 - Przygotowanie i aktualizacja planów monitorowania CO2
 - Przygotowanie sprawozdania z danych dotyczących przydziału CO2
 - Przygotowanie rocznego sprawozdania na temat CO2
 - Zarządzanie kontami w rejestrze CO2 dla firm w EU-ETS
 - Zakup i sprzedaż uprawnień do emisji CO2 EUA/aEUA, CER2
 - Zarządzanie portfelem CO2 i doradztwo strategiczne
 - Informacje na temat zmian legislacyjnych w UE
 - Informacje pod numerem +49 30 398 872 115


 Przetłumaczono z www.DeepL.com/Translator (wersja darmowa)
Praktyczne informacje na temat


Daily CFI2Z1

36
33
30
27
24
21
18

News-emisje 02-2021
handlu uprawnieniami do emisji

05.03.2020 - 22.03.2021 (FFT)
Price
40,02
EUR

Line; CFI2Z1; Trade Price(Last)
12.02.2021; 40,02; N/A; N/A

Auto
16 01 16
Q1 20

Wydanie z dnia 16.02.2021

01 18 01 16
Q2 2020

01

16

03 17 01
Q3 2020

16

01 16

02 16 01 16
Q4 2020

EUA DEC21 01.01.2020 do 12.02.2021

04 18 01 16 01 16
Q1 2021

Źródło: ICE London

Przewidywany szokujący scenariusz na poziomie 40 Euro/EUA już
jest - Zmiany na koncie w rejestrze mogą zaniepokoić operatorów
Operatorzy średniej wielkości instalacji, którzy nie
odebrali jeszcze swoich EUA w związku z opłatą za
kwiecień 2021 r., z niedowierzaniem patrzą na stale
rosnącą krzywą ceny EUA, która pnie się w coraz
wyższe rejony cenowe.
Ale i pozostali uczestnicy rynku, zwłaszcza
operatorzy, którzy chcieli szybko kupować na
kolejne lata IV okresu rozliczeniowego mimo
zasobów na koncie certyfikatów, przecierają oczy ze
zdumienia. Z drugiej strony, fundusze i spekulanci
zacierają ręce, bo ich plan obstawiania wzrostu cen
sprawdza się doskonale. Jedyną zaskakującą rzeczą
w tym rozwoju jest to, że ten rozwój cen był tak
przewidywalny jak amen w kościele: po pierwsze, z
powodu informacji od krajowych organów
rejestrujących w grudniu 2020 r. o niewykorzystaniu EUA 4 do umorzenia, a po drugie, z
powodu kilku innych czynników, które były znane
już w połowie grudnia 2020 r. Dotychczasowy
rozwój cen, jak również jego perspektywy na
następne dwa miesiące komentuje Emissionshändler.com® w swoim aktualnym News-emisje 022021, który również bardziej szczegółowo omawia
zmiany w rejestrze EU-ETS i podkreśla ich
najważniejsze zmiany.

Dokładnie
na
to
uregulowanie
dotyczące
nieużyteczności EUA 4. zwróciły już uwagę krajowe
organy
rejestrowe
w
2020
roku,
co
Emissionshändler.com® wykorzystał również jako
okazję do wskazania konsekwencji i wzrostu ceny
EUA do 40 euro w swoim News-emisje 08-2020 z
14.12.2020. W szczególności oczywiście fakt, że
operatorzy, którzy nie mają wystarczającej liczby
uprawnień do umorzenia na 2020 r. na swoim koncie,
będą musieli skądś kupić EUA, ponieważ aukcje EUA
3. wygasły w połowie grudnia.
Dlaczego więc inni operatorzy mieliby sprzedawać
EUA z posiadanych przez siebie uprawnień na swoich
kontach, skoro sami potrzebują ich do późniejszego
wykorzystania? Tak więc jedynymi pozostałymi
źródłami sprzedaży są dobrze znane fundusze i
spekulanci, którzy zarobili i nadal będą zarabiać zbyt
dużo pieniędzy na swoich zasobach w EUA 3. do
30.04.2021.
Daily CFI2Z1
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To było tak przewidywalne jak Amen w kościele: Fakt,
że znane od ponad roku EUA z 3. okresu handlowego
(EUA3) mogą być przeniesione na 4. okres handlowy
(HP), ale EUA z 4. okresu nie mogą być wykorzystane
do umorzenia za 3. okres handlowy, nie zainteresował
prawie żadnego operatora instalacji. Jako operator,
który co roku zbiera swoje pieniądze, aby dokupić
brakujące certyfikaty w marcu/kwietniu, można było
zadać sobie pytanie, jak to ma działać wiosną 2021
roku bez możliwości dostępu alokacji nowych
przydziałów. Pomijając fakt, że prawdopodobnie
fizycznie pojawią się na koncie dopiero latem tego
samego roku.
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Ceny EUA w 2020 r.: od 24,86 do 32,72 euro/t

Cena EUA na koniec 2020 r.
Podczas gdy cena EUA jeszcze do połowy
października 2020 r. oscylowała wokół 25 Euro/t, a
następnie pod koniec października spadła na krótko
poniżej 23 Euro, to 14.12.2020 r. osiągnęła szczyt na

poziomie 31,68 Euro/EUA, co było wtedy również
tytułem News-emisje 08-2020 z Emissionshändler.com®.
Od połowy grudnia do końca roku cena wzrosła jeszcze
bardziej do 32,72 Euro/EUA, bazując na DEC2021.
Rok 2021 zaczyna się spektakularnie
W ciągu pierwszych 5 dni handlowych cena wzrosła do
poziomu 35 euro, po czym udział w zyskach zepchnął
cenę EUA ponownie do 31,68.
Hourly CFI2Z1
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======================================
Innowacje w Rejestrze Unii
Przejście ze starego rozporządzenia o rejestrze RegVo
389/2013 na nowe rozporządzenie o rejestrze RegVo
2019/1122 doprowadziło do pewnych zmian w
rejestrze Unii od 01.01.2021 r., o których każdy
przedsiębiorca powinien ponownie wiedzieć, choćby
ze względu na zarządzanie ryzykiem. Korekty te
zostały wprowadzone do rejestru w okresie od
01.01.2021 r. do 07.01.2021 r.
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Już w styczniu 2020 r. Emissionshändler.com®
opublikował na ten temat krótkie wydanie, ale teraz kiedy zmiany zostały już wprowadzone do rejestru chcielibyśmy jeszcze raz omówić najważniejsze
zmiany i ich konsekwencje.
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W pierwszym tygodniu stycznia 2021: DEC2021 z 32,32 do
35,22 i z powrotem do 31,68 euro/t.

Później, w szalonej jeździe, idzie w górę i po raz
pierwszy na koniec dnia handlowego 12.02.2021 r.
osiąga cenę powyżej 40 euro!
Hourly CFI2Z1
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Konta osobiste staną się kontami handlowymi
Wcześniej konta osobiste - które mógł otworzyć każdy,
kto ukończył 18 lat i (prawie) niezależnie od miejsca
zamieszkania - różniły się od kont operatorów
majątkowych i kont kupców, a także ich
charakterystyką.
To rozróżnienie stanie się teraz nieaktualne: konta
osobiste będą zrównane z kontami handlowymi
zgodnie z art. 84 ust. 2 i w konsekwencji
automatycznie na nie przekształcone.
Zrównanie to z pewnością przyniesie pewną ulgę
osobom fizycznym, ale będzie się też wiązało z
ryzykiem braku możliwości prowadzenia konta
rejestrowego z wystarczającym zabezpieczeniem.
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Cena zamknięcia DEC2021 w dniu 12.02.2021
powyżej 40 Euro/t
Ten osiągnięty poziom cen, który Emissionshändler.com® przewidział w News-emisje 08-2020
(jednak dopiero na koniec kwietnia 2021), może teraz
stać się tylko przystankiem pośrednim na drodze do
progu 50 Euro w połowie lutego 2021. Powodem może
być nie tylko to, że operatorzy, którym brakuje
certyfikatów do umorzenia w kwietniu, muszą teraz
kupować za wszelką cenę, ale także to, że cenowi spece
będą dalej kręcić cenową śrubą.
Jednak najciekawszym pytaniem w 2021 roku
pozostanie to, jak będzie kształtować się cena po 30
kwietnia 2021 roku, kiedy obecna presja w kotle
osłabnie.

Rysunek 1: Wyjaśnienie dotyczące przydziału ról w rejestrze

Przydział ról dla upoważnionych przedstawicieli
Gdy tylko upoważniony przedstawiciel (ARO) będzie
mógł zalogować się na rachunek rejestru po raz
pierwszy po przekształceniu rejestru na początku 2021
r., pojawi się okno informujące go o jego nowej roli
jako upoważnionego przedstawiciela (zob. rys. 1).
Rola przypisana upoważnionemu przedstawicielowi
zgodnie z RegVo 2019/1122 zależy od jego
poprzedniej roli:

 Jeżeli oprócz poprzedniego upoważnionego
przedstawiciela (AC) istniał jeden lub więcej
dodatkowych upoważnionych przedstawicieli,
AC przypisuje się rolę "inicjatora".
Upoważniony
może
więc
inicjować
transakcje, ale nie może ich zatwierdzać.

innego Konta rejestrowego do listy Kont zaufanych dla
celów planowanego przeniesienia wymagana jest
zasada podwójnej kontroli, tj. dwóch upoważnionych
przedstawicieli. Od tej zasady nie ma wyjątku.
Transakcje na nowo dodanych kontach zaufanych
mogą być dokonywane dopiero po upływie 7 dni.

 Jeżeli do tej pory nie ma dodatkowych
upoważnionych przedstawicieli, Upoważniony otrzymuje automatycznie rolę "Inicjator
/Aplikator". Dzięki temu upoważniony może
zarówno inicjować, jak i zatwierdzać
transakcje.

W rejestrze dla każdego rachunku wprowadzono dwa
kolejne ustawienia domyślne:

 Jeśli Upoważniony był wcześniej utworzony
jako dodatkowy przedstawiciel konta, to teraz
jest zarządzany w systemie jako "Zatwierdzający". Oznacza to, że KB może jedynie
zatwierdzać transakcje, ale nie może ich
inicjować.

 Transakcje mogą być dokonywane tylko na
kontach zaufanych*. Już przy wyborze konta
pokazane są te dwie domyślne wartości

 Dla wszystkich przedstawicieli kont "tylko do
odczytu", tzn. przedstawicieli kont z dostępem
tylko do odczytu, nie ma żadnych zmian.
Jeżeli Upoważniony kliknie podczas logowania na
zakładkę "Osoby upoważnione do konta", to w
zakładce "Ilość upoważnionych:Role" znajdzie
przegląd ról, które łącznie zostały przypisane do
danego konta (patrz rys. 2).

 Transakcje na kontach zaufanych wymagają
zastosowania zasady czterech par oczu. Jest to
nowość w przeciwieństwie do poprzednich.

* Nie dotyczy kont handlowych
Po złożeniu wniosku do KOBiZE możliwe jest jednak
odstępstwo od obu domyślnych ustawień, tj.
rozporządzenie w sprawie rejestrów dopuszcza
możliwość, aby z jednej strony do transakcji na
kontach zaufanych wymagany był tylko jeden (!)
upoważniony przedstawiciel, a z drugiej strony, aby
transfery mogły być dokonywane również na kontach,
które nie znajdują się na liście Kont zaufanych. To
ostatnie może być jednak realizowane tylko wtedy, gdy
przestrzegana jest zasada 4 oczu.
Zmianę ustawień domyślnych można dokonać w
zakładce "Konta zaufane". W tym miejscu ponownie
wyświetlana jest lista ustawień rachunku bieżącego
(patrz rys. 3):

Rysunek 2: Konto z 3 upoważnionymi przedstawicielami,
którzy pełnią rolę "Inicjator/Aplikator”

Konta zaufane - zaufanie jest dobre, kontrola jest
lepsza
Domyślnie na koncie rejestrowym musi być
utworzonych co najmniej dwóch upoważnionych
przedstawicieli, tak jak to było do tej pory. Jeden z nich
musi mieć możliwość inicjowania procesów, a drugi
zatwierdzania procesów. Zasada poprzednich Kont
zaufanych została również przyjęta w nowym
rozporządzeniu w sprawie rejestrów. W celu dodania

Rysunek 3: Aktualne ustawienia dla transakcji na
rachunkach, które znajdują się lub nie na liście kont
zaufanych

Po kliknięciu na przycisk odświeżania pojawiają się
decydujące opcje wyboru.
W tym miejscu należy jeszcze raz podkreślić, że przy
odstępstwach od zasady 4 oczu należy zachować

szczególną ostrożność, ponieważ zgodnie z nowym
rozporządzeniem w sprawie rejestru, transfery z
rachunków operatorów, które zostaną zainicjowane w
normalnych godzinach pracy od 10 do 16, będą
również realizowane natychmiast.

Rysunek 4: Ograniczenia czasowe lub ograniczenia
dotyczące transferu

Wynika z tego, że niezależnie od rodzaju Konta (konto
posiadania operatora lub koto handlowe), czasy
transferów mogą być stosowane zgodnie z powyższą
tabelą.
W pierwszych 6 tygodniach wdrażania zmian do
nowego RegVo 2019/1122 zauważa się jednak, że
transfery w rejestrze UE są również realizowane w
pierwszej kolejności do 6 godzin po zakończeniu
godzin pracy, a więc w najlepszym czasie zamknięcia
od godziny 20.
EUA3 wygasa / EUA4 jeszcze nie ma
Zasadnicza różnica w przejściu z drugiego do trzeciego
okresu rozliczeniowego w porównaniu z obecnym
przejściem z trzeciego do czwartego okresu
rozliczeniowego polega na tym, że EUA z trzeciego
okresu rozliczeniowego (EUA3) nie zostaną
zastąpione EUA z czwartego okresu rozliczeniowego
(EUA4).

Rysunek 5: Saldo rachunku EUA
znacznikiem za dany okres handlowy

z odpowiednim

Zamiast tego oba rodzaje EUA będą istniały
równolegle i będą odtąd wykazywane w Rejestrze
oddzielnie, patrz również rysunek nr 5 w prawym
górnym rogu tej strony.
Rozróżnienie w rejestrze pomiędzy EUA3 i EUA4 jest
ważne, ponieważ podczas gdy EUA3 mogą być
używane bez żadnych problemów w czwartym okresie
rozliczeniowym i są traktowane jako EUA4, EUA4,
które po raz pierwszy wejdą do obiegu w 2021 roku
(przypuszczalnie latem) nie mogą być użyte po raz
pierwszy w celu spełnienia obowiązku umorzenia
przed kwietniem 2022 roku. Do tego czasu
uprawnienia nabyte na aukcji i/lub EUA4 przyznane
bezpłatnie mogą być "jedynie" przedmiotem handlu.
Na przykład z aktualnych sprawozdań EEX w Lipsku
wynika, że od rozpoczęcia aukcji w dniu 29 stycznia
2021 r. do dnia 12 lutego 2021 r. w obiegu znalazło się
32 834 000 EUA4, którymi można nadal handlować,
ale nie można ich wykorzystać do umorzenia przed
2022 r. Kolejną nowością jest to, że od początku
czwartego okresu handlowego operatorzy instalacji
mogą wykorzystywać EUAA, tj. uprawnienia do
emisji lotniczych, do celów zgodności.
Jeśli operatorzy instalacji umorzyli w trzecim okresie
handlowym więcej uprawnień niż musieliby umorzyć
zgodnie ze swoimi zweryfikowanymi emisjami, ta
"nadwyżka" zostanie przeniesiona na czwarty okres
handlowy i uwzględniona w ich obowiązku umorzenia.
Wcześniej zmiana okresu rozliczeniowego oznaczała
również usunięcie takich nadwyżek.
Bezpieczeństwo przede wszystkim
W rejestrze wyróżniają się dwie inne nowe funkcje. Po
pierwsze, w saldzie rachunku certyfikatu znajduje się
odniesienie do tzw. kodu ISIN. Kod ISIN
(International Securities Identification Number code)
jest międzynarodowym numerem identyfikacyjnym
papierów wartościowych znajdujących się w obrocie
giełdowym. Kody ISIN dla uprawnień do emisji będą
w przyszłości wyświetlane w rejestrze.
Po drugie, przed zawarciem transakcji zadawane jest
pytanie, czy jest to transakcja bilateralna, czyli
transakcja pozagiełdowa lub transakcja, która nie jest
rozliczana przez centralę.

Rysunek 6: Jeżeli transakcja jest zawierana między
pośrednikami/podmiotami gospodarczymi a operatorami
systemu, należy wybrać opcję "Tak".

Obie wspomniane tu innowacje zostały wprowadzone,
zdaniem prawodawcy, aby "zapewnić, że rejestr Unii
jest najbardziej skutecznym środkiem gromadzenia
punktów danych przez właściwe organy krajowe w
celu wykonywania ich zadań w zakresie
monitorowania lub nadzoru".
Ostatnia szansa na zarobienie dużych pieniędzy na
jednostkach CER
Do tej pory nawet ostatni operatorzy elektrowni
powinni byli wyczerpać przyznany im przez prawo
limit wymiany międzynarodowych limitów na
uprawnienia
EUA.
Jeżeli
istnieją
jeszcze
niewykorzystane kwoty wymiany, można je
wykorzystać najpóźniej do 30 kwietnia 2021 r. Wtedy
koncepcja międzynarodowych limitów w ramach
systemu EU ETS ostatecznie przepadnie. Od
01.05.2021 r. certyfikaty CER nie są już stosowane w
ramach EU-ETS i nie mogą być przenoszone.
Według szacunków Emissionshändler.com® do 2-3%
kont operatorów instalacji będzie miało jeszcze do
dyspozycji kwoty wymiany, które nie zostały
wykorzystane. Z reguły dotyczy to posiadaczy
rachunków rządowych lub pozarządowych, których
prowadzący rachunki nie mają doświadczenia w
czerpaniu korzyści z rachunku rejestrowego, zamiast
widzieć w nim jedynie zobowiązania. Kwota wsparcia
finansowego, które prawdopodobnie zostanie tutaj
udzielone, będzie prawdopodobnie dwucyfrową liczbą
milionów w samych Niemczech, ponieważ różnica
pomiędzy ceną CER a ceną EUA wynosi obecnie
ponad 35 Euro za certyfikat.
Po 30.04.2021 r. możliwy jest jedynie transfer na
rachunki w krajowym rejestrze Kioto. Jednostki CER i
ERU mogą być nadal przechowywane na rachunkach
EU ETS do 23 lipca 2021 r. Następnie zostaną one
usunięte po 40-dniowym okresie przejściowym.
CHU(A) - zagraniczne świadectwo o tej samej
ważności
Połączenie
europejskiego
systemu
handlu
uprawnieniami do emisji EU-ETS ze szwajcarskim
systemem handlu uprawnieniami do emisji CH-ETS
weszło już w życie z dniem 01.01.2020 r. Od września
2020 r. uprawnienia do emisji mogą być przenoszone
pomiędzy obydwoma systemami w obu kierunkach.
Chodzi również o to, że zarówno CHU(A) w EU-ETS,
jak i EUA(A) w CH-ETS mogą być wykorzystywane
do wypełniania zobowiązań dotyczących zgodności.
Jednakże w przeciwieństwie do transferu w ramach
poszczególnych rejestrów, transfery między rejestrami
mogą być obecnie przeprowadzane wyłącznie zgodnie
z wcześniej określonym kalendarzem transakcji.
Obecny kalendarz transakcji rozpoczął się w styczniu
2021 r. i trwa do grudnia 2021 r. O ile transakcje mają

być realizowane zawsze w dwa poniedziałki w
miesiącu, o tyle transkacje mogą być inicjowane w
dowolnym momencie. Ich realizacja nastąpi w
następnym "dniu transakcyjnym".
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
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Ciepłe pozdrowienia
emisyjne
Bądźcie zdrowi!
Michael Kroehnert

