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Problemy komórkowe systemu ECAS stwarzają problemy
właścicielom kont – Obowiązek dostawy i zapewnienie go
Jak już w połowie maja tak samo i w czerwcu 2014
doszło po raz kolejny do technicznych problemów
między systemem ECAS (European Commission
Authentication Service) a operatorami sieci
komórkowych, w wyniku którego dla wielu
operatorów instalacji i handlowców nie był możliwy
uregulowany handel certyfikatami.
Przez awarię drugiego kodu autoryzacji (nie był
możliwy odbiór SMS-ów na urządzenia mobilne)
uczestnicy rynku w okresie 27.06.-04.07.2014. nie
mogli częściowo transferować żadnych certyfikatów
w rejestrze i w ten sposób także nie mogli sprostać
swoim zobowiązaniom dostawy. W wyniku tego też
milionowe kwoty w euro od potencjalnych
odbiorców certyfikatów zostały wypłacone za późno
lub wcale do ich partnerów handlowych.
Ponieważ wg szacunków Emissionshändler.com®
takie zakłócenia funkcjonowania rejestru mogą
wydarzyć się w każdej chwili, to każdy pełnomocnik
konta powinien się zabezpieczyć od takich
problemów z dostępem, ponieważ mogą one się
powtórzyć także w drażliwych momentach jak
umorzenie certyfikatów w kwietniu każdego roku.
Jak tego dokonać i pod jakimi warunkami te
rozwiązania mogą być zastosowane, jak również
skutki prawne jakie może to mieć na obowiązku
dostarczenia jest opisane poniżej w naszym obecnym
News-emisje 08-2014, a także o najnowszych
zmianach prawnych w handlu uprawnieniami do
emisji UE dla linii lotniczych

Zasadniczo należałoby być zdania, że po 2 latach
funkcjonowania unijny rejestr powinien osiągnąć
taki techniczny stan, który pozwalałby na
niezakłócona pracę z nim. Tutaj jednak nie można
zapomnieć, że dostęp do rejestru następuje przez
kompleksowy system autoryzacji ECAS, który jest
tak samo podatny na techniczne awarie jak sam
rejestr.
Możliwa
awaria
jest
uregulowana
w
rozporządzeniu o rejestrze 389/2013.
Artykuł 112) Przerwa w działaniu – Centralny
administrator zapewnia ograniczenie do minimum
przerw w działaniu rejestru Unii poprzez
podejmowanie wszelkich zasadnych kroków w celu
zapewnienia dostępności i bezpieczeństwa rejestru
Unii EUTL oraz poprzez zapewnienie solidnych
systemów i procedur dla zabezpieczenia wszystkich
informacji.

Ta regulacja jednak najwidoczniej nie dotyczy systemu
ECAS, który dla postronnych w tej strukturze jest
prawie niewidoczny.
Jednak w dwóch dalszych artykułach nr 9 i 26
rozporządzenia o rejestrze opisana jest praca
centralnego administratora, który miałby być
współodpowiedzialny za ECAS, jeśli odpowiednie
problemy nie leżą w zakresie zadań krajowych
administratorów.
System ECAS jest według odczucia właściciela konto
częścią składową systemu rejestru i powinien w
normalnym przypadku umożliwiać z wszystkich państw
świata bezproblemowy dostęp do krajowych rejestrów
w UE. Do potwierdzenia uprawnionego dostępu jest
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jednak konieczny 3 x 3 kod SMS, który po udanym
wprowadzeniu do ECAS przekierowuje dalej do
rejestru.
Jeśli jednak z technicznych powodów nie nastąpi
wysyłka kodu SMS przez ECAS, to w normalnym
wypadku właściciel konta nie może pokonać pierwszej
przeszkody i wejść do obszaru ECAS. O ile jednak
wystarczy mu zobaczenie swoich własnych danych
ECAS, to może dokonać tego drogą okrężną.
Generalnie należy zrozumieć, że:
• albo wejście do każdego krajowego rejstru
następuje
przez
https://etsregistry.webgate.ec.europa.eu/euregistry/DE/ind
ex.xhtml (zamiast „DE“ w linku do wyboru
także „PL“, „EN“ etc.) i wtedy dopiero
następuje przekierowanie do obszaru ECAS,
który
dopiero
potem
też
umożliwia
przekierowanie do własnego rejestru (to jest
typowa ścieżka logowania do konta rejestru)
• albo dostęp do podglądu własnych informacji
na temat konta ECAS następuje przez
bezpośredni
dostęp
do
ECAS
https://webgate.ec.europa.eu/cas, przy którym
jednak bez działającego odbioru SMS nie ma
możliwości przekierowania do krajowego
rejestru

urządzenia mobilne określonych grup właścicieli kont.
Tymi grupami mogą być teoretycznie pełnomocnicy
rejestru z całego kraju unijnego albo mogą to być
„grupy operatorów”, tzn. użytkownicy konkretnego
operatora sieci w UE lub w jego kraju.
Dwie ostatnie częściowe awarie zanotowano w
Niemczech w okresach od 16.05.2014 do 22.05.2014 i
od 27.06.2014 do 04.07.2014. W obu przypadkach
ofiarami byli użytkownicy urządzeń mobilnych
operatora e-plus/Base. W innym ujawnionym przypadku
byli nimi jednak także klienci Telekomu z Austrii jak
również innych operatorów w innych krajach, co
pokazuje że nie można tego problemu przyporządkować
do jednego operatora.
Jeśli pełnomocnik konta zauważy przy próbie dostępu
do konta rejestru, że nie otrzymał na urządzenie
mobilne (komórkę) żadnego kodu SMS, to po
oczekiwaniu do ok. 15 minut powinien podjąć
następujące kroki:
1. sprawdzenie, czy generalnie możliwy jest
odbiór tym telefonem (brak zasięgu)
2. przesłać sobie z innej komórki testowego SMSa
3. swoją komórkę wyłączyć i znowu włączyć
4. rozpocząć nową próbę logowania do ECAS
Jeśli nadal nie dotarł kod SMS, prawdopodobna jest
awaria systemu telefonii komórkowej w ECAS. W
takim przypadku należałoby tylko powiadomić
właściwą krajową instytucję DEHSt / KOBIZE /
RENADE.
Poszukiwania błędów krajowych administratorów
Krajowy administrator – czyli krajowa odpowiedzialna
instytucja – przejmuje dalsze procedowanie przed
technicznym centralnym administratorem w Brukseli.
Tutaj pełnomocnik konta jest wezwany do wypełnienia
mailowo 12-punktowego katalogu pytań, który ma
zostać odesłany do instytucji zarządzającej:

Obraz 1: „Informacje o koncie“: Tylko tutaj można edytować
numer komórki.

Tak więc pełnomocnik konta ma przy korzystaniu z
loginu ECAS co prawda bez odbioru kodu SMS
możliwość wglądu do danych ECAS, jednak bez
odbioru kodu nie może zlecić ewentualnych zmian lub
rozszerzenia swoich numerów komórkowych (ponieważ
to musiałoby zostać potwierdzone przez kod SMS).
O tyle więc awaria lub częściowa awaria systemu ECAS
jest też zawsze awarią systemu rejestru.
Częściowa awaria systemu ECAS
Jako częściowa awaria systemu ECAS określana jest
sytuacja, gdy ECAS nie wysyła żadnych SMS na

1) ECAS UID
2) Full Phone number including country code
3) Provider/carrier + the country the user is
located in
4) If it was working in Roaming mode or not
5) Has the number been transferred between
providers or is it the original provider?
6) The Device Type and Brand + imei (if possible)
7) Complete sequence followed before the issue
occurred
8) Has any ECAS challenge already been working
with that number at that provider?
9) The Date of last successful received sms
challenge/other sms
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10) Are other users with same provider affected?
11) The Date of last modification in ECAS if any
(mobile phone, others...)
12) May the End-User directly be contacted by the
Service Desk (ECAS) or not?
Ad 1) Należy podać numer ID ECAS. Zwyczajowo
żaden pełnomocnik konta go nie zna. Można go znaleźć
w menu ECAS.

Ad 10) Tutaj zadano pytanie, czy aktualnie znane są
inne przypadki, w których u tego samego operatora
także nie było możliwości dostępu do ECAS. To mogą
być
inni
pełnomocnicy
konta
w
danym
przedsiębiorstwie lub także wiadomości albo informacje
o innych osobach, które miały taki sam problem.
Ad 11) Data ostatniej zmiany własnych danych ECAS.
Może to być data, która jest już starsza niż 8 lat.
Ad 12) Wskazanie, czy skierowano się już do systemu
pomocy ECAS albo czy jest to robione pierwszy raz
przez krajową instytucję.

Obraz 2: ECAS - Login
Po wyborze ECAS https://webgate.ec.europa.eu/cas
poprzez podanie adresu mailowego i hasła użytkownik
znajdzie swój numer ID, jest to 3 wers od góry.
Ad 2+3) Tutaj należy podać pełny numer (np.
+48123456789) obecnie niedostępnego kanału dostępu
jak i operatora sieci (Telekom, Orange, Play, etc) i jego
miejsce (kraj).
Ad 4) Wskazanie, czy awaria ma miejsce w trybie
roamingu czy nie, tzn. czy pełnomocnik konta i jego
urządzenie znajdują się w granicach danego kraju czy
zagranicą (gdzie?)
Ad 5+6) Tutaj należy wyjaśnić, czy w ostatnim czasie
wnioskowano o zmianę numeru telefonii komórkowej
na innego operatora lub dokonano takiej zmiany oraz
jakiego urządzenia mobilnego to dotyczy (nazwa
produktu, producent) i IMEI o ile jest znany.
Ad 7+8) Należy podać, kiedy nastąpił ostatni udany
dostęp do systemu i czy oraz kiedy z aktualnymi
danymi ECAS dokonano ostatniego udanego dostępu.
To pytanie ma pokazać, czy pełnomocnik w ostatnich
dniach dokonał jakiejkolwiek zmiany w swoich danych
i potem już dokonał zakończonego sukcesem dostępu.
Ad 9) Wskazanie daty ostatniego udanego dostępu w
przypadku, gdy nie dokonano żadnych zmian danych w
ECAS.

Po odesłaniu wypełnionego katalogu pytań do krajowej
instytucji, przekazuje ona informacje na helpdesk do
ECAS, czyli wydziału centralnego administratora w
Brukseli.
Stamtąd następuje test SMS-owy, w ramach którego do
odbiorcy wysłanych jest 5 testowych SMS-ów.
Jeśli mamy do czynienia z opisanym tutaj przypadkiem,
że ECAS nie może poprawnie połączyć się z danym
operatorem, to pełnomocnik konta z reguły otrzyma
tylko piątego testowego SMS-a. SMS-y 1-4 nie dotrą.
Tę informację pełnomocnik konta ma następnie
przekazać krajowej instytucji, która potem przekazuje
informację do helpdesku Komisji Europejskiej.
Po tym gdy ustali się, że mamy do czynienia z
częściową awarią ECAS, to pełnomocnikowi konta w
zasadzie nie pozostaje nic innego niż czekać na
rozwiązanie problemu, tzn. aż ECAS znowu będzie
mógł technicznie poprawnie komunikować się z danym
operatorem.
Ten
okres
zgodnie
z
dotychczasowymi
doświadczeniami może trwać 5-8 dni, w których – o ile
się nie zabezpieczyło – nie ma możliwości na
pełnowartościowy dostęp do konta rejestru. Tak jest
przede wszystkim z tego powodu, że pełnomocnicy kont
w wielu przypadkach w ramach przedsiębiorstwa są
klientami tego samego operatora sieci.
Ale nawet jeśli jeden z dwóch pełnomocników konta
posiada innego operatora, to nie zawsze to cokolwiek
daje, ponieważ w większości przypadków zasada 4oczu wymaga dostępu obu pełnomocników.
Tak
więc
rozwiązanie
problemu
dostępu
pełnomocników w tym palącym przypadku nie jest
możliwe. W każdym przypadku można jednak się
zabezpieczyć, aby w przyszłości to się więcej nie
powtórzyło.
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Założenie rozwiązania dla przyszłych awarii na linii
ECAS – operator
Każdemu pełnomocnikowi konta należałoby doradzić,
aby w swoim koncie ECAS dodał drugi numer telefonu
komórkowego innego operatora.
Przy tym należy oczywiście mieć także na uwadze
kwestię kosztów, jednakże w przypadku zaistnienia
sytuacji wyjątkowej byłoby to znaczenie kosztowniejsze
niż ewentualne zawarcie drugiej umowy z innym
operatorem. Ponieważ w użytkowaniu wystarczy tylko
funkcja SMS, to taka druga umowa jest do zawarcia za
ok. 80 PLN. Tutaj należy odradzić korzystania z jeszcze
bardziej korzystnych finansowo kart z doładowaniem,
gdyż zdarza się, że albo nie działają za granicą albo ich
doładowanie w złym momencie się skończyło lub także
skasowano już jego numer. Poprzez drugi zgłoszony
numer komórkowy pełnomocnik konta może w
momencie awarii sieci komórkowej w ECAS na
wniosek w swojej instytucji w krótkim czasie –
najczęściej następnego dnia – stać się znowu gotowym
do działania.
Generalnie należy zwrócić uwagę, że zgłoszone w
rejestrze numery komórkowe muszą być też
zgłoszonymi numerami w ECAS, względnie w
przyszłości z dwoma zgłoszonymi numerami
„komunikować“, co powinno także zostać wciągnięte w
rozważania.
Dodawanie drugiego numeru telefonii komórkowej
w ECAS
Aby dodać w ECAS kolejny numer komórkowy, należy
wybrać kartę operatora, która o ile to możliwe
powiązana jest umową z operatorem, aby zapobiec
ewentualnym kolejnym problemom.
Po tym jak przetestowano nową kartę telefoniczną i
włożono ją do drugiego telefonu, należałoby się
zalogować do rejestru unijnego ze swoim starym
(dotychczas używanym) numerem komórkowym i
pierwszym telefonem, poprzez wybranie linku
https://ets-registry.webgate.ec.europa.eu/euregistry/DE/index.xhtml

i kliknięcie po lewej stronie na górze w LOGIN, co
otworzy okno ECAS.

Obraz 3: Przed zalogowaniem wybrać „Więcej opcji“

Po ukazaniu się loginu do ECAS przed podaniem adresu
mailowego, hasła i starego numeru komórkowego
ważnym jest kliknięcie pola „Więcej opcji”, „Weitere
Optionen“, „More Options” oraz zaznaczeniem tam, że
po zalogowaniu chcemy otrzymać wyświetlone swoje
dane konta ECAS.
Po udanym zalogowaniu należy kliknąć w prawym
górnym rogu na informacje o koncie (patrz strona 2,
rysunek 1).
Następnie kliknij
na polecenie „Zarządzaj moim
numerem telefonu“. Zostanie wyświetlone następujące
okno:

Obraz 4: Moje numery telefonów komórkowych

Wpisać tylko jeden „telefon komórkowy“ i kliknąć

Obraz 5: Okno wprowadzania nowego numeru telefonii
komórkowej
Przy wprowadzaniu nowego numeru komórkowego
należy zwrócić uwagę, aby użyć „plusa“ oraz kodu
państwa przed właściwym numerem (z. B.
+49177……., albo +48606….). Po wprowadzeniu
użytkownik zostanie poproszony o wprowadzenie kodu
2 x 4 dla potwierdzenia, który dalej zostanie wysłany na
dotychczasowy (stary) numer komórkowy.

Obraz 6: Dla potwierdzenia należy wprowadzić kod 2 x 4
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Po wprowadzeniu kodu dodanie nowego numeru
komórkowego zostanie potwierdzone a dodatkowo na
stary numer komórkowy zostanie przysłana wiadomość
SMS z treścią: „Your challenge to add a mobile phone
number to ECAS …. …. „

System rozpozna, że następuje próba dostępu do rejestru
z nieaktywowanym dotychczas osobno numerem
telefonu i wzywa pełnomocnika w języku angielskim do
aktualizacji numeru.

Poza tym pełnomocnik konta otrzyma maila z
wyczerpującą informacją w języku angielskim o
dodaniu nowego telefonu.

Obraz 9: Wezwanie do zgłoszenia wybranego numeru jako
„Standardowego numeru dostępu“

Obraz 7: Wiadomość mailowa o dodaniu nowego numeru
telefonu komórkowego w ECAS

Przy sprawdzaniu, które numery zostały dodane z
sukcesem, można zobaczyć przy ponownym
zalogowaniu do ECAS w menu startowym w drugim
wersie od dołu, że teraz dwa numery komórkowe są
zatwierdzone.

Jeśli teraz zostanie potwierdzone pole „Update my
number“, to użytkownik zostanie jeszcze raz wezwany
do potwierdzenia nowego numeru i w dalszym procesie
otrzyma 6-cyfrowy numer sprawy dla ewentualnych
zapytań w języku angielskim:

Obraz 10: Nadany zostaje numer sprawy
Obraz 8: Podgląd dostępnych numerów komórkowych w
ECAS

Aby wykluczyć nieporozumienia należy wyjaśnić, że
udane dodanie kolejnego numeru komórkowego w
ECAS nie oznacza automatycznie, że ten numer może
być teraz aktywnie używany. To należy zawnioskować
oddzielnie u krajowego zarządcy rejestru.
Aktywacja nowego numeru komórkowego w
rejestrze
Aby aktywować do użytkowania w rejestrze numer
komórkowy wprowadzony w ECAS pełnomocnik konta
musi się przy jego pomocy zalogować do ECAS.

W tle zostanie rozpoczęty proces, w którym krajowa
instytucja otrzyma „Task“ czyli zadanie zastąpienia
aktualnie używanego numeru dostępu przez inny numer
komórkowy, który jest już zapisany w ECAS.
Najpóźniej po 24 godzinach pełnomocnik konta może z
nowym numerem komórkowy zalogować się do
systemu rejestru.
Należy przy tym mieć na uwadze, że pierwotny numer
nie uprawnia już do dostępu do rejestru, za wyjątkiem
gdy zostanie on poprzez „Update my number“ znowu
ustawiony jako aktualny numer, który będzie uprawiał
do dostępu do rejestru.
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Znaczenie numeru komórkowego w systemie
rejestru
Generalnie należy wiedzieć, że widocznie zapisany
numer komórkowy w systemie rejestru nie musi być
tym, który pozwala na dostęp do rejestru. Widoczny w
punkcie menu „pełnomocnika konta” numer
komórkowy służy wyłącznie do umożliwienia krajowej
instytucji kontaktu z pełnomocnikiem.

W sierpniu 2013 r., najwyższy europejski sąd musiał
ocenić, co oznacza pojęcie siły wyższej, w przypadku
jeśli operator nie mógłby oddać swoje certyfikaty w
czasie do końca kwietnia.
W wyroku z 17.10.2013 numer sprawy C - 203/12
uzasadnia się, że stan wyjątkowy siły wyższej przy
sankcjach zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE można
zastosować w handlu emisjami tylko wtedy, jeśli
operator instalacji może powołać się na zewnętrzną
przyczynę, której skutki są nieuniknione i nieuchronne i
tworzą
obiektywnie
niemożliwym dotrzymanie
zobowiązań przez operatora instalacji.
W związku z powyższym powinno być oczywistym, że
taki przypadek z reguły nie jest nieunikniony, jeśli dla
przedsiębiorstwa możliwym jest zainwestowanie na
drugi numer komórkowy, aby uniknąć awarii sieci
komórkowej w systemie ECAS.
=======================================

Obraz 11: Zmiana numeru komunikacyjnego komórki
możliwa

Ten numer jest co prawda najczęściej także koniecznym
numerem dostępu do rejestru przez ECAS, ale nie musi
nim być. Możliwym nawet może być, że pełnomocnik
konta zapisze trzy różne numery telefonii komórkowej:
Jeden do kontaktu z krajową instytucją i dwa pozostałe
od różnych operatorów, aby otrzymać dostęp do
systemu rejestru przez ECAS.
Tutaj oczywiście sensownym jest dopasowanie numeru
kontaktu do numeru dostępu do ECAS, tzn. ten numer
ewentualnie dopasować i zmienić przez pole
„Aktualizować”.
Podsumowanie awarii telefonii komórkowej w ECAS
i jej prawne znaczenie w przyszłości
Zapisanie drugiego numeru komórkowego innego
operatora warte jest zachodu, nawet jeśli powoduje to
niskie koszty na każdego z dwóch pełnomocników.
Zdobyta w ten sposób pewność, że w przypadku awarii
jednego z operatorów po maksymalnej zwłoce 24h
będzie znowu możliwy dostęp do konta, jest wiele
warta, jeśli porównamy ryzyko przerwy do 10 dni, gdy
zainteresowany pełnomocnik nie posiada drugiego
numeru innego operatora.
Operatorzy instalacji, którzy byliby zdania, że np. w
przypadku technicznych awarii jako siłę wyższą można
zaliczyć brak możliwości umorzenia certyfikatów w
kwietniu każdego roku, nie mogą już od roku się prawie
na to powoływać

Aktualny stan handlu emisjami w lotnictwie
Rozporządzenie (UE) nr 421/2014 weszło w życie wraz
z publikacją w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
dnia 30.04.2014. Obowiązuje od zaraz i bezpośrednio w
każdym kraju członkowskim. Dla operatorów statków
powietrznych szczególne znaczenie mają następujące
regulacje:
•

•

•

•

•

Nieuwzględnianie lotów międzynarodowych
(loty do lub z lotnisk w krajach poza UE za
wyjątkiem Chorwacji) - od 1.01.2013 do
31.12.2016
Zwolnienie
niekomercyjnych
operatorów
powietrznych z rocznymi emisjami poniżej
1.000 t. CO2 dotyczących obszaru zastosowania
Full-Scope (kompleksowego) – od 01.01.2013
do 31.12.2020
Przesunięcie terminów w 2014 roku dla
raportowania i umorzenia certyfikatów za rok
2013 o rok na rok 2015. Odpowiednio terminy
są teraz następująco uregulowane:
o Doręczenie raportu emisyjnego za lata
2013 i 2014 – do 31.03.2015
o Umorzenie certyfikatów za emisje lat
2013 i 2014 – do 30.04.2015
Obowiązek weryfikacyjny nie dotyczy raportów
emisyjnych od operatorów - dotyczy obszaru
zastosowania Full-Scope – z rocznymi emisjami
poniżej 25.000 ton CO2, o ile raport emisyjny
zostanie
w
całości
przygotowany
z
wykorzystaniem narzędzi Small Emitters Tools
lub Support Facility od EUROCONTROL.
Ponowne pełne obowiązywanie pierwotnego
obszaru zastosowania dyrektywy handlu
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emisjami od 1.01.2017 (loty międzynarodowe
jak i wewnątrzunijne), jeśli ta nie zostanie
znowu dopasowana przez UE na podstawie
wprowadzenia globalnych, bazujących na
rynku, działań ICAO.
O ile operator statków powietrznych już przekazał
raporty emisyjne Full-Scope za rok 2013, należy
zwrócić
się
do
swoich
odpowiedzialnych
weryfikatorów, aby sprawdzić, czy raporty te zostaną z
powodu nowych ustaleń w takiej formie zaakceptowane
przez urząd. W Niemczech na przykład ustalono, o ile
raport emisyjny był poza tym przepisowy, to ponowna
weryfikacja i przesłanie nie jest konieczne. Operatorzy
statków powietrznych, którzy przekazali już do DEHSt
raport emisyjny Full-Scope, nie muszą po dopasowaniu
obszaru zastosowania przeprowadzać ponownej
weryfikacji.
Ponadto dotknięci operatorzy statków powietrznych
zostaną do końca roku poinformowani o ilości
uprawnień do umorzenia lub o wyniku, że ich
komunikacja lotnicza nie podlegała obowiązkowi
handlu emisjami. Tutaj zmiana dyrektywy skutkuje tym,
że przydział bezpłatnych certyfikatów będzie
dopasowany proporcjonalnie do zmniejszenia się
obowiązku umorzenia, jaki wynika z dopasowania
geograficznego obszaru zastosowania. Oznacza to, że na
lata 2013 do 2016 musi nastąpić nowe naliczenie
przydziału bezpłatnych certyfikatów, przy którym
wymienione wcześniej międzynarodowe loty zostaną
pominięte. Ponieważ wykluczona jest możliwość
dobrowolnego wciągnięcia tych lotów do raportowania,
to nowe obliczenie przydziału jest obligatoryjnie
koniecznie. Tak więc urzędy poinformują w
późniejszym czasie dotkniętych operatorów statków
powietrznych o dopasowanych ilościach przydziału.

Z powodu skomplikowania materii i konieczności w
2015
ewentualnego
przekazania
dwóch
zweryfikowanych raportów emisyjnych (2013+2014),
zalecamy
operatorom
statków
powietrznych
odpowiednio wczesne skontaktowanie się z zaufanym
weryfikatorem (patrz niżej).

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
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