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(4)

Aby zapewnić możliwość przechowywania na tych
samych rachunkach rejestru Unii jednostek Kioto
i uprawnień, rejestr Unii musi spełniać specyfikacje funk
cjonalne i techniczne dotyczące standardów wymiany
danych dla systemów rejestrów zgodnie z protokołem
z Kioto, przyjęte decyzją 12/CMP.1 Konferencji stron
UNFCCC służącej jako spotkanie stron protokołu
z Kioto.

(5)

W art. 20 dyrektywy 2003/87/WE nałożono wymóg
ustanowienia niezależnego dziennika transakcji, czyli
dziennika transakcji Unii Europejskiej (EUTL), aby odno
towywać wydawanie, przekazywanie i anulowanie
uprawnień. W art. 6 ust. 2 decyzji nr 280/2004/WE
przewidziano, że dziennikowi transakcji muszą być
udostępniane informacje dotyczące wydawania, posia
dania,
przekazywania,
nabywania,
anulowania
i wycofania jednostek przyznanej emisji, jednostek
pochłaniania, jednostek redukcji emisji i jednostek
poświadczonej redukcji emisji, jak również informacje
dotyczące przeniesienia jednostek przyznanej emisji,
jednostek redukcji emisji i jednostek poświadczonej
redukcji emisji.

(6)

Zgodnie z art. 6 decyzji nr 280/2004/WE Unia i jej
państwa członkowskie muszą stosować specyfikacje
funkcjonalne i techniczne dotyczące standardów
wymiany danych dla systemów rejestrów zgodnie
z protokołem z Kioto, przyjęte decyzją 12/CMP.1,
w celu ustanowienia i prowadzenia rejestrów i EUTL.

(7)

Rejestr Unii powinien obejmować rachunki niezbędne do
wprowadzenia wymogów dyrektywy 2003/87/WE.
Każdy taki rachunek powinien być utworzony zgodnie
ze znormalizowanymi procedurami, aby zapewnić inte
gralność systemu rejestrów oraz publiczny dostęp do
informacji przechowywanych w tym systemie. Upraw
nienia należy wydawać w ramach rejestru Unii.

(8)

Transakcje z udziałem uprawnień w rejestrze Unii należy
przeprowadzać za pośrednictwem łącza komunikacyj
nego obejmującego EUTL, natomiast transakcje
z udziałem jednostek Kioto należy przeprowadzać
poprzez łącze komunikacyjne obejmujące zarówno
EUTL, jak i międzynarodowy dziennik transakcji (ITL)
Ramowej
konwencji
Narodów
Zjednoczonych
w sprawie zmian klimatu (UNFCCC).

(9)

EUTL powinien wykonywać automatyczne kontrole
wszystkich procesów w systemie rejestrów dotyczących
uprawnień,
zweryfikowanych
emisji,
rachunków
i jednostek Kioto, a ITL powinien wykonywać automa
tyczne kontrole procesów dotyczących jednostek Kioto,
aby upewnić się, że nie wystąpiły żadne nieprawidło
wości. Procesy, dla których wyniki powyższych kontroli
będą negatywne, powinny zostać przerwane w celu
zapewnienia zgodności transakcji w systemie rejestrów
Unii z wymogami dyrektywy 2003/87/WE oraz wymo
gami opracowanymi zgodnie z UNFCCC i protokołem
z Kioto.
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(10)

W celu ochrony bezpieczeństwa informacji znajdujących
się w zintegrowanym systemie rejestrów i aby zapobiegać
oszustwom,
należy
stosować
odpowiednie
i
zharmonizowane wymogi w zakresie otwierania
rachunków oraz uwierzytelniania i praw dostępu. Należy
rozważyć przegląd tych wymogów w przyszłości, tak aby
zapewnić ich skuteczność, uwzględniając jednocześnie
proporcjonalność.
Należy
przechowywać
zapisy
dotyczące wszystkich procesów, operatorów i osób
w systemie rejestrów.

(11)

Centralny Administrator powinien zapewnić ograniczenie
do minimum przerw w działaniu systemu rejestrów
poprzez podejmowanie wszelkich zasadnych kroków
w celu zapewnienia dostępności rejestru Unii i EUTL
oraz poprzez zapewnienie solidnych systemów
i procedur dla zabezpieczenia odnośnych informacji.

(12)

Jako że uprawnienia i jednostki Kioto istnieją wyłącznie
w formie niematerialnej i są zamienne, prawo własności
uprawnienia lub jednostki Kioto należy ustalać na
podstawie obecności na rachunku w rejestrze Unii,
w którym są przechowywane. Ponadto, aby zmniejszyć
ryzyko związane z anulowaniem transakcji wprowadzo
nych do rejestru oraz zakłóceniami systemu i rynku,
które takie anulowanie może spowodować, należy
zapewnić pełną zamienność uprawnień i jednostek Kioto.
W szczególności nie jest możliwe wycofanie, unieważ
nienie lub odwołanie transakcji, w sposób niezgodny
z regułami funkcjonowania rejestru, po terminie okre
ślonym w tych regułach. Żaden z przepisów niniejszego
rozporządzenia nie powinien uniemożliwiać posiada
czowi rachunku lub osobie trzeciej wykonania jakichkol
wiek praw lub roszczeń wynikających z podstawowej
transakcji, na postawie których mogą oni mieć prawo
do zwrotu lub restytucji z tytułu transakcji wprowa
dzonej do systemu, np. w przypadku oszustwa czy
błędu technicznego, dopóki nie prowadzi to do wyco
fania, unieważnienia lub odwołania transakcji. Ponadto
należy chronić nabycie uprawnienia lub jednostki Kioto
w dobrej wierze.

(13)

Jako że ustanowienie dodatkowych rodzajów rachunków
lub innych środków, które umożliwiłyby posiadanie
uprawnień lub jednostek Kioto w imieniu osób trzecich
bądź zastosowanie ich jako zabezpieczenia, może okazać
się pożądane, należy przeanalizować te kwestie
w kontekście przyszłego przeglądu niniejszego
rozporządzenia.

(14)

Zgodnie z dyrektywą 2003/4/WE Parlamentu Europej
skiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie
publicznego dostępu do informacji dotyczących środo
wiska i uchylającą dyrektywę Rady 90/313/EWG (1)
oraz z decyzją 13/CMP.1 należy regularnie podawać do
publicznej wiadomości szczegółowe sprawozdania w celu
zapewnienia dostępu opinii publicznej do informacji
znajdujących się w zintegrowanym systemie rejestrów,
z zastrzeżeniem niektórych wymagań dotyczących pouf
ności.

(1) Dz.U. L 41 z 14.2.2003, s. 26.

