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Po wydaniu bezpłatnych przydziałów w Polsce pozostaje tylko
obowiązek poprawnego umorzenia do końca kwietnia 2014
Po tym jak poza dostawcami energii wszyscy
operatorzy otrzymali już swoje bezpłatne przydziały,
przedsiębiorstwa mogą skoncentrować się na
poprawnym umorzeniu w nowym systemie rejestru.
Będzie to znacząco inaczej przebiegać niż w latach
poprzednich, ponieważ nowy unijny system rejestru
osiągnął nowy poziom rozbudowy. Pełnomocnicy,
którzy od dłuższego czasu już nie byli aktywni w
swoich kontach rejestru, będą nie tylko mieli
problemy z odnalezieniem się w nim, lecz w
niektórych okolicznościach nie będą mogli się nawet
do niego zalogować.
Merytorycznie najważniejszą zmianą w koncie
rejestru jest to, że teraz mamy najróżniejszego
rodzaju
„jakości”
pełnomocników,
których
uprawnienia do przeprowadzenia transakcji i
umorzeń obowiązują tylko w oznaczonych
kombinacjach i dla prawie wszystkich rodzajów
transakcji musi być zaangażowanych co najmniej
dwóch pełnomocników.
Ponieważ jednak nie wszyscy użytkownicy potrafią
zrozumieć funkcjonowanie systemu autoryzacji
ECAS, to także w tym roku nie wszyscy właściciele
kont będą mogli dopiąć do 30 kwietnia terminowe
umorzenie certyfikatów.
Aby pokazać właścicielom kont, pełnomocnikom
oraz prawnym osobom odpowiedzialnym, jak
najbezpieczniej w nowym systemie rejestru dokonać
umorzenia i jak należy rozwiązać ewentualnie
pojawiające się problemy, Emissionshändler.com®
przedstawi je w omawianym News-emisje 04-2014.

Umorzenie uprawnień jest jednym z 4 typów
transakcji
Jak już opisano to częściowo w naszym News-emisje
03-2014, potwierdzenie transakcji musi we wielu (ale
nie wszystkich) przypadkach zostać przeprowadzone
przez dwóch pełnomocników. Dlatego interesującym i
ważnym jest wiedzieć, czym w zasadzie jest
„transakcja”.
Zgodnie z artykułem 3, ustęp 14 rozporządzenia 389/2013
transakcją jest „proces w rejestrze Unii obejmujący przekaz
uprawnienia, jednostki Kioto, jednostki rocznego limitu emisji
lub części uprawnienia do jednostek emisji z jednego
rachunku na inny”

Ponieważ umorzenie certyfikatów przez operatorów co
roku do dnia 30.04 jest transakcją na krajowym,
polskim koncie zbierania i kasowania UE, to także
umorzenie (zwrot) jest traktowane wg definicji
nadrzędnej jako transakcja.

Obraz 1 Różne typy transakcji do wyboru

Tutaj czai się już jedna z pierwszych niejasności,
ponieważ w odpowiednim menu w którym dokonuje się
umorzenia jest również do wyboru punkt menu
„Transakcje”, który jednak nie wchodzi w rachubę dla
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skutecznego
umorzenia.
Obok
punktu
menu
„Transakcje”
można wybrać jeszcze
między
„Skasowanie” i „Umorzenie” jak również ewentualnie
„Wymiana” (nie zawsze widoczna). Umorzenie, którego
dokonuje się co roku do 30.04., jest również w ogólnym
sensie transakcją, ale nie w sensie, że można ją wybrać
dla zwrotu.
Generalnie każdy pełnomocnik powinien wiedzieć, że
prawie wszystkie możliwe transakcje w rejestrze są
nieodwołalne, tzn. nie można ich cofnąć.
Zgodnie z Artykułem ustęp 8 do Rozporządzenia
389/2013 „nie jest możliwe wycofanie, unieważnienie lub
odwołanie transakcji, w sposób niezgodny z regułami
funkcjonowania rejestru, po terminie określonym w tych
regułach.“

Już z tego powodu sensownym jest, aby pełnomocnicy
byli jak najlepiej przeszkoleni i wyćwiczeni w
przeprowadzaniu swoich działań, a nie tylko raz do roku
spełniali uciążliwy obowiązek, który szybko może
zakończyć się finansową katastrofą. Tutaj zaliczyć
należy szczególnie skasowanie certyfikatów jak i
transfer na inne konta (szczególnie przy posiadaniu kont
zaufanych), które mogą oznaczać nieodwracalne straty
w wysokości do całego stanu konta.
Pełnomocnicy i ich prawa
Prawie żaden operator nie sprawdził wchodzącego w
życie 2 maja 2013 roku Rozporządzenia o rejestrze, w
jakim jego już stające się rutyną działania w rejestrze w
przyszłości mogą być tym rozporządzeniem dotknięte.
Bardzo świadomie Komisja wybrała termin 2 maja
2013, aby po umorzeniu certyfikatów 30.04.2013
operatorzy instalacji stacjonarnych i lotnictwa mieli cały
rok na przygotowanie się do zmian.
Szczególnie dotyczy to zmienionych procesów w
rejestrze odnośnie transferu i umorzenia certyfikatów.
Posiadanie dwóch pełnomocników do konta rejestru nie
jest dla żadnego właściciela konta i pełnomocnika
nowością.
Jednakże to, że dla wielu transakcji i działań zamiast jak
dotychczas jednego pełnomocnika będą potrzebni teraz
dwaj pełnomocnicy i ci pełnomocnicy muszą być
jeszcze rozróżnieni pod względem jakości, jest dla
niektórych
zainteresowanych
nowością
i
w
pojedynczych przypadkach mocno dotknie niektórych
operatorów instalacji.
Z tego powodu Emissionshändler.com® przedstawi
przegląd dla właścicieli kont, jak dalece typ transakcji
„Umorzenie” przez którego rodzaju pełnomocnika może
zostać przeprowadzony.

Infobox
Handel emisjami dla lotnictwa zostaje w swoich
ramach – umorzenie certyfikatów przesunięte
W dniu 3.04.2014 Parlament Europejski dużą przewagą
głosów odrzucił projekt Komisji Europejskiej o
rozszerzeniu handlu emisjami dla lotnictwa w Europie na
dalsze obszary morskie i lądowe. W związku z tym
zostajemy na razie przy dotychczasowym włączeniu
połączeń lotniczych między znaczącymi krajami
europejskimi.
Równocześnie przegłosowano projekt, który planuje, że
handel emisjami będzie utrzymany do końca 2016 roku a
potem dołączony pod pewnymi warunkami do nowego
systemu ICAO, który do tego czasu będzie się starał
przygotować jednolite międzynarodowe porozumienie
wszystkich przedsiębiorstw lotniczych.
Ponadto uchwalono, że linie lotnicze do tego czasu będą
składać raporty emisyjne już tylko co dwa lata i w związku
z tym także tylko co dwa lata będą otrzymywać bezpłatne
przydziały. Z tego powodu z użytkowników spadła
czasowa presja umorzenia certyfikatów do 30.04.2014.
Oczywiście nieco krytyczniej spogląda na to Niemieckie
Zrzeszenie Gspodarki Lotniczej (BDL) oraz jego
przewodniczący Klaus-Peter Siegloch, który jest zdania,
że: „dzisiejszą decyzją Parlamentu Europejskiego Unia
umocniła wyspowe rozwiązanie dla handlu emisjami w
europejskim lotnictwie”. „To zniekształca konkurencję,
nie pomaga klimatowi i osłabia przedsiębiorstwa lotnicze
z UE”, tyle Siegloch. Dalsze wiadomości: www.bdl.aero

„Jakość“ pełnomocników.
Aby móc zrozumieć następujący schemat odnośnie
jakości pełnomocników, należy wiedzieć, że są trzy
rodzaje pełnomocników i że właściciel konta nie jest
automatycznie pełnomocnikiem konta. Kim i czym jest
zwyczajny pełnomocnik konta określa wyraźnie artykuł
23, ustęp 1 rozporządzenia o rejestrze.
W dalszym ciągu unijnego Rozporządzenia 389/2013 w
Artykule 23. ustęp 2 określa się:
„Poza upoważnionymi przedstawicielami określonymi w ust.
1 rachunki mogą również posiadać upoważnionych
przedstawicieli z dostępem do rachunku wyłącznie w trybie
odczytu.”

Artykuł 23, ustęp 3: „Rachunki mogą posiadać jednego
dodatkowego upoważnionego przedstawiciela lub większą ich
liczbę. Aby zainicjować transakcję, wymagane jest
zatwierdzenie dodatkowego upoważnionego przedstawiciela –
poza zatwierdzeniem upoważnionego przedstawiciela – z
wyjątkiem…“

Następujący potem odnośnik do Artykułu 25, ustęp 3c)
jest całkowicie mylący i niezrozumiale sformułowany,
tak że nie chcielibyśmy go tutaj używać. Ponieważ ten
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artykuł 25, ustęp 3c) jest ważnym i decydującym, to
wiele (ale nie wszystkie) krajowych instytucji w mało
zauważalnym mailu dokładnie wskazywało, jak należy
go zrozumieć.
Faktem jest, że pełnomocnicy mogą mieć 3 rodzaje
statusów i że każdy właściciel konta musi umieć je
rozróżniać. Rozróżnia się (w angielskim użyciu języka):
•
•
•

Pełnomocnik konta Normalny (dalej nazywany AR)
AR = Authorised representatives
Pełnomocnik konta Tylko odczyt (dalej nazywany
ARview)
Dodatkowy pełnomocnik (dalej nazywany aAR)
aAR = Additional Representatives

Aby móc skutecznie przeprowadzić typ transakcji
Umorzenie (i uniknąć wysokich kar) wymagana jest
kombinacja jak to przedstawiono w następującym
schemacie.

Tabela 1: Różne „jakości“ pełnomocników prowadzą do
różnych wyników umorzenia

Oczywistym jest w przypadkach 3, 5 i 7, że z tylko
jednym pełnomocnikiem nie ma szans na skuteczne
przeprowadzenie umorzenia, tak samo w przypadku 9.
W przypadkach 2 i 4 to zafunkcjonuje, przy czym w
przypadku 4 należy zwrócić uwagę na właściwą
kolejność działań, gdyż inaczej to się nie uda.
Dla właściciela konta, u którego mamy do czynienia z
przypadkami 1, 6, 8 lub 10, może być interesującym, że
umorzenie nie będzie mogło zostać zrealizowane.
Według wszystkich dotychczasowych doświadczeń
Emissionshändler.com® dzieje się tak w przypadku,
jeśli dotychczas posiadani dalsi pełnomocnicy w
przedsiębiorstwie już nie pracują lub są czasowo
niedostępni. Tutaj jeszcze rozróżnia się, czy „brak
dostępu” jest z powodów technicznych czy ludzkich.
Ci właściciele kont, którzy nie są w pełni zapoznani ze
swoim systemem rejestru, mogą za późno się
zorientować, jaki rodzaj „jakości” posiadają ich obaj
pełnomocnicy.
Oczywistym jest także, że nieskuteczne umorzenie
pociąga za sobą finansową karę w wysokości co

najmniej 100 Euro za każdą 1 tCO2 wyemitowaną w
2013 roku.
Dla zakładu przemysłowego, który w 2013 wyemitował
10.000 t oznacza to karę w wysokości 1.000.000,- Euro
oraz publikację jego danych i zaniedbań w mediach
Unii Europejskiej zgodnie z art. 16 (2) dyrektywy z
26.09.2009, co prowadzi do znaczących strat
wizerunkowych przedsiębiorstwa.
Dostępność pełnomocników do dostępu do konta
Jeśli bliżej przemyśli się różne możliwości z powyższej
tabeli o jakości pełnomocników, to szybko staje się
oczywistym, że w przypadkach 2 i 4 – przy których
umorzenie jest możliwe – rozchodzi się najpierw tylko o
upoważnienie, tzn. pełnomocnicy mają teoretyczną
możliwość przeprowadzenia transakcji w systemie.
To nie oznacza oczywiście automatycznie, że z tego
powodu mają też praktyczny dostęp, gdyż muszą być
ludzko dostępni, a dodatkowo mieć technicznie
bezprzeszkodowy dostęp do konta.
„Dostępność ludzka” oznacza oczywiście, że
pełnomocnik ani nie jest chory, ani na urlopie, ani nie
umarł oraz do tego musi wiedzieć, co ma zrobić (zobacz
kolejny rozdział).
Aby mieć technicznie bezprzeszkodowy dostęp do
systemu rejestru może wystąpić zdecydowanie więcej
przeszkód, niż pełnomocnik konta mógłby sobie w
normalnym przypadku wyobrazić. Przedstawiamy
(niepełną listę) przeszkód i powodów, które mogą
uniemożliwić skuteczne umorzenie:
1) AR jeszcze nigdy nie był zgłoszony w systemie
rejestru
2) AR był zgłoszony w systemie przed 20.06.2012
ale nigdy potem
3) AR nie przechodzi sytemu ECAS i nie może
wejść do sytemu rejestru
4) AR w systemie ECAS ustawił inny język i nie
może nic znaleźć
5) Po nowym zgłoszeniu AR w koncie rejestru nie
wnioskowano w ciągu 90 minut o jego hasło
6) Przesłany pocztą do AR kod aktywacyjny nie
został aktywowany
7) AR po wymuszonej zmianie hasła (90 dni)
zapomniał o nim
8) AR zapomniał/przełożył albo jeszcze nigdy nie
użył swojego hasła
9) AR trzykrotnie wprowadził złe hasło
10) Adres mailowy AR nie jest adresem
spersonalizowanym, lecz adresem ogólnym, który
został przyporządkowany także innemu AR.
11) Adres mailowy został przez AR zmieniony w
systemie rejestru, ale nie w systemie ECAS
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12) Numer telefonu komórkowego AR został
zmieniony w systemie rejestru, ale nie w systemie
ECAS
13) Numer telefonu komórkowego nie został
przyporządkowany / potwierdzony do konta
ECAS
14) Zmiany numeru telefonu komórkowego AR nie
zostały oddzielnie potwierdzone
15) Numer telefonu komórkowego jest
przyporządkowany więcej niż jednemu
pełnomocnikowi.
16) AR przyporządkował świadomie przez zmianę w
systemie swój numer telefonu komórkowego
także innemu AR, aby na swój telefon
otrzymywać także jego SMS.
17) Sieć telefonii komórkowej nie funkcjonuje,
ewentualnie pełnomocnik (i jego instalacja)
znajduje się w okolicy bez zasięgu
18) Za granicą nie są odbierane SMS-y z
potwierdzeniem (np. w przypadku wielu kart z
doładowaniem!)
19) AR nie posiada dostępu do telefonu (przełożył,
wyładowała się bateria, uszkodzona została karta
SIM, etc).
20) Nie ma pełnego dostępu do Internetu w
komputerze AR
21) Obydwaj AR używają tego samego komputera
(Problem z wyborem ECAS z powodu historii w
przeglądarce!)
22) Nie jest (nadal) znany link dostępu do ECAS
AR= Authorised representatives = oznacza pełnomocnika

W
kilku
przytoczonych
wyżej
przypadkach
pełnomocnikowi może zostać udzielona szybka pomoc
przez Emissionshändler.com®. W innych przypadkach
pomocy może udzielić KOBIZE, o ile nie będzie ono
przeciążone. We wielu przypadkach będzie jednak za
późno, szczególnie że w połowie/pod koniec kwietnia
nie zostanie odpowiednio dużo czasu aby do 30
kwietnia wprowadzić znaczące zmiany.
Oznacza to, że zgodnie z Dyrektywą 2003/873WE,
Artykuł 16 (3) „…iż każdy operator, który nie przedłoży w
terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku wystarczającej
liczby uprawnień odpowiadającej wielkości jego emisji w
roku poprzednim, zostanie zobowiązany do zapłaty kary za
nadmierne emisje. Karę za nadmierne emisje ustala się w
wysokości 100 EUR za tonę gazu będącego odpowiednikiem
dwutlenku węgla, w odniesieniu do których operator nie
przedłożył uprawnień. Zapłata kary za nadmierne emisje nie
zwalnia operatora z obowiązku przedłożenia uprawnień
odpowiadających wielkości nadmiernej emisji wraz z
uprawnieniami przedkładanymi w odniesieniu do kolejnego
roku kalendarzowego”

Poza tym mało który operator wie, że sankcje w
wysokości 100 Euro/t od 2013 jeszcze się zwiększą:

artykuł 16 (4): dla udostępnionych od 1 stycznia 2013
certyfikatów sankcje z powodu przekroczenia emisji
wzrastają zgodnie w europejskim indeksem konsumenckim.”
Aby uniknąć ewentualnych sankcji i kar pieniężnych,
potrzebne jest nie tylko uprawnienie dostępu do
systemu rejestru i niezakłócony dostęp techniczny, ale
także wiedza, jak przeprowadzić tak skuteczne
umorzenie certyfikatów za ubiegły rok.
W przypadku, gdy u operatora instalacji był dostępny
tylko jeden pełnomocnik lub drugi pełnomocnik nie
miał technicznego dostępu, ewentualnie natrafiłby w
menu na problemy, to Emissionshändler.com® może
przejąć rolę 3 pełnomocnika lub doradcy i w ten sposób
umożliwić
skuteczne
umorzenie
certyfikatów.
Warunkiem jednak jest odpowiednio wczesne
zauważenie problemu i zawarcie odpowiednich
porozumień (zobacz rozdział: zewnętrzny pełnomocnik
zabezpiecza umorzenie)
Podział zadań między pełnomocnikami
Jeśli tylko dwóch pełnomocników ma uprawnienie
dostępu do konta rejestru i udało im się to bez
technicznych problemów, to dla wielu tych
pełnomocników może pojawiać się pytanie, co należy
zrobić w nowej wersji konta rejestru 6.2.5.4#9531 z 17
marca 2014, aby przeprowadzić skuteczne umorzenie.
Odnośnie tego Emissionshändler.com® przedstawi
instrukcję dla pierwszego pełnomocnika, który chciałby
przeprowadzić transakcję „Umorzenia“.
Działania drugiego pełnomocnika, które odnoszą się do
potwierdzenia i przepracowania zadanych zadań,
zostały już opisane wraz z ilustracjami w News-Emisje
03-2014 z 24.03.2014.
Wymiana przed umorzeniem
Przed każdym wprowadzeniem danych pełnomocnik
powinien się upewnić, że została już przeprowadzona
wymiana CO2. Nie jest to technicznie konieczne dla
przeprowadzenia umorzenia, jednakże pomaga uniknąć
w przyszłości nieprzyjemności i problemów.
Jak informuje nas UE w wiadomości z początku
kwietnia 2014, funkcja wymiany jest już dostępna i
może być używana. Pełnomocnik musi jednak być
świadomy, że konkretne możliwości techniczne funkcji
wymiany widoczne są tylko wtedy, jeśli posiada na
swoim koncie odpowiednią ilość certyfikatów do
wymiany, jeśli jeszcze nie dokonał wymiany i posiada
jeszcze otwarty limit. Przy instalacjach, które doszły do
handlu emisjami od 2013 roku, najpierw musi nastąpić
wpis do VET (Verified-Emission-Table).
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Obraz 2 Funkcja wymiany jeszcze widoczna

Powód. Dokonanie wymiany jeszcze przed umorzeniem
może oznaczać, że wygenerowana ilość EUA potrzebna
jest do umorzenia albo że odpowiednie CER/ERU
przepadną i staną się nieważne, gdyż mogą być dopiero
po 31.05.2015 wymienione.

Po tym jak sprawdzono, że dokonany jest wpis do VET
(operator musiał to potwierdzić do 31 marca) a
umorzenie nie zostało zainicjowane jeszcze przez
innego pełnomocnika, przez punkt menu „Konta/Stan
konta/Polecenie nowej transakcji” wchodzi się na
pokazany wcześniej
Obraz 1 i wybiera tam
„Compliance – umorzenie uprawnień UE (EUA i
aEUA)”.

Obraz 5: Do umorzenia wybrać drugi link z góry

Obraz 3 Wymiana wnioskowana, ale jeszcze nie potwierdzona
przez drugiego pełnomocnika

Po wyborze w punkcie menu Compliance/Umorzenie
pokaże się następujący obraz menu,
w którym w dolnym prawym polu należy wprowadzić
ilość umorzenia.

Umorzenie uprawnień w systemie rejestru
Jeśli już skutecznie wymieniono na koncie wszystkie
CER/ERU (zobacz także News-Emisje 03-2014), to
pełnomocnik w punkcie menu „Compliance“ powinien
najpierw poinformować się o statusie umorzenia i
sprawdzić jeszcze raz ilość certyfikatów do umorzenia.

Obraz 6: Wpisu dokonuje się bez kropek i przecinków i w
każdym przypadku powinien odpowiadać wpisowi do VET.
.

Po
Potwierdzeniu/Submit
następuje
komunikat
pośredni, który należy jeszcze raz potwierdzić i
użytkownik zostanie przekierowany do podpisu
elektronicznego w systemie ECAS.

Obraz 4 Podgląd wpisów VET

Wychodząc z założenia, że to spojrzenie nastąpi po 31
marca, pełnomocnik będzie mógł zobaczyć skuteczny
wpis do VET oraz „Y” „Yes – Tak” dla liczby
sprawdzonych emisji (tutaj 2.011 za 2013). VET
oznacza Verified-Emission-Table i oznacza tabelaryczny przegląd skontrolowanych emisji.
Na dole obrazu widoczne jest, że suma
skontrolowanych emisji wynosi 2.011 i jeszcze nie
nastąpiło umorzenie „Różnica -2.011”.

Obraz 7: Podpis elektroniczny w systemie ECAS

Przy podpisie radzi się podać adres e-mail (a więc nie
nazwę użytkownika), gdyż powoduje to znacznie mniej
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problemów. Numer telefonu komórkowego należy
zawsze rozpoczynać od podania „+48 …”. Po
otrzymaniu kodu 4 x 4 unijnego systemu rejestru należy
go dokładnie przenieść aby uniknąć powtórek. Tutaj
mamy małe ułatwienie, gdyż duże litery mogą być
wprowadzane też alternatywnie jako małe litery.
Po skutecznym podpisie ukaże się potwierdzenie
transakcji a na zielonym polu informacyjnym wskazuje
się
na
konieczne
potwierdzenie
kolejnego
pełnomocnika.
Obraz 9: Komunikat „Transakcja zostanie przeprowadzona
niezwłocznie“

Oznacza to w praktyce, że pełnomocnik musi najpóźniej
w dniu 30.04.2014 o 16:00 potwierdzić swoje zadanie.
Czy to będzie w tym dniu możliwe do 18:00 lub nawet
24:00 nie zostało w rozporządzeniu o rejestrze
uregulowane.

Obraz 8: Transakcja umorzenia w przetwarzaniu

Równolegle do Obrazu 8 wszyscy pełnomocnicy konta
otrzymają angielskojęzycznego maila z systemu
rejestru:
A transaction request has been submitted by user
DE000000123456. This transaction will transfer 2011 units
from your account EU-100-………..-0-…… (PL) to EU-100………-0-… (EU). If you suspect this transaction to be
fraudulent, please contact as soon as possible your registry
administrator who will cancel it.

Jeśli takiego maila nie otrzyma przewidziany do
potwierdzenia transakcji drugi 2. pełnomocnik, to
sytuacja staje się krytyczna dla umorzenia, gdyż wtedy
powodem będzie jedna z technicznych przeszkód
zgodnie z naszą listą na stronie 3.
W każdym wypadku należy sprawdzić, czy w punkcie
menu „Stan konta“ w opisie kolumny „Zarezerwowane
do transakcji” zaproponowana do umorzenia ilość
została wprowadzona przez system.
Potwierdzenie umorzenia
Zgodnie z naszą instrukcją w News-Emisje 03-2014
teraz transakcję pierwszego pełnomocnika potwierdza
kolejny pełnomocnik.
Tutaj należy jeszcze raz nadmienić, że może to nastąpić
tylko przez kolejnego pełnomocnika (AR) albo
pełnomocnika dodatkowego (aAR) a nie przez
pierwszego pełnomocnika (lub pełnomocnika z prawem
odczytu (ARview). Patrz też nasza tabela 1.

Zewnętrzny pełnomocnik może doprowadzić do
skutecznego umorzenia
Jeśli operator w rezultacie niewystarczających „jakości“
swoich pełnomocników (patrz tabela 1) lub w rezultacie
technicznych przeszkód (patrz Strona 3 i 4) nie otrzyma
dostępu do systemu rejestru, to w 7 z 10 przypadków
może skorzystać z zewnętrznej pomocy.
Oczywistym jest, że właściciel konta w takim
przypadku alarmowym myśli także o możliwości
ustanowienia drugiego lub trzeciego pełnomocnika.
Jednakże operator powinien wiedzieć, że musi on co
najmniej posiadać aktualnie potwierdzone dokumenty
osobiste i nowe zaświadczenie o niekaralności.
Wnioskowanie o takie dokumenty może zająć do 2
tygodni. Prawie niemożliwym jest to do zrealizowania,
jeśli ta osoba jest obcokrajowcem lub nie posiada
żadnych krajowych dokumentów, ewentualnie jest
zameldowana poza krajem.
Ponieważ użytkownik zarejestrowany w systemie
ECAS posiada już takie udokumentowanie i te z reguły
są też aktualne, można użyć jego numeru URID (numer
identyfikacyjny w ECAS) aby natychmiast zgłosić go
jako kolejnego pełnomocnika.
Proces zgłoszenia kolejnego pełnomocnika można po
zapytaniu otrzymać w Emissionshändler.com® jako
ilustrowaną instrukcję.
Jeśli takie zgłoszenie nastąpi do 10.04.2014, to według
obecnego stanu opracowań w odpowiednich
instytucjach można oczekiwać zezwolenia i aktywacji
do 28.04.2014. Odpowiada to obecnie także
ustawowym regulacjom rozporządzenia o rejestrze.

Po tym jak kolejny pełnomocnik potwierdził transakcję,
pojawia się komunikat systemu rejestru.
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Artykuł 24 (3): „Krajowy administrator zatwierdza
upoważnionego
przedstawiciela
lub
dodatkowego
upoważnionego przedstawiciela lub informuje posiadacza
rachunku o odmowie zatwierdzenia w ciągu 20 dni roboczych
od otrzymania kompletnych informacji wymaganych zgodnie z
ust. 2. W przypadku gdy do przeprowadzenia oceny osoby
wyznaczonej niezbędny jest dłuższy okres, administrator może
przedłużyć okres procesu oceny jednorazowo o najwyżej 20
dni roboczych i powiadamia o tym przedłużeniu posiadacza
rachunku.”
Szybciej z reguły nie jest to możliwe, ponieważ
KOBIZE według prawdopodobnych
szacunków
Emissionshändler.com® jest zasypywana wnioskami o
ustanowienie kolejnych pełnomocników dużej ilości
operatorów instalacji z Polski i mogła dotrzeć do swoich
granic przerobowych i wytrzymałościowych.
Operatorzy instalacji, którzy jeszcze szybko chcieliby
ustanowić pełnomocnika aby doprowadzić do
skutecznego umorzenia do końca kwietnia, powinni
wiedzieć, że jest to możliwe tylko w 7 z 10
przedstawionych poniżej przypadków.

Tabela 2: zewnętrzny pełnomocnik Emissionshändler.com®
może wesprzeć umorzenie w 7 z 10 przypadków

Obecny 20 dniowy okres wnioskowania będzie z reguły
możliwy bez starty czasu tylko wtedy, jeśli pozostały
pełnomocnik u operatora lub właściciel konta dysponuje
działającym dostępem VPS, poprzez którego może
przesłać wniosek o nadanie kolejnego pełnomocnika.
Podsumowanie dotyczące umorzenia certyfikatów w
kwietniu
Gdy Komisja Europejska dwa dni po terminie
umorzenia 30.04.2013 wprowadziła w życie 2 maja
2013 nowe rozporządzenie w sprawie rejestru,
wiedziała dokładnie co czyni. Operatorzy w Europie
mieli prawie rok czasu, aby dostosować się do
zasadniczych zmian w rozporządzeniu.
Praktyka jednak pokazuje, że w większości taka
sytuacja nie nastąpiła i większość operatorów – przede

wszystkim małe i średnie przedsiębiorstwa – mają
całkiem inne troski i problemy niż zajmowanie się
„szczegółami” handlu emisjami i ustanawianiu
kolejnych pełnomocników konta, nie mówiąc o tym,
aby ich przeszkolić.
Taka postawa zdaniem Emissionshändler.Com® zmieni
się niebawem znacząco, gdyż coraz więcej właścicieli
kont dostrzega, jakie ryzyka i niebezpieczeństwa grożą,
gdy złamie się warunki prowadzenia konta albo, gdy
dostęp do konta nie jest już możliwy, pełnomocnicy
nagle nie mają dostępu lub w wyniku miernych szkoleń
i ćwiczeń z oprogramowaniem nie można
przeprowadzić umorzenia.
Szczególnie coraz więcej przedsiębiorstw dostrzega, że
ustawowe wytyczne posiadania dwóch pełnomocników
wystarczają wyłącznie ustawodawcy. Jednak to nie ma
nic lub prawie nic wspólnego z zarządzaniem ryzykiem
lub zarządzaniem kryzysowym.
Jeśli papiernia lub cementownia, która emituje rocznie
20.000t lub nawet 250.000 tCO2 dysponuje tylko
dwoma pełnomocnikami lub jednym pełnomocnikiem
dodatkowym, którzy wspólnie przeprowadzają w
kwietniu umorzenie certyfikatów, to uprawnionym
jest pytanie, czy zarządzający przedsiębiorstwem w
ogóle wiedzą, jakie w ich przedsiębiorstwie istnieje
ryzyko, gdy jeden z pełnomocników z powodów
technicznych lub ludzkich byłby niedostępny. Kar
odpowiednio w wysokości 2 milionów lub 25 milionów
Euro niektóre z przedsiębiorstw zapewne by
gospodarczo nie przeżyło. Przede wszystkim dlatego
nie, ponieważ Europejski Trybunał Sprawiedliwości w
takich przypadkach już jednoznacznie orzekał (zgodnie
z treścią przekazu: nieumorzenie certyfikatów nie jest
siłą wyższą).
Wywód z unijnego Rozporządzenia 389/2013 w
skrócie brzmi, że liczba i jakość szkoleń
pełnomocników kont musi być zasadniczo
przemyślana w przedsiębiorstwie i zarządy oraz
prezesi znając takie ryzyka „braku reakcji” mogą zostać
pociągnięci do osobistej odpowiedzialności.
Nie może być tak, że przedsiębiorstwo zabezpiecza się
ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej od
każdego większego ryzyka a w tym zakresie działa z
pełnym ryzykiem bez zabezpieczającej siatki i
podwójnego
podłoża
mając
tylko
dwóch
pełnomocników, z czego w praktyce tylko jeden z nich
zaznajomiony jest z systemem.
Dokładnie w takim sensie rozpowszechniany jest
poprzez osoby odpowiedzialne optymizm i ufność:
„Patrzymy na to ze spokojem”, „Nasi obaj
pełnomocnicy całkowicie wystarczą”, „Moi pracownicy
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nie chorują”, „W zeszłym roku też było nas dwóch”,
„To zapłaci wtedy moja ubezpieczalnia”, „Jeszcze
nigdy nie byłem na koncie, mój pełnomocnik robił to
zawsze sam”, etc.
Można być ciekawym, ile przedsiębiorstw w tym roku
potknie się na płotku nowego rozporządzenia o rejestrze
i poprawnym spełnieniu postanowień (compliance).
Może to być o kilka więcej niż w zeszłym roku, gdzie
(tylko) 0,7% niemieckich instalacji poległo na
przeprowadzeniu terminowego lub pełnego umorzenia
certyfikatów. Jednak w europejskim porównaniu jest to
bardzo pozytywny wynik, jeśli popatrzy się na takie
kraje jak Polska czy Holandia, w których poziom ten
był wyraźnie wyższy i wynosił odpowiednio 2,5% i
3,5%.
Aby ten poziom „niepoprawnych umorzeń“ oraz
niektórych innych obowiązków wynikających z
rozporządzenia się dalej nie podwyższał, to bardzo
sensownym byłoby zdefiniowanie w przedsiębiorstwie
dodatkowych osób jako pełnomocników, ich regularne
szkolenie oraz studiowanie unijnych rozporządzeń i
dyrektyw dotyczących handlu emisjami.
Ten kto jako przedsiębiorstwo z powodów czasowych i
finansowych nie chce lub nie może sobie na to
pozwolić, powinien możliwe szybko poszukać
zewnętrznego doradcę, który nie tylko przejmie rolę
trzeciego pełnomocnika, lecz będzie operatorowi
wskazywał stale na powracające obowiązki i zmiany w
europejskim systemie handlu emisjami.
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.

Infobox
Zewnętrzny pełnomocnik i CO2-Know-how
Zewnętrzny
doradca
i
pełnomocnik
taki
jak
Emissionshändler.com® może wesprzeć przedsiębiorstwo w
odciążeniu własnych pełnomocników konta i może im
doradzać we wszystkich ważnych technicznych i
administracyjnych zadaniach na koncie.
Emissionshändler.com® może tutaj przejąć też samodzielnie
jako zewnętrzny trzeci pełnomocnik na życzenie także
wszystkie działania na koncie rejestru jak również
nadzorować nowości w prawodawstwie jak i wskazywać na
roczne zadania (ToDos) oraz terminy.
Emissionshändler.com® jest też dla działu zarządzającego
przedsiębiorstwem, nośnikiem wiedzy i „CO2-Know-howBackup“ jak również praktycznym poradnikiem dla
dotychczasowych pełnomocników konta.
Techniczne wdrożenie zewnętrznego pełnomocnika z
Emissionshändler.com® może nastąpić w czasie 10-15 dni
(a więc przed końcem kwietnia 2014), o ile odpowiedni
wniosek zostanie postawiony do 10.04.2014. Odpowiedni
wniosek i dodatkowe informacje dostępne są w
Emissionshändler.com® po złożeniu zapytania.
Uwaga: Doradztwo „Last minute“: na wszystkie pytania
wokół konta rejestru, pełnomocników, technicznego dostępu
do konta i umorzenia certyfikatów Emissionshändler.com®
doradza do 30.04.2014. Zażądajcie naszej pomocy,
prześlemy Państwu z chęcią naszą umowę serwisową i
doradczą i/lub udzielmy Państwo bezpłatnych wskazówek.
Kontakt: +49 30 897 26 954 lub nielepiec@handelemisjami.pl

Emissionshändler.com®
Odpowiedzialny za treść: Michael Kroehnert

GEMB mbH, Helmholtzstraße 2-9, Niemcy -10587 Berlin
Telefon: +49 30 – 897 26 954, 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

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.
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