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Sensowne i poprawne traktowanie pozostałości CER/ERU
– Terminy i problemy przy zamykaniu kont CO2
Wielu operatorów, stosując się do zaleceń urzędów
krajowych, na koniec 2012 roku dokonało
zamknięcia konta KP, aby dzięki temu nie ponosić
kosztów związanych z ich prowadzeniem. Zastosowanie się do tego zalecenia może dla operatorów
okazać się błędem, jako że pozostałe na kontach KP
zasoby szarych CER/ERU stanowią problemy.
Poza tym operatorzy, którzy w związku z wejściem
w nowy okres rozliczeniowy, w roku 2012 wystąpili z
handlu emisjami lub zrobili to w roku 2013
zamykając przy tym konta z zachowaniem
określonego terminu 40 dni, muszą teraz rozwiązać
nieprzyjemne zadanie związane z zastosowaniem się
do przepisu stanowiącego o konieczności usunięcia z
konta wszelkiego rodzaju certyfikatów.
Będzie to dla operatorów oznaczać, że będą oni
zmuszeni albo do ponoszenia nakładu kosztów i
czasu związanych z prawidłowym wyksięgowaniem
cyrtyfikatów, albo też będą musieli liczyć się z
ewentualnymi problemami związanymi z ewidencją
księgową.
Powyższą problematyką oraz możliwymi rozwiązaniami zajmie się niniejszy News-emisje 10-2013.
Trwające nadal niejasności związane z wykorzystaniem szarych CER/ERU
Również w obejmującym lata 2013 do 2020, trzecim
okresie zobowiązań (OZ) systemu UE związanego z
handlem uprawnieniami do emisji (EU-ETS), mogą
znaleźć zastosowanie certyfikaty CER i ERU
pochodzące z projektów zmian klimatycznych ONZ.
Jednakże warunki zastosowania tych certyfikatów, w
stosunku do drugiego OZ, uległy znacznym zmianom.
Generalnie powiedzieć można, że możliwości te zostały
mocno ograniczone. W szczególności operatorzy

instalacji stacjonarnych oraz operatorzy statków
powietrznych nie mogą dokonać wymiany wszystkich,
wydanych przez ONZ certyfikatów CER/ERU, na
prawa do emisji UE (EUA, aEUA).
Kryteria dopuszczenia do wymiany są w prawdzie
bardzo kompleksowe, lecz ich zrozumienie w celu
rozpoznania wymienialności certyfikatów, od połowy
maja 2013, nie jest już konieczne. Spowodowane jest to
wprowadzeniem do rejestru unijnego oprogramowania,
które automatycznie rozpoznaje certyfikaty, wykazując
je posiadaczowi konta w sposób wyszczególniony.
Zielone i szare certyfikaty są teraz „eligible“ und
„ineligible“
Od 18.07. 2013 Rejestr wykazuje posiadaczom kont
EU-ETS, w wyszczególnionej kolumnie, czy znajdujące
się na koncie CER/ERU są wymienialne („eligible“) na
EUA/aEUA, czy też nie („ineligible“).
Tym sposobem używane dotąd określenie zielone/szare
CER/ERU
zostało
wyeliminowane
(zielone=
dopuszczone do umorzenia w latach 2013- 2020, szare=
dopuszczone do umorzenia wyłącznie do/za rok 2012).
Po aktualizacji systemu rejestrowego UE w dniu
21.11.2013 miała istnieć jedynie klasyfikacja na
„eligible“ und „ineligible“.
Komisja UE w swoim komunikacie w połowie września
2013 określiła termin do 15.11.2013 na dokonanie
sprawdzenia certyfikatów. Do tego czasu istniały
jeszcze tzw. „pending“ CER/ERU, czyli CER i ERU,
których status nie był jeszcze ostatecznie wyjaśniony.
Obowiązującym w stosunku do certyfikatów „pending“
było pytanie, czy zostały one przez państwa spoza UE
wydane przed, czy po 31.12.2013. Status „pending“ jest
jednak w stosunku do znacznej ilości CER/ERU w
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dalszym ciągu obowiązujący, gdyż status tych
certyfikatów nie został do tej pory ostatecznie
wyjaśniony.
Rozchodzi się tutaj w szczególności o te ERU, które
zostały wydane dopiero po 31.12.2012 i których
sprawdzenie może być przeprowadzone na wniosek ich
aktualnego posiadacza w takiej formie i zgodnie z
takimi procedurami, jakie określone są w artykule 58
(2) Rozporządzenia w sprawie rejestru unijnego.
Komisja UE otrzymała w związku z tym liczne wnioski,
nie mogła jednak do tej pory wydać ostatecznego
werdyktu
w
związku
z
niepotwierdzonymi
przypuszczeniami. Spowodowane jest to brakiem
niezbędnych informacji Sekretariatu Klimatycznego
ONZ, które z niewiadomych przyczyn nie zostały w
pełni udostępnione. Nie jest również znany termin,
kiedy to przypuszczalnie nastąpi. Może to jeszcze trwać
tygodniami lub nawet miesiącami.
Z punktu widzenia rejestrów krajowych problem
stanowi fakt, że przed zakończeniem ostatecznej oceny
CER/ERU przez Komisję UE nie mogą one rozpocząć
zawartej w artykule 58 (3) Rozporządzenia w sprawie
rejestru unijnego procedury związanej z usunięciem z
kont EU-ETS rejestru unijnego niewymienialnych
certyfikatów CER/ERU. To z kolei dla poszczególnych
operatorów może oznaczać, że będą oni musieli
zaakceptować dodatkowe koszty związane z
prowadzeniem kont, jako że na kontach EU-ETS
(rozpoznawalne poprzez początek numeru EU-100-...),
znajdować się mogą jedynie wymienialne certyfikaty
CER/ERU. Opisana powyżej sytuacja stanowi powód,
dla którego tak długo już oczekiwana „funkcja
wymienialności” umożliwiająca wymianę „eligible“
CER/ERU na EUA/aEUA w oprogramowaniu
rejestrowym nie została dotąd uruchomiona.
40 dniowy termin na usunięcie z kont szarych
CER/ERU („ineligible“)
Po ostatecznym zakończeniu oceny CER/ERU Komisja
UE jest zobowiązana, zgodnie z artykułem 58 (3),
przekazać krajowym administratorom kont ETS (np. w
Niemczech DEHSt, w Polsce KOBIZE, w Hiszpanii
RENADE) listę tych kont ETS, na których znajdują się
niewymienialne certyfikaty CER/ERU, czyli takie, które
nie mają prawa się na tych kontach znajdować. Na
podstawie tych list krajowi administratorzy zwrócą się
do posiadaczy kont ETS z poleceniem podania tak
zwanego konta KP (konta protokołu Kioto), na które
przekazane być mają „ineligible“ CER/ERU. Dla
operatorów konta KP są rozpoznawalne na podstawie
numeru konta rozpoczynającego się numerem
identyfikacyjnym kraju, czyli np: DE-120-…… lub PL120-….., dla posiadaczy kont osobistych są to
Personenkonto (DE-121-…. lub PL-121-….).

W sytuacji, kiedy posiadacz konta w ciągu 40 dni
roboczych nie zastosuje się do powyższego zalecenia,
administrator przekaże z urzędu takie CER/ERU na
konto krajowe KP danego kraju.
Infobox
Konta rejestrowe oraz przeprowadzenie transferu
na koniec roku
Niektórzy
operatorzy
aktualnie
obowiązujące
umiarkowane ceny certyfikatów widzą jako szansę na
dokonanie jeszcze w roku 2013 zakupu certyfikatów lub
zminimalizowania zysków przedsiębiorstwa.
W tej sytuacji, z podatkowego punktu widzenia okazać
może się istotnym nie tylko data wystawienia faktury, lecz
również data dostarczenia certyfikatów.
Z tego powodu należy wziąć pod uwagę, że transakcje,
które jeszcze w roku 2013 mają zostać zapisane na koncie
odbiorcy, muszą zostać zainicjowane do piątku 27.12.2013
godz. 16.00 (jeśli objęte są one typowym okresem
przeprowadzania transakcji wynoszącym 26 godzin). Z
racji tego, że w rejestrze jest prawnie przewidziane
sprawdzenie transferu, na które przeznaczone są
dodatkowe 24 godziny, transfer powinien zostać
rozpoczęty odpowiednio wcześniej.
Posiadaczom kont przypominamy, że jeśli chcą oni
skorzystać z dostępu do konta w celu uzyskania
sprawozdania na koniec roku, muszą oni tego dokonać
odpowiednio wcześniej, gdyż konta rejestrowe od
30.12.2013 godz. 13.00 do 01.01.2014 godz. 09.00
pozostają z reguły zamknięte.

W informacji prasowej w dniu 15.11.2013 Komisja UE
podała do wiadomosci, że dalsze szczegóły związane z
wyżej opisaną procedurą zostaną opublikowane
20.12.2013. Oznacza to, że najprawdopodobniej
Komisja UE wychodzi z założenia, że do tego terminu
zakończone zostanie sprawdzanie certyfikatów ERU
pod względem ich wymienialności. W międzyczasie
jednak pojawiły się wątpliwości, czy tym razem termin
zostanie
dotrzymany,
gdyż
również
krajowi
administratorzy do dnia dzisiejszego nie otrzymali
dalszych informacji wstępnych.
Posiadacze kont ETS mogą oczywiscie już wcześniej
dokonać odpowiedniego przeksięgowania CER/ERU na
konta KP, jeśli nie chcą oni już dalej trwać zawieszeni
w próżni, a CER/ERU i tak w EU-ETS są
bezwartościowe.
W związku z powyższym pojawia się oczywiście
pytanie, na jakie konto KP transakcja ma zostać
przeprowadzona. Każdy operator instalacji otrzymał
dodatkowo do swojego konta ETS również konto KP,
lecz z reguły sensownym było zamknięcie konta KP
jeszcze w roku 2012, aby nie ponosić kosztów
związanych z jego prowadzeniem w trzecim OZ a
pozostawienie otwartego jedynie konta EU.
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Opłaty za prowadzenie kont rejestrowych CO2
Krajowe ustawodawstwo w państwach członkowskich
UE określa, na jakie konta rejestrowe oraz jakie opłaty
zostaną nałożone. Z reguły ma tutaj miejsce
różnicowanie w zależności od tego, czy posiadaczem
konta jest operator instalacji, operator statków
powietrznych, czy też rozchodzi się o konto osobiste
albo handlowe. Z punktu widzenia operatora istotnym
jest, czy jest on posiadaczem konta wyłącznie w EUETS (EU-100-XXXXXX-0-YY), czy też posiada on
również (jeszcze) konto KP (PL-120-XXXXXXX-0YY).
• Operatorzy instalacji – prowadzenie konta EUETS jest np. w Niemczech bezpłatne, w Polsce
opłata ta wynosi 25 Euro/ rok (jednorazowa
opłata przy otwieraniu konta wynosi 100 Euro),
w innych krajach obowiązują inne opłaty.
Opłata za prowadzenie konta KP wynosi w
Niemczech 400 Euro (za jeden okres
rozliczeniowy), w Polsce jednak tylko 25
Euro/rok (jednorazowa opłata przy otwieraniu
konta wynosi dodatkowo 100 Euro).
• Operatorzy statków powietrznych- prowadzenie
konta EU- ETS jest np. w Niemczech bezpłatne,
w Polsce opłata ta wynosi aż 100 Euro/rok
(jednorazowa opłata przy otwieraniu konta
wynosi 100 Euro), w innych krajach
obowiązują inne opłaty. Opłata za prowadzenie
konta KP wynosi w Niemczech 400 Euro (za
jeden okres rozliczeniowy), w Polsce jednak
tylko 25 Euro/ rok (jednorazowa opłata przy
otwieraniu konta wynosi dodatkowo 100 Euro).
• Konta osobiste oraz konta handlowe- w
poszczególnych krajach opłaty są bardzo
zróżnicowane. Tak np. w Niemczech opłata ta
wynosi 400 Euro na rok rozliczeniowy, w
Polsce 25 Euro/rok plus jednorazowo 100 Euro.
W każdym przypadku należy się mocno zastanowić, czy
otwarcie nowego konta KP jest niezbędne i czy
poniesienie nakładów jest opłacalne.
Problematyczna sytuacja przy wystąpieniu z handlu
emisjami UE
W wyżej opisanych przypadkach rozchodzi się o
operatorów, którzy w roku 2012 lub 2013 zamknęli
swoje konta KP i w chwili obecnej posiadają jeszcze na
kontach EU szare CER/ERU. Określane są aktualnie
jako: „ineligible/pending“.
Teraz rozchodzi się o kolejną, mniejszą grupę
operatorów, którzy w latach 2011, 2012 lub 2013
wystąpili z handlu emisjami. Powodem wystąpienia
mogło być albo zamnknięcie instalacji, albo brak
osiągnięcia określonego progu dla obowiązkowego
handlu CO2, np. przy wydajności instalacji <20MW.

Jeśli w takim przypadku na koncie znajdują się jeszcze
certyfikaty, konieczne jest zwrócenie uwagi na kilka
spraw. Niezależnie od tego, o jaki rodzaj konta
operatora (lub też operatora statków powietrznych)
odnosi się, a więc czy jest to konto KP, czy konto EU
musi ono zostać, zgodnie z Rozporządzeniem
rejestrowym 389/2013 art. 28, do dnia 30.06.
następnego roku zamknięte.
Oznacza to przykładowo, że instalacja podlegająca
obowiązkowi handlu emisjami i występująca z niego w
dniu 31.12.2012 musi dokonać zamknięcia konta do
dnia 30.06.2013 (przy stanie konta równym zeru). Jeśli
stan konta jest różny od zera, operatorowi instalacji
zostanie wyznaczony, zgodnie z 389/2013 art. 32, 40dniowy termin, w ciągu którego musi on uporządkować
swoje konto. W przypadku nie zastosowania się do tego
zalecenia, operator zostanie „wywłaszczony”, a jego
certyfikaty przekazane zostaną na konto krajowe Polski:
„Jeśli posiadacz konta w ciągu 40 dni roboczych nie
zastosuje się do zalecenia administratora, administrator
dokona przekazania jego certyfikatów lub jednostek
Kioto, na swoje konto krajowe”.
Czy w przypadku przewidzianego do likwidacji konta
znajdują się jeszcze certyfikaty:
• szare („ineligible“), tzn. bezwartościowe
• zielonoszare
(„ineligible/pending“),
tzn.
bezwartościowe lub o wartości ewentualnie 15
Eurocentów/tonę
• zielone („eligible“), tzn. o wartości 15-30
Eurocentów/tonę
• czy też EUA/aEUA o wartości 4-5 Euro/t
nie odgrywa żadnej roli. W każdym przypadku muszą
one zostać usunięte w ciągu 40 dni.

Przykład przekazania 761 niedopuszczonych/ineligible ukraińskich
ERU projektu UA1000506 na Konto KP DE-121-5022235-0-16
należące do Emissionshändler.com®

Będzie to szczególnie trudne lub wręcz niemożliwe
wtedy, jeśli konto rejestrowe posiada tylko jednego
pełnomocnika. Spowodowane jest to tym, że w
przypadku przeniesienia na osoby trzecie konieczne jest
uprzednie utworzenie konta zaufanego (odbiorcy
certyfikatów). Do tego z kolei niezbędne jest posiadanie
dwóch pełnomocników. Proces ustanowienia drugiego
pełnomocnika trwa jednak do 20 dni i wymaga wysiłku.
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Jakie opcje handlowe wynikają z 40- dniowego
terminu?
Poniżej przedstawiona jest lista opcji handlowych
związanych z zamknięciem konta w sytuacji
wystąpienia z handlu emisjami oraz zastosowania
szarych („ineligible/pending“) ERU/CER w sytuacji
dalszego brania udziału w handlu emisjami UE.
1) W
sytuacji
posiadania
zasobów
(„ineligible/pending“) ERU/CER na koncie
EU-ETS istnieją następujące opcje:
a) Przeniesienie
certyfikatów
na
ewentualnie
jeszcze
istniejące
własne Konto KP (warunek: jeden
pełnomocnik)
b) Przeniesienie
certyfikatów
na
Konto KP kupującego (warunek:
istnienie zaufanego konta KP
kupującego)
c) Utworzenie nowego konta KP
(warunek: dwóch pełnpmocników),
a następnie transfer CER/ERU na to
konto
d) Kasacja certyfikatów (warunek:
jeden pełnomocnik)
e) Pozostawienie certyfikatów na
koncie
do
momentu
„wywłaszczenia” (nie muszą być
spełnione żadne warunki)
2) W sytuacji posiadania zasobów („ineligible
/pending“) ERU/CER na koncie KP istnieją
następujące opcje:
a) Przeniesienie certyfikatów na Konto KP
kupującego
(warunek:
istnienie
zaufanego konta KP kupującego)
b) Kasacja certyfikatów (warunek: jeden
pełnomocnik)
c) Pozostawienie
bezwartościowych
certyfikatów do koncie i omówienie
kolejnych kroków z audytorem (nie
muszą być spełnione żadne warunki)
3) W sytuacji zamykania kont operatorów
względnie zamykania kont po uprzednim
wystąpieniu z handlu emisjami, jeśli na
koncie znajdują się zasoby jakichkolwiek
certyfikatów istnieją następujące opcje:
a) Sprzedaż certyfikatów (warunek: istnienie
konta zaufanego)
b) Kasacja certyfikatów (warunek: jeden
pełnomocnik)
c) Pozostawienie certyfikatów do koncie do
momentu „wywłaszczenia” (nie muszą być
spełnione żadne warunki)

Infobox
Zakup brakujących certyfikatów EUA
Od początku 2013 trwa nowy, ośmioletni okres
rozliczeniowy w europejskim handlu emisjami. W tym
okresie coraz więcej certyfikatów musi być samodzielnie
zlicytywoanych lub zakupionych, gdyż nie są one już w
wystarczającej ilości bezpłatnie przydzielane. Na
opublikowanej przez KOBIZE w październiku 2011 roku
liście naniesione są wstępne ilości bezpłatnych
przydziałów na 3 okres rozliczeniowy dla poszczególnych
operatorów. Lista bezpłatnych przydziałów certyfikatów
emisyjnych (lista przydziału bezpłatnych uprawnień do
emisje) znajduje się w archiwum KOBIZE.
Na podstawie doświadczenia przypuszać można, że
określone tam ilości bezpłatnych przydziałów będą dla
instalacji niewystarczające. W zależności od statusu
Carbon-Leackage do roku 2020 zapotrzebowanie
instalacji na dodatkowe certyfikaty będzie wynosiło co
najmniej 10% a nawet do 70% przy założeniu, że
instalacja w latach 2013- 2020 emitować będzie taką ilość
CO2 jaka została jej przydzielona przez KOBIZE, co i tak
już stanowi „best case szenario“ najlepszy scenariusz.
Poza tym (czyli dodatkowo) we wrześniu 2013 powstał
kolejny wzrost zapotrzebowania: po tym, jak Komisja UE
opublikowała oficjalny czynnik korekcyjny wynoszący
przeciętnie 11,52% w całym okresie rozliczeniowym, dla
wzrost
instalacji
nastąpił
kolejny,
dodatkowy
zapotrzebowania do roku 2020 w stosunku do aktualnej,
tymczasowej wielkości przydziałów ujętych na liście
KOBIZE. Mówiąc dokładniej: tymczasowa wielkość
przydziału na liście KOBIZE pomnożona przez oficjalny
współczynnik przydziału UE, daje wielkość ostatecznego
zapotrzebowania dla danej instalacji.
Oznacza to, że dla prawie wszystkich instalacji w latach
2013- 2020 spodziewać się należy niedoboru w wysokości
do co najmniej 21,5%, który to niedobór może zostać
wyrównany poprzez odpowiednio wcześniejszy, korzystny
pod względem kosztów zakup dodatkowych certyfikatów.
W sytuacji jeśli instalacja nie znajduje się na liście
Carbon-Leackage lub też nastąpił wzrost wielkości
produkcji w stosunku do lat ubiegłych, zapotrzebowanie
na zakup dodatkowych certyfikatów po raz kolejny
znacznie wzrośnie.
Emissionshändler.com® chętnie przedstawi odpowiednią,
korzystną ofertę zakupu certyfikatów. W przypadku pytań
prosimy o kontakt e-mailowy nielepiec@handelemisjami.pl lub telefoniczny +49 30-897 26 954.

Co stanie się z szarymi CER/ERU oraz resztą
pozostałych certyfikatów w sytuacji zamknięcia
konta?
CER/ERU sklasyfikowane jako „ineligible/pending“ nie
mogą w dalszym ciągu pozostawać na kontach EU. W
krótce rozpocznie się odliczanie wyznaczonego 40dniowego terminu. Tak więc operatorzy mogą już teraz,
pod warunkiem że posiadają oni jeszcze konto KP
dokonać odpowiedniego transferu. Przedtem należy
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jednak postawić sobie pytanie, jaki sens ma dalsze
utrzymywanie certyfikatów CER/ERU, jeśli w EU-ETS
nie mają już one żadnej wartości, a ich wymiana na
EUA nie wchodzi w rachubę.
Istnieje możliwość „dobrowolnego kasowania” CER/
ERU. Funkcję tę ma do dyspozycji każde konto KP oraz
każde konto EU-ETS. W tej sytuacji nie jest konieczny
uprzedni transfer CER/ERU na konto KP. Po dokonaniu
kasacji certafikaty przestają istnieć podobnie, jak w
sytuacji dokonania zniszczenia banknotów. Operator
jest jednak w dalszym ciągu zobowiązany do
właściwego zaksięgowania tego procesu.
W tym miejscu dodać należy, że certyfikaty CO2 z
reguły księgowane są według aktualnej wartości,
według wartości pamiątkowej (1Euro) lub też posiadają
wartość zerową.
Zwyczajna kasacja będzie miała taki efekt, że przy
sporządzaniu bilansu musiały będą być wyjaśnione
wszystkie jej następstwa.
W każdym przypadku z wyżej opisanych trzech
scenariuszy wynikają następujące wnioski:
→ Termin 40- dniowy obowiązuje tak czy tak.
Oznacza to, że operatorzy w miarę szybko
powinni przystąpić do działania również wtedy,
jeśli mają oni nadzieję, że znacząca ilość
posiadanych na koncie certyfikatów aktualnie
klasyfikowanych jako „ineligible/pending”
ERU osiągnie pewną wartość w momencie
zmiany statusu na „eligible“
→ Planowana
ewentualnie
likwidacja
egzystującego jeszcze konta KP powinna
koniecznie zostać przesunięta w czasie
→ Decyzja o utworzeniu nowego konta KP
powinna zostać poprzedzona dokładną analizą z
ekonomicznego punktu widzenia
→ Opcje „kasacji“ oraz „wywłaszczenia“ powinny
być starannie przemyślane, jako że w
pierwszym momencie wydają się one dla
przedsiębiorstwa proste, lecz z punktu widzenia
bilansu mogą być przyczyną niemałych
problemów
→ Sprzedaż- również niewielkich ilości szarych
CER/ERU- stanowi prawdziwą alternatywę,
jako że sprzedaż, poprzez wystawienie
rachunku (np. w wysokości 1 Euro), może bez
problemu zostać zaksięgowana i ewentualnie
nie musi zostać wykazana jako strata
Podsumowanie odnośnie pozostałości szarych
CER/ERU oraz zamykania kont rejestrowych
Posiadacze kont rejestrowych UE, na których znajdują
się jeszcze pozostałości szarych/ ineligible CER/ERU
powinni jak najprędzej zastanowić się nad
przedstawionymi przez nas opcjami, w jaki sposób

zamierzają usunąć z konta pozostałości certyfikatów.
Według szacunku Emissionshändler.com® w styczniu
lub lutym 2014 zacznie być odliczany, przewidziany
prawem, 40- dniowy termin.
W sytuacji, kiedy operator nie posiada już konta KP,
jedyną alternatywą wydaje się być czysta i
uporządkowana sprzedaż, co w przyszłości wykluczy
ewentualne nieprzyjemne zadania i problemy bilansowe
wynikające z nieprzemyślanego skasowania lub
„wywłaszczenia” przez państwo.
Infobox
Przejęcie szarych/ineligible CER/ERU oraz
pozostałości EUA
Emissionshändler.com®
jako
handlowiec
oferuje
wszystkim niemieckim i polskim operatorom instalacji
przejęcie ich pozostałości szarych CER/ERU. Również
pozostałości zielonych CER/ERU lub EUA/aEUA zostaną
chętnie przejęte.
• Za przejęcie szarych /ineligible/pending
CER/ERU Emissionshändler.com® płaci 0,5
Euro Cent/t, maksymalnie 250,00 Euro,
minimalnie łącznie 1,00 Euro dla jednego
operatora
• Za przejęcie zielonych /eligible CER/ERU
Emissionshändler.com® płaci 9 Euro Cent/t,
minimalnie łącznie 1,00 Euro
• Za przejęcie EUA lub aEUA
Emissionshändler.com® płaci aktualną cenę
giełdową po odliczeniu uzgodnionych opłat
(zależnych od ilości)
W sytuacji, kiedy oferentem jest przedsiębiorstwo, które
już wystąpiło z handlu emisjami oraz, które zamierza
przeznaczyć
do
sprzedaży
wyłącznie
certyfikaty/ineligible/pending
lub
zielone/eligible
CER/ERU,
będzie
zależało
od
ilości,
czy
Emissionshändler.com® będzie mógł zrezygnować z
pobrania opłaty.
W każdym przypadku sprzedający otrzyma wzór - plik
programu Word, który umożliwi wystawienie dla
Emissionshändler.com® rachunku o minimalnej wartości
1 Euro w przypadku, jeśli rozchodzi się o certyfikaty
CER/ERU. Jeśli posiadacz konta będzie potrzebował
pomocy dotyczącej utworzenia konta zaufanego DE-1215022235-0-16 dla Emissionshändler.com®, pomoc i
rozwiązania zostaną bezpłatnie dostarczone również w
sytuacji, kiedy operator posiada tylko jednego
pełnomocnika konta.
W celu otrzymania formularza na dokonanie sprzedaży
oraz w przypadku pytań prosimy zainteresowanych
operatorów instalacji o kontakt z Emissionshändler.com®
nielepiec@handel-emisjami.pl lub +49 30-897 26 954

Posiadacze kont rejestrowych KP, na których znajdują
się jeszcze pozostałości szarych/ ineligible CER/ERU
również powinni się zastanowić, czy skorzystają oni z
opisanych przez nas uprzednio wskazówek dotyczących
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kont rejestrowych UE, czy też po prostu pozostawią
certyfikaty CER/ERU na swoich kontach KP. Kontom
tym nie zagraża w prawdzie żaden 40- dniowy termin i
CER/ERU mogą na nich pozostawać bez ograniczeń
czasowych, jednak problem, co ma się stać z
certyfikatami, nie zostanie przez to ostatecznie
rozwiązany. Również tutaj zalecana jest czysta sprzedaż
i wystawienie rachunku także wtedy, kiedy nie
występują ograniczenia czasowe narzucone przez
prawodawcę.
Operatorzy, którzy wystąpili z handlu emisjami i
zobligiwani byli do tego, aby swoje konto rejestrowe
UE zamknąć (ewentualnie również konto KP), a
posiadają jeszcze certyfikaty muszą w każdym
przypadku, po otrzymaniu z odpowiedniego urzędu
polecenia usunięcia wszelkiego rodzaju certyfikatów
zachować termin 40- dniowy. Również tutaj należałoby
posiadaczowi konta udzielić rady aby dokonał on
dokładnej
analizy
następstw
związanych
z
bilansowaniem w przypadku, jeśli certyfikaty zostaną
skasowne lub jeśli nastąpi „wywłaszczenie”. W
przypadkach, kiedy istnieją również niewielkie ilości
EUA przeznaczonych do sprzedaży, mogą one łącznie z
ewentualnymi pozostałościami CER/ERU zostać
sprzedane handlowcowi. Nawet wtedy, kiedy rozchodzi
się o ilość mniejszą niż 10 t CER/ERU, posiadaczowi
konta zostanie wyświadczona ogromna pomoc wtedy,

kiedy wystawi on handlowcowi rachunek opiewający na
co najmniej 1 Euro (patrz: Infobox poprzednia strona).
Disclaimer
GEMB mbH nie ponosi ani wyraźnej, ani milczącej
odpowiedzialności za dokładność oraz kompletność
zamieszczonych
informacji,
jak
również
ich
przydatności do konkretnych celów. News-emisje CO2
opublikowane na stronie www.handel-emisjami.pl przez
GEMB mbH służą wyłącznie celom informacyjnym.
Informacje w nim zawarte nie podlegają gwarancji ze
względu na ich dokładność oraz kompletność. Decyzje
kupna lub sprzedaży wykonane na podstawie
zawartych w liście informacji zawarte są przez przedsiębiorcę dobrowolnie oraz bez oddziaływania osób
trzecich. Wszystkie pokazane tutaj wykresy cen bazują
na danych ICE-Londyn i zostaly wygenerowane z
systemu informacyjnego Reutera.
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

Życzymy wszystkim naszym
czytelnikom i ich rodzinom Wesołych
Świąt Bożego Narodzenia, wielu
prezentów oraz szczęśliwego Nowego
2014 Roku
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