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Możliwość wymiany CER/ERU jest gotowa - Nowe rozporządzenie
389 o rejestrze UE może teraz przysporzyć operatorom problemów
Przeprowadzona w dniu 20.03. i 24.03.2014
aktualizacja rejestru CO2 wprowadziła oczekiwaną
przez operatorów jasność, jak w praktyce na koncie
instalacji
będzie
przeprowadzona
wymiana
CER/ERU na certyfikaty EUA. Wprowadzona na
początku marca 2014 funkcja wymiany jest już
dostępna, mimo iż w dniu 20.03.2014 wprowadzone
dane umorzonych dotychczas CER/ERU każdego
operatora instalacji nie zostały przetworzone prze
unijny system rejestru.
To może dla wielu polskich operatorów być
mniejszym problemem, gdyż nadal brakujący
przydział i praktyczne następstwa uregulowań
nowego rozporządzenia dotyczącego rejestru i ich
wdrożenie w oprogramowaniu rejestru może
wywołać znacznie większe szkody, niż zbyt późno
wymienione certyfikaty lub także umorzenie
certyfikatów bez wcześniejszego bezpłatnego
przydziału.
W dotychczas mało przez operatorów zauważanym
rozporządzeniu 389/2013 wprowadzone harmonizacje i innowacje przysporzą w kwietniu 2014 dużej
ilości właścicielom kont i ich pełnomocnikom
częściowo ogromnych trudności, aby sprostać
ustawowym obowiązkom i uniknąć wysokich kar. Z
tego powodu w naszym News-emisje 03-2014
wskażemy na znaczące zmiany w pierwszej części
(część druga w naszym kolejnym News-emisje 042014 w dniu 8.04.2014).
Funkcja wymiany jest już dostępna
Po ogólnym oczekiwaniu wprowadzona w dniu
20.03.2014 od 12.00 funkcja wymiany CER/ERU na
EUA była w rejestrze najpierw niedostępna.
Obowiązująca od tego momentu wersja 6.2.5.4.r 9531 z

dnia 17.03.2014 wprowadziła skutecznie kilka
innowacji, jednak wymagane krajowe tabele wymiany
udało się załadować z sukcesem dopiero w
poniedziałek, 24.03.2014.
Te krajowe tabele zawierają każdorazowo ilości
CER/ERU, które instalacje w UE w okresie przydziału
2008-2012 już oddały do swoich krajowych rejestrów.
Odpowiedzialne za to krajowe instytucje („krajowy
zarządca” jak KOBIZE, DEHSt, Renade, etc) zgłosiły
swoje rejestry zgodnie z artykułem 59 rozporządzenia
UE o centralnym rejestrze, aby ten sprawdził ich
poprawność a następnie wprowadził do systemu
rejestru.
Według uregulowań UE użycie CER/ERU w okresie
2013-2020 dla instalacji, które znajdowały się w
systemie handlu emisjami już we wcześniejszym
okresie, na podstawie tych tabel będzie widoczny limit
dostępnych do wymiany do 2020 roku CER/ERU.

Otwarty potencjał wymiany 9.563 CER/ERU przy istniejącej
instalacji (2008-2012)
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Poza tym nowe instalacje w systemie handlu emisjami
od 2013 mogą w koncie rejestru zobaczyć, ile mogą
one umorzyć CER/ERU za 2013 (o ile emisje za 2013
zostały już naniesione przez weryfikatora).

Aby wypróbować to w praktyce, Emissionshändler.com® przeprowadził na koncie operatora
instalacji, dla którego jest pełnomocnikiem, następującą
wymianę ERU na EUA.

Wymiana CER/ERU zgodnie z rozporządzeniem
389/2013 według prawa
Odnośnie użycia międzynarodowych jednostek emisji
(CER/ERU)
przez
wymianę
na
certyfikaty
(EUA/aEUA)
rozporządzenie
unijne
389/2013
przewiduje w artykule 60, ustęp 1:

Wymiana CER/ERU na koncie rejestru w praktyce
Aby przeprowadzić wymianę pełnomocnik wybiera w
menu Konto/Stan konta przełącznik „Zlecenie nowej
transakcji” i pokazuje mu się następujący obraz:

•

„Operator może zwrócić się o wymianę
międzynarodowych jednostek emisji na uprawnienia
ogólne do dnia 31 marca 2015 r., zgodnie z art. 11a
ust. 2 dyrektywy 2003/87/WE, i do dnia 31 grudnia
2020 r., zgodnie z art. 11a ust. 3 i 4 wspomnianej
dyrektywy. Proponuje on dokonanie przekazu
międzynarodowych jednostek emisji z właściwego
rachunku posiadania operatora na unijny rachunek
międzynarodowych jednostek emisji dla operatorów
w rejestrze Unii.”

Ta wymiana CER/ERU, która musi nastąpić do
31.03.2015, ma jednak kilka warunków, z których dla
operatora znaczenia mają następujące dwa ustępy:
•

•

Ustęp 2,c): „liczba jednostek proponowanych do
przekazania nie przekracza pozostałej części
uprawnień do jednostek emisji na podstawie art.
61”;
Ustęp 2,d): „wszystkie jednostki zaproponowane w
przekazie kwalifikują się do wykorzystania zgodnie z
art. 11a i 11b dyrektywy 2003/87/WE, art. 58
niniejszego rozporządzenia i środkami przyjętymi
zgodnie z art. 11a ust. 9 dyrektywy 2003/87/WE.”

Funkcja wymiany w punkcie
konta/Propozycja transakcji“

menu

„Konta/Stan

Po kolejnym kliknięciu na najniższy link „Wymiana
CER/ERU i umorzenie w EU-ETS” pojawia się strona
menu, na której pełnomocnik może wpisać w
odpowiednim polu będące w jego dyspozycji ilości
CER/ERU.

O wymienionej w ustępie 2c „liczbie“ pisaliśmy
wcześniej w News Emisje. Co do „użytkowania”
zgodnie z ustępem 2d Emissionshändler.com® pisał
wielokrotnie we wcześniejszych listach emisyjnych.

Istotny jest ustęp 3 artykułu 60:
•

„Po dokonaniu przekazu zgodnie z ust. 1 akapit
pierwszy centralny administrator dopilnowuje, by
rejestr Unii utworzył na unijnym rachunku wymiany
jednostek emisji równoważną liczbę uprawnień do
emisji ogólnych dla operatorów oraz w imieniu
właściwego organu dokonał przekazu równoważnej
liczby uprawnień do emisji ogólnych na rachunek
posiadania operatora, z których zainicjowano
przekaz.”

Tym co tutaj osobliwie miało zostać w zawiły sposób
uregulowane jest niewątpliwie to, jak wymiana ma
zostać organizacyjnie przeprowadzona.

Podana ilość CER/ERU do wymiany

Oczywistym jest, że wpisana ilość certyfikatów do
wymiany musi być równa lub mniejsza niż ilość
„pozostająca do wykorzystania limitu”, inaczej pojawi
się komunikat błędu.
Dodatkowo pełnomocnik może po prawej w menu
wybrać, które CER/ERU z jakimi numerami projektu
chce wymienić. To jest szczególnie wtedy ważne, jeśli
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ma tzw. KP2CER, których obecnie nie chce lub jeszcze
nie chce umorzyć.
Po kolejnym kliknięciu na „Dalej” pełnomocnik
przechodzi przez pole potwierdzające do podpisu
elektronicznego.
Po jego podpisie otrzyma on oraz kolejny pełnomocnik
maila z informacją systemu, że teraz drugi pełnomocnik
ma w rejestrze konta potwierdzić transakcję wymiany
(wskazówki do tego na stronie 5 tego listu emisyjnego).
Po tym jak drugi pełnomocnik poprzez swój dostęp do
rejestru potwierdził wymianę, system poinformuje
wiadomością: „Transakcja zostanie przeprowadzona
niezwłocznie”.
Jeśli następnie spojrzy się na stan konta, to spostrzeże
się, że ilość certyfikatów w porównaniu do stanu sprzed
operacji została taka sama (tutaj 108.088), jednak teraz
składa się już tylko z certyfikatów EUA. W ten sposób
można te EUA umorzyć lub też teoretycznie mogą być
sprzedane (przetransferowane).

Podgląd stanu konta po transakcji wymiany
Terminy dla wymiany
Wymiana certyfikatów CER/ERU jest także zależna od
terminów.
Dzięki temu praktycznemu ćwiczeniu jest oczywistym,
że proces wymiany nie jest powiązany z terminami
oczekiwania.
Jednakże dla tematu wymiany CER/ERU na
EUA/aEUA w każdym wypadku istotnym terminem jest
31.03.2015.
Do tego momentu muszą zostać wymienione
CER/ERU, których zapasy pochodzą z oszczędności
emisji w poprzednim okresie rozliczeniowym. To nie
powinno być problemem dla instalacji, które z okresu
2008-2012 mają otwarty potencjał wymiany, jeśli o tym
pomyślą i odpowiednio wcześnie zaopatrzą się w

certyfikaty na rynku. To szczególnie wtedy, jeśli
operator posiada wyższy, otwarty potencjał wymiany,
niż może umorzyć w uprawnieniach do emisji za 2013.
Jeśli tutaj wykorzystałby zgromadzone wcześniej
zapasy KP1 CER/ERU, to w kolejnych latach może
zaopatrzyć się na rynku już tylko w znacząco droższe
KP2 CER.
Infobox
Raportowanie dla lotnictwa od 31.03.2014 jednak
znowu obowiązkiem?
Dzień 19.03.2014 okazał się nawet dla wtajemniczonych
handlu emisjami w lotnictwie pełną niespodzianką:
Komisja Ochrony Środowiska Parlamentu Europejskiego
zagłosowała
przeciwko
wcześniej
wypracowanej
kompromisowej propozycji i zaleciła obszerniejsze
rozwiązanie dla obszaru obowiązywania handlu emisjami
w lotnictwie, niż dotychczas wypracowany trójstronnie
kompromis.
Moment tej zmiany zdania prowadzi jednak wśród
dotkniętych decyzją operatorów statków powietrznych do
najwyższej niepewności, ponieważ powiązany z nim jest na
nowo aktualny termin złożenia raportu rocznego za 2013
do końca marca 2014.
Ponieważ następujące po wotum Komisji Klimatycznej na
razie końcowe głosowanie w parlamencie może nastąpić
dopiero po 31.03.2014, należy teraz – wbrew
kompromisowej propozycji – do końca marca nie tylko
złożyć raporty, ale muszą one też zostać zweryfikowane
przez weryfikatorów. Poza tym do 30.04.2014 musi zostać
zabezpieczona odpowiednia ilość certyfikatów i
prawdopodobnie w wielu przypadkach także najpierw
jeszcze dokupiona. To dla większości linii lotniczych w UE
będzie czasowo niemożliwe do zrealizowania i dlatego jest
już prawie pewnym, że umorzenie w tych przypadkach
pociągnie za sobą dodatkowo karę 100Euro/t.
Także z tego powodu koniecznym byłoby natychmiastowe
wyjaśnienie przez Komisję Europejską, że termin
przekazania raportów za 2013 zostanie przesunięty, jak i
umorzenie certyfikatów.
Ponieważ można jednak w to powątpiewać, działające
prognozowo linie lotnicze będą chciały teraz zaopatrzyć
się w certyfikaty, aby zabezpieczyć umorzenie w dniu
30.04.2014. Gdyby potem jednak się okazało, że
obowiązuje pierwotny plan, to złożenie podwójnego
raportu 2013/2014 byłoby konieczne dopiero w marcu
2015 roku wraz z umorzeniem dwóch wielkości
sprawozdawczych w kwietniu 2015.

Zdecydowanie bardziej zróżnicowanie może to
wyglądać, jeśli spojrzy się na systematykę wymiany dla
nowych instalacji. Ponieważ zgłoszenie ilości
emisyjnych dla 2014 musi nastąpić najpóźniej do
31.03.2015, będzie czasowo bardzo trudnym do
zrealizowania, aby operator w okresie po potwierdzeniu
swoich wielkości emisyjnych 2014 przez weryfikatora i
po wprowadzeniu tych wielkości do tabeli VET ale
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jeszcze przed 31.03.2015 mógł dokonać na swoim
koncie rejestru wymiany KP1 CER/ERU. Do tego
może się wydarzyć, że dopiero po aktualizacji rejestru
w nocy 31.03.2015 zostaną zaktualizowane wspólnie
tablice VET wszystkich operatorów w UE i w ten
sposób zaplanowana przez operatora wymiana w ogóle
nie będzie możliwa.
=======================================
Nowe rozporządzenie rejestru 389/2013 i znaczące
następstwa dla kont CO2 – część pierwsza (część
druga w News emisje 04-2014 w dniu 7.04.2014)
Aby zrozumieć, jakie następstwa nowe rozporządzenie
dotyczące rejestru Unii z dnia 2.05.2013 ma dla
właścicieli kont oraz pełnomocników kont pomocnym
będzie
przedstawienie kilku pojęć oraz poznanie
powiązań między nimi.

Ciemnoniebieskie pole: unijny system handlu emijsami EUETS

1.04.2015 nie będą mogły być wymienione na ważne
certyfikaty.
Unijny system handlu emisjami EU-ETS podlega w
przenośni Komisji Europejskiej. Ta ustanowiła
centralnego administratora, który nadzoruje oraz
prowadzi system unijny i EUTL. Centralnemu
administratorowi rejestru unijnego podlegają w wielu
aspektach technicznych administratorzy krajowi,
którymi są instytucje rejestru w krajach UE (Niemcy:
DEHSt, Polska: KOBIZE, Hiszpania: Renade, etc).
Krajowi administratorzy mają wielorakie zadania
organizacyjne i muszą przy tym podporządkować się
według odpowiednich przepisów krajowych zaleceniom
i wskazówkom swoich krajowych instytucji, jak
instytucje finansowe, instytucje sądownicze, urzędy
ochrony środowiska, etc.
Dostęp do systemu rejestru jako warunek wstępny
do wszelkich aktywności na koncie CO2
Ponieważ unijny handel emisjami w latach 2009-2011
mocno ucierpiał z powodu oszustw różnych grup
kryminalnych oraz pojedynczych osób, to wraz z
rozporządzeniem 389/2013 wdrożono dalsze regulacje
zabezpieczające.
Aby uniknąć lub utrudnić oszustwa podatkowe,
kradzieże, pranie brudnych pieniędzy i inne czyny
karalne, jeszcze bardziej podniesiono wymagania
względem właścicieli kont i pełnomocników kont do
poziomu, który u wielu operatorów instalacji i
właścicieli
kont
częściowo
spotkał
się
z
niezrozumieniem. Nie będą oni jednak mogli uniknąć
tych wymogów i powinni dlatego zapoznać się i
przestrzegać zawartych na 120 stronach uregulowań
rozporządzenia nr 389 w jego najistotniejszych
punktach.
Przedstawiamy dlatego wyciąg najważniejszych
uregulowań dostępu z tego rozporządzenia:

Unijny system handlu emisjami EU-ETS jest powiązany
jako część z systemem handlu emisjami UNFCCC wg
uregulowań Protokołu z Kioto. Rejestr unijny dla
państw UE jest skomunikowany z Międzynarodowym
Rejestrem Transakcji ITL i poza tym jest główną
częścią Europejskiego Rejestru Transakcji (EUTL).
Artykuł 7 rozporządzenia o rejestrze unijnym mówi:
„Centralny administrator i państwa członkowskie
dopilnowują, by rejestr Unii i rejestry PzK utrzymywały
łącze komunikacyjne z ITL w celu powiadamiania o
transakcjach, w ramach
których przekazuje się
jednostki Kioto.”

Artykuł 94: Dostęp do rachunków w rejestrze UE
Przedstawiciele rachunków mają dostęp do swoich
rachunków w rejestrze Unii poprzez zabezpieczony obszar w
rejestrze Unii. Centralny administrator zapewnia dostęp do
zabezpieczonego obszaru w rejestrze Unii przez
Internet.(…….).
Oznacza to, że należy opanować system uwierzytelniania
ECAS oraz co najmniej w kwietniu każdego roku należy mieć
zagwarantowany pewny i stały dostęp do Internetu
(umorzenie certyfikatów).

W rejestrze unijnym znajdują się m.in. unijne konta
rejestru operatorów instalacji, których numeracja brzmi
EU-100-XXXXXXX-YY i w przypadku wielu
operatorów instalacji także jeszcze konta KP (Konto
Protokoły Kioto), na których np. mogą spoczywać
szare/nieważne CER/ERU albo stare CERy, które od

Artykuł 95 Uwierzytelnianie i zatwierdzanie
upoważnionych przedstawicieli w rejestrze Unii
95,1: Centralny administrator zapewnia, by rejestr Unii
nadawał każdemu upoważnionemu przedstawicielowi i
dodatkowemu upoważnionemu przedstawicielowi nazwę
użytkownika i hasło służące ich uwierzytelnieniu w celu
uzyskania dostępu do rejestru.
4

Oznacza to, że hasło nie może stracić ważności i że
ówczesne pierwsze zameldowanie każdego pełnomocnika
konta od 20.06.2012 zostało przeprowadzone poprawnie.
95,2:
Upoważniony przedstawiciel lub dodatkowy
upoważniony przedstawiciel ma dostęp tylko do tych
rachunków w rejestrze Unii, do których jest upoważniony, i
może składać wnioski tylko o inicjowanie tych procesów, w
odniesieniu do których jest upoważniony zgodnie z art.
23.(…….)
Oznacza to, że np. pełnomocnik konta nie może zalogować
się do rejestru na podstawie danych innego pełnomocnika
konta (kontrola adresów IP!) i że zadania dodatkowego
pełnomocnika konta nie mogą być realizowane przez innego
pełnomocnika konta.
95,3: Poza nazwą użytkownika i hasłem, o których mowa w
ust. 1, upoważniony przedstawiciel lub dodatkowy
upoważniony
przedstawiciel
stosują
dodatkowe
uwierzytelnienie w celu uzyskania dostępu do rejestru Unii
(………).
Oznacza to, że numer telefonu komórkowego pełnomocnika
konta musi być aktywowany (oddzielne potwierdzenie przez
krajowego administratora, że ten numer telefonu nie jest drugi
raz użyty w rejestrze przez innego pełnomocnika), oraz że co
najmniej w kwietniu powinny być zagwarantowany stały i
pewny odbiór sieci telefonii komórkowej (umorzenie
certyfikatów).
95,4: Administrator rachunku może zakładać, że użytkownik,
który został z powodzeniem uwierzytelniony przez rejestr
Unii, jest upoważnionym przedstawicielem lub dodatkowym
upoważnionym przedstawicielem zarejestrowanym pod
podanymi danymi uwierzytelniającymi (…..…).
Oznacza to, że np. pełnomocnik konta, który używa adresu
mailowego i nazwy użytkownika, powinien sprawdzić, czy
ten adres mailowy nie jest przypisany innemu
pełnomocnikowi lub byłemu (nie posiadającemu już praw
dostępu) pełnomocnikowi konta, co może się zdarzyć w
przypadku nie spersonifikowanych adresów mailowych.

Potwierdzenie
transakcji
przez
drugiego
pełnomocnika konta
Według postanowień rejestru transakcje (tutaj
przeniesienie certyfikatów na stronę trzecią) należy
potwierdzić
przez
drugiego
uprawnionego
pełnomocnika, jeśli nie istnieje przypisane konto
zaufane. Ta zasada oznacza w praktyce, że
potwierdzający pełnomocnik wie, co w nowym
systemie rejestru gdzie i jak ma do zrobienia.
Ponieważ wielu pełnomocników nie było w swoich
kontach rejestru od kwietnia 2013 roku, to Emissionshändler.com® przypomni proces potwierdzania
transakcji
Pełnomocnik klika na swoim koncie w menu „Lista
zadań“

Zadanie możne znaleźć w punkcie menu „Lista zadań“

Tam znajduje on „zadanie“, które zostało
przekazane przez pierwszego pełnomocnika.

mu

Infobox
Trwa przydział certyfikatów – pożyczki
certyfikatów ryzykowne
Trwająca w Polsce sytuacja, w której nie nastąpił nadal
przydział dla lat 2013 i 2014, jest dla wszystkich
operatorów nieuzasadnionym stanem.
Jasnym wydaje się, że dla emisji roku 2013 umorzenie
certyfikatów musi nastąpić do 30.04.2014. Jeśli więc do
poniedziałku, 28.04.2014 na koncie rejestru operatora nie
będzie odpowiedniej ilości certyfikatów do umorzenia, to
nie będzie mógł we wtorek, 29.04.2014 do 16.00
przekazać do umorzenia żadnych certyfikatów do systemu
rejestru. Termin 29.04.2014 godz. 16.00 jest dlatego
ważny, gdyż należy doliczyć 26 godzinny termin
oczekiwania, ponieważ sformułowania artykułu 39 i 67
nie są jednoznaczne (czy umorzenie następuje natychmiast
czy dopiero działa po 26 godzinach).
Ponieważ większa część polskich operatorów instalacji ma
potrzebę dokupienia certyfikatów na wypadek, gdyby nie
nastąpił terminowy przydział, to powstaje pytanie, czy z
zakupem należy czekać czy nie. Na to pytanie każdy
operator musi sobie sam odpowiedzieć i wyważyć swoje
ryzyko. W każdym razie należałoby odradzić, aby
operatorzy pożyczali sobie nawzajem lub od stron trzecich
certyfikaty.
Tzw. ryzyko kontrahenckie jest ogromne, tzn. że operator,
który pożyczył certyfikaty wypadnie, np. poprzez
niewypłacalność. Nie przypadkowo dzieje się tak, że
pożycza certyfikaty, ponieważ nie może sfinansować sobie
zakupu.
Ostrożnie należy także sprawdzić ofertę wypożyczenia
certyfikatów od handlowca. Istnieje teoretyczne
zagrożenie, że operator zostanie uwikłany w transakcje
prania brudnych pieniędzy, ponieważ takim rodzajem
transakcji pierze się certyfikaty. Także ze strony
handlowca nie ma żadnych powodów, aby godził się on na
takie ryzyko kontrahencie, które jeszcze według nowych
dyrektyw unijnych jest transakcją finansową i podlega
zgłoszeniu do odpowiednich urzędów przez obie strony.
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To zadanie może on zgodnie z trzema niebieskimi
przełącznikami pod postawionym zadaniem „Przejąć”,
„Oddać” albo „Przypisać”.
Pełnomocnik mógł też najpierw poszukać przypisanego
mu zadania w górnym polu menu, o ile przypisano mu
więcej zadań.
Sens pól „Oddać” albo „Przypisać” jest w wyjątkowych
przypadkach kompleksowy, w normalnych przypadkach
używane jest tylko pole „Przejąć”.
Tutaj pełnomocnik zaznacza pole i klika na link
„potwierdzić transakcję”, zanim przejmie zadanie.
Następnie pojawi się pomarańczowo zakreślona
wiadomość, że zadania zostało skutecznie przejęte.

Zadanie zostało skutecznie przyjęte

Po kolejnym kliku na 6-cyfrowy numer zadania
pełnomocnik może wykonać kolejne kroki zadania, do
których każdorazowo zostanie wezwany przez system.

Zadanie jest opisane i tak ma zostać zatwierdzone

Po tym jak pełnomocnik skontroluje zadanie odnośnie
wielkości i rodzaju certyfikatów, numery projektu
certyfikatów, poprawnego konta odbiorcy i konta
nadawcy, może on dodać jeszcze komentarz.
Po kliknięciu na „potwierdzić” system uwierzytelniania
ECAS przekieruje do elektronicznego podpisu.

Tutaj, tak samo jak przy logowaniu pełnomocnik musi
na początku zwrócić szczególną uwagę, aby trzykrotnie
nie wprowadzić błędnej nazwy użytkownika, adresu email, hasła i numeru telefonu, gdyż zablokuje to dostęp
do konta.
Infobox
Sprostowanie i korekta wiadomości z 10.03.2014
W naszym News-emisje 02-2014 relacjonowaliśmy
na pierwszej stronie, że zastępca dyrektora działu
finansowego PGE, Pan Michał Mazurkiewicz,
wypowiedział się o spóźnionych przydziałach
polskich certyfikatów. News-Emisje przetłumaczył tę
wypowiedź zgodnie z najlepszą wiedzą z informacji
Agencji Reuters z 5 marca 2014 godz. 18.34. Gdyby
powstało wrażenie, że Pan Mazurkiewicz powiedział
nam to bezpośrednio, to jest nam przykro, gdyż to nie
jest prawidłowe. Jeśli poza tym wypowiedź Pana
Mazurkiewicza z informacji Reutersa została
niepoprawnie przetłumaczona, to również jest nam
bardzo przykro. Pan Mazurkiewicz niniejszym
informuje, że nie udzielił takich wypowiedzi, jakie
przedstawiliśmy w naszym News-emisje 02-2014.
Aktualizacja danych konta i pełnomocników konta
Aktywna aktualizacja danych instalacji i konta oraz
danych pełnomocnika jest elementarną częścią
składową rozporządzenia o rejestrze UE 389/2013. Jeśli
nie będzie się ich przestrzegać lub tylko przekroczy się
terminy, właścicielowi konta albo pełnomocnikom
konta grozi ze strony krajowego administratora
(KOBIZE) zablokowanie konta rejestru.
Trzy najważniejsze regulacje dotyczące aktualizacji
brzmią następująco:
Artykuł 25,1:Wszyscy posiadacze rachunków zawiadamiają
krajowego administratora w ciągu 10 dni roboczych o
wszelkich zmianach informacji przedłożonych w celu
otwarcia rachunku. Ponadto do dnia 31 grudnia każdego
roku posiadacze rachunków potwierdzają wobec krajowego
administratora, że informacje dotyczące ich rachunku są
nadal kompletne, aktualne, dokładne i prawdziwe.
Oznacza to, że wszystkie zmiany znanych danych instalacji,
jej prawnych przedstawicieli albo pełnomocników zgodnie z
załącznikami VI, VII, VIII rozporządzenia na stronach 45-49
muszą zostać jak najszybciej zgłoszone. Dalej oznacza to, że
na koniec każdego roku należy dostarczyć krajowemu
administratorowi całościowy meldunek, które w zasadzie
potwierdzają „brak zmiany” danych.
Artykuł 25,3: Zawiadomienie o zmianach należy uzupełnić
informacjami wymaganymi przez krajowego administratora
zgodnie z niniejszą sekcją. Odpowiedni krajowy administrator
zatwierdza aktualizację informacji w ciągu 15 dni roboczych
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od otrzymania takiego zawiadomienia i informacji
uzupełniających. Administrator może odmówić aktualizacji
informacji zgodnie z art. 24 ust. 4 i 5. (……).
Oznacza to, że krajowy administrator może także odrzucić
zmiany a pełnomocnik lub właściciel konta ewentualnie nie
będzie mógł więcej przeprowadzać swoich działań w
rejestrze.
Artykuł 25,4: Co najmniej raz co trzy lata krajowy
administrator sprawdza, czy informacje przedłożone w celu
otwarcia rachunku są nadal kompletne, aktualne, dokładne i
prawdziwe, oraz w zależności od przypadku zwraca się do
posiadacza rachunku o zawiadomienie o wszelkich zmianach.
Oznacza to, że np. krajowy administrator oczekuje co
najmniej co trzy lata od właściciela konta (osoby prawnej,
reprezentowanej
przez
prezesa/zarząd,
etc)
oraz
pełnomocników, że będą oni odnawiać „upływające“
potwierdzenia danych. To mogą być w szczególności takie
dokumenty jak dowód osobisty i paszport, których numeracja
się zmieniła, lub prawo jazdy, których ważność wynosi od 3
do 10 lat. Dalej mogą to być także (przy bardzo dokładnej
interpretacji rozporządzenia) funkcje w przedsiębiorstwie,
nazwisko (ślub, rozwód, etc) i wszystkie wpisy w KRS
dotyczące zmian prezesa/zarządu. Wszystkie inne
wymagające aktualizacji i zgłoszenia zmiany sprawdź w
załącznikach VI, VII, VIII rozporządzenia.

Zmiany danych konta i instalacji oraz danych
pełnomocników mogą zostać (z małymi wyjątkami)
przeprowadzone w systemie rejestru w menu „Konta“

Po kliknięciu w menu głównym na „Konta“ można
zaktualizować dane dotyczące instalacji, konta,
właściciela konta, osoby kontaktowej instalacji i
pełnomocników konta.
Zakończenie części pierwszej „Nowe rozporządzenie
dotyczące rejestru 389/2013 i jego znaczące
następstwa dla kont CO2“.
Ciąg dalszy nastąpi w części drugiej w News-emisje 042014 w dniu 07.04.2014.
Tutaj napiszemy o sposobach prowadzenia konta
rejestru, blokadach konta rejestru i zamknięciu konta
rejestru. Dalej napiszemy o ustanowieniu trzeciego i
czwartego pełnomocnika, nieodwołalności wykreśleń,
jak i o umorzeniu certyfikatów do 30.04.2014 i
alternatywach dla przypadku, gdyby zagrożone było
terminowe umorzenie.
Disclaimer
GEMB mbH nie ponosi ani wyraźnej, ani milczącej
odpowiedzialności za dokładność oraz kompletność
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informacji,
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ich
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GEMB mbH służą wyłącznie celom informacyjnym.
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