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Potwierdzenie umorzenia EUA w nowym oprogramowaniu ECAS Strategie unikania technicznych zakłóceń w rejestrze
Czekające co roku umorzenia certyfikatów na
rejestrze w wysokości zeszłorocznych emisji znowu
znalazły się w centrum zadań pełnomocników kont
rejestru.
To jednak w kwietniu 2015 będzie musiało nastąpić
przy utrudnionych wymaganiach.
Uwagi pełnomocników kont wymagać będzie nie
tylko
wgrane
dopiero
2
kwietnia
nowe
oprogramowanie ECAS lecz szczególnie trwające
nadal problemy z telefonią komórkową w systemie
uwierzytelnienia ECAS. Mimo iż to po częstym
występowaniu w styczniu 2015 nadal jeszcze nie
zostało usunięte w miesiącu kwietniu - czasie
umorzenia certyfikatów - to po dokładnym
przyjrzeniu się nie może pociągać za sobą żadnych
prawnych roszczeń.
Analiza przyczyn dokonana przez Emissionshändler.com® i możliwe strategie unikania
problemów z dostępem do ECAS w naszym News
Emisje 04-2015 pozwolą zauważyć, że prawie zawsze
można określić to jako problem gospodarczy, aby
obejść techniczne niedociągnięcia.
Problemy serwerowe unijnego rejestru i ECAS
Operatorzy instalacji, którzy w terminie do 31 marca
przeprowadzili swoje wpisy do tabel VET i zostali przy
tym skonfrontowani z technicznymi problemami IT,
powinni sobie uświadomić, że jest to powiązane z
przeciążeniem odpowiednich systemów unijnego
rejestru oraz systemu ECAS.
Jeśli zbyt wielu użytkowników korzysta równocześnie z
systemu, to może często dochodzić do komunikatów
błędu, przerw i zawieszeń.

Komunikat o "nieznanym użytkowniku"

Uwaga: Ogłoszenie!
Jak wielokrotnie zapowiadano to w poprzednich
wydaniach News-emisje, jest on od końca lutego
2015 oferowany w pełnej czytelnej wersji wyłącznie
za roczną opłatą 990 złotych.
Niestety do 31.03.2015 zgłosiło się mało abonentów,
ponieważ widocznie - w przeciwieństwie do
niemieckiego rynku - u polskich operatorów
instalacji nie istnieje zainteresowanie odpłatną
informacją.
Jest nam z tego powodu bardzo przykro, szczególnie
dla tych nielicznych polskich przedsiębiorców,
którzy do tej pory zgłosili się jako abonenci.
Niniejszym przedłużamy ostatni raz termin zgłoszeń
do 30.04.2015. Jeśli do tego czasu zgłosi się
kolejnych 30 abonentów, to News-Emisje będzie się
dalej ukazywał. Jeśli do 30.04.2015 nie zgłosi się 30
abonentów, to od 1.05.2015 nie ukaże się żadne
nowe wydanie News-emisje i polskie wydanie
zostanie ostatecznie zawieszone.
1

Komunikat błędu przy wyborze ECAS może np.
wystąpić z powodu jego przeciążenia. Użytkownik
otrzymuje jednak wrażenie, że wprowadził błędne dane
uwierzytelniające, ponieważ wywołuje je system
poprzez swój komunikat.
Tutaj pomaga tylko chwilę odczekać i potem
przeprowadzić kolejną próbę logowania.

Przerwanie transakcji podczas wprowadzania danych

Kolejny komunikat systemowy może się pojawić gdy
system rejestru z powodu przeciążenia nie może
odpowiedzieć na wielkość zapytań transakcyjnych.
Ale także po zakończeniu transakcji i jeszcze przed
potwierdzeniem w ECAS transakcje mogą zostać
przerwane przez rejestr z powodu przeciążenia.

Problemy z dostępem do ECAS będą mieć prawne
konsekwencje
Jak już opisano to w poprzednich News-emisje,
problemy z autoryzacją ECAS w unijnym rejestrze nie
miały końca. W przeciwieństwie do miesięcy od maja
do lutego nie mają one jednak z reguły żadnych
bezpośrednich następstw dla operatorów instalacji, jeśli
pominie się transfer certyfikatów, które dotrą do
operatora później niż w ustawowych 26 godzinach
(poniedziałek-piątek).
Natomiast w miesiącach od marca do kwietnia
położenie operatorów instalacji wygląda znacznie
dramatyczniej, ponieważ w tym czasie należy dokonać
nie tylko wpisu do tabel VET lecz także umorzyć
certyfikaty na rejestr w Brukseli. Do tego czekały i
czekają dalsze czasowo krytyczne transakcje jak
wymiana CER1/ERU na koncie do 31.03.2015 jak
również transfer odpowiednich certyfikatów od
handlowców do operatorów instalacji.
Możliwymi powstającymi konsekwencjami z "braku
dostępu" do rejestru, jako skutek awarii w ECAS, są w
miesiącach marzec i kwiecień:





ekonomiczne straty w wysokości 0,50 Euro/t
pomnożone przez wielkość wolnej wielkości do
wymiany, z powodu niewykorzystania różnicy
cen CER1/ERU do CER2
przymusowa i automatyczna blokada konta z
powodu brakującego albo niepotwierdzonego
wpisu do VET
100 Euro kary za każdą tonę emisji roku
poprzedniego
z
powodu
nieumorzenia
certyfikatów w kwietniu.
Infobox
Skup nieważnych certyfikatów CER/ERU

Po wprowadzeniu kodu potwierdzającego
unijnego rejestru został przeciążony.

4 x4 system

Przy tym należy szczególnie zwrócić uwagę, że w
obserwowanych pojedynczych przypadkach wszystko
na to wskazuje, że mimo zerwania systemu transakcja
została przeprowadzona.
Ta osobliwość będzie wtedy szczególnie nieprzyjemna,
jeśli użytkownik powtórzy transakcję i nie będąc tego
świadomy przeprowadzi ją dwukrotnie.
W powiązaniu z zawieszeniem systemu Emissionshändler.com® zwraca również uwagę, że przy
użytkowaniu systemu operacyjnego Windows XP lub
starszych mogą pojawić się problemy, także przy innych
zastosowaniach w handlu emisjami na krajowych
rejestrach, które nie otrzymają już wsparcia.

Nieznaczna część operatorów będzie posiadała po
31.03.2015 jeszcze już wtedy nieważne certyfikaty CER1 i
ERU.
Należy je wkrótce po żądaniu krajowych administratorów
zgodnie z artykułem 115 rozporządzenia o rejestrze
usunąć w terminie 40 dni z unijnego konta rejestru.
Aby po częściowym lub całościowym wykasowaniu
nieważnych
certyfikatów
uniknąć
możliwych
wewnątrzzakładowych
wyjaśnień
i
długotrwałych
procesów, to Emissionshändler.com® skupi te certyfikaty
do 30.05.2015 na rachunek za ok. 1 EuroCent (w
zależności od wielkości).
Zainteresowani operatorzy zezwalają na przesłanie pod
adresem info@emissionshaendler.com odpowiedniego
formularza, który należy pobrać do 15.05.2015. Poprzez
konieczne ustanowienie zaufanych kont w terminie około
10 dni, to zapotrzebowaniom zgłoszonym po tym terminie
nie będzie można prawdopodobnie sprostać.
Kontakt: +49 30 897 26 954 lub nielepiec@handelemisjami.pl
.
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Spóźniona wymiana
Już od połowy marca 2015 niektórzy z pełnomocników
kont od operatorów instalacji byli stawiani w sytuacji,
kiedy tanie certyfikaty CER1/ERU nie zostały przez ich
handlowców dostarczone na konto rejestru, ponieważ
zmagali się oni z problemami dostępu do ECAS i nie
mogli ich dostarczyć.
Z drugiej strony znane są już także pierwsze przypadki,
w których operatorzy próbowali daremnie kilka dni
wymienić już na swoim koncie rejestru posiadane
CER1/ERU na EUA (upływ terminu 31.03.2015).
Tutaj według szacunków Emissionshändler.com®
należy najpierw udowodnić, że nastąpiła ekonomiczna
strata, gdyż przy nieterminowym dostępie do rejestru do
31 marca jest już możliwa tylko późniejsza wymiana
certyfikatów CER2, które cenowo są o 0,40-0,50Euro/t
droższe. Wykazanie odpowiedniej straty przez
właściciela konta jest łatwe i szybkie.
Blokada konta
Trochę bardziej interesująco może być w przypadku,
jeśli operator instalacji nie mógł przeprowadzić wpisu
VET, ponieważ z powodu problemów z ECAS nie miał
do niego dostępu. To samo tyczy się oczywiście także
weryfikatorów, którzy chcieli potwierdzić te wpisy
VET, względnie go także jako pierwsi dokonać a nie
zdołali z powodu braku dostępu.
Zgodnie z rozporządzeniem o rejestrze 389/2013,
artykuł 36 obowiązuje: blokowanie rachunków wskutek
niezgłoszenia zweryfikowanych emisji
"Jeżeli w dniu 1 kwietnia każdego roku nie zapisano w
rejestrze Unii rocznych zweryfikowanych emisji dla
instalacji lub operatora statków powietrznych za
poprzedni rok, centralny administrator dopilnowuje, by
rejestr Unii nadał odpowiedniemu rachunkowi
posiadania operatora lub rachunkowi posiadania
operatora
statków
powietrznych
status
„zablokowany”."
Na pewno są jeszcze inne powody, dla których
właściciel konta nie dokonał wpisu do tabel VET.
Faktem jest jednak, że np. w niemieckim rejestrze do
1.04.2015 nie dokonała lub nie mogła dokonać tego
wpisu wysoka liczba ponad 40 operatorów instalacji i
operatorów statków powietrznych.
Należy założyć, że odpowiedni pełnomocnicy kont
zajmują się teraz sprawdzaniem swoich kont w rejestrze
i dochodzeniem powodów problemów. W każdym
przypadku jest prawdopodobnie bezcelowym próba
dowiedzenia swojej niewinności w przypadku zakłóceń
funkcjonowania ECAS; są to nakłady, które można
sobie zapewne zaoszczędzić.

Sankcje 100 Euro za tonę emisji
Znacząco dramatyczniej dla wielu operatorów będzie na
pewno na koniec kwietnia, kiedy ci przez problemy z
ECAS - wtedy oczywiście z innych powodów - zostaną
powstrzymani od umorzenia certyfikatów. Należna
wtedy kara 100 Euro/t oraz publikacja nazwy
przedsiębiorstwa
w
unijnych
mediach
są
konsekwencjami, z którymi będzie najpierw musiał się
zmierzyć właściciel konta. To także nakłady, których
chętnie by się unikało.
Nowy ECAS – stare problemy
Zapowiedziane przez ECAS od 20 dni „New look &
feel“ został udostępniony jak zapowiadano w dniu 2
kwietnia 2015 jako nowe oprogramowanie.

Nowy ECAS od 02.04.2015

Tutaj należałoby jeszcze raz wspomnieć, że tylko ECAS
jako system uwierzytelniający umożliwia dostęp do
rejestru i tylko on umożliwia potwierdzenie wszelkich
aktywności (przeważnie transakcji) na rejestrze.
Z drugiej strony ECAS jest zawsze zależny od tego, czy
kod
potwierdzający
zostanie
bezproblemowo
przekazany do różnych operatorów sieci komórkowych
każdego z pełnomocników (gdziekolwiek na świecie się
właśnie znajduje). Pod tym względem, bez decydującej
funkcji bezproblemowego przesyłu kodu SMS, jest
ECAS bezwartościowy.
Patrząc z tej perspektywy „New look & feel“ od 2
kwietnia 2015 jest równie bezwartościowy, ponieważ w
praktyce z punktu widzenia Emissionshändler.com®
problemem ECAS nie był nigdy jego wygląd, lecz
wyłącznie jego funkcjonalność.

Nowy ECAS - Panel logowania
Dlatego w zasadzie w obsłudze ECAS nie trzeba
niczego nowego się nauczyć.
Po zalogowaniu i automatycznym przekierowaniu do
unijnego rejestru pełnomocnik konta przejmuje swoje
zadania. W kwietniu z reguły będzie to umorzenie
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certyfikatów, jako drugi pełnomocnik potwierdzenie
transakcji w punkcie menu Lista zadań (patrz także
rozdział: Specyfika przy potwierdzaniu przez drugiego
pełnomocnika).
Przy automatycznym "powrocie" z systemu rejestru do
ECAS także zmienił „look & feel“.

Potwierdzenie transakcji w nowym ECAS
Potwierdzenie następuje jak do tej pory poprzez kod 4 x
4 (jeśli bezproblemowo dotrze).
Jednakże w tej fazie potwierdzania najwyraźniej
pojawiła się rzeczywista nowość:
Przy mylnym wpisaniu kodu w pola, tzn. błędnym
wprowadzeniu albo niepełnym prowadzeniu albo
"niewprowadzeniu" (ponieważ nie dotarł kod) albo przy
zmianie języka użytkowania może dojść do komunikatu
o błędzie.

„Przełącznik wróć“ nie istnieje w ECAS, należy użyć
tego z przeglądarki internetowej
Tych komunikatów można częściowo uniknąć jeśli na
komputerze użytkownika naciśnie się strzałkę powrotu
w jego przeglądarce internetowej. To w poprzedniej
wersji ECAS z reguły nie funkcjonowało.
Mocniej uwydatnione w nowym ECAS pole
przełączenia na powtórne przejrzenie wykonanej
wcześniej transakcji "Przejrzeć kompletną transakcję"
nie wnosi żadnej wartości dodanej. W praktyce
pełnomocnik konta będzie mógł się z trudem odnaleźć
w wyświetlającym się w HTML przeglądzie. Tego
można było sobie zaoszczędzić.
Generalnie użytkownik czuje się w nowym „look&feel“
subiektywnie nieco lepiej, jednak to wszystko nic nie
daje, jeśli na urządzenie mobilne nie dotrze kod SMS
lub dotrze nieczytelny kod SMS, co w ostatnich dniach
marca wciąż się powtarzało. Tutaj jest wręcz
zadziwiającym, w jakiej różnorodności pokazuje się

przekazanie kodów. Jednym z powodów leży zapewne
w tym, że ECAS w Brukseli włącza nowe numery
telefonii komórkowej jako numery wysyłające, aby w
ten sposób poradzić sobie z problemem.
Infobox
Lotnictwo i handel emisjami
Na jakim etapie jest handel emisjami w lotnictwie w
przededniu konferencji UNFCCC (United Nations
Framework Convention on Climate Chance) (COP 21) w
Paryżu w grudniu tego roku?
Na razie lotnictwo albo handel emisjami w lotnictwie
dotkniętych spółek lotniczych znajduje się między dwoma
decydującymi terminami. 31 marca tego roku minął
termin przekazania zweryfikowanego raportu emisyjnego
wewnątrzunijnych lotów za zeszły rok. Albo dokładnie
mówiąc lat ubiegłych (2013 i 2014). Dyrektywa unijna
421/2014 ustanowiła termin oddania raportów emisyjnych
za lata 2013 i 2014 na 31 marca 2015. Następnym
decydującym terminem dla lotnictwa jest termin
umorzenia certyfikatów w dniu 30 kwietnia.
Unijna dyrektywa 421 zawiera odroczenie handlu
emisjami dla lotów międzynarodowych. Tylko loty ze
startem i lądowanie w ramach UE muszą przedłożyć swoje
raporty. W ten sposób UE stworzyła do roku
sprawozdawczego 2016 bezpieczne ramy prawne.
Kulisami dla tego postępowania są starania
Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego
(ICAO), które zostały uchwalone na jej 38 zgromadzeniu
generalnym jesienią 2013, aby stworzyć do jesieni 2016
globalny, rynkowo zorientowany instrument ochrony
klimatu (ang. MBM = market based mechansim), w celu
redukcji emisji CO2 w lotnictwie.
W przededniu konferencji UNFCCC w Paryżu nowe
znaczenie zyskują starania ICAO, albo wręcz widoczny
brak takowych. Obecny plan ICAO stworzenia systemu
MBM do roku 2016 i wdrożenia go do roku 2020 w
lotnictwie, nie wystarczy wspólnocie państw w Paryżu.
Szczególnie, że już teraz wśród grupy przygotowującej
COP21 wykształciła się silna frakcja dla wciągnięcia
lotnictwa oraz żeglugi dla osiągnięcia celu 2°C. W ten
sposób wzrasta presja ICAO, a UE i przede wszystkim
nowy Komisarz Klimatyczny nie są już międzynarodowym
kozłem ofiarnym. Będzie więc ciekawie.
.

Co
może
zrobić
właściciel
konta,
aby
zminimalizować lub uniknąć problemów dostępu do
ECAS?
To zdumiewające, ale właściciel konta może zrobić
relatywnie dużo dla uniknięcia lub obejścia
niezawinionych przez niego problemów.
Wpierw należy wiedzieć, że system uwierzytelniania
ECAS - który poprzedza system rejestru, względnie
uwierzytelnia transakcję w rejestrze - z reguły zawsze
dopuszcza co najmniej dwie opcje działania, z których
jedna przeważnie jednak funkcjonuje.
Odbiór kodu SMS do logowania w ECAS lub kodu 4 x
4 do potwierdzenia transakcji może nastąpić poprzez:
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1. Użycie zwykłej komórki albo smartfona
2. Wprowadzenie nazwy użytkownika albo adresu
mailowego w polu logowania
3. Wybór języka polskiego albo angielskiego w polu
logowania
4. Użycie karty SIM operatora Orange albo Plus albo
Telekom albo innego operatora.
5. Pierwszego pełnomocnika albo drugiego
pełnomocnika albo przez trzeciego pełnomocnika
(np. zewnętrznego pełnomocnika).

W przypadku gdy mamy problem z dostępem do ECAS,
to według dotychczasowych doświadczeń nie jest to
nigdy problem, który dotyczy zawsze i wszystkich
biorących udział czynników i użytkowników. Dotyczy to
dotychczas zawsze tylko części możliwych wariantów.
Oznacza to, że operator mimo problemów z ECAS może ich
uniknąć, o ile jest na nie przygotowany.

Poniższy przykład to zobrazuje:
Pełnomocnik konta (PK) nie otrzymuje na swój
smartfon u swojego operatora Orange przy kilku
próbach logowania żadnego kodu SMS 3 x 3. Następnie
zmienia swoją kartę SIM i wkłada ją do tradycyjnej
komórki. Teraz może się zdarzyć, że przy kolejnej
próbie otrzyma swój kod. Na wypadek, gdyby się tak
nie zdarzyło, nie loguje się w języku polskim tylko
angielskim. Teraz znowu może swój kod otrzymać lub
nie.
Jeśli ta zmiana języka nie pomoże, to może zobligować
swojego drugiego PK do logowania. W przypadku
gdyby ten posiadał zamiast operatora Orange operatora
Plus, to jest wielce prawdopodobne, że będzie on mógł
z sukcesem się zalogować.
Oczywiście także pierwszy PK mógłby użyć karty SIM
innego operatora (w przypadku gdyby zapobiegawczo
wcześniej założył sobie "drugi dostęp"). Jednakże ta
ścieżka "przełączenia" komórki1 na komórkę2 jest
możliwa po okresie oczekiwania 24h, gdyż krajowa
jednostka rejestru musi wpierw potwierdzić zmianę
numeru komórkowego (zobacz także odpowiednie opisy
we
wcześniejszych
News
Emisje
od
Emissionshändler.com®).
Zgodnie z powyższym przykładem nie trudno
zauważyć, że istnieje wiele możliwości kombinacji,
które w sumie swych różnych prób zawsze prowadzą do
sukcesu, mimo wszystkich technicznych przeciwności,
jakie mogą wynikać z systemu ECAS.
Właśnie dlatego, że możliwym jest zabezpieczenie się
od tego rodzaju technicznych problemów, to zdaniem
Emissionshändler.com®
w
przypadku
sądowej
rozprawy jest wręcz pozbawionym nadziei osiągnięcie
sukcesu z powodu ekonomicznych strat przed sądem
albo przeciwko urzędowym sankcjom.

Podsumowanie do obchodzenia się z technicznymi
problemami
Jedną z najciekawszych konsekwencji, jaką można
wyciągnąć z powyższych wywodów jest to, że z punktu
widzenia operatora instalacji zgodny z prawem handel
emisjami jest coraz mnie wyobrażalny.
Niezależnie od tego często jest także nie do połączenia z
wytycznymi ryzyka przedsiębiorstwa, które może
uzależniać szczęście i nieszczęście przedsiębiorstwa od
100% dyspozycyjności dwóch pełnomocników konta
oraz udowodnionej niepewności techniki systemu
ECAS. Niektórym z decydentów stanie się to dopiero
wtedy oczywiste, gdy powstaną straty i pojawią się
pytania o odpowiedzialność przeciwko prawnym
reprezentantom przedsiębiorstwa.
Znacznie łatwiejszym i korzystniejszym cenowo
rozwiązaniem
mogłoby
być
zlecenie
tego
profesjonalnemu
zewnętrznemu
doradcy,
który
szczególnie zajmowałby się prowadzeniem konta w
rejestrze
i
odciążałby
długoterminowo
przedsiębiorstwo. Zobacz także następny Infobox.

Infobox
Zewnętrzni pełnomocnicy i CO2 Know-how
Zewnętrzny
doradca
i
pełnomocnik
jak
Emissionshändler.com® może wesprzeć przedsiębiorstwo w
odciążeniu swoich pełnomocników konta oraz może im
doradzać we wszystkich znaczących technicznych i
administracyjnych zadaniach na koncie.
Przy tym Emissionshändler.com® może jako trzeci
pełnomocnik na życzenie przejąć także wszelkie działania na
koncie rejestru jak również czuwać nad zmianami w
prawodawstwie oraz wskazywać na coroczne zadania do
wykonania oraz terminy.
Emissionshändler.com®
może
także
przejąć
krótkoterminowo
rolę
drugiego
lub
trzeciego
pełnomocnika przy umorzeniu EUA do 30.04.2015.
Niezależnie od tego Emissionshändler.com® jest do
dyspozycji przedsiębiorstw (zleceniodawcy) oraz jego
zarządu jako nośnik wiedzy oraz jako „CO2-Know-howBackup“ ("zabezpieczenie wiedzy CO") i jako praktyczny
doradca dla dotychczasowych pełnomocników konta.
Wszystkie usługi w szczegółach znajdują się w Pakiecie
Konto.
Techniczne ustanowienie Emissionshändler.com® jako
zewnętrznego pełnomocnika może się dokonać w terminie
15-20 dni (a więc przed końcem kwietnia 2015), o ile
odpowiedni wniosek zostanie postawiony do 13.04.2015.
Odpowiedni wniosek oraz dodatkowe informacje są
dostępne na zapytanie w Emissionshändler.com®.
Kontakt:
+49 30 897 26 954 lub nielepiec@handel-emisjami.pl
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Specyfika
potwierdzania
przez
drugiego
pełnomocnika przy umorzeniu certyfikatów w
kwietniu
Przez zmianę rozporządzenia o unijnym rejestrze
389/2013 znanym jest od kwietnia 2014, że umorzenie
certyfikatów następuje zawsze poprzez działania dwóch
pełnomocników. Przy tym mamy m.in. "proponującego
pełnomocnika"
(PK)
oraz
"potwierdzającego
pełnomocnika".
Szczególnie rola pełnomocnika potwierdzającego jest
dla wielu osób, które mają dostęp do rejestru, w
praktyce nadal jeszcze niezbyt powszechnie znana,
względnie po roku pauzy popada w zapomnienie.
Logowanie "potwierdzającego pełnomocnika" poprzez
system ECAS może nastąpić w roli pierwszego,
drugiego lub dodatkowych pełnomocników. Jego rola
zgodnie z rozporządzeniem o rejestrze ogranicza się do
funkcji "potwierdzacza", tzn. nie może on nigdy przejąć
części "proponującej".
Potwierdzający pełnomocnik wchodzi do systemu
rejestru przez menu Lista zadań i odznacza po lewej
stronie zadanie do potwierdzenia w koncie rejestru
(tutaj umorzenie EUA w wysokości wielkości emisji
rocznych roku ubiegłego).

Jeśli tylko potwierdzający pełnomocnik zobaczy swoje
nazwisko w pomarańczowym wierszu, to dalszy
przebieg potwierdzenia nastąpi poprzez 6-cyfrowy
numer zadania, który jest ciężki do zauważenia jako
link zadania (o ile jest on aktywowany).

Aktywny 6-cyfrowy link do dalszej edycji potwierdzenia
umorzenia

W dalszym przebiegu potwierdzenia umorzenia (które
nie będzie dalej tutaj przez Emissionshändler.com®
opisywane) potwierdzający pełnomocnik powinien się
upewnić, że jego potwierdzenie zakończyło się
sukcesem.
Tego może dokonać np. poprzez wywołanie punktu
menu Compliance (zgodność), w którym musi być
zapisane umorzenie dla zeszłego roku kalendarzowego.
Tutaj może dojść to technicznej osobliwości, przez to że
niewidzialne umorzenie mimo to wykazuje już dostępną
(i chcianą) różnicę wielkości w wysokości zera.

Menu Potwierdzenie zadania

Po postawieniu haczyka nie następuje (jak często się
myśli) kliknięcie na przełącznik Przejęcie zadania lecz
na link potwierdzający transakcję.
Po tym jak transakcja (pierwszego PK) została
potwierdzona i po tym jak dopiero wtedy naciśnięto
przełącznik Przejęcie zadania to pojawia się nazwa
potwierdzającego pełnomocnika w kolumnie edytor na
pomarańczowym polu.
Niebezpieczeństwo kompletnej ślepej uliczki istnieje
wtedy, gdy użytkownik wskutek niepoprawnej
kolejności zacznie klikać także inne przełączniki jak
"oddać zadanie" i "przypisać zadanie". W tym
przypadku niewprawiony użytkownik raczej nie
znajdzie już jedynej poprawnej ścieżki korekty, aby
wykorzystać system zgodnie z jego przeznaczeniem.
Także nowe logowanie przez ECAS bez wiedzy
specjalistycznej na niewiele się zda, jeśli już raz oddało
się błędnie jedno zadanie lub źle je przypisało.

Menu Compliance (Zgodność)

Inaczej mówiąc: Po tylko pozornie przeprowadzonym z
sukcesem umorzeniu brakujący wiersz z roku 2014 pod
wierszem roku 2013 mógłby sugerować, że umorzenie
nie zakończyło się sukcesem (zobacz powyższy
rysunek: historia statusu wykonania). Jednak tak nie
jest, ponieważ równocześnie liczba pod "różnicą"
wynosi 0. To oznacza (poza nielicznymi wyjątkami), że
umorzenie jednak zostało zakończone sukcesem. Z
reguły po opuszczeniu i ponownym logowaniu do
systemu rejestru także kolumna za zeszły rok (tutaj
2014) zostanie wyświetlona.
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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 przedsię-

biorcę 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 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

Uwaga: Ogłoszenie!
Jak wielokrotnie zapowiadano to w poprzednich
wydaniach News-emisje, jest on od końca lutego
2015 oferowany w pełnej czytelnej wersji wyłącznie
za roczną opłatą 990 złotych.
Niestety do 31.03.2015 zgłosiło się mało abonentów,
ponieważ widocznie - w przeciwieństwie do
niemieckiego rynku - u polskich operatorów
instalacji nie istnieje zainteresowanie odpłatną
informacją.
Jest nam z tego powodu bardzo przykro, szczególnie
dla tych nielicznych polskich przedsiębiorców,
którzy do tej pory zgłosili się jako abonenci.
Niniejszym przedłużamy ostatni raz termin zgłoszeń
do 30.04.2015. Jeśli do tego czasu zgłosi się
kolejnych 30 abonentów, to News-Emisje będzie się
dalej ukazywał. Jeśli do 30.04.2015 nie zgłosi się 30
abonentów, to od 1.05.2015 nie ukaże się żadne
nowe wydanie News-emisje i polskie wydanie
zostanie ostatecznie zawieszone.

7

