku rozliczeniowego 2012, na
operatorów nałożona zostanie kara w wysokości 100
Euro za każdą tonę wyemitowanego CO2. Nie jest to
nic nowego, jako że w pierwszym okresie
rozliczeniowym zasada ta również już obowiązywała,
albo mówiąc dokładniej można było wtedy nabyć
„tanie” certyfikaty, których cena była prawie równa
zeru. Teraz jest jednak tak, że po raz pierwszy
dojdzie do tego, że operatorzy, których emisje CO2
były większe niż ilość przyznanych im bezpłatnych
certyfikatów, zmuszeni będą do ich zakupu po cenie,
która tym razem jest już odczuwalna, w celu
zapewnienia możlwiości fizycznego umorzenia do
dnia 30.04.2013.
Zakończenie drugiego okresu rozliczeniowego oraz
nowy rejestr, stawiają operatorów przed nowym
wyzwaniem.
Większość operatorów instalacji jest przekonana, że
efekty zakończenia okresu rozliczeniowego są im już
znane z kwietnia 2008. Wiele aspektów z tamtego
okresu było z pewnością porównywalnych z dzisiejszą
sytuacją, jednak kilka zasadniczych spraw uległo
zmianie.

•

•
•
•

Operatorzy w okresie 2008- 2012 posiadają
ogólnie do dyspozycji mniej bezpłatnych
certyfikatów, niż w okresie poprzednim
EUA1 na końcu okresu straciły wartość, były w
cenie 1- 2 Cent/t,
Wymiana CO2 w pierwszym okresie
rozliczeniowym nie była jeszcze możliwa
Warunki rejestrowe były wtedy znacznie mniej
skomplikowane, jak dzisiaj.

Z wyżej wymienionych powodów, po dokładniejszym
przejrzeniu się sytuacji stwierdzić można, że
najprawdopodobniej właśnie małe oraz pewna ilość
średnich przedsiębiorstw po raz pierwszy będzie
musiała na koniec drugiego okresu rozliczeniowego
stanąć przed znacznie większym prawnym oraz
gospodarczym wyzwaniem.
Emissionshändler.com® zidentyfikował przy tym
istnienie 4 scenariuszy, które według najnowszych
ustaleń występować mogą coraz częściej powodując
wyraźną eskalację stresu u pracowników operatorów
instalcji:
1. Dostęp do nowego rejestru unijnego stał się
znacznie bardziej kompleksowy i nie jest on
zapewniony wszystkim operatorom- brak
dokonania terminowego zwrotu do 30.04.2013
może stanowić egzystencjalne zagrożenie
2. Termionowy (często dokonywany po raz
pierwszy) zakup certyfikatów oraz ich
terminowy zwrot może zakończyć się fiaskiem
z powodu terminów związanych z tworzeniem
kont zaufanych
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3. Finansowy zysk z zalecanej przez KOBIZE
wymiany CO2 może rozpłynąć się we mgle,
jeśli odpowiedni, obligatoryjni pełnomocnicy
nie zostali poprawnie zamieszczeni na koncie
rejestrowym (jeśli wymiana do tej pory nie
nastąpiła)
4. Posiadanie na koncie rejestrowym zapasu
niewykorzystanych certyfikatów CER i ERU,
które ulec mogą przepadkowi, mieć mogą
nieprzyjemne, wewnątrzzakładowe konsekwencje.
Każdy z wyżej opisanych tematów i sytuacji mogą
doprowadzić do krytycznego położenia zarówno
gospodarczego, jak i organizacyjnego, a przy tym
stanowić mogą duże obciążenie dla pełnomocników
kont oraz kierownictwa przedsiębiorstw.
Dostęp do nowego rejestru unijnego stał się bardziej
kompleksowy i stwarza nowe niebezpieczeństwa
Zgodnie z odpowiednimi przepisami UE operatorzy
instalacji biorący udział w europejskim handlu emisjami
mają od dnia 01.07.2012 do dyspozycji
konto
rejestrowe UE oraz konto rejestrowe PK (Protokołu
Kioto), które powstały w wyniku migracji IT
istniejących w dniu 20.06.2012 kont rejestrowych
operatorów instalacji w KOBIZE. W związku z
migracją IT przez Komisję Unii Europwejskiej podjęte
zostały działania techniczno- zabezpieczające, które od
operatorów
instalacji
wymagały
wprowadzenia
rozległych zmian organizacyjnych podczas aktywacji
kont oraz ich wykorzystywania.
Poprzez wprowadzenie funkcji przynajmniej dwóch
(aktywnych)
pełnomocników
oraz
poprzez
umożliwienie powołania dodatkowych (pasywnych)
pełnomocników kont, których zadaniem jest
kontrolowanie oraz zatwierdzanie różnorodnych
transakcji
podejmowanych
przez
obydwu,
równouprawnionych
pełnomocników
aktywnych,
łącznie z tworzeniem kont zaufanych oraz korzystaniem
z nowej procedury SMS- TAN, nakład technicznoorganizacyjny nabrał nowego wymiaru.
Z racji tego, że ustanowienie nowych pełnomocników
wymaga złożenia w formie elektronicznej wniosków
umożliwiających
odpowiednim
urzędom
przeprowadzenia
procedur
zabezpieczającosprawdzających mających na celu aprobację
pełnomocników, jak również z racji tego, że wymagane
dokumenty spełniać muszą określone warunki, dostęp
do nie w pełni prawidłowo utworzonych kont
rejestrowych stwarzać może poważne problemy
organizacyjne i czasowe. Utworzony przez Komisję

UE, w związku z migracją, system autoryzacji ECAS, z
którego korzystać muszą wszyscy pełnomocnicy, stawia
wielu małym i średnim przedsiębiorstwom dodatkowe
wymagania, które przy pośpiesznych działaniach mogą
mieć ogromne konsekwencje.
Według
dotychczasowych
doświadczeń
Emissionshändler.com® w praktyce może to oznaczać,
że operatorzy po przeprowadzonej w czerwcu 2012
migracji reprezentowani będą w rejestrze tylko przez
jednego pełnomocnika z racji tego, że albo kolejny
pełnomocnik odszedł z zakładu, albo że otrzymane
wówczas kody dostępu oraz listy potwierdzające
urzędów krajowych po prostu się zagubiły. Aktualni
pełnomocnicy najczęściej za późno uświadamiają sobie
fakt, że w tej sytuacji transfer certyfikatów będzie
niemożliwy.
Infobox
Zewnętrzne prowadzenie konta i hotline dla
problemów rejestrowych
Dla zapewnienia przedsiębiorstwom wsparcia w zakresie
bezpiecznego i efektywnego prowadzenia konta
rejstrowego CO2, również w sytuacji personalnych i
technicznych zmian, dla wypełnienia wewnętrznych
standardów zarządzania ryzykiem, dla zachowania
ustanowionych prawem terminów, jak również dla
zapewnienia przeprowadzania w obrębie rejestru
koniecznych ze względów prawnych lub gospodarczych
transakcji, Emissionshändler.com® oferuje serwis w
zakresie kont rejestrowych.
Emissionshändler.com® wspiera przedsiębiorców w
pełnym zakresie związanym z tworzeniem kont (jeśli
jeszcze nie zostało przeprowadzone) oraz przejmuje
wszystkie, związane z tym zadania technicznoadministracyjne. Emissionshändler.com® może przy tym,
za zgodą przedsiębiorstwa wejść w taką, czy inną rolę
pełnomocnika konta rejestrowego, umożliwiając przy tym
prawie całkowity serwis związany z kontem. W ten sposób,
w
każdym momencie (również
w
przypadku
„wypadnięcia“ pełnomocnika operatora), możliwe będzie
przeprowadzenie wszystkich koniecznych rozszerzeń,
określonych prawem zwrotów oraz transakcji w zakresie
oczekiwanym oraz potwierdzonym przez właściciela konta.
Zainteresowani operatorzy, posiadający aktualnie pytania
i problemy związane z kontem rejestrowym,
zainteresowani
otrzymaniem
bliższych
informacji
dotyczących pojedynczych usług związanych z serwisem
kont rejestrowych, proszeni są o kontakt telefoniczy
poprzez +49 30 89726954 lub emailowy poprzez
info@emissionshaendler.com

Sytuacja staje się dramatyczna, jeśli ostatni z
pozostałych jeszcze pełnomocników zmieni swój adres
emailowy lub numer telefonu komórkowego lub jeśli od
czerwca 2012 jeszcze nigdy sam nie zalogował się do
konta rejestrowego. W takiej sytuacji umorzenie
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certyfikatów do zwrotu za rok 2012 stanie się rosyjską
ruletką, w której w grę wchodzić będą znaczne wartości
przedsiębiorstwa (kara w wysokości 100 Euro/t dla
wielkości emisji za rok 2012).
Najnowsze doświadczenia ukazują jednak jeszcze inny,
przeraźliwy scenariusz: jeśli ostatni z pozostałych
jeszcze pełnomocników z powodu braku przejrzystości i
doświadczenia (których do tej pory wszystkim jeszcze
brakuje) niedokładnie wie, co robi, może dojść do
sytuacji, że będzie on
chciał szybko ustanowić
drugiego pełnomocnika, przy czym „zastąpi“ on siebie
samego. W języku formularzy KOBIZE nie jest to nic
innego,
jak
„samokasowanie“
jednego
z
pełnomocników. Jako że był on ostatnim
pełnomocnikiem posiadającym dane dostępowe,
niemożliwe stanie się dokonanie zwrotu certyfikatów,
powodując
poniesienie
przez
przedsiębiorstwo
gospodarczych konsekwencji. W takich oraz innych
znanych już przypadkach sensownym jest wcześniejsze
powołanie pełnomocnika zewnętrznego. Zobacz też
Infobox strona 2: Zewnętrzne prowadzenie konta i
hotline.
Terminowy zakup certyfikatów jest utrudniony
Operatorów,
którzy
przed
końcem
okresu
rozliczeniowego 2008- 2012 z powodu niedoboru na
koncie rejestrowym po raz pierwszy zmuszeni będą do
zakupu certyfikatów, zaskoczyć może ewentualnie
nieprzyjemna niespodzianka jeśli, pomimo rzekomego,
terminowego zamówienia, dostarczenie certyfikatów
CER/ERU lub EUA2 nie nastąpi punktualnie do dnia
30.04.2013.
Wychodząc z założenia, że wszyscy pełnomocnicy
bezproblemowo korzystają z dostępu do konta
rejestrowego (zobacz poprzedni rozdział), może się
według wszelkiego prawdopodobieństwa okazać, że
przeoczono fakt, iż z powodu niedokonania uprzedniego
utworzenia odpowiednich kont zaufanych u dostawcy,
transfer certyfikatów wymagać może 10-12 dni
kalendarzowych. Oznacza to, że dostarczenie
potencjalnym dostawcom własnego numeru konta
rejestrowego nastąpić musi najpóźniej do godziny 13.00
w dniu 17.04.2013 po to, aby zapewnić można było
zwrot brakujących certyfikatów do dnia 30.04.2013.
W związku z powyższym należy jeszcze nadmienić, że
zwrot certyfikatów „EUA3“ zwanych również
certyfikatami EUA 0-5 jest niemożliwy i niedozwolony
do dokonywania umorzenia certyfikatów za rok 2012.
Pochodzące z aukcji na rok 2013 certyfikaty EUA
trzeciego okresu rozliczeniowego znajdują się już w
znacznej ilości w obiegu, w związku z czym operatorzy
powinni unikać pomyłki z obecnie obowiązującymi
„EUA2“ (certyfikaty EB/ uprawnienia do emisji).

Zyski finansowe z możliwej wymiany CO2 mogą
rozpłynąć się we mgle
Wspierana od ponad 3 lat przez krajowe urzędy
rejestrowe wymiana certyfikatów EUA na certyfikaty
CER/ERU została w niektórych broszurach opisana jako
szansa dla przedsiębiorstw. I tak na przykład w
oficjalnej broszurze niemieckiej DEHSt napisano:
„Poprzez udział w międzynarodowych projektach JI lub CDM,
przedsiębiorstwa otrzymać mogą dodatkowe certyfikaty redukcji
emisji (ERU lub CER). Niemieckie prawo dotyczące handlu
emisjami gazów cieplarnianych (TEHG) zezwala operatorom
instalacji na spełnienie obowiązku dokonania
zwrotu
certyfikatów przy wykorzystaniu powyższych certyfikatów w
wysokości do 22% ( w odniesieniu do indywidualnych
przydziałów na lata 2008- 2012). Dla przedsiębiorstw oznaczać
to może znaczną oszczędność kosztów w porównaniu do
kosztów
ponoszonych
przy
podejmowaniu
działań
prowadzących do redukcji emisji we własnym przedsiębiorstwie
lub w porównaniu do kosztów zakupu EB. Z racji tego, że
międzynarodowe projekty JI i CDM związane z ochroną
środowiska prowadzone są w wielu sektorach w celu
zmniejszenia emisji wszystkich gazów cieplarnianych, certyfikaty
ERU i CER są korzystniejsze cenowo, niż certyfikaty EB“.

Sytuacja stanie się krytyczna wtedy, kiedy na skutek
opisanych wcześniej problemów związanych z
dostępem oraz uprawnieniami do kont, operatorzy w
kwietniu 2013 nie będą w stanie zapewnić sobie w
odpowiednim momencie skorzystania z atrakcyjnych
aktualnie
warunków
wymiany.
Operatorzy
nieposiadający nieograniczonego dostępu do własnego
konta lub też z powodu braku dodatkowego
pełnomocnika nie będą mogli w terminie otworzyć
konta zaufanego, będą na końcu kwietnia mieli
problemy z osiagnięciem zysku finansowego w
wysokości do 4,50 Euro/t. W przypadku, jeśli w dniu
25.04.2013 zapadnie decyzja negatywna dotycząca
Backloading lub też jeśli podjęcie decyzji ulegnie
dalszemu przesunięciu w czasie, można z dużym
prawdopodobieństwem przyjąć, że przychód uzyskany z
wymiany, który generowany jest poprzez różnicę
cenową pomiędzy EUA i CER/ERU, w wyniku spadku
ceny EUA do poziomu poniżej 2 Euro/t, zostanie
zredukowany do wartości minimalnej 1,50 Euro/t.
W takiej sytuacji pomóc może jedynie inteligentne oraz
kalkulacyjnie zabezpieczone porozumienie w sprawie
wymiany, w której dostarczenie certyfikatów EUA
nastąpić może w późniejszym terminie, w maju 2013,
kiedy zostanie to umożliwione przez założenie, z
pomocą drugiego pełnomocnika, konta zaufanego.
Bliższych informacji, po złożeniu zapytania, udzieli
Emissionshändler.com®.
Zasoby niepotrzebnych już certyfikatów CER i ERU
na koncie rejestrowym
Zaskakującym jest, że wielu operatorów instalacji oraz
statków powietrznych, według informacji uzyskanych
3

przez Emissionshändler.com®, w latach 2011 i 2012
dokonało tak zwanej wymiany CO2 EUA na CER/ERU
albo za późno, albo tylko częściowo, względnie też przy
dokonywaniu podwójnych transakcji Swap lub
wypożyczenia zostali zaskoczeni przez nowe
uregulowania prawne w EU-ETS.
Powyższe sytuacje doprowadzić mogły do tego, że
operatorzy do końca kwietnia 2013 posiadać będą na
swoim koncie PK (konto Protokołu Kioto, zwane
również starym kontem PL-120) lub też na koncie EUETS (EU-100-XXXXXX-0-YY) certyfikaty CER lub
ERU, które utracą ważność i nie będa mogły zostać
wykorzystane do dokonania zwrotu w 3 okresie
rozliczeniowym.
O tym, czy certyfikaty te po 01.05.2013 będą jeszcze
widoczne na poszczególnych kontach –choć już
nieważne, czy też całkowicie z nich znikną, narodowe
urzędy rejestrowe nie przekazały dotąd szczegółowych
informacji. W każdym przypadku od 1 maja 2013
istaniały będą dwa rodzaje certyfikatów CER/ERU:
•

Certyfikaty szare, czy jak już po raz pierwszy
prognozowane przez Emissionshändler.com® w
październiku 2010 w Emissionsbrief 08-2010
tak zwane
certyfikaty NTPC (Non-ThirdPeriod-Certificates)
• Certyfikaty zielone, które wydane zostały w
drugim okresie rozliczeniowym 2008- 2012 i
które do dnia 31.03.2015 wymienione muszą
być na EUA 0-5, względnie nowe, wydawane
od 01.01.2013 certyfikaty spełniające określone
warunki, które zachowują swoją ważność do
roku 2020.
Przy możliwym wnioskowaniu odwrotnym, że wydane
w drugim okresie rozliczeniowym certyfikaty
CER/ERU muszą nadal zachować swoją ważność dla
dokonania zwrotu od roku 2013, zalecana jest
szczególna ostrożność. Tak samo błędne jest
wnioskowanie odwrotne, że wydane po raz pierwszy w
roku 2013 certyfikaty CER/ERU zachować będą
musiały ważność dla zwrotu w 3 okresie
rozliczeniowym.
Przykładowo nadmienione zostało , że CER z
przemysłowych projektów gazowych wydane w roku
2012 nie zachowają swojej ważności dla zwrotu w 3
okresie, podobnie jak ERU z projektów związanych z
energią odnawialną w krajach UE, wydane w roku
2013, które również nie zachowają swojej ważności dla
dokonania zwrotu w 3 okresie. Dalsze, skomplikowane
uregulowania szczegółowe utrudniają zachowanie
przejrzystości.
W każdym razie pozostaje faktem, że wszystkie te
certyfikaty CER i ERU zachowują ważność dla zwrotu
za rok 2012 do dnia 30.04.2013, ale tylko niektóre z

nich nadal zachowają ważność do 31.03.2015 lub do
końca roku 2020.
Z racji tego, że operatorzy posiadający na swoich
konatch rejestrowych nadmiar certyfikatów CER i
ERU- nawet jeśli stanowią one tylko niewielką liczbęotrzymają od swoich dostawców w większości
certyfikaty szare, tracące swoją ważność 30.04.2013,
sensownym jest zastanowienie się nad tym, co to
oznacza z kupieckiego punku widzenia.
Z doświadczenia mającego miejsce w kwietniu 2008
wiadomym jest, że EUA1 uległy przepadkowi, a jedyną
metodą uniknięcia wewnętrznych nieprzyjemności było
wyksięgowanie, tzn. sprzedaż na rachunek certyfikatów
w odpowiednim czasie. Wtedy to kontrolerzy oraz
rewidenci (słusznie) zareagowali absolutnym brakiem
zrozumienia na fakt, że wartości przedsiębiorstw- nawet
jeśli są one ograniczone, po prostu bez śladu „znikają“.
Infobox
Skup unieważnionych certyfikatów CER/ERU
Godna wymienienia część operatorów w kwietniu
2013, po dokonaniu maksymalnego, dozwolonego
prawnie zwrotu CER/ERU do urzędów krajowych,
posiada
jeszcze
resztki
niewykorzystanych
certyfikatów. Aby zapobiec problemom związanym z
wewnątrzzakładowymi
wyjaśnieniami
oraz
długotrwałymi procesami, Emissionshändler.com®
do dnia 26.04.2013 dokonuje skupu tych
certyfikatów, zanim całkowicie lub częściowo
zostaną one po utraceniu swojej ważności
skasowane. Emissionshändler.com® jest istniejacą
od 2006 roku firmą doradczą i handlową,
posiadającą w Niemczech i w Polsce ponad 450
stałych klientów, z których niektórzy posiadają
jeszcze w kwietniu 2013 zapotrzebowanie na
certyfikaty CER/ERU.
Zainteresowani operatorzy mogą do dnia
17.04.2013, pod adresem:
info@emissionshaendler.com zamówić odpowiedni formularz, który
zostanie im przesłany przez Emissionshändler.com®.
Konieczność posiadania konta zaufanego, którego
otwarcie wymaga 10 dni powoduje, że wnioski po
tym terminie nie będą brane pod uwagę.
Sensownym byłoby zatem, aby operatorzy posiadający
niewielkie ilości CER/ERU niewiadomego pochodzenia
oraz o bliżej niezdefiniowanym okresie ważności,
dokonali w odpowiednim czasie ich sprzedaży na
rachunek. Minimalny przychód nie stanowi przy tym
żadnego bodźca, jest jednak środkiem do celu, jaki
stanowi uniknięcie późniejszego wewnątrzzakładowego,
najprawdopodobniej połączonego z dużymi nakładami
związanymi z kontrolingiem i audytem. Zobacz też
infobox: skup szarych CER/ERU.
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Podsumowanie
odnośnie
terminu
zwrotu
upływającego 30.04.2013
Termin dokonywania zwotu certyfikatów za rok 2012
przez operatorów instalacji i statków powietrznych
zbiega się tym razem z terminem upływu drugiego
okresu
rozliczeniowego.
Jako
że
Borrowing
(wypożyczenie) certyfikatów z roku 2013 jest
niemożliwe i niedozwolone, znacznie większa liczba
operatorów znajdzie się w sytuacji, w której grozić im
będą konsekwencje prawne i gospodarcze w przypadku,
kiedy wewnątrzzakładowe procesy nie zostały
dopasowane, a obowiązujące terminy nie mogły zostać
zachowane.
Otoczenie nowego systemu kont rejestrowych, które
poprzez znacznie podwyższone standardy zabezpieczeń,
przysparza wielu trudności osobom odpowiedzialnym,
utrudniać będzie również osiąganie korzyści
gospodarczych. Idąc dalej przyjąć należy, że nowy
system rejestrowy powodować będzie wydłużenie
okresu czasu wymaganego do przeprowadzenia
transakcji oraz powodować będzie zwiększenie
poziomu stresu u osób odpowiedzialnych. Wydaje się
tutaj sensownym, aby przeprowadzenie możliwie dużej
ilości z tych specjalnych, z prawnego i gospodarczego
punktu widzenia krytycznych procesów zlecić
usługodawcom zewnętrznym tworzenie kopii zapasowej
lub podwójnego zabezpieczenia po to, aby chronić
swoich pracowników. Proces prowadzenia konta
rejestrowego należy według wszelkich doświadczeń
ostatnich 8 lat do tych procesów, które być powinny
uregulowane w wewnątrzzakładowym zarządzaniu
ryzykiem oraz kompetentnie prowadzone.

Uwaga!
Numer konta w Rejestrze
Emissionshändler.com®:
EU-100-5015589-0-78
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: www.emissionshaendler.com , www.handel-emisjami.pl
Mail: nielepiec@handel-emisjami.pl, info@emissionshaendler.com
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